
 طرح های ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در حالی در اصفهان اجرا می شود
 که این استان با کمبود شدید مراکز نگهداری این افراد مواجه است؛

پاک کردن صورت مسئله!
5

 اندر مصائب برنج کاری 
 کشت برنج در اصفهان محدود شده، اما ممنوع نه؛  
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رییس اتاق اصناف استان:
 تعطیلی اصناف
  اصفهان راه حل

 کنترل کرونا نیست

»نوید کیا« سرمربی 
می شود یا مدیر؟

افزایش ۳۱ درصدی آمار 
 خودکشی در اصفهان

 طی سه ماهه اول سال
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان:
 تست خودسرانه کرونا
 فقط هزینه بر است
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 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان اصفهان تاکید کرد:

لزوم آگاه سازی جامعه توسط 
کانون های مساجد جهت 

مبارزه صحیح با کرونا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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رونمایی از سایت 
فروش محصوالت 

 دانش بنیان 
و فناور اصفهان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

m a h a k - c h a r i t y . o r g

عکس خبر

دیدار الکاظمی با رهبر انقالب
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق، عصر دیروز پس از دیدار با حســن روحانی، رییس جمهور راهی بیت 
رهبری شــد و با حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کرد. این اولین مالقات حضوری 

رهبری پس از 5 ماه بود. 

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.



چهار شنبه 1 مرداد  1399 / 1 ذی الحجه 1441/ 22 جوالی 2020/ شماره 3026

 افشای توطئه ملکه انگلیس در برکناری نخست وزیر
 محبوب استرالیا

به تازگی نامه هایی محرمانه از مراوده های چند دهه گذشــته ملکه  انگلیــس با »جان رابرت کر« 
فرماندار کل اسبق استرالیا ، افشا شده که نشان می دهد ملکه الیزابت نقش مهمی در برکناری »گاف 
ویتلم« محبوب ترین نخست وزیر استرالیا و رقم زدن بحران مشروطه در این کشور داشته است.با 
افشای این شواهد دادگاه استرالیا حکمی برای علنی شدن نامه ها داده، افشای این نامه ها و نقش 
پررنگ ملکه انگلیس در ساختار سیاسی استرالیا موجب افزایش انتقادهای جریان های سیاسی 

استرالیا از ساختار سیاسی این کشور شده است. 

تاکید رییس جمهور چین بر حمایت از فلسطین 
رییس جمهور چین در تماس تلفنی با محمود عباس بر موضع ثابت کشورش در حمایت از مسئله 
فلســطین و پای بندی به راهکار دو کشوری و تشکیل کشور فلســطین به پایتختی قدس شرقی 
تاکید کرد.شی جینپینگ، رییس جمهور چین در این تماس بر مخالفت کشورش با اقدامات رژیم 
صهیونیستی و حمایت دائم چین از فلسطین تاکید کرد.در این تماس تلفنی شد شی جینپینگ، به 
محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین تاکید کرد پکن با هرگونه اقدامات یکجانبه 
که فرصت های تحقق صلح در خاورمیانه را از بین برده و مخالف قوانین بین المللی و قطعنامه های 
شورای امنیت در این خصوص باشد، مخالف است.رییس جمهور چین همچنین حمایت کشورش 
از طرح پیشنهادی محمود عباس در شــورای امنیت درباره برگزاری کنفرانس بین المللی صلح را 
اعالم کرد.وی گفت، پکن بر اهمیت احیای روند صلح خاورمیانه بر طبق قطعنامه های بین المللی و 
راهکار دو کشوری تاکید دارد و آماده است در حمایت از تالش های کمیته چهارجانبه صلح اقدام کند.

رهبران اروپا بر سر بودجه بازسازی اقتصادی توافق کردند
رهبران اتحادیه اروپا پس از چهار شب مذاکره در بروکسل، بر سر یک بسته عظیم بازسازی اقتصادی 
برای ترمیم اثرات شــیوع ویروس کرونا توافق کردند.هر چند هنوز جزئیــات این توافق به بیرون درز 
نکرده است؛ اما مکرون، رییس جمهوری فرانســه گفت »این یک روز تاریخی است«.شارل میشل، 
رییس شورای اروپا نیز این توافق را لحظه ای مهم در تاریخ این اتحادیه توصیف کرد.بر اساس سندی 
که خبرگزاری فرانسه مشاهده کرده است، یکی از بخش های اصلی این توافق، برنامه کمک مالی به 
ارزش ۳۹۰ میلیارد یورو به کشورهایی است که بر اثر شیوع شدید کرونا با آسیب فراوانی روبه رو شدند.

حمله هوایی نیروهای آمریکایی علیه طالبان؛

آیا توافق نامه قطر نقض شده است؟
در حالی که براساس توافق نامه قطر طالبان طی  ۵ ماه گذشته حمله ای علیه نیروهای خارجی نداشته؛ اما 
در حمله هوایی نیروهای آمریکایی ۲۵ عضو این گروه کشته شدند. »جمال بارکزی« سخنگوی پلیس 
قندهار اعالم کرد که ۲۵ عضو طالبان در حمله  هوایی نیروهای ماموریت »حمایت قاطع« کشته شدند.وی 
افزود که این اعضای طالبان در شهرستان »تخته پل« قصد حمله به نیروهای پلیس را داشتند که هدف 
حمله هوایی نیروهای خارجی قرار گرفتند. بارکزی گفت اسنادی که از اجساد اعضای طالبان به دست 
آمده نشان می دهد که همه این افراد از اتباع پاکستان هستند.طالبان و فرماندهی ماموریت حمایت قاطع 
تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته اند.آمریکا و طالبان در 1۰ اسفند سال 1۳۹8 طی توافقی متعهد 
شدند که علیه یکدیگر حمله نکنند و »زلمی خلیلزاد« نماینده ویژه آمریکا که به نمایندگی از دولت ترامپ 
این توافق نامه را امضا کرده نیز اخیرا طی اظهاراتی تایید کرد که در این مدت هیچ آمریکایی جانش را در 
نتیجه حمالت طالبان از دست نداده است.با این حال آمریکا پس از توافق نامه قطر چندین بار طالبان را 

هدف حمالت هوایی قرار داده است.

رییس جمهور ایران و نخست وزیر عراق در دیدار مشترک، از حاکمیت و امنیت به هم گره خورده دو کشورگفتند 

دیدار همسایه های قدیمی
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی رییس جمهوری عصر 
سه شــنبه در دیدار مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عــراق، پذیرش 
مسئولیت نخست وزیری در شــرایط ویژه و ســخت امروز این کشور 
از سوی وی را نشــانه حســن اعتماد همه جریان های سیاسی عراقی 
به وی و نشــانگر عمق وحدت و برادری در جامعه عــراق توصیف کرد 
و گفت: دغدغه منــدی و عالقه دو ملــت و دو دولت ایــران و عراق به 
سرنوشت یکدیگر، سرمایه ای بزرگ در مسیر توسعه همه جانبه روابط و 
همکاری های دو کشور است.وی افزود: ایران و عراق به لحاظ فرهنگی، 
دینی، تاریخی و سیاسی از اشــتراکات فراوانی برخوردارند و حوزه های 
علمیه قم و نجف دو سرمایه بزرگ برای ایران و عراق محسوب می شوند.

رییس جمهوری با بیان اینکه »ایران و عراق می توانند با همکاری هم از 
شرایط سختی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده عبور کنند«، اظهار کرد: 
دو کشور باید با همکاری های گسترده در همه زمینه ها توافقات موجود 
را هر چه ســریع تر به طور کامل اجرایی و عملیاتی کنند.روحانی حفظ 
تمامیت ارضی و امنیت عراق به عنوان همسایه ای مهم و استراتژیک برای 
ایران را حائز اهمیت فراوان توصیف و تصریح کرد: نیروهای خارجی قادر 
به ایجاد هیچ خدشه و خللی در مناســبات برادرانه دو همسایه دیرین 
نخواهند بود.وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران از نقش آفرینی 
تعیین کننده عراق به عنوان یک کشــور قدرتمند مســلمان و عربی در 
منطقه در راستای تامین صلح و ثبات قاطعانه حمایت می کند.مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار مناسبات ایران و عراق را فراتر 
از مناسبات معمول میان دو کشور همسایه توصیف کرد و گفت: جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری عراق دارای مناســبات راهبردی هستند که 
عالقه مندی عمیق مردم دو کشور به یکدیگر پشتوانه ای مستحکم برای 

این مناسبات راهبردی محسوب می شود.

الکاظمی: کمک های ایران را فراموش نمی کنیم
پس از نشست دوجانبه، کنفرانس مشترک روحانی و الکاظمی نیز برگزار 
شد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در این کنفرانس، با تشکر از 
رییس جمهوری اسالمی ایران برای دعوت سفر به تهران گفت: هدف از 
این سفر تقویت روابط تاریخی میان دو کشور است.وی افزود: امروز با 
چالش هایی روبرو هستیم که بخشی از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و سقوط قیمت نفت است. در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی بین دو 
کشور هستیم به نحوی که تامین کننده منافع ایران و عراق باشیم به ویژه 
این که روابط بین ایران و عراق صرفًا ناشــی از موقعیت جغرافیایی دو 
کشــور و دارا بودن 1۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک نیست، بلکه ایران و عراق 

رابطه تاریخی فرهنگی و دینی بســیار عمیقی با یکدیگر دارند.نخست 
وزیر عراق اظهار کرد: در جلســه امروز با رییس جمهوری ایران مسائل 
منطقه ای و ثبات و امنیت و صلح در منطقه را در ســایه چالش هایی که 
ناشی از شرایط اقتصادی کرونا است، مورد بحث و گفت وگو قرار دادیم.

الکاظمی خاطر نشــان کرد: خدمت برادرانم در جمهوری اسالمی ایران 
تاکید می کنم که ملت عراق دوست دار و مشتاق روابط ممتاز با جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس اصل عدم دخالت در امور داخلی دو کشور است. 
ما علیه تروریســم و گروه های تکفیری جنگیدیم و جمهوری اسالمی 
ایران از نخستین کشورهایی بود که در این را در کنار عراق ایستاد و ما این 
را فراموش نخواهیم کرد؛ به همین دلیل نیز عراق در کنار ایران ایستاد تا 
به این کشــور برای گذر از چالش های اقتصادی اش کمک کند و در این 
راستا عراق تبدیل به بازار بزرگی برای تجارت و صادرات ایران شده است.

روحانی: همچنان در کنار عراق هستیم
حســن روحانی رییس جمهوری نیز در این کنفرانس مشترک گفت: 
در جلسه  امروز با نخست وزیر عراق درباره شــرایط بهداشتی منطقه و 
ویروس کرونا با یکدیگر گفت وگو کردیم. جمهوری اســالمی ایران این 
اطمینان را به دولت و ملت عراق می دهد که در حد توان و امکان خود در 

تامین اقالم بهداشتی و دارویی در کنار ملت عراق باشد.رییس جمهوری 
افزود: خوشبختانه جمهوری اســالمی ایران توان و امکانات الزم برای 
نیازمندی های ملت عراق در زمینه وسایل بهداشتی و دارویی و آمادگی 
برای تبادل نظر و مشــورت میان مسئوالن بهداشــتی دو کشور را دارد.
روحانی با بیان اینکه مســئله ارتقا و گسترش روابط تجاری دو کشور از 
دیگر موضوعات مورد بحث بود، اظهار کرد: اراده دو دولت بر این است که 
روابط تجاری دو کشور را به ۲۰ میلیارد دالر ارتقا دهند. همچنین دو کشور 
مصمم هستند که تمام توافقاتی که در اسفند ۹۷ میان دو دولت در بغداد 
به تصویب رسید را اجرایی و عملیاتی کنند؛ در میان آنان توافقات مسائل 
زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و همچنین اتصال راه آهن شلمچه بصره 
و الیروبی اروندرود مورد توافق قرار گرفته بود.وی افزود: در دیدار نخست 
وزیر عراق، جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد که مانند سالهای قبل که در 
کنار ملت دولت و ارتش عراق روبروی داعش ایستادگی و مبارزه کردیم 
همچنان آمادگی دارد که در کنار ملت عراق برای ثبات و امنیت کشور عراق 
و منطقه تالش کند.رییس جمهوری گفــت: الزم می دانم از دو قهرمان 
مبارزه با تروریسم یعنی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همچنین 
شهید ابو مهدی المهندس به بزرگی یاد کنم که جزو سرداران بودند که 

برای امنیت عراق در طول سالیان گذشته تالش کردند.

سفیر ایران در مسکو با اشــاره به تمایل تهران برای 
خرید تســلیحات جدید روســی گفت، کشورهای 
تحت آمریکا از جمله روسیه، چین و ایران می توانند 
با همکاری و تقویت یکدیگر، اثرات این تحریم ها را 
کاهش دهند.»کاظم جاللی« ، به مسکو پیشنهاد 
کرد که باشگاهی از کشــورهای تحت تحریم های 
آمریکا ایجاد کرده تا بتوانند با متحد کردن اقدامات 
خود، به صورت مشترک با سیاست های واشنگتن 
مقابله کنند.جاللی در مصاحبه با روزنامه روســی 
»کامرسانت« با بیان اینکه کشورهای تحت تحریم 
آمریکا می توانند بــرای کاهش اثــر آن با یکدیگر 
همکاری کنند، گفــت: »معتقدم زمان آن اســت 
که باشــگاهی از کشــورهای تحت تحریم آمریکا 
ایجاد کنیم. در بین اعضای آن قدرت های بســیار 

بزرگی با اقتصادهای پیشرفته مانند روسیه، چین 
و ایران هســتند«.به نوشــته خبرگزاری »تاس« 
به نقل از ایــن روزنامه، وی ضمن اشــاره به اینکه 
واشنگتن نمی خواهد هیچ رقیبی را در موضعی باالتر 
از خود در هیچ منطقه ای از جهان ببیند، توضیح داد: 
»آنها می خواهند روسیه ضعیف باشد، چین از نظر 
اقتصادی به آنها وابسته باشد و ایران نیز مستعمره 
آنها شود. به همین دلیل است که ما باید با یکدیگر 
همکاری کرده، به هــم کمک و یکدیگــر را تکمیل 

کنیم«.
ایــن دیپلمات ایرانــی با بیــان اینکه تهــران هم 
چیزهایی برای ارائه به مســکو و پکن دارد، افزود: 
»ما فرصت هــای بزرگی ]پیــش روی خود[ داریم 
و فقط الزم اســت که ارائه سیاســی نشان دهیم تا 

این پتانســیل را در مسیر درســت، توسعه دهیم. 
ایران چیزهایی برای ارائه به روســیه و چین دارد. 
ما کشــوری بزرگ با جمعیتی زیاد و تقریبا جوان 
هستیم، منابع معدنی بسیار و فناوری های پیشرفته 
داریم. اگر ما تشــریک مســاعی داشــته باشیم، 
می توانیم بر فشــار آمریکا غلبه کنیم«.به نوشــته 
تاس، جاللی همچنین اظهار داشت که ایران تمایل 
دارد بــرای تقویــت ظرفیت های پدافنــدی خود، 

تسلیحات جدید روسیه را خریداری کند.

تمایل ایران برای خرید تسلیحات جدید روسیه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

هیچ خللی به فعالیت غنی سازی سایت نطنز وارد نشده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فعالیت غنی سازی در سایت نطنز با صحت و در سطح سابق ادامه دارد و حادثه ای که اخیرا رخ 
داده خللی در آن ایجاد نکرده است.ابوالفضل عمویی ضمن تشریح بازدید نمایندگان مجلس از سایت های هسته ای، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از جمله اکثر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ســفر به قم و نطنز از سایت های هسته ای شهید علیمحمدی و شهید 
احمدی روشن بازدید کردند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: این سفر با هدف بررسی آخرین اقدامات و 
تحوالت در فعالیت های هسته ای کشور رخ داد.وی افزود: در سایت شــهید علیمحمدی فردو 1۰۴۴ سانتریفیوژ در ۶ آبشار از سانتریفیوژهای نسل یک در حال 
غنی سازی هستند که اورانیوم را تا ۴ و نیم درصد غنی می کنند.عمویی اظهار داشت: همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این بازدید از محل حادثه رخ داده 
در نطنز نیز بازدید کردند و گفت وگوهای کارشناسی با بعضی از افراد حاضر در محل صورت گرفت و سناریوهای مختلف که می تواند موجب این حادثه شده باشد 
را مرور کردند.وی افزود: جمع بندی دقیق تر در مورد علت این حادثه نیازمند بررسی های کارشناسی بیشتری است که امیدواریم نهادهای مسئول در این زمینه 

پاسخ مقتضی را ارائه کنند. 

خبر روز

وز عکس ر

 انتخابات
 در سوریه

صف رای در انتخابات پارلمانی 
سوریه در یک حوزه رای گیری 
در شــهر »دومــا« در حومــه 

شرقی شهر دمشق سوریه.

موضوع اصلی گفت وگوهای ظریف و الوروف چیست؟
مدیر اداره دوم آســیایی وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرد که برجام، موضوع اصلی نشســت 
وزرای خارجه ایران و روســیه اســت.کابلوف در این خصوص توضیح داد: »اول از همه، موضوع 
اصلی )نشست الوروف و ظریف( برجام خواهد بود، سپس قطعا روابط دوجانبه و سوریه است که 
موضوعات بسیار مهم و جدی است«.رییس دستگاه دیپلماسی ایران در سفر خرداد ماه به روسیه، 
به همراه الوروف، اعالمیه ای مشترک ایران و روسیه درباره احترام به حقوق بین الملل را امضا کرد. در 
این اعالمیه، دو کشور بر تعهد کامل خود به اصول حقوق بین الملل و مقابله با رویکردهای غیرقانونی 

یکجانبه در حل و فصل بحران های جهانی تاکید کردند.

پاسخ محکم ایران به ادعاهای سفیر آمریکا در کویت
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کویت، در صفحه توئیتری خود در پاسخ به سفیر آمریکا در کویت که در 
اظهاراتی واهی نقش ایران را در منطقه »خبیثانه« توصیف کرده بود، در رشته ای توئیتی نوشت: »سفیر 
جدید آمریکا که از فاصله هزاران کیلومتر وارد منطقه ما شده در حالی که هنوز عرقش خشک نشده است، 
نقش ایران را در منطقه »خبیث« توصیف می کند. هیچ کشوری دلسوزتر از خود کشورهای منطقه برای 
امنیت و ثبات آن نیست. آنهایی که از هزاران کیلومتر آمده اند برای کسب درآمد و فروش سالح آمده اند. 
آنهایی که اقدام به کشتن فرماندهان محبوب نظامی ضد تروریسم داعشی در منطقه کردند، نقش پلیدی 

را در منطقه ایفا می کنند«. 

