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 دور ُکند تعویض پالک
معطلی 24 ساعته در صف های تعویض پالک اصفهان همچنان بدون راه حل باقی مانده است؛  وقتی اشتباهات داوری

 ذوب آهن را زمین گیر کرد؛

 شکست در دیداری
 پر از حاشیه
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خروج نیروهای انگلیسی از پایگاه التاجی عراق
نیروهای انگلیسی وابسته به ائتالف بین المللی تحت امر آمریکا در عراق از عقب نشینی خود از پایگاه نظامی 
التاجی در شمال بغداد خبر دادند.وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای با عنوان »ارتش انگلیس اردوگاه التاجی را 
ترک کرده، اما به هیچ وجه از عراق خارج نشده است«، اعالم کرد: داعش طی سال های اخیر باعث تخریب و 
آشوب در اقصی نقاط خاورمیانه شد. هزاران تن کشته شده و شهرها ویران شدند، داعش جسدها و خرابه ها را 
پس از خود برجای گذاشت، به همین شکل به کار خود ادامه می داد تا اینکه ائتالف بین المللی رسید و به اقدامات 
این گروه پایان داد.طبق این بیانیه، نیروهای انگلیسی مستقر در عراق، طی شش سال گذشته، در راستای 
آموزش بیش از صد و بیست هزار نیروی امنیتی عراقی تالش کردند و در حال حاضر در وضعیتی هستند که 

می توانند ماموریت آموزش را در یکی از اردوگاه های عراق به مربیان عراقی بسپارند.

بازداشت 160 تن در سودان که برای جنگ به لیبی می رفتند
نیروهای واکنش سریع سودان در شمال دارفور از بازداشت گروهی از مهاجران غیرقانونی خبر دادند که برای 
جنگ به لیبی می رفتند.آدم محمد احمد صالح، سخنگوی نیروهای واکنش سریع سودان اعالم کرد که در ۱۲ 
ژوئیه گروهی متشکل از ۸۰ شخص از جمله دو سوری که به سمت پایگاه های نیروهای درگیر در لیبی می رفتند، 
شناسایی شدند.وی ادامه داد: گروه ۸۰ نفره دیگری نیز در تاریخ ۱۵ ژوئیه جاری که برای مشارکت در جنگ لیبی 
می رفتند، شناسایی شدند.پیش تر نیز صدها سودانی مقابل سفارت امارات در خارطوم، پایتخت این کشور، 

در اعتراض به گمراه کردن شان از طریق اعزام  آنها به لیبی برای جنگ به جای کار در ابوظبی، تظاهرات کردند.

 خشم ژاپنی ها از پنهان کاری ارتش آمریکا 
درباره کرونا

خودداری ارتش و مقام های آمریکا از ارائه اطالعات دقیق درباره شمار مبتالیان به ویروس کرونا در پایگاه های 
نظامی این کشور باعث خشم و اعتراض مردم ژاپن شده است.رسانه های این کشور از خشم و ناراحتی شدید 
مردم از پنهان کاری های آمریکا خبر داده و گزارش کرده اند ارتش آمریکا حاضر نشده است در این باره و اینکه 
چطور این سربازان به ویروس کرونا مبتال شده اند، شفاف سازی کند.  گزارش ها حاکی است شمار مبتالیان به 
کرونا در چند پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا به ۱۳۶ نفر رسیده که ۳۶ نفر آنها تنها در یک روز به این بیماری مبتال 
شده اند.فرمانداری اوکیناوا به شدت از این رفتار و عملکرد آمریکا انتقاد کرده و خواستار توقف برنامه ها و تحرکات 
نظامیان آمریکایی در این پایگاه ها شده و افزوده است که سربازان این پایگاه ها و دیگر نیروهای نظامی باید 

فورا تحت آزمایش کرونا قرار گیرند.

