
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان: شانس برنده شدن خودروهای قرعه کشی صفر است؛

بازِی ماشین بازی با مشتری!
3

 قیمت به اختیار! 
 وقتی عکاسی در خانه های تاریخی اصفهان تعرفه مشخصی ندارد؛ 

5

معاون اداره راه و شهرسازی استان:

نیمی از طرح های مسکن مهر 
 اصفهان دارای خدمات

 روبنایی است

آسمان خراش های ذوبی برای فصل 
جدید رقابت های لیگ آماده می شوند؛

گاندوها در اندیشه 
بازگشت به روزهای اوج

 مدیرکل مدیریت بحران 
چهارمحال و بختیاری:

شاید دیگر شاهد بازگشت 
دوره ترسالی نباشیم

3

4

6 5

بیش از  35 هزار دانش آموز 
اصفهانی زیر پوشش کمیته 

امداد قرار دارند

5

کاهش ۲۰ درصدی بیماران 
کرونایی در بیمارستان های 

شریعتی و غرضی
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7خزان زودرس در نصف جهانقیمت: ۲۰۰۰ تومان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

 )1750kw( 6/3  خرید الکترو موتور

روابط عمومی شرکت فرآورده های نسوز ایران

شرکت فرآورده های نسوز ایران در نظر دارد جهت خرید الکترو موتور  1750kw) 6/3kv(  به همراه تجهیزات 
جانبی نســبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه شــرکت های توانمند در راستای موضوع 

 مناقصه دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به ســایت شرکت به نشانی

 www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهان- مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره 

تلفن 52543740-031  داخلی 201 تماس حاصل فرمایند. 

ضمنا پیشنهاد دهندگان می بایســت ظرف تاریخ مندرج در اسناد نســبت به عودت اسناد تکمیل شده به 

دبیرخانه حراست شرکت فرآورده های نسوز ایران اقدام نمایند. 

اداره کل تعاون، فراخوان مزایده عمومی فروش ملک
کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 51/94749 مورخ 99/06/30 وزارت امور 
اقتصادی و دارایی یک مورد از اموال غیر منقول تحت مالکیت خود )ملک( را به شماره فراخوان 2000003334000004 با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( از طریق مزایده واگذار نماید. کلیه مراحل انجام مزایده از دریافت اسناد 

تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از تاریخ انتشار مزایده در سامانه تا مهلت ارائه پیشنهاد 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ انتشار مزایده در سامانه تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06

مهلت زمان ارائه فیزیکی پاکت ضمانتنامه: تا ساعت 14/00 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06 )صرفًا پاکت ضمانتنامه بانکی و یا پاکت 
اصل فیش واریزی که در زمان مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شده است(

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 
مکان بازگشایی پاکات مزایده: اصفهان- هتل پل- ابتدای بلوار آیینه خانه- جنب بن بست ماه- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان- سالن جلسات طبقه سوم

ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی اســت )زمان بازدید همه روزه از زمان انتشار مزایده در سامانه تا 

تاریخ 1400/07/06 از ساعت 8 صبح تا ساعت 16( 

فروش ملک به صورت نقدی بوده و تحویل آن و انتقال سند مالکیت ملک فروخته شده به خریدار همزمان پس از دریافت کل بهاء 

امکان پذیر است.

اطالعات تماس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: اصفهان- 

هتل پل- ابتدای بلوار آئینه خانه- جنب بن بست ماه- طبقه اول- اتاق 118- امور اداری و پشتیبانی

تلفن 031-36670661 ، 031-36673227-8 

محل ارائه فیزیکی پاکت ضمانتنامه و یا فیش واریــزی: اصفهان- هتل پل- ابتدای بلوار آئینه خانه- جنب بن بســت ماه- طبقه 
اول- اتاق 110- اداره حراست

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 

آدرس ملکموضوعردیف
مبلغ ضمانت نامه بانکی و یا 

فیش واریزی شرکت در مزایده

1

مزایده عمومی فروش ملک با پالک 
ثبتی فرعــی 1274 از اصلی 2249 
واقع در بخش ثبتی 6 جنوب شرقی 

اصفهان

اصفهان- جاده شیراز پل راه آهن- 
شــهرک آزمایش- ضلع شــرقی 

داروسازی رها
8/200/000/00 )ریال( 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهانم الف:1192924

نوبت اول
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بلینکن: چاره ای جز خروج از افغانستان نداشتیم
به گزارش العربیه، جلسه بررسی خروج آمریکا از افغانستان، در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایاالت متحده، برگزار شد. بلینکن از طریق ویدئوکنفرانس در این 
جلسه حاضر شد و گفت تا زمانی که پرسشی از سوی نمایندگان کمیته باشد، در این جلسه می ماند. 

آنتونی بلینکن در این جلسه گفت: »برای ۲۰ سال کنگره هم مدیریت کرده و هم بودجه برای ماموریت 
ما در افغانستان داده است. در بیستمین ســالگرد یازدهم سپتامبر، ما یادآور آن  هستیم که در واقع 
برای چه به افغانســتان رفتیم؟ ما اهداف خود را خیلی وقت پیش به دست آوردیم. پس از ۲۰ سال 
حاال دیگر زمان پایان دادن طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا بود.« وزیر خارجه ایاالت متحده در ادامه 
این جلسه و در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان گفت: »ما از دولت قبلی یک مهلت تخلیه نیروهای 

نظامی از افغانستان را به ارث برده بودیم ولی برنامه  و طرحی برای خروج به ارث نگذاشته بودند.«
وی در این نشست که به صورت آنالین برگزار شد، خاطرنشان کرد که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 

چاره ای جز پایان دادن به جنگ یا تشدید آن نداشت.

دیدار »اسد« و »پوتین« در کاخ کرملین 
بشار اسد، رییس جمهور سوریه در یک سفر از پیش اعالم نشده به مسکو پایتخت روسیه رفت و با والدیمیر 
پوتین در کاخ کرملین دیدار کرد.بنا بر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه 
در مسکو با بشار اسد رییس جمهور سوریه دیدار کرد. به گزارش این رسانه، بشار اسد در سفری از قبل اعالم 
نشده به مسکو سفر کرد. والدیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد به همتای سوری خود، پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری ســوریه را تبریک گفت.بنا بر روایت این رسانه روس، رییس جمهور روسیه در ابتدای 
دیدار با بشار اسد گفت: »من خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در مسکو از شما استقبال می کنم. مهم تر از 

هر چیز دیگر من دوست دارم به شما به خاطر روز تولدتان که اخیرا بود، تبریک بگویم«.

هشدار تل آویو به حماس از طریق مصر
تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، این رژیم از طریق مصر به حماس پیام داده به شلیک راکت 
پاســخ می دهد و در اجرای عملیات نظامی علیه نوار غزه تردید نخواهد کرد.کانال ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی مدعی شد، مصر پیامی تهدیدآمیز از تل آویو برای حماس برده است.رژیم صهیونیستی 
در این پیام مدعی شده، به شلیک راکت از نوار غزه با قدرت پاسخ خواهد داد و در اجرای عملیات نظامی 
علیه نوار غزه تردید نخواهد کرد.بر اساس این گزارش، قرار است هیئتی از سازمان اطالعات مصر طی 
روزهای آینده وارد غزه شوند تا مطمئن شوند که امور از کنترل خارج نخواهد شد.رژیم صهیونیستی 
مدعی شده، حماس جبهه دیگری در کرانه باختری باز کرده و جوانان فلسطینی در این منطقه را به 
سمت اجرای عملیات مقاومتی سوق می دهد.تل آویو همچنین جهاد اسالمی را به متشنج کردن اوضاع 

در کرانه باختری و نوار غزه از طریق راکت پراکنی طی روزهای گذشته متهم کرده است.

»بایدن« در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند
طبق اعالم کاخ سفید، رییس جمهور آمریکا جزو معدود سران کشورهای جهان است که هفته آینده 
با حضور در سازمان ملل، در مجمع عمومی ســخنرانی می کند.کاخ سفید بامداد سه شنبه از حضور 
فیزیکی »جو بایدن«  رییس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل برای سخنرانی خبر داد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن روز سه شنبه ۲۱ سپتامبر )۳۰ شهریور( به نیویورک می رود 
تا در هفتادوششمین اجالس سران مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، به دلیل شیوع همه گیری ویروس »کووید۱۹« در سراسر جهان، دو سال است که تعداد 
زیادی از سران کشورهای عضو سازمان ملل بدون حضور فیزیکی و از طریق ویدئوکنفرانس در مجمع 

عمومی به سخنرانیی می پردازند.

قطعنامه شورای حکام علیه ایران منتفی شد؛

به خاطر برجام!

قدرت های غربی روز دوشــنبه پس از موافقت تهران با تمدید نظارت 
بر برخی فعالیت های هســته ای این کشــور، طرح خود برای صدور 

قطعنامه علیه ایران را کنار گذاشتند. 
خبرگزاری رویترز نوشــت: قدرت هــای غربی روز دوشــنبه پس از 
موافقت تهران با تمدید نظارت بر برخی فعالیت های هســته ای این 

کشور، طرح شان برای صدور قطعنامه علیه ایران را کنار گذاشتند.
به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده است: تصمیم ایاالت 
متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان مبنی بر عدم پیگیری صدور قطعنامه 
علیه ایران در نشســت این هفته شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، از تشدید تنش با ایران که می تواند امیدهای از سرگیری 
مذاکرات گســترده تر برای احیای برجام را از بین ببرد، جلوگیری می 

کند.
در جریان ســفر لحظه آخری رافائل گروســی، مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تهران، ایران موافقت کرد که به آژانس دسترسی 
دیرهنگام به تجهیزات خود که برخی از بخش های حســاس برنامه 

هسته ای را تحت نظارت دارد، اعطا کند.
گروسی روز یکشــنبه گفت که این توافق »فوری ترین مسئله« بین 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی و ایران را حل کــرد. با این حال، روز 

دوشنبه تصریح کرد که درباره یکی دیگر از دالیل نگرانی ها، یعنی عدم 
توضیح ایران در مورد آثار اورانیوم موجود در چندین سایت قدیمی اما 

اعالم نشده، هیچ تعهد قطعی نگرفته است.
گروســی در یــک کنفرانــس خبــری در مــورد آثــار اورانیــوم که 
اولیــن آنهــا بیــش از دو ســال پیــش در مکانــی در تهــران پیدا 
شــد کــه ایــران آن را بــه عنــوان یــک مرکز تمیــز کــردن فرش 
معرفــی کــرده، گفــت: » هیــچ قولــی دریافــت نکــردم. آنچــه 
 من در آنجا گفتم  این اســت کــه باید در ایــن باره بــا دولت جدید

 گفت وگو کنم.«
در بیانیه مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران آمده است 
که گروسی هفته آینده در وین با محمد اسالمی، رییس سامان انرژی 
هسته ای ایران دیدار خواهد کرد و ســپس دبیرکل آژانس »در آینده 
ای نزدیک به تهران سفر می کند تا با دولت )ایران( رایزنی های سطح 
باال انجام دهد«. گروسی از بیان دقیق تر اینکه با چه کسی یا در تهران 

مالقات خواهد کرد، خودداری کرد.
هدف از توافق اخیــر ایران و آژانــس این بود که بــرای تالش های 
دیپلماتیک گسترده تر با هدف بازگرداندن کامل ایاالت متحده و ایران 

به برجام، زمان بخرند.

امارات متحده عربــی ۳8 فرد و ۱5 شــرکت را به 
لیست افراد حامی تروریسم خود اضافه کرد که در 

بین این افراد تعدادی ایرانی نیز دیده می شوند.
هیئت وزیران امارات در نشســت خــود ۳8 فرد و 
۱5 شرکت را در لیســت افراد و شرکت های حامی 

تروریسم قرار داد.
خبرگزاری »وام« امارات با انتشــار این خبر نوشت 
که این تصمیم در چارچوب تالش این کشــور برای 
هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه های مرتبط با 
تامین مالی تروریســم و فعالیت های مرتبط با آن 

صورت می گیرد.
در بین افرادی که امارات آنها را به تازگی به لیســت 
تحریم خود اضافه کرده است، شهروندانی از امارات، 
لبنان، عراق، هند، یمن،  افغانستان، سوریه، نیجریه 

و ایران دیده می شوند.
شهروندان ایرانی که در این لیست قرار دارند عبارتند 

از: »مهدی عزیزا... کیاستی«، »فرشاد جعفر حاکم 
زاده«، »سید رضا سید محمد قاسمی«، »محسن 
حســن کارگر حجت« و »ابراهیــم محمود احمد 

محمد«.
اکثرشــرکت هایی که در لیست تحریم های امارات 
قرار گرفته اند در بخش تجارت، دریانوردی و صرافی 
فعالیت دارنــد. خبرگزاری وام هیچ اشــاره ای به 
دلیل قرار گرفتن این افراد و شــرکت ها در لیست 

تحریم های امارات نکرده است.
این خبر در حالی منتشر می شود که مداخله امارات 
در امــور داخلی برخی کشــورهای عربی و حمایت 
ابوظبی از گروه های مسلح در این کشورها، با ژست 

ضد تروریستی امارات در تضاد قرار دارد.
از سوی دیگر، امارات پرونده سیاهی در زمینه حقوق 
بشر و سرکوب فعاالن مدنی این کشور دارد. »احمد 
منصور« کنشگر حقوقی اماراتی که از سال ۲۰۱۷ در 

زندان به سر می برد اخیرا با ارسال دست نوشته هایی 
به خــارج از زندان، پرده از جزئیات شــکنجه و آزار 

جسمی و روحی خود در زندان برداشت.
مقامات امــارات، در ۱5 مارس ۲۰۱۷، احمد منصور 
)5۱ ساله(  مهندس برق اماراتی را به همراه 5 فعال 
دیگر به اتهام اهانت به حاکمان امارات بازداشــت 
کردند. وی در نهایت به ۱۰ ســال حبس و پرداخت 
جریمه نقدی محکوم شد. این کنشگر اماراتی با راه 
انداختن فراخوانی مسالمت آمیز خواهان اصالحات 

سیاسی در کشور شده بود.

اقدام ضد ایرانی امارات

»ضرغامی« دیگر زیرمیز نمی زند، پشت میز می نشیند
شرق نوشت: عزت ا… ضرغامی حاال پشت میز وزارت نشســته و برای آن برنامه ریزی می کند؛ هرچند کرونا و وضع اقتصادی مردم، حسابی کاسبی او را کساد کرده 
است؛ اما آیا او شعار »زیر میز زدن« خود را فراموش خواهد کرد؟  ضرغامی خود نیز به این نتیجه رسیده که فعال در دنیای سیاست، شعار »زیر میز زدن« او حداقل 
تا پایان دولت چهارساله یا هشت ساله ابراهیم رییسی، کارایی ندارد؛ پس به همین دلیل آن را خرج وزارتخانه اش کرده است.وی ۱۰ روز پیش گفته بود: »روی کمک 
بخش خصوصی در مشورت دهی و اجرای طرح های مهم حساب کرده ام و به یاری خدا و به کمک اصناف زیر میز موانع و مشکالت می زنیم«. محمدعلی ابطحی از 
فعاالن اصالح طلب و از همکاران سابق ضرغامی نیز تالش کرده با ارائه چند پیشنهاد به وزیر جدید کمک کند. وی در اینستاگرام خود در مطلبی با عنوان »هدیه ای از 
جنس نقد به وزیر رییسی!« نوشت: »باور کنید توریست برای فساد ایران را انتخاب نمی کند. خیلی جاهای دنیا برای مفاسد آماده اند. البته برای اینکه به زور راهی 
بهشت شوند، هم به ایران نمی آیند. کسانی که به مملکت ما می آیند، به هوای اماکن تاریخی و مذهبی و به عشق طبیعت فوق العاده آن می آیند. آنها می آیند دوری 

در ایران بزنند و بروند. امربه معروف کردن شان واجب نیست«.

خبر روز

اولین حمله کیهان به دولت رییسی
کیهان نوشــت: چند روز پیش هیئت دولت پس از بررسی ســوابق اجرایی و مدیریتی حسین 

مدرس خیابانی، به وی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان رای اعتماد داد.
انتصاب مدرس خیابانی در این پست در 
حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل 
شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید )وابســته به بانک ســپه( بوده و 
انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده 
بود. حتی در صورتی که حقوق آنچنانی 
ایشان صورت قانونی داشته باشد جای 
این سوال هست که آیا انتصاب ایشان 
به اســتانداری یکــی از محروم ترین 
اســتان های کشــور اقدام بایسته ای 

است؟ و با اهداف و آرمان های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!

کیهان هم پذیرفت:

مصوبه هسته ای مجلس، به طور کامل اجرا نشده است
کیهان نوشت: از بندهای مصوبه مجلس، بند مربوط به »توقف فعالیت دوربین ها«طبق مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده.است اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت 
و تایید شورای عالی امنیت ملی)از باب حســن نیت( توافق شد که صرفا »توقف تصویربرداری« 
استثنا شــود وگرنه حتی انتقال آنالین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است.

توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید.

واکنش »میرلوحی« به مواضع اخیر مولوی عبدالحمید
محمود میرلوحی، فعال سیاســی اصالح طلب گفت: بعضی ها به اصالحات می گویند شــما که 
نتوانستید کاری انجام دهید و فکر می کردند که اگر اصالحات نباشد آن وقت می شود کاری انجام 
داد. اما االن می بینند که درست است که اصالحات نتوانست به بسیاری از قول هایی که داده بود و 
رایی که گرفته بود پاسخی درست بدهد؛ اما راه مناسب برای حل این قضایا همین راه است. آقای 
مولوی عبدالحمید آمد و گفت اصالح طلبان نتوانســتند مسائل ما را حل کنند ما می رویم دست 
به دامن اصول گرایان می شویم بسم ا...، خواهیم دید. ما فکر نمی کنیم اصول گرایان بتوانند به 

مطالبات اقوام پاسخ درخوری بدهند.

سخنگوی ستاداجرایی فرمان امام)ره(: 

 تحریم های پیش بینی نشده، عامل تاخیر در تولید
 واکسن شد!

سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در پاسخ به ســوال »شرق« مبنی بر اینکه چرا وعده های 
مدیران برکت درباره واکسن عملی نشد؟ گفت: متاسفانه وعده ما برای تولید با کمی تاخیر محقق 
خواهد شد. برای این موضوع دالیلی وجود دارد؛ ازجمله اینکه مجوز واکسن برکت با بیش از یک ماه 
تاخیر نسبت به زمان وعده داده شده صادر شد. حجت ا… نیکی ملکی افزود:شرایط کرونایی و شیوع 
سویه های جدید در برخی کشورها منجر به محدودیت های چندروزه پرواز از برخی مبادی شده که 
بخشی از تجهیزات خط تولید واکسن باید از آنها وارد می شد. عالوه بر همه اینها، تحریم ها شرایطی 
غیرقابل  پیش بینی ایجاد کرد که منجر به تاخیر نسبت به برنامه تولید واکسن از سوی ستاد شد.«

کافه سیاست

واکنش »بختیار« به توافق 
جدید ایران با آژانس

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: گفت وگوهایــی با مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انجام شــد که این 
کار با تعامل صورت گرفت و به نظر می رسد 
جمهوری اســالمی با دولت جدیــد هم راه 
تعامل با دنیا را در پیش گرفته اســت.علی 
بختیار درباره اولویت های دولت سیزدهم که 
چندی پیش هم از مجلس شورای اسالمی 
وزرای معرفی شــده از سوی رییس جمهور 
رای اعتمــاد گرفتنــد، گفــت: کابینه دولت 
سیزدهم حدود دو الی ســه هفته پیش از 
مجلس رای اعتماد گرفت. حال باید بررسی 
کنیم؛ امروز کشــور دچار چه مشــکالت و 
گرفتاری هایی است؟ مردم از چه موضوعاتی 
ناراحت و نگران هســتند؟ این هــا در واقع 
جمیع مسائلی اســت که پیش روی کشور 
قرار دارد و تصمیم گیری برای شان نیاز است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: همه ارکان نظام و کشور باید 
با هم کار کنند تا بتوانند مسائل و مشکالت 
را ســامان دهند تا دولت در چنین شرایطی 
بتواند زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم 
کند که ابتدا برای فراهم کردن این زمینه ها 
نیازمنــد تنش زدایی در ســطح بین المللی 

نیاز هستیم.
وی ادامه داد: آقای رییسی پیش از استقرار 
و حتی قبل از تشکیل دولت یعنی در دوران 
تبلیغات انتخابات اعتقاد داشتند ما مسیر 
تعامل با دنیــا و برجام را ادامــه خواهیم 
داد، امروز هم گفت وگوهایی که با مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شــد 
که این کار بــا تعامل صــورت گرفت که به 
نظر می رســد جمهوری اســالمی  با دولت 
جدید هم راه تعامل با دنیا را در پیش گرفته 
است. البته امیدواریم از سمت آمریکایی ها 
و غربی هــا دچار گرفتاری ها و مشــکالتی 
نشــویم تا بتوانیم با بازگشت آمریکایی ها 
به برجام مســیر را جلو ببریم که نتیجه اش 
لغو تحریم های بین المللی باشــد  و زمینه 
سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم شود.

دیدار و گفت وگوی »بنت« با 
»السیسی« درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رییس جمهور مصر طی دیدار 
در شرم الشیخ، درباره مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی 
از جمله برنامه هســته ای ایران، وضعیت نــوار غزه و حضور 
ترکیه در لیبــی صحبت کردند.»نفتالی بنت« نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه طی سفر به شرم الشیخ، با 
»عبدالفتاح السیسی« رییس جمهور مصر دیدار و رایزنی کرد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیســتی نیز بامداد سه شنبه 
طی بیانیه ای درباره این دیدار اعالم کرد که بنت و السیســی 
درباره تحوالت منطقه ای، مسائل بین المللی و تقویت روابط 
دوجانبه صحبت کردند.به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، 
بنت با قدردانی از السیسی به دلیل »نقش مهم مصر در حفظ 
ثبات منطقه« ادعا کرد: »معاهده صلح بین مصر و اسراییل،  

سنگ بنای امنیت و ثبات در خاورمیانه است«.
افراد حاضر در این نشســت می گویند که ایــن دو همچنین 
درباره »تهدیدهای اتمی ایران و ستیزه جویی منطقه ای آن«، 
»وضعیت نوار غزه«، »تشــدید نظارت بر گــذرگاه رفح جهت 
تضعیف حماس«، »تروریسم در منطقه« و »حضور ترکیه در 
جنگ لیبی« صحبت کردند.نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
نیز در صفحه توئیتر خــود درباره این دیدار نوشــت: »دیدار 
مهم و سازنده ای داشــتیم. با همدیگر می توانیم روابط خود 
را تقویت کرده و به ســمت آینده ای با ثبات تــر و ایمن تر برای 
منطقه حرکت کنیم«.السیسی از زمان تکیه بر کرسی ریاست 
جمهوری مصر دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود دارد.شرم الشیخ سابقه 
میزبانی از دیدار های مقام های مصری و اســراییلی را دارد. 
اواخر اسفند سال گذشته هیئت رژیم صهیونیستی به ریاست 
»الی کوهن« وزیر اطالعات این رژیم در نشستی با مسئوالن 
مصر در شرم الشــیخ حضور یافت؛ نشســتی که بزرگ ترین 
نشست دوجانبه طی ۲۰ سال گذشته بین قاهره و تل آویو بود.

کابینه جدید رژیم صهیونیستی از زمان آغاز به کار در ماه های 
اخیر، تالش خود را بــه کار گرفته  تا با فرســتادن مقام های 
رژیم صهیونیستی به کشــورهای مختلف و دیدار با مقام های 
آمریکایی و کشــورهای امضاکننده برجــام، از احیای توافق 
هسته ای ایران جلوگیری کنند.پیش از این نیز »یائیر الپید« 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در جریان سفر به مسکو، با تکرار 
اتهام زنی ها درباره برنامه هسته ای ایران، بار دیگر خیال بافی ها 

درباره مقابله تل آویو با پیشرفت اتمی تهران را بازگو کرد.

بین الملل

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود
شناسه ملی 10980171676 ثبت شده به شماره 89 زواره

 بدینوسیله از کلیه شرکاء شــرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه که در روز شنبه مورخه ۱4۰۰/۰4/۲6 

ساعت ۱۰ صبح به آدرس: ناحیه صنعتی زواره، کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۹ 

۲- تصمیم گیری در خصوص فروش کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان و تصویب سایر موارد بنا به تشخیص مجمع 
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واگذاری معادن غیرفعال، 15 درصد به تولیدات معدنی 
اصفهان اضافه خواهد کرد

معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با واگذاری و 
صدور پروانه معادن غیرفعال در این استان حدود ۱۵ درصد به ظرفیت تولید معادن اصفهان اضافه 
خواهد شد.محمد ســرجوقیان افزود: از مجموع ۶ هزار محدوده معدنی در کل کشور، بیش از ۹۰۰ 
محدوده اکتشافی، پروانه بهره برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت متعلق به استان اصفهان است.

وی ادامه داد: برگزاری روند مجدد مزایده این محدوده ها  طی ۱۰ روز گذشته از طرف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صادر شــد.وی با ذکر تفاوت میزان اشــتغال زایی در معادن مختلف، اضافه کرد: 
اشتغال زایی در هرکدام از معادن سنگ های تزئینی حدود ۲۵ نفر، معادن فلزی ۴۰ نفر و مصالح 
ساختمانی حدود ۱۰ نفر است.سرجوقیان خاطرنشــان کرد:  تاکنون یک هزار و ۳۰۰ مجوز معدنی 
در استان اصفهان صادرشده که این اســتان ازنظر تعداد معادن و پروانه های صادرشده رتبه اول را 
در کشور به خود اختصاص داده است.وی بیان کرد: ۸۵۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۵۰ محدوده 
شن و ماسه و ۳۵۰ فقره پروانه اکتشاف در این استان صادرشده است.معاون امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: انواع سنگ های ساختمانی شامل مرمریت، 
تراورتن، مرمر، گرانیت با رنگ های مختلف و انواع مواد فلزی شامل طال، سرب، روی، آهن و مس 
و انواع مواد غیرفلزی شــامل بنتونیت، دولومیت و خاک های صنعتی و انواع مصالح ساختمانی 
شامل شن و ماسه و گچ در اســتان اصفهان وجود دارد که این خطه را به اســتانی غنی از نظر مواد 

معدنی تبدیل کرده است.

معاون اداره راه و شهرسازی استان:

 نیمی از طرح های مسکن مهر اصفهان دارای خدمات
 روبنایی است

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: خدمات روبنایی از قبیل 
واحدهای آموزشی، مسجد و کالنتری در نیمی از طرح های مسکن مهر استان ارائه شده است.

امیر زاغیان افزود: پرونده مسکن مهر استان اصفهان امسال تکمیل و بسته شد ولی ارائه خدمات 
روبنایی در حال اجراست و هنوز ادامه دارد.وی با بیان اینکه ساالنه برنامه مشخصی برای این دسته 
از شهرک ها تصویب و اجرایی می شود، اظهارداشت:تاکنون ۱۴ باب مدرسه، ۲۱ مسجد و سه کالنتری 
در شهرک های مسکن مهر استان اصفهان با حمایت اداره کل راه و شهرسازی و همکاری نهادهای 
بهره بردار احداث شده و یا در حال انجام است.وی بیان کرد: از میان ۱۴ باب مدرسه در حال احداث 
سایت های مسکونی مسکن مهر، هفت باب آن تکمیل و آماده بهره برداری و ۶ باب نیز فرآیند اولیه 
واگذاری زمین و تامین اعتبار آن برای امسال انجام شده است.معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان یادآورشــد: مراحل واگذاری زمین و تامین اعتبار آن با آموزش و 

پرورش و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس انجام می شود.

اصفهان، مشتری انگور تاکستان های بهمن
باغداران بهمن این روز ها در حال برداشت انگور از تاکستان های خود هستند.کارشناس مرکز جهاد 
کشاورزی بهمن گفت: این منطقه بیش از ۳۵۰ هکتار تاکســتان دارد که باغداران، هر ساله به طور 
میانگین هشت تن انگور از هر هکتار برداشت می کنند.نامجو افزود: پیش بینی می شود باغداران 
تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی بهمن بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن انگور برداشت و روانه بازار مصرف 
کنند.به گفته وی، ارقام انگور در بهمن شامل عسگری، یاقوتی، ریش بابا و شاهانی است.کارشناس 
مرکز جهاد کشاورزی بهمن اضافه کرد: اصفهان، شیراز، تهران و یزد از مقاصد انگور شیرین و خوش 

طعم منطقه بهمن هستند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان: شانس برنده شدن خودروهای قرعه کشی صفر است؛

بازِی ماشین بازی با مشتری!

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با بیان اینکه شانس 
برنده شدن خودروهای قرعه کشی صفر است، گفت: امروز دیگر با ۲۰۰ 

میلیون تومان امکان خرید خودروی خارجی وجود ندارد.
حمیدرضا قندی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در بازار خودرو، 
اظهار کرد: نوســانات نرخ ارز و کاهش دالر از ۲۸ بــه ۲۷ هزار تومان، 
اندکی قیمت خودرو را کاهش داد و تاحدودی رکود در بازار بیشتر شد.

وی تاکید کرد: در صورت تداوم این شــرایط، با کاهش بسیار جزئی 
قیمت خودرو مواجه خواهیم شد.

رییــس اتحادیه فروشــندگان خــودروی اصفهان دربــاره افزایش 
شــدید قیمت خودرو طی یک ماه گذشــته، توضیح داد: باید توجه 
داشــت که نرخ دالر ۲۴ هزار تومانی در دولت قبلی، امروز به ۲۸ هزار 
 تومان رسیده که این افزایش موجب افسارگســیختگی بازار خودرو 

شده است.
وی افزود: در حال حاضر رصد قیمتی تمام محصوالت و قطعات ایرانی 
و لوازم یدکی خودرو با نرخ ارز است و به این دلیل افزایش نرخ دالر به 

شدت بر بازار خودرو تاثیر گذاشت.

به نسبت تقاضا، خودرو به بازار تزریق نمی شود
قندی با اشــاره به اینکه بازار خودرو های داخلی بســتگی به عرضه و 
تقاضا دارد، اظهار کرد: اگر خودروسازان به موقع به تعهدات خود عمل 
کنند به طور قطع قیمت خودرو کاهشی خواهد شد، اما اکنون به نسبت 

تقاضا خودرو به بازار تزریق نمی شود.
وی گفت: امروز تقریبا تعهدات ایران خودرو تمام شده و شرکت های 
خودروساز، روی به تحویل خودرو های قرعه کشی با تحویل سه ماهه 

آورده اند و به نوعی زیاد تعهدات ندارند.
رییس اتحادیه فروشــندگان خــودروی اصفهان افــزود: در حالی 
که ایران خــودرو می خواهد برای ۱۰ هزار خودروی خود قرعه کشــی 
کند، حــدود ۲ میلیون نفــر برای آن ثبــت نام می کنند که شــانس 
برنده شــدن در این قرعه کشــی برای افــراد به نوعی صفر اســت، 
از ســوی دیگر اگرچه ســند این خودرو ها در رهن یک ســاله است 
افراد بعــد از ثبت نام و تحویل خــودرو، می خواهند در بــازار آزاد این 
 خودرو ها را بفروشــند و از تفاوت ۱۰۰ میلیون تومانی بــازار و کارخانه 

سود ببرند.

شورای رقابت تکلیف قیمت خودرو را روشن کند
به اعتقاد قندی، شورای رقابت باید بازار خودرو را بر اساس قیمت روز 
و کف بازار اعالم کند تا همانند دیگر کشــور ها افراد بــه راحتی بتوانند 

خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی گفت: به نظر می رســد تولید خودرو زیاد اســت، اما برخی دالالن 
و ســودجویان خارج از ایــن صنــف، خودرو هایی که از شــرکت ها 
وارد بازار می شــود را خریــداری و احتــکار خانگی می کننــد که در 
 این شــرایط حتی اگر تولید هم زیاد باشــد، کســری در بازار ایجاد 

می شود.
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با اشــاره به کیفیت 
پایین خودرو های داخلی، گفت: معتقــدم واردات خودرو باید برای 
سلیقه های مختلف آزاد شود و افرادی که در بازار ایران خرید می کنند 

نسبت به قیمت خودرو های موجود خرید می کنند.
وی البته تاکید کرد: امــروز دیگر با ۲۰۰ میلیون تومــان امکان خرید 
خودروی خارجی وجود نــدارد، بنابراین افرادی کــه زیر ۵۰۰ میلیون 

تومان پول دارند تنها می توانند خودروی ایرانی انتخاب کنند.

واردات خودرو های خارجی باید آزاد شود
قندی با اشــاره به اینکه طی ســه سال گذشــته واردات خودرو های 
خارجی ممنوع شد، اظهار کرد: اگر امروز کسی بخواهد با دالر ۲۸ هزار 
تومان شــخصا خودرو وارد کند، حتی بدون احتساب حقوق گمرکی 

واردات به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه طی چند ســال گذشته بار ها اعالم شده که قرار است 
واردات خودروی خارجی آزاد شــود، گفت: البتــه دولت جدید اعالم 
کرده خودور های هیبریدی می تواند وارد بازار شــود به شــرط اینکه 
تولیدکنندگان داخلی بتوانند کاالی خود را صادر کنند و در ازای صادرات 

کاال، خودروی هیبریدی را بدون حقوق گمرکی وارد ایران کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با تشریح این سیاست، 
اظهار کرد: زمانی که تولیدکننده خودروی هیبریدی وارد کرد، در اصل 
حاضر نخواهد بود خودرو را زیر قیمت بازار به فروش برساند بنابراین 
تمایل دارد به باالترین قیمت در بازار عرضــه کند تا ضرر کارخانه خود 

را جبران کند.
قندی افزود: در حال حاضر با این صحبت ها بازار خودرو های خارجی 
راکد شده و خودرو های یک میلیاردی حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش 
قیمت داشته، اما اگر این سیاســت بخواهد در حد حرف باقی بماند، 

مجددا قیمت خودرو های خارجی افزایش می یابد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان از 
عملیات های بیابان زدایی در اصفهان و دستاورد های 

آن خبر داد.
حسین علی نریمانی در خصوص انجام فعالیت های 
بیابان زدایــی در اصفهان، گفت: اســتان اصفهان ۱۰ 
میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۲۹ درصد آن 
معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتارش بیابان است و 
از این عدد یک میلیون و ۵۰۰ هکتار مناطق کانون های 
بحرانی و فرسایشی و  ۲ میلیون و ۵۰۰ هکتار  مناطق 

تحت تاثیر فرسایش باد است.
وی افزود: مناطــق تحت تاثیر، مناطقــی طبیعی و 
همیشگی هستند  که باد، خاک را در آن مکان ها جابه 
جا می کند، اما مناطق کانون بحــران در قلب مناطق 
تحت تاثیر قرار دارند و گاهی به علت اقدامات انسانی یا 
تشدید بادها، رسوباتی جریان پیدا  می کند  که ممکن 
است به  اراضی مسکونی  یا کشاورزی  آسیب برساند  
و باعث تصادفات جاده ای شــود و  به همین ســبب 
است که خسارت وارد می کنند و آن ها را مناطق کانون 

بحران می نامیم.
معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی اســتان اصفهان 
ابراز کرد: تاکنــون ۳۱۰ هزار هکتار از ایــن یک و نیم 
میلیون هکتار کانــون بحران را از طریــق پروژه های 

نهال کاری تثبیــت کرده ایم، که آن هــا را جنگل های 
دست کاشــت می نامند همچنین اصفهــان از نظر 

جنگل های دست کاشت رتبه اول کشور را دارد.
وی یادآور شد: از ســال ۱۳۴۹ عملیات بیابان زدایی 
در اصفهان شروع شده اســت و از سال ۱۳۷۵  برای 
مکان هایی که کانون بحران و فرسایشــی بودند و به 
منابع زیستی و اقتصادی آسیب وارد می کردند اقدام 
به ارائه  طرح های مختلف شده، این طرح ها تا امروز 
نزدیک به یک میلیون و پنجاه هزار هکتار طرح هستند، 
اساس کار ما با اجرای این طرح هاست که  پروژه ها  را 
در کجا و چگونه  اجرا کنیم، زمانی که اعتبار موجود باشد 
این طرح را اجرایی خواهیم کرد و هنگامی که اعتباری 

نباشد، کاری انجام نخواهد شد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان:

اجرای طرح های بیابان زدایی نیازمند تامین اعتبار  بیشتر است

خبر روز

نایب رییس انجمن صنایع همگن کشور:

مهم ترین مشکل صنعت ایران، تحریم های داخلی است
نایب رییس انجمن صنایع همگن گفت: تحریم ها بر همه صنایع در کشور تاثیر گذاشته است، اما 
مهم ترین مشکلی که در صنعت ایران وجود دارد، تحریم های داخلی است، بروکراسی های اداری، 
عدم تخصیص به موقع ارز و مســائل گمرکی تحریم های داخلی اســت که صنعتگران به صورت 
روزمره با آن دســت و پنجه نرم می کنند.مهدی مطلب زاده اظهار کرد: تحریم ها بر همه صنایع در 
کشور تاثیر گذاشته است، اما مهم ترین مشکلی که در صنعت ایران وجود دارد، تحریم های داخلی 
است، بروکراسی های اداری، عدم تخصیص به موقع ارز و مسائل گمرکی تحریم های داخلی است 
که صنعتگران به صورت روزمره با آن دست و پنجه نرم می کنند.وی افزود: اگر تحریم های داخلی 

اجازه دهد، تحریم ها را می توان دور زد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

تحریم های امارات تاثیری در تجارت با ایران ندارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: آمریکا به شدت امارات را تحت فشار قرار داده و این کشور 
مجبور اســت ثابت کند در پول شویی و خالفکاری های مالی نقشــی ندارد؛ اما این تحریم ها فعال 

تاثیری بر تجارت ایران با امارات نخواهد داشت.
محمدرضا فیاض در رابطه با قرار گرفتن نام چند ایرانی در لیســت تحریم های امارات، اظهار کرد: 
نام پنج ایرانی در این لیست قرار گرفته که این افراد آدم های سرشناسی نیستند، بهتر است ایران 
واکنشی به این تحریم ها نداشته باشد، به نظر می رسد اماراتی ها این چند شرکت و فرد را به عنوان 
کسانی که در کار تجارت سیاه و پول شویی دخالت دارند، تحریم کرده است.وی افزود: ایران باید 
به آرامی از کنار این تحریم گذر کند زیرا هر گونه واکنش منجر به افزایش حساسیت ها در این مورد 
می شــود، این تحریم ها فعال تاثیری بر تجارت ایران با امارات نخواهد داشت. دو سال آینده نیز 

خبری از تحریم های جدید نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

230 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی شدند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از معرفی ۲۳۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره به 

بانک ها خبر داد و گفت: تاکنون هفت هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده اند.
»محمود محمودزاده« درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان، افزود: تا 
کنون حدود ۷ هزار پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانک ها انجام شده است که البته سرعت 

پرداخت مورد قبول نیست.
وی از رایزنی با بانک مرکزی برای افزایش سرعت پرداخت وام ودیعه به مستاجران خبر داد وگفت: 

چندین بار اعالم کردیم که سرعت پرداختی ها توسط نظام بانکی باید افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۵۰ هزار نفر برای 
دریافت وام ودیعه مســکن در ســامانه ثبت نام کردند و ۲۳۰ هزار نفر از رقم ثبت نامی به بانک ها 
معرفی شدند و تکمیل مدارک داشــتند. هم چنین از این رقم نیز  حدود ۷ هزار نفر توانستند وام 
ودیعه را دریافت کنند.محمودزاده عنوان کرد: یکی از مشکالت عمده ما در این مقطع، سخت گیری 
بانک ها و تضامینی است که سرعت دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده است که امیدواریم 

راهکاری برای آن اتخاذ شود.
سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مســکن در منطقه شــهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر 
کالن شهرها )شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، 
تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، 

متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.

کافه اقتصاد

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان:اخبار

مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه ها نروند
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص صدور بخشنامه به دادستان های عمومی و انقالب سراســر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و 
انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیدا واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از 
بخشنامه دادستان کل کشور و رای دیوان عدالت اداری شد.به گفته مهدی نجف پور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ 
نهایتا رای به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور صادر کرده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت 
خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور ســند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می کند و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون 
مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پالک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی 
گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اســناد نیز صرفا به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول 

اشاره کرده نه خودرو که یک کاالی مصرفی منقول است.

برداشت انگور در مالیر
اینجا مالیر اســت، شــهری کهن و با 
قدمتی دیرینه. شهری که کشاورزی 
هنرمندانــه مردمانش، شــهره آفاق 
شــده و مالیر را به ثبت جهانی رسانده 
است. آذرماه ســال ۹۷ با ثبت نظام 
تولید انگور مالیر در ســازمان جهانی 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 
انگور مالیر شناســنامه جهانی گرفت 
و حــق مالکیــت برند جهانــی برای 

تاکستان های این شهر ثبت شد.

وز عکس ر

واگذاری 3107 مترمربع 
اراضی به اقشار ویژه 

فریدون شهر
رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان 
فریدون شــهر از در حال ساخت بودن ۳۱۰۷ 
متر مربع اراضی واگذار شــده به اقشار ویژه 

این شهرستان خبر داد.
علی گلشــاهی ، در خصوص اراضی واگذار 
شده به اقشــار ویژه این شهرســتان اذعان 
داشت: در راســتای تامین مســکن اقشار 
ویژه با سیاست گذاری های معاونت امالک 
و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی استان 
اصفهان حدود ۱۶ قطعه از اراضی شهرستان 

فریدون شهر به این عزیزان واگذار شد.  
وی افزود: اراضی واگذار شــده ســه هزار و 
۱۰۷ متر مربع برای ۳۴ خانوار بوده است که 
به صورت ۲ و ۳ واحده در نظر گرفته شــده، 
همچنین هم اکنون در حال ســاخت و ساز 
است.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
فریدون شــهر در رابطه با طــرح اقدام ملی 
مسکن این شهرستان اظهار کرد: با توجه به 
ثبت نام های به عمل آمده و بررسی شرایط 
متقاضیان استفاده از این طرح، ۹۰ نفر مورد 
تایید قرار گرفتند که برای این افراد ۳۰ پالک 
مسکونی ۳ واحده در نظر گرفته شده است.  
وی با بیان اینکه ســاخت و ساز طرح اقدام 
ملــی تولید مســکن در این شهرســتان به 
صورت گروهی و توسط خود اشخاص انجام 
می شود، گفت: براساس اراضی تامین شده 
برای این طــرح حدود یک هــزار و ۴۰۰ متر 
مربع تجاری و دو هزار و ۲۰۰ متر مربع مذهبی 

در نظر گرفته شده است.
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مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری:

شاید دیگر شاهد بازگشت دوره ترسالی نباشیم
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اکنون 
کشور خشــک ایران درگیر پدیده خشکســالی نیز شده است، گفت: 
شاید دیگر شاهد بازگشت دوره ترســالی نباشیم، تغییر نوع بارش ها 
برای اقلیم اســتان بســیار خطرناک اســت و موجب آسیب پذیری 

استان خواهد شد.
خســرو کیانی با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین معضل و بحران 
کشــور و بالتبع آن چهارمحال و بختیاری پدیده خشکســالی است، 
اظهار کرد: ایران یک کشور خشک محسوب می شود و اکنون به پدیده 
خشکسالی نیز مبتال شده اســت، همچنین این استان درگیر پدیده 

تغییر اقلیم شده و این روند نیز ادامه دارد.
مدیرکل مدیریت بحــران چهارمحــال و بختیاری افــزود: ایران در 
دهه های گذشته نیز دچار خشکسالی های مقطعی می شد، اما پس 
از یک بازه چند ساله شاهد دوره بازگشت ترسالی بودیم، ولی به علت 

تغییر اقلیم شاید دیگر شاید شاهد ترسالی نباشیم.
وی با اشــاره به پیامدهای تغییر اقلیم، توضیح داد: در این پدیده نوع 
بارش و زمان پراکنش بارش ها تغییر می کند، برای مثال در چهارمحال 
و بختیاری در گذشــته ۷۰ درصد نوع بارش ها در فصول ســرد سال 
به صورت برف و ۳۰ درصد به صورت بارش باران بود، اما هم اکنون این 

موضوع برعکس شده است.
کیانی افــزود: تغییر نوع بارش ها برای اقلیــم چهارمحال و بختیاری 
بسیار خطرناک اســت و موجب آسیب پذیری اســتان خواهد شد، 
بنابراین بایــد برای شــرایط جدید و مقابلــه با پدیده تغییــر اقلیم، 
برنامه ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم تا بتوانیم 
با شرایط سازگار شویم.مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بر اینکه پیش بینی ها نشان می دهد که سال ها با پدیده تغییر 
اقلیم و خشکسالی در استان مواجه باشیم، تصریح کرد: در سال جاری 
این استان با تنش آبی شدید و خشکسالی مواجه شد، اما با اقدامات 
صورت گرفته تالش شــد خشکســالی با کمترین میزان خسارت در 
بخش تامین آب شرب، کشاورزی و ... مدیریت شود، البته بخشی از 

خسارت ها اجتناب ناپذیر بود.
وی بیان کرد: طبق پیش بینی های ســازمان هواشناسی در سال آبی 
پیش رو نباید انتظار بارش چشــمگیر و در حد نرمال را داشته باشیم، 
همچنین یکــی از پدیده های جانبــی تغییر اقلیــم در چهارمحال و 
بختیاری بحث بارش های سیل آسا خواهد بود، برای مثال اگر در طول 
فصل پاییز میانگین بارش حدود ۲۰۰ میلی متر باشد، امکان دارد این 
میزان بارش طی ۲۴ ســاعت رخ دهد که قطعا این بارش ها سودمند 

نیست و موجب وارد آمدن خسارت می شود.

وقوع سیل در چهارمحال و بختیاری، پیامد خشکسالی است
کیانی با اشــاره به آثار تغییــر اقلیــم در چهارمحــال و بختیاری در 
سال جاری، گفت: امسال شاهد وقوع سیل در منطقه میانکوه بودیم 
که این بارش های سیل آسا خساراتی را نیز بر جای گذاشت، همچنین 
در چند روز اخیر گزارشــی از وقوع بارش های سیل آسا در این منطقه 

داشتیم، بنابراین باید آمادگی کامل در این رابطه وجود داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشــاره به 
مشکالت کم آبی در استان، یادآور شد: در ســال جاری در بسیاری از 
مناطق استان با تنش آبی شــدید مواجه بودیم، باوجود اینکه در ایام 
ترسالی و بارش حجم آب وســیعی از طریق آب های سطح از استان 
خارج می شــد، اما ۹۵ درصد آب مورد نیاز اســتان از طریق آب های 
زیرزمینی تامین می شود و این موضوع یک نقطه ضعف بسیار بزرگ 
اســت.وی اضافه کرد: در ســفره های آب زیر زمینی در چهارمحال و 
بختیاری دچار فقر و محدودیت شدید هســتیم، هم اکنون ۱۱ دشت 
موجود در اســتان در حالت ممنوعــه و ممنوعه بحرانی قــرار دارند و 

برداشت از آب های زیرزمینی در این دشت ها باعث خشکی و کم آبی 
چاه های موجود شده است.

کیانی با بیان اینکه آب شرب و کشــاورزی اکثر شهرها و روستاهای 
چهارمحال و بختیاری از طریق چاه و چشمه تامین می شود، توضیح 
داد: بنابراین در ایام خشکسالی با مشکل تامین آب مواجه می شویم، 
آبرســانی با تانکر راه حل کوتاه مدت و بدترین روش تامین آب است، 
باید دستگاه های ذی ربط آب شرب ســالم و پایدار را به دست مردم 
برسانند، پروژه آبرسانی بن- بروجن یکی از طرح های اولویت دار برای 

تامین آب شرب در استان است.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحــال و بختیاری با تاکید بر اینکه باید 
وابستگی به آب های زیرزمینی در استان به حداقل برسد، خاطرنشان 
کرد: در کنار این مسئله الزم است بحث مدیریت و مصرف بهینه آب در 

بخش کشاورزی، شرب و صنعت مورد توجه قرار بگیرد.
وی بیان کرد: امیدواریم پیش بینی های ســازمان هواشناسی برای 
پاییز کم بارش محقق نشود، اما آمادگی نسبی برای مقابله با شرایط 
خشکسالی، ترسالی و ســیل در چهارمحال و بختیاری در فصل پاییز 

و زمستان وجود دارد.

افزایش سه برابری ظرفیت پایگاه های تجمیعی 
واکسیناسیون کرونا در بام ایران

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: 
تعداد پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون کرونا در استان از ۱۲ به ۱۶ مرکز افزایش یافته است.

سید راشد جزایری با اشاره به افتتاح شانزدهمین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹ و دومین 
پایگاه مشترک با جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری، افزود: این جمعیت در گام چهارم طرح 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان تیم های نظارتی و در گام پنجم نیز در فرآیند وا کسیناسیون 
کرونا با مرکز بهداشت استان مشارکت دارند.جزایری اضافه کرد: این پایگاه در سه شیفت صبح، عصر 
و شب با مشــارکت نیروهای آموزش دیده جمعیت هالل احمر استان، مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاری و شهرستان شهرکرد به منظور تزریق واکسن کرونا به گروه های هدف اعالم شده فعالیت 
خواهد کرد.وی اظهار داشت: طی چند روز گذشته، روزانه باالی ۱۰ هزار دوز واکسن کرونا به گروه های 
هدف در استان تزریق شده و به تازگی نیز این میزان به ۲۰ هزار دوز تزریق رسیده است.جزایری تصریح 
کرد: این آمار و ارقام نشان از استقبال خوب مردم از فرآیند واکسیناسیون کرونا و تامین زیرساخت ها 
و تمهیدات الزم برای اجرای این فرآیند در استان اســت.وی با اشاره به وجود سه فرم واکسن کرونا 
در پایگاه های واکسیناسیون، گفت: واکسن به میزان الزم در این پایگاه ها تامین شده است و مردم 
می توانند با انتخاب نوع واکسن خود علیه کرونا ایمن شــوند.جزایری بیان کرد: شهروندان پس از 
دریافت دوز اول واکسن خود، به هیچ عنوان در نوبت دوم دریافت واکسن کرونا تاخیری ایجاد نکنند.

جزایری اضافه کرد: تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، ظرفیت پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون کرونا 
در چهارمحال و بختیاری به سه برابر افزایش می یابد.جزایری با اشاره به آغاز فرآیند واکسیناسیون 
کرونای دانشجویان از چند روز قبل در استان، ادامه داد: اســتقبال خوبی در دانشگاه آزاد، دانشگاه 
شهرکرد و سایر دانشــگاه ها از این فرآیند صورت گرفته اســت که امیدواریم طی ۱۰ روز آینده تمام 

دانشجویان چهارمحال و بختیاری را علیه این بیماری واکسینه کنیم.

نمایش داروخانه های عرضه دارو های خاص در سامانه 
TTAC جست وجوی داروی

 ،TTAC معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: سامانه جست وجوی داروی
داروخانه های عرضه دارو های خاص، کمیاب و دارای بارکد را نمایش می دهد.رضا محمدی افزود: 
مردم برای اطالع از نحوه تامین دارو های کمیاب برای درمان بیماری کرونا می توانند از طریق سامانه 
۱۹۰ معاونت غذا و داروی اســتان تماس حاصل کنند.محمدی اضافه کرد: کنترل و تامین دارو های 
خاص می تواند از دغدغه های بیماران به ویژه بیماران کرونایی بکاهد.وی ادامه داد: با استفاده از سامانه 
TTAC تمامی شهروندان می توانند در هر ساعت از شبانه روز نسبت به تعیین وضعیت توزیع دارو هایی 

که در تهیه آن مشکل دارند، اقدام کنند.

کلنگ زنی مجتمع مسکونی 12 واحدی مددجویی در 
چهارمحال و بختیاری 

با حضور حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، 
مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی مددجویی در شهر جونقان کلنگ زنی شد.رییس کمیته امداد فارسان با 
اشاره به جزئیات کلنگ زنی مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی مددجویی بیان کرد: این مجتمع در زمینی 
به مساحت ۴۳۰ مترمربع که توسط یکی از خیران ساکن شهر جونقان اهدا شده، احداث می شود.

فریدون فاضلی با بیان اینکه هزینه احداث این مجتمع بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شــده است 
که با مشارکت کمیته امداد و خیران پرداخت می شــود، افزود: واحد های این مجتمع مسکونی به 

خانواده های نیازمند دارای شرایط و فاقد مسکن با اولویت خانواده های ایتام اهدا می شود.

بام ایراناخبار
چهارشنبه 24 شهریور 1400 / 8  صفر 1443 / 15 سپتامبر 2021 / شماره 3347
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مفاد آراء
6/191 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5483 - 1400/04/28 هيات اول آقای کريم مزروعی به 
شناسنامه شماره 1477 کدملی 1284657981 صادره اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 242/40 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت حسن مزروعی از سند شماره 36241 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 

86 اصفهان از مورد ثبت صفحه 268 تا 271 دفتر 54 امالک
 رديــف 2- راي شــماره 5484 - 1400/04/28 هيات اول خانم نســيم روحانی 
نجف آبادی به شناسنامه شــماره 1 کدملی 1288875193 صادره اصفهان فرزند 
عنايت در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 242/40 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حســن مزروعی از سند شماره 36241 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهــان از مورد ثبت صفحــه 268 تا 271 

دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1182098  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/192 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5757 - 1400/05/05 هيات خانــم ميترا فروتن نيک به 
شناسنامه شماره 66349 کدملی 1281762113 صادره اصفهان فرزند محمد علی 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 236/13 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 331 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 205 دفتر 811 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1182331  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/193 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 3254 - 1400/03/20 هيات دوم آقای علی زالی به شناسنامه 
شماره 1210066858 کدملی 1210066858 صادره گلپايگان فرزند محمد تقی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 65/66 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت و 
ســهم االرث محمد علی زارع بهرام آبادی فرزند حيدر از سند شماره 9597 مورخ 

1350/05/30 دفترخانه شماره 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1182337  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/194 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000343-1400/6/2 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نايين تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
طالبی مزرعه شاهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 33 صادره از نايين در ششدانگ 
مفروزی يک باب خانه به مساحت 212/75 متر مربع پالک قسمتی از 5273 اصلی 
واقع در روستای مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين خريداری عادی از ولی اله عباسی 
مالک رسمی و مالکيت رسمی مشــاعی متقاضی محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1181273 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين
مفاد آراء

6/195 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000342-1400/6/2 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ناييــن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
ولی اله عباسی مزرعه شاهی فرزند رضا بشماره شناســنامه 25 صادره از نايين در 
ششدانگ مفروزی يک باب خانه به مساحت 290 متر مربع پالک قسمتی از 5273 
اصلی واقع در روســتای مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين خريداری عادی از حسن و 
غالمعلی عباسی مزرعه شاهی و صغری عباسی مالکين رسمی و مالکيت رسمی 
مشاعی متقاضی محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

م الف: 1181246 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين
مفاد آراء

6/196 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6092 - 1400/05/16 هيات چهارم آقای فاضل فوالدی به 
شناسنامه شماره 761 کدملی 1128992329 صادره فريدونشهر فرزند احمدرضا 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 199/37 متر مربع از پالک 1641 فرعی 
از 27 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مالکيت 

متقاضی مورد ثبت صفحه 251 دفتر 565 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191436  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء 

6/197 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره   1807 14006030200700 مورخ  20 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه باقريان سهلوانی فرزند اکبربشماره شناسنامه 817 وکدملی 
1110487444 صادره از فالورجان دردودانگ ونيم مشاع ازششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 230 مترمربع پالک 41 اصلی واقع در سهلوان خريداری از مالک رسمی 
آقای نوروز علی کاظمی سهلوانی  محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1189440 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

6/198 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1809 14006030200700 مورخ  20 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نبی اله کاظمی ســهلوانی فرزند نوروزعلی بشــماره شناسنامه 24 
وکدملی 1111659737 صادره از فالورجان درسه دانگ ونيم مشاع ازششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 230 مترمربع پالک 41 اصلی واقع در سهلوان خريداری 
از مالک رسمی آقای نوروز علی کاظمی سهلوانی  محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1189453  حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

6/199 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره    1720 14006030200700 مــورخ  16 / 05 / 1400  
هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم عــذرا اهلل داديــان فالورجانــی فرزند 
کريــم بشــماره شناســنامه 5291 وکدملــی 1110051980 صــادره از 
 فالورجان درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يک بــاب خانه به مســاحت
 32 / 186 مترمربــع پالک 413 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای علی آقا احمدی فرزند کرباليی احمد محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191461 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

6/200 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1721 14006030200700 مورخ  16 / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود قاســمی فالورجانی فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 174 
وکدملی 1110718152 صادره از فالورجان درســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 32 / 186 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در فالورجان 
خريداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای علی آقا احمدی فرزند کرباليی احمد 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191506 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

6/201 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره     1408 14006030200700 مورخ  15 / 04 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصراسماعيل زاده فرزند اســماعيل بشماره شناسنامه 407 وکدملی 
 1110791194 صــادره ازفالورجــان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت
 13 / 216 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای محمدتقی نيکان فالورجانی فرزند جعفرقلی  محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1191401 حسين زمانی علويجه  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
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برپایی 23 موکب حرم حضرت زینب )س( اصفهان در 
راهپیمایی اربعین حسینی

مدیر حرم مطهر حضرت زینب )س( اصفهان با اشاره به  برپایی 23 موکب حرم حضرت زینب )س( 
اصفهان در اربعین حسینی امسال گفت: امسال هفتمین سال خدمت رسانی متفاوت موکب های حرم 
مطهر به زائران امام حسین )ع( خواهد بود.حجت االسالم صادق زاده با اشاره به سابقه هفت ساله حرم 
مطهر حضرت زینب )س( اصفهان در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی ابراز داشت: فعالیت این موکب ها 
در سال جاری متفاوت تر از گذشته خواهد بود.مدیر حرم مطهر حضرت زینب )س( اصفهان گفت: شست 
و شوی لباس زائرین و توزیع یخ در بیش از 2۰ موکب به صورت شــبانه روزی انجام می شود و تا روز 
اربعین ادامه دارد.وی، شعار امسال را طریق الحب عنوان کرد و افزود: طبق رسم هرساله ۱۵۰ نفر از خدام 
براساس توانایی، عملکرد و تعهد خدمت شان در آستان مقدس حضرت زینب )س( اعزام می شدند 

که به دلیل محدودیت در تعداد زائران، ۶۰ نفر جهت خدمت رسانی در این موکب ها اعزام خواهند شد.

کاهش 20 درصدی بیماران کرونایی در بیمارستان های 
شریعتی و غرضی

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: دو هفته گذشته تمام ظرفیت بیمارستان های شریعتی و 
غرضی به بیماران کرونایی اختصاص داشت که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و انجام واکسیناسیون 
حجم مراجعه بیماران کرونایی نســبت به هفته گذشــته حدود 2۰ درصد کاهش یافته اســت. علی 
اعتصام پور افزود: در حال حاضر بخشــی را برای بیماران کرونایی و بخش دیگــر را برای جراحی ها و 
تخصص های دیگر در نظر گرفته ایم که در هر دو بیمارستان غرضی و شریعتی کلینیک حاد تنفسی تا 

ساعت ۱۰ شب و اورژانس 2۴ ساعته به بیماران خدمات رسانی می کنند.

کشف موتورسیکلت قاچاق در اصفهان
موتورسیکلت هزار سی سی قاچاق در اصفهان کشف و توقیف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
گفت: ماموران انتظامی کالنتری حسن آباد، هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه وانت پراید 
حامل موتورسیکلت ۱۰۰۰ سی سی خارجی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.سرهنگ حمیدرضا اکبری 
گفت: خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلف نبود مدارک گمرکی توقیف شدند.وی، ارزش موتورسیکلت 
کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: قاچاقچی در اصفهان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

بیش از 35 هزار دانش آموز اصفهانی زیر پوشش کمیته امداد 
قرار دارند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان با اشــاره به اجرای طرح های حمایتی از دانش آموزان 
نیازمند گفت: هم اکنون 3۵ هزار و ۸۰۰ دانش آموز در استان زیر پوشش این نهاد قرار دارند.کریم زارع، با 
اشاره به نزدیک شدن به اول مهر و زمان بازگشایی مدارس از آغاز طرح »شور عاطفه ها« با هدف کمک به 
دانش آموزان نیازمند استان از بیستم شهریور خبر داد و گفت: شور عاطفه ها با شعار »با هم مشق محبت 
بنویسیم« تا یازدهم مهر با همکاری کمیته امداد، صدا و ســیما، آموزش و پرورش، بسیج و مشارکت 
فعال مراکز نیکوکاری در حال اجراست.وی با اشاره به برگزاری رویداد ملی شور عاطفه ها با هدف تامین 
مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند ادامه داد: رویکرد اصلی کمیته امداد در این رویداد بزرگ، کمک 
به جمع آوری ملزومات آموزشی به ویژه تجهیزات هوشمند الکترونیکی شامل تبلت، لپ تاپ و گوشی 
هوشمند مورد نیاز برای آموزش های مجازی است.مدیرکل کمیته امداد اصفهان اظهار داشت: رویداد 
ملی شــور عاطفه ها برای حمایت از دانش آموزان نیازمند امسال نیز به رغم تداوم همه گیری ویروس 

کرونا، با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

وقتی عکاسی در خانه های تاریخی اصفهان تعرفه مشخصی ندارد؛

قیمت به اختیار!

بعد از ظهر یک روز تابستانی عازم دیدن   نرگس طلوعی
یکی از خانه های تاریخی شهر می شوم، 
خانه هایی که از جاذبه های گردشگری دیار زاینده رود به حساب می 
آیند و هر کــدام جلوه ای از فرهنــگ و تمدن اصفهــان را به نمایش 
گذاشته اند. اصال عجیب نیست که چرا  لقب نصف جهان را به اصفهان 
داده اند، هرچه در این شــهر بگردید باز به مــکان های جدیدی برای 

دیدن می رسید. 
می شود ســاعت ها بدون هیچ هدفی در خیابان های شهر بچرخید 
و در مســیر خود به جاهای دیدنی این شــهر سرک بکشــید. خانه 
های تاریخی به اندازه مســاجد، کاخ ها و پل های این شهر شناخته 
شده نیســتند، اما دیدن شــان نه تنها خالی از لطف نیست بلکه باید 
شهروندان اصفهانی به آن ها سری بزنند و در برنامه اصفهان گردی هر 

مسافری نیز گنجانده شود. 
نکته جالبی که در مورد خانه های تاریخــی دیار گنبدهای فیروزه ای 

وجود دارد این اســت که تمام آنها به جا مانــده از یک دوران تاریخی 
خاص نیستند و شما را به سفری در طول تاریخ می برند. بعضی از این 
بناها به جامانده از دوران قاجارند و بعضی دیگر معماری دوران پهلوی 

را به شما نشان می دهند.
تعداد قابــل توجهی از این خانه هــا امروزه با مرمت و باز ســازی به 
هتل، اقامتگاه بوم گردی، یا کافه و حتی رســتوران تبدیل شده اند و 
همین موضوع سبب شــده تا حضور در این خانه ها طرفداران زیادی 

داشته باشد.
 به خانه مورد نظر می رســم با وجود شــرایط کرونایی جمعیت قابل 
توجهی در خانه حضور دارند که برخــی عمیقا در بطن و معماری خانه 
فرو رفته اند، بعضی ها از درختان و سرســبزی موجود در حیاط خانه 
لذت می برند و گروه دیگر روی صندلی هایــی که در حیاط خانه قرار 
داده شده نشســته اند، یا در حال صرف خوراکی هســتند و یا منتظر 

دریافت سفارش شان.

گرفتن عکس هــای یــادگاری، بخش جدا نشــدنی هــر بازدیدی 
اســت، برخی با موبایل های خود مشــغول عکس گرفتن هستند و 
برخی ترجیح می دهند تا از عــکاس های مجرب برای گرفتن عکس 
های یادگاری بهره بگیرنــد.  با یک پرس و جوی ســاده می توان از 
قیمت های نجومی این عکس ها آگاه شــد که گویــا به درآمد خوبی 
برای صاحبان این هتلــداران و کافه داران تبدیل شــده و از چشــم 
دســتگاه های نظارتی و مســئول هم دور مانده اســت. بررســی ها 
نشــان می دهد که هتلداران برای یک ساعت عکاســی با )دوربین 
 عکاســی( بدون ارائه هیچ خدماتی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را در

خواست می کنند.
کریم بیگی، رییس جامعه حرفــه ای هتلداران اصفهــان در رابطه با 
قیمت های نجومی عکاسی در هتل های سنتی اصفهان، گفته است:» 
نرخ عکاســی در هتل های ســنتی به صورت توافقی میان هتلدار با 
مشتری تنظیم می شود و هیچ تعرفه مشخصی ندارد، چرا که هتل ها 
در شرایط خاصی به ســر می برند و فشــار های اقتصادی سنگینی را 
متحمل شــده اند و قصد دارند به هر نحوی که شــده، بخشی از این 
هزینه ها را جبران کننــد، وگرنه هیچ هزینه  خاصی مــد نظر اتحادیه 

هتلداران نیست.«
این مقام مسئول معتقد است عکاســی در هتل ها هیچ نوع نظارت و 
تعریف معینی را بین خدمات هتلداری ندارد که بخواهیم در این زمینه 

با متخلفان برخورد کنیم یا نظارتی  داشته باشیم.
 به گفتــه رییس جامعه حرفــه ای هتلداران اصفهان، عکاســی جزو 
خدمات گردشــگری و هتلداری نیســت که بــرای آن نرخی در نظر 
بگیریم. کافی شاپ، پذیرایی از مهمان ها و هزینه های دیگر در خدمات 
هتلداری تعریف شــده اســت، اما عکاســی در فضای باز هتل هیچ 
تعریفی نداشــته به همین دلیل هتلداران با هر تعرفه ای که بخواهند 

این کار را انجام می دهند. 
با توجه به اینکه تبدیل خانه های قدیمی به رستوران و کافی شاپ  به 
امری مرسوم مبدل شده و به هر کدام از کوچه پس کوچه های اطراف 
میدان نقش جهان که سری بزنید،  حتما با تابلوی چند خانه قدیمی 
که شما را برای ســاعتی تفریح و دورهمی دعوت می کند، مواجه می 
شوید و برگزاری جشن تولد و مهمانی های دوستانه در این اماکن به 
اتفاقی مرسوم تبدیل شده ، نیاز اســت متولیان امر ورود کرده و برای 
تمام خدماتی که در این خانه ها انجام می شود، مانند عکسبرداری و 
جشن تولد گرفتن و...با توجه به موقعیت مکانی و تجهیزات موردنظر، 

تعرفه ای مشخص کنند.