هشدار یک دیپلمات ایرانی به مردم؛

 کاری نکنید که چین از توافق 2۵ ساله کنار بکشد!
مهدی صفری، ســفیر پیشــین ایران در چین در پاســخ به این ســوال که»آیا ممکن اســت چین از 
توافق۲۵ساله با ایران کنار بکشد« گفت: چینی ها از تبلیغات و فضاسازی های غربی نگرانی ندارند، چون 
عادت دارند و انتظارش را هم دارند؛ اما متاســفانه برخی صداها از درون کشور بلند می شود که در جهت 
فضاسازی غربی است. وی افزود: گروهی از هموطنان مان هستند که دانسته یا نادانسته اخبار و اطالعات 
نادرستی را منتشر و دست به دست می کنند که بی اساس، جعلی و نادرست هستند. این باعث شده است 
که یک احساس مخالفت در میان گروهی از اقشار و کارشناسان ایجاد شود. پکن با خودش فکر می کند 
که اگر افکار عمومی در ایران مخالف چنین همکاری هایی باشند، ضرورتی ندارد که خودش را به زحمت 
بیندازد. برای آنها انتقادات رسانه های غربی طبیعی است، چون می دانند که طرف غربی با قدرتمندتر شدن 
چین خصومت دارد، اما چین با کشورهای مختلف منطقه از عربستان و عراق گرفته تا قزاقستان و روسیه 
توافق های مشابهی امضا کرده است، برای ایران هم تصور می کند که وارد یک بازی برد - برد با ایران شده 

است، اگر احساس کند که مخالفت جدی در میان ایرانیان وجود دارد، ممکن است که پاپس بکشد.

فرافکنی کانادا درباره اطالعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
خوانش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی سقوط کرده در ایران در فرانسه آغاز شده و در این میان مقامات 
کانادایی در این رابطه مشغول فرافکنی هستند.عالوه بر مسئوالن ســازمان هواپیمایی کشوری ایران، 
فرستادگانی از هیئت ملی ایمنی حمل و نقل آمریکا، شرکت بوئینگ، ســازمان بین المللی هوانوردی 
غیرنظامی، نمایندگانی از دفاتر تحقیق بر حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از کشورهای بریتانیا، سوئد 
و کانادا و نیز کارشناسان شرکت هوافضا و صنایع دفاعی فرانسوی موسوم به »سافران« در این عملیات 
بازخوانی حضور دارند. در این میان اما وزیر خارجه کانادا مدعی شده اعتبار زیادی به گزارش و روایت ایران 
از نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی قائل نیست.»فرانسوا فیلیپ شامپین« وزیر خارجه کانادا مدعی شد: 
»من اعتبار زیادی به گزارش ایران از این حادثه قائل نیســتم. این نمی تواند فقط خطای انسانی باشد. 
فکر می کنم گزارش ارائه شده توسط ایران تنها ساده سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه باشد«.

کافه سیاست

یونهاپ خبر داد:

تصمیم تهران برای شکایت 
از کره جنوبی موجب 
اعتراض سئول شد

ســخنان ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
درباره احتمال شــکایت تهران از ســئول 
به دلیل بلوکه کردن پــول های جمهوری 
اسالمی، موجب اعتراض وزارت خارجه کره 
جنوبی شــد.»کوکیونگ سوک« مدیرکل 
امور آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره 
جنوبی، از  اعتراض خود به سفیر ایران در 
سئول به دلیل اظهارات »عباس موسوی« 
در خصوصــو احتمــال شــکایت تهــران 
از ســئول،  خبر داد.دلیل ایــن اقدام کره 
جنوبی، صحبت های اخیر سخنگوی وزارت 
خارجه ایران درباره احتمال شکایت تهران 
از سئول به دلیل بلوکه کردن پول های ایران 
در کره جنوبی است.بر اساس گزارش های 
موجود، هفت میلیــارد دالر از دارایی های 
ایران که عمــده آن حاصل فروش نفت به 
کره جنوبی است در این کشور بلوکه شده و 
سئول اجازه انتقال آن به ایران را نمی دهد.

به گفته سید عباس موسوی، »این پول به 
واســطه فروش نفت، حاصل شده است 
و مقامات کره جنوبی باید هرچه ســریع تر 
نسبت به آزادسازی دارایی های ملت ایران 

اقدام کنند«.
موســوی به بهانه جویی های دولت سئول 
اشاره کرده و گفته اســت: »استناد آنها به 
اینکه آمریکایی هــا مانع انتقــال پول به 
ایران هســتند قابل قبول نیســت چرا که 
روابط بین کشــورها به خود آنها بســتگی 
دارد و معاملــه موجــود نیز بیــن ایران و 
کره جنوبی بوده اســت، لذا آمریکا در این 
معاملــه نقش نــدارد که بخواهــد در این 
خصوص موضع گیری کرده یا اعمال نفوذ 
کند«.سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: 
»رابطه ارباب-رعیتی آمریکا و کره جنوبی 
به خودشــان مربوط اســت و به ما ربطی 
ندارد ولی باید کره جنوبی در معامله خود با 
ایران صادق باشد و به تعهدات خود در این 

زمینه عمل کند.«

بین الملل



چهار شنبه 1 مرداد  1399 / 1 ذی الحجه 1441/ 22 جوالی 2020/ شماره 3026
با حضور معاون علم و فناوری ریاست جمهوری انجام شد؛

 رونمایی از سایت فروش محصوالت دانش بنیان 
و فناور اصفهان

با حضور سورنا ستاری، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری از سایت فروش محصوالت دانش 
بنیان و فناور اصفهان رونمایی شد.مدیر مراکز رشد استان اصفهان در حاشیه بازدید سورنا ستاری 
از محصوالت فناورانه دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( با بیان اینکه حدود ۴۰ طرح از هشت واحد 
دانشگاهی آزاد استان اصفهان محصوالت خود را در این نمایشگاه به نماش گذاشته اند، گفت: این 
دستاوردها در حوزه های پزشکی، دندانپزشکی، لیزر، کشاورزی، گیاهان دارویی، رباتیک، آی تی و 
... است.وی، درباره اینکه چند شرکت حاضر در این نمایشگاه دستاوردهایی در بحث مقابله کرونا 
دارند، اظهار کرد: چهار شرکت به طور مســتقیم و همچنین ۶ شرکت به صورت غیرمستقیم در این 
نمایشگاه حضور دارند که محصوالتی همچون کیت تشخیص کرونا، محصول تولیدی برای مبارزه 
با ویروس کرونا، دستگاه محفظه استریل خانگی، ساکشن دندانپزشکی، محفظه استریل اسناد 
برای ضدعفونی در ادارات، تولید ویتامین دی با سورس گیاهی و ... را در این نمایشگاه به نمایش 

گذاشته اند.

ازسرگیری فعالیت کلینیک اقتصادی در استانداری اصفهان
در پی شــیوع کرونا، فعالیت کلینیک اقتصادی با هدف بررسی و رفع مشکالت واحد های تولیدی 
و فعاالن اقتصادی استان از طریق ارتباط تصویری از سرگرفته شد.استاندار اصفهان در این ارتباط 
تصویری با جمعی از صاحبان واحد های تولیدی این استان گفت: این کلینیک پیش از شیوع کرونا 
یکشنبه های هر هفته با حضور فعاالن اقتصادی در استانداری اصفهان برگزار می شد؛ اما با شیوع 
کرونا تصمیم گرفته شــد از حالت حضوری به ارتباط تصویری تغییر کند.عباس رضایی افزود: در 
نخستین ارتباط تصویری در سال جهش تولید، مشــکالت جمعی از فعاالن اقتصادی این استان 
مطرح و بررسی شــد.وی گفت: در این ارتباط تصویری محیط زیســت موظف به بررسی فعالیت 
واحد های تولیدی در محدوده ۵۰ کیلومتری اصفهان شــد تا درصورتی کــه واحدی آالینده محیط 
زیست باشد از فعالیت آن جلوگیری شود.استاندار اصفهان همچنین افزود: همچنین در این ارتباط 
تصویری پیشنهاد شد فعاالن اقتصادی برای توسعه اشتغال زایی در استان اصفهان سرمایه گذاری 
و از سرمایه گذاری در دیگر استان ها خودداری کنند تا برای افراد بومی در واحد های تولیدی شغل 

ایجاد شود.

پیش بینی برداشت 2۸9 هزار تن گندم در اصفهان
کارشناس زراعت گندم سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سال زراعی جاری ۷۸ 
هزار و ۷۸۰ هکتار از اراضی شرق و غرب استان زیر کشــت گندم است، گفت: برپایه پیش بینی ها 
امســال نزدیک به ۲۸۹ هزار تن گندم در اصفهان برداشــت می شــود.مهران توکلی اظهار کرد: در 
ســال زراعی جاری ۷۸ هزار و ۷۸۰ هکتار از اراضی استان اصفهان زیر کشــت گندم رفته که از این 
میزان ۶۰ هزار و ۵۴۹ هکتار آبی و ۱۸ هزار و ۲۷۰ هکتار دیم اســت.وی با بیــان اینکه تولید گندم 
اصفهان امسال مشابه سال گذشته است، افزود: با وجود این عملکرد استان در تولید گندم امسال 
نسبت به سال زراعی قبل بهتر اســت زیرا آب به بهنگام توزیع شد.کارشناس زراعت گندم سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: با توجه به سطح زیر کشــت پیش بینی می کنیم امسال 
نزدیک به ۲۸۹ هزار تن گندم برداشــت شــود.وی با بیان اینکه تاکنون از ۴۷ هــزار و ۳۰۰ هکتار، 
گندم آبی و یک هزار و ۲۷۰ هکتار گندم دیم برداشــت شــده، اظهار کرد: برداشت گندم از مناطق 
 گرم و معتدل اســتان رو به پایان است و در مناطق سردسیر غرب اســتان نیز از ابتدای ماه مرداد

 آغاز می شود.

کشت برنج در اصفهان محدود شده، اما ممنوع نه؛

اندر مصائب برنج کاری

نیاز به تغییرات عمده در الگوی کشت نه  مرضیه محب رسول
تنها برای اســتان درگیر در خشکســالی 
مانند اصفهان یک ضرورت است بلکه این مهم حاال باید در همه کشور 
اجرا شود تا شاید بتوان جلوی بخشی از نوسانات و کمبودها و چالش 

ها در تولید محصوالت کشاورزی و هدر رفت آن را گرفت.
 کشــت برنج با توجه به آب بر بودن و هزینه های تحمیلی به استان 
اصفهان چند ســالی اســت که حساســیت های زیادی را در کشور 
برانگیخته اســت. هر زمان صحبــت از لزوم اجرای طــرح های آب 
رســانی و یا اتخاذ برخی از سیاســت ها برای کاهش مشــکالت آب 
اصفهان مطرح می شود ،کشت برنج در برخی از مناطق اصفهان بهانه 
ای برای مخالفان آبرسانی به شــمار می رود؛  کاری که اگر چه جهاد 
کشــاورزی تمام طرح ها و مزایای حمایتی از آن را حذف کرده اما در 
عمل هنوز کشت و برداشــت برنج در اســتان اصفهان ممنوع نشده 
اســت. اجرای این سیاســت ها در سال های اخیر رشــد تولید برنج 
استان را به شــدت کاهش داد، هر چند مصرف آب چندان کم نشده 
اســت چرا که محصوالتی نظیر پیاز و ســیب زمینی توسط کشاورزان 
این مناطق کاشت می شود که آب بر بودن آنها دست کمی از محصول 

برنج ندارد.  سال گذشــته برخی گالیه ها از ســطح باالی زیر کشت 
برنج در اســتان به دلیل جاری بودن آب رودخانــه صورت گرفت؛ اما 
امسال برآورد می شود تولید برنج در استان ۶۰ درصد کاهش داشته 
باشــد. هنوز هم کشــت این محصول آن هم به روش های سنتی و 
دســتی در مناطقی از غرب اصفهان انجام می شود و به نظر می رسد 
 برنج همچنان به دلیل سوددهی باال اولین اولویت کشاورزان استان 
اســت. بر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران، متوســط قیمت 
هــر کیلوگــرم برنــج ایرانــی درجــه یــک در خردادماه امســال 
٢٦ هــزار تومــان بــوده که ایــن رقم نســبت به ماه مشــابه  ســال 
گذشــته حــدود ١٤ درصــد گران تــر شــده اســت. البتــه قیمــت 
 ایــن نــوع برنــج در برخــی مقاطــع زمانــی بــه ٣٠ هــزار تومان 
هم رســید. همچنین متوســط قیمت هــر کیلوگرم برنــج خارجی 
در آخرین ماه بهار امســال حدود ١٤ هــزار تومان بوده کــه افزایش 

٥٥ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته را  نشان می دهد.
 در چنین شــرایطی، تولید برنج بیش از گذشته برای کشاورزان سود 
دارد. باال و پاییــن های قیمتــی و نبود خرید تضمینــی محصوالت 
کشــاورزی موجب شده تا در شــرایط نوســان اقتصادی کشاورزان 

محصول کم ریســکی مانند برنج را برای کشــت انتخــاب کنند، در 
واقع افزایش قیمت برنج و سوددهی بیشــتر آن در مقایسه با سایر 
محصوالت کشاورزی باعث شده کشــاورزان در مناطق بسیار کم آب 

ایران از تولید محصوالت دیگر دست بکشند.
 کاشــت برنج در اســتانی ماننــد اصفهان نــه تنها موجــب کاهش 
ذخیره های آبی اســتان می شــود بلکه خطر رشــد بیابان ها را هم 
افزایش می دهد. حقیقت این اســت که کشت برنج تا زمانی که سود 
آن برای کشاورز از تولید ســایر محصوالت بیشتر باشــد، ادامه پیدا 
می کند آن هم در شــرایطی که قانون ممنوعیت کشت تنها محدود به 
توصیه و دستورالعمل است و قانون اختیارات اجرایی به سازمان های 
مربوطه را نمی دهد. طی سال های اخیر شرایط معیشت کشاورزان در 
استان اصفهان وخیم تر شده و همین امر  موجب شده تا عمال اجرای 
برنامه های منظم برای ساماندهی کشاورزی در استان سخت گیرانه 
نباشد. در ســایه این سیاست احیای کشــت های آب بر محصوالتی 
مانند هندوانه و برنج می تواند بحران وخیم کم آبی استان رابغرنج تر 
 کند بدون اینکه در آینده راه حل درســتی برای رفع این مشکل وجود

 داشته باشد.

پیشتازی صنعت شیر و سایر نهاده ها و فرآورده های 
دامی استان اصفهان در کشــور، مظهر تحقق راهبرد 
جهش تولید در بخش کشــاورزی اســت که باید با 
برنامه ریــزی و حمایت های بیشــتر زمینه توســعه 
صــادرات و ارزآوری روز افزون آن فراهم شــود. در 
ارتباط با راهکارهای اســتفاده بهینــه از این ظرفیت 
مطلوب در استان و ارتقای آن، معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان معتقد است 

که افزایش کیفی محصوالت بســتگی مســتقیم به 
ارتقای زیرساخت ها و تجهیزات مرتبط دارد. حسین 
ایراندوســت با بیان اینکــه امســال اعتباراتی برای 
بهســازی واحدهای تولید شیر و ســایر محصوالت 
لبنی پیش بینی شد، خاطرنشــان کرد: حدود ۳.۵ 
میلیارد تومان در این زمینه اعتبار در نظر گرفته شــد 
 تا بتوانیم بخشــی از ساختارها را بهســازی کنیم که 
بی شک ارتقای کیفیت و اســتانداردها را رقم خواهد 
زد.وی با اشاره به جهش تولید به عنوان شعار امسال 
اضافه کرد: جهش تولید ایــن صنعت از لحاظ کمی و 
عدد و ارقام طی سال های گذشته در اصفهان رخ داد 
و  هر آنچه بتوانیم به سمت جهش کیفی محصوالت 
لبنی و شیر پیش رویم بازارهای بیشتری در کشورهای 

دیگر به مقصد صادرات اضافه خواهد شد که ارزآوری را 
به همراه خواهد داشت.به گفته معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، به غیر از تولید 
که اصفهان حرف اول را در ایــران می زند، زمینه های 
پژوهشــی و کابردی مانند تغییر نــژادی و همچنین 
دانش های مرتبط با اصالح دام از دیگر مواردی است 
که در این خطه دنبال می شود.ایراندوست با بیان اینکه 
 GOOD(  به معنای عملیات خوب کشاورزی GAP
AGRICULTURAL PRACTICES( در ایــن 
اســتان و  در زمینه محصوالت لبنی دنبال می شود، 
تصریح کرد: بنابراین می توانیم در سال های آینده تاثیر 
این اقدامات را در تولید محصوالت کیفی تر و با شرایط 

بهتر و تنوع باالتر مشاهده کنیم.

تولید شیر در اصفهان، نمونه ای واضح از جهش تولید

خبر روز

افزایش قیمت برنج و سوددهی بیشتر آن در مقایسه 
با سایر محصوالت کشاورزی باعث شده کشاورزان در 
مناطق بسیار کم آب ایران از تولید محصوالت دیگر دست 

بکشند

 افت ارزش بازار بورس عربستان با انتشار خبر 
بستری شدن پادشاه

شاخص کلی بازار بورس عربستان در معامالت اخیر  با انتشار خبر بستری شدن پادشاه عربستان 
در بیمارستان، ۲.۰۸ درصد کاهش یافت و به ۷۲۶۸.۷۲ واحد رسید.دیوان سلطنتی عربستان اعالم 
کرد پادشاه این کشور برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده؛ اما جزئیاتی در مورد 
شرایط سالمتی وی ارائه نکرد.ارزش ســهام آرامکو ۰.۹ درصد و ارزش سهام سابیک، بزرگ ترین 
شرکت پتروشیمی منطقه ۱.۷ درصد کاهش یافت. در عین حال، ارزش بانک االهلی، بزرگ ترین 

بانک این کشور ۰.۸ درصد و بانک الراجی ۱.۲ درصد افت کرد.