رژیم صهیونیستی اسامی مسئوالنی که احتماال در الهه 
محاکمه شوند را لیست کرد

با نزدیک شدن به صدور حکم دادگاه الهه برای آغاز تحقیقی درباره جنایات رژیم اشغالگر در فلسطین، روزنامه 
عبری زبان هاآرتص فاش کرد که این رژیم لیست محرمانه ای از اسامی صدها مسئولی که در معرض خطر 
محاکمه در الهه قرار دارند را تهیه کرده است.هاآرتص نوشت، کار تهیه لیست محرمانه ای از تصمیم گیرندگان 
و مسئوالن دستگاه های نظامی و امنیتی در دست انجام است که احتماال با موافقت دیوان کیفری بین المللی 
در الهه با آغاز تحقیقی درباره جرائم جنگی شان، بیرون اراضی اشغالی بازداشت شوند.به نوشته این روزنامه 
عبری زبان، این لیست در حال حاضر شامل اســامی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر است که به برخی از آنها در این خصوص 
اطالع داده شده است و از آنها خواسته خواهد شد اراضی اشغالی را ترک نکرده و سفر نکنند.کار تهیه این لیست 
در اراضی اشغالی به صورت محرمانه انجام شده چرا که نگرانی هایی بابت به خطر افتادن اسامی داخل لیست 
وجود دارد و دادگاه الهه این لیست را به منزله اعتراف رژیم صهیونیستی به مسئولیتش در جنایت های تحت 

تحقیق و بررسی می داند.

تالش های اسراییل برای تحریک ایران برای ورود به جنگی علنی تا کنون ناکام مانده است؛

خونسردی ایران در برابر شیطنت های اسراییل

تنش ها میـان ایران و آمریکا حاال شـکل  علیرضا کریمیان
تازه تـری به خـود گرفتـه اسـت در حالی 
کـه برخـی از کارشناسـان معتقدنـد ایـران در حال مـدارا با فشـارهای 
آمریکا و خرابکاری های اسـراییل تا زمان انتخابات ریاسـت جمهوری 
در آمریکاسـت تا شـاید بـا پیـروزی دموکـرات هـا راهی بـرای اجرای 
دوبـاره برجام و برداشـتن تحریم هـا پیدا کنـد، برخی دیگر مـی گویند 
اسـراییل به هر روشـی تالش دارد تا ایـران را تحریک به وارد شـدن به 
جنـگ کنـد؛ اتفاقـی کـه مـی توانـد بـه حـوادث انفجـاری اخیـر در 
کشـورمان هم مرتبط باشـد. جنـگ یا عـدم نبرد مسـتقیم؛ کلیـد واژه 
اغلـب تحلیل هـا در مـورد روابط ایـران بـا آمریـکا در هفته هـای اخیر 
اسـت. اینکه آیا دو کشـور باالخـره احتیاط ها را کنـار می گذارنـد و وارد 
یک جنگ علنـی می شـوند هنوز چندان مشـخص نیسـت؛ امـا آنچه 
آشکار اسـت اینکه اسـراییل به عنوان همدسـت آمریکا ماموریت دارد 
تا به هـر نحو بـه تحریک ایـران دسـت بزنـد. اسـراییل با وجـود تمام 
تالش ها بـرای متقاعد کـردن مقامـات آمریکایی بـرای ورود به جنگ 
با ایـران تا کنون در رسـیدن به ایـن هدف نـاکام مانده اسـت به همین 