خبر خوان جامعه
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء 
6/202 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره    1409 14006030200700 مورخ  15 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی اسماعیل زاده  فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه  7672 وکدملی 1110072473 
صادره ازفالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 46 / 135 مترمربع پالک 
413 اصلی واقع در فالورجان خریداری مع الواســطه ازمالک اصلی آقای جعفرقلی 
نیکان  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

 م الف: 1191351 حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

6/203 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره   1926 14006030200700 مورخ  31 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علیرضا یزدانی گارماسه فرزند حسین بشماره شناسنامه 383 وکدملی 
1112060472 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 04 / 85 
مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
علی محمد یزدانی گارماسه   محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1189552 حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

فقدان سند مالکیت
6/204 شماره نامه: 140085602015002305-1400/06/18 نظر به اینکه خانم 
شقایق رحیمی باباشیخعلی فرزند حجت اله به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان پالک 5641 فرعی از 658- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 245 دفتر 61- امالک این اداره ذیل شماره 4300  به نام وی، 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 182366 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری 
انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، 
اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد. ضمنا پالک فوق دارای 4 مورد رهن به شرح می باشد: 
1- رهنی شــماره  52276 مورخ 1392/08/19 دفترخانه اســناد رسمی شماره 
115 شهر زرین شهر اســتان اصفهان که بنفع بانک ملت شعبه زرین شهر به مبلغ 

620/000/000 ریال به مدت 4 سال ثبت شده 
2- مازاد دارد رهنی شــماره 52275 مورخ 1392/08/19 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 115 شهر زرین شهر استان اصفهان که بنفع بانک ملت شعبه زرین شهر به 

مبلغ 620/000/000 ریال به مدت 4 سال ثبت شده 
3- مازاد دارد رهنی شــماره 52273 مورخ 1392/08/19 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 115 شهر زرین شهر استان اصفهان که بنفع بانک ملت شعبه زرین شهر به 

مبلغ 620/000/000 ریال به مدت 4 سال ثبت شده 
4- مازاد دارد رهنی شــماره 60425 مورخ 1394/12/03 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 115 شهر زرین شهر استان اصفهان که بنفع بانک ملت شعبه زرین شهر به 

مبلغ 2/530/000/000 ریال به مدت 5 سال ثبت شده 
م الف: 1189192 مصطفی شمســی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین 

شهر) لنجان (
تحدید حدود اختصاصی

6/205 شماره نامه : 140085602024006884-1400/06/17 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2945 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد محسنی حسین آبادی فرزند رحیم در جریان 
ثبت اســت و 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 
دوشنبه مورخ 1400/07/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 

در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ چاپ : 1400/06/24 م الف: 1187908 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/207 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1738 مورخ 1400/6/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اسماعیل 
فردوسی حسین آبادی به شناسنامه شــماره 331 کدملی 1288643268 صادره 
اصفهان فرزند صادق بر ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/20 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 7 فرعی از 2922 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1192698  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/208 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026004916 مــورخ 1400/04/03 هیات یک خانم 
پروانه داوری دولت آبادی به شناسنامه شماره 109 کدملی 1286854318 صادره 
اصفهان فرزند ناصر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/30 متر مربع 
از پالک شماره 91 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 

ابراهیم طالکوب
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1192751 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

6/209 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4145 - 1400/04/02 هیات دوم آقای مصطفی مستاجران 
به شناسنامه شــماره 25 کدملی 1290079471 صادره اصفهان فرزند رمضان در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 235/23 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
1099 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 25018553
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08

م الف: 1192846  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

اعالم مفقودی 
دفترچه قرارداد تخصیص حق بهره بهرداری 
از قــرار دادشــماره 4478 - 33 -و - ج مورخ 
1385/06/28 متعلق  به شرکت سیوان الکتریک 
تیراژه واقع در شــهرک صنعتــی امیر کبیر 
کاشــان)جعفرآباد( مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

تحدید حدود عمومی

6/190 آگهی تحدید حدود ثبت امالک شهرســتان فالورجان قسمتی از 
امالک بخش 9 ثبت اصفهان

پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه اول سال 1400 و بموجب ماده 14 قانون 
ثبت تحدید رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فرعی زیر :
2917 فرعی : آقایان کرم جعفری شــریف آبادی  فرزند علی آقا و هادی 
سروری فرزند خسرو )بالسویه( ششــدانگ  یک باب خانه مخروبه و مغازه 

متصله  بمساحت 151/91 متر مربع تاریخ 1400/7/17 ساعت 9 صبح
دوم: ابنیه و امالک واقع در باغوحوش )مینادشــت( 430 اصلی و فروعات 

زیر : 
497 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 479/1 متر مربع تاریخ 1400/7/18 ساعت 9 صبح

500 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بمســاحت 385/05 متر مربع تاریخ 1400/7/18 ساعت 

10 صبح
501 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بمســاحت 276/37 متر مربع تاریخ 1400/7/18 ساعت 

11 صبح
سوم : ابنیه و امالک واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلی و فرعی زیر :

31 فرعی : آقای سعید صاحب کرم فرزند حســین ششدانگ یک بابخانه 

بمساحت 99/61 متر مربع تاریخ 1400/7/19 ساعت 9 صبح
36 فرعی : آقای پیام مجیدی نژاد فرزند جواد ششــدانگ قسمتی از یک 
باب انبار بمساحت 29/34 متر مربع تاریخ 1400/7/19 ساعت 9/30 صبح

چهارم : ابنیه و امالک واقع در مرغزار جنوب شــرقی کارویه 2667 اصلی 
و فرعی زیر :

یک فرعی : آقای غالمرضا قاسمی آغچه بدی فرزند قدرت اله ششدانگ 
یک باب گاراژ بمســاحت 1832/36 متر مربع تاریخ 1400/7/20 ساعت 

9 صبح
بترتیب در ساعات تعیین شده در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان  امالک و مجاورین اعالم میشود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان  امالک 

یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر  حاضر 
نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره
 تسلیم نماید .

تاریخ انتشار 1400/6/24          
م الف: 1188539 حبیب اکبری کفیل اداره ثبت فالورجان 



نایب رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان گفت: شمشــیربازی یکی از رشته های ورزشی خودکفاســت و با وجود باال بودن هزینه های این ورزش هیچ 
مشکلی در اصفهان نداریم.مریم آچاک اظهار کرد: تمرین ها و آموزش شمشیربازی به علت شرایط کرونایی تعطیل بود، اما اکنون به صورت محدود اجازه فعالیت 
داریم.وی ادامه داد: مربیانی داریم که به صورت خصوصی شمشیربازی را با هزینه های باال آموزش می دهند و محدودیت سنی نیز ندارند.نایب رییس هیئت 
شمشیربازی استان اصفهان گفت: شمشیربازی اصفهان در ایران باالترین سطح را دارد و همیشه در لیگ و مسابقات قهرمان کشوری مدعی بودیم.آچاک گفت: 
در ۴ رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برای شرکت در مسابقات و المپیاد تیم داریم. شمشیربازی یکی از رشته های خودکفاست و با وجود باال 
بودن هزینه های این ورزش هیچ مشکلی در استان نداریم.وی در پایان گفت: در استان اصفهان ۸ پیست شمشیربازی داریم که استاندارد خوبی دارند و مربی ها 

می توانند همزمان آموزش دهند و ورزشکاران تمرین کنند.

نایب رییس هیئت شمشیربازی استان:

شمشیربازی در اصفهان خودکفاست

چهار شنبه 24 شهریور 1400 / 08 صفر 1443 / 15 سپتامبر 2021 / شماره 3347

یوفا: »سه پرنده کوچک« را حذف کنید!
یوفا تیم آژاکس را از پوشیدن پیراهن سوم خود منع کرد.با اعالم باشگاه آژاکس، یوفا این باشگاه 
را از پوشیدن پیراهن ســوم خود در لیگ قهرمانان اروپا با نشان »سه پرنده کوچک« منع کرده و 
تا زمان برداشتن این نشان، اجازه استفاده از این پیراهن را به تیم هلندی نخواهد داد.آژاکس در 
توضیح این حکم اطالع داده یوفا با حک شدن نشانی به جز لوگوی باشگاه )یک بار( و نشان های 
اسپانسری روی پیراهن و آستین ها، مخالفت کرده و بر این اساس حکم به حذف آن داده است.

پیراهن الهام گرفته از سبک باب مارلی در تابستان معرفی شد و به سرعت مورد استقبال هواداران 
قرار گرفت. آژاکس روز شنبه و برابر زووله برای اولین بار از پیراهن سوم خود استفاده کرد.

رژیم غذایی رونالدو، منچستری ها را مبهوت کرد
بازیکنان منچستر یونایتد از رژیم غذایی کریستیانو رونالدو ابرستاره پرتغالی و تازه وارد تیم مات و 
مبهوت شدند.گرانت، دروازه بان سوم منچستر یونایتد در این زمینه، گفت: وقتی ما جمعه گذشته 
سر میز بودیم، انواع غذاها و تنقالت وجود داشت، ولی وقتی توجه کردم رونالدو هیچ کدام از آنها 
را نخورد. بازیکنی که در سن 36 سالگی این فرم بدنی را دارد باید چنین رژیمی هم داشته باشد. 

ما از سبک غذایی رونالدو مات و مبهوت شدیم.

»پوچتینو« و تمجید ویژه از سه ستاره
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی پاریسن ژرمن، تمجید ویژه ای از جان لوئیجی دوناروما، جورجینیو 
واینالدوم و اشرف حکیمی داشــته است.بدون شک پاری ســن ژرمن موفق ترین تیم در نقل و 
انتقاالت تابستانی امسال بود. این باشگاه متمول فرانسوی عالوه بر جذب دو اسطوره رئال مادرید 
و بارسلونا یعنی ســرخیو راموس و لیونل مســی، بازیکنان با کیفیت دیگری مثل جان لوئیجی 
دوناروما، جورجینیو واینالدوم و اشــرف حکیمی را هم به خدمت گرفت تا با تیمی پر ستاره پا به 
فصل 22-2021 بگذارد.در همین راستا مائوریسیو پوچتینو، سرمربی پاری سن ژرمن، به تمجید 
از خریدهای جدید این تیم پرداخته اســت. پوچتینو درباره دوناروما گفت: »ما شاهد بودیم که 
او به عنوان بهترین بازیکن یورو انتخاب شــد و با ایتالیا به مقام قهرمانی رسید. من فکر می کنم 
قابلیت ها و البته سن او، دوناروما را به یکی از بهترین دروازه بان های دنیا تبدیل کرده است. درست 
است؟« پوچتینو درباره واینالدوم و اشــرف حکیمی گفت: »او کاپیتان تیم ملی هلند بوده است 
و در لیورپول نیز همه جام ها را برد؛ اما هنوز چیزهای زیادی برای ارائه دارد. می تواند بدون اینکه 
کیفیت خود را از دست بدهد در چندین پست بازی کند. واینالدوم درک عمیقی از بازی دارد و از 
نظر سطح تکنیک و قدرت فوق العاده است. اشــرف ،بازیکن بزرگی است که من زمان حضور در 
تاتنهام هم به دنبال او بودم. ما در تاتنهام به دنبال جذب او بودیم؛ اما نهایتا راهی دورتموند شد. 
توانایی او در دویدن فوق العاده است و پتانسیل بدنی خوبی دارد. او جوان است و در سطح دفاعی 

نیز به بلوغ می  رسد و در حمالت میزان سهم زیادی دارد.«

واکنش جالب »شوچنکو« به تیم استفانو پیولی
میالن فصل جدید رقابت های ســری آ را با ســه برد پیاپی آغاز کرده و در حال حاضر صدرنشین 
مسابقات اســت. همچنین روســونری بعد از ســال ها دوباره به لیگ قهرمانان اروپا بازگشت و 

چهارشنبه شب در اولین مسابقه خود در آنفیلد به مصاف لیورپول خواهد رفت.
آندری شوچنکو، اسطوره باشگاه میالن، حاال به تمجید از تیم استفانو پیولی پرداخته و می گوید: 
» این تیمی اســت که تماشای آن لذت بخش اســت، به راحتی بازی می کند و به همین راحتی 
می تواند عملکرد خوبی ارائه دهد. من از این تیم خوشم می آید و فکر می کنم که آنها تا انتها برای 

فتح اسکودتو تالش خواهند کرد.«

آسمانخراشهایذوبیبرایفصلجدیدرقابتهایلیگآمادهمیشوند؛

گاندوها در اندیشه بازگشت به روزهای اوج

بلندقامتان ذوب آهــن اصفهان که فصل   سمیه مصور
گذشــته رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
کشور را با عنوان هشتمی به پایان رسانده بودند این روزها با سرمربی 
گری فرزاد کوهیان در حال آماده سازی خود برای حضوری پر قدرت 

و کسب عنوان قهرمانی در فصل جدید رقابت های لیگ هستند.
در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور که تحت تاثیر 
شرایط کرونایی قرار داشت، ســیزده تیم حضور داشتند . سبزپوشان 
اصفهانی در مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر با کسب 2۴ امتیاز در 
رده سوم گروه ب قرار گرفتند و به مرحله حذفی صعود کردند.شاگردان 
فرزاد کوهیان در مرحله نخست پلی آف لیگ بسکتبال به مصاف شورا 
و شهرداری قزوین رفتند و موفق شدند در 2 دیدار متوالی به پیروزی 

برسند و به مرحله بعدی صعود کنند. 
ذوبی ها در ســومین دیدار از مرحله دوم پلی اف لیگ برتر مقابل تیم 
پاالیش نفت آبادان قرار گرفتند؛ اما در این مرحله مغلوب شدند تا از 
صعود به مرحله نیمه نهایی بازبمانند و در نهایت در بین سیزده تیم در 

جایگاه هشتم قرار بگیرند.
تیم بسکتبال ذوب آهن که از ریشه دارترین تیم های باشگاهی در این 

رشته محسوب می شود و در گذشته دور همیشه یکی از مدعیان اصلی 
قهرمانی در این رقابت ها به شمار می رفت، چند فصلی است از روزهای 
اوج خود در گذشته فاصل گرفته است اما برای فصل جدید مسابقات 
لیگ مسئوالن این باشگاه اصفهانی با تمدید قرار داد فرزاد کوهیان که 
یکی از مربیان تیم ملی بســکتبال در رقابت های المپیک توکیو 2020 
نیز بود به دنبال حضوری قدرتمند هستند تا این تیم قدیمی به روزهای 

خوب در گذشته باز گردد.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان اینکه یک هفته ای است که 
تمرینات خود را برای فصل جدید آغاز کرده اند، گفت: ســعی کردیم 
شاکله اصلی خود را برای این فصل از رقابت ها حفظ کنیم تا با کمترین 
تغییرات در لیگ برتر حاضر شــویم.فرزاد کوهیان افزود: برای تقویت 
تیم ۴ بازیکن جدید و خــوب را هم به خدمت گرفتــه ایم که در حال 

حاضر در اردوی آماده سازی حضور دارند.
کوهیان گفت: هر تیمی در لیگ برتر بسکتبال می تواند از 2 تا3 بازیکن 
خارجی استفاده کند و ماهم در تالشیم 2 بازیکن خارجی و با کیفیت را 

به خدمت بگیریم و با تمام توان در لیگ امسال حاضر شویم.
سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن در ادامه و با اشاره به ظرفیت های 

بســکتبال اصفهان افزود: اصفهان همیشه جزو اســتان های برتر در 
بســکتبال بوده و ورزشــکاران زیادی را هم به تیم ملی معرفی کرده 

است.
فرزاد کوهیــان گفت: ذوب آهن پس از دوری چندســاله در ســطح 
نخست بسکتبال 2 سالی است که دوباره به این سطح رسیده، ولی در 
این 2 سال همواره در میانه های جدول لیگ بوده و امسال در تالشیم 
که یک عنوان شایسته و در خور باشگاه بزرگ ذوب آهن کسب کنیم.

کوهیان با اشاره به اینکه ذوب آهن همواره در دهه ۸0 جزو برترین ها 
و قهرمانان بســکتبال بــوده، افزود: بــا حمایت هــای هیئت مدیره 
و مدیرعامل باشــگاه که امســال توجه ویــژه ای به بســکتبال دارند 
امیدواریم دوباره به روز های درخشــش ذوب آهن در بســکتبال باز 

گردیم.
 مسئوالن باشــگاه ذوب آهن برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال کشور، ارسالن کاظمی، اشکان خلیل نژاد و امیر علی قلی زاده 
را به خدمت گرفته اند و با سجاد مشایخی، فرید اصالنی و محمدرضا 
اکبری، کاپیتان ذوبی ها نیز تمدید کرده اند.لیگ برتر بسکتبال امسال 

قرار است با حضور 16 تیم و از 22 مهر آغاز شود.

خبر روز

مدافع جدید شهرخودرو از مسجدسلیمان می آید
مجتبی مقتدایی فصل بعد در شهرخودرو بازی خواهد کرد.شهر خودرو پس از اینکه تا حدودی از 
التهاب و کش و قوس های روزهای پس از پایان لیگ فاصله گرفته؛ با امضای قرارداد با رضا مهاجری 
و خرید چند بازیکن مدنظر او نام خود را در بازار نقل و انتقاالت مطرح کرده و این بار به سراغ مدافع 
راست نفت مسجد سلیمان رفته است.مجتبی مقتدایی که سابقه حضور در تیم های ملی نوجوانان و 
جوانان ایران را در کارنامه دارد پس از تجربه حضور در تیم های ذوب آهن، مس کرمان و نفت مسجد 
سلیمان این بار در سن 2۵سالگی به مشهد خواهد رفت تا در شهرخودرو بازی کند.این مدافع راست 
آبادانی فرصت این را خواهد داشت با بازی در مشهد خود را بیشتر مطرح کند. او روزهای سختی با 
نفت مسجد سلیمان داشت و در هفته های آخر نیز که تیمش جزو گزینه های سقوط بود روزهای 
پر استرسی را تجربه کرد. مقتدایی حاال شاگرد مهاجری شــده و باید دید تحت نظر این مربی چه 

عملکردی از خود نشان می دهد.

هافبک محبوب »برانکو« در مشهد
محســن ربیع خواه که پس از جدایی از پرســپولیس به اراک رفته و به تیم تازه لیگ برتری شده 
آلومینیوم پیوسته بود، نتوانست به علت مصدومیت فصل موفقی را پشت سر بگذارد و تنها پنج بازی 
به او در طول فصل رســید.ربیع خواه که یکی از پر افتخارترین فوتبالیست های لیگ برتر ایران با ۴ 
قهرمانی لیگ، 3 سوپرجام، یک جام حذفی و کسب نایب قهرمانی آسیا با پرسپولیس است، برای 
ادامه فوتبالش راهی مشهد شده تا شــاگرد مهاجری شود.او به غیر از پرسپولیس در پیراهن های 
پاس، تراکتور و صنعت نفت نیز بازی کرده و در فصل بیست و یکم پیراهن قرمز شهرخودرو را خواهد 
پوشید. هافبک دفاعی محبوب برانکو در پرسپولیس در 33 ســالگی به دنبال روزهای بهتری در 

فوتبال ایران با اتمام مصدومیتش است.

دستکش های جادویی سیدحسین به یاد دخترش
سیدحسین حسینی، دروازه بان شماره یک استقالل که با انگیزه زیادی فصل جدید فوتبال را آغاز 
کرده،  در دیدار با الهالل عربســتان اقدامی جالب را انجام داد .دروازه بان استقالل در این مسابقه 
دستکش هایی زیبا با طرح جدید را بر دســت کرده که البته به ســفارش خودش است. توجه به 
دستکش های حسینی یک نام دخترانه را روی آن  نشــان می دهد؛ »مانلی«. حسینی نام دختر 
کوچک خودش را روی دستکش هایش حک کرد تا در مسابقه حســاس با الهالل بتواند او را کنار 

خودش احساس کند.
حسینی که بعد از فراز و نشیب های بسیار حاال به آرامش نسبی در اســتقالل رسیده و دوباره مرد 
فیکس آبی ها لقب گرفته، انگیزه زیادی دارد تا بتواند روزهای خوب خود را تکرار کند و بی تردید از 
هیچ تالشی برای انجام ماموریتش به بهترین شکل ممکن دریغ نمی کند.او که حاال یکی از مردان 
مورد توجه دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیم ملی هم هســت، با تجربه مناسبی که به دست آورده 

خودش را برای نبردهای آینده آماده خواهد کرد.

»پیروز قربانی« نسخه قهرمانی استقالل را پیچید
با شکست استقالل در آسیا، انتقادات آغاز شده است. البته قابل پیش بینی بود با توجه به آمادگی 
الهالل و ناآمادگی آبی ها این نتیجه رقم بخورد. پیروز قربانی، پیشکسوت این باشگاه حتی اعتقاد 
دارد آبی ها نمی توانند قهرمان شوند. او به خبرگزاری فارس می گوید: »روند یارگیری استقالل روندی 
نیست که منجر به قهرمانی شود. یکسری جوان جذب شدند که در یکی دو سال آینده جزو نفرات 
خوب فوتبال می شوند مثل امیر حسین حسین زاده که در سایپا مربی او بوده ام، ولی آیا فضا برای 

آنها فراهم است که عملکرد خوبی داشته باشند؟«

مستطیل سبز

درخواست پلمب 4۶باشگاه 
ورزشی متخلف در اصفهان 

صادر شد
رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان با 
اشاره به وضعیت فعالیت باشگاه های ورزشی در 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا فعالیت های ورزشی به جز 
13 رشته که در فضای باز و معموال به صورت تک 
نفره انجام می شود، ممنوع است.احمدباقری 
مقدم افزود: برای مثال فعالیت باشــگاه های 
سوارکاری، استخرهای روباز، دوچرخه سواری 
و … مجاز است؛ اما فعالیت دیگر باشگاه ها به 
ویژه در محیط های بسته ممنوع است. رییس 
هیئت پزشکی ورزشی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون گزارشی در خصوص ابتالی دسته 
جمعی به کرونا در باشگاه های استان اصفهان 
نداشتیم، ادامه داد: این در حالی است که برخی 
از باشــگاه هایی که فعالیت آنها ممنوع اســت 
بر خــالف مصوبه کرونا فعالیــت دارند و ما نیز 
برخوردهای الزم را با این افراد در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه همچنین هیئت پزشکی ورزشی 
استان اصفهان با توجه به درخواست های متعدد 
باشگاه های ورزشی برای بازگشایی و فشارهای 
اقتصادی که بر فعاالن این حوزه وارد می شود، 
پیگیری این امر را در دســتور کار قرار داده ایم، 
تصریح کرد: البته باید توجه داشــت که این امر 
هنوز به نتیجه نرســیده اســت. احمدی مقدم 
در ادامه با بیان اینکه رونــد نظارتی بر فعالیت 
باشگاه های ورزشی در استان اصفهان همچنان 
با قدرت ادامه دارد، تصریح کرد: هر گونه فعالیت 
باشــگاه ها به ویژه در محیط های بسته ممنوع 
است و متاسفانه شــاهد تخلفاتی در این زمینه 
نیز هســتیم. وی با بیان اینکه از ابتدای ســال 
جاری تاکنون یک هزار مورد بازرسی اولیه توسط 
بازرسان هیئت پزشکی ورزشی از باشگاه های 
ورزشی انجام شــده ، ادامه داد: یک هزار و ۵۵ 
مورد نیز بازرســی ویژه در این بازه زمانی انجام 
شده است. رییس هیئت پزشکی ورزشی استان 
اصفهان با بیان اینکه بازرسی ثانویه نیز تاکنون ۷0 
مورد بوده اســت، ابراز داشت: در این بازه زمانی 
درخواست پلمب ۴6 باشگاه را داشتیم که روند 

اجرایی آن بر عهده پلیس اماکن است.

۲تا۳ هرتیمیدرلیگبرتربسکتبالمیتوانداز
بازیکنخارجیاستفادهکندوماهمدرتالشیم۲
بازیکنخارجیوباکیفیترابهخدمتبگیریموبا

تمامتواندرلیگامسالحاضرشویم

فوتبال جهان

وز عکس ر

گل گهری ها بر سر مزار 
سردار سلیمانی

اعضای تیم فوتبال گل گهر بر سر مزار 
شهید قاسم سلیمانی حاضر شدند. 
اعضای این تیم با هدایت امیر قلعه 
نویی در حال آماده سازی خود برای 
شروع فصل جدید رقابت های لیگ 

برتر هستند.

با فراهم شدن زیر ساخت ها و به کمک بخش خصوصی، 
آینده روشنی در انتظار رشــته کارتینگ اصفهان خواهد 
بود. رییس هیئت موتور ســواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان گفــت: ورزش کارتینــگ از ســال 13۸۷ در 
اصفهان به صورت باشگاهی شــروع و در سال 13۹6 
استاندارد ترین پیست کارتینگ در اصفهان افتتاح شد. 
شهرام شاه زمانی افزود:کارتینگ حرفه ای بسیار جذاب 
و پر هیجان است، به دلیل شــتاب و سرعت های باال، 
هیجان باورنکردنی را برای بازیکنان و حتی تماشاگران 
ایجاد می کند و تماشــگران بســیاری را جــذب کرده 
است.رییس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان بیان کرد: در اصفهان افتخار حضور راننده های 
کارتینگی را داریم که در کشور های خارجی فعالیت دارند 
و افتخارات بسیار خوبی را کســب کرده اند.شاه زمانی 
عنوان کرد:اکنون میانگین سنی این ورزش در کشور ما 

به خاطر محدودیت ها در اتومبیلرانی و قانون داشــتن 
گواهینامه غالبا بین 20 تا 30 سال است، ولی در رشته 
موتور سواری و کارتینگ، اکثرا عالقه مندان زیر 20 سال 
شرکت می کنند. وی افزود:  اتومبیلرانی از پایه کارتینگ 
شــروع و شامل رشــته های اســاللوم، درگ، سرعت 
میدانی، آفرود، تورینگ، سافاری و رالی می شود.رییس 
هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی گفت: شرایط شروع 
این ورزش ابتدا شــرکت در دوره های ابتدایی آموزش 
کارتینگ یا موتورسواری پایه است و سپس هنرجویان 
باید نسبت به رشته انتخابی وسیله تهیه کنند تا به صورت 
حرفه ای رشــته مورد عالقه خود را ادامه دهند و هر روز 
برای شرکت در تمرینات و مسابقات تجربیات بیشتری 
را کسب کنند. شهرام شــاه زمانی افزود: مشکالت این 
ورزش بیشتر شامل هزینه باالی تهیه موتور یا ماشین 
است، سرمایه اولیه برای ورود حرفه ای به این ورزش 

حداقل باالی ۵0 میلیون خواهد بود.شاه زمانی گفت: ما 
اکنون در رشته موتور سواری بانوان کراس و ریس حدودا 
1۵ نفــر و اتومبیلرانی نیز 1۵ بانوی فعــال و عالقه مند 
داریم، در کالس آقایان نیز باالی ۵0 نفر در هر دو رشته 
کراس و ریس فعالیت دارند و هر روز به تعداد مخاطبان 
و عالقه مندان افزوده می شــود.وی بیان کرد: امسال 
با نگرش جدید در آموزش و باهمــکاری آکادمی بین 
المللی فدراسیون و اعطای نمایندگی در استان اصفهان 
ســعی در باالبردن و ارتقای ســطح مربیان و دعوت از 

مدرسان مجرب و باالبردن سطح آموزش داریم.

آینده ای روشن در انتظار کارتینگ اصفهان
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

آزادسازی مسیر رینگ چهارم در شرق اصفهان تکمیل شد
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: زیرگذر قهجاورســتان تا سه راهی بهاران با صرف بیش 

از ۶۵ میلیارد تومان اعتبار به صورت کامل به عنوان بخشی از رینگ چهارم شهر آزادسازی شد.
مســعود قاســمی اظهار کرد: تکمیل مســیر رینگ چهارم در محدوده منطقــه ۱۵ یکی از مهم 
ترین پروژه های این منطقه به شــمار می رود.وی افزود: یکــی از بخش های این رینگ، زیرگذر 
قهجاورستان تا ســه راهی بهاران با مساحت ۱۴۵ هزار مترمربع اســت که آزادسازی کل مسیر با 

هزینه بیش از ۶۵ میلیارد تومان اجرایی شده است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این زیرگذر دارای یک لوپ و ســه رمپ است، 
تصریح کرد: این بخش از رینگ چهارم دارای چهار باند اســت که با آزادســازی های انجام شده، 

آماده اجرای آسفالت است که با پایان یافتن پروژه تردد در این بخش شهر تسهیل می شود.
وی با بیان اینکه در این پروژه ۲۵ هزار مترمربع فضای ســبز از نوع گیاهان متناسب با شرایط کم 
آبی استفاده می شود، اظهار کرد: عالوه بر تکمیل بخش هایی از رینگ در منطقه، چندین خیابان 
هم از گره ترافیکی کــور رهایی می یابد که برای اجرای طرح در این خیابان ها، در بودجه امســال 

شهرداری بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.
قاســمی با بیان اینکه در این منطقه تعدادی پــروژه نیمه کاره همچــون خیابان های متصل به 
کمربندی شمال وجود دارد که برای تعیین تکلیف آنها اعتبارات الزم در بودجه سال جاری منطقه 
لحاظ شده است، گفت: در این منطقه شش خیابان بن بست شامل خیابان سلمان، شهدای ابر، 
شهدای کنگاز، شهدای ستار، الله، اریسون وجود دارد که برای بازگشایی آنها در بودجه سال جاری 
۶۳ میلیارد تومان اعتبار نظر گرفته شده تا آزادسازی آنها انجام و ترافیک سنگین خیابان جی به 

ویژه در ایام پایانی هفته کاهش یابد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد:

افزایش ایمنی بزرگراه امیرکبیر در شمال اصفهان
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان از انجام اصالحــات ترافیکی باندشــمالی و جنوبی بزرگراه 
امیرکبیر با ۱۷ میلیارد تومــان اعتبار خبر داد و گفــت: با انجام این اصالحــات، ایمنی رانندگان 

خودروهای عبوری افزایش خواهد یافت.
علی باقری با اشاره به جزئیات اصالحات ترافیکی اتوبان امیرکبیر، اظهار کرد: اصالح مسیر اتصال 
بزرگراه معلم به شــهرک امیرکبیر و میدان اســتقالل و بزرگراه آزادگان به طول سه کیلومتر از دو 

سمت رفت و برگشت در حال اجراست.
وی با بیان اینکه عرض باند شــمالی بزرگراه امیرکبیر ۹ متر بود که بــا توجه به تردد خودروهای 
سنگین آسفالت مسیر کیفیت الزم را از دســت داده بود، در این راستا شهرداری منطقه ۱۲ ضمن 
اضافه کردن دو متر به عرض این باند، با جمع آوری، زیرسازی و روکش آسفالت، سه باند عبور و 

مرور را برای تردد خودروها فراهم کرد.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: برای مسیر باند شمالی اتصال بزرگراه معلم 
به شهرک امیرکبیر و میدان استقالل و بزرگراه آزادگان به طول سه کیلومتر، حدود شش هزار تن 
آسفالت استفاده شده و انجام این عملیات تاکنون پیشرفت ۹۰ درصدی داشته است که تا پایان 

شهریورماه امسال تکمیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مسیر باند جنوبی اتصال بزرگراه معلم به شهرک امیرکبیر و میدان استقالل و 
بزرگراه آزادگان نیز به طول سه کیلومتر و عرض ۹ مترمربع تا پایان سال جاری شبیه باند شمالی 

آن دو مترمربع تعریض و آسفالت ریزی خواهد شد.
باقری با بیان اینکه برای انجام اصالحات ترافیکی باند شمالی و جنوبی برگزار امیرکبیر در مجموع 
۱۷ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده اســت، از صبوری و همکاری مردم به خصوص رانندگان 

خودروهای عبوری از این مسیر قدردانی کرد.

درختان زرد حاشیه زاینده رود؛ بی جان و تشنه

خزان زودرس در نصف جهان

چند ســالی می شــود که در اصفهان گویا   کیانا گودرزی
فصل ها رنگ به رنگ شــده انــد؛ پاییز در 
تابستان فرا می رسد و برگ های درختان تشنه و خشکیده بر زمین می افتد؛ 
در زمستان کم بارش و کمتر سرد هم درختان از خواب زمستانی زودتر از قبل 
بیدار می شوند و جوانه می زنند و بهار یا دچار سرمازدگی می شوند و یا در 
حسرت آب،  پژمرده.امسال، اما انگار وضع بدتر است و درختان تشنه تر؛ 
برگ های بسیاری از درختان خشک شده و به زمین افتاده و آن ها که هنوز 

رمقی دارند نشانی از سرسبزی و سرزندگی در آن ها دیده نمی شود.

پیامد های کم آبی از مزارع بی حاصل تا مراتع سوخته
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۹۸ درصد 
از مساحت استان اصفهان دچار خشکســالی است، گفت: امسال میزان 
بارش ها ۱۰۹ میلیمتر بوده که نسبت به بلندمدت ۴۰ درصد کاهش یافته 
است. منصور شیشه فروش در خصوص پیامد های خشکسالی در استان 
افزود: ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به علت نبود آب، زیر کشت 
نرفته است و ۴۴ هزار گونه جانوری با تخصیص دو میلیارد تومان به اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به صورت دستی تغذیه می شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: خشکسالی و فقر 
پوشش گیاهی در مراتع سبب تشــدید حوادث آتش سوزی و وقوع ۳۷ 
فقره حریق در ۱۳۷ هکتار از مراتع اســتان شــده است.شیشه فروش با 
اشاره به اینکه با افزایش دما در بهار و تابستان کمبود آب در استان اصفهان 
به ۴.۳ مترمکعب در ثانیه رسید، گفت: در سال های اخیر، باغ ها و درختان 

حتی در حاشیه زاینده رود درپی کمبود آب و افزایش دما با بحرانی جدی 
روبه رو بودند، اما امسال عمق این رخداد تلخ زیستی نمایان تر شده است.

شروع خزان در نصف جهان از میانه تیر
وی به خزان زودرس درختان حاشیه رودخانه زاینده رود در شهرستان های 
اصفهان، لنجان و نجف آباد اشــاره کرد و گفت: ۴۰۰ هــزار اصله درخت در 
حاشــیه زاینده رود دچار تنش آبی هستند و این میراث گرانبهای طبیعی 
در حال نابودی است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان یادآور 
شد: در حقیقت امسال  خزان طبیعت در اصفهان از اواسط ماه تیر شروع 
شده که این موضوعی بسیار حساس از نظر عوامل موثر در حفظ اکولوِژی 
استان است.شیشه فروش ادامه داد: وقتی از کنار زاینده رود عبور کنیم و 
نگاهی به فضای سبز حاشیه زاینده رود بیندازیم قطعا به عمق فاجعه پی 
می بریم.وی اظهار کرد: هم اکنون ۲۰ هزار هکتار از باغ های اصفهان با تانکر 

آبرسانی می شود.

درختان حاشیه زاینده و میراثی که شاید به آیندگان نرسد
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: بخشی 
از فضای ســبز اصفهان میراث گذشتگان اســت، به عنوان مثال درختان 
چنار، سپیدار و کبوده که به دلیل جاری بودن انهار و روان بودن زاینده رود 
از گذشته های دور وجود داشته است. فروغ مرتضایی نژاد افزود: با مرور 
زمان که زاینده رود دچار کم آبی و در نهایت خشکی مطلق شد این درختان 
در حاشیه رودخانه، مادی ها و خیابان های اصلی شهر روز به روز بیشتر دچار 

تنش خشکی شدند و باید اذعان کرد زمان مرگ تعداد زیادی از آن ها فرا 
رسیده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
ادامه داد: امسال به دلیل  افزایش دو و نیم درجه ای دمای هوا نسبت به 
میانگین ۵۰ سال گذشته، خشکی زاینده رود و بی آبی چاه ها خزان زودرس 
را با شدت بیشتری شاهد بودیم. مرتضایی نژاد افزود: یکی از دغدغه های 
اصلی مدیران شــهری گرفتن حقابه اصفهان است که این موضوع کمک 

بسیار بزرگی برای جلوگیری از خشک شدن درختان و گیاهان می کند.

سقوط درختان اصفهان نتیجه خشکی زاینده رود
وی گفت: درختانی مثل کبود، سپیدار و بید به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ سال عمر 
و نیاز آبی باالیی دارند و به طور سنتی در حاشیه زاینده رود کاشته شده اند؛ 
این درختان به تغییرات آبی حساس هستند. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه جریان زاینده رود 
این سال ها مرتب قطع و وصل شده ریشه های این درختان، آسیب دیده 
و تنش های آبی موجب شده تا آفاتی مثل پوست خواران و چوب خواران 
بیشــتر به آنان هجوم بیاورند و پوســیدگی طوقه درختان بیشــتر شود.

مرتضایی نژاد با اشــاره به برآورد های آماری از سال ۹۰ تا ۹۹ گفت: به نظر 
می رسد تعداد سقوط درختان، شیب افزایشی دارد، زیرا آثار تنش هایی که 
به آنان وارد شده اکنون خود را نشــان می دهد، به عالوه آبیاری قطره ای، 
موجب شده تا ریشه های درختان به خصوص آن هایی که کم سن تر و ۱۰ تا 

۲۰ ساله هستند، سطحی شده و با کوچک ترین بادی جابه جا شود.

خواب تابستانه درختان چنار اصفهان
وی اظهار کرد: معضل کلروز )زرد شــدن برگ درختان( و خزان زودرس 
درختان چنار در سال های گذشــته همواره از دغدغه های اصلی سازمان 
پارک ها بوده و در این زمینه در قالب طرح هــای تحقیقاتی مختلف اجرا 
شده که نتایج آن ها نشان می دهد این معضل متاثر از عوامل مختلف بوده 
و نیازمند مدیریت چندجانبه و همگام است.مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان اصالح بستر، بهبود تغذیه و حاصل خیزی 
و مبارزه با آفات و بیماری ها را از اقدامات نجام شده برای مقابله با پدیده 
زرد شدن برگ درختان بیان و اضافه کرد: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به دلیل 
اینکه بسیاری از درختان به ویژه چنار های شهر آسیب دیده بودند، بستر 
مناسبی نداشتند و یا تغذیه آن ها کافی نبود، دچار خواب تابستانه می شدند.

مرتضایی نژاد گفت:، اما از سه ســال پیش با تقویت خاک و بسترسازی 
درختان چنار، تغییر روش های تغذیه و استفاده از کود های مختلف، این 

وضع بهبود یافت.

بنا به گفتــه مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان، 
احداث فــاز دوم خیابان آزادگان )دســتگرد( از 
درخواست های چندین ساله مردم دستگرد است 
که تاکنون با همــکاری مردم ۹۰ درصــد خیابان 
آزادسازی شده و برای هزار متر باقی مانده نیاز به 

مشارکت شهروندان داریم. 
محمد شرفا با اشــاره به اینکه یکی از پروژه هایی 
که مورد درخواست مردم منطقه ۱۳ به ویژه محله 
دســتگرد بوده، احداث فــاز دوم خیابان آزادگان 
)دستگرد( اســت، اظهار کرد: فاز اول این خیابان 
سال های گذشته افتتاح شد و در سال ۹۹، درصدد 
احداث فــاز دوم برآمدیــم و اعتبــاری هم برای 

آزادسازی و احداث اختصاص پیدا کرد. 
شــرفا بیان کرد: تملک این طــرح در پیش بینی 

بودجه سال ۹۹ حدود هفت میلیارد تومان بود که 
با توجه به افزایش هزینه ها، این مبلغ تا ۲۰ میلیارد 
تومان در اصالح بودجه افزایش پیدا کرد. وی ادامه 
داد: برای احداث فاز دوم نیاز به هفت هزار و ۵۰۰ 
متر آزادسازی است که از این میزان، شش هزار و 
۵۰۰ متر تملک شــده به طوری که پیشرفت تملک 

در این پروژه حدود ۹۰ درصد است. 
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
امیدواریم یــک هزار متر باقی مانده با مشــارکت 
مردم تملک شود تا هرچه زودتر خیابان در اختیار 
شهروندان قرار گیرد، گفت: مراحل انجام مناقصه 
و انتخاب پیمانکار برای احــداث فاز دوم خیابان 
آزادگان اجرایی شده و در بخش هایی که آزادسازی 
کامل شــده، با خاک برداری، پیمانکار مشــغول 
فعالیت شــده اســت تا طی دو ماه آینده پروژه 

افتتاح شود. 
وی افزود: بخش هایی که آزادســازی شده و در 
اختیار پیمانکار است، جدول کشی و خیابان بندی 

شــده و اکنون آماده آســفالت ریزی است. وی 
همچنین با بیان اینکه پروژه مجموعه ورزشــی – 
رزمی قائمیه که در محلــه قائمیه قرار دارد باهدف 
احداث مجموعه ای سرپوشیده برای ورزشکاران 
رزمی ســاخته می شــود، اظهار کــرد: مبلغ اولیه 

پیمان این طرح حدود ۲۴ میلیارد ریال است. 
وی ادامه داد: بعد از انعقاد قرارداد این طرح، زمین 
پروژه در مردادماه به پیمانکار تحویل شد و در اقدام 
اولیه تجهیز کارگاه و خاک برداری اولیه از ســوی 

پیمانکار صورت گرفته است. 
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان، مســاحت 
ســالن رزمــی ایــن مجموعــه را ۲۵۰ مترمربع 
عنوان و تصریح کرد: این ورزشــگاه دارای حدود 
۵۰ متــر بخــش اداری و رختکــن و ۵۰۰ متر هم 
محوطه ســازی اطراف و جلوی مجموعه است. به 
گفته وی، این پروژه در مرحله فونداســیون است 
که امیدواریم در ســال آینده مــورد بهره برداری 

قرار گیرد.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل 90 درصد آزادسازی فاز دوم خیابان دستگرد

»آفرینش« از نگاه نقاش
ســوال هایی از این دســت که ما چگونه به وجود آمده ایم؟ چرا در این جهان هستیم؟ و جریان 
آفرینش چه مســیرهایی را طی کرده؟ در ذهن یک هنرمند نقاش، زمینه ســاز خلق آثاری شده 
و گالری دوران معاصر، این روزها میزبان نمایش آن اســت.فاطمه اسکندری جهمانی، هنرمند 
نقاش می گوید: بعد از شرکت در چند نمایشــگاه گروهی، تجربه برپایی دو نمایشگاه انفرادی را 
در تهران و اصفهان داشته ام و حتما این همکاری را با گالری دوران معاصر ادامه خواهم داد.وی 
انگیزه خلق آثار نمایشگاه »وجود« را چنین شــرح می دهد: موضوع این نمایشگاه به عالم مثل 

و عرفان مربوط است. 
به سوال هایی که همیشه در ذهن من و شاید خیلی از افراد دیگر بوده و هست؛ سوال هایی مثل  

این که ما چطور به وجود آمده ایم؟ آفرینش چیست و چرا در این جهان هستیم؟
این هنرمند تصریح می کند: به دلیل همین پیوند با آفرینــش، اندازه آثار را بزرگ در نظر گرفته و 
در نمایشگاه »وجود«، شــش تابلوی ۱۸۰ در ۱۸۰ و پنج قاب یک و نیم در یک و نیم را به نمایش 
گذاشته ام.اســکندری جهمانی از تکنیک ترکیب مواد برای خلق آثار این نمایشگاه بهره برده و از 
آنجا که آغاز آفرینش، آغاز تاریخ نیز هست، در آثار خود به موضوعات تاریخی و نمادها و نشانه ها 

نیز پرداخته است.
عالقه مندان برای دیدن آثار نمایشگاه »وجود«، می توانند تا ۱۲ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ 
به گالری دوران معاصر، واقع در خیابان چهارباغ باال، حد فاصل کاخ سعادت آباد و چهار راه نظر، 

بن بست ۱۳، پالک ۵ مراجعه کنند.

برگزاری بر خط جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان در اصفهان

پایه اصلی برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان برخط است.مدیر 
اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: سی و چهارمین دوره از 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی درکشور نیمه دوم مهر همزمان با روز جهانی کودک به صورت برخط و 

ترکیبی از فضای حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.
ایمان حجتی، مهم ترین بخش این جشنواره را جایزه فیلم برتر از نگاه کودکان و نوجوانان دانست 
و افزود: داوری جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان پارسال به صورت بر خط و با 

شعار هر خانه یک سینما و هر کودک یک داور اجرا شد.
وی گفت: عالقه مندان به داوری در خصوص ســی و چهارمین جشــنواره فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان می توانند از طریق وب ســایت جشــنواره به آدرس www.isff.ir ثبت نام کنند.مدیر 
اجرایی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان افزود: نمایشگاه پوستر های 
سی و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نیز در اصفهان افتتاح شد.

تولید پنج اثر موسیقی در صداوسیمای مرکز اصفهان
پنج اثر موســیقی در واحد شــعر و موســیقی مرکز اصفهان تولید شده اســت.قطعه موسیقی 
»هیاری« به آهنگسازی و خوانندگی بهروز زمزم، تنظیم مجتبی صادقی و شعر فیض ا... طاهری 
اردلی، قطعه موسیقی »بال پرواز« به آهنگســازی و تنظیم احسان پوریان زاده، شعر علی رایت 
پیشه و خوانندگی امیر نوربخشیان و قطعه موســیقی »ملک ایران« با شعری از فرهاد افشون و 
زنده یاد منصور امینی، آهنگساز و خواننده بهروز کریمیان و تنظیم امین حیدری تولید و تصویب 
شده اســت.همچنین قطعه موســیقی »امام رضا)ع(« به آهنگســازی و تنظیم حامد کوثری، 
خوانندگی محمد سرجه پیما و شعر کمیل کاشانی و قطعه موسیقی »جرأت پرواز« به آهنگسازی 
و تنظیم ستار شمس، خوانندگی علیرضا زکی و شــعر مریم رحیمی تولید و تصویب شد و آماده 

پخش از شبکه های استانی و سراسری است.

با مسئولان

خبر خوان

یک کارشناس ارشد راه و ترابری:

شهردار آینده اصفهان به 
برنامه 1405 پای بند باشد

خبر روز

یک کارشناس ارشــد راه و ترابری اظهار کرد: 
خوشبختانه طی ســال های اخیر با پشتوانه 
علمی و کارشناســی بســیار دقیــق و مفصل 
برنامه های پنج ســاله تهیه شــده و معاونت 
برنامــه ریزی شــهرداری اصفهان مســئول 
آن اســت. در این برنامه ها اهداف و چشــم 
اندازهایی تعیین شده تا شهرداری بر اساس 
آن رو به جلو حرکت کند.مجید عموچی با بیان 
اینکه برنامه های اصفهان ۹۵ و اصفهان ۱۴۰۰ 
اجرایی شده است، افزود: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ 
نیز تدوین شده، هدف این برنامه تبدیل شدن 
اصفهان به شــهری زیست پذیر است که یکی 
از مهم ترین شــاخصه های مدنظر این برنامه 
کاهش آالیندگی هواست.عموچی تصریح کرد: 
در این راستا ریز برنامه هایی به منظور کاهش 
آلودگی هوای کالن شهر اصفهان تعریف شده 
اســت که از مهم ترین آن می توان به افزایش 
سهم دوچرخه سواری، گسترش ناوگان حمل 
و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس و افزایش 
اســتفاده از حمل و نقل غیر موتوری شــامل 
دوچرخه یا موتور برقی اشاره کرد.وی ادامه داد: 
انتظار می رود شهردار آینده اصفهان به آنچه که 
حاصل این کار کارشناسانه و طوالنی مدت بوده 
است، پای بند باشــد.این کارشناس ارشد راه 
و ترابری تاکید کرد: بهتر است حوزه گسترش 
حمل و نقل عمومی یا گســترش مسیرهای 
دوچرخه سواری هم سو با برنامه های از پیش 
تعیین شده باشد تا حمل و نقلی پایدار داشته 
باشــیم. عموچی افزود: ایــن برنامه در حوزه 
خدمات شهری و به منظور مقابله با خشکسالی 
نیز دستورالعمل دارد تا بتوان فضای سبز شهری 
اصفهان را در این شــرایط حفظ کــرد و حتی 
گســترش داد.وی با بیان اینکه در این برنامه 
دستورالعمل ها تا ســطح پروژه های شهری 
تدوین شده است، گفت: به طور مثال در حوزه 
حمل و نقل تعداد و جانمایی پایانه ها، احداث 
مسیرهای اتوبوس تندرو و روند پیشبرد خط 
دو مترو اصفهان مشخص شده است و چنانچه 
شــهردار اصفهان در این قالب منسجم پیش 
برود، می تواند در پیشبرد برنامه ها موفق باشد.

مدیر فنی مراکز معاینه خودروی شهرداری اصفهان  در رابطه با معاینه فنی خودروهای سبک در اصفهان، اظهار کرد: روزانه بیش از ۴۰۰ تست معاینه فنی خودرو 
انجام می شود که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خودروها مردود می شوند. منصور خادمی ادامه داد: ۱۱ خط معاینه فنی در شهر اصفهان وجود دارد که مرکز معاینه فنی 
جی و مرکز معاینه فنی تاکسیرانی دارای سه خط و پنج مرکز دیگر تک خط هستند؛ همچنین یک مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای سنگین و نیمه سنگین 
روبه روی باغ فدک احداث شده که متعلق به شهرداری است. مدیر فنی مراکز معاینه خودروی شــهرداری اصفهان با اشاره به انجام ساالنه بیش از ۱۴ هزار 
معاینه فنی در اصفهان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونایی، آدرس اینترنتی FANI.HAMLEBAR.COM جهت دریافت نوبت بر خط و مراجعه با 

کمترین زمان انتظار به نزدیک مرکز محل سکونت در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

مردودی 25 درصد از خودروها در معاینه فنی

آگهی مزایده

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد پرس یونجه تولیدی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. 
متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با شماره تما س های ۹-۵۴۴۰۳۷۶۵-۰۳۱ و یا به آدرس: اصفهان- 

اردستان – مهاباد- میدان شهرداری- کوچه گلستان ۴ پالک ۶۲ مراجعه نمایند. 
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ظاهر گیاه بسیار مهم است؛ اما همه چیز را نمی گوید بنابراین 
اگر گیاه شما مرده و پژمرده به نظر می رسد، نباید فکر کنید 
که گیاه تان از دســت رفته اســت. یعنی می توانید برایش 
کاری را انجام دهید. فقط کافی اســت که نکات ساده ولی 
بســیار مهم این مطلب را برای نگهداری از گیاه خود رعایت 

کنید تا دوباره احیا شود.
عالئم زنده بودن را در گیاه پیدا کنیــد:  اگر گیاه به رنگ 
قهوه ای تبدیل شد و برگ هایش را از دست داد، زود تسلیم 
نشوید، هنوز هم امید هست که این گیاه دوباره احیا شود. اگر 
چند عدد برگ سبز و ساقه ســالم در آن مشاهده می کنید؛ 
پس گیاه را دور نیندازید تا دوباره با مراقبت و صبوری بتوانید 
آن را احیا کنید، کافی است راهش را پیدا کنید و به گیاه تان 

کمک کنید تا دوباره زنده شود.
به میزان آب دادن به گیاه دقت کنید: گیاهی که بیش از 
حد به آن آب داده شود، آسیب می بیند و ممکن است رنگ 
برگ هایش به قهوه ای یا زرد تبدیل شود و خاک آن همیشه 
مرطوب باقی خواهد ماند. از طرفی اگر فراموش کنید که به 
آن آب بدهید و دچار کم آبی شود، برگ هایش قهوه ای و در 

نزدیکی لبه ها خشــک شــده و حالت فرخوردگی پیدا می 
کنند. متخصصان باغبانی در این زمینه می گویند معموال آب 
دادن بیش از حد بیشتر به گیاه آســیب وارد می کند. پس 
باید زمانی به گیاه آب دهید که احســاس می کنید تشــنه 

است.
وضعیت نوری را بســنجید: اگــر اخیرا گیــاه را به نقطه 
جدیدی انتقال داده اید، ممکن اســت که نــور کافی به آن 
نرسد. حتی اگر آن را جابه جا هم نکرده باشید، ممکن است 
شرایط تابش نور تغییر کرده باشــد و در چنین حالتی باید 

مراقب باشید که نور کافی به گیاه برسد تا از بین نرود.
یک قسمت مرطوب انتخاب کنید: گیاهان از طریق برگ ها 
و ریشه ها آب را به خودشــان جذب می کنند بنابراین گیاه 
را در محیط مرطوب نگــه دارید که بیش از حــد آفتابی یا 

خشک نباشد.
با دقت گیاه را تغذیه کنید: گیاه مانند یک حیوان یا حتی 
یک انسان نیاز به مراقبت دارد و دچار سوء تغذیه می شود. 
می توانیــد از مکمل های مخصوص گیاهــی و کودها طبق 
دستورالعملی که دارند استفاده کنید. اول باید ببینید که چه 

ماده مغذی را کم دارد ســپس آن را فراهم کرده و سریع به 
گیاه برسانید. 

گاهی اوقات چند هفته طول می کشــد تا مــاده ای که به 
گیاه برای تغذیه داده اید، به آن جذب شــود و به طور کامل 
ریکاوری شود.یکی دیگر از گزینه های موجود برای گیاهانی 
که دچار سوء تغذیه شده اند، اســتفاده از کود حالل در آب 
است که مواد مغذی را به تدریج آزاد می کند و باعث می شود 
که احتمال سوختگی ریشه کاهش پیدا کند. می توانید آن را 
داخل آب بریزید و هنگام آب دادن به گیاه بدهید. کودها را 
فقط در زمانی استفاده کنید که گیاه در حال رشد است. کود 
دادن بیش از حد و اســتفاده از کود غلط و نامناسب؛ باعث 

سوختن ریشه گیاه می شود.
به ترکیب خاک دقت کنید: اگر همه راهکارها را امتحان 
کردید و گیاه دوباره احیا نشد، باید به ترکیب خاک دقت کنید 
و یا کود را عوض کنید تا مواد مغذی مــورد نیاز و الزم به آن 
برسد و بتوانید دوباره گیاه را سالم نگه داشته و احیا کنید؛ اما 
در صورتی که از هیچ کدام از روش های باال در طوالنی مدت 

نتیجه نگرفتید، احتماال گیاه تان از بین رفته است.

آشپزی
کتلت 

بادمجان ایتالیایی 
مواد الزم: بادمجان 4 عدد متوسط، تخم مرغ 3 عدد، جعفری 

یک دسته کوچک، پنیر پارمزان 50 گرم، پودر سیر یک چهارم قاشق چای 
خوری،پودر سوخاری یک دوم پیمانه،نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

طرز تهیه: ابتدا بادمجان را پوست می گیریم، سپس به صورت مکعبی کوچک خرد می کنیم. 
در ادامه داخل یک ظرف مناسب 2 پیمانه آب و یک قاشق نمک می ریزیم و با هم ترکیب 

می کنیم.در این مرحله بادمجان ها را درون ظرف حاوی آب نمک می ریزیم و اجازه می دهیم به 
مدت 10 دقیقه درون آن باقی بمانند. پس از گذشت این زمان بادمجان ها را از آب نمک خارج کرده و 
زیر آب سرد آبکشی می کنیم.حاال بادمجان ها را درون آبکش قرار می دهیم تا آب اضافی شان خارج 
شود. در ادامه یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری روغن اضافه می کنیم، سپس 
بادمجان ها را به تابه اضافه کرده و به خوبی تفت می دهیم تا نرم شوند.پس از اینکه بادمجان ها کمی 

سرخ شدند،  آنها را از تابه خارج می کنیم و کنار می گذاریم تا خنک شوند. در ادامه بادمجان ها 
را به همراه مقداری نمک،فلفل سیاه، پودر سیر، پودر سوخاری، جعفری خرد شده، پنیر 
پارمزان و تخم مرغ درون یک کاسه می ریزیم. مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا با هم 
یکدست شوند، سپس یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری روغن 

اضافه می کنیم. پس از اینکه روغن به خوبی داغ شد، به اندازه یک مالقه 
کوچک از مایه کتلت درون تابه می ریزیم.پس از اینکه یک سمت 

کتلت ها سرخ شد، آنها را بر می گردانیم تا سمت 
دیگرشان نیز سرخ شود. 

آنچه در مورد گیاه آپارتمانی باید بدانید

احتمال اکران پاییزی »قهرمان« اصغر 
فرهادی در ایران

زمان اکران »شیشلیک« با بازی رضا عطاران 
مشخص شد

اصغر فرهادی برای اکران فیلم جدید خود در ایران به شورای پروانه 
نمایش سازمان سینمایی درخواست داده است. پیش تر اعالم شده بود 
که به احتمال فراوان زمان اکران »قهرمان« در ایران نیمه پاییز و آبان ماه 
خواهد بود تا پیش از شروع جشنواره فجر و اکران جهانی حتما روی پرده 
برود.در این فیلم امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی و سارینا 
فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی شهر شیراز بازی کرده اند. 

فیلم »شیشلیک« به کارگردانی محمدحسین مهدویان با دریافت پروانه 
نمایش احتماال پیش از جشنواره فجر اکران عمومی می شود.این فیلم 
به نوشته امیر مهدی ژوله، اولین کمدی مهدویان با نگاهی انتقادی به 
مسائل اجتماعی است که رضا عطاران، پژمان جمشیدی، جمشید هاشم پور، 
ژاله صامتی، وحید رهبانی، مه لقا باقری و عباس جمشیدی در آن بازی 
کرده اند.»شیشلیک« به گفته کارگردانش در جشنواره دچار ممیزی های فراوان شد.

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

معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان با وجــود محدودیت های 
مصرف آب و برق از رشــد تولید طی 5 ماه نخست سال نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته خبر داد.
  مهرداد توالئیــان در خصوص مدیریت چالش های موجود در راســتای 
کمبود برق و مشکالت زیرســاخت ها افزود: ذوب آهن اصفهان به دلیل 
نوع فرآیند تولید فوالدی که دارد و داشتن نیروگاه اختصاصی و تولید برق 
مورد نیاز خود به اندازه دیگر صنایع فوالدی از کمبود برق آسیب ندید؛ اما 
در تامین آب ذوب آهن اصفهان سال سختی را پشت سر گذاشته و ناچار 
شــدیم به خاطر کمبود آب نیروگاه برق مان را متوقف کنیم. با این حال 
در مجموع نســبت به فوالدی هایی که از روش قوس الکتریکی استفاده 

می کنند مشکالت کمتری داشتیم.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان 4 نیروگاه تامین برق به ظرفیت تولید 220 
مگاوات برق دارد. مصرف ما تقریبا 190 تا 200 مگاوات است و بدین صورت 
نیازی به شــبکه سراســری برق نداریم و منتهی به دلیــل کمبود آب در 
ماه های ابتدایی ســال مجبور به توقف نیروگاه های مان شدیم و از شبکه 

سراسری برق گرفتیم.
توالئیــان در ادامه تصریح کــرد: البتــه رایزنی های خوبی بــا آب و برق 
منطقه ای اســتان اصفهــان انجام دادیــم و با به کارگیــری روش های 
صرفه جویی و متوقف کردن کارگاه های جانبی توانســتیم از 190 مگاوات 
برق مصرفی کارخانه160 مگاوات برق را از نیــروگاه داخلی تامین کنیم و 
تنها 30 تا 40 مگاوات از شــبکه می گیریم که آن هم ناشــی از کمبود آبی 
است. درمجموع ما مشکالت کمتری در مقایسه با شرکت های فوالدی که 

برای تامین برق از روش قوسی استفاده می کنند، داریم.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهــان در خصوص مدیریت مصرف آب 
شــرکت نیز اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان در برنامه هــای بلند مدت 
خود برای تامین آب کارخانه، انتقال پســاب شــهرها و تصفیــه آن را با 
هدف صرفه جویی در مصرف آب درنظرگرفته اســت چنانچه پساب تمام 
شهرســتان های اطراف را خریدیم. پساب شهرســتان زرین شهر را قبال 
خریداری و به کارخانه منتقل کردیم، االن نیز قرارداد پســاب فوالدشهر و 
ناحیه ایمان شــهر و فالورجان شــهر را منعقد کردیم و اقدامات الزم برای 
لوله کشی آن با سرعت در حال انجام اســت وبه زودی به داخل کارخانه 

منتقل می کنیم.  
توالئیان ادامــه داد: هم زمان با شــرکت مپنا قــرارداد دوجانبه ای برای 
احداث یک تصفیه خانه فاضالب شــهری منعقد کردیم تا مقداری از آب 
مورد نیازمان را از ناحیه تصفیه پساب شهرها تامین کنیم. این پروژه های 
برنامه ریزی شده درســال 1401 به نتیجه می رســد و فعال سال 1400 را با 

برنامه فعلی طی می کنیم.

وی تصریح کرد: در کوتاه مدت در مقایســه 20 ســال گذشــته با وجود 
افزایش تولید و افزایــش تجهیزات کارخانه، مصــرف آب را به 50درصد 
کاهش دادیم و در مواقع بحرانی مثــل االن بازچرخانی های ویژه  انجام 
می دهیم که اگرچه در درازمدت برای تجهیزات خوب نیست؛ اما مجبوریم 
خروجی یک ســیکل تولید را به ســیکل تولید دیگر بریزیم در صورتی که 

محدودیت فنی دارد و به صورت نامحدود نمی توان انجام داد. 
بخش دیگری از تامین آب به وسیله تانکر و نه خطوط لوله انجام می شود. 
مجموع ایــن اقدامات موجب کاهــش 20 تا 30 درصــدی مصرف آب و 
مدیریت این بحران شــد. این کاری بوده که در 5 الی 6 ماه گذشته انجام 

دادیم و توانستیم سطح تولید را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: این را هم اضافه کنم که جزو برنامه های بلندمدت کاهش 
مصرف آب به جز هزینه های هنگفتی که در بخش تصفیه پساب فاضالب 
انجام دادیم، از نظر تکنولوژی نیز اقداماتی صورت گرفت؛ برنامه تعویض 

برج های خنک کننده که غالبا برج های خنک کننده َتر هستند با برج های 
خنک کننده  هیبریدی که تقریبا 30 درصد مصرف آب کمتری دارند.

توالئیان ادامه داد: ما اولین برج  هیبریدی را از کره جنوبی خریداری کرده 
و یک ماه و نیم پیــش نصب کردیم که در یک بازه زمانی یک ســاله باید 
30درصد مصرف آب را کاهش بدهد. در صورت موفقیت این طرح در یک 
برنامه 4 ساله ســایر برج های خنک کننده را دیگر تعمیر نکرده و آنها را با 

خنک کننده های هیبریدی جایگزین می کنیم.
وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان 60 تا 70 برج خنک کننده دارد اضافه 
کرد: به طور معمول هر 4 ســال یک بار باید این برج ها تعمیر شــوند ؛اما 
به جای تعمیر آنها را تعویــض خواهیم کرد. نظیر ایــن برج ها را فقط در 
بندرعباس توسط همین شرکت کره جنوبی نصب شده بود و در بازدید از 
آن دیدیم مشخصات مورد نظر شرکت را داراست و به شرط اینکه این برج 

جوابگو باشد در مورد سایر برج ها کار تعویض را انجام می دهیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در پاســخ به این ســوال که 
کاهش تولید در سال گذشته را جبران کردید نیز پاسخ داد: پارسال کاهش 
تولیدی نداشتیم و سال گذشته در روزهای آخر اختالف تنها 4هزار تن به 
نســبت 2.5 میلیون تن تولید کارخانه، کاهش جزئی است البته آن هم 
کاهش تولید محسوب نمی شــود چرا که معموال شرکت برنامه هایش را 
بلندپروازانه می نویسد تا تالش بیشــتری برای تحقق آن داشته باشیم. 
به همین دلیل سال 99 در مقایســه با 98 بالغ بر 4هزار تن تولید بیشتر 
داشتیم اگرچه انتظار ما بیشتر از این بود. پیش بینی می شود امسال هم 

رشد خوبی در تولید داشته باشیم.
توالئیان در ادامه تصریح کرد: پارسال معضل کمبود آب به شدت امسال 
وجود نداشت بلکه کمبود مواد اولیه مطرح بود. برنامه ما راه اندازی کوره 
یک در شــهریور ماه بود که به دلیل کمبود مواد اولیــه در بهمن ماه اتفاق 

افتاد. 
متاســفانه به رغم قول های مساعدی که مســئولین وقت وزارت صمت 
برای تامین مواد اولیــه داده بودند مواد به موقع تامین نشــد و در حال 
حاضر تامین مواد اولیه بسیار لب مرز است . رایزنی های زیادی با بخش 
خصوصی و دولتی، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز انجام شــد و موفق 

شدیم تولیدمان را افزایش بدهیم.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص ســخنان وزیر صمت 
درباره احتمال افزایش قیمت زغال ســنگ در بازدید ســرزده روز جمعه 
رییس جمهور از معادن زغال سنگ طبس نیز گفت: قطعا با این موضوع 
مخالف هستیم چرا که معتقدیم قیمت زغال سنگ 26.5 درصد شمش 
فوالد و رقم بســیار معقولی اســت و موجب بهبود وضعیت معادن زغال 
ســنگ و نجات آنها از ورشکســتگی و تامین کافی حقوق کارگران شده 
است. از سوی دیگر کیفیت زغال معادن ما بسیار پایین است و ناچاریم 
30درصد زغال مصرفی مان را وارد و آن را با زغــال داخلی »ِبِلند« کرده و 

کک مورد نیازمان را تولید می کنیم.
وی افزود: در حــال حاضر ما تنها خریدار عمده زغال ســنگ در کشــور 
هســتیم. قیمت زغال ســنگ مثل قبل دستوری نیســت و تنها خریدار 
عمده اش در کشور ذوب آهن اصفهان اســت. از طرفی قیمت زغال باید 
نســبت معقولی از نقش آن در فوالد باشــد و نمی توان نقش آن را مانند 

کنسانتره یا گندله با باال بردن قیمتش به صورت دستوری پررنگ کنیم.
توالئیان با بیان اینکه معادن زغال سنگ کشور از فرصت افزایش قیمت 
زغال برای بهبود خطوط تولید کنســانتره و ارتقای کیفیت آن اســتفاده 
نکردند، گفت: انتظار ما این بود که در مقابل موافقت ذوب آهن با افزایش 
قیمت زغال سنگ، معادن در ارتقای کیفیت کنســانتره بیشتر کار کنند و 

راندمان کار را باالتر ببرند.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

رشد 10 درصدی تولید ذوب آهن اصفهان
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