 خطر سقوط 30 درصدی سهام وال استریت 
به دلیل تنش ها با چین

سرمایه گذار معروف و کهنه کار وال اســتریت، اد یاردنی، اعالم کرد که با افزایش مجدد مبتالیان به 
کرونا و افزایش تنش ها با چین، برای اولین بار پس از بازگشــت بازارها در ۲۳ مارس، احســاس 
نگرانی می کند.اد یاردنی که رییس موسســه تحقیقاتی یاردنی است در مصاحبه با سی ان بی سی 
گفت: ریسک های جدید ناشی از افزایش مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا و دور جدید تنش ها 
با چین می تواند منجر به ســقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی سهام وال استریت شــود.وی گفت: آن چه در 
قیمت گذاری های بیش از حد باالی سهام وال اســتریت در روزهای اخیر مشهود است، این است 
که ما به سوی یک سقوط پیش می رویم. سهام اصال ارزان نیستند، به عالوه به نظر نمی رسد که ما 

بتوانیم بازگشایی اقتصاد و فاصله گذاری اجتماعی را به درستی مدیریت کنیم.

 رییس بانک جهانی، خواهان تمدید برنامه تعلیق
 بازپرداخت وام شد

 رییس بانک جهانی، از کشــورهای عضو گروه جی ۲۰ خواســت تا برنامه تعلیق بازپرداخت وام برای 
کشورهای فقیر را تا پایان ۲۰۲۱ تمدید کنند.دیوید مالپاس، ز کشورهای عضو گروه جی ۲۰ خواست تا 
برنامه تعلیق بازپرداخت وام برای کشــورهای فقیر را تا پایان ۲۰۲۱ تمدید کنند. او گفت این اقدام یکی 
از عوامل کلیدی در تقویت ریــکاوری جهانی خواهد بود.مالپاس در کنفرانــس ویدئویی وزیران مالی 
و رؤســای بانک های مرکزی جی ۲۰  بیان کرد: من از شــما می خواهم چهارچوب زمانی برنامه تعلیق 
بازپرداخت وام را تا پایان ۲۰۲۱ تمدید کنید و تا جای ممکن حوزه فراگیری این برنامه را گسترش دهید.

رییس بانک جهانی گفت: ما با این برنامه به پیشرفت های بزرگی دست یافته ایم؛ اما کارهای بیشتری 
باید انجام شود. مالپاس افزود: این پاندمی یکی از عمیق ترین رکودهای جهانی در چندین دهه اخیر را 

به وجود آورده است که از لحاظ میزان تاثیرگذاری شاید کامال منحصر به فرد باشد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

2 هزار نقطه برداشت پمپاژی در مسیر زاینده رود وجود دارد
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهان گفــت: دو هزار نقطه برداشــت پمپاژی در 
سرشاخه ها و طول رودخانه زاینده وجود دارد که تاثیر منفی روی گردش آب در این حوضه را تشدید 
می کند.اسفندیار امینی با بیان اینکه تاثیر خشکســالی با ترسالی بر حوضه های آبریز مانند زاینده 
رود در نهایت بستگی به درصد بارش ها دارد، اظهار داشت: در یک سال حتی اگر بارش ها ۱۰ درصد 
نسبت به میزان معمول بیشتر باشد، تاثیر مستقیمی بر حوضه آبریز  خواهد داشت.وی افزود: این 
تاثیر در صورتی است که تمام مسیرهای آبی نظیر رودخانه اصلی، سرشاخه ها، آبراهه ها، ارتفاعات و 

آب های زیرزمینی در دسترس بوده و دستخوش اتفاقات غیرطبیعی نشده باشد.

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:اخبار

 نیاز به دولت الکترونیک امروز به شدت احساس می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: در زمان شیوع بیماری کرونا دولت الکترونیک برای رســیدگی به امور مردم بسیار کمک کننده خواهد 
بود؛ اما تا رسیدن به دولت الکترونیک مورد نظرمان فاصله داریم.حجت االسالم حســین میرزایی در ارتباط با ضرورت ایجاد دولت الکترونیک در زمان شیوع 
بیماری کرونا اظهار داشــت: دولت الکترونیک فضای دسترســی مردم را به دســتگاه های اداری بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم می کند و ضرورت این کار 
 عالوه  بر نیازهای عادی که تصور می شود، در دورانی که بیماری کرونا بســیاری از ارتباطات فیزیکی و حضوری را محدود و مختل کرده ، بیش از پیش احساس

 می شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای رسیدن به دولت الکترونیک مطلوب هنوز  فاصله داریم، عنوان کرد: دولت بسیاری 
از سامانه ها را در دستور کار داشته و مجلس هم انجام این کار را برای دولت تکلیف قانونی کرده اســت اما به نظر می رسد که در مسیر انجام، کوتاهی هایی شده 
و موانعی هم بر سر راه شان بوده که ســبب شده ما تا رسیدن به دولت الکترونیک مورد نظرمان فاصله داشته باشــیم.وی با اشاره به طرح های مجلس شورای 
اسالمی در راستای تحقق دولت الکترونیک بیان کرد: مجلس شورای اسالمی در بخش های مختلف دولت را مکلف به ایجاد سامانه های گوناگون کرده است؛ 
به عنوان مثال در بودجه سال ۹۹، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف بوده  که تا انتهای خرداد ماه سامانه اطالعات یکپارچه شرکت های دولتی را فراهم کند که ظاهرا 

هنوز موفق به انجام این کار نشده است.

کارگاه تولید 
ماسک

بر اساس اعالم سازمان غذا و 
دارو، تولید ماسک صنعتی در 
کشور به بیش از ۲.۵ میلیون 
در روز رسید ه است و چند برابر 
این تعداد نیز از طریق سیستم 
خانگی و چــرخ های خیاطی 

شرکت ها تولید می شود.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

رییس اتاق اصناف استان:

 تعطیلی اصناف اصفهان 
راه حل کنترل کرونا نیست

رییس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهان 
گفت: برای مهــار بیماری کرونــا باید بر 
استفاده از ماسک و فرهنگ سازی رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی تاکید شود 
و بــا هرگونــه تعطیلی اصنــاف مخالف 

هستیم.
رســول جهانگیــری بــا اشــاره بــه 
نظارت بــر اصنــاف در راســتای رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی و استفاده 
از ماســک اظهار داشــت: چنانچه روند 
صعودی ابتال به کرونا در استان اصفهان 
تداوم داشته باشــد به هیچ وجه موافق 
اعمــال محدودیت هــای اقتصــادی و 

تعطیلی اصناف نیستیم.
وی افــزود: شــیوع کرونا بســیاری از 
اصناف استان اصفهان را به ورطه نابودی 
کشانده است.رییس اتاق اصناف استان 
اصفهان بیشــترین اصنافی که از شیوع 
کرونا متضرر شــدند را اعالم کرد و گفت: 
تاالرهای پذیرایی، سفره خانه های سنتی 
و کافی شاپ ها، قهوه خانه ها، سالن های 
غذاخــوری و بــاغ تاالرها، باغ ســراها و 
مراکز اقامتی بیشــترین ضرر اقتصادی 
را متحمل شــدند و برخی حتــی تا مرز 

ورشکستگی پیش رفتند.
جهانگیری بیان داشت: اصنافی که طبق 
دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا با 
۵۰ درصد ظرفیت شروع به فعالیت کردند 
به علت عدم مراجعه مردم در عمل با ۲۵ 
درصد ظرفیت به خدمت رسانی مشغول 

هستند.
رییس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهان  
تاکیــد کــرد: در ایــن وضعیت ســخت 
معیشــتی برای مهار بیمــاری کرونا باید 
بر اســتفاده از ماســک و فرهنگ سازی 
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
تاکیــد شــود و بــا هرگونــه تعطیلــی 
 واحدهای کسب و کار و اصناف به شدت

 مخالفیم.
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تحدید حدود اختصاصی
5/3 شــماره نامه : 139985602024003616-1399/04/25 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 26022 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محســن جانقربان فرزند خیراله در 
جریان ثبت است عملیات تحدید حدود قانونًا  به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1399/5/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 917763 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/4 شماره نامه : 139985602024003299-1399/04/19 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139960302024000001 مورخ 1399/01/05 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 203/20 متر مربع تحت شــماره فرعی 4581 از اصلی 4483 مفروز و مجزی 
شده از شماره 118 فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان، در مالکیت خانم 
الهام بیگی هرچگانی فرزند علی مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقــط تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف: 917693 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
مزایده 

5/5 شــماره مزایده: 139904302135000003 پرونده کالسه: 9800094 سه دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک 2015 فرعی از 71- اصلی جزء بخش 9 واقع در 
امیریه کوچه الله یک که به صورت یک پالک ساخته نشده در ردیف سمت راست کوچه 
می باشد ) سمت چپ کوچه بدون پالک بندی و بصورت قطعه رها شده است( دارای سند 
مالکیت چاپی با حدود اربعه شمااًل دیواریست به طول 10 متر به کوچه احداثی به عرض 
8 متر شرقًا دیواریست بطول 20 متر به شماره 2016 فرعی جنوبًا دیوار به دیوار به طول 
10 متر به شــماره 2272 فرعی غربًا دیوار به دیوار بطول 20 متر به شماره 1998 فرعی 
فاقد حقوق ارتفاقی با مساحت 200 متر مربع . پالک فوق که به موجب درخواست متعهد 
له )دارنده سه دانگ مشاع از پالک مرقوم( بابت پرونده اجرایی کالسه فوق بازداشت و 
مورد ارزیابی قرار گرفته است با درخواســت وکیل متعهد له مبنی بر مزایده، از ساعت 9 
الی 12 روز دوشنبه 1399/05/20 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان 
نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 1/500/000/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن اینکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. این آگهی 
در یک نوبت مورخ 1399/05/01 روز چهارشنبه درج و منتشر می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. شایان ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 

مزایده است. م الف: 922149 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده اموال منقول )خودرو(

5/6 شماره آگهی:139903902003000040شماره پرونده: 139704002003006412 
بر اســاس پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9708884 خودرو ســواری پراید سفید 
روغنی مــدل 1395 به شــماره انتظامــی 53 ایران 181 و 52 به شــماره شاســی 
nas411100g3470450 متعلق به مرحوم سید محمود افتخاری، نام پدر: میر افضل، 
تاریخ تولد: 1340/03/25 ، شماره ملی: 1288718241، شماره شناسنامه: 330 که در 
پارکینگ به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه خ نبوی منش خ عبدالرحمان کرمی پارکینگ 
نصر نگهداری می شود. طبق نظر کارشناس رســمی خودروی مذکور خودرو فاقد بیمه 
نامه شخص ثالث می باشد الســتیکهای خودرو حدود 40 درصد می باشد بقیه قسمت 
های خودرو در حد مدل سالم می باشد. لذا با مشــخصات فوق الذکر و با در نظر گرفتن 
نوع سیســتم و رنگ و مدل و با توجه به وضعیت فیزیکی خودرو به مبلغ سیصد و نود و 
پنج میلیون ریال ارزیابی شــده، از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 در 
شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان تاالر  میدان هفت تیر اداره 

ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ سیصد و نود و پنج 
میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. این آگهی یک 
مرتبه در روزنامه زاینده رود در تاریخ 99/5/1 چاپ و منتشر می گردد که خریداران جهت 
شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش سپرده به شماره حساب 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالک کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده  مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد، الزم به ذکر است کلیه 
هزینه های قانونی اعم از بدهی و عوارض مالیاتی، شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد.  م الف:922151 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده تلفن همراه

5/7 شماره آگهی:139903902003000041شماره پرونده: 139704002003006412 
بر اساس پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9708884  امتیاز خط تلفن همراه به شماره 
09132650298 متعلق به مرحوم ســید محمود افتخاری، نام پــدر: میر افضل، تاریخ 
تولد: 1340/03/25 ، شــماره ملی: 1288718241، شماره شناســنامه: 330 که برابر 
نامه 100/98/1848856 مورخ 98/09/27 مدیریت مشــترکین و متقاضیان مخابرات 
اصفهان مالکیت خط به نام نامبرده می باشــد که مبلغ 1/500/000 ریال معادل صدو 
پنجاه هزار تومان توســط مامور اجرای اســناد رسمی ارزیابی شده اســت که در قبال 
طلب خانم مهری اشــراقی و نیم عشر اجرایی بازداشــت گردیده است از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشــنبه مورخ 99/5/15 در شعبه اول اداره اجرای اســناد  رسمی اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان تــاالر میدان هفت تیــر اداره ثبت اســناد و امالک از طریق 
مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ یــک میلیون و پانصد هزار ریال شــروع و 
به هر کس خریدار باشــد بــه باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود. الزم به 
ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط حق اشــتراک و مصــرف د رصورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره  تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد،  وجوه پرداختــی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد. ضمنا  این آگهی یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود در تاریخ 99/5/1 چاپ و منتشــر می گــردد که خریداران جهت 
 شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش سپرده به شماره حساب
 IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالک کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده  مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.  م الف:922144 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/8 شماره نامه: 139985602024003217- 1399/04/17 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 3029/5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در صفحه 432 دفتر امالک جلد 376  به نام علی کرم پیروز نیا فرزند اله یار تحت شماره 
چاپی مسلسل 470677 د 93 ثبت و سند تک برگی صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 1399217020024013085 مورخ 
1399/04/08 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 
81205 مورخ 1399/04/08 و رمز تصدیق 469910 بــه گواهی دفترخانه 1 اصفهان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت اسباب بازی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 921956 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

5/9 آقا/خانم مرتضی حیدردخت آرانی به شناسنامه شــماره  312 به شرح دادخواست 
به کالسه  885/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  ستایش نوابی کاشانی به شماره شناسنامه  1250984033  در تاریخ  

98/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حسین نوابی کاشانی به ش ش 560 پدر متوفی 2- فضه حیدردخت آرانی 
به ش ش 4814 مادر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
 در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادرخواهد شد.م الف: 919341 قاضی شــعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان 
حصر وراثت

5/10 آقا/خانــم  مرتضی حیــدر دخت آرانی به شناســنامه شــماره  312  به شــرح 
دادخواســت به کالسه  886/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنیــن توضیح داده که شــادروان  فضــه حیدر دخت آرانی  به شــماره شناســنامه  
4814 در تاریــخ 1398/9/27  اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حســین نوابی کاشــانی فرزنــد احمد به ش 
ش 560 همســر متوفی 2- فاطمه مشــکانی فرزند عزیزاله به ش ش 4 مادر متوفی 
3- مرتضــی حیدردخت آرانی فرزند عبــاس به ش ش 312 پدر متوفی 4- ســتایش 
نوابی کاشــانی فرزند احمد بــه ش ش 1250984033 فرزند متوفی 5- ســارا نوابی 
کاشــانی فرزند احمــد بــه ش ش 1250788511 فرزنــد متوفی والغیــر . اینک با 
انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.

م الف: 919339 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/11 آقا/خانم علی عباس طریقی به شناســنامه شــماره  7  به شــرح دادخواست به 
کالسه  9900863 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین طریقی به شماره شناسنامه   791  در تاریخ  89/8/21  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حسن 
طریقی به ش ش 8 ، 2- رقیه طریقی بــه ش ش 34 ، 3- محمد طریقی به ش ش 22 
ف 4- ســکینه طریقی به ش ش 2 ، 5- غالم رضا طریقی به ش ش 25 ، 6- یوســف 
طریقی به ش ش 2 ، 7- شهربانو طریقی به ش ش 20 ، 8- علی عباس طریقی به ش 
ش 7 همگی فرزندان متوفی، 9- بگم ناز عمی جوشــقانی فرزند حسین به ش ش 32 
همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 919342 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/12 آقا/خانم احمد شاه باالئی کاشان به شناسنامه شماره 442  به شرح دادخواست به 
کالسه  808/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  حشمت رشیدی کوشکی  به شماره شناسنامه   139  در تاریخ  98/12/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- حسن شاه باالئی کاشان فرزند عباس به ش ش 522 ، 2- احمد شاه باالئی کاشان 
فرزند عباس به ش ش 442 ، 3- اعظم شــاه باالئی فرزند عباس به ش ش 38685 ، 
4- اصغر شاه باالئی کاشان فرزند عباس به ش ش 512 ، 5- حسین شاه باالئی کاشان 
فرزند عباس به ش ش 38684 ، 6- ماشااله شاه باالئی کاشان فرزند عباس به ش ش 
40551 ، 7- علی رضا شاه باالئی کاشــان فرزند عباس به ش ش 607 . اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 920546 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

5/13 نظر با اینکــه  تحدید حــدود  اختصاصی ششــدانگ پالک شــماره 41/100 
واقع در بخش 12 کاشــان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام علی اصغر شــکیبایی 
فرزنــد حیدر درجریــان ثبت اســت و عملیــات تحدید حــدود قانونــی آن به عمل 
نیامده اســت اینک بنا بدســتور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت و طبــق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1399/06/11 ســاعت 
9 صبــح در محل شــروع و بــه عمــل خواهد آمد لــذا بموجــب این آگهــی بکلیه 
مجاورین اخطــار میگردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهــی در محل حضور 
یابند و اعتراضــات مالکین یــا  مجاورین طبق مــاده 20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلــس تحدیــدی تــا 30روز پذیرفته خواهد شــد. م الــف: 919984 

محمدرضا بیکیان کفیل ثبت جوشقان قالی 
تحدید حدود اختصاصی

5/14 نظر با اینکه  تحدید حدود  اختصاصی ششــدانگ پالک شماره 41/151 واقع در 
بخش 12 کاشان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام علی اصغر شکیبایی فرزند حیدر 
درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است  اینک بنا 
بدســتور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1399/06/10 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهــی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت 

مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا  مجاورین طبق ماده 
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 919988 محمدرضا بیکیان کفیل ثبت جوشقان قالی 
تحدید حدود اختصاصی

5/15 نظر با اینکه  تحدید حدود  اختصاصی ششــدانگ پالک شماره 41/164 واقع در 
بخش 12 کاشان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام علی اصغر شکیبایی فرزند حیدر 
درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است  اینک بنا 
بدســتور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1399/06/10 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهــی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا  مجاورین طبق ماده 
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 919989 محمدرضا بیکیان کفیل ثبت جوشقان قالی 
تحدید حدود اختصاصی

5/16 نظر با اینکه  تحدید حدود  اختصاصی ششــدانگ پالک شــماره 41/77 واقع در 
بخش 12 کاشان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام علی اصغر شکیبایی فرزند حیدر 
درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است  اینک بنا 
بدســتور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1399/06/11 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهــی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا  مجاورین طبق ماده 
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 919986 محمدرضا بیکیان کفیل ثبت جوشقان قالی 
ابالغ رای

5/17 شماره دادنامه: 9809973657100575 شماره پرونده: 9809983657100323 
شماره بایگانی شــعبه: 980342  خواهان: صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی 
استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- خیابان شــهید بهشتی- خیابان احمد 
قصیر- کوچه مقدس چهار- شــماره 11 با نمایندگی آقای مصطفــی رفیع زاده فرزند 
برومند، خوانده: آقای سعید احمدی افغانی فرزند رشــید آقا به نشانی استان اصفهان – 
شهرستان کاشان- کاشان- فتح المبین- گاراژ حاج حسین )آهن فروشی(، خواسته ها: 
1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 
گردشکار: دادگاه با بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص  دادخواست صندوق 
تامین خسارت های بدنی به طرفیت آقای سعید احمدی افغانی فرزند رشید آقا به خواسته 
مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت بازیافت خسارت بدنی پرداخت شده به زیان دیده 
خانم مبینا شهریاری محمدی به جهت نداشتن گواهینامه به خوانده که در حادثه تصادف 
ناشــی از بی احتیاطی در امر رانندگی خویش شــخص ثالث مذکور را دچار مصدومیت 
نموده است با احتساب خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه های نمایندگی با 
این توضیح که نماینده خواهان خواسته را در جلسه اول رسیدگی به مطالبه مبلغ هفتاد 
میلیون ریال و خســارت تاخیر تادیه کاهش داده اســت، دادگاه با توجه به مفاد دادنامه 
قطعیت یافته شماره 690-960 صادره از شــعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و 
فیش بانکی شــماره 1210 که به موجب آن معادل وجه مورد خواســته توسط صندوق 
تامین خســارت های بدنی بابت دیه صدمات وارده به شــخص ثالث به حساب سپرده 
دادگستری کاشان واریز گردیده است و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
علی رغم دعوت از طریق نشرآگهی و عدم ارسال الیحه دفاعیه دعوی مطروحه را وارد 
تشخیص داده و مستندا به مواد 1257 و 1284 قانون مدنی و مواد 21 و 25 قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
سال 1395 و مواد 194 و 198 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ هفتاد میلیون بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )1398/5/26( تا زمان ادای دین در حق صندوق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در این دادگاه و 
 سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

م الف: 920380 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان 
ابالغ اجرائیه

5/18 نظــر بــه اینکه در پرونــده کالســه 516/98 اجــرای احکام شــوراهای حل 
اختالف شهرســتان لنجان حســب مفاد دادنامــه شــماره 29-99/1/27 صادره از 
شــعبه یک حقوقی محکوم علیه 1- ســولماز نظری 2- پژمان شــفیعی پور محکوم  
به محکومیــت تضامنی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 24/000/000 ریال وجه 
چک بابت اصل خواســته و مبلــغ 550000 ریال بابــت هزینه دادرســی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه وجه چکها از سررســید آن در تاریخ 1-چک شــماره 346644 
به مبلــغ 12/500/000 ریال بــا سررســید 96/3/5 و چک شــماره 34663 به مبلغ 
11/500/000 ریــال بــا سررســید 95/11/5 در حــق محکوم له مهــدی بختیاری 
 گردیده اســت و حســب محتویات پرونــده محکوم علیــه مذکور مجهــول المکان 
می باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس 
 از انتشار آگهی نســبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام می گردد. 

م الف: 921427 شعبه اول شورای حل اختالف لنجان

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

5/1 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1399 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شــده وآنچه طبق آراءهیات نظارت واختیارات تفویضی باید آگهی آنها تجدید 

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

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

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

ششدانگ  272.92 متر مربع واقع در خور
2 فرعــی از 703 اصلــی – موقوفــه خاتمه بیگم موســوی به شناســه ملی 
14004825660با تولیــت اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان خوروبیابانک 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت691.25   متر مربع  واقع در خور
2783 اصلی – خانم طوبــی مقیمی فرزند محمد  شــش دانــگ  یک قطعه 
 زمین مزروعی مشــجر  به مســاحت 387.91 متر مربع واقع در کشــتخوان

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

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

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

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

از ششدانگ قنات دهزیر واقع در کشتخوان  دهزیر خور
2 فرعی از 3369  اصلــی – خانم زینب ایزدی فرزند رمضانعلی  شــش دانگ  

یکباب خانه  به مساحت 391.57 متر مربع واقع در روستای حسین آباد هفتومان
5 فرعی از 3369  اصلی – آقای رمضانعلی عشــقی فرزند عبداله  شش دانگ  
یکباب خانه  به مساحت 389.57 متر مربع واقع در روستای حسین آباد هفتومان

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

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

158 فرعی از 3952 اصلی – آقای هادی علیخانی فرزندآقا محمد و خانم فاطمه 
غالمرضایی فرزند ابراهیم هریک به ترتیب نسبت به 1937 سهم و450 سهم 
مشاع  از 2387 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 

شش دانگ 2386.95 متر مربع واقع در کشتخوان دهزیر خور
588فرعــی از 3952 اصلی – آقای ســید ولی اله آل داود فرزند ســید عبداله 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 8354.22 متر مربع واقع 

در کشتخوان دهزیر خور
بخش 6حوزه ثبتی :

229 اصلی – آقای ســیدعبداله علوی  فرزندسیدابوالحســن وخانم آمنه بیگم 
علوی فرزند سیدهاشم هریک به نسبت سه دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب 

خانه  به مساحت ششدانگ  488.05 متر مربع واقع درفرخی
538 اصلی – خانم طیبه رحمانی فرزند رحمه اله سه دانگ مشاع از شش دانگ 

یکباب خانه مخروبه به مساحت ششدانگ  229.61 متر مربع واقع درفرخی
41  فرعی از 3322 اصلی – آقای هادی توکل  فرزندعلی اکبر شش دانگ  یک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دانگ یکباب باغ به مساحت 702.85  متر مربع 
11  فرعی از 3400  اصلی – خانم سکینه ســمیعی فرزند عباسعلی شش دانگ  

یکباب خانه به مساحت321.32متر مربع واقع در مزرعه خنج  جندق
24 فرعی از 3402 اصلی – آقایان محمدوحســن وعلیرضــا وخانم ها زهره و 
ســکینه و تابنده و ربابه و صدیقه و خدیجه همگی حیــدری  فرزندان مهدی ، 
آقایان هریک به نسبت ده سهم مشاع و خانم ها هریک به نسبت 5سهم مشاع 
از  72سهم مشاع از شــش دانگ یکباب خانه   به مساحت شش دانگ 316 متر 

مربع واقع در روستای هد
185 فرعی از 17 فرعی از 3402 اصلی – آقای محمودســلطان حیدری  فرزند 
حسین شش دانگ  قسمتی از ساختمان  به مســاحت11.92 متر مربع واقع در 

مزرعه هد
186 فرعی از 8فرعی از 3402 اصلی – آقایان جعفر و غالمرضا حیدری هردو 
فرزندان حسن هریک به نسبت سه دانگ مشــاع از شش دانگ  یکباب باغ به 

مساحت شش دانگ 221.17  متر مربع واقع در مزرعه هد
187 فرعی از 21 فرعی از 3402 اصلی – آقای محمــد حیدری  فرزند مهدی  

شش دانگ  یکباب کاهدان   به مساحت74.35 متر مربع واقع در مزرعه هد
245 فرعی از 60 فرعی از 3429 اصلی – آقای مصطفــی دهقان نیری فرزند 
علی شش دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت670.03 متر مربع واقع 

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

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

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

م الف: 901029 محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت خوروبیابانک



چهار شنبه 1 مرداد  1399 / 1 ذی الحجه 1441/ 22 جوالی 2020/ شماره 3026
معاون رییس جمهوری در دیدار با مجمع نمایندگان اصفهان:

مجوز طرح های انتقال آب صادر می شود
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نباید با تصمیم گیری های 
اشــتباه و صدور برخی از مجوزها منابــع تجدیدپذیر را به منابع تجدیدناپذیر تبدیل کنیم.عیســی 
کالنتری در دیدار با مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره به معضالت زیست محیطی این 
اســتان اظهار کرد: تمام اســتانداردهای مجوزهای زیســت محیطی، از جملــه مجوز طرح های 
انتقال آب در قالب توسعه پایدار کشــور، دیده و صادر می شود.وی با اشــاره به طرح های انتقال 
آب یادآور شــد: بر اســاس قانون، وزارت نیرو تخصیص دهنده آب در کشور اســت و وظیفه این 
وزارتخانــه، حفظ پایــداری منابع آب ســطحی و زیرزمینی اســت.رییس ســازمان حفاظت از 
 محیط زیســت اضافه کرد: البته موضــع دولت هم موافقت بــا انتقال آب، برای مصارف شــرب 

و بهداشتی است.

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:
اهدای 2۵0 واحد پالسما از سوی بهبود یافتگان  کرونا 

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان بــا اعالم اینکــه تاکنون بیش از ۲۵۰ واحد پالســما از ســوی 
بهبود یافتگان کووید۱۹ در اســتان اهدا شــده، گفت: اســتان اصفهان رتبه ســوم اهدای پالســما از 
ســوی بهبود یافتگان کووید۱۹ را در کشــور دارد.مجیــد زینلی اظهار کرد: از اردیبهشــت ماه امســال 
که ســازمان انتقال خون شــروع به دریافت پالســما از بهبود یافتگان کووید۱۹ برای درمان مبتالیان 
به این بیمــاری کرد تاکنون بیش از ۲۵۰ واحد پالســما در اســتان اصفهان اهدا شــده اســت.وی با 
اشــاره به دریافت پالســمای بهبود یافتگان کووید۱۹ در مرکز انتقال خون خواجــو در اصفهان، گفت: 
 در مراکز انتقال خون دیگر و شهرســتان های اســتان پالســمای بهبــود یافتگان کوویــد۱۹ دریافت 
نمی شــود و اهداکنندگان تنها باید به مرکز جامع اهداکنندگان خواجو مراجعــه کنند.مدیرکل انتقال 
خون استان با اشاره به اینکه بیشــتر اهداکنندگان پالســما برای بیماران کووید۱۹ مرد بوده اند، افزود: 
 اهداکنندگان عمدتا در گروه سنی باالی ۳۰ سال تا زیر ۶۰ سال هســتند و باالی ۶۰ سال امکان اهدای

 پالسما ندارند. وی با بیان اینکه استان اصفهان رتبه سوم اهدای پالسما از سوی بهبود یافتگان کووید۱۹ را 
در کشور دارد، تاکید کرد: باتوجه به اینکه بیماری کووید۱۹ هنوز در کشور وجود دارد و بسیاری از شهروندان 
دچار این بیماری می شوند، از سوی دیگر تنها درمانی که درحال حاضر وجود دارد تزریق پالسمای بهبود 

یافتگان کرونا به بیماران بدحال است، نیاز به اهدای پالسما از سوی بهبود یافتگان وجود دارد.

حمایت یک نیکوکار از  هزار فرزند یتیم و نیازمند اصفهانی
یکی از خیــران اصفهانی با مشــارکت در طرح اکــرام ایتــام و فرزندان محســنین کمیته امداد 
اصفهان، حمایت ۱۰۰۰ نفر از ایــن فرزندان را به صورت یکجا بر عهــده گرفت.مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان اصفهان با بیان اینکه طــرح اکرام یکی از بهترین مســیرهای حمایت 
موثر و قابل برنامه ریزی از ایتام و فرزندان محســنین اســت، اظهار کرد: افراد زیادی با مشارکت 
در این طرح از ایتــام و فرزندان محســنین اصفهانی حمایت مــی کنند.کریم زارع با اشــاره به 
اینکه اســتقبال خیــران، نیکوکاران و مردم نوع دوســت اســتان اصفهان از این طــرح حمایتی، 
چشــمگیر و تحســین برانگیز اســت، گفت: هم اکنون ۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر از همشــهریان، خیران 
و نیکوکاران در این طــرح به عنوان حامی فعال هســتند و به صــورت منظم از ۱۸ هــزار و ۳۵۸ 
فرزندی یتیم و نیازمنــد حمایت می کنند.وی تعــداد فرزندانی که تاکنون امــکان جذب حامی 
برای آن ها فراهم نشــده اســت را ۵۳۴۵ نفر اعالم کرد و گفت: همشــهریان و عالقــه مندان به 
عرصه خیر و احسان و متمسکین به ســیره علوی می توانند عالوه بر حضور در دفاتر کمیته امداد 
 در سراســر اســتان با مراجعه به پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir  در این امر خداپســندانه

 سهیم شوند.

طرح های ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در حالی در اصفهان اجرا می شود  که این استان با کمبود شدید مراکز نگهداری این افراد مواجه است؛

پاک کردن صورت مسئله!

بیش از ۸ هزار معتاد متجاهر طی ماه های  پریسا سعادت
اخیر در کشور شناسایی شده اند و از این 
تعداد نزدیک به یک هزار نفر یعنی چیزی در حدود یک هشتم کل این 
افراد در استان اصفهان هستند. حجم باالیی از این افراد که خود نوعی 
معضــل اجتماعی به حســاب می آینــد در حالی نیاز به رســیدگی و 
ساماندهی دارند که مراکز مرتبط تنها ۴۰۰ نفر گنجایش پذیرش معتادان 
متجاهر را دارند. این وضعیت در حالی است که مسئوالن استانی بارها 
وعده جمع آوری این افراد از سطح شهرها را داده اند؛ اما نبود زیر ساخت 
ها جمع آوری این افراد را تنها به یک حرکت نمایشی و تبلیغی بدل کرده 
که در نهایت دستاورد اجتماعی ندارد. یکی از اصلی ترین چالش ها در 
زمینه مقابله با حضور این افراد در ســطح جامعه نبــود مراکز مرتبط با 
نگهداری و ترک معتادان است، این مســئله به خصوص در مورد زنان 
معتاد بیشتر وجود دارد. بر اساس اعالم دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان، در اصفهان مرکز ماده ۱۶ برای نگهداری زنان معتاد 
متجاهر وجود ندارد؛ مرکزی که در بهزیســتی مسئول نگهداری و ترک 
اجباری معتادان است. آنگونه که محسن یارمحمدیان گفته است طرح 
جمع آوری معتادان متجاهر باید حداقل با فاصله ۱۴ روز اجرا شــود تا 
افرادی که جمع آوری و به مراکز منتقل می شوند، غربالگری شده و به 

گروه های مختلف تقســیم و قرنطینه شــوند تا ناقــل ویروس کرونا 
نباشند.وی با بیان اینکه در مرحله اول جمع آوری معتادان متجاهر در 
اصفهان که حدود یک ماه پیش اجرا شد، ۱۶۰ نفر جمع آوری شدند که 
از این تعداد ۱۲۰ نفر در مرکز ماده ۱۶ قلعه شور نگهداری می شوند، افزود: 
مرحله دوم این طرح هفته آینده اجرا می شــود. علت تاخیر در اجرای 
این مرحله نیز راه اندازی مرکــز ماده ۱۶ در شهرســتان مبارکه بود که 
پنج شنبه این هفته افتتاح می شود.دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر اصفهان تصریح کرد: مرکز ماده ۱۶ مرکزی است که معتادان 
متجاهر پس از دســتگیری، حداقل ۳ تــا ۶ ماه در آنجــا نگهداری و 
بازپروری می شوند و در این مدت تالش می شود ضمن ترک اعتیاد، با 

حرفه آموزی برای بازگشت به جامعه آماده شوند.
وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند ۳ تا ۶ ماه فرصت کمی برای درمان 
و بازپــروری معتادان متجاهر اســت و مدت نگهــداری در این مراکز 
باید حداقل ۲ سال باشد، افزود: قاعده و قانون فعلی مدت ۳ تا ۶ ماه 
اســت، ضمن اینکه تا پیش از این فقط یک مرکز در قلعه شور داشتیم 
که زیر نظر بهزیستی است، ولی با راه اندازی مرکز دوم توسط سپاه در 
شهرستان مبارکه، ظرفیت استان برای نگهداری معتادان متجاهر ۲ برابر 
شده است.وی به درخواســت و پیگیری برای راه اندازی مرکز ماده ۱۶ 

مخصوص زنان در استان اصفهان اشــاره و اظهار کرد: البته تعداد زنان 
معتاد متجاهر در استان به اندازه تعداد مردان نیست و در حال حاضر 
در مراکز ماده ۱۵ زنان نگهداری می شوند، ولی نیاز به یک مرکز مستقل 
دارند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان با بیان اینکه 
دســتگاه های اجرایی اســتان وظایف خود را می دانند و مشکلی در 
همراهی و هماهنگی دستگاه ها برای اجرای طرح جمع آوری معتادان 
متجاهر نداریم، تاکید کرد: فعال تنها مشکل کمبود مکان نگهداری برای 
معتادان متجاهر است، درحالی که فشــار روی نیروی انتظامی برای 
جمع آوری این افراد زیاد است، اما مشکل اصلی مکان نگهداری است 

که داریم پیگیری می کنیم.
 آنچه در بحث معتادان متجاهر و نوع برخورد دســتگاه های متولی با 
آنها دیده می شود نوعی دست به دست کردن مسئولیت ها بدون حل 
موضوع و به نوعی پاک کردن صورت مســئله است در حالی که هر روز 
خبری از جمع آوری و ارجاع این افراد از سطح شهر مخابره می شود عمال 
نه زیر ساخت های الزم و نه برنامه درستی برای درمان این افراد وجود 
دارد و همین مسئله معتادان متجاهر را به نوعی دمل چرکی تبدیل کرده 
که نه تنها قدمی برای درمان آن برداشته نمی شود بلکه هر روز بیشتر از 

سوی مسئوالن نادیده گرفته می شود.

 افزایش 31 درصدی آمار خودکشی در اصفهان
 طی سه ماهه اول سال

تعداد زنان معتاد متجاهر در استان به اندازه تعداد مردان 
نیست و در حال حاضر در مراکز ماده ۱۵ زنان نگهداری 

می شوند، ولی نیاز به یک مرکز مستقل دارند

با مسئولان جامعه

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در زمینه انجام آزمایش های خودسرانه کرونا می گوید: آزمایش های خودسرانه هیچ فایده ای ندارد، بلکه بعضا مضر است و 
سیستم درمان را دچار چالش می کند، یک تست کووید ۱۹ ضروری وجود دارد که زیر نظر متخصصان و با تجویز آن ها انجام می شود و یک تست غیرضروری وجود دارد که 
خود افراد بدون تجویز اقدام به انجام آن می کنند.علی اعتصام پور،  با توضیح اینکه آزمایش های بدون هدف ارزشی ندارد و این موضوع باید بین مردم نهادینه شود، اضافه 
می کند: افراد در صورت مشکوک شدن به ابتالی خود به کرونا باید به پزشک داخلی، عفونی و یا مراکز مشخصی که انتخاب شده اند، مراجعه کنند.وی خاطرنشان می کند: 
اگر فردی به ابتالی کرونا مشکوک باشد، او را به خانه می فرستیم، چرا که این بیماری درمان مشخصی ندارد و افراد فقط باید تحت نظر باشند تا اگر بیماری آن ها حادتر 
شد، برای انجام سیتی اسکن مراجعه کنند و اگر فرد مبتال نبود بعد از گذشت دو هفته دیگر تحت نظر نیست.اعتصام پور،  از بی ارزشی انجام تست های کرونایی که افراد 

خودسرانه انجام می دهند، می گوید و اضافه می کند: اگر در مراکز خصوصی تست انجام شود تنها افراد را دچار دوگانگی می کند و حتی اگر مثبت نیز باشد، ارزشی ندارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

برگزاری طرح تشویقی حافظان قرآن در اصفهان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از برگزاری طرح تشــویقی حافظان قرآن در اصفهان خبر داد. حجت االســالم و المســلمین بلک اظهار کرد: 
طرح تشویقی حافظان قرآن و آزمون شفاهی زیر ۱۰ ســال در اصفهان برگزار می شود.وی افزود: طرح تشــویقی حافظان قرآن و آزمون شفاهی زیر ۱۰ سال 
دراصفهان  در ۴۰ حوزه آزمونی استان و طی نوبت زمان بندی شــده ویژه آقایان و بانوان با حضور داوران بومی و غیر بومی از سوی اداره کل اوقاف و امورخیریه 
این استان برگزار می شود.این مقام مسئول بیان کرد: آزمون شفاهی زیر ۱۰ ســال با حضور ۵۹۹ نفر شرکت کننده آقا و خانم و همچنین آزمون طرح تشویقی 
حفظ با شرکت ۱۳۶۲ نفر متســابق آقا و خانم در اســتان اصفهان برگزار خواهد شــد.مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان افزود: ایجاد انگیزه در 
 میان حافظان قرآن کریم برای تثبیت و ارتقای محفوظات و نیز ایجاد انگیزه برای حفظ و انس هرچه بیشتر با قرآن کریم از مهم ترین اهداف ایــن طرح 

تشویقی است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:
تست خودسرانه کرونا فقط هزینه بر است

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

5/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59-اصالحی و آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه اول 1399 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به 

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

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

196 فرعی آقای احمد احسانی فرزند علی آقا ششدانگ یکباب طویله در کوی 
مشایخ 

223 فرعی آقای محمدصادق آملی فرزند ابوالقاســم تمامی 27 سهم مشاع از 
42 سهم  ششدانگ یکبابخانه در کوی مشایخ بمساحت تقریبی 1350 مترمربع

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

بمساحت 870 مترمربع
2170فرعی خانم زینب مظلوم فرزند حســین ششــدانگ یکبابخانه در دشت 

مالون بمساحت 349 مترمربع
شماره فرعی از شماره 25 اصلی واقع در مزرعه عماد الدین

50 فرعی خانم فاطمــه صنعت گر قهرودی فرزند صفرعلی ششــدانگ قطعه 
گلستان در مزرعه عمادالدین بمساحت 1500 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در شهرک همواریه کامو
336 فرعی آقای امراله ابوترابی فرزند سیف اله ششدانگ قطعه زمین محصور 

در همواریه بمساحت 250 مترمربع
337 فرعی آقایان حشمت اله حسن بیکی فرزند محمدحسن و عباس عارضی 
فرزند محمدآقا باالمناصفه مشــاعا ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 416/97 

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

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

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

مترمربع
ب( امالکی که تقاضای ثبت آنها قبال پذیرفته شده و آگهی آن باید تجدید شود 

و مهلت اعتراض به آن از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی )30( روز میباشد:
1036 خانم فاطمه صنعتگر قهرودی فرزند صفرعلی  ششــدانگ یکبابخانه در 
دشت مالون بمساحت 442/20 مترمربع که در آگهی های قبلی مساحت ملک 

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

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

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

مترمربع آگهی گردیده بود

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

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

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

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: در 
سه ماهه اول سال ۹۹ در سطح استان اصفهان ۱۸۸ 
مورد اقدام به خودکشــی و ۸۱ مورد هــم دچار افکار 
خودکشــی با این خط تماس گرفته اند کــه این آمار 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۳۱ درصد افزایش 
داشته است.مجتبی ناجی ، اظهار کرد: خودکشی چند 
طیف مختلف را دربرمی گیرد که از افکار خودکشــی 
شروع و به اقدام به خودکشی و احتماال فوت در موارد 

موفق آن منتهی می شود.معاون اجتماعی بهزیستی 
اســتان اصفهان در خصوص آمار تماس های برقرار 
شده مربوط به خودکشی با اورژانس اجتماعی، گفت: 
طی سه ماهه اول ســال ۹۹ در سطح استان اصفهان 
۱۸۸ مورد اقدام به خودکشی و ۸۱ مورد هم دچار افکار 
خودکشــی با این خط تماس گرفته اند کــه این آمار 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۳۱ درصد افزایش 
داشته است.وی افزود: فاکتور اقتصادی جزو عوامل 
سبب ســاز پایین نســبت به دیگر عوامل رصد شده 
موثر در خودکشی بوده که البته ممکن است مشکل 
اقتصادی زمینه اولیه ای را برای دیگر مشکالت ایجاد 
کرده باشــد؛ اما در تحلیل های بهزیستی بیشترین 

عوامــل سبب ســاز خودکشــی بیشــتر اختالفات 
خانوادگــی بوده اســت.ناجی خاطرنشــان کرد: در 
آمارهای بهزیســتی عوامل مالــی ۲.۶۵ درصد علل 
اقدام به خودکشی را به خود اختصاص داده همچنین 
درگیری ها و اختالفات زناشــویی بیش از ۳۷ درصد 
این آمار را به خود اختصاص داده است.وی با تاکید 
بر لزوم بهبود روابط خانوادگی، تصریح کرد: درگیری با 
اعضای خانواده در صدر بوده که این اعضای خانواده در 
افراد متاهل همسران و در اعضای مجرد والدین بوده 
است که اگر بخواهیم برای پیشگیری اقدام کنیم باید 
تمرکزمان روی بهبود و تقویت نظام خانواده و روابط 

بین آنها باشد.

ساختمان شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان به بهره برداری رسید

ساختمان جدید شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
با حضور معاون علمی فنــاوری رییس جمهوری  
افتتاح شد.ســاختمان بازســازی شــده غدیر با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و زیربنای ســه هزار و ۳۵۰ متر  به منظور استقرار 
دفاتر فــروش و بازرگانی شــرکت های فناوری و 
استقرار صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان 
و شتاب دهنده ها و فضای کار اشتراکی افتتاح شد.

وز عکس ر



تالو کار اصفهانی تیم ملی:

زمانی که قرارداد مالی وارد لیگ شد بازیکنان بیشتری به سمت ووشو آمدند
تالوکار ملی پوش ایران در خصوص ناتمام ماندن لیگ برتر ووشوی بانوان و قهرمانی تیم سپاهان، اظهار کرد: چهار بازی انجام داده بودیم که پس از جمع آوری امتیازات 
به این نتیجه رسیدند که تیم سپاهان و دانشگاه آزاد را به عنوان تیم های قهرمان لیگ برتر ووشو اعالم کنند.زهرا کیانی در ارتباط با کیفیت لیگ برتر ووشو افزود: کیفیت 
لیگ بسیار باال بود و تعداد شرکت کنندگان و تیم های حاضر در لیگ بیشتر شده بودند. اکثر بازیکنان حرفه ای بودند و سابقه رقابت های آسیایی و جهانی داشتند. 
مسابقات لیگ برای بازیکنان پیش زمینه ای برای شرکت در رقابت های کشوری محسوب می شود و به همین دلیل بیشتر بازیکنان اصلی در لیگ شرکت داشتند.

کیانی در رابطه با تاثیر حضور باشگاه هایی مانند سپاهان در لیگ ووشو، ادامه داد: حضور این باشگاه ها تاثیر زیادی دارد. سال اول لیگ تعداد شرکت کننده ها کمتر 
بود که شاید دلیل آن کمتر هزینه کردن تیم ها بود و حتی تیم هایی که حاضر بودند با بازیکنان قرارداد مالی نداشتند.وی افزود: از زمانی که قرارداد مالی وارد لیگ شد، 

بازیکنان بیشتری به سمت ووشو آمدند و انگیزه آن ها بیشتر شد و اکنون شاهد افزایش تعداد تیم ها و حضور بازیکنان حرفه ای در لیگ هستیم. 
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»نوید کیا« سرمربی می شود یا مدیر؟
محرم نویدکیا، محبوب ترین چهره تاریخ باشــگاه سپاهان اصفهان به شــمار می رود. محرم در 
۲۱ سالگی به عنوان جوان ترین کاپیتان اولین جام قهرمانی ســپاهان در دومین دوره لیگ برتر 
را باالی ســر برد. ۵ عنوان قهرمانی در لیگ برتر و ۴ عنوان قهرمانی در جــام حذفی از افتخارات 
این بازیکن محســوب می شــود و از این حیث هم نویدکیا رکــورد جالبــی دارد.پرافتخار ترین 
کاپیتان لیگ برتر در مهرماه ســال ۹۵ در پایان شهرآورد اصفهان در ســن ۳۴ سالگی از دنیای 
بازیگــری خداحافظی کــرد و پــس از آن در خلوت خــودش تحصیالتش را ادامــه داد و طبق 
شنیده ها لیســانس مدیریت ورزشــی گرفته اســت.این طور که پیداســت نویدکیا به زودی به 
ســپاهان برمی گردد تا در ســمتی جدید در این باشــگاه فعالیت کند. اینکه محرم ســرمربی 
این تیم می شــود یا مدیر؟ هنوز مشــخص نیســت، اما او پایگاه مردمی خوبی در اصفهان دارد 
که اجازه می دهد در حاشــیه امنیت بــه فعالیت بپردازد. ســپاهان در هفته هــای باقی مانده 
لیگ نوزدهم در ســه بازی خانگی از صنعت نفت، نســاجی مازندران و شــهر خــودرو میزبانی 
می کند و ۲ بازی را هم در تهران مهمان اســتقالل و پیکان خواهد بود و اگــر نتایج این تیم مثل 
 هفته های اخیر رضایت بخش نباشــد چه بســا شــاهد حضور زودهنگام نویدکیــا روی نیمکت

 طالیی پوشان باشیم.

پرسپولیسی ها به دنبال لباس قهرمانی
اختالف ۱۵ امتیازی پرسپولیس در پایان هفته بیســت و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال در 
صدر جدول با تراکتور که با ۴۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد، سبب شده تا سرخ پوشان پایتخت در 

آستانه چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ باشند.
باشگاه پرســپولیس قصد دارد جشــن قهرمانی این تیم را زودتر از اتمام مسابقات در ورزشگاه 
آزادی برگــزار کند. ایــن تیم عالوه بر ارســال درخواســت خود مبنــی بر برگــزاری زودهنگام 
جشــن قهرمانی خود به دنبال گرفتن مجــوز بابت حضور انــدک هواداران خــود طبق پروتکل 
های بهداشــتی است.مســئوالن این باشــگاه به مناســبت چهارمین قهرمانــی متوالی خود 
در لیــگ برتر ایران در حــال تهیه پیراهــن قهرمانی فصل جاری خود هســتند تــا پوکر خود در 
تاریخ فوتبال باشــگاهی ایــران را با پیراهــن های مخصوص جشــن بگیرنــد؛ پیراهن هایی 
 که قرار اســت روی آن به رکورد شــکنی این تیم اشــاره داشــته باشــد و در اختیار تمام اعضا

 قرار بگیرد.

 ایران - سوریه؛ اولین بازی اسکوچیچ
 در تیم ملی!

فدراسیون فوتبال ایران برای اواسط شهریور ماه دیدار دوســتانه ای را برنامه ریزی کرده که بین 
دو تیم ایران و سوریه خواهد بود. این بازی برای روز ۱۳ شهریور قطعی شده و در ورزشگاه آزادی 
تهران به انجام خواهد رسید.این در حالی است که احتماال لیگ برتر و جام حذفی تا این تاریخ به 
پایان خواهد رسید و دراگان اسکوچیچ تمام بازیکنان خود را در اختیار خواهد داشت و البته باید 
دید وضعیت لژیونرها چه خواهد شــد.تیم ملی ایران تاکنون هیچ بازی را با هدایت اسکوچیچ 
تجربه نکرده و تقابل با یاران عمر ســوما نخستین حضور این ســرمربی کروات روی نیمکت تیم 
ملی خواهد بود. سرمربی تیم ملی ایران این هفته به اصفهان  می رود تا بازی سپاهان و صنعت 
نفت را از نزدیک تماشــا کند. همچنین قرار اســت که او پیش از بازی در اردوی سپاهان حاضر 
شود و نشستی را با امیر قلعه نویی، سرمربی زردپوشــان اصفهانی داشته باشد. اسکوچیچ روز 
 دوشنبه هم در ورزشگاه کارگران تمرین تیم نساجی را دنبال کرد و دیداری صمیمی هم با محمود

 فکری داشت.

اشتباه داوری و ضرری که ذوب آهن  متحمل شد؛

هیچ در هیچ!

عذرخواهــی رییــس دپارتمــان داوری   سمیه مصور
فدراســیون فوتبال از باشگاه ذوب آهن را 
باید پایان حاشــیه های دیدار تیم های ذوب آهن و ماشین سازی در 
چهارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر دانست، دیداری 
که پر از اشتباهات داوری بود و حق سبزپوشان اصفهانی در آن خورده 
شــد. دیدار  تیم های ذوب آهن اصفهان و ماشــین ســازی تبریز در 
شرایطی با برتری دو بر یک تیم ماشین سازی به پایان رسید که دوگل 
تیم ذوبی ها در این دیدار توسط داور مردود اعالم شد و همین تصمیم 
مشکوک داور برای مردود اعالم کردن دو گل سبزپوشان با واکنش های 
بسیاری همراه شد تا جایی که تنها چند دقیقه پس از پایان بازی، رییس 
کمیته داوران فدراســیون فوتبال از برگزاری نشست اضطراری رییس 
کمیته و دپارتمان داوری فدراسیون و ناظر داوری این دیدار  با دبیر کل 
فدراسیون فوتبال به جهت بررسی داوری و آنالیز قضاوت تیم داوری این 
دیدار خبر داد. به فاصله کوتاهی هم ســخنگوی باشگاه ذوب آهن در 
مصاحبه ای رســما به عملکرد داور اعتراض کرده و مدعی شد داور این 
دیدار به منفورترین چهره برای مردم اصفهان تبدیل شده و هرگز آن چه 

 با بی عدالتــی علنی در ورزشــگاه فوال دشــهر انجــام داد، فراموش
 نخواهد شد. 

احمد جمشــیدی همچنین خواســتار عذرخواهی داور در یک برنامه 
سراسری از مردم اصفهان در قبال اشتباهاتش شد و تاکید کرد در غیر 
این صورت تندیس این شــخص را به عنوان یک چهره منفور در شــهر 
اصفهان به نمایش عمــوم مردم می گذارند.در ادامــه نیز تیم حقوقی 
باشگاه ذوب آهن با تهیه شکوائیه ای مستدل، خطاب به کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال، خواســتار رســیدگی به نقض فاحش و تاثیرگذار 
قوانین از جانب تیم داوری این دیدار شــد.در بخشــی از این شکوائیه 
ضمن برشمردن تعدادی از آرای محاکم ملی و بین المللی در خصوص 
اشــتباهات داوران در نقض آشکار قوانین توســط محاکم انضباطی، 
خواسته شده است تا اتفاقات بازی فوق مورد بازبینی دقیق قرارگرفته و 
روح قانون که به معنای واقعی کلمه در این بازی خدشه دار شده پیاده 
و اجرایی شود.در این شکوائیه از کمیته انضباطی خواسته شده تا کارت 
قرمز اشتباه کاپیتان ذوب آهن مورد بازبینی قرار گیرد. در همین راستا 
عصر روز یکشنبه، نشست مشــترک اعضای کمیته و دپارتمان داوری 

فدراســیون فوتبال با سرپرســت و دبیرکل فدراســیون برگزار شد  که 
عذرخواهی رییس دپارتمان داوری فدارســیون فوتبال از باشگاه ذوب 
آهن به خاطر اشتباهات داوری محمد حسین ترابیان و کمک های او در  
دیدار این تیم با تیم ماشین سازی تبریز تنها خروجی این جلسه بود. 
علیرضا ســهرابی در گفت وگوی تلفنی با برنامه فوتبال برتر  در این باره 
اظهار کرد: شاید نتوان نتیجه این مسابقه را تغییر داد یا حتی نتوان کسی 
را التیام بخشــید؛ اما وظیفه خود می دانیم که بابت اشتباهات واضح  

معذرت خواهی کنیم.
اگرچه عذرخواهی رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال از باشگاه 
ذوب آهن اقدام پسندیده ای است؛ اما مسلم است که  این عذرخواهی 
جبران سه امتیازی که از دست ذوب آهن رفت را نمی کند و ممکن است 
همین شکست زمینه سقوط سبزپوشان اصفهانی در این دوره از رقابت 
های لیگ برتر را فراهم کند. شاگردان لوکابوناچیچ تا این جای رقابت 
ها عملکرد خوبی را از خود نشان نداده اند و در رده های پایینی جدول 
رده بندی جا خوش کرده اند تا خطر سقوط به دسته پایین تر را  هر لحظه 

احساس کنند.

دارنده مدال طــالی المپیک در خصــوص پیگیری 
تمریناتش در این روزهای کرونایی، اظهار داشت: حتی 
با بروز بیماری کرونا یک روز هم تمریناتم قطع نشده 
و همیشه ادامه دارد. وزنه برداری مثل سایر ورزش ها 
نیســت، اگر تمرین را کنار بگذارید از لحاظ بدنی افت 
خواهید کرد و زمان زیادی طول می کشد تا به شرایط 
آرمانی و روی فرم برگردید. با شــرایط آسیب دیدگی 
کتف هم، روزانه تمرینات بدنســازی خود را دارم و به 
خاطر همین به صورت مستمر و مداوم تمرین می کنم 
تا آمادگی جســمانی ام حفظ شود.ســهراب مرادی 
در مورد رفع مصدومیت کتفش، افزود: خدا را شــکر 
همه چیز عالی جلو رفت و در حــال حاضر ۹۰ درصد 
آسیب دیدگی ام خوب شده اســت. به خاطر تعویق 
بازی های المپیک زیاد فشار نمی آورم تا اتفاقی دیگر 
رخ ندهد و طبق روال عادی پیش می روم. هم اکنون 

نیز در حرکت دوضرب ۲۰۰ کیلوگرم را به راحتی باالی 
ســر می برم.وی، درباره برنامه های  آماده سازی اش 
جهت حضور در بازی های المپیــک، تاکید کرد: فقط 
منتظرم تاریخ برگزاری رقابت های انتخابی بازی های 
المپیک از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم 
شود و از این سردرگمی و بالتکلیفی در بیایم. سپس 
خود را آماده شرکت در مسابقات گزینشی می کنم و 
نســبت به زمان قطعی برگزاری مسابقات با جدیت 
فشار تمریناتم را باال خواهم آورد تا مجوز حضور در بازی 
های المپیک را بگیرم.مرادی با اشــاره به اینکه برای 
کسب سهمیه حضور در بازی های المپیک تنها باید 
در یک مسابقه گزینشی المپیک شرکت کند، عنوان 
کرد: برای حضور در المپیک توکیــو فقط باید در یک 
مسابقه انتخابی شرکت کنم و در آن رقابت نیز مجموع 
۳۹۵ یا ۴۰۰ کیلوگرم را به ثبت برســانم. باید ببینیم 

در جدول کسب ســهمیه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. 
امیدوارم مشــکل خاصی پیش نمی آید و به راحتی 
این رکورد مجموع را می زنم و سهمیه را کسب خواهم 
کرد.رکورددار وزنه بــرداری جهان در خصوص اینکه با 
کیانوش رستمی برای رسیدن به المپیک هم رقابت 
دارد، اذعان کرد: من و کیانوش از همان ابتدای شروع 
دوران حرفه ای مــان در وزن ۸۵ کیلوگــرم با یکدیگر 
رقابت کرده ایم. قرار گرفتن در این شرایط اصال مسئله 
و مشکل خاصی ایجاد نکرده است و رقیبی قدرتمند 

همچون کیانوش، مرا به سمت جلو پیش می برد .

دارنده مدال طالی المپیک: 

منتظر اعالم زمان برگزاری انتخابی المپیک هستم

دیدگاه

ادعای یک رسانه ایتالیایی: 

»پوچتینو« مربی بعدی یووه!
بر اساس ادعای رسانه ایتالیایی ال استامپا، باشگاه یوونتوس به دنبال جانشینی مربی فعلی خود 
ماتوریتزیو ساری با پوچتینو است و حتی این باشگاه با نمایندگان پوچتینو مذاکراتی انجام داده 
است. هدف یوونتوس این اســت که بعد از پایان فصل جاری پوچتینو را رسما به عنوان سرمربی 
جدید این تیم معرفی کند.با اینکه تیم ساری در حال حاضر صدرنشین لیگ بوده و در آستانه فتح 
جام قهرمانی قرار دارد ولی در تورین او از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. ال استامپا می گوید، 
مدیریت باشگاه روند تعویض ساری را آغاز کرده و تا کنون با چند نفر از مربیان بزرگ دنیا مذاکراتی 
غیررسمی انجام داده اســت.مهم ترین این مذاکرات به گزارش ال استامپا، مذاکره با مائوریسیو 
پوچتینو محسوب می شود. باشگاه یوونتوس با یکی از نمایندگان بسیار نزدیک با پوچه مذاکراتی 
جدی ولی نیمه رسمی انجام داده است. پوچتینوی آرژانتینی، اصلیت ایتالیایی دارد و بر اساس 
این گزارش به یووه اطالع داده که مایل اســت تجربه جدیدی در ایتالیا داشته باشد.پیش تر هم 
گفته شــده بود که پوچتینو مایل به حضور در فوتبال ایتالیاســت؛ اما به شرط اینکه بتواند سکان 
هدایت تیم بزرگی مثل یوونتوس را به دســت بگیرد. پوچتینو زمانی که هدایت تاتنهام را به عهده 
داشت تالش زیادی برای جذب هموطنش پائولو دیباال کرد که موفق نشد. او حاال می تواند دیباال 

را در اختیار داشته باشد.

خیز سیتی برای نقل و انتقاالت 300 میلیون پوندی!
یک روزنامه نگار انگلیســی که از منابع خبری مورد اعتماد درباره باشــگاه منچسترسیتی به حساب 
می آید مدعی شد باشــگاه ســیتی برای خرید بازیکنان مورد نیازش تصمیم گرفته امسال تابستان 
مبلغ هنگفتی ســرمایه گذاری کند. او ایــن مبلغ باورنکردنــی را چیزی در حــدود ۳۰۰ میلیون پوند 
برآورد کرده است!ســم لی، خبرنگار حوزه منچسترسیتی برای رســانه انگلیسی اتلتیک ضمن اشاره 
 به اینکه بخشــی از این مبلغ با فروش بعضی از بازیکنان فعلی به ســیتی بازخواهد گشــت،  گفت:

» من رقم عجیب و غریبی شنیده ام که سیتی امسال تابســتان قصد دارد هزینه کند: چیزی در حدود 
۳۰۰ میلیون پوند!« این روزنامه نگار انگلیسی در ادامه گفت:» البته بخشی از این مبلغ با فروش بازیکن 
برخواهد گشت. ولی من برای مثال نمی دانم که گابریل ژسوس از بازیکنانی که قرار است فروخته شوند 
خواهد بود یا نه. ممکن است رقم فروش او چیزی در حد لروی سانه باشد یا اینکه ممکن است قضیه 
چیز دیگری باشد« .به این ترتیب حتی اگر سیتی امسال تابستان ۳۰۰ میلیون پوند هزینه کند میزان 
هزینه کرد خالص این تیم در بازار زیر ۱۵۰ میلیون پوند نگه داشته خواهد شد. این برای سیتیزن ها بسیار 
مهم است به خصوص حاال که این باشگاه می داند تحرکات مالی اش به شدت تحت نظر یوفا قرار دارد و 

به هیچ وجه قصد ندارد بار دیگر به نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی متهم شود.

تمجید کاپیتان تیم ملی عمان از »برانکو«
احمد مبارک، کاپیتان تیم ملی عمان و بازیکن باشــگاه المریخیه قطر در بخشــی از گفت وگوی 
تفصیلی با روزنامه الوطن عمان در مورد برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم ملی این کشور اظهار داشت: 
برانکو سابقه درخشان و رزومه ای قوی دارد. او سرمربی تیم ملی ایران بوده و سال ها در کشور های 
منطقه کار کرده همچنین صاحب تجربه و دانش عالی بین المللی اســت.کاپیتان تیم ملی عمان 
ادامه داد: برانکو با همه لژیونر های فوتبال عمان دیدار کرد و با من هم مالقات داشت. در خصوص 
برنامه های خودش در تیم ملی مفصل صحبت کرد و باید بگویم از صحبت های او اینطور متوجه شدم 
که به دنبال بهترین هاست. او کسی است که می خواهد دستاوردی برای فوتبال عمان داشته باشد 
و به هیچ چیز دیگری فکر نمی کند.مبارک اضافه کرد: برانکو یک مربی فوق العاده است که همیشه 
مسیر پیشرفت را دنبال می کند و هر کس که در این مسیر نتواند کمک کند کنار گذاشته می شود. به 
عقیده من او با توجه به سوابقی که داشته می تواند افتخارات بزرگی برای تیم ملی عمان رقم بزند.

فوتبال جهان

رییس کمیته پینت بال استان:

 مسئولین دیدگاه خوبی
 به پینت بال ندارند

رییس کمیته پینــت بال اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه در این مــدت به دلیل بی 
ثبات شــدن قیمت ها و افزایــش نرخ دالر 
قیمت تجهیزات افزایش یافته، اظهار داشت: 
تجهیزات ایــن ورزش هزینــه باالیی دارد و 
تمام وســایل از خارج تامین می شود و هم 
اکنون با افزایش قیمت ارز و دالر فراهم کردن 
وســایل حرفه ای فوق العاده سخت شده؛ 
این تجهیزات در بازار ایران موجود است، اما 
قیمت های آن چند برابر قیمت های ارائه شده 

قبلی است.
میثم قلعه شاهی با بیان اینکه در کشور چند 
شرکت شروع به تولید مارکرهای باشگاهی 
کرده اند، ادامه داد: حدود هفت ماه گذشته 
از این تفنگ ها رونمایی شــد که کیفیت آن 
نیز با اندکی تفاوت قابل رقابت با مارکرهای 

خارجی است.
وی، دربــاره اســتقبال بی ســابقه مردم از 
ورزش پینت بال، خاطر نشان کرد: استقبال 
مردم از این ورزش بســیار قابل توجه است. 
برای بانــوان دوره هــای آموزشــی رایگان 
برگزار کردیم و بعــد برای خروجی دوره های 
آموزشی برنامه ریزی داشتیم و تیم استان 
را تشــکیل دادیــم و از تیم بانــوان قهرمان 
کشوری داشــتیم.رییس کمیته پینت بال 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه پینت بال 
از دیــدگاه تفریحی یــک ورزش خانوادگی 
است، تصریح کرد: سعی داشتیم مسابقاتی 
در بخش خانوادگی برگــزار کنیم که تا کنون 
موفق نشــده ایم. مســئولین بــه پینت بال 
کم لطف هســتند و حمایت های مالی هیچ 
وقت نداشتیم. طی سه سال گذشته هیئت 
همگانی اســتان دید بهتری بــه پینت بال 
 داشته و کمک های بهتری به ما کرده است.

قلعه شاهی درباره اینکه پر افتخارترین تیم 
آسیا را دارا هستیم و در مســابقات قاره ای 
شــرکت کرده ایم، گفت: پینت بال ایران در 
آســیا در رده باالیی قــرار دارد و ما پنج دوره 

قهرمان آسیا شدیم. 

اگرچه عذرخواهی رییس دپارتمان داوری فدراسیون 
فوتبال از باشگاه ذوب آهن اقدام پسندیده ای است؛ 
اما مسلم است که  این عذرخواهی جبران سه امتیازی 

که از دست ذوب آهن رفت را نمی کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

وقتی مارادونا نمی دانست 
تاریخ را تغییر خواهد داد

تصویری نوستالژیک از دیگو آرماندو مارادونا، 
زمانی که هنوز فوتبــال حرفه ایش را آغاز نکرده 
بود در فضای مجازی منتشــر شده است.این 
تصویــر که در یکــی از حســاب های توئیتری 
منتشر شده مربوط به ســال ۱۹۷۳ است. این 
بازیکن افســانه ای در آن زمــان در هیچ تیمی 
بازی نمی کرد و کسی هم نمی دانست قرار است 

بعدها کتاب فوتبال با حضور او ورق بخورد. 



چهار شنبه 1 مرداد  1399 / 1 ذی الحجه 1441/ 22 جوالی 2020/ شماره 3026
 مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای روکش آسفالت معابر اصلی منطقه 12 
و پروژه سردار شهید سلیمانی

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر روکش آسفالت معابر و عملیات 
آسفالت تراشی در محدوده منطقه ۱۲ و پروژه سردار شهید ســلیمانی در دست انجام است.مجید 
طرفه تابان اظهار کرد: در چهار ماهه اول ســال حدود ۱۲ میلیارد تومان برای روکش آسفالت معابر 
شهری اختصاص یافت. وی با بیان اینکه روکش آسفالت معابر بر اساس اولویت و برنامه ریزی در 
مناطق شهری در چهار ماهه اول سال تکمیل شد، افزود: اکنون بر اساس درخواست مناطق عملیات 
روکش آسفالت انجام می شود.مدیرعامل ســازمان عمران شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر روکش آسفالت معابر خیابان شهید یاسینی )منطقه ۱۲( و اجرای روکش آسفالت باند غربی 
پروژه مفتح و اجرای آسفالت »ســرباره« در پروژه سردار شهید سلیمانی در دست انجام است.وی 
افزود: عملیات روکش آسفالت خیابان بهارستان غربی حد فاصل خیابان انقالب اسالمی تا ورودی 
مفتح )منطقه ۱۲(، عملیات آسفالت تراشی و آسفالت جایگزین خیابان بهارستان شرقی و غربی 
)منطقه ۱۲(، عملیات اجرای آسفالت در پروژه های خیابان سازی مفتح )منطقه ۱۲(، عملیات اجرای 
آسفالت سرباره در پروژه سردار شــهید سلیمانی و عملیات اجرای آســفالت میدان ورودی پروژه 
نمایشگاه های بین المللی )منطقه چهار( در دست اقدام است.طرفه تابان با اشاره به رویکرد جدید 
سازمان عمران شهرداری، خاطرنشان کرد: رویکرد جدید ســازمان مشارکت در ساخت پروژه های 
انبوه سازی مسکن با شهرداری اصفهان، ارگان ها و اشخاص حقیقی است که این امر موجب اجرای 

پروژه توسط سازمان عمران و همچنین ارزش افزوده ملک برای این سازمان خواهد شد.

معاون شهردار اصفهان:

طرح صحرای »پرتمان« تا دو ماه آینده نهایی می شود
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد: از ســال ۹۴ که موضوع دفاتر پیشخوان و 
برون ســپاری خدمات شهرسازی مطرح شــد، تعرفه دســتمزد و حق الزحمه برای انجام استعالم ها 
توسط این دفاتر با قیمت اولیه محاسبه می شــد، اما با توجه به تورم و شرایط اقتصادی باید قیمت ها 
منطقی سازی می شد.ســید احمد حســینی نیا افزود: در این راستا توســط اداره کل نظارت بر ضوابط 
شهرسازی و مدیریت شهرسازی الکترونیک برای منطقی سازی قیمت های خدمات دفاتر پیشخوان به 
شورای شهر الیحه ای ارائه و مصوبه شورای شهر دریافت شد که برای تصویب نهایی به فرمانداری ارسال 
شده است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به شرایط به وجود آمده بر اثر 
شیوع ویروس کرونا، استفاده خدمات الکترونیکی قابل ارائه شهرداری باید بیشتر از سوی شهروندان 
مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به مباحث مطرح شده در ارتباط با جابه جایی دپوی خط دو قطار شهری 
اصفهان، اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر مورد بررسی قرار گرفت که 
امیدواریم تا قطعه تعیین و مصوب شده تثبیت شود، شاهد لغو این موضوع باشیم زیرا این جابه جایی 
هزینه سنگین همراه خواهد داشت.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: دپوی خط دو 
قطار شهری اصفهان در شمال غربی شهر )شمال دارک( پیش بینی شده بود که موضوع جابه جایی آن 
به طور غیررسمی اعالم شد، اما با ارائه نظرات کارشناسی و نظر شهردار اصفهان قرار است مصوبه کارگروه 
تخصصی زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط مورد بررسی قرار 
گیرد و با تاکید بر اجرای مصوبه به شورای برنامه ریزی ارسال شود.وی با بیان اینکه هفته گذشته موضوع 
صحرای پرتمان در کمیســیون عمران و معماری شورای اسالمی شــهر مطرح و مقرر شد ظرف مدت 
حداکثر دو ماه طرح نهایی آن برای مراجع مربوطه جهت تصمیم گیری ارسال شود، گفت: در حال حاضر 
تیم تخصصی و کارشناسی اداره کل مدیریت توسعه شهری و منطقه ای فعالیت خود را در این زمینه آغاز 
کرده و تیم متخصص به صورت دو شیفت در حال بررسی و تهیه طرح هستند تا بر اساس مهلت تعیین 

شده طرح صحرای پرتمان نهایی شود. 

عضو شورای برنامه ریزی محتوایی المپیاد فیلمسازی نوجوانان:

کرونا، نگرش و سبک زندگی نوجوانان را تغییر خواهد داد

عضو شورای برنامه ریزی محتوایی المپیاد فیلمسازی نوجوانان گفت: 
این المپیاد، بستری مناسب برای مطالعه تغییرات نسلی و اجتماعی در 
ایران است.به گزارش ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، »داود ضامنی« در ارزیابی خود از ســومین دوره 
المپیاد گفت: ســومین دوره المپیاد از نظر مدیریت اجــرا، تعداد آثار 
رسیده به دبیرخانه، ســطح منتورهایی که تجربه های ارزشمندشان را 
به نوجوانان منتقل کردند و در نهایت رضایت شرکت کنندگان، به نسبت 
دوره های قبل، رشد کیفی خیلی خوبی داشت که این مسئله توقعات را 
برای دوره چهارم المپیاد باال برده است.وی  افزود: نظر اعضای شورای 
برنامه ریزی محتوایی المپیاد چهارم این بود که تغییراتی در محورها و 
موضوعات المپیاد باید صورت پذیرد و به همین دلیل امسال چهار محور 
در فراخوان آمده و تالش شده تا با طرح یک پرسش، خالقیت و ذوق 
هنری نوجوانان عالقه مند به شرکت در المپیاد تحریک شود و نوجوانان 
می توانند با ساخت فیلم یا نگارش ایده ، به یکی از این سواالت پاسخ 
خالقانه بدهند.این پژوهشــگر و استاد دانشــگاه درباره اثر کارکردی 
المپیادهای فیلم سازی بر نوجوانان گفت: از نظر من دستاوردهای این 
رویداد از منظر تعلیم و تربیت و حتی جامعه شناســی فرهنگی، خیلی 
قابل مطالعه اســت. اثر تربیتی این المپیاد ده ها سال بعد در زندگی، 

هویت و شــخصیت نوجوانان درگیر با آن، خود را نشان می دهد.وی با 
اشاره به دستاوردهای المپیاد سوم گفت: المپیاد باعث شد دو نسل با 
هم به مدت یک هفته گفت وگو کنند و از رؤیاهایشان با هم حرف بزنند. 
این یک ارتباط سازنده بین نسل فیلمســاز کهنه کار سینمای کودک و 
نوجوان )با تجربه نزدیک به چهل ســال فیلمســازی( و نسل نوجوان 
امروز ایرانی )که هر کدام  از اقصی نقاط ایران و با اقلیم های مختلف در 

المپیاد شرکت کرده بودند( ایجاد کرد.

 بیش از آنکه به نوجوانان یاد دهیم، از آنها آموختیم
عضو شــورای برنامه ریزی محتوایــی چهارمین المپیاد فیلمســازی 
نوجوانان ایران در ادامه این گفت وگو اظهار داشت: ما امروز در وضعیتی 
هســتیم که برخی صاحب نظران کشــور از »مرگ مدرســه« صحبت 
می کنند. مدرســه ای که قرار بود هم در آن آموزش انجــام پذیرد، هم 
پرورش و هم هویت یابــی نوجوان… امروز به جایی رســیده ایم که از 
توان سینما برای تربیت بچه ها کمترین کمک گرفته می شود. علت این 
اســت که در طرح تحول تعلیم و تربیت به این موضوع پرداخته نشده 
است. ساختار آموزش و پرورش ما نیز سینما را به عنوان یک ابزار جدی 
آموزش باور ندارد. از طرفی معلم های ما حوصله ندارند تا در روش های 

تدریس شان از تکنیک های سینما بهره بگیرند. بین فیلم دیدن و فیلم 
ساختن خیلی تفاوت وجود دارد؛ اینکه یک نوجوان بتواند با یک دوربین 
یا حتی یک موبایل ساده، ایده و تخیل خودش را به تصویر بکشد خیلی 
مهم است و جای این نوع تعلیم و تربیت در مدارس ما خالی است.این 
کارشناس افزود: من سال گذشته تقریبا تمام ایده هایی را که نوجوانان 
برای المپیاد فرستاده بودند، خواندم. جدا از داوری ایده ها، یک نکته نظر 
من را جلب کرد؛ این که ایده های رسیده، منبع خوبی بودند برای این که 
بفهمیم نوجوان ایرانی در سال ۱3۹8، در رویاهایش به چه چیزهایی فکر 
می کند؟ سوژه های حاضر و سوژه های غایب در تخیل نوجوان ایرانی چه 
هستند؟ نوجوان ایرانی چه تخیلی در مورد خانواده، جامعه، همسایه، 
دیگری، نظم اجتماعی، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوســت، مدرســه، 
زندگی و … دارد؟داود ضامنی ادامه داد: المپیاد فیلمسازی نوجوانان 
ایران برای کســانی که عالقه مند به مطالعه تغییرات نسلی و اجتماعی 
در ایران هستند، بستر و محمل بســیار خوبی است. تمام دوستان در 
شورای محتوایی و منتورها هم به اذعان خودشان، گفتند بیش از آنکه 
به نوجوانان یاد دهیم، از آنها آموختیم. یکی از معدود رویدادهای هنری 
که در خالل آن هیچ تبعیض جنسیتی، طبقاتی، تقسیم افراد به تهرانی 
– شهرستانی و حتی تقسیم قومیتی اتفاق نیفتاد، المپیاد فیلمسازی 
نوجوانان بود. این ها سویه هایی از المپیاد سال گذشته بود که بیش از 

بخش های دیگرش نمود داشت.
این پژوهشــگر دربــاره پرداختن به مســئله کرونا به عنــوان یکی از 
محورهای فراخوان چهارمیــن دوره المپیاد گفت: گمــان نمی کنم در 
این چند ســال گذشــته موضوعی به اندازه کرونا در جهان فراگیر شده 
باشد. کرونا قطعا ذهن، نگرش و سبک زندگی تمام نوجوانان را تغییر 
خواهد داد. به نظرم فهم کرونا مقدم بر حل مسئله کروناست، بنابراین 
باید به سهم هنر و هنرمندان در حل مسئله کرونا فکر کرد.وی در پایان 
گفت: به نظرم می رسد با همه محدودیت هایی که کرونا برای نوجوانان 
عالقه مند به شــرکت در المپیاد ایجاد کرده، امسال هم به لحاظ تعداد 
و هم به لحاظ سوژه فیلم ها و ایده های بســیار بهتر و بیشتری نسبت 
به سال قبل به دبیرخانه جشــنواره می رسد و حدس می زنم نوجوانان 
فیلمساز و عالقه مند به شــرکت در این المپیاد، امسال با فیلم هایی که 
خواهند ساخت تلخ کامی های کرونا را برای مردم کمی تلطیف خواهند 
کرد. امیدوارم با دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا، شرایط به 
گونه ای پیش برود که امکان برگزاری حضوری المپیاد فراهم شود. اگر 
هم شرایط اجازه نداد، تجربه برگزاری غیرحضوری، خود می تواند یک 

تجربه جدید باشد.

رییس اداره فرهنگی اجتماعی شــهرداری منطقه 
چهار اصفهان درباره مردم نگاری شهری گفت: یکی 
از مباحث مهم برای برنامه ریزی فرهنگی در سطح 
شــهر توجه کردن به مطالعات شهری و به کارگیری 
آن ها در برنامه ریزی هاست. هر مداخله عمرانی که 
در سطح شهر برگزار می شــود در واقع یک دخالت 
فرهنگی در کار شهر انجام می شود مثاًل یک پروژه 
خیابان کشــی، در فرهنگ محله ای کــه این اقدام 
در آن انجام می شــود تغییر و تحول ایجاد می کند.

محمدرضا رهبری افزود: از طرفــی در هر فعالیت 
فرهنگی که بنا بر اجرای آن باشــد باید تاریخچه ای 

از آن محله، آسیب ها، نیازها و ...بررسی شود. یکی 
از شیوه های پژوهشی که امروزه در سطح دنیا باب 
شــده و در مطالعات شــهری به کار می آید »مردم 

نگاری شهری« است.
رییس اداره فرهنگی اجتماعی شــهرداری منطقه 
چهار اصفهان تصریح کرد: در مردم نگاری، میدانی 
مشــخص و فضای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. 
مواردی همچون وضعیت موجود، تاریخچه، زمان، 
مکان و نهادهایی که در آن حضور دارند بررســی و 
کالبد آن منطقه زیر ذره بیــن تحلیل قرار می گیرد. 
مجموعه  ایــن تحلیل ها در قالــب کتابچه هایی که 
تاریخ آن منطقــه را بیان کنند در اختیــار کارگزاران 
فرهنگی و شــهرداری قرار می گیرد.رهبری با بیان 
اینکه اســتفاده از ایــن روش پژوهشــی را برای 
محله های اصفهان و به طور خاص محله های منطقه 

چهار آغاز کردیم، اظهار کــرد: با توجه به  این که این 
فعالیت پیشینه ای ندارد، در ابتدا جمعی از کسانی 
که در زمینه شهرسازی، معماری و مطالعات شهری 
صاحب تجربه هستند را گرد هم آوردیم و بعد از آن 
نماینده انجمن انســان شناسی تهران و دیگر اعضا 
را به اصفهان دعوت کردیم تا ابتــدا برای این جمع 
در اصفهان کارگاه آموزشــی برگزار شود و در کنار آن 
بر این پروژه نظارت داشته باشند.وی ادامه داد: به 
تازگی برای این عالقه مندان یک کارگاه شش ساعته 
درباره مطالعات شهری و مردم نگاری داشتیم. در 
جلسه بعدی نتیجه  کارها و مطالعات این جمع مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و بعد از آن این تیم وارد میدان 
می شود و در سطح منطقه شروع به مطالعه می کند. 
این تیم عالقه مندان و پژوهشگران اجتماعی را در 

خود جای داده است.

 مردم نگاری؛ راهی برای مشارکت مردم 
در پژوهش و توسعه شهری

آب در جوی چهارباغ جاری شد
مدیر پروژه های چهارباغ عباسی با بیان اینکه یکی از دو مخزن آب تعبیه شده برای تامین آب جوی 
و حوض های چهارباغ در حال حاضر فعال شــده اســت، درباره زمان راه اندازی مخزن دوم، نصب 
تدریجی مبلمان چهارباغ و همچنین تذکر محترمانه ماموران شهرداری به شهروندانی که در محور 
میانی چهارباغ حصیر پهن می کنند یا روی نیمکت های آن می خوابند، خبر داد.ســعید ســهرابی 
اظهار کرد: برای تامین آب جوی و حوض های چهارباغ، دو مخزن آب تعبیه شده که اولی از میدان 
امام حسین )ع( تا نزدیک خیابان شیخ بهایی را پوشــش می دهد و دومین مخزن که در میدان 
انقالب قرار دارد نیز، تامین آب قســمت های باقی مانده را بر عهده خواهد داشت.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر مخزن اول شــروع به کار کرده ادامه داد: اکنــون آب در نیمی از جوی و حوض های 
چهارباغ جاری شده و امیدواریم که تا هفته آینده مخزن دوم نیز فعال شود.مدیر پروژه های چهارباغ 
عباســی، خاطرنشــان کرد که بعد از راه اندازی این مخازن اگر نقصی وجود نداشته باشد شرکت 
پیمانکار »نت« که طرف قرارداد شهرداری اصفهان است، وظیفه رسیدگی به تاسیسات، نگهداری 
آن ها و همچنین نظافت جوی های چهارباغ را بر عهده خواهد گرفت.سهرابی، درباره نصب مبلمان 
چهارباغ نیز توضیح داد: فاز اول نصب مبلمان چهارباغ از میدان امام حسین )ع( تا آمادگاه است 
که به مرور انجام می شود و برای فاز دوم که از آمادگاه تا انقالب است نیز هنوز تصمیم گیری نشده 
 که باید با همین پیمانکار و همین طرح، نصب و اجــرا ادامه پیدا کند یا اینکه کار به پیمانکار دیگری

 سپرده شود.

ایده ها به ثمر می رسند
اولین رویداد تولید فیلم داستانی سمر با شعار »ایده ها به ثمر می رسند« برگزار می شود. مدیر دفتر 
تخصصی سینما گفت: اولین رویداد تولید فیلم داستانی سمر بر این اساس با شعار »ایده ها به ثمر 
می رسند« و با موضوع آزاد و نگاه ویژه همدلی، مشارکت اجتماعی، عدالت خواهی، جهش تولید و 
اقتصاد مقاومتی همراه با داوری و حمایت از فیلم های برگزیده توسط تهیه کنندگان برگزار می شود.

مصطفی حیدری افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۱0 مردادماه است و فیلمسازان می توانند تا این 
زمان فیلمنامه های خود را در سایت SAMARFILM.IR  بارگذاری کنند.وی ادامه داد: این برنامه 
توسط دفتر تخصصی سینما و با همکاری اداره مشارکت های اجتماعی و فرهنگی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و مشارکت بخش خصوصی شامل فوالد مبارکه، حوزه هنری، 
مجموعه حلقه ۱00، مجموعه فرهنگی اصفهان ماهور، مدرســه اوج، ســتاد جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی برگزار می شــود.وی با بیان اینکه فیلم های برگزیده جهت حمایت تا پایان مرداد انتخاب 
می شوند، خاطرنشان کرد: روال در همه جای دنیا به این صورت است که نویسندگان و فیلمسازان 
فیلمنامه های انتخاب شده در این برنامه ها در جلسه ای با حضور تهیه کننده،  از فیلمنامه خود دفاع 

می کنند و اگر موفق شدند از آن ها حمایت می شود.

عصرگاهی با پیشکسوتان موسیقی در عمارت هنرمند
عصرگاهی با هنرمندان، یکم مرداد با حضور اســتاد محمد بطالنی، مصطفی قناعت و مسعود 
گلی در عمارت هنرمند برگزار می شود. مدیر عمارت هنرمند گفت: جوانان این نسل نمی توانند 
موسیقی خوب گوش بدهند، بر این اساس عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان برنامه ریزی کرده تا هنرمندان قدیمی موسیقی اصفهان در این 
عمارت چند ساعتی بخوانند و بنوازند و از تجربیات موسیقی خود بگویند.فرید صلواتی افزود: 
عصرگاهی با هنرمندان این هفته روز چهارشنبه یکم مرداد)امروز( از ساعت ۱8 با حضور اساتید 
پیشکسوت محمد بطالنی، مصطفی قناعت و مســعود گلی در عمارت هنرمند برگزار می شود.

وی تصریح کرد: حضور در این برنامه با حفظ پروتکل های بهداشتی و ماسک زدن برای عموم 
مردم آزاد و رایگان است.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان تاکید کرد:

لزوم آگاه سازی جامعه 
توسط کانون های مساجد 
جهت مبارزه صحیح با کرونا

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهــان در آیین افتتاحیــه دومین رویداد 
ملی »فهما« که به صــورت مجازی با حضور 
مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد اســتان اصفهان برگزار شد، گفت: 
کانون های فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت 
بسیار باالیی برخوردار هستند و فعالیت این 
نهادهای خودجوش مردمی اهمیت باالیی 
دارد که در مقابله با کرونا نیز این موضوع خود 

را به خوبی نشان داد. 
حجت االســالم والمســلمین »رمضانعلی 
معتمدی«  به فعالیت بالغ بر ۱۹00 باب کانون 
فرهنگی هنری در اســتان اصفهان اشــاره 
کرد و تصریح کرد: ظرفیت بســیار خوبی از 
گذشته تا کنون در کانون های مساجد استان 
شکل گرفته است که باید با حمایت همگانی 

تقویت شود.
وی، ارزش فعالیــت هــای کانون هــا را به 
مسجدی بودن آن خواند و افزود: از آنجایی 
که مسجد مکانی مقدس و خانه خداست، 
فعالیت در آن از ارزش باالیی برخوردار است.
حجت االســالم معتمدی به فعالیت های 
انجام شده کانون های مساجد برای مقابله با 
ویروس کرونا اشاره کرد و تصریح کرد: همه 
ما باید به طور عملی قدردان زحمات پزشکان، 
پرستاران و کادر درمانی باشیم و این مهم با 
رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی و 
استفاده مناسب و صحیح از ماسک محقق 

می شود.
وی، بــه اهمیــت فرهنگ ســازی، هدایت 
کردن و جهت دادن مردم به ســمت رعایت 
دستورالعمل ها اشاره کرد و گفت: بزرگ ترین 
ماموریت کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در شــرایط کنونی آگاهی بخشیدن به مردم 
و مخاطبان برای مبــارزه صحیح با ویروس 

کروناست.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی فاز نخست پروژه رینگ حفاظتی شهر نیاز به سه هزار مترمربع آزادسازی مسیر دارد که آزادسازی 
۲۶00 متر آن )کیلومتر چهار تا هفت( به همراه احداث تقاطع غیرهمسطح قهجاورستان و دسترسی های موجود توسط منطقه ۱۵ شهرداری انجام می شود.

مسعود قاسمی اظهار کرد: یکی از مهم ترین اهداف و سیاست های ناحیه محوری شهرداری ها، توجه به موضوعات مختلف شهری از جمله پیش بینی و اجرای 
پروژه های عمرانی کالن جهت ایمنی و سالمت عمومی شهر و شهروندان است.وی افزود: در راستای سیاست های کالن شهرداری اصفهان و جهت پیشبرد شهر 
به سوی توسعه پایدار، این منطقه با همکاری و همراهی شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، مدیران ارشد شهری، اجرای پروژه رینگ حفاظتی با اولویت 
اجرایی کیلومتر چهار تا هفت، حدفاصل تقاطع غیر همسطح آفتاب تا تقاطع بهاران-خاتون آباد را آغاز کرده است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
عملیات اجرایی فاز نخست پروژه رینگ حفاظتی شهر با عرض متوسط مسیر ۷۶ متر و اجرای دو تقاطع غیر همسطح شامل تقاطع قهجاورستان به مساحت 

۱۹00 متر مربع و احداث پل بر روی کانال آب به مساحت دو هزار و ۲00 متر مربع با هزینه اجرایی بالغ بر ۶00 میلیارد ریال آغاز شده است.

آزادسازی 2600 متر مربع از مسیر  پروژه حلقه حفاظتی شهر در منطقه 1۵

 به احترام هم 
ماسک می زنیم

بــا گســترش مــوج دوم کرونا در 
کشــور و در اصفهان توصیه ای که 
بسیار شنیده می شود این است که 
همه افرادی کــه در اماکن عمومی 
حاضر می شــوند، ماســک بزنند.

ماسک یکی از بهترین ابزارها برای 
پیشــگیری از ابتال به ویروس همه 
گیر کرونا در دنیاست، زدن ماسک 
می تواند در مقیاس شهری یک نوع 

رفتار فرهنگی نیز باشد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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پیک مصرف برق استان اصفهان از مرز بیش از دو هزار و 300 مگاوات عبور 
کرد.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، همچنین 
پیک مصرف روزانه برق شهرستان اصفهان را در گرمای تابستان با دمای 38 
درجه سانتی گراد، حدود هزار و 160 مگاوات بیان کرد و افزود: پیک مصرف 

این شهرستان از نقطه هشدار معادل هزار و 165 مگاوات عبور کرد.
محمد علی اکبری افزود: مصرف برق در تابستان امسال در این استان بیش 
از پنج درصد افزایش یافته و این هشــداری برای مصرف کنندگان است تا 
مشترکان در ســاعات 12 تا 17 زمان پیک، مصرف برق را مدیریت کنند و از 

خاموشی ها جلوگیری به عمل آید.
وی به شهروندان توصیه کرد مشترکان در ساعات 12 تا 17 پیک مصرف برق 
کولر آبــی را در درجه کم قرار دهند تا حدود 60 درصــد در مصرف برق صرفه 
جویی شــود همچنین درصورت اســتفاده از کولر های گازی برای کاهش 
مصرف برق آن را روی 24 درجه دمای آســایش تنظیــم کنند.مدیر روابط 
عمومی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان پیک مصــرف روزانه برق 

کشور را در تابســتان به میزان 58 هزار مگاوات اعالم کرد و گفت: تابستان 
امســال در کشــور مصرف برق حدود 12 درصد افزایش یافته است.محمد 
علی اکبری  ادامه داد: طبق پیش بینی هواشناسی، هفته آینده گرمای هوا 
همچنان تداوم دارد و الزامی اســت مردم لوازم برقی غیر ضروری همچون 
لباس شویی، اتو و جاروبرقی را در پیک مصرف برق در ساعت های 12 تا 17 

استفاده نکنند تا بار و فشار اضافی به شبکه تحمیل نشود.
وی افزود: بــا توجه به اینکه در مرداد ماه امســال روز هــای گرمی را پیش 
رو داریم هر یک درجــه افزایش دمای هوا، مصرف برق را در کشــور هزارو 
500 مگاوات افزایــش می دهد.مدیر روابــط عمومی شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفت: در شــرایط کنونی که مردم در پی شــیوع کرونا 
در قرنطینــه خانگی به ســر می برنــد و جهت برق رســانی بــه تجهیزات 
بیمارســتانی خدمت رســان به بیماران کرونایی، الزم اســت بــا همکاری 
 مشــترکان در مصرف برق صرفه جویی شود تا در این شرایط از خاموشی ها 

جلوگیری به عمل آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کیفیت، ظرفیت و توان تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان گفت: باید متکی به تولید داخل باشیم و این امر مهم یک ارزش 
و انقالب بزرگی در زیر ساخت های حمل و نقل کشور محسوب می شود.عباس 
خطیبی در حاشــیه بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان و کارگاه تولید ریل 
این شرکت اظهارداشت: تولید ریل ملی از سال ۹7 در کشور مطرح شد و اکنون 
مصرف ریل در طرح های مختلف کشور در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل از ذوب آهن اصفهان تامین می شــود.وی ادامه داد: کیفیت ریل 
تولید شده در ذوب آهن مورد تایید است  و بر اساس سخت ترین استانداردهای 
روز دنیا تولید می شود.معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور افزود: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل  به حدود 50 هزار 

تن ریل نیاز دارد؛ اما 100 هزار تن ریل در سال مورد نیاز کشور است.
خطیبی گفت : اولین ریل ذوب آهن در راه آهن میانه - بستان آباد نصب شد و 
در محورهای میانه - اردبیل، همدان - سنندج، چابهار - زاهدان و ریل گذاری 
راه آهن رشت - کاســپین که تا یک ماه آینده آغاز می شــود، از این محصول 
دارای ارزش افزوده باال استفاده خواهد شد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
بیان اینکه تولید ریل در این شرکت مرهون حمایت های وزارت راه و شهرسازی 
اســت ، گفت: هیچگونه محدودیت کمی، کیفی و تنوع تولید ریل در این واحد 
تولیدی وجود ندارد.منصور یــزدی زاده ابراز امیدواری کرد کــه اولین نمونه از 
ریل سوزن هم در شهریورماه تولید شود و اظهارداشت: توان تولید ریل در این 
شرکت در صورتی است که تولید ســایر محصوالت تا 200 هزار تن باشد؛ اما در 
 صورت توقف تولید سایر محصوالت، توان تولید 400 هزار تن  ریل در ذوب آهن 
وجود دارد.معــاون وزیر راه و شهرســازی و معاونت ســاخت و توســعه راه 

آهــن روز دوشــنبه بــا حضــور در ذوب آهــن اصفهــان از خــط تولیــد 
و کارگاه تولیــد ریل این شــرکت بازدید کرد.معــاون وزیر راه و شهرســازی 
ضمــن بازدیــد از بخش هــای مختلــف کارگاه تولیــد ریــل در ذوب آهن 
اصفهان در نشســتی با موضــوع تولید این محصــول راهبردی و اســتفاده 
 از آن در خطــوط مختلــف ریلــی کشــور بــا مســئوالن ایــن شــرکت به 
گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.ذوب آهن اصفهان اکنون 72 درصد کل تیرآهن 
و هشت درصد کل میلگرد کشور را تولید می کند و سهم ۹ درصدی در تولید فوالد 
خا م دارد و از ابتدی تاسیس خود بیش از 75 میلیون تن محصول نهایی تولید 
کرده و نقش بسزایی در شکل گیری پروژه های عمرانی کشور ایفا کرده است.

محصوالت کارخانجات این شرکت به کشــورهای مختلف اروپایی، آسیایی و 
آفریقایی صادر می شــود و در بازار داخل این محصوالت در پروژه های بزرگی 
همچون برج میالد تهران، نیروگاه هسته ای بوشهر، سدهای بزرگ و مترو مورد 
استفاده قرار گرفته ضمن اینکه ریل های تولیدی این شرکت به زودی در توسعه 
خطوط راه آهن ایران مورد استفاده قرار می گیرد.این شرکت با بیش از نیم قرن 
تجربه به عنوان پیشتاز تولید محصوالت متنوع ســاختمانی و صنعتی، سال 
گذشته و در سال رونق تولید دستاوردهای خوبی را در زمینه تولید محصوالت 
جدید از جمله انواع ریل مترو و تیرآهن H300 کسب کرد و اینک با همت پوالد 
مردان ذوب آهن اصفهان،  در سال جهش تولید اهداف و برنامه های مهمی را 
پیش رو دارد.ذوب آهن اصفهان نخســتین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده 
فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت طویل در 
خاورمیانه است.این شرکت با ظرفیت ســه میلیون و 600 هزار تن فوالد، انواع 

مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به همراه جمعی از مسئولین شهرستان 
نطنز، از پروژه های در دست احداث این شهرستان بازدید به عمل آورد و در خصوص 

تسریع اجرای پروژه ها رهنمودهای الزم را ارئه کرد.
در این سفر نیم روزی ضمن بررسی مســائل و مشکالت شهرستان  نطنز، جهت 
رفع موانع، راهکارهایی مرتبط با حوزه های کاری مختلف این اداره کل ارائه شــد.  
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حاشیه بازدید از 
جاده بادرودکاشان، این محور را یکی از راه های پرخطر محورهای مواصالتی عنوان 
کرد و اظهار داشت: تالش های بسیار زیادی برای احداث باند دوم محورمواصالتی 
بادرودکاشان انجام شده و خوشــبختانه بخش زیادی از این پروژه انجام شده 
است.  وی افزود: باند دوم جاده کاشان - بادرود به طول 53 کیلومتر است که 35 
کیلومتر آن در حوزه کاشان و 18 کیلومتر آن در حوزه نطنز قرار دارد. از کل  18 کیلومتر 
باند دوم این محور، 10 کیلومتر آن توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور به واسطه شرکت پیمانکاری احداث شد که درخصوص رفع مشکالت 
وارده، تدابیر الزم اندیشیده شد. هشــت کیلومتر باقی مانده توسط اداره کل راه و 

شهرسازی استان اصفهان احداث شده و به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تحویل شده است. مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان افزود: در خصوص 
مشکالتی که برای آن 10 کیلومتر پیش آمده است پیگیری های الزم را انجام دادیم 
و مقرر است پیمانکار فعلی مراتب تحویل و تحول را انجام دهد تا پروژه به پیمانکار 
جدید جهت اجرای کار واگذار شود.  وی با بیان اینکه جاده بادرود- کاشان یکی از پر 
رفت و آمدترین محورهای منطقه بوده و مسیر جاده ترانزیت تهران- بندرعباس نیز 
محسوب می شود، جهت تسریع اجرای پروژه  ورفع موانع و مشکالت، رهنمودهای 
الزم را ارئه و ابزاز امیدواری کرد که با افتتاح و بهره برداری از این محور تصادفات در 
این جاده به میزان قابل توجهی کاهش یابد.  قاری قرآن طی سفر به شهرستان 
نطنز و در نشستی که با حضور نماینده مردم شریف نطنز در مجلس  شورای اسالمی، 
فرماندار و شورای اسالمی این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد،مسائل 
و مشکالت پیرامون پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان، مشکالت »جاده 
خالدآبادده آباد«، »جاده بادرودنطنز«، ایجاد شــهرک جدید و مســکن را مورد 

بررسی قرار داد.    

 رییس هیئت عامل ایمیدرو گفت: گروه فوالد مبارکه 8 طرح توسعه ای خود را با 
سرمایه ۹0۹ میلیون یورو و 10 هزار میلیارد تومان تا 1403 به بهره برداری می رساند. 
برای تحقق این مهم، طبق سیاست های ایمیدرو، استراتژی تامین مالی طرح های 
توسعه شرکت های بزرگ از محل سود، در دستور کار است.خداداد غریب پور  تصریح 
کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در راستای راهبردهای 
توسعه ای خود، استراتژی تامین مالی طرح های توسعه ای شرکت های معدن 
و صنایع معدنی از محل سود خود شرکت ها را آغاز کرده است.وی یادآور شد: 
هدف گذاری مذکور توسط این سازمان توسعه ای به این جهت انجام شده که کشور 
در شرایط محدودیت در تامین مالی بین المللی )فاینانس(، نبود تسهیالت بانکی 
و تحریم نفت به سر می برد.رییس هیئت عامل ایمیدرو افزود: از سال گذشته مقرر 
شده این مدل تامین مالی در شرکت های فوالد مبارکه، ملی مس، گل گهر، چادرملو 

و فوالد خوزستان با افزایش سرمایه عملیاتی شود.

نورد گرم شماره 2 یکی از مهم ترین طرح هاست
غریب پور اظهار داشت: پروژه نورد گرم شماره 2 شرکت فوالد مبارکه اصفهان یکی از 
مهم ترین این طرح ها محسوب می شود که تکمیل زنجیره تولید آن به 7٫2 میلیون 
تن می رسد. وی یادآور شــد: آیین کلنگ زنی طرح فوق خردادماه امسال با حضور 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس هیئت عامل ایمیدرو در اصفهان 
برگزار شد. معاون وزیر صمت در ادامه درباره ارزش طرح گفت: میزان سرمایه موردنیاز 
پروژه نورد گرم شــماره 2 فوالد مبارکه  255 میلیون یورو   و 4 هزار   و  320  میلیارد 
تومان برآورد شده و میزان اشتغال زایی  آن به طور مستقیم هزار نفر و غیرمستقیم به 

10 هزار نفر می رسد.

بهره برداری از فاز دوم فوالد سنگان
غریب پور همچنین گفت: احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن از دیــگر طــرح های توســـعه ای مبارکه 
محــسوب می شــود که فاز نخست آن )ظرفیت 2٫5 میلیون تن( در خردادماه امسال 
با دستور رییس جمهوری افتتاح شد و فاز دوم آن به زودی در تابستان سال جاری 
راه اندازی می شود.وی تاکید کرد،: میزان سرمایه گذاری ارزی  این کارخانه 150 میلیون 

یورو  و   ریالی آن 750 میلیارد تومان است.

ایجاد 4 هزار فرصت شغلی مستقیم با بهره برداری از واحد فوالدسازی سفیددشت
رییس هیئت عامل ایمیدرو با اشــاره به دیگر طرح های فوالد مبارکه، اظهار داشت: 
فوالدسازی و ریخته گری تختال شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با 

ظرفیت 800 هزار تن تختال نیز ازجمله طرح های فوالدی است که در فهرست طرح های 
توسعه ای این فوالدساز قرار دارد. بنابر اعالم مســئوالن مجتمع فوالد سفیددشت، 
تاکنون پروژه فوالدسازی این مجموعه 84 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امسال 
به بهره برداری می رســد.وی تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری در واحد فوالدسازی 

سفیددشت ۹5 میلیون یورو و ریالی آن هزار و 500 میلیارد تومان است.

بهره برداری از فاز نخست الکترود گرافیتی اردکان در سال 99
غریب پور  همچنین به اهمیت طرح الکترود گرافیتی برای صنعت فوالد کشور اشاره 
کرد و گفت: خط نخست سالن ماشین کاری شرکت نوین الکترود اردکان در فاز 
اول با ظرفیت 30 هزار تن نیز امسال با سرمایه گذاری 85 میلیون یورو راه اندازی 
می شود.به گفته وی، اشتغال زایی این خط 580 نفر به صورت مستقیم و 4 هزار نفر 
به طور غیرمستقیم است.وی تاکید کرد: پروژه الکترود گرافیتی شرکت نوین الکترود 
اردکان دارای بودجه ای در حدود 330 میلیون یورو است که فاز نخست آن در سال 

۹۹ به بهره برداری می رسد.

سه پروژه توسعه ای در اندیمشک و هرمزگان
غریب پور درباره طرح های دیگر فوالد مبارکه اظهار داشت: احداث واحد فوالدسازی 
و ریخته گری بیلت مجتمع فوالد زاگرس اندیمشک )ظرفیت 400 هزار تن بیلت(، 
پروژه افزایش ظرفیت زیرسقف از 1٫5 به 2 میلیون تن تختال فوالد هرمزگان )500 
هزار تن تختال( و پروژه احداث کارخانه تولید ورق عریض شرکت فوالد هرمزگان )1٫2 
میلیون تن پلیت( از دیگر طرح های توسعه ای فوالد مبارکه محسوب می شود که به 
ترتیب در سال های ۹۹، 1401 و 1403 به بهره برداری می رسند.وی یادآور شد: مشارکت 
در طرح های تولید کک نفتی شرکت اروند کک ایرانیان، تولید 10 میلیون تن فوالد در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و نیز مشارکت در طرح تولید 
10 میلیون تن فوالد در منطقه آزاد چابهار نیز در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد.

رویکرد افزایش سرمایه فوالد مبارکه
وی تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی و فوالدساز 
کشور از مجموعه هایی است که این رویکرد را طبق سیاست های باالدستی اجرایی 
کرده است. این فوالدساز سال گذشته در گام نخست افزایش سرمایه 8 هزار میلیارد 
تومانی را عملیاتی کرد و امسال نیز 10 هزار میلیارد تومان دیگر را در قالب افزایش 
سرمایه به سرمایه گذاری در طرح های خود اختصاص خواهد داد. در این زمینه مبارکه 
8 طرح توسعه ای در بخش های گندله، کنسانتره، تختال و … را در شمار برنامه های 

خود قرار داده که تا سال 1403 به بهره برداری می رسد.

در سال رونق تولید، بیش از 48 هزار اشتراک جدید، به تعداد مشترکین گاز 
طبیعی استان اصفهان افزوده شد.سیدمصطفی علوی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که 
در سالن کنفرانس شهید باهنر ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، با 
بیان این مطلب، اظهار کرد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون و 878 هزار 
مشترک گاز در سطح استان داریم که از این میزان، بالغ بر 48 هزار و 142 
مشترک، طی سال ۹8  به تعداد مشترکین این استان اضافه شده است.

وی ادامه داد: تاکنون، 110 شهر و یک هزار و 60 روستا از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شده اند.علوی، از اجرای بیش از 600 کیلومتر شبکه گذاری طی سال 
۹8 خبر داد و افزود: با اجرای این حجم شبکه در بخش خانگی، صنعتی و 
عمومی، در حال حاضر، بیش از 26 هزار و 526 کیلومتر شبکه گاز در سطح 
استان اصفهان اجرایی شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با 
بیان اینکه یکی از سیاست های مهم این شرکت، بهره مندی تمامی صنایع 
سطح استان از گاز طبیعی در راستای کمک به سطح اشتغال و تولید در 
استان و همچنین کاهش میزان آلودگی محیط زیست است، گفت: بالغ 
بر 5۹ شهرک صنعتی و 8 هزار و 600 واحد صنعتی در استان از نعمت گاز 
برخوردارند.این مقام مسئول با بيان اينكه هم اكنون حجم قابل توجهی از 
گاز، میانگین 58 میلیون مترمکعب در روز، در استان مصرف می شود، گفت: 
اين حجم مصرف گاز، صنايع را از مصرف سوخت مايع بی نياز كرده و این 
در حالی است كه اگر صنايع و نيروگاه ها به جای استفاده از گاز، از سوخت 
مايع استفاده می کردند، مسلما يك فاجعه زيست محيطی شديد به وجود 
می آمد.وی، ميانگين مصرف روزانه گاز طبیعی صنايع عمده و فوق عمده 

استان را در سال گذشته، 42 میلیون مترمكعب عنوان کرد و توضيح داد: از 
این میزان، ميانگين مصرف روزانه گاز در صنايع سيمان یک میلیون و 7۹۹ 
هزار مترمكعب، فوالد 11میلیون و 682 هزارمترمكعب و نيروگاه ها 16 میلیون 
و 850 هزار مترمكعب بوده است.علوی، اجرای حدود یک میلیون و 100 هزار 
انشعاب، 2 هزار و 564 ایستگاه تقلیل فشار و3۹1 ایستگاه حفاظت از زنگ، 
156 جایگاه CNG و یک هزار و 111 کیلومتر خط انتقال را از دیگر خدمات 
گازرسانی در سطح استان برشمرد و افزود: در حال حاضر، ۹۹٫5 درصد 
استان شامل ۹۹٫08 درصد جمعیت روستایی و ۹۹٫78 درصد جمعیت 

شهری استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

مصرف بیش از 7میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاه های استان
مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه، با بيان اين  كه تمامی 
نيروگاه های استان از گاز طبیعی استفاده می كنند، گفت: مصرف گاز 
نيروگاه ها در سال گذشته به 7 ميليارد و 125میلیون مترمكعب رسید و 
گازرسانی صحيح و به  موقع به نيروگاه های استان و تامین گاز آنها، مصرف 
سوخت مايع را در نیروگاه ها به صفر رسانده است.علوی با تاكيد بر اينكه 
مصرف گاز، سبب كاهش ميزان آلودگی هوا می شود، اظهار كرد: مصرف 
سوخت مايع آاليندگی زيادی به همراه دارد، اما جايگزين شدن گاز، عالوه 
بر آثار زيست محيطی مطلوب، می تواند در اقتصاد کشور نیز سهم بسزایی 
داشته باشد.وی در پایان، خاطرنشان کرد که سهم گاز در سبد انرژی استان 
كنون 70 درصد سبد انرژی به گاز  رو به افزايش است، به طوری كه هم ا

اختصاص دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

عبور از مرز دو هزار و ۳۰۰ مگاوات مصرف روزانه برق در استان

معاون وزیر راه:

 تولید ریل در ذوب آهن اصفهان، انقالبی در زیرساخت های
 حمل و نقل کشور است

در سفر مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به شهرستان نطنز مطرح شد:

احداث باند دوم محور مواصالتی بادرود – کاشان در مسیر تکمیل

رییس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: 

ایجاد هزاران فرصت شغلی با بهره برداری از ۸ طرح توسعه فوالد مبارکه

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

 مصرف بیش از 7 میلیارد مترمکعب گاز در نیروگاه های
 استان اصفهان در سال 9۸

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