دلیل ایـن بـار تحـرکات خـود را در جبهـه مقابـل یعنـی ترغیـب ایران 
بـرای مقابلـه نظامی بـا آمریـکا و اسـراییل آغاز کـرده اسـت. روزنامه 
»نیویورک تایمز« در تحلیلی مدعی شـده اسـت اسـراییل تالش های 
گسـترده ای از جملـه حملـه هـای خرابکارانه  اخیـر در ایـران را تدارک 
دیده تا بدون ورود به جنـگ جمهوری اسـالمی را وادار به تالفی جویی 
کنـد. نیویورک تایمـز بـه نقـل از چنـد مقـام کـه اشـاره ای بـه نـام آنها 
نکـرده مدعـی شـکل گیری »راهبـردی مشـترک« میـان آمریـکا و 
اسـراییل بـرای انجـام برخـی حمـالت مخفیانـه بـا هـدف حـذف 
بلندپایه تریـن ژنرال های سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی و به عقب 
رانـدن تاسیسـات هسـته ای ایـران شـده اسـت. ایـن رزونامـه حتی 
احتمـال حملـه به کشـتی هـای ایرانـی را هـم مطرح کـرده اسـت. در 
تحلیلـی دیگر رسـانه ای مدعـی شـده اسـراییل برنامـه ای دارد که بر 
اسـاس آن تا پیـش از انتخابـات آمریکا با ایـران وارد درگیری شـود تا 
عمـال دسـت دولـت آینـده آمریـکا در برخـورد و تعامل بـا ایران بسـته 
باشد. بیزنس اینسـایدر در این باره نوشته است: اسـراییل در کارزاری 
گسـترده برای فشـار یا ضربه زدن بـه ایران، پیـش از آنکـه ترامپ کاخ 

سـفید را احتماال در مـاه نوامبر تـرک بکند، مشـارکت دارد. ایـن را یک 
مقـام سـابق وزارت دفـاع اسـراییل کـه هـم اکنـون بـه عنـوان مقـام 
اطالعاتـی اتحادیـه اروپـا فعالیـت می کنـد، اظهـار داشـته اسـت.این 
مقـام امنیتی سـابق اسـراییل افـزود کـه »همـه در محافـل اطالعاتی 
اسـراییل می دانند کـه حداقل برخـی از حوادث مـاه گذشـته در ایران، 
عملیات اسراییل بوده اسـت.«وی ادامه داد: سیاست دولت اسراییل 
مشـخص اسـت. پیگیری و ادامه فشـار حداکثری به ایران.این مقام 
اطالعاتـی اتحادیـه اروپـا اضافـه کـرد: نگرانـم که طـرح اسـراییل این 
باشـد که ایران را تـا پیش از ترک کاخ سـفید توسـط ترامـپ، تحریک 
به پاسـخی نظامـی به تـل آویو کنـد. نکتـه ای که اغلـب تحلیلگـران و 
رسـانه ها را گیج کـرده این اسـت که چـرا ایـران جوابی عملـی و قاطع 
در برابـر اسـراییل و خرابکاری هـای آمریکا نشـان نمی دهـد در حالی 
کـه اروپـا نیـز ایـران را در برابـر ایـاالت متحـده تنهـا گذاشـته اسـت 
مقامات کشـورمان تالش دارند تا به هـر نحو مانع از فروپاشـی برجام 
 شـوند و ایـن راهبـرد را از طریـق حمایـت چیـن و روسـیه پیگیـری

 می کنند.

مشــاور امنیت ملی ســابق آمریــکا در مصاحبه  ای 
تصریح کرده دولــت دونالد ترامــپ از مدت ها قبل 
از اجــرای عملیات ترور ســردار ســلیمانی برای آن 
برنامه ریزی کرده بود. »جان بولتون«، مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید در مصاحبه ای تصریــح کرد دولت 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا از مدت ها قبل 
از زمان اصلی ترور سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی برای 
انجام این عملیات برنامه ریزی کرده بود. بولتون که 
با »فرانس ۲۴« مصاحبه می کــرد گفت: »من وارد 
جزئیات مربوط به ترور ســردار سلیمانی نمی شوم؛ 
اما وقتی شاهد عملیاتی هستید که نتایجی به همراه 
دارد اینکه فکر کنید دستور این عملیات از چند روز قبل 

صادر شده، اشتباه اســت. برخی اوقات، برای انجