
میزان کرایه برای هر نفر به صورت میانگین یک میلیون و ۵٠٠ هزار تومان باشد، اما همچنان اقشاری هستند که توانایی پرداخت این مقدار هزینه را ندارند و نیاز است
 نهاد های حمایتی به اقشار محروم و آسیب پذیر در این زمینه کمک کنند و پشتیبانی های الزم صورت بگیرد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه  2  شهریور  1401  
26   محرم   1444

24    آگوست   2022
 شماره 3608      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

3

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

 80 تصادف جرحی در اصفهان به دلیل 
حرکت با دنده عقب

5

 معاون امنیتی سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان مطرح کرد:
 پیش بینی سفر ۵ میلیون زائر اربعین به عراق؛ 

جاده به جاده، پای پیاده ...

جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان:

3هزار  پایگاه بسیج در 
مساجد اصفهان فعال است

استقبال 76 درصدی 
اصفهانی ها از مرز مهران 

برای سفر اربعین

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
خبرداد:

بهره برداری از 34  طرح تعاونی 
در اصفهان در هفته دولت

3

3

5

7

 داستان »رضایی« و »استقالل« 
هرروز پیچیده تر می شود؛

مورد عجیب »کاوه«

5

تحویل 1۵ دقیقه ای 
پالک جدید در تعویض 

پالک اینترنتی

رنا
 ای

س:
عک

مهلت تحويل اسناد به دِبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/06/19
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/06/20

دريافت اسناد : سِايت ِاينترنِتي
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و 
آئين نامه معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه عمومی  یک مرحله ای به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان 

وقت اداری روز شنبه 1401/06/19 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان 

سروش- حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایی – کوچه شــهداد – امور برق منطقه 4- طبقه 2 – دفتر امور تحویل نمایند. به پيشنهادهايي كه بعد 

از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

         http://tender.tavanir.org.ir             : سايت  اينترنتي معامالت توانير به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir     :سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 32299313  اداره مالی و اداری امور برق منطقه4 و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 32299001 اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

 *مناقصــه گران جهــت به روز رســانی مــدارک و فعالیــت های خــود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان 

به نشانی https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(

*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده 

، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

* پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايي پاكات آزاد مي باشد.

* به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

* ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.  

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
موضوع مناقصه

تاريخ توزيع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 
تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد 

ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

401140682001093905000005

تجهیز پست های زمینی 
و پدمانتد ،نصب تابلوهای 
فشار متوسط با قابلیت 

اتوماسیون و بهینه سازی 
پست زمینی ،کابلکشی فشار 
متوسط و ضعیف زمینی و 
اصالح ساختار شبکه های 
فشار ضعیف هوایی در 

محدوده امور برق منطقه 4

1401/06/021401/06/081401/06/191401/06/201.217.000.000

کارتخوان ها نان ها را کوچک کردند و کم فروشی را زیاد! 

نوبت اول

 بازار بزرگ اصفهان امن تر شد؛

 نوش دارو »پیش« از مرگ سهراب!

7

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

6

ایده خوب، اجرای بد مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

 تلف شدن 300 تن ماهی در سیل اخیر 
در استان اصفهان

 اخبار مختلف از استان هااز اصفهان و تبریز تا خراسان و فارس
 نشان می دهد  به اذعان مسئوالن کم فروشی سکه رایج شده و 

بیشترین شکایت درباره کم فروشی و در مرحله بعد گران فروشی است.

7

یک اصفهان شناس مطرح کرد:

َمدَرس ابن سینا احیا شود

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-2-207
عملیات بهره برداری آب 

و خدمات مشترکین 
منطقه گلپایگان

49.396.673.2162.469.833.000جاری

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 01 شهریور  1401 
25 محرم   1444

23  آگوست  2022
 شماره 3607    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تبدیل تهدید به فرصت با اجرای ۸۶ هزار هکتار طرح آبخیزداری در استان اصفهان؛

فرصت آبی برای گذر از وضعیت قرمز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

 همکاری فوالد مبارکه
 با نهاد های نظارتی

 10 مورد سگ گزیدگی
  از ابتدای سال در
 استان اصفهان

توانایی تولید بیش از 
400 فرآورده نفتی در 

پاالیشگاه اصفهان

ثبت نام 161 هزار زائر 
 اربعین از استان اصفهان 

در سامانه سماح

طرح اطعام واحسان 
حسینی فرصتی 

برای کمک به 
نیازمندان واقعی

رییس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد :

افتتاح 179 پروژه با 821 میلیارد 
تومان اعتباردر هفته دولت 

8
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7

5

5

3

7

5

3

7

آگهی مزایده عمومی شماره 401-05

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف: 1368838

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعدادی از زمینهای تجاری- خدماتی، درمانی، فرهنگی، کارگاهی –انبار ، مختلط )تجاری  - مسکونی( و مسکونی ویژه 
 )www.setadiran.ir( خود را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

با شماره شناسایی 2001001352000006 و کد مزایده گزار شماره 1352 در سامانه مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند:

* زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول( 1401/06/01 ساعت 8 صبح
* زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1401/06/02 

* مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/12 تا ساعت 19 بعد از ظهر خواهد بود
* آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه: روز 1401/06/22 ساعت 19 بعد از ظهر می باشد.

* زمان بازگشایی: 1401/06/23 ساعت 8 صبح )تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا روز 1401/06/21 ساعت 13/30 بعد از ظهر بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه 
شرکت شده و رسید دریافت نمایند.

* زمان اعالم به برنده: 1401/06/24
* آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 1401/06/31 

* حد نصاب برای بازگشایی پاکتهای مزایده، حداقل یک شرکت کننده در مزایده می باشد.
* اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت عالوه بر سامانه، به منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد.

  حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است
www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتی   

baharestan_new_town :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام 
 تلفن: 96 – 36861090 داخلی 209 دفتر فروش 

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1368773

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت
شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت به شماره 2001094734000042 را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز 

و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی: 
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/31

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/10

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 1/875/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر ، میدان فاطمیه ، شهرداری مرکزی – 03145225200 

روند واکسیناسیون نوبت سوم و چهارم 
در اصفهان پیشرفت خوبی ندارد

پیشرفت 17 درصدی احداث تقاطع 
غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان

خانه امن خدا

 مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان می گوید 
 هرچه جوانان بیشتر در یک مسجد حضور داشته و از آن استقبال کنند،

 آن مسجد نمره باالتری در ارزیابی می گیرد؛

نوبت اول

چاپ اول

 شرکت عمران 
شهر جدید بهارستان

3

سرپرست شرکت توزیع 
برق اصفهان خبرداد: 

افتتاح 175پروژه 
برق رسانی با 90 

میلیارد تومان اعتبار 
در هفته دولت

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

شهادت امام سجاد)ع( را تسلیت می گومیی

نوبت دوم



این ایده که ما به صورت سیاسی کارمان را متوقف می 
کنیم، برای مان غیرقاقبل قبول است؛ افراد ممکن 
است نظرات خود را داشته باشند و ما به آنها احترام می 
گذاریم، اما ما یک الزام قانونی داریم که باید بسیاری از 

چیزهایی که ایران باید شفاف کند را روشن کنیم

      وقتی اتهام زنی و بهانه جویی های طرف های غربی و آمریکا، تمامی ندارد؛

سیاست تاخیر و تهمت!

در حالی که بیش از یک هفته از پاســخ ایران به متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا می گذرد، آمریکا هنوز جوابی 
به نامه ایران نداده است. مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اما 
پاسخ ایران به پیشــنهاد این اتحادیه درباره احیای توافق هسته ای را 

معقول خوانده است. 
شــبکه »الجزیره« گزارش داد »الرنس نورمن« خبرنگار آمریکایی در 
رشــته توئیتی اعالم کرد: بورل در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه 
ســمینار Quo Vadis در اســپانیا گزارش کوتاهی در مورد مذاکرات 

ارائه داد.
بورل گفت بعد از ارائه پیشــنهادش درباره متن نهایی، ایران پاسخ داد 
که فکر می کنم معقول بود. )پاسخ ایران( به آمریکا منتقل شد که هنوز 
جواب نداده است. ما منتظر پاسخ آن هستیم و امیدوارم این پاسخ به ما 
اجازه دهد مذاکرات را کامل کنیم. به آن امیدوارم، اما نمی توانم اطمینان 
بدهم. این خبرنگار آمریکایی در توئیتی دیگر نوشت :»قرار بود پاسخ 
)آمریکا( تاکنون دریافت شده باشد. دیداری در وین برای اواخر هفته 
قبل پیش بینی شده بود که میسر نشد. ممکن است چنین دیداری در 

این هفته برگزار شود«.

نورمن در ادامه به بررسی اظهارات بورل پرداخت و نوشت نظر وی همسو 
با نظر برخی از دیپلمات های اروپایی اســت که پاســخ ایران به متن 
اتحادیه اروپا را معقول خوانده بودند.  او اضافه کرد: در واقع، کمی فراتر 
از آن است، بیشتر پاسخ هایی که من از منابع اروپایی دریافت کردم این 

بود که آمریکا می تواند با پاسخ ایران همکاری کند.
دوشنبه )۲۲ اوت( همچنین »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین از گفت وگو با همتای ایرانی خود 
درباره مذاکرات وین خبر داد و یادآوری کرد: یک هفته پیش در چنین 
روزی، ایران به ســایر شــرکت کنندگان در مذاکرات وین پیش نویس 
پیشنهادات نهایی و از نظر ما کامال معقول خود در خصوص پیش نویس 
تصمیم احیای برجام را ارائه کرد. امیدواریم بررســی این پیشــنهادها 
در واشنگتن زمان زیادی نبرد.گروســی، مدیرکل آژانس اما می گوید: 
قطعا بدون دریافت پاسخ معتبر از ایران، پرونده تحقیقات را نمی بندم.

»رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 
در مصاحبه ای با شبکه خبری »سی ان  ان« گفت: کنار گذاشتن تحقیقات 
کاری نیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام دهد یا هرگز بدون 
روند مناســب انجام خواهد داد. کلید این امر در یک چیز بسیار ساده 

نهفته است. آیا ایران با ما همکاری خواهد کرد؟
وی اضافه کرد: پاســخ های الزم را به ما بدهید و دسترســی به افراد و 
مکان ها را به ما معرفی کنید تا بتوانیم بســیاری از موارد مورد نیاز برای 
شفاف سازی را روشــن کنیم. در نهایت، ما گزارشی را ارائه می کنیم که 
در آن چه اتفاقات رخ داده، روشــن می شود و ســپس این موضوع به 

پایان می رسد.«
گروســی در ادامه بیان کرد: این ایده که ما به صورت سیاسی کارمان را 
متوقف می کنیم، برای مان غیرقاقبل قبول اســت؛ افراد ممکن است 
نظرات خود را داشته باشــند و ما به آنها احترام می گذاریم، اما ما یک 
الزام قانونی داریم که باید بسیاری از چیزهایی که ایران باید شفاف کند 

را روشن کنیم.
وی در پاسخ به سوال مجری »سی ان ان« که پرسید آیا بدون دریافت 
پاسخ معتبر تحقیقات را مختومه می کنید، گفت: قطعا نه. تاکنون ایران 
به ما جواب های فنی درمورد منشأ بسیاری از آثار اورانیوم نداده است. 
اتهام زنی ها به ایران در حالــی ادامه دارد که به نظر می رســد به قول 
»اولیانوف« سیاست ایاالت متحده همین است؛ هروقت به خط پایان 

نزدیک می شویم، تاخیرها و تهمت ها و بهانه جویی ها آغاز می شود!

اخبار
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روزنامه همشهری:

نقطه قوت، تبدیل به نقطه ضعف شد!
روزنامه همشــهری با اشــاره به گزارش هیئت تحقیق و تفحص در باره فوالد مبارکه نوشت: مجلس 
انقالبی، فساد یک بنگاه اقتصادی را بررسی و افشا کرده و آن وقت همین اقدام ضدفساد شده است 
نشانه فساد تودرتو و فســاد سیستمی و چماقی علیه جمهوری اســالمی. در هیچ جای عالم چنین 

وضعیتی پیدا نمی کنید که قوت یک نظام را به نقطه ضعفش تبدیل کنند. 
اینکه ضدانقالب و مزدورهــا و مواجب بگیرانش چنین پروژه موهومی را جلو ببرند عجیب نیســت؛ 
عجیب این است که چرا این رفتار مشمئزکننده برای برخی در داخل یک عادت رسانه ای شده است.

مبارزه با فساد همه جای دنیا منشأ امید است و در کشور ما به واسطه بازارمکاره ممبر و معرکه گیری 
الیک، شده است عامل کسری.

 

حلیم چه کسی را هم می زنید؟!
روزنامه »اعتماد« با اشــاره به حواشــی اظهارنظر اخیر علی کریمی درباره نذری دادن نوشت: خدا 
وکیلی آن روحانی بزرگواری که علی کریمی را »الدنگ« و »بی شــرف« نامید، چه خدمتی به اسالم 
و اعتقادات ما و سنت حســنه نذری  دادن کرد؟ مخاطب آیه »وجادلهم بالتی هی احسن« کیست؟ 
و »حسنات األبرار سیئات المقربین« چه نسبتی با ناسزاگویی این روحانی عزیز دارد؟ همه اینهایی 
که این روزها راه افتاده اند و به همه سلبریتی ها -بد و خوب شان- ناسزا می گویند، آنها را بی سواد و 
هوچی و پولدارهای مرفه بی درد و... می نامند، حلیم چه کسی را هم می زنند؟چون این افراد در زمان 
انتخابات از آقای رییســی یا فالن جناح حمایت نکرده اند، مهدورالدم هســتند؟ مگر غیر از رییسی، 
کاندیداهای دیگر ریاست جمهوری آدم های همین سرزمین نیستند؟ و مگر شورای نگهبان همه آنها 
را تایید نمی کند؟ پس چرا دفاع سلبریتی ها از یک کاندیدا گناه نابخشودنی می شود؟ و مهم تر اینکه 

مگر نقش آنها در عرصه انتخابات به شرکت گسترده تر مردم نمی انجامد؟ این جرم است؟
 

سید حسن خمینی :

  امام علی )ع( می فرمایند کسی که مانع رفاه مردم می شود
 را در حلقه مشاورانت قرار نده

جماران نوشت: حجت االسالم و المســلمین سید حسن خمینی در مراســم تجدید میثاق رییس 
جمهور و اعضای دولت با آرمان های امام راحل در حرم مطهر امام گفت: حضرت امیر به مالک اشتر 
می فرمایند داخل نکن در حلقه مشــاورانت: بخیل را، بخیلی که فضل را از تو و مردم برمی گرداند. به 
زبان امروزی بگوییم...هر کسی که ریشه ای در بخل دارد و مانع رفاه می شود، اینها به تو وعده فقر می 
دهند. یک مدیر، یک مشاور، تنها به شرطی مدیر اسالمی است که شجاع باشد. نه از حرفی بترسد، 

نه از عزلی وحشت کند و نه در مقابل دشمن خارجی متزلزل باشد.
 

واکنش دفتر »مخبر« به پاسخ دفتر »جهانگیری«
ایرنا نوشــت : معاونت ارتباطات و اطالع رســانی دفتر معاون اول  رییس جمهور در واکنش به شبهه 
افکنی دفتر اســحاق جهانگیری درباره در اختیار داشتن یک دســتگاه خودرو از سوی تیم حفاظت 
محمد مخبر، توضیحاتی ارائه داد.معاونت ارتباطات و اطالع رســانی دفتر معاون اول رییس جمهور 
روز دوشــنبه توضیح داد: »محمد مخبر« و تیم حفاظت وی صرفا از خودروی سواری ساخت داخل 
استفاده می کنند و در یک سال گذشته هیچ گاه با وسیله نقلیه غیر ایرانی تردد نداشته است. بر اساس 
این توضیحات، پیش از این یک دستگاه لندکروز و یک دســتگاه پژو ۶۰۷ در اختیار تیم حفاظت و 
حوزه معاون اول رییس جمهور بوده که با توجه به عدم نیاز به آن، تحویل نهاد ریاست جمهوری شده 

بود تا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

واکنش »پوتین« به قتل دختر »دوگین«
ایسنا نوشت: رییس جمهور روسیه قتل داریا دوگین را »نفرت انگیز« و »بی رحمانه« توصیف کرد 
و به خانواده او تســلیت گفت.بر اســاس آنچه کرملین در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، رییس 
جمهور روسیه قتل دختر الکساند دوگین فیلســوف و دانشمند روس که به پوتین نزدیک است، را 
جنایتی نفرت انگیز و بی رحمانه خواند و گفت که این جنایت به زندگی داریا دوگین، فردی باهوش 
و با اســتعداد پایان داد.پوتین گفت: داریا دوگین یک روزنامه نگار، دانشمند، فیلسوف و خبرنگار 
 )FSB( نظامی است که صادقانه به مردم و میهن خدمت کرده است. سرویس امنیت فدرال روسیه
اعالم کرد که سرویس های ویژه اوکراین در انفجار مرگباری که در آن »داریا دوگینا«، دختر فیلسوف 
سیاسی و متحد والدیمیر پوتین، »الکساندر دوگین« کشته شد، دست داشته اند. کمیته تحقیقات 

روسیه اعالم کرد که یک بمب در زیر خودرو، در سمت راننده کار گذاشته شده بود.
 

گوترش: رجزخوانی هسته ای باید متوقف شود
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که در حال حاضر خطر هسته ای در باالترین سطح طی چندین دهه 
قرار دارد.به گزارش خبرگزاری تاس، »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل دوشنبه در نشست 
شورای امنیت گفت: خطر هسته ای به باالترین ســطح طی چندین دهه افزایش یافته است.وی 
تاکید کرد: کشورهای با تسلیحات هسته ای باید متعهد شوند که اولین طرفی نیستند که بخواهند از 
آن تسلیحات استفاده کنند. آنها همچنین باید به کشورهایی که تسلیحات هسته ای ندارند تضمین 
دهند که علیه آنها از تسلیحات هســته ای اســتفاده نخواهند کرد و آنها را هم به استفاده از چنین 
تسلیحاتی تهدید نمی کنند و در این زمینه هم شفاف باشند. رجزخوانی هسته ای باید متوقف شود.

گوترش گفت:  ما نیاز داریم تا همه کشورها بار دیگر به یک جهان عاری از تسلیحات هسته ای متعهد 
شوند و از هیچ تالشی برای آمدن به پای میز مذاکره به منظور کاهش تنش ها و پایان دادن به رقابت 

هسته ای، یک بار و برای همیشه، دریغ نکنند.
 

اولیانوف:

  تا به خط پایان نزدیک می شویم مشکالت جدید 
اضافه می شود

نماینده روسیه در مذاکرات وین با واکنش نشــان دادن به اظهارات اخیر دولت آمریکا درباره پاسخ به 
پیشنهادات ایران برای احیای توافق هســته ای، گفت که دلیلی برای بدبینی در این باره وجود ندارد.به 
گزارش خبرآنالین، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در وین در صفحه 
توئیترش نوشت: آمریکا عقیده دارد برخی مسائل هنوز در مذاکرات وین باقی مانده اند و به زمان بیشتری 
برای تشریح مواضعش درباره آن ها نیاز دارد. این تبدیل به یک رویه شده است؛ به محض این که تقریبا 

به خط پایان نزدیک می شویم، مشکالت جدیدی ایجاد می شوند. اما این دلیلی برای بدبینی نیست.
 

تاکید ژاپن به ادامه سیاست های تحریمی علیه روسیه
نخســت وزیر ژاپن تاکید دارد سیاســت های تحریمی علیه روســیه و حمایت های همه جانبه از 
اوکراین ادامه خواهد یافت. وزیر دارایی ژاپن گفت فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور به وزرای 
کابینه خود دســتور داده تا با حفظ هماهنگی های نزدیک و همکاری های همه جانبه با گروه هفت 
به سیاست های تحریمی خود علیه روسیه و در عین حال حمایت های همه جانبه از اوکراین ادامه 
دهند.به گزارش خبرگزاری رویترز، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن در جمع خبرنگاران با اشاره 
به این نکته گفت: ما به همکاری نزدیک با گروه ۷ ادامه می دهیم و در عین حال به دستور العمل های 
نخست وزیر در زمینه اوکراین و روسیه هم جامه عمل می پوشانیم.ی در ادامه تاکید کرد: مقامات 

ژاپن فعال در مورد اعمال تحریم های جدید علیه روسیه به نتیجه نرسیده اند.

خبر روز

وزارت کشور: 

جامعه زینب)س( امکان 
قانونی فعالیت ندارد

فارس: دبیرکل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: 
با توجه به اتمام پروانــه فعالیت حزب جامعه 
زینب )س(، دبیرکل و اعضای شورای مرکزی، 
امکان ادامه فعالیت ندارند.محســن اسالمی، 
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پایان 
چهارمین نشســت کمیســیون ماده ۱۰ قانون 
چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
در جمع خبرنگاران، اعالم کرد: در نشست اخیر 
کمیسیون با تاســیس حزب جمعیت اعتالی 
نهادهــای مردمی انقالب اســالمی به شــرط 
اصالح اساسنامه و مرامنامه موافقت شد.وی 
ادامه داد: دومین مصوبه کمیســیون مربوط به 
انجمن کلیسای شرق آشوری بود که در نشست 
کمیســیون گزارش برگــزاری مجمع عمومی 
انجمن کلیسای شرق آشوری مطرح و با حضور 
اعضــا در ترکیب هیئت مدیــره و تمدید پروانه 
فعالیت این حزب، موافقت شد.مدیرکل دفتر 
امور سیاسی وزارت کشور مصوبه سوم کمیسیون 
ماده ۱۰ احزاب را بررسی گزارش مجمع عمومی 
حزب کارگزاران سازندگی دانست و گفت: مقرر 
شد ریاست کمیسیون احزاب با شورای مرکزی 
حزب کارگزاران جلســه ای برگزار کند و نتیجه 
آن در جلسه آتی کمیسیون طرح شود.اسالمی 
اضافه کرد: برگزاری مجمع عمومی حزب همدلی 
مردم تحول خواه، دیگر مصوبه کمیسیون بود و 
گزارش برگزاری مجمع این حزب در کمیسیون 
مطرح و مورد تایید قــرار گرفت.وی همچنین 
به تصمیم گیری کمیســیون ماده ۱۰ احزاب در 
ارتباط با جامعه زینب )س( اشاره کرد و گفت: 
با توجه به شــکایات متعدد واصله در خصوص 
حزب جامعه زینب )س( کمیســیون ماده ۱۰ 
احزاب مســتند به مفاد قانون احزاب، موضوع 
را مورد بررسی قرار داد و مصوب کرد با توجه به 
اتمام دوره فعالیت دبیرکل و اعضای شــورای 
مرکزی حزب از اواسط بهمن ماه سال گذشته، 
فعالیت دبیرکل و شورای مرکزی فاقد وجاهت 
قانونی است.مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت 
کشور خاطرنشان کرد: بررسی های تفصیلی در 
خصوص شــکایات هم در نشست های بعدی 

کمیسیون انجام خواهد شد.

بین الملل آمریکا:

 به محض تکمیل رایزنی ها پاسخ ایران را می دهیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی که حدود یک هفته از پاسخ ایران به نظرات پیشنهادی اتحادیه اروپا می گذرد و مذاکرات وین در انتظار پاسخ واشنگتن 
است، اعالم کرد: به محض تکمیل رایزنی ها پاســخ ایران را می دهیم.ند پرایس عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی خبری در توجیه تعلل کشورش برای 
پاسخ به نظرات ایران مدعی شد: ایران با چندین نظر پاسخ داده است. به این دلیل است که بررسی این نظرات و تعیین یک پاسخ از سوی ما،  مدتی زمان برده 
است. ما با جدیت درحال بررسی این نظرات هستیم.این مقام آمریکایی در عین حال مدعی شد می توانم تضمین دهم که حتی یک روز بیش از زمان الزم برای 
ارائه پاسخ به اتحادیه اروپا، وقت را از دست ندهیم.وی ادامه داد تا جایی که امکان دارد به سرعت، اصولی و با دقت درحال آماده سازی یک پاسخ کامل هستیم. 
این پاسخ، بازخورد ایران را در خود جای می دهد و ما به سرعت آن را ارائه خواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد، هنوز موضوعات مهم و  برخی 

مسائل، باقی مانده و حل نشده اند که باید حل و فصل و برخی شکاف ها و اختالفات نیز برطرف شوند.

یک مقــام آمریکایی کــه نام وی فاش نشــده به 
خبرگزاری بلومبرگ گفت که ایاالت متحده همچنان 
در حال بررسی آخرین پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره 

توافق هسته ای است.
وی افزود: دولت بایدن در زمان مناســب پاســخ 
خواهد داد و با فرافکنی در خصوص تاخیر در جواب 
دهی مدعی شد ایران ماه هاست تاخیر ایجاد کرده 
و اینکه آمریکا اکنون در حال معطل کردن این روند 

است، اشتباه است.
این مقام آمریکایی ادامه داد: توافق نزدیک تر از آن 
چیزی است که دو هفته قبل بود؛ اما نتیجه همچنان 
نامشخص اســت چرا که برخی اختالفات و برخی 

موضوعات مهم هنوز باید حل شوند.
اظهارات مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در یک کنفرانس خبری در اسپانیا درباره پاسخ ایران 
به متن پیشنهادی گفت: »پاسخ ایران به پیشنهاد 
اتحادیــه اروپا دربــاره توافق هســته ای، معقول و 
منطقی بوده اســت.«وی همچنیــن ادامه داد: ما 
منتظر پاسخ آمریکا هستیم  این پاسخ باید تا االن 
ارائه می شد. پیش بینی شده بود نشستی تا پایان 
هفته پیش در وین برگزار شود، اما این امکان وجود 
نداشــت. ممکن اســت که هفته آتی این نشست 
برگزار شود.«ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور 

خارجه نیز در نشســت خبری هفتگی خود در این 
باره گفت: »ایــران مبتنی بر رویکرد ســازنده خود 
پاســخش را در زمان مقرر ارائه کرد. تا اینجای کار 
هنوز از سوی طرف مقابل مشخصا آمریکا پاسخی 
را دریافت نکردیم. زمانی می توانیم از نتیجه بخش 
بودن مذاکــرات صحبت کنیم که طــرف مقابل نیز 

پاسخ خود را ارائه دهد.«

مقام آمریکایی:

 توافق نزدیک تر از قبل است

عکس روز  

سردار اصفهانی در 
سوریه به شهادت رسید

علیجانــی،  لفضــل  ابوا ســردار 
دانش آموخته دانشکده افسری امام 
حسین)ع( سپاه پاسداران و از کارکنان 
مهندسی رزمی دانشکده علوم و فنون 
امیرالمومنین)ع( نیروی زمینی سپاه 
سحرگاه دوشــنبه در دفاع از حرم اهل 
بیت)ع( در ســوریه به شهادت رسید. 
وی متولد محله احمدآباد درچه و برادر 

شهید قاسم علیجانی است.



بیژن سورانی

چهارشنبه 2 شهریور 1401 / 26 محرم 1444 / 24 آگوست 2022 / شماره 3608
 معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان :

افزایش قیمت مرغ، مصرف گوشت قرمز را بیشتر کرد
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سرانه ۳۲ کیلوگرم مرغ در ماه، در هیچ 
کشوری جز کشــور ما نبود، اما با افزایش قیمت مرغ، مصرف مرغ کاهش پیدا کرد و مصرف گوشت 
گوسفند بیشتر شد و این در حالی است که گوشت گوســفند نسبت به مبلغ تمام شده افزایش قیمت 
زیادی نداشته است.حسین ایراندوست، با اشــاره به اینکه بعد از مردمی ســازی یارانه ها، نرخ چهار 
محصول اصلی گندم، دانه جو، ذرت و کنجاله سویا تغییر کرد و با افزایش قیمت ۶۰ درصدی مواجه شد، 
اظهار کرد: این تغییر نرخ، تنش هایی در حوزه دام و طیور ایجاد می کرد و اولین مسئله تامین نقدینگی 
تولیدکنندگان در بخش دام و طیور بود که ســعی شد با اعطای تســهیالت با سود پایین به تولیدکننده 
مشکالت این بخش رفع شود و اکنون اصفهان با بیش از هزار میلیارد تومان رتبه اول جذب تسهیالت را 
دارد.وی از توزیع نهاده به صورت توافقی با واردکننده خبرداد و افزود: این اقدام توزیع نهاده را رقابتی کرده 
و بسیاری از واردکنندگان قیمت هایی پایین تر از قیمت مصوب ارائه می دهند و شرایط خرید تغییر پیدا 
کرده است.وی درباره برنامه این سازمان برای تنظیم بازار گوشت و مرغ، گفت: سرانه ۳۲ کیلوگرم مرغ 
در ماه در هیچ کشوری جز کشور ما نبود و با افزایش قیمت مرغ، مصرف مرغ کاهش و مصرف گوشت 
گوسفند افزایش پیدا کرد و این در حالی است که گوشت گوســفند نسبت به مبلغ تمام شده افزایش 

قیمت زیادی نداشته است.
 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد:

بهره برداری از 34  طرح تعاونی در اصفهان در هفته دولت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: ۳۴ طرح تعاونــی در هفته دولت و تعاون ، 
با مشارکت ۲ هزار و ۸۶۸ عضو  ، ســرمایه گذاری بیش از ۱۱ هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۲ 
هزار و ۶۸ نفر بهره برداری خواهد شــد.میثم مداحی اظهار داشت: استان اصفهان در سرمایه گذاری  و 
اشتغال ایجاد شده در طرح های قابل افتتاح در ســطح کشور رتبه اول را داراست.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: ۹۹ درصد سرمایه گذاری  این طرح ها توسط اعضا و تنها یک 
درصد آن از طریق دریافت تسهیالت انجام شده که از شاخصه مهم این طرح ها محسوب می شود.وی 
خاطرنشان کرد:  بیشترین تعداد طرح های تعاونی به ترتیب در رشته های خدمات، صنعتی هرکدام 
با هشت طرح، مسکن هفت طرح، کشاورزی و تامین نیاز هرکدام با ســه طرح، چند منظوره و اعتبار 
هرکدام با ۲ طرح و صنایع دســتی با یک طرح، فعالیت دارند.مداحی با اشاره به تفکیک شهرستانی  
این طرح ها افزود: بیشترین تعداد طرح ها مربوط به شهرستان اصفهان با ۹ طرح، کاشان و مبارکه هر 
کدام با سه طرح، خوانسار، فریدن، لنجان  و شاهین شهر و میمه هر کدام با ۲ طرح، آران و بیدگل، تیران 
و کرون، چادگان، خمینی شهر، خورو بیابانک، دهاقان، شهرضا، فالورجان، گلپایگان، نایین و نطنز هر 
کدام یک طرح بوده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: با آغاز هفته 
تعاون )هفتم تا ۱۳ شهریور ماه( و در راستای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون مراسم افتتاح نمادین ۴۵۷ 
طرح تعاونی با مشارکت  ۲۱ هزار و ۴۳۳ عضو و سرمایه گذاری بیش از ۴۱۷۲.۴ میلیارد تومان و ایجاد 

اشتغال برای ۱۱ هزار و ۶۸۶ نفر در سطح کشور افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

ثبت رکورد دوباره تولید برق تابستانه
نیروگاه شهید منتظری اصفهان رکورد کشوری تولید برق در بازه زمانی پیک بار تابستانی را تجدید کرد.

مدیر نیروگاه شهید منتظری اصفهان با بیان اینکه این نیروگاه در تابستان سال جاری هزار و ۶۰۰ مگاوات 
برق تولید کرده، گفت: این رکورد نســبت به سال گذشــته یک و نیم درصد افزایش داشته است. امیر 
نریمانی افزود: در زمستان گذشته ۷۸۰ متخصص برق این نیروگاه موفق شدند با کار فشرده تر دو عملیات 
تعمیرات اساسی انجام دهند که این امر منجر به کاهش پنجاه درصدی خروج برنامه ریزی شده از مدار 

تولید و دستیابی به رکورد خروج صفر اضطراری شد.

کارتخوان ها نان ها را کوچک کردند و کم فروشی را زیاد! 

ایده خوب، اجرای بد

خرداد ماه گذشــته وزیر جهاد کشاورزی از 
بررسی عرضه نان به شکل کیلویی در شورای 
آرد و نان خبر داده بود اما تاکنون این موضوع در شــورای آرد و نان تعیین 
تکلیف نشده در حالی که با مجهز شدن نانوایی ها به کارتخوان هر روز نان ها 
کوچک تر می شود.البته بر اساس جدول ارائه شده برای قیمت نان در سال 
۱۴۰۱ به تفکیک نوع آرد در استان ها وزن چانه نان در استان های مختلف 
کشور، متفاوت است؛ در شهر تهران وزن چانه نان سنگک ۶۵۰ گرم، بربری 
با آرد نوع یک )یارانه ای( ۶۰۰ گرم، تافتون ۲۵۰ گرم و نان لواش نیز ۱۶۰ گرم 
اســت که در تمامی نانوایی ها وزن مذکور به شکل بنری بزرگ نصب شده 
است. دولت نیز گفته اســت که قیمت انواع نان در سال ۱۴۰۱ بدون تغییر 
می ماند و شهروندان در صورت مشاهده افزایش قیمت نان با سامانه ۱۲۴ 
تماس بگیرند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد، با این حال اخبار 
مختلف از استان ها از اصفهان و تبریز تا خراسان و فارس به اذعان مسئوالن 
کم فروشی رایج شده و بیشترین شــکایت درباره کم فروشی و در مرحله 
بعد گران فروشی است.خبرنگار بازار نوشت: مشاهدات از سطح شهر تهران 
حاکی از کوچک شدن روزانه نان ها هم زمان با اجرایی شدن فروش نان با 
کارتخوان های نصب شده دارد. این در حالی است که در سال های نه چندان 
دور تمامی چانه های نان ابتدا وزن کشی می شد و سپس به داخل تنور می 
رفت و یا در دهه های قبل فروش نــان کیلویی و به اصطالح بر مبنای وزن 

»َمن« بود )در شهر های مختلف هر »من« متفاوت بود به عنوان مثال در 
خراسان هر من سه کیلو بود(.

کارت خوان هایی که قابلیت پیچاندن دارند!

حشــمت ا... عســگری، معاون اســتاندار تهران گفته بود: » ۹ هزار و ۶۰۰ 
نانوایی مجوز دار در اســتان تهران فعالیت دارد که تمامی این نانوایی ها به 
سیستم کارت خوان مجهز شده اســت.«وی با بیان اینکه با اجرای طرح 
هوشمندسازی فروش نان، میزان تخصیص آرد و میزان یارانه واحدهای 
نانوایی شفاف سازی می شود، افزوده بود: »هر تراکنش مربوط به نان و 
میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص می شود و این شفافیت یک 
آورده بزرگ یارانه ای برای جامعه محســوب می شود.«اگر چه این طرح 
الاقل حجم قاچاق و انحراف یارانه های تخصیصی از ســوی دولت را کم و 
ساماندهی کرده است و یک دستاورد برای دولت به شمار می رود؛ اما به نظر 
می رسد این دستاورد به بهای کوچک شدن نان های مردم تمام شده و باید 

هر چه زودتر چاره ای برای آن اندیشید.

فروش نان با آردهای اضافی؟
اگر ادعای اســتانداری تهران مبنی بر کارتخوان کــردن تمامی نانوایی 
های سطح شهر تهران درست باشــد نباید نانوایی ها فروش نان بدون 

کارتخوان داشته باشند.در حالی که یک نانوایی در محدوده مرکز میوه 
و تره بار کردستان به رغم ادعای معاون اســتاندار تهران فروش بدون 
کارتخوان و با درخواست پرداخت قیمت نان به شکل نقدی را در برخی 
روزها انجام می دهد. بدیهی اســت در چنین شــرایطی بعید است که 
نانوایی مذکور توانایی پخت نان با قیمت ۳۰۰۰ تومان را با آرد آزاد داشته 
باشد و از این رو می توان به راحتی دریافت که احتماال مازاد آرد سهمیه 
ای را خارج از جریان شبکه می فروشد بدون آن که نگران کاهش سهمیه 

آرد خود باشد.
به این ترتیب اجرای یک طرح خوب در حال انحراف و کوچک شدن نان 
های مردم شده در حالی که می توان به راحتی با محاسبه فروش نان بر 
مبنای وزن جلو این نوع زیاده خواهی ها را هم گرفت و مردم را نسبت 
به این نوع طرح ها بدبین نکرد به خصوص آن که اتحادیه های نانوایی 

مخالفتی با فروش کیلویی نان ندارند.
البته بنا به ادعای رییس اتحادیه نان سنگی تهران هم اکنون هزینه های 
کارگری به همراه سایر هزینه های ناشــی از تورم باالی امسال توجیه 

فعالیت را سخت کرده است.
یک نانوایی ســنگکی در محدود خیابان فاطمی با تاییــد این ادعا به 
خبرنگار ما در باره فروش نان و یا آرد خارج از سیستم کارتخوان گفت: 
این کار برای کسی که وجدان داشته باشــد امکان پذیر نیست. زیرا بر 
مبنای میزان فروش، به نانوایی ها آرد تخصیص داده می شود. مگر آن 
که کم فروشی زیادی در نانوایی صورت بگیرد تا بتواند دوباره به اصطالح 

یک تنور از آرد های مازاد بزند!
به گزارش بازار، البته موضوع هزینه ها به ویژه اجاره بهای مغازه و اجاره 
مجوز از جمله هزینه هایی اســت که در سال جاری بســیار باال رفته و 
اتحادیه ها می توانند با تسهیل کردن در صدور مجوزها حجم زیادی از 

هزینه های فعاالن نانوایی را در سطح شهر تهران کم کنند.
یک شهروند که شاکی از کوچک شدن نان سنگک خریداری شده اش 
بوده در این باره گفت: مجوز و سهمیه و... همه اینها به مردم ربطی ندارد. 
دولت فقط نباید به فکر خودش باشد که هزینه اش را کاهش بدهد. بلکه 
باید نظارت کنند و هر چه سریع تر جلوی این نوع دزدی ها و کم فروشی 
ها را بگیرند. این طور پیش برود تا چند ســال بعد قیمت نان به اصرار 

دولت ثابت خواهد ماند ؛اما نان سنگ اندازه کف دست خواهد شد!
این شــهروند گفت: اخیرا درباره کم فروشــی نانوایی ها گزارش های 
زیادی پخش می شود و در صدا و سیما نشان می دهند که نانوایی ها 
جریمه می شود. این هم به نفع دولت و اتحادیه است دولت باید کاری 
کند که ســفره مردم کوچک نشود و گرنه تمام شــبکه های استانی در 
حال نشان دادن گزارشاتی از کم فروشی نانوایی ها و جریمه آنهاست. 
وی افزود: انحصار در صدور مجوز نانوایی هــا را بردارید تا هزینه های 
اجاره های مجوز کم شود و کمتر از وزن نان ها زده شود و مانند قبل تمام 
نانوایی ها را ملزم به وزن کردن چانه و یا فروش کیلویی نان کنید. مگر 
تخم مرغ را که قبال شانه ای فروخته می شد در شهر تهران و میادین میوه 

و تره بار کیلویی نمی فروشند؟

مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: در ســیل اخیــر ۲۰ مزرعه پرورش 
ماهی در فریدون شهر و سمیرم دچار آسیب و ۳۰۰ 

تن ماهی تلف شد.
محمدرضا عباسی در نشســت خبری با اشاره به 
اینکه در سیل مردادماه امسال ۲۰ مزرعه پرورش 
ماهی عمدتا در فریدون شــهر و ســمیرم اصفهان 
دچار آسیب شد، گفت: ۳۰۰ تن ماهی در سیل اخیر 

تلف شدند و سیل خســارت ۵۰۰ میلیارد ریالی در 
مزارع پرورش ماهی استان برجای گذاشت.

وی افزود: پیشگیری از خســارات سیل در مزارع 
پرورش ماهــی نیازمند تعبیه چاهــک برای مهار 
سیالب بوده و الزم اســت اداره آب و فاضالب در 
این راستا همراهی کند. در سیل اخیر برخی مزارع 

ورودی ها را بستند و ماهیان را نجات دادند.
مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: بیش از ۸۶۰۰ تن انواع 
ماهی هــای خوراکی در اســتان اصفهــان تولید 

می شود.
همچنین مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان در 
این نشست خبری با بیان اینکه امنیت غذایی در 

هر دولتی بســیار اهمیت دارد، اظهار داشت: سال 
گذشته ۴۸ میلیون دالر صادرات فرآورده های خام 
دامی با گواهی بین المللی دامپزشکی اصفهان به 

خارج از مرز های کشور صادر شده است.
شهرام موحدی ادامه داد: بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۴ 
هزار کیلوگرم خامه استرلیزه و پاستوریزه و هشت 
هزار تن پنیر طی پنج ماه گذشــته به روسیه صادر 

شده است.
وی گفت: در زمینه دامپزشــکی بیش از سه ماه با 
روســیه چالش داشــتیم در خصوص اینکه ثابت 
کنیم محصوالت پــگاه اصفهــان و گلپایگان فوق 
العاده است که اجازه صادرات داده شود و اکنون در 

حال صادرات این محصوالت هستیم.

مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

تلف شدن 300 تن ماهی در سیل اخیر در استان اصفهان

با مسئولان

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان:

مرغ های یخ زده به جای مرغ گرم به فروش می رسیدند
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از دســتگیری صاحب مغازه ای که مرغ های یخ زده دولتی را در شرایط بســیار غیر بهداشتی، ذوب و به فروش 
می رساند، خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان در قالب تیمی مشترک با کارشناسان تعزیرات حکومتی، 
سازمان صمت و جهاد کشاورزی حین بازدید از مغازه های مرغ فروشی متوجه تخلف بزرگ یکی از مرغ فروش ها شدند.وی افزود: در بازرسی دقیق صورت گرفته 
از محل مذکور مشخص شد صاحب مغازه، مرغ های یخ زده دولتی را در شرایط بسیار غیر بهداشتی و غیرقانونی ذوب و پس از قطعه بندی اقدام به بسته بندی 
کرده و با جعل عنوان یک برند مطرح آن ها را به قیمت گزاف به فروش می رساند.رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه 
ارزش مرغ های یخ زده قطعه بندی شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این راستا متصدی این واحد صنفی به اتهام اخالل در بازار فروش مرغ 

دستگیر و به همراه پرونده تکمیلی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

وز عکس ر

خبر روز

سیگنال منفی دالر به بازار سکه؛

سکه پرواز کرد
فعاالن بازار سکه معتقدند که یک عامل افزایش قیمت سکه در بازار، بالتکلیفی در روند مذاکرات و نیز 
افزایش قیمت دالر است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در حالی هر قطعه سکه امامی در بازار ارز 
یازدهم مردادماه به دنبال خبرهای مثبت برجامی وارد فاز ریزشی شده بود، اما از ۲۹ مردادماه تغییر 
مسیر داده و دوباره بازار شاهد پرواز قیمت هاست.بررسی روند یک ماه گذشته بازار نشان می دهد که 
هر قطعه سکه امامی در حالی که اول مردادماه در باالترین قیمت و در حدود ۱۵ میلیون و ۷ هزار تومان 
به فروش می رفت، اما تقریبا از بیستم مردادماه تقریبا هر روز ریزشی بوده، تا جایی که ۲۹ مرداد وارد 
کانال ۱۲ میلیون تومان شده و در رقم ۱۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان جا خوش کرد.اما از این تاریخ به بعد، 
دوباره بازار سکه در مسیر صعودی قرار گرفته است تا این که در نهایت مردادماه را با قیمت ۱۳ میلیون 
و ۵۸۴ هزار تومان پایان برد.فعاالن بازار ســکه معتقدند که یک عامل افزایش قیمت سکه در بازار، 
بالتکلیفی در روند مذاکرات و نیز افزایش قیمت دالر است.قیمت دالر نیز که از قیمت ۳۲ هزار تومان 
در روزهای گذشته به کانال ۲۷ هزار تومان نزدیک شده بود، در حال حاضر در حدود ۲۹ هزار و ۶۵۰ هزار 
تومان قیمت دارد.از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران معتقدند انتظار یک هفته ای تهران برای دریافت 
پاسخ آمریکا درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره برجام موجب بدبینی عده ای از معامله گران 
نسبت به این موضوع شده است.کارشناسان عنوان می کنند تا زمانی که تقریبا نتیجه برجام مشخص 

شود، بازار احتماال در همین محدوده قیمتی تغییر قیمت داشته باشد.
 

سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری عنوان کرد:

جهش رشد تولید و صادرات صنایع در کشور
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهش تولید و صادرات صنایع در یک ساله حضور دولت 
سیزدهم خبر داد و گفت: مشکالت و اتفاقاتی که در فوالد مبارکه رخ داده توسط قوه قضاییه در حال 
پیگیری اســت در نتیجه برای رفع مشکل و ریشــه یابی آن نیازمند جو آرام رسانه ای هستیم.امید 
قالیباف اظهار کرد: در چهار ماهه امسال در حوزه تجارت خارجی و در حوزه صادرات ۲۷.۳ درصد معادل 
۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر  نسبت به مدت مشابه رشد داشته ایم و این به معنای افزایش تولید، 
افزایش رقابت پذیری و اصالح ساختارهاســت.وی ادامه داد: در بهار سال جاری در حوزه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی ۴ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشــد داشته و این به معنای رونق 
اقتصاد دانش بنیان،توسعه زیرساخت ها و رشــد صنایع تخصصی همچون انرژی است .وی،  رشد 
صنعت در چهار ماهه سال گذشته را ۵ درصد و در چهار ماهه سال جاری را ۶ درصد عنوان کرد و افزود: 
رشد فوالد در چهارماهه ابتدای سال جاری ۱۰ درصد بوده و در حوزه لوازم خانگی در یک ساله دولت 
سیزدهم از رشــد ۸ درصدی برخوردار بوده است.مشاور رســانه ای وزیر صمت در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به این که ۶۶۳۵ قرارداد با حق بهره برداری در مدت مشابه سال گذشته منعقد شده 
است، ادامه داد:  پیش بینی ما برای تحقق اهداف سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی در چهارماهه 

سال جاری ۸۲۰۹  قرارداد بوده است.
 

مدیر کل امور عشایر اصفهان:

خرید تضمینی دام، مهم ترین نیاز عشایر اصفهان است
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: در حال حاضر مهم ترین مشــکل عشایر استان خرید تضمینی 
دام و تامین نهاده های دامی است.مختار اسفندیاری ادامه داد: عشایر استان و کشور سال سختی را 
گذراندند که اصلی ترین عامل این مشکالت کاهش شدید بارندگی و به تبع آن مراتع خشک و ضعیف 
و کمبود آب شرب انسان و دام است.اسفندیاری با بیان اینکه عشایر نقش بسزایی در تولید گوشت 
قرمز، صنایع دستی و لبنیات دارند، افزود: اقتصاد عشایر در نوع خود از پویاترین اقتصاد هاست که در 
مقابل مشکالت و تهدیدات بیرونی دارای مقاومت بوده و از انعطاف قابل مالحظه ای نیز برخوردار است.

کافه اقتصاد

افزایش 40 درصدی تخریب 
تغییر کاربری غیرمجاز 
اراضی در استان اصفهان

مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان گفت: تخریب تغییر کاربری 
غیرمجاز در اســتان اصفهان نســبت به سال 

گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.
محمد تقی فرهادی اظهار کرد: از ابتدای سال 
تاکنون یک هــزار و ۸۶ مورد تغییــر کاربری 
غیرمجاز مطابق با اجرای حکم قوه قضاییه در 
استان اصفهان تخریب شده که این آمار نسبت 
به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته 
است. وی عنوان کرد: یک هزار و ۸۶ مورد تغییر 
کاربری غیرمجاز در استان اصفهان نزدیک به 
۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان 

را تحت تصرف خود قرار داده بود.
مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: عمده تخریب 
این تغییر کاربری غیرمجــاز  اراضی در حوضه 
زاینده رود، شهرســتان اصفهــان، فالورجان، 
خمینی شــهر، لنجــان، مبارکــه و نجف آباد 
اســت و همچنین در شهرستان های کاشان و 
شهرضا شرایط به علت خشکسالی و مسائل 
اقتصادی حادتر اســت.فرهادی تصریح کرد: 
از ابتدای ســال پنج هزار و ۳۰۰ مــورد تغییر 
کاربری غیرمجاز در استان اصفهان شناسایی 
شده است که یک هزار و ۸۶ مورد از این تعداد 
اجرای حکم شده، بیش از یک هزار و ۱۰۰ مورد 
نیز در قالــب قانون آماده اجرا حکم اســت و 
مابقی در حال پیگیری خواهد بود.وی افزود: 
از طرق  مختلف مانند دیوارنویسی، نصب تابلو 
و رسانه ها اطالع رســانی کرده ایم و سعی در 
جلوگیری از این نوع ســاخت و ساز ها داریم 
و هشــدار های الزم را نیز به مردم رسانده ایم 
هرچند که صد در صد قانون را نمی توان اطالع 
رســانی کرد.مدیر امور اراضی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان بیان کرد: به علت 
حساســیت تغییر کاربری اراضــی در بخش 
اقتصادی ممکن اســت برخی ادعــا کنند که 
اطالع رسانی نشده ؛اما سعی ما در این است 
که موضوع را از راه های مختلف در استان اطالع 

رسانی کنیم.

نمایشگاه بین المللی 
فرش دستباف تهران

نمایشــگاه بین المللی فرش دســتباف 
تهــران بــا حضــور ۴۰۰ تولیدکننــده و 
تعاونی هــای تولیــدی فرش دســتباف 
در نمایشــگاه بین المللی تهــران برگزار 
می شود. در این دوره از نمایشگاه از فرش 
جام جهانی رونمایی شد. زمان بازدید از 
نمایشگاه بین المللی فرش دستباف از ۱۰ 
صبح تا ساعت ۱۹ عصر هر روز از ۳۱ مرداد 

مدت ۷ روز تا ۶ شهریورماه خواهد بود.

عکس: خبرگزاری صدا وسیما
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آگهی

تحدید حدود عمومی
6/9 آگهي تحديدحدودعمومي سه ماه اول ثبت اسنادوامالك شهرستان 

گلپايگان در سال 1401
آگهي تحديد حدود ماده14 پيرو آگهي نوبتي قبلــي تحديد حدودرقبات 

مربوط به بخشهاي 1، 2،3 ،4 حوزه ثبت گلپايگان بشرح زير مي باشد
 )) بخش يک ثبت گلپايگان ((

470- علی حاجعلی فرزند حبيب ششدانگ يکباب زمين با شماره 91 فرعی 
از 470 اصلی بخش يک با پالك 76 فرعی از 470 اصلی مجاور شــکل 
يکباب عمارت داده است به مســاحت 76/52 مترمربع و قبال شارع بوده 

وشهرداری قبال از طرح خود انصراف اعالم نموده                                
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

1828- پروانه قائدی فرزند محمدتقی و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه 
زمين سه جريبی 

) تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (
1886-محمدرضا اميدواری فرزند محمدباقر و ساير شرکا ششدانگ يک 

قطعه زمين 
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (

2073-  آقای داود فراتی فرزند محمد مهدی نسبت به دو و يک سوم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ 

آقای مجتبی فراتی فرزند محمد مهدی نسبت به دو و يک سوم سهم مشاع 
از 52 سهم ششدانگ

آقای عليرضا  فراتی فرزند محمد مهدی  نسبت به دو و يک سوم سهم مشاع 
از 52 سهم ششدانگ

خانم زهرا فراتی  فرزند محمد مهدی نسبت به يک و يک ششم سهم مشاع 
از 52 سهم ششدانگ

آقای احمد فراتی  فرزند قدرت اله نسبت به سی و پنج هشتاد و يکم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

مريم شهرياری ميباشد
آقای حميدرضا فراتی فرزند قدرت اله نســبت به سی و پنج هشتاد و يکم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق 

به مريم شهرياری ميباشد
آقای وحيد فراتی فرزند قدرت اله نسبت به  سی و پنج هشتاد و يکم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

مريم شهرياری ميباشد
آقای مجيد فراتی فرزند قدرت اله نسبت به سی و پنج هشتاد و يکم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

مريم شهرياری ميباشد
خانم شادی فراتی فرزند  قدرت اله نسبت به سی و پنج صد و شصت و دوم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق 

به مريم شهرياری ميباشد
آقای محمد مهدی فراتی فرزند مصطفی نسبت به سی و پنج سی و ششم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق 

به زهره انصاری ميباشد
خانم فرزانه فراتی فرزند مصطفی نسبت به ســی و پنج هفتاد و دوم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

زهره انصاری ميباشد
خانم ليلی فراتی فرزند مصطفی نسبت به  ســی و پنج هفتاد و دوم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

زهره انصاری ميباشد
آقای ناصر ثمری فرزند مصطفی نســبت به هفت هجدهم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
آقای خسروثمری فرزند مصطفی نســبت به هفت هجدهم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
خانم مريم ثمری فرزند مصطفی نسبت به هفت سی و ششم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
آقای ولی اله فراتی  فرزند عباسعلی نسبت به سه و يک نهم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
آقای مهدی فراتی فرزند مسيب  نسبت به يک و يازده چهل و پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

فاطمه سيدی ميباشد
خانم مهتاب فراتی فرزند مسيب  نســبت به بيست و هشت چهل و پنجم 
سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق 

به فاطمه سيدی ميباشد
خانم فائزه فراتی فرزند مسيب   نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

فاطمه سيدی ميباشد
خانم مريم فراتی فرزند مسيب  نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 

فاطمه سيدی ميباشد
آقای حبيب فراتی  فرزند حسن نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
آقای عباس فراتی  فرزند حسن نسبت به بيست و هشت چهل و پنجم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
خانم اشرف فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم خديجه فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم طاهره فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
خانم ليلی فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
خانم زهرا فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع از 

52 سهم ششدانگ
خانم مريم فراتی فرزند حسن نسبت به چهارده چهل و پنجم سهم مشاع 

از 52 سهم ششدانگ
اقای علی محمد  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
اقای علی رضا  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
اقای امير حسين  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به دو و دو شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
خانم صديقه  فراتی فرزند نعمت اله  نسبت به يک ويک شصت وسوم سهم 

مشاع از 52 سهم ششدانگ
مهدی خالصی فرزند ابوالقاسم  نسبت به هفت نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
ناصر خالصی فرزند ابوالقاسم  نسبت به هفت نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
زهرا فراتی فرزند غالمحســين نسبت به چهار سهم مشــاع از 52 سهم 

ششدانگ
مريم محسنی فرزند حسين نســبت به يک و يک سوم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
فاطمه محسنی  فرزند حسين نسبت به يک و يک سوم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
طاهره  محسنی  فرزند حسين نسبت به يک و يک سوم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
کبری فراتی فرزند غالمحســين نسبت به چهار ســهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
زهره انصاری فرزند علی اکبر نسبت به چهار نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
فاطمه انصاری فرزند علی اکبر نسبت به چهار نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
زهرا انصاری فرزند علی اکبر نســبت به چهار نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
جواد انصاری فرزند علی اکبر نسبت به هشت نهم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
مهدی  انصاری فرزند علی اکبر نســبت به هشــت نهم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
حميدرضا  انصاری فرزند علی اکبر نسبت به هشت نهم سهم مشاع از 52 

سهم ششدانگ
مريم انصاری فرزند محمد  نســبت به چهار پنجم سهم مشاع از 52 سهم 

ششدانگ
الهه  فرزند محمد  نسبت به چهار پنجم سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ
طاهره فرزند محمد  نسبت به چهار پنجم سهم مشاع از 52 سهم ششدانگ
اقای محمد رضا انصاری فرزند غالمرضا نســبت به يک و سه پنجم سهم 
مشاع از 52 سهم ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی که متعلق به 
فاطمه سيدی ميباشــد ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مساحت 

7220/18 مترمربع                                                                             
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

2077-آقايان محمدعلی ،رضا ، اسماعيل ، فضل اله ،حسن و نعمت اله و 
خانم  شوکت همگی ترابی فرزندان محمدحسين نسبت به ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی به مساحت 1169/74 مترمربع  
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (                 

3022- بقعه امام زاده محمد ع )پيش جنگ( بــه نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب بقعه به مساحت 62/02 

مترمربع                              
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/05  (

4259- فاطمه ذهنی فرزند احمد  و ساير شرکاء  نسبت به ششدانگ زمين 
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

4275-اعظم ، ملک ، ابوالفضل و مهدی شــهرت همگی خرمی فرزندان 
احمد هريک نسبت به پنج سهم مشــاع  از 36سهم و فاطمه اميدی فرزند 

محمد تقی نسبت به بيست سهم مشاع از 36 سهم  ششدانگ زمين  
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (

4299-سکينه عابدينی فرزند زين العابدين و ساير شرکاء  ششدانگ يک 
قطعه زمين 

 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (
4480- ســيد مجتبی مناجاتی فرزند ســيد حســين و ســاير شــرکاء 
نسبت به ششــدانگ قطعه زمين به مســاحت تقريبی  15603 مترمربع                                                    

)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (
4688-محسن سجادی فرزند مهدی و ساير شرکاء نسبت به ششدانگ يک 

قطعه زمين هفت قفيزی و نيمی
)   تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (          

4737-  محسن سجادی فرزند مهدی و ساير شرکاء نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين هفت قفيزی و نيمی

 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (
4990- آقای ابراهيم جوانبختی فرزند عبدالغفار ششدانگ يک قطعه زمين 

به مساحت 784/80 مترمربع 
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

)) بخش دو ثبت گلپايگان ((
))شماره فرعي زير از شماره 2  اصلي واقع درقريه رباط ابلوالن عليا((

15 – خانم صغری عظمتی  فرزند مصطفی ششــدانگ يک قطعه زمين 
مزروعی  به مساحت 5613/80 مترمربع 

151- اقای محمد نريمان فرزند علی ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 
به مساحت 2024/40 مترمربع 

184- آقايان عباس و حســين نريمان فرزندان علی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی نســبت هريک بالسويه به 

مساحت 2299/22 مترمربع 
188- آقايان محمدحســن و محمد نريمان فرزندان علی ششدانگ يک 
قطعه زمين مزروعی نسبت هريک بالسويه به مساحت  2451/08 مترمربع 
232-خانم مريم عموهاشمی فرزند علی هشت سهم مشاع از پانزده سهم 

ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2441/67 مترمربع 
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

307- آقای حســن وليجانی فرزند حبيب اله نســبت به 1317/94 سهم 
مشاع از 4383/50 سهم ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

4383/50 مترمربع 
413- حسن حسينی فرزند محمود  و ساير شــرکاء  ششدانگ يک قطعه 

زمين 
747-اقای مهدی ميثمی فرزند جواد ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی  

به مساحت 1800مترمربع 
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (

))شماره های فرعی زير از شماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن سفلی((
77- آقای محمدجواد وکيلی فرزند علی يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ 

قطعه زمين مزروعی به مساحت 6045 مترمربع
 535-آقای مهدی اســدی فرزند جعفر ششــدانگ يکباب ساختمان  به 

مساحت 327/66 مترمربع 
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

895-فرهاد رضائی فرزند قربان تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
عمارت به مساحت 1271/60 مترمربع 

1771- آقای محسن و عليرضا خوشنويسان فرزندان محمد ابراهيم هريک 
نسبت به دو سهم مشاع از 7 سهم ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی  و 
آقای غالمعلی منفردی فرزند عبدالحســين نسبت به سه سهم مشاع از 7 

سهم ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1593/12 مترمربع 
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (

 ))شماره های  فرعی زير از شماره 4 اصلی واقع در قريه رباط اسفنجه((
19- اقای سيف اله سهرابی فرزند محمد علی ششدانگ يک قطعه زمين  

به مساحت 1450مترمربع 
98- آقای محمد اله بخشــی فرزند حسن نسبت به يک سهم مشاع از سه 
سهم ثبت نشده از هفت سهم ششدانگ ، حسن نوری فرزند حيدر نسبت به 
يک سهم و نيم مشاع از سه سهم ثبت نشده از هفت سهم ششدانگ ، فاطمه 
نوری فرزندحيدر نسبت به نيم سهم مشاع از سه سهم ثبت نشده از هفت 

سهم ششدانگ  قطعه زمين به مساحت 4120/35 مترمربع 
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

))شماره های  فرعی زير از شماره 6 اصلی واقع در قريه رکابدار((
105- آقای عبداله قشــالقی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ يک 

قطعه زمين به مساحت 933/57 مترمربع  
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (

))شماره های  فرعی زير از شماره 7 اصلی واقع در قريه حسن حافظ ((
570-شرکت آب و فاضالب شهرستان گلپايگان نسبت به ششدانگ چاه 

آب و زمين متصل به مساحت 862/14 مترمربع   
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/04  (

 ))شماره های  فرعی زير از شماره 8 اصلی واقع در قريه رباط نعلبند((
37- علی محمد غفاری فرزند محمدباقر و ســاير شــرکاء ششدانگ يک 

قطعه زمين 
630- آقای محمدرضــا  اکثيری فرزند زين العابدين ششــدانگ يکباب 

عمارت به مساحت 1259/91 مترمربع 
632- خانم پری شفيعی فرزند شير محمد ششــدانگ يکباب عمارت به 

مساحت 375/32 مترمربع 

 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (
633- اقايان علــی محمد غفاری ،محمد صادق غفــاری ، ناصر غفاری ، 
محسن غفاری ، نرگس غفاری فرزندان محمد باقر کما فرض اله و االشاعه 
به استثناء ثمنيه اعيانی که متعلق به فاطمه غفاری می باشد ششدانگ يک 

قطعه زمين مزروعی به مساحت 3163 مترمربع 
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (

))شماره های  فرعی زير از شماره 9 اصلی واقع در قريه پير عليا((
977- آقای محســن ابراهيمی فرزند حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يکباب طويله و بهار بند و زمين مزروعی به مساحت 7275/98 مترمربع 
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (

)) بخش سه ثبت گلپايگان ((
))شماره فرعي زير از شماره 48 اصلي واقع درقريه فقستان((

1-موقوفه ميرزاعبدالکريم به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
گلپايگان ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت 11265/88مترمربع 

70- موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی به مســاحت 

3574/05مترمربع 
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/05  (

))شماره فرعي زير از شماره 49 اصلي واقع درقريه مالزجان(
11- موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی به مســاحت 

13193/04مترمربع
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/05  (

44- اقايان علی اصغر خامســی و علی اکبر خامســی فرزندان محمدباقر 
بالمناصفه ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2966/26 مترمربع 

)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/02  (
89- موقوفــه ميرزاعبدالکريم بــه نمايندگی اداره اوقــاف و امورخيريه 
شهرســتان گلپايگان ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی به مســاحت 

24798/20مترمربع
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/05  (

)) بخش چهار ثبت گلپايگان ((
))شماره های  فرعی زير از شماره 6 اصلی واقع در گوگد ((

454- احمد ثمری فرزند محمد صادق  و ساير شرکاء ششدانگ يک قطعه 
زمين 

)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (
))شماره های  فرعی زير از شماره 10 اصلی واقع در گوگد ((

188-محمدرضا گورابی فرزند قدرت اله و ســاير شــرکاء قطعه زمين دو 
جريبی 

 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (
 ))شماره های  فرعی زير از شماره 12 اصلی واقع در قريه کلوچان((

75- آقای محمد شــهنازی فرزند رســول ششــدانگ يک قطعه زمين 
کشاورزی به مساحت 1493 مترمربع 

78- آقای محمد شــهنازی فرزند رســول ششــدانگ يک قطعه زمين 
کشاورزی  به مساحت38 /7613 مترمربع 

389-مهران عراقی فرزند علی اکبر  و ســاير شرکاء ششدانگ يک قطعه 
زمين 

645- آقای محمد شــهنازی فرزند رسول ششــدانگ يک قطعه زمين 
کشاورزی به مساحت 2637/22 مترمربع 

)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (
))شماره فرعي زير از شماره 28 اصلي واقع درقريه سرآور((

228- آقای محسن فصاحت يک قطعه باغ به مساحت 3076/45 مترمربع 
،331- محمد غدير قيومی فرزند محمد رضاششدانگ دو قطعه باغ متصل 

بهم  332
)  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (

 ))شماره فرعي زير از شماره 30 اصلي واقع درقريه گلشهر )کنجد جان( ((
4392- آقای مهدی کالنتری فرزند حسين ششدانگ يکباب عمارت به 

مساحت 812/41 مترمربع
 )  تاريخ تحديد حدود 1401/07/06  (

تحديد حدود امالك ياد شده به ترتيب از ســاعت 9 صبح به بعد در محل 
شروع خواهد شد و در صورت مواجه شــدن با تعطيلي ناگهاني در روز بعد 
تحديد ميگــردد لذا بموجب مــاده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امالك و 
مجاورين اخطار مي شــود که در روز و ساعت مقرر د ر محل حضور به هم 
رســانند چنانچه هر يک از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع 
تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد .اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مقررات ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد فقط 30 روز پذيرفته 
خواهد شــد ضمنا بموجب تبصره 2 ماده واحده مصوب 83/3/25 مجلس 
شوراي اســالمي معترضين بايســتي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نمايند. 
 تاريخ انتشار: شنبه  1401/06/02

م الف: 1364803  محمد سلمانی- رئيس ثبت اسناد گلپايگان 

مفاد آراء
6/10 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 5271 - 1401/05/10 هيــات دوم آقــای اصغــر 
اســماعيلی بــه شناســنامه شــماره 913 کدملــي 1284592782 صــادره 
اصفهــان فرزند رحمــت اله در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 
200/55 متــر مربع قســمتی از پــالك 1133 فرعــی از 24  اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مــورد ثبت صفحه 295 

دفتر347 امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/02

م الف: 1359852  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/11 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1185 مورخ 1401/4/18 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای مسلم شا محمدی حيدری به شناسنامه شماره 22 کدملی 4623228916 
 صادره فرزند شمسعلی در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 146/23 متر مربع
 مفــروزی از پــالك شــماره 131 فرعــی از 4483 اصلــی واقــع در 
زای  اصفهــان بخــش 5 حــوزه ثبــت ملــک جنــوب اصفهــان در ا
مالکيــت رســمی مشــاعی اوليــه مفــروز ثبتــی گرديده اســت.  لــذا به 
 منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظــرف مدت يک ماه 
 از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايــی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/02

 م الــف: 1361422  مهــدي شــبان رئيــس ثبــت اســناد و امــالك 
جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/12 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1358 مــورخ 1401/5/5 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت خانم پروين صالحی ســيچانی به شناســنامه شــماره 641 
کدملــی 1288707436 صــادره اصفهــان فرزند احمــد در 36 حبه مشــاع 
از 72 حبه ششــدانگ يکباب خانــه به مســاحت 160 متر مربــع مفروزی از 
پالك شــماره 2503 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز ثبتی گرديده اســت.  
 لذا بــه منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

 م الــف: 1368647  مهــدي شــبان رئيــس ثبــت اســناد و امــالك 
جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6/17 شــماره نامه: 140185602210003924- 1401/05/26 چون تحديد 
حدود ششــدانگ  يک قطعه زمين محصور با بنای احداثی  شماره پالك 1/80 
)يک فرعی از 80 اصلی(  واقع در بخش 6  ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی 
بنام  آقای مجيد نيکبخت فرزند حبيب اله  در جريان ثبت اســت و رای شــماره 
140060302210004276 مورخ 1400/11/13 هيــات حل اختالف موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالك منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گرديده است و با توجه به اينکه سابقه ای از تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق 
مشاهده نگرديد لذا به اســتناد ماده 13 آيين نامه قانون مزبور تحديد حدود ملک 
مرقوم در تاريخ 1401/07/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
لذا بموجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطــار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را بــه اين منطقه ثبتی ارائــه نمايد در غير اين 
صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتــی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.

 تاريخ انتشار: 1401/06/02  م الف: 1366235 ناصر صيادی صومعه مدير 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان



چهارشنبه 2 شهریور 1401 / 26 محرم 1444 / 24 آگوست 2022 / شماره 3608
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان:

اصفهان، توانایی تبدیل شدن به قطب)هاب( هوش مصنوعی 
را در کشور دارد

ایرنا: مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان گفت:با ایجاد شتاب دهنده هوش مصنوعی از 
شرکت های فناور و دانش بنیان فعال در استان حمایت می کنیم.محمد مروج االحکامی اظهار کرد: اصفهان، 

توانایی تبدیل شدن به قطب )هاب( هوش 
مصنوعــی را در کشــور دارد بنابراین ایجاد 
شــتاب دهنده و مرکزی بــرای حمایت از 
دانشــجویان، متخصصان و شــرکت های 
فعال در ایــن زمینه ضروری اســت.وی با 
تاکید بر نقش هــوش مصنوعی در دنیای 
آینده و تصریح رهبر معظــم انقالب درباره 
ایفای نقــش برتر کشــورمان در این زمینه 
گفت: ما بــرای تحقق چنیــن هدفی باید 
به طــور قوی عمــل کنیم و بــه همت همه 

بخش های دولتی و خصوصی نیاز داریم.وی  با اشاره به نقش صندوق پژوهش و فناوری در حمایت از فعاالن 
و شرکت های فناور در زمینه هوش مصنوعی از طریق ارائه تسهیالت و پیگیری امور ستادی و راهبری اظهار 
داشت: ظرفیت اصفهان به دلیل برخورداری از دانشگاه های برتر، صنایع بزرگ، دانشجویان مستعد، نیروی 
انسانی متخصص، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و فناور، بسیار باالست.مروج االحکامی 
با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی ادامه داد: صندوق پژوهش و فناوری به عنوان 
یکی از بازو های این کار می تواند در زمینه مالی، ستادی، اجرایی و راهبری در حمایت از فعاالن عرصه هوش 
مصنوعی اقدام کند.وی گفت: به منظور تبدیل اصفهان به قطب هوش مصنوعی، تفاهمنامه ای بین صندوق 

پژوهش و فناوری و بنیاد نخبگان این استان برای راه اندازی شتاب دهنده هوش مصنوعی منعقد شد.
 

تحویل 1۵ دقیقه ای پالک جدید در تعویض پالک اینترنتی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: شهروندان می توانند از طریق خط تعویض 
پالک اینترنتی در کالن شهر اصفهان، تعویض پالک خودروی خود را انجام دهند.سرهنگ محمد رضا 
محمدی اظهار کرد: در این روش جدید از خدمت تعویض پالک، افراد می توانند با بارگذاری مشخصات 
و اطالعات هویتی خود و وسیله نقلیه، آدرس و سایر اطالعات مورد نیاز، شخصا نسبت به انجام فرآیند 
تعویض پالک اقدام و با مراجعه به مرکز در زمان تعیین شــده، ظرف مدت حداکثر ۱۵ دقیقه پالک 
جدید را دریافت کنند.وی عنوان کرد: سایت در هر ساعت از شبانه روز باز است و شهروندان می توانند در 
هر ساعتی به سایت مراجعه کنند و الزم به ذکر است که روش مذکور با روش تعویض پالک حضوری 

)دریافت نوبت اینترنتی از طریق سایت راهور ۱۲۰( متفاوت است.
 

افزایش 40 درصدی تخریب تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در 
استان اصفهان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تخریب تغییر کاربری غیرمجاز در 
استان اصفهان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.محمد تقی فرهادی اظهار کرد: 
از ابتدا سال تاکنون یک هزار و ۸۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز مطابق با اجرای حکم قوه قضاییه در 
استان اصفهان تخریب شده که این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۸۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان اصفهان نزدیک به ۱۷۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی استان اصفهان را تحت تصرف خود قرار داده بود.

معاون امنیتی سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان مطرح کرد: پیش بینی سفر ۵ میلیون زائر اربعین به عراق؛ 

جاده به جاده، پای پیاده ...

معاون امنیتی سیاســی و اجتماعی اســتانداری اصفهان گفت: هیچ  
محدودیتی برای تعداد افراد اعزامی در مراسم اربعین وجود ندارد.

 محمدرضــا جان نثــاری در همایش موکــب داران اصفهــان، ضمن 
گرامیداشــت ایام عزاداری حضرت امام حســین )ع(، با بیان اینکه 
اربعین حســینی تنها یک مراسم ساده مذهبی نیســت، بلکه دارای 
پیام های متعددی است که شاهد آثار آن در جهان هستیم، اظهار داشت: 
همین که صهیونیست ها، مفسدان و مستکبران، از اجرای این مراسم 

عصبانی هستند، نشان دهنده این است که اربعین، خاصیت دارد.
وی در خصوص اهمیت برگزاری باشکوه مراسم اربعین افزود: دشمنان 
تمام تالش خــود را می کنند که یــا اربعین برگزار نشــود، یا به صورت 
ضعیف برگزار و یا از ماموریت و رســالت خود منحرف شود، به همین 
جهت نمی توان گفت که اربعین حسینی صرفا مراسم عزاداری حضرت 
اباعبدا...)ع( و یا تنها متعلق به شیعیان است بلکه افراد از همه گروه ها 

و نقاط جهان در این همایش بین المللی حضور دارند.
جان نثاری با تاکید بر اینکه وظیفه مسئوالن در قبال فعالیت های مردمی 
اربعین، تسهیل گری اســت، عنوان کرد: مراســم اربعین یک حرکت 
کامال مردمی است، زیرا مردم آن را ادامه می دهند؛ همچنین نیاز است 

مســئوالن در ساده ســازی ضوابط، قوانین و پایین آوردن هزینه های 
اجرای این مراسم کوشا باشند و ظرفیت تمام دستگاه های دولتی برای 

انجام شکوه مند این مراسم، بسیج شود.
استان اصفهان، از استان های پیشتاز در تعداد موکب های اربعین است

معاون امنیتی سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با یادآوری اینکه 
بهمن ماه سال گذشته، ستاد اربعین استان با ۱۶ کمیته فعالیت خود را 
آغاز کرد، اذعان داشــت: یکی از این۱۶ کمیته، کمیته مربوط به اسکان 
است که خروجی آن، حدود ۱۵٠ موکبی است که از استان اصفهان ارسال 
خواهد شد و در این راستا استان اصفهان یکی از استان های پیشتاز در 

حوزه موکب های اربعین محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون از پایانه های مرزی ۲ بار بازدید شده است، 
یادآور شد: مشکلی که در سال های قبل وجود داشت، این بود که تعداد 
گیت های مرز ایرانی، زیاد، اما گیت های عراق کم بود و در این راســتا 
مذاکراتی با طرف عراقی صورت گرفته اســت تــا گیت های ورودی و 
خروجی کشور عراق افزایش پیدا کند، همچنین در خصوص حمل و نقل 
زائران در کشور عراق، ارسال کاال های موکب ها و برطرف کردن مشکالت 

گمرکی، تدابیری اندیشیده شده است.

جان نثاری با اشاره به اینکه پیش بینی شده است ۵ میلیون زائر ایرانی 
برای شرکت در مراســم اربعین در عراق شــرکت کنند، عنوان کرد: در 
حوزه حمل و نقل، تــالش کردیم که برای زائران اتوبوس تامین شــود 
و هزینه های آن نیــز تا حد امکان کاهش یابد؛ در این راســتا در دولت 
ســیزدهم، هیچ گونه محدودیتی برای تعداد افراد اعزامی در مراســم 

اربعین وجود ندارد.
معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه الزم 
است برای هزینه های کرایه زائران در کشور عراق اقداماتی صورت بگیرد، 
گفت: برآورد شده است میزان کرایه برای هر نفر به صورت میانگین یک 
میلیون و ۵٠٠ هزار تومان باشد، اما همچنان اقشاری هستند که توانایی 
پرداخت این مقدار هزینــه را ندارند و نیاز اســت نهاد های حمایتی به 
اقشار محروم و آســیب پذیر در این زمینه کمک کنند و پشتیبانی های 

الزم صورت بگیرد.

 موکب داران تا 48 ســاعت پــس از اربعیــن، موکب های خود
 را برپا نگه دارند

وی با تاکید بر اینکه با توجه به تعداد کثیر افراد شرکت کننده در مراسم 
اربعین امسال، نیاز است تدابیر ویژه و الزم اندیشیده شود، بیان داشت: 
الزم است زیرساخت ها در مرز ها و کشور عراق فراهم شود، همچنین از 
موکب داران تقاضا داریم تا ۴۸ ساعت بعد از اربعین حسینی، موکب های 
خود را برپا نگاه دارند تا موج برگشــت زائران به کشور، قابل مدیریت 

باشد و به مردم و مرز ها در این زمینه فشار وارد نشود.
جان نثاری با اشــاره به رســیدن به پیک سفر ها در شــهریورماه گفت: 
سنگین ترین حجم حمل و نقل کشور در شهریور صورت می گیرد، زیرا 
مراسم اربعین، ۲۸ صفر و پیک ســفر های مردم در پایان تابستان در 

این ماه قرار دارد.
معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی اســتانداری اصفهان در خصوص 
اهمیت مشارکت های مردمی در مراسم اربعین تصریح کرد: درخواست 
داریم تا زمینه افزایش مشــارکت مردمی در زمینه موکب های اربعین 
فراهم شــود و در این راستا نیاز اســت این زمینه وجود داشته باشد تا 
مردم به هر نحوی که برای شان مقدور اســت در زمینه های مختلف از 
جمله مالی و حمل و نقل کمک رسانی کنند.وی با تاکید بر اینکه سعی 
می کنیم تا تمام مسائل و مشکالت را در زمینه اربعین، پیش از شروع 
مراسم برطرف کنیم، خاطرنشان کرد: امســال حضور مردم در مراسم 
اربعین مثال زدنی خواهد بود و نیاز اســت تمام ما در وسعت دادن به 
اجرای مراسم اربعین مشارکت داشته باشــیم و خدا را شاکر هستیم 

که توفیق خدمت به زوار امام حسین )ع( برای ما حاصل شده است.

اخبار جامعه

سنگ تمام اصفهانی ها در کمک به زندانیان جرائم غیرعمد؛

اینجا عشق می بارد
مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان گفت:از فروردین سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد خیران اصفهانی با کمک های نقدی خود زمینه آزادی ۳۸۷ بدهکار غیربزهکار را فراهم کردند.

اسدا... گرجی زاده با تقدیر از اقدامات حبس زدایی شخصیت های حقیقی و حقوقی در کاهش آمار محبوسان موجود در ۱۱ ندامتگاه سطح استان اصفهان گفت: با وجود 
مشکالت معیشتی و باال رفتن مبالغ برخی از محکومان پرداخت دیات ناشــی از حوادث کارگاهی یا دیه سوانح رانندگی، اما اصفهانی ها سنگ تمام گذاشته و موضوع 
پرفضیلت آزادی زندانیان نیازمند را فراموش نکرده و در این راستا از فروردین سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد  با کمک های نقدی خود زمینه آزادی ۳۸۷ بدهکار غیربزهکار فراهم 
کردند.وی با اشاره به رقم بدهی این زندانیان مساعدت شده افزود: اصل بدهی ۳۸۷ زندانی آزاد شده رقمی بالغ بر یک هزار و ۶۹۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال بود که 
با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و با استناد دادن به آیات قرآنی و روایات متواتر اسالمی تا میزان ۵۲ درصد محکوم ٌبه از سوی اولیای دم و شکات خصوصی 
گذشت شده است. گرجی زاده با بیان اینکه طلبکاران ذی حق در مسیر رسیدگی به پرونده مددجویان اغلب عائله مند ستاد دیه از دریافت نزدیک به ۸۷۸ میلیارد ریال 

چشم پوشی کرده اند، گفت: از همکاری خوب قضات اصفهانی در کوتاه کردن دادرسی مرتبط با بدهکاران مالی ناشی از مهریه و نفقه تقدیر می کنم. 

معاون حمل و نقل اداره راهداری استان اصفهان گفت: به دلیل همزمان شدن سفر 
اربعین با سفرهای پایان تابستان، باید عالوه بر مدیریت بیشتر سفر های داخلی، 
استفاده از ناوگان دستگاه های اجرایی را داشته باشیم.محمدعلی صلواتی اظهار 
کرد: کمیته حمل و نقل ستاد حسینی اســتان اصفهان از شش ماه قبل تشکیل 
جلسه داده و آخرین جلسه نیز با حضور معاون سیاسی و امنیتی استان اصفهان 
برگزار شد.وی عنوان کرد: در این جلسه افزایش یک و نیم برابری زوار اربعین نسبت 
به سال ۹۸ پیش بینی شده البته سفر اربعین با سفر های آخر تابستان و بازگشت 
مسافران همزمان شــده اســت بنابراین باید عالوه بر مدیریت بیشتر سفر های 
داخلی، اســتفاده از ناوگان های کارخانجات و اعزام دستگاه های نظامی را داشته 
باشیم.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در اســتان اصفهان حدود ۱۹۰۰ ناوگان حمل و نقل وجود دارد که 
۴۰ درصد آن ها در بخش سرویس ها کارخانجات فعالیت می کنند.صلواتی بیان 

کرد: افزایش ظرفیت ریلی در داخل کشور در استان های تهران و مشهد انجام شده 
و قرار است این افزایش با مجموعه راه آهن استان اصفهان انجام شود.وی اضافه 
کرد: طی چند روز آینده سایت ها برای فروش بلیت اربعین باز خواهد شد و برخی 
شرکت ها نیز مسئله فروش بلیت اربعین از مبدأ تا مقصد یعنی تا شهر نجف را دارند 
که به صورت محدود ارائه خواهد شــد.معاون حمل و نقل اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان گفت: بحث توسعه پارکینگ های وسایل شخصی در 
مرز های سه گانه مهران، شلمچه و چزابه به صورت جدی در مرز های سه گانه مهران، 
شلمچه و چذابه در دســتور کار ستاد اربعین حســینی قرار دارد و سعی می کنیم 
بخشی از زوال که عالقه دارند که با وسایل شخصی سفر کنند امکانات الزم را داشته 
باشند.صلواتی افزود: امسال سه مرز مهران، چذابه شلمچه برای استان اصفهان 
پیش بینی شده است که تا االن بر اساس آمار سامانه سماح تقریبا بالغ بر ۷۶ درصد 

از شهروندان مرز مهران را برای سفر انتخاب کرده اند.

رییس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت:در چهار ماهه ابتدایی امسال ۸۰ مورد 
تصادف جرحی در استان اصفهان به دلیل حرکت با 

دنده عقب بوده است.
ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: آگاهی و 
شناخت کامل رانندگان از عالئم ترافیکی و دانستن 
معنــا و مفهوم هر کــدام و پیروی از دســتورات و 
پیام های آن ها بی شــک یکی از مهم ترین عوامل 
ایمنی تردد در تمام راه ها و به خصوص در بزرگره ها 
و آزادراه هاست.وی افزود: هنگامی که وارد یکی از 
بزرگراه های داخل شهر می شویم باید خروجی های 
آن را به خوبی بشناســیم و قبل از رسیدن به محل 
موردنظر، با اســتفاده از چراغ راهنما و رعایت حق 
تقدم عبور سایر وسایل نقلیه، در منتهی الیه سمت 
راست قرار گرفته و خودمان را برای عبور از خروجی 
بزرگــراه آماده ســازیم.رییس پلیــس راهنمایی 
و رانندگی اســتان اصفهان با بیــان اینکه رانندگان 
باید هنگام رانندگی به تابلو های اخباری راهنمایی 
)عالئم پیش آگاهی جهت نما( توجه جدی داشته 
باشند، گفت: متاســفانه عده ای از رانندگان، وقتی 
از مقابل خروجی موردنظر بزرگراه گذشــته و یا به 
اشتباه وارد خروجی یک بزرگراه می شوند، ناگهان 

در میانه خروجی یا بزرگراه توقــف کرده و تصمیم 
به بازگشــت می گیرند و با حرکت بــه صورت دنده 
عقب ســعی می کنند به جای اول شان برگردند که 
این کار آن ها بسیار خطرناک بوده و بروز تصادفات 
ناگوار را رقم می زند.وی حرکــت خودرو ها با دنده 
عقب، به ویژه در خروجی پل های هوایی، را بســیار 
خطرناک دانست و اظهار کرد: با توجه به کم عرض 
بودن خروجی بزرگراه ها و پل ها و همچنین به دلیل 
انحنای مســیر و کامل نبودن میدان دید، احتمال 
تصادف با خودرو هایی که با شتاب و بدون آمادگی 

و پیش بینی قبلی وارد خروجی می شوند، افزایش 
پیــدا می کند و چه بســا منجر به جــرح و یا مرگ 
رانندگان و سرنشــینان آن ها به خصــوص راکبان 

موتورسیکلت ها شود.
ســرهنگ محمدی به آمار قابل تأمل در این رابطه 
اشــاره کرد و گفت: تجزیه و تحلیــل تصادفات رخ 
داده نشــان می دهد در چهار ماهه ابتدایی امسال  
۸۰ مورد تصادف جرحی به دلیل حرکت دنده عقب 
و عدم توجه برخی رانندگان به مقررات ایمنی تردد 

رخ داده است.

استقبال 76 درصدی اصفهانی ها از مرز مهران برای سفر اربعین

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

80 تصادف جرحی در اصفهان به دلیل حرکت با دنده عقب
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با مسئولان

س: ؟؟؟
عک

مفاد آراء
6/13 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 1401 /5 بــر رای شــماره 140160302011000048 مــورخ 12/  برا
 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
 خوانســار  تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای محمد حســن مالکی
 فرزند محمد تقی  بشماره شناســنامه 411 صادره از تهران   در یک باب خانه به 
مساحت 241/73 متر مربع پالک 1657 فرعی از 15 اصلی محرز گردیده است. 
 لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
 مــی شــود در صورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيت
  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولين
  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1367353
 اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

مفاد آراء
6/14 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2219 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  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 غالم عباســی تخته چوبی فرزند برات بشــماره شناسنامه 615 
 وکدملی 4689431426 صادره از اردل درششــدانگ یک باب خانه به مساحت

  74 / 206 مترمربع پالک 1164 فرعی از 430 اصلی واقع در مينادشت خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسينعلی محمودی محرزگردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1367944 محمد علی ناظمی اشــنی - رئيس ثبت اسناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
6/15 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1934 14016030200700 مورخ 02 / 05 / 1401  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 کيوان دهقانی فرزند عبدالخالق بشماره شناسنامه 2096 وکدملی  
4723820833 صادره از کویت درششدانگ یک قطعه زمين مزروعی باکاربری 
زراعی به مساحت  27 / 1121 مترمربع پالک 33 اصلی واقع در اجگرد خریداری 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای اسداله کيانی اجگردی محرزگردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1368994 محمد علی ناظمی اشــنی - رئيس ثبت اسناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
6/16 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2215 14016030200700و 140160302007002216 مورخ 
23 / 05 / 1401  هيــات اول موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی محمدی فرزند علی بشــماره 
شناســنامه 168 وکدملی 1111980284 صادره از فالورجان و فریبا شفيعی فرزند 
محمد دارای شماره شناسنامه وکدملی 1100045120 صادره از فالورجان بالسویه 
درششدانگ یک باب خانه نيمه ساز به مساحت  66 / 146 مترمربع پالک 26 فرعی 
از 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای غالمرضا 
صفاری قهدریجانی محرزگردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1368078 محمد علی ناظمی اشــنی - رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان
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ناراحتی »شکیرا« از خلف وعده مدافع بارسلونا
 یک رسانه اسپانیایی خلف وعده مدافع اســپانیایی تیم فوتبال بارسلونا بابت قولی که به شکیرا 

داده بود را فاش کرد.
حواشی مربوط به پایان زندگی مشترک جرارد پیکه و شکیرا هنوز ادامه دارد. مدافع بارسلونا پس 
از 12 سال زندگی در کنار خواننده آمریکایی از او جدا شــد؛ اما دو فرزندی که حاصل این زندگی 

بود، باعث ادامه دار شدن حواشی مربوط به این جدایی پرسروصدا شد.
در حالی که شــکیرا اصرار به بردن دو فرزند پســر خود به آمریکا داشــت، پیکــه معتقد بود که 
فرزندانش باید در زادگاه خود یعنی بارسلونا بمانند. این اختالف نظر پیکه و همسرش را در فرآیند 
قانونی کشــمکش برای حضانت فرزندان گرفت و در نهایت آنها با قبول یکسری از شروط طرف 

مقابل در مورد شیوه نگهداری از فرزندان شان به توافق رسیدند.
گویا یکی از شروط تعیین شده از سوی شکیرا که پیکه آن را قبول کرده بود، خودداری طرفین از 
علنی کردن رابطه  با شرکای بعدی زندگی شان تا یک سال برای حفظ سالمت روانی فرزندان شان 
بوده است که پیکه نتوانســته به آن متعهد بماند. برنامه تلویزیونی سوسیالیته اسپانیا با انتشار 
کلیپی از پیکه در کنار نامزد جدیدش در یک میهمانی، مدعی شد در تماس هایی که با منابع نزدیک 
به شکیرا داشته، مشخص شده که همسر سابق پیکه از نقض پیمان مدافع میانی بارسلونا بسیار 
ناراحت است.رســیدگی به خلف وعده پیکه اما برای شــکیرا حداقل از طریق مجاری قانونی در 
اسپانیا آسان نخواهد بود چرا که او در حال حاضر به خاطر فرار مالیاتی اش به مبلغ 14.5 میلیون 

یورو، یک پرونده قضایی مفتوح دیگر دارد که حکم نهایی درباره آن صادر نشده است.
 

 آشتی کنان »روی کین« و »کلوپ«؛ هنوز هم
 شلخته  هستید؟

روی کین و یورگن کلوپ که دو ســال پیش درگیری لفظی تندی داشــتند، در اولدترافورد با هم 
آشتی کردند.دو ســال قبل بود که بعد از پیروزی 3-1 لیورپول مقابل آرسنال، روی کین، کاپیتان 
سابق منچستریونایتد، که بازی را برای اسکای اسپورتس تحلیل می کرد، نمایش لیورپولی ها را 
شلخته توصیف کرد؛ اظهارنظری که واکنش شدید کلوپ را به همراه داشت و او که به طور زنده با 
استودیوی اسکای ارتباط برقرار کرده بود، به شدت به صحبت های روی کین اعتراض کرد.تقریبا 
دو ســال بعد از آن اتفاق، شامگاه دوشنبه پیش از آغاز دیدار منچســتریونایتد و لیورپول، کین و 

کلوپ در اولدترافورد با هم روبه رو شدند و البته برخورد گرمی داشتند.
کین با اشاره به آن درگیری لفظی، به شوخی به کلوپ گفت:» هنوز هم شلخته بازی می کنین؟« 
و ســرمربی آلمانی قرمزها این بار بدون اینکه عصبانی شود، گفت:» دوست دارم بگویم نتایج ما 

در شروع این فصل به این خاطر بوده که شلخته بازی کردیم.«
 

یورگن کلوپ: نگران هستم!
ســرمربی لیورپول بابت اوضاع و احوال تیمش ابــراز نگرانی کرده اســت. یورگن کلوپ پس از 
شکست 2-1 لیورپول مقابل منچستریونایتد، پاسخگوی سواالت خبرنگاران شد.  لیورپول پس از 
این شکست، حاال از سه مسابقه ابتدایی خود در فصل 23-2۰22 فقط 2 امتیاز کسب کرده است. 
کلوپ برداشت خود از مسابقه را این طور بیان کرد: من نگران وضعیت مان هستم ولی به هر حال 
شرایط از این قرار است. حاال برای بازی با بورنموث و نیوکاســل آماده می شویم. بحث چندانی 

ندارم، ما بازی را باختیم. 
در روزی دیگر و با اطمینان بیشتری نسبت به کار خود، می توانیم ورق را برگردانیم. باید آن جرقه 
و ریتم را در تیم ایجاد کنیم. ما تمام آنچه را که یک هوادار لیورپول انتظار دارد انجام خواهیم داد؛ 

برای زندگی مان می جنگیم. 

خبر  روز

»طارمی« در لیست برترین های یوفا؛

 مهاجم ایران باالتر از »هالند« و »کین«
نام مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه پورتوی پرتغال بار دیگر در کنار ستاره های مطرح 

فوتبال دنیا قرار گرفت.
صفحه مربوط به لیگ قهرمانان اروپا اســامی بازیکنانی که بیشــترین گل را در ســال 2۰22 برای 

باشگاه ها و تیم های ملی کشور خود به ثمر رساندند را منتشر کرد.
بر اساس اطالعات مربوط به این بخش از یوفا، در این لیست هشت نفره نام مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی پورتو هم دیده می شود. طارمی در این لیست با به ثمر رساندن 22 گل باالتر از »ارلینگ هالند« 

و »هری کین« ستاره های منچسترسیتی و تاتنهام قرار دارد.
بر این اساس، »امباپه« بازیکن فرانسوی تیم پاری سن ژرمن با 31 گل در رده نخست است و »کریم 
بنزما« هموطن او و مهاجم رئال مادرید با 2۷ گل در رده دوم قرار دارد.»مانه«، »لواندوفســکی« و 

»کریستوفر ان کنکو« هم به ترتیب با 25، 24 و 23 گل سوم، چهارم و پنجم هستند.
 

 توضیح سپاهان درباره انحالل تیم امید
 این باشگاه

مدیر فنی آکادمی سپاهان ضمن رد شــایعه انحالل تیم امید سپاهان، از حضور تیم ب سپاهان در 
رقابت های لیگ دسته سه خبر داد.

غالمرضا جعفری در گفت وگو با خبرنگار این باشــگاه شــایعه انحالل تیم امید فوتبال ســپاهان 
را تکذیب کرد و ادامه داد: در آخرین جلســه مجمع فدراســیون فوتبال با پیشــنهاد آقای ساکت، 
مدیرعامل باشگاه سپاهان موضوع تشــکیل تیم ب برای باشگاه ها مطرح شــد که مورد استقبال 
اعضای مجمع قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی مجمع این پیشنهاد بررسی و تصویب شود. وی 
افزود: تیم امید سپاهان منحل نشده بلکه به عنوان تیم ب سپاهان )سپاهان نوین( در لیگ دسته 
ســه به فعالیت خود ادامه خواهد داد، بازیکنانی که در تیم جوانان سپاهان حضور داشتند به جای 
حضور در تیم امید سپاهان به تیم ب منتقل خواهند شــد، به این ترتیب بازیکنان این تیم به جای 
انجام حداکثر 14 بازی در رده امید حداقل 18 بازی در لیگ دسته سه انجام می دهند که این خود 

باعث کسب تجربه بیشتر برای این بازیکنان خواهد شد.

 تکلیف »دیاباته« با پرسپولیس 
روشن شد

شــیخ دیاباته، مهاجم مالیایی و سابق اســتقالل راهی پرسپولیس 
نخواهد شد.در حالی که شــایعاتی پیرامون نهایی شدن 
انتقال شــیخ دیاباته 
پرســپولیس  به 
وجود داشــت، 
در نهایت سرخ 
پوشان موفق به جذب 
او نشدند.مهاجم 34 ساله 
و سابق اســتقالل پیش از این 
مورد توجه یحیــی گل محمدی قرار 
نداشــت؛ اما پس از اینکه یحیی به جذب او رضایت داد، 
باشگاه نتوانســت این بازیکن را به خدمت بگیرد تا در 

نهایت حضور او در پرسپولیس منتفی شود.

اخبار

دردسر حضور بازیکن 
»زیاد« در استقالل

استقاللی ها در حالی فصل بیست و دوم رقابت 
های لیگ برتر را آغاز کردند که لیست خود را بر 
مبنای 2۰ بازیکن بزرگسال بستند. اما دو اتفاق 
مهم نقل و انتقاالتی که البته در مجموع به سود 
این تیم می شــود، معادالت لیست بزرگساالن 
آنها را بر هم ریخت تا مصطفی آجورلو که تیمش را 
قبل از انتخاب سرمربی بست، با چالشی بزرگ 
در این زمینه مواجه باشد.تکرار مکررات است اگر 
گفته شود لیست استقالل امروز به جای داشتن 
2۰ بازیکن، 22 بازیکن بزرگســال دارد و بدیهی 
است که آنها نمی توانند از دو بازیکن خود استفاده 
کنند. تالش هایی هم برای متقاعد کردن برخی 
نفرات صورت گرفت تا راضی به جدایی از این تیم 
شوند که این تالش ها تاکنون بی ثمر مانده است. 
در حالی که هنوز مشکالت مهاجرتی کاوه رضایی 
برطرف نشده و او قادر به عقد قرارداد رسمی با آبی 
پوشان نیست و به جز آن برخی شواهد گویای 
این مطلب است که وی هنوز از آمادگی کامل برای 
حضور در میدان برخوردار نیست، اما استقاللی ها 
اصرار به استفاده از این بازیکن در فصل جدید و 
قرار دادن نام وی در لیست نفرات بزرگسال خود 
دارند.همچنین بازگشــت غیر قابل پیش بینی 
ســیاوش یزدانی و مهدی قائدی نیز باعث شد 
آبی ها امروز با تراکم بازیکن مواجه بوده و ناچار 
باشــند به هر طریقی حداقل با یکی دو بازیکن 
خداحافظی کنند.اولیــن بازیکنی که در همین 
راستا روی لبه تیغ قرار گرفت، ارسالن مطهری 
اســت که به دلیل تعداد زیاد مهاجم در این تیم 
گفته می شود با نظر ساپینتو در لیست مازاد قرار 
گرفته است و این در حالی است که این بازیکن 
قبل از شروع فصل قراردادش را به مدت 2 فصل 
با این باشــگاه تمدید کــرده بود.چالش بزرگ 
مدیریت اســتقالل امروز نوع تسویه حساب و 
خداحافظی با ارســالن مطهری است و متقاعد 
کردن وی برای پذیرفتن جدایی. اســتقاللی ها 
که به تازگــی قرارداد مطهــری را برای دو فصل 
دیگر تمدید کرده بودند، حــاال خواهان جدایی 
وی هســتند و این مهاجم باتجربه که سابقه 3 
بار گلزنی در دربی را دارد حاضر به پذیرفتن این 
موضوع نیست؛ که البته اگر از زاویه دید بازیکن 
به این موضوع نگاه شود، می توان حق را به او داد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

خوش گذرانی 
 »لواندوفسکی« پس

 از درخشش در بارسلونا
روبــرت لواندوفســکی کــه در بازی 
بارســلونا و رئال سوســیداد در ســن 
سباستین بسیار درخشان ظاهر شد ، 
اکنون به اســتراحت و تفریح مشغول 
شده اســت تا بدین ترتیب خستگی 
خود را از تن به در کند. ستاره لهستانی 
بارسلونا در توضیح این تصاویر نوشته 
است:» بدون شرح، فقط حال و هوای 

خوب«.

پرسپولیس - ذوب آهن سه هیچ می شود؟!
در حالی که شایعاتی پیرامون نقل وانتقاالت غیرقانونی باشگاه ذوب آهن وجود داشت؛ اما نامه کمیته تعیین وضعیت نشان می دهد که این باشگاه مشکلی برای ثبت 
قرارداد بازیکنانش نداشته است.در روزهای گذشته و به خصوص پس از شکایت باشگاه ذوب آهن از سینا اسدبیگی، شایعاتی در مورد تخلف این باشگاه در ثبت قرارداد 
بازیکنانش منتشر شد که احتمال تغییر نتیجه بازی با پرسپولیس و تراکتور و اعالم نتیجه 3-۰ به سود حریفان ذوب آهن را مطرح می کرد.ماجرا از این قرار است که 
باشگاه ذوب آهن زمانی که برای ثبت قراردادها اقدام کرد، متوجه شد که با احکام نهایی مواجه است و تا زمان تسویه حساب، امکان ثبت قرارداد بازیکنانش را نخواهد 
داشت. ذوب آهن مطالباتی که حکم نهایی داشــتند را پرداخت کرد تا به این ترتیب 18 مرداد نامه ای به امضای جمشید نورشرق، رییس کمیته تعیین وضعیت با این 
مضمون که پنجره داخلی ذوب آهن باز است و منعی برای ثبت قرارداد وجود ندارد، به سازمان لیگ ارسال شود.پس از ارسال این نامه محمدباقر صادقی، دروازه بان سابق 
ذوب آهن با کمیته تعیین وضعیت تماس گرفت و به نورشرق اطالع داد که باشگاه ذوب آهن با او تسویه حساب نکرده و حق ثبت قرارداد ندارد و این باعث شد تا کمیته 
تعیین وضعیت با ارسال نامه جدید در تاریخ 19 مرداد، خواستار ممنوعیت ثبت قرارداد ذوبی ها شود.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن زمانی که این نامه را دریافت کرد، به دفتر 

جمشید نورشرق رفت و با اسناد مربوطه به او نشان داد که حکم نهایی در پرونده صادقی صادر نشده و »در حال بررسی در کمیته استیناف است.«

پیوستن کاوه رضایی به استقالل یکی از عجیب ترین 
نقل و انتقاالت سال های اخیر فوتبال ایران است. آبی 
ها چند ماه پیش با او وارد مذاکره شدند و حتی طرفین 
به توافقاتی نیز دست پیدا کردند؛ اما بنا بر یکسری 

دالیل، این انتقال شکل نگرفت

حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال با حضور در 
برنامه فوتبال برتر به صورت تلفنی، خبر بسیار مهمی را 
اعالم کرد.وی در پاسخ به سوال محمدحسین میثاقی 
در خصــوص آخرین وضعیت انتخابات فدراســیون 
فوتبال گفت:» طبق روال و اساســنامه، کارها در حال 
انجام است و هشت شهریور همان طور که برای همه 
اعضای مجمع دعوت نامه ارســال شــده، انتخابات 
فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد. هیچ جایی برای 
نگرانی نیست و انتخابات خیلی خوب بر اساس قوانین 
و مقررات برگــزار خواهد شــد.«در مهم ترین بخش 
صحبت های کامرانی فر، دبیرکل فدراســیون فوتبال 

ایران پرسش مجری برنامه در مورد تعداد نامزدهای 
نهایی انتخابات را این طور پاســخ داد:»خدمت شما 
عرض کنم که کمیته بدوی انتخابات در حال بررســی 
هستند و موضوعی که االن می توانم بگویم این است 
که دو نفر تایید شده اند و نفر سوم هم منتظر هستیم 
ببینیم وضعیت شان چطور خواهد شد و اعالم خواهیم 
کرد.«میثاقــی در این لحظــه برای تاکید بیشــتر از 
کامرانی فر پرســید کــه پس با این حســاب فعال دو 
نفر تایید شدند و منتظر هســتید ببینید نفر سوم چه 
سرنوشتی پیدا می کند اما انتخابات در هرصورت هشت 
شهریور برگزار خواهد شد، درست است؟ در این لحظه 

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت:» بله، دقیقا. انتخابات 
به موقع و سر تاریخی که مشخص شده برگزار خواهد 
شد.«صحبت های کامرانی فر در حالی مطرح شد که 
پیش از این توسط کمیته بدوی انتخابات فدراسیون 
فوتبال سه کاندیدا به نام های میرشاد ماجدی، مهدی 
تاج و عزیزا... محمدی تایید صالحیت شــده بودند؛ 
اما اکنون طبــق گفته دبیرکل فدراســیون، گویا تایید 

با اعالم کامرانی فر:

یک نامزد بزرگ ریاست فدراسیون رد صالحیت شد؟!

داستان »رضایی« و »استقالل« هرروز پیچیده تر می شود؛

مورد عجیب »کاوه«

یکی از بمب های اصلی نقل وانتقاالت فوتبال ایران در شرایط پیچیده ای قرار 
گرفته که هر لحظه ممکن است میل ارادی او نسبت به حضور در استقالل را 
تحت الشعاع قرار بدهد.پیوستن کاوه رضایی به استقالل یکی از عجیب ترین 
نقل و انتقاالت سال های اخیر فوتبال ایران است. آبی ها چند ماه پیش با 
او وارد مذاکره شدند و حتی طرفین به توافقاتی نیز دست پیدا کردند؛ اما بنا 
بر یکسری دالیل، این انتقال شکل نگرفت. برخی از خبرنگاران نزدیک به 
باشگاه استقالل مدعی شدند که کاوه دارای یک مصدومیت است که باعث 
شده آبی ها درباره جذب او دچار تردید شوند و این بازیکن نیز با انتشار یک 
اســتوری از تمرینات خود، به این موضوع واکنش نشان داد.بعد از مدتی 
که مشخص شد رضایی مشکلی از لحاظ بدنی و سالمت جسمانی ندارد، 
مدیران استقالل با او وارد مذاکره شده و طرفین پس از هفته ها صحبت و 
بحث و جدل، به توافق رسیدند که این بازیکن در لیگ بعد با لباس آبی ها 
به میدان برود. در شرایطی که مراسم معارفه و عقد قرارداد تمامی بازیکنان 
جدید استقالل رسانه ای شده بود، هیچ خبری از معرفی رضایی نبود و این 
مسئله باعث بروز برخی شایعات شد. آبی ها تنها اقدام به انتشار یک طرح 
گرافیکی از رضایی کردند و این بازیکن نیز راهی ترکیه شــد تا در تمرینات 
شرکت کند.اســتقالل در ترکیه 4 بازی تدارکاتی و در بازگشت به تهران نیز 

2 مسابقه دوستانه برگزار کرد که کاوه در هیچ کدام از این بازی ها به میدان 
نرفت تا باالخره مدیران باشگاه اعالم کنند او از ابتدا نیز اعالم کرده به دلیل 
برخی مشکالت شخصی فعال قادر به عقد قرارداد رسمی نیست. راز مشکل 
کاوه نیز، تالش او برای اقامت در کشور بلژیک است. بدین صورت که او در 
این زمینه چند ماه برای رسیدن به 5 ســال حضور در بلژیک کم دارد و اگر 
نتواند این مسئله را حل کند، قادر به دریافت اقامت این کشور نخواهد بود.
استقاللی ها که در ابتدای بازار نقل و انتقاالت پیش بینی نمی کردند یزدانی 
و قائدی به این تیم برگردند، با لیست 22 نفره ای از بازیکنان بزرگسال روبه 
رو شدند و در این میان، سیدمحمد حسینی راهی تراکتور شد و برای حضور 
کاوه در لیست، یک بازیکن دیگر نیز باید قربانی می شد. با توجه به ترافیک 
موجود در خط حمله، نام ارسالن مطهری در لیســت مازاد قرار گرفت؛ اما 
این بازیکن حاضر به فسخ قرارداد خود با آبی ها نشد و به او اجازه شرکت 
در تمرینات داده نشــد.این اتفاقات باعث شد تا کاوه پست اینستاگرامی 
پیوستن به استقالل را از صفحه شخصی خود پاک کند که این اقدام او، باعث 
بروز شایعاتی درباره آینده مهاجم کرمانشاهی شد. در فضای مجازی اخبار 
متعددی درخصوص عالقه سپاهان و پرسپولیس به رضایی منتشر شده و 
حتی عده ای پا را فراتر گذشته و مدعی شدند که این بازیکن با مدیران تیم 

رقیب وارد مذاکره شده اما این بازیکن به تازگی راهی محل تمرین آبی ها 
شد.در برنامه فوتبال برتر در حالی که محمدحسین میثاقی در حال گفت 
وگوی تلفنی با محمدرضا کسرایی مسئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ بود، 
در خصوص وضعیت کاوه رضایی بار دیگر مطالب باال را متذکر شد و عنوان 
کرد:» کاوه به خاطر شرایط خانوادگی  که دارد باید چندماهی تحت قرارداد 
شارلوا باشد. با توجه به این که مسئوالن باشگاه استقالل به سواالت زیاد 
شما پاسخگو نیســتند، من توضیحاتی را که می دانم را به شما می گویم. 
کاوه باید چند ماهی تحت قرارداد شارلوا باشد. باشگاهی که با امیرحسین 
حسین زاده هم ثبت قرارداد کرد و تمام شد و رفت. به خاطر همین بحث ثبت 
قراردادش کمی داستان دارد. منتظر خالی شدن لیست هم بودند که ببینند 
وضعیت ارسالن مطهری چه می شود که بتوانند بازیکن جدید را وارد کنند. 
که االن بحث سیاوش یزدانی و هافبک جدیدی که می خواستند بخرند هم 
وجود دارد."میثاقی در حالی در فوتبال برتر این اظهارات را در مورد کاوه مطرح 
کرد که درست در روزی که کاوه پست اینستاگرامی پیوستن به استقالل را 
آرشیو کرد، او در مجموعه انقالب رویت شــد ولی نکته عجیب اینکه در 4۰ 
قطعه تصویری که رسانه رسمی آبی ها از تمرین منتشر کرده، هیچ اثری از 

رضایی دیده نمی شود. 
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جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان:

3هزار  پایگاه بسیج در مساجد اصفهان فعال است
جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان از فعالیت سه هزار پایگاه بسیج در مساجد 
استان اصفهان خبر داد.سرهنگ پاسدار مرتضی عمومهدی با گرامی داشت ۳۱ مردادماه روز جهانی 

مسجد با بیان اینکه این مکان مقدس 
در فرهنگ اسالمی ظرفیتی بزرگ برای 
گره گشــایی از مشکالت مســلمانان و 
رفع حوائج مردم اســت ، اظهار داشت: 
متاســفانه برخی با نــگاه تنگ نظرانه 
مســجد را صرفا محلی برای نیایش و 
عباداتی چون نماز می دانند در حالی که 
مسجد ظرفیتی برای عبودیت، خدمت، 
فعالیت های خیریه ای، کمک رسانی به 
مردم، گره گشایی و رفع نیازمندی های 

مردم است.
وی با بیان اینکه مسجد در صدر اســالم محلی برای اجتماع مسلمانان در امور دینی و اجتماعی، 
محل مشــورت مردم با ولی خدا، محل قضاوت، پیگیری امور اقتصادی و اجتماعی، اعالم جهاد 
و اجتماع مسلمانان، اطالع رســانی، آموزش و تربیت دینی بود، اضافه کرد: مسجد النبی )ص( 
در مدینه بــه عنوان مرکز برنامه ریزی، سیاســتگذاری و مدیریت فرهنگی، مذهبی، سیاســی و 
اجتماعی در زمان رسول اعظم )ص( و مسجد کوفه به عنوان محلی برای اجرای قانون، قضاوت 
و مشورت، بصیرت آفرینی سیاسی در زمان حضرت علی )ع(، ۲ الگوی اصلی برای نقش آفرینی 

مسجد در صدر اسالم است.
جانشــین ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهــان ادامه داد: عــالوه بر ایــن الگوها با 
نگاهی به نقش مســجد در عصر دوره های مختلف اســالمی مشاهده می شــود همواره مراکز 
اقتصادی مثــل بازار، مراکز علمی و آموزشــی مثل مــدارس و مکتب خانه ها، مراکز بهداشــتی 
مثل حمام ها، مراکز ورزشــی مثل زورخانه ها و ذکرخانه ها، مرکز ارائه خدمــات اجتماعی مثل 
خیریه ها و موقوفات و حتی دارالحکومه ها در مجاورت با محوریت مســاجد بنا می شــده است 
 که نمونه بارز آن در معمــاری عصر صفویه در میدان امــام )ره( با محوریت مســجد امام )ره(

 مشاهده می شود.
جانشین ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان افزود: الزم اســت امروز نیز در شهرسازی 
به ویژه در شهرهای جدید با نگاه محله محوری و مســجد محوری، مراکز علمی و آموزشی مانند 
مدارس، مراکز بهداشــتی و درمانی مانند درمانگاه ها و مراکز اجتماعی مانند دفترهای مشاوره با 

محوریت مسجد بنا شوند.
وی با اشاره به فعالیت سه هزار پایگاه بسیج محالت خواهر و برادر در استان اصفهان، ابراز داشت: 
این پایگاه ها برنامه هــای مختلفی در حوزه هــای مذهبی، فرهنگی، هنری، ورزشــی، علمی و 
آموزشــی، برپایی کالس های قرآن، کالس های معرفتی و بصیرتی، حلقه های صالحین، دفاعی 

و امنیتی اجرا می کنند.
ســرهنگ عمومهدی با بیان اینکه از ایــن تعداد ۶۰۰ مســجد در طرح محله اســالمی فعالیت 
دارند، گفت: این مســاجد به عنوان قلب محله با بهره گیری از اقشــار مختلف بسیج با مشکالت 
مردم آن محله ارائه می شــود به عنوان مثــال؛ در یک محله میز خدمــت در موضوعات حقوقی 
توســط پایگاه بســیج با همکاری بســیج حقوقدانان، در یک محله ویزیت رایــگان با همکاری 
بســیج جامعه پزشــکی یا در یک محله روســتایی کالس های آموزش کشــاورزی با همکاری 
 بســیج مهندســان کشــاورزی و همینطور در بخش های مختلف برنامه های مختلفی در حال

 ارائه است.

با مسئولان

یک اصفهان شناس مطرح کرد:

َمدَرس ابن سینا احیا شود
یکی از اساتید حوزه اصفهان شناسی با اشاره به اهمیت مرمت و احیای »َمدرَس ابن سینا« به عنوان 
یکی از مهم ترین دغدغه های میراث دوســتان، گفت: این َمدرس می تواند به مکانی فرهنگی برای 
ارائه آثار شــیخ الرییس ابوعلی سینا و معرفی 

این شخصیت برجسته تبدیل شود.
اواخر خردادماه بود که عزت ا… ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
هیئت همراهش در جریان بیست و پنجمین 
سفر اســتانی رییس جمهور به اصفهان آمد و 
در اتاق بازرگانی این استان حاضر شد. آن روز 
همه نماینــدگان و مســئوالن و صاحب نظران 
اصفهان بر جریان دائمی زاینده رود از سراب تا 
پایاب تاکید کردند، اما این، تنها خواســته اصفهان شناسان حاضر در آن جلسه نبود. محمدحسین 
ریاحی، نویسنده، پژوهشگر و اصفهان شناس، یکی از ســخنرانان آن روز بود که بر ضرورت تامین 
اعتبار برای مرمت بناهای تاریخی اســتان به ویژه »َمدَرس ابن ســینا« تاکید کرد و در حضور عزت  
 ا... ضرغامی، رسیدگی به این بنای تاریخی را به عنوان یکی از دغدغه های میراث دوستان اصفهان 

خواستار شد.
این نویسنده و اصفهان شناس در زادروز شیخ الرییس ابوعلی سینا که روز پزشک نامیده شده است، 
به ایسنا گفت: شــیخ الرییس از اواخر قرن پنجم هجری قمری، مدت ۱۵ سال در اصفهان اقامت 
داشت و در این مدت از نزدیکان حاکم معروف اصفهان یعنی »عالءالدوله کاکویه« یا »عالءالدوله 
دیلمی« بود؛ بنابراین با توجه به جایگاه و مقام شامخ ابن سینا ازنظر اجتماعی، علمی و سیاسی، او 
در جوار حاکم و یا فضاهای مهم شهر به تدریس و تعلیم و آموزش می پرداخت به طوری که بسیاری 
از مباحث قابل توجه علمی که شــیخ الرییس تصنیف و یا تالیف کرده در زمان حضور او در اصفهان 

انجام شده است.
وی افزود: مکانی که امروز »َمدَرس ســینا« نامیده می شود، بنایی است که به قرن چهارم و پنجم 
هجری قمری تعلق دارد و شیخ الرییس حدود ۱۵ سال در آن به تدریس پرداخته است. این بنا در 
کوچه پاگلدسته در یکی از کوچه های خیابان ابن سینا واقع شده و بنای موجود تنها بخش کوچکی 
از بنای اولیه  این مدرس است چراکه احتماال این بنا امتداد داشــته و فضاهای بسیار بیشتری به 
آن تعلق داشته است، به طوری که مدرس ابن ســینا از ابتدای خیابان ابن سینا تا مدرسه شفیعیه و 
مکان امروزی آن ادامه پیدا می کرد؛ اما فضای کنونی این َمدرس، تنها یک گنبد است که به مدرس 

ابن سینا معروف شده است.
ریاحی تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند که این مکان، مدرسه یا دانشــگاه عالیی و درواقع یکی از 
دانشگاه های معتبر آن زمان در نوع خود بوده و قطعا بعد از شیخ الرییس نیز موردتوجه و استفاده 
قرار گرفته است، ولی اطالعات خاصی در این مورد در تذکره ها یا در کتاب ها وجود ندارد و امروز تنها 

قسمتی از این مرکز و نهاد آموزشی به عنوان مدرس ابن سینا باقی مانده است.
این اصفهان شناس ادامه داد: با توجه به موقعیت و جایگاه ویژه شیخ الرییس در اصفهان و درنتیجه  
تعلیمات و آموزش های او در مکان موسوم به مدرس ابن سینا، شاگردان بزرگ و توانمندی در این 
شهر تربیت شدند که ازجمله شخصیت های بسیار موثر و مهم که به عنوان شاگرد زبده شیخ الرییس 
به شــمار می رود »ابوعبدا... محمد معصومی اصفهانی« اســت به طوری که شیخ الرییس معتقد 
بود که »مقام و جایگاه ابوعبدا... نزد من مانند مقامی اســت که ارســطو نزد افالطون دارد.« البته 
شــخصیت های دیگری مثل »ابومنصور حســین  بن  طاهر بن  زیله«، »ابو عبیدا... عبدالواحد بن 
محمد جوزجانی« و یا »ابوالحسن بهمنیار« نیز از شاگردان شیخ الرییس در مکتب علمی و فلسفی 

اصفهان بودند.

خبر  روزگزارش

قائم مقام مدیر شهرسازی 
الکترونیک شهرداری اصفهان:

شهروندان مشکالت 
سامانه توسعه هوشمند 

شهر را گزارش دهند
لکترونیک  قائم مقام مدیــر شهرســازی ا
شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه خدمات 
ســامانه هوشــمند توســعه شــهر، گفت: 
شــهروندان می توانند با کلیک روی آیکون 
ســامانه »پاســخگوی آنالین«، مشکالت 
لــی ســامانه را گــزارش دهنــد و  احتما
راهنمایی هــای الزم را دریافت کنند.عباس 
افــرادی اظهار کــرد: ســامانه هوشــمند 
توسعه شــهری در راســتای ارائه خدمات 
غیرحضوری به شهروندان، راه اندازی شده 
اســت تا شــهروندان اصفهانــی بتوانند از 
خدمات غیرحضوری شــهرداری استفاده 
کنند؛ از جملــه خدمات این ســامانه، ارائه 
خدمات مربوط به واحد شهرســازی است 
که در گام نخســت فرآیند گروه های پروانه 
ساختمانی در آن بارگذاری شد و امیدواریم 
پس از دریافــت و پاالیــش بازخوردها از 
فرآیندهای مختلــف و فعالیت روی دیگر 
مــوارد، بتوانیم تمــام فرآیندهــا را گام به 
گام در اختیار شــهروندان قــرار دهیم.وی 
تصریح کرد: ســامانه توسعه هوشمند شهر 
 روی ســامانه »اصفهــان من« به نشــانی 
my.isfahan.ir بارگذاری شــده اســت و 
شــهروندان پس از ثبت نام اولیه، می توانند 
از خدمات این سامانه استفاده کنند؛ البته با 
توجه به کارتابل محور بودن سامانه، می توان 
ارتباطی دوسویه بین کاربر منطقه و شهروند 

ایجاد کرد.
لکترونیک  قائم مقام مدیــر شهرســازی ا
شهرداری اصفهان افزود: از جمله خدماتی 
که روی این ســامانه وجــود دارد، می توان 
به صــدور پروانه الکترونیــک، گواهی عدم 
خالف و گواهی تعمیرات غیراساسی اشاره 
کرد؛ با توجه به لزوم آمــوزش همکاران در 
مناطق پانزده گانه، آموزش آنها در دســتور 

کار قرار گرفت.

عکس خبر

نمایشگاه سرخ نگار 
در اصفهان

نمایشــگاه نگارگری عاشورایی 
بــا عنــوان ســرخ نگار از ســی 
ویکم مرداد تا بیســت و چهارم 
شــهریورماه در گالری بوستان 

عمارت سعدی برگزار می شود. 

برگزاری کالس های آموزشی در بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان
مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان از برگزاری کالس های آموزشی مجموعه بازار گل و گیاه شهرداری این کالن شهر از ابتدای شهریورماه سال جاری طی هشت 
جلسه به صورت تئوری و عملی خبر داد.مجید صادقی با اشاره به برگزاری کالس های آموزشی مجموعه بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: آموزش ویژه 
خاک، کاشت و نگهداری گیاهان آپارتمانی ویژه گروه بزرگساالن آقایان یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵ و برای گروه بزرگساالن 
بانوان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵ همچنین روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۱ و ۱۱:۱۵ تا ۱۳:۳۰ برنامه ریزی شده 

است.وی افزود: گروه کودکان خردسال هشت تا ۱۳ سال )پسران و دختران( هر هفته روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵ است.
مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: آموزش ویژه گل آرایی جهت گروه بزرگساالن آقایان هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹ تا 
۲۰:۳۰ و گروه بزرگساالن بانوان روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ است.وی تصریح کرد: از متقاضیان دعوت می شود جهت ثبت نام برای حضور در 

کالس های آموزشی بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان در ساعات اداری به دفتر این بازار مراجعه کنند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: در راستای 
تامین ایمنی و حراســت از ســرمایه های طبیعی 
چهارباغ اعم از درختان کهنســال، ابنیه تاریخی با 
کاربری گردشگری، این منطقه با تملک یک قطعه 
زمین به مســاحت ۱۲۷۰ مترمربــع، نقش موثری 
در احداث ایســتگاه آتش نشــانی چهارباغ داشته 
است.میثم بکتاشیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 

در خصوص ضرورت احداث ایستگاه آتش نشانی 
چهارباغ، اظهار کرد: این پــروژه به عنوان یک پروژه 
شــاخص با مشــارکت منطقه یک و منطقه ســه 

شهرداری اصفهان احداث شده است.
وی تصریــح کــرد: بــا توجه بــه اینکــه چهارباغ 
از ســرمایه های تاریخــی و هویتی شــهر اصفهان 
محســوب می شــود، تامین ایمنی و حراســت از 
ســرمایه های طبیعی اعم از درختان کهنسال، ابنیه 
تاریخی با کاربری گردشــگری و سایر ظرفیت های 
تجاری و اقتصــادی، همچنین آرامــش عابران و 
گردشگران از وظایف خدمت گزاران شهر خواهد بود.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان تاکید کرد: در 
همین راستا، این منطقه با تملک یک قطعه زمین به 
مساحت ۱۲۷۰ مترمربع، مشارکت موثری در احداث 

ایستگاه آتش نشانی چهارباغ داشته باشد.
وی با اشاره به اتمام عملیات اجرایی پروژه احداث 
ایستگاه آتش نشــانی چهارباغ و بهره برداری از آن 
تاکید کرد: از مشــارکت و همراهی موثر شهروندان 
و شــهرداری منطقه یک قدردانی می کنیم و به آنها 
اطمینان می دهیم در منطقه یک در حال تالش برای 
معنا بخشی به شــعار »اصفهان من، شهر زندگی« 

هستیم و اقدامات در این راستا مداوم خواهد بود.

به احترام شهروندان اصفهان صورت گرفت؛

واگذاری 12۷0 متر زمین برای ایستگاه آتش نشانی چهارباغ

آسفالت برداری، حفر کانال ناکش در دو طرف بازار، 
نوسازی و جابه جایی تاسیسات شهری، زیرسازی 
پروژه  در  است که  اقداماتی  اصلی  و سنگ فرش 

ساماندهی بازار بزرگ اصفهان انجام شده است

 بازار بزرگ اصفهان امن تر شد؛

 نوش دارو »پیش« از مرگ سهراب!

در بهمن ماه سال ۹۸ ساماندهی بازار بزرگ اصفهان 
از میدان امام )ره( تا میــدان امام علی)ع( به طول 
۹۴۰ متر در دستور کار قرار گرفت که این اقدام در راستای ارزش گذاری 
بر ابنیه تاریخی اصفهان، ایمن سازی معبر برای شهروندان و مدیریت 

پیش از بحران و حادثه انجام شده است.
بازار بزرگ اصفهــان یکی از بازارهــای مهم دوره صفوی محســوب 
می شود؛ قسمتی از این بازار در نزدیکی مســجد جامع و میدان امام 
علی )ع( )میدان عتیق ســابق( در دوره ســلجوقیان وجود داشــته 
است و پس از ایجاد دولتخانه صفوی در نزدیکی میدان نقش جهان، 
این بازار به ســمت این میدان تاریخی امتداد پیــدا کرد که این اقدام 
در دوران حکومت شــاه عباس اول آغاز شــد، اوج گرفــت و تا پایان 
 این دوره ادامه داشــت و بخشــی از این بــازار در دوره قاجار تکمیل 

شده است.
حدود ۲۷ هزار باب مغــازه در بازار بزرگ اصفهان وجــود دارد که این 
میزان با احتســاب بازارهایی همچون نجارها، رنگرزها و کفاش ها در 
نزدیکی خیابان حکیم اســت؛ با توجه به اینکه بازارها در گذشته مرکز 
فعالیت های اقتصادی بود، مدارس، مســاجد و حوزه های علمیه در 

نزدیکی آنها ایجاد می شد و بر رونق آن می افزود.
با توجه به وجــود حمام ها در نزدیکی بــازار بزرگ اصفهــان و لزوم 
نگهداری این ابنیه تاریخی، ساماندهی این بازار تاریخی در دستور کار 
قرار گرفت؛ کف سازی و احداث کانال ناکش برای کاهش اثرات منفی 
حمام ها بر این بازار، ارزش گذاری بر ابنیه تاریخی اصفهان، ایمن سازی 
معبر برای شهروندان و مدیریت پیش از بحران و حادثه از جمله دالیل 

شهرداری منطقه سه برای ساماندهی بازار بزرگ اصفهان است.

ساماندهی بازار بزرگ اصفهان با صرف 120 میلیارد ریال اعتبار
محمدباقر کالهدوزان، مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در این باره 
می گوید: در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ســاماندهی بازار بزرگ اصفهان از 
میدان امام )ره( تا میدان امام علی )ع( به طول ۹۴۰ متر در دستور کار 
شهرداری این منطقه قرار گرفت و با توجه به تراکم مغازه ها در این بازار 
و برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کســبه، این بازار به چندین 

بخش ۵۰ متری تقسیم و ساماندهی آن بخش به بخش آغاز شد.
وی می افزاید: با توجه به وجود تاسیســات شــهری در بازار بزرگ، با 
همکاری شــرکت های خدمات رســان، جابه جایی این تاسیسات به 

صورت ۵۰ متری انجام و باعث افزایش زمان اجرای پروژه ساماندهی 
شــد؛ در این بین کف ســازی، احداث کانال ناکش، ایزوالســیون یا 
آجرفرش و آجرنما و ســفیدکاری بــازار آغاز شــد و در صورت لزوم 

سبک سازی بام نیز انجام می شد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای اجرای آجرنمای 
بازار، هر بخش از آن باید داربســت بســته می شــد و به دلیل تردد 
زیاد، باید با احتیاط کامل این اقدام انجام می شــد، تصریح می کند: 
ســاماندهی بازار بزرگ اصفهان بــرای شــهرداری ۱۲۰ میلیارد ریال 
هزینه داشته اســت، اما به دلیل اینکه بخشی از سقف بازار به صورت 
پلیت یا چوب و تخته اســت، باید مغازه های اطراف آزادسازی شود و 

ساماندهی آن طی پروژه هایی در آینده در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه می دهد: آســفالت برداری، حفر کانــال ناکش در دو طرف 
بازار، نوسازی و جابه جایی تاسیسات شهری، زیرسازی و سنگ فرش 
اصلی اقداماتی اســت که در پروژه ســاماندهی بازار بــزرگ اصفهان 

انجام شده است.
کالهدوزان خاطرنشان می کند: پروژه ساماندهی بازار بزرگ اصفهان 

به عنوان یک پروژه شاخص مورد بهره برداری قرارگرفت.

ایمنا

عکس: ایمنا
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هلدینگ میدکو با اســتراتژی ایجاد یکپارچگی در زنجیره تولید و با تکیه بر 
علم روز دنیا و دانش فنی و بومی تیم مدیریتی قوی و مجرب در عرصه صنایع 
معدنی کشور و منطقه توانسته با گذشت زمان کوتاهی با برندسازی طرح های 
 توسعه ای خود به عنوان یکی از 100 شرکت برتر و پیشرو در ایران تبدیل شود. 
اســتراتژی هلدینگ میدکو درخصوص ارزش آفرینی، برندسازی و ارتقای 
ســطح توانمندی در زمینه بهره برداری از معادن و راه اندازی صنایع معدنی و 
ارایه خدمات بهینه به صنایع باالدســتی و پایین دستی این حوزه با اولویت 
رفع نیاز شرکت های تابعه گروه میدکو با چشم انداز سهیم شدن در بازار ملی 
و بین المللی و تبدیل شدن به شــرکت معدنی برتر در زمینه سرمایه گذاری و 
بهره برداری معادن و صنایع معدنی در سطح کشــور و منطقه در حال تبدیل 

شدن به یک مدل توسعه ای برای ایران است.

   رشد 3.5 درصدی تولید محصول در میدکو 
 هلدینــگ میدکــو در زنجیره تولیــد معدنی خــود 20 واحد فــراوری را در 
زنجیره ســنگ آهن و فوالد، مــس، زغال ســنگ و کک، فروآلیــاژ، آهک 
و دولومیــت احداث کــرده اســت. ایــن شــرکت از واحدهــای تولیدی 
 خود در ســال 1400 توانســت حدود 15 میلیــون تن محصــول تولید کند. 
 در حالی که میزان تولید این شــرکت در ســال 1399 حــدود 14 میلیون و 
400 هزار تن بوده اســت. بیشــترین میزان تولید در میدکــو به محصوالت 
ســنگ آهنی همچون کنســانتره و گندله اختصاص دارد که هر یک حدود 6 
میلیون تن در ســال گذشته تولید شــده اند. همچنین تولید شمش فوالدی 
 بیــش از 900 هزار تن و آهن اســفنجی نیز حدود 840 هزار تن بوده اســت.

 توســعه میدکو همچنان ادامه دارد و این شرکت در حال حاضر 9 پروژه را در 
حوزه های مختلف همچون احیا مستقیم بوتیا، نیروگاه بوتیا، فاضالب کرمان 
و... پیش می برد. پیشــرفت این 9 پروژه از 28 تا 87 درصد اســت و به نظر 
 می رسد امسال می توانیم شاهد افتتاح یکی دو پروژه توسط میدکو باشیم.

شــركت تخصصی هلدينــگ »میدکــو« بــا بهره منــدی از کادر مدیریتی 

بســیار مجرب و علمــی، بــه کارگیری نخبــگان حــوزه معــدن و صنایع 
معدنــی، اســتفاده از منابع مالــی مطمئن همــراه با طرح هــای توجیهی 
فنــی و اقتصادی قــوی توانســته با بیــش از دو دهــه فعالیــت پله های 
ترقی را با ســرعت چشــمگیری یکی پس از دیگری بپیمایــد و طرح های 
 خــود را در این حــوزه با کســب عناویــن برتــر جهانی بــه ثمر برســاند. 
 این شرکت در ســال 1400 به طور متوســط 15 هزار و 500 نفر در واحدهای 
مختلف اشــتغال ایجاد کرده اســت که 97 درصد آن ها بومی همان مناطق 
معدنی_صنعتی هستند که بیش از 50 درصد کارکنان مدرک تحصیلی باالتر 
از دیپلم دارند و میانگین سن 60 درصد از این نیروها کمتر از 35 سال برآورد 

می شود.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه طرح تفصیلی 
شهر علویجه در مرحله نهایی ابالغ قرار دارد، گفت: امسال 76.1 هکتار زمین 
دولتی با کاربری مختلف در شهرســتان نجف آباد به اشــخاص حقیقی و 

حقوقی واگذار شده است.
مرتضی فوالدی با بیان اینکه این شهرستان دارای طرح تفصیلی در شهرهای 
گلدشت وجوزدان است، اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر علویجه مراحل نهایی 

ابالغ را می گذراند. 
همچنین بررســی طــرح تفصیلی شــهرهای کهریزســنگ و نجــف آباد 
درکمیته های کارشناســی مربوطه در دست بررسی اســت.  وی افزود: در 
این رابطه پیشــنهاد تخصیص 140 میلیون تومان اعتبار جهت تکمیل طرح 
های تفصیلی شهرســتان  به فرمانداری نجف آباد داده شده، که مورد قبول 

واقع شده است.
رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجف آبــاد در خصوص اراضی 
واگذار شده در ســال جاری اذعان داشــت: امســال 76.1 هکتار زمین با 

کاربری مختلف به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار شــده اســت.وی 
بیان داشت: مطابق با دستورالعمل ها و بخشــنامه های ابالغی، در مجموع 
برای اســتان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی اســتان، متولی واگذاری 
اراضی دولتــی متعلق به دولــت جمهوری اســالمی ایران بــه نمایندگی 
ســازمان ملی زمین و مسکن اســت به همین جهت نســبت به واگذاری 
اراضی واقع در محدوده عمل این اداره کل اعم از محدوده و حریم شــهرها 
براســاس کاربری های مرتبط در چارچوب آیین نامه هــای مصوب همراه با 
 رعایت ضوابط و مقررات شهرســازی و طرح های آتی توسعه عمران اقدام

 می شود.
فوالدی گفت: براین اساس مطابق با سیاست گذاری های معاونت امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اراضی واگذار شده در این 
شهرستان شامل 76 هکتار زمین در قالب اجاره به منظور احداث مرغداری 
و یکهزار مترمربع به اشخاص حقیقی در قالب قرارداد واگذاری و نیز اقشار 

ویژه بوده است.  

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
اصفهان در نشست مدیران و کارشناســان روابط عمومی واحدهای استان، 
ضمن انتقاد از رشد قارچ گونه موسســات آموزش عالی بی کیفیت، ایجاد و 

فعالیت این گونه موسسات را بر خالف قوانین باالدستی دانست.
اصغر عالمیان گفت: در سال های اجرای فرمان حضرت امام)ره( برای انقالب 
فرهنگی، تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی و حمایت قاطعانه آن حضرت از این 
اقدام و توصیه ایشــان به کمک برای توسعه این دانشگاه، بیانگر نگاه روشن 

امام)ره( به اهمیت توسعه آموزش عالی در اقصا نقاط کشور بوده است.
وی با  اشــاره به حمایت حضرت امام خمینی)ره( از تاسیس دانشگاه آزاد 
اسالمی در سال 1360که حاکی از عمق نگاه حکیمانه ایشان به آینده آموزش 
عالی کشــور بر پایه اداره با کمک خود مردم بود، افزود: دانشگاه آزاد اسالمی 
دانشگاهی مردمی است و در ســال های فعالیت خود توانسته است به نیاز 
کشور برای تامین نیروی متخصص به خوبی پاسخ دهد و امروز این دانشگاه 
با بیش از یک میلیون و دویست هزار دانشــجو، بالغ بر 45 درصد از آموزش 

عالی ایران را مدیریت  کند.
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
اصفهان با بیان این مطلب تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی با حمایت سران 
سه قوه در دهه شصت و اســتقبال امامان جمعه و واقفین و خیرین مناطق 
مختلف کشور توانست بدون اتکا به بودجه عمومی، به خوبی توسعه یافته و 
با جلب اعتماد مردمی به این دانشگاه، پذیرای فرزندان این مرز و بوم جهت 
تحصیالت عالی کشور شد و این موسسه آموزشی توانست در کمتر از سه دهه 
در بیش از 400 نقطه کشور شعبات خود را احداث کرده و عدالت آموزشی را در 

حوزه آموزش عالی به خوبی محقق سازد.
دبیر شــورای اطالع رســانی دانشــگاه های آزاد اسالمی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی امروزه ســهم بزرگی از آموزش عالی 
کشور را بر عهده دارد و با برنامه های راهبردی پیش رو، دانشگاه آزاد اسالمی به 
فرآیند تربیت نیروی متخصص همراه با فراگیری مهارت های الزم روی آورده 

است که در این زمینه می توانیم به طرح پویش اشاره کنیم.
عالمیان گفت: طرح پویش، ظرفیتی اســت که دانشجو می تواند همزمان با 
اشتغال به تحصیل در رشته تحصیلی مورد عالقه خود، در یکی از بخش های 
صنعتی یا خدماتی مرتبط به صورت همزمان به کار اشــتغال یابد و عالوه بر 

تامین درآمد مکفی، مهارت الزم در رشته تخصصی خود را نیز فرا بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان افزود: دانشگاه آزاد 

اسالمی، دانشگاهی جامعه محور و اجتماعی اســت و رویکرد دانشگاه آزاد 
اسالمی کمک به حل مسئله و شناسایی مشکالت کشور و ارائه راه حل در زمینه 
های مختلف اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، سیاسی و اقتصادی است و در این 
زمینه، سند راهبردی توسعه و تعالی دانشگاه آزاد اسالمی به خوبی اهداف و 

راه کنش های تحقق این موضوع را بیان کرده است.
عالمیان با انتقاد از ایجاد و توسعه موسســات آموزش عالی فاقد کیفیت که 
در برهه ای طی دهه گذشــته بر تعداد و حجم آنها در کشور با نگاه سودجویانه 
احداث شــده اند، تصریح کرد: وزارت علوم نباید خود را رقیب دانشــگاه آزاد 
اسالمی بداند و با نظارت قانونی بر موسسات آموزش عالی، فاقد هیئت علمی 
و فاقد زیرساخت های الزمه آموزشی و پژوهشی نسبت به ابطال مجوز فعالیت 
این گونه موسسات و تقویت دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یکی از آرمان های 

حضرت امام)ره( برای توسعه آموزش عالی در کشور کمک کند.
در این جلسه که به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برگزار شــد، پیام نجفی رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان و 
حجت االســالم حســن عارضی مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان به نوبت با سخنان خود 
بر ضرورت فعالیت دفاتر روابط عمومی در راســتای اطالع رســانی و انتقال 
توانمندی ها و ظرفیت های دانشــگاه آزاد اســالمی به اقشار مختلف جامعه 

تاکید کردند.

جهاد آبرسانی در 23 روستای شهرستان فریدون 
شهر به همت سپاه 

محرومیت زدایی از چهره 23 روستای شهرستان فریدون شهر روح جدیدی در کالبد 
این روستاها دمیده است.به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه فریدون شهر، در دولت 
جدید  و در راســتای محرومیت زدایی از چهره روستاهای شهرستان؛ از فروردین ماه 
سال جاری طرح جهاد آبرسانی در 23 روستای شهرستان فریدون شهر کلید خورده که 
اجرای عملیات در این طرح به عهده مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده و در 
حال اجراست.با اجرای طرح محرومیت زدایی در این شهرستان ، ایجاد خطوط انتقال 
و اصالح شبکه توزیع آب شرب به متراژ137 کیلومتر؛ ساخت و اجرای مخازن پیش 
ساخته و بتنی به تعداد 15 باب و به حجم 1800 متر مکعب، ساخت ایستگاه های پمپاژ و 
 کلر زنی آب به تعداد 5 باب از روستاهای محروم و دارای شبکه توزیع آب فرسوده انجام

 شده اســت.محمدرضا یبلوئی، مدیر آبفای منطقه فریدون شــهر با بیان این که این 
حجم از عملیات در شهرســتان بی سابقه بوده اســت؛ افزود: آبرسانی به روستاهای 

فوق که در ایام گذشته با کمبود شدید آب شــرب مواجه بوده، به صورت سیار صورت 
می گرفت و ان شــاءا... بــا اجرای طــرح محرومیت زدایــی، این روســتاها از آب 
دائم و ســالم و بهداشــتی برخوردار خواهند شــد.وی از ســایر مزایا و محاسن این 
پروژه، به جلوگیری از مهاجرت اهالی این روســتاها به شــهرها و حاشــیه نشینی 
آنها و حتی بازگشــت معکوس جمعیت به این روســتاها و آبادانــی و رونق مناطق 
محروم شهرســتان و بالطبع رونق گرفتن کســب و کار در این روســتاها اشاره  کرد.
 گفتنی اســت در حال حاضر پروژه فوق با پیشــرفت فیزیکــی 30 درصدی در حال

 اجراست.
 

توسعه بيش از 103 متر لوله گذاری فاضالب توسط 
آبفای منطقه 5

بيش از 103 متر لوله گذاری فاضالب در مرداد ماه جاری توســط آبفای منطقه پنج 
اصفهان انجام شد.به گزارش روابط عمومی منطقه، این عملیات با لوله قطر 250 میلی 
متر پلی اتيلن ، در خيابان های امام خمينی)ره( به طول 29 متر، گلخانه به طول59 

متر و شهيد باهنر به طول 15 متر به انجام رسید.

برنامه جاری میدکو؛

نگاهی پویا در راستای تحوالت و تحقق اهداف  کلی نظام

 و عملیاتی ساختن شعارهای رهبر انقالب 

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی استان:

برخی از موسسات آموزش عالی، فاقد شرایط اولیه دانشگاهی هستند
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد مطرح کرد:

طرح تفصیلی شهر علویجه در مرحله نهایی 

اخبار آبفا

 

خراسان رضوی با اختصاص ۵ درصد از منابع بانکی در مقام سوم کشور از این نظر قرار دارد در حالی برخی از استان ها تنها یک دهم درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارند
 که این مسئله نشانه نبود توازن منابع بانکی میان استان هاست که باید به طور جدی پیگیری شود.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                          

چهار شنبه  26  مرداد  1401  
19   محرم   1444

17    آگوست   2022
 شماره 3602      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

3

3
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

از پیک بار سراسری عبور کرده ایم

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد:

صنعت نساجی اصفهان رو به افول

5

معاون استاندار: تنها یک دهم از منابع بانکی تهران به اصفهان اختصاص دارد؛

تهران؛ تافته همیشه جدابافته!

مدیرکل فنی وحرفه ای استان خبر داد:

ضمانت اشتغال در طرح 
دوگانه فنی وحرفه ای 

استان اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:
پیش بینی وصول 31 هزار 
 میلیارد تومانی مالیات 

در استان اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بهره برداری از فاز اضطراری 
طرح بن-بروجن حرف 

دقیقی نیست

5

3

3

5
رییس شورای شهر تهران: 

خوشحال نشوید، 
»زاکانی« نمی رود

3

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر 

استان خبرداد:
 ۹۷ هزار روستایی
  در استان اصفهان

 زیر چتر بیمه 

روابط عمومی شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد:

نظارت بر استفاده از ماسک در مترو

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_3628416۷_8

۷

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد کاالهای خود به شــرح مذکور و با جزئیات 

 مندرج در اســناد مزایده را بــا بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( بــا شــماره مزایــده 1001094734000003 بــه صورت 
الکترونیکی به فروش برساند.

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/24

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/08

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 

کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در صورت وجود 

هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(،  ارسال پیشنهاد قیمت، 

بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از 

این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشــنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شــده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام ودریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشــتیبانی و 

راهبری سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت 

سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی شماره 10413
فروش اموال اسقاطی مازاد )نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 13650۷4

۷

چاپ اول

  به  گفته مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در 3 ماه اول سال جاری؛ میزان تلفات رانندگی و 
 تلفات ناشی از حوادث کار و مسمومیت با قرص برنج اصفهان »افزایش« و تلفات سوختگی

 و برق گرفتگی در استان »کاهش« داشته است؛

گاهی خوش، گاهی غم!

  اصفهان الگوی باغ شهرهای ایرانی در جهان بوده است،
 شهری برای نمایش تصویری از بهشت؛

تبلور معماری ایرانی در باغ  گل های اصفهان

2

چاپ دوم

فروش لودر ) HI150E(L90E  مدل 1382 

            آگهی مزایده عمومی شماره 1001093637000006 

حسین حاتمی زاده – شهردار م الف: 1368958 

نوبت اول

شهرداری ونک در نظر دارد کاالهای خود به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره 
گیری از سامانه تدارکات دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 1001093637000006 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : 1401/06/02 ساعت 8:00      

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/09 ساعت 14:00

تاریخ بازدید در سایت: 1401/06/02  ساعت:8:00       

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/06/19 ساعت 14:00 

زمان بازگشایی در سایت: 1401/06/20 ساعت 15:00 

زمان اعالم به برنده: 1401/06/21 ساعت 8:00 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 

مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد 

قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع 

مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

4- اطالعات تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان- شهرستان سمیرم- شهر ونک

شماره تلفن: 03153600144-03153600439          دورنگار: 03153600445 

شهرداری ونک

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 24 مرداد  1401 
17 محرم   1444

15  آگوست  2022
 شماره 3600    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار طالق در استان 
طی سال ۱۴۰۰، از رتبه سوم اصفهان در ایران در زمینه طالق خبرداد؛

داستان وصال و فراق!

ازدواج جوانان یکی از 
دغدغه های مهم جامعه است

بیش از 150 نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی از 18 
استان کشور شناسایی شد

تصویب طرح جاده 
 جلوان در شورای توسعه

 و برنامه ریزی استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

استان اصفهان 2 هزار 
مگاوات کمبود برق دارد

شورای شهر گزارش کامل از 
شرکت هایی که شهرداری 
اصفهان در آنها سهام دارد 

 می خواهد: شهرداری
 هنوز گزارش نداده است

شهردار پاسخ بدهد

روستای تاریخی »ُسه« ، دارای 
جاذبه های کم نظیر اما ناشناخته

 به یک 
»کمک داور ویدئویی« 

نیازمندیم!
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: 
 خانه زیر یک میلیارد تومان در 

اصفهان نداریم

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:
افزایش دو درجه ای دمای هوا

از گران فروشی به کم فروشی!
 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید نوع تخلفات

 نانوایی ها به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت نان سوق پیدا کرده است؛

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 2- 156 / 3
تهیه،ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب 

کلیه قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنی 
دو طرف نما جهت منطقه فوالدشهر 

1.428.000.000جاری ذوب آهن 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/6/5
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/6/6

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

پست بانک ایران در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود )به نشانی: اصفهان، خ ســپه، نبش کوچه تلفن خانه( را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001003617000001 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/05/23                                                                  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/02 ساعت 14

تاریخ بازدید: 1401/05/25 لغایت 1401/06/03                    مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/05/23 لغایت 1401/06/13 ساعت 18 
تاریخ بازگشایی : 1401/06/14                                                            تاریخ اعالم به برنده: 1401/06/15

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی: اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست کیوان 

                           آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 2001003617000001 

  پست بانک استان اصفهانم الف:1364198

نوبت اول

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان
آگهی  مزایده  عمومی  فروش  امالک تملیکی به شماره مزایده  2001001014000037   

اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی 
 شرکت سهامی ابیتشپنی  امور دام کشور 

استان اصفهان

م الف:1364130

1-  مزایــده  گــزار:  اداره کل  پشــتیبانی امور دام  اســتان اصفهــان  به شناســه ملــی 14002771736 و 
شــماره اقتصــادی 411113673771 بــه آدرس اصفهــان-دروازه شــیراز- خیابــان دانشــگاه-

 خیابــان توحید-نبش خیابــان شــهید منصورموحدی)قزل بــاش( و شــماره تمــاس 84 -36214482 
داخلی 100

2- موضوع  مزایده:  فروش  امالک تملیکی  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت

) setadiran.ir( با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع کار( : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و 
اصل تضمین  را در  پاکت  الک  و مهر شده  به غیر از بارگذاری در سامانه،  به واحد امور مالی مزایده گزار تسلیم نمایند.

3- برنامه  زمانی 
1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 31 /1401/05 ساعت: 19:00
3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگی قبلی:  از تاریخ 1401/05/30 تا تاریخ 1401/05/31 ساعت: 9 الی 12 

4-5-مهلت تحویل پاکت الف)ضمانتنامه( :  تا ساعت: 07:30  مورخ  1401/06/13 
5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

6-5  بازگشایی: در تاریخ 1401/06/13 ساعت: 08:00 

قیمت پایه کاربری فعلینوع   ملکوضعیت سندپالک ثبتیمساحت اعیانمساحت عرصهنشانیردیف
مزایده )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
وضعیت ملکشماره مزایدهدر مزایده )ریال(

وضعیت موجود90/000/000/0009/000/000/0002101001014000044مسکونیویالییتک برگ شش دانگ27022015190/9887اصفهان-خیابان پروین- خیابان عسگریه- بن بست انقالب )20( پالک 1190

2
اصفهان-خیابان عالمه امینی شرقی-  کوچه شهدای سلمان 

فارسی- نبش بن بست شهید سلیمانی- پالک 148
وضعیت موجود32/000/000/0003/200/000/0002101001014000045مسکونیویالییتک برگ شش دانگ113/0822015194/3678

وضعیت موجود23/000/000/0002/300/000/0002101001014000046مسکونیویالییتک برگ شش دانگ232/4522024/2685اصفهان-اتوبان شهید خرازی-کوی فاضل)80(- کوچه شهید حسینی- پالک 3138

4
اصفهان-خیابان آب 250- کوچه شهید مرادی)13( -مقابل 

مدرسه حاج کمال داوودی- پالک 13
وضعیت موجود150/000/000/00015/000/000/0002101001014000047مسکونیمجتمع ساختمانیتک برگ شش دانگ3005504858/84

وضعیت موجود50/000/000/0005/000/000/0002101001014000048مسکونیویالییدو سند تک برگ شش دانگ7110/23  و  298/824207109/2اصفهان-خیابان ولی عصر-کوچه نظام الملک-کوچه اژه ای-پالک 526

وضعیت موجود65/000/000/0006/500/000/0002101001014000049مسکونیویالییتک برگ شش دانگ25530015190/28951اصفهان- حکیم شفایی دوم- خیابان معلم- نبش بن بست سعید مدنی-پالک 651

نوبت دوم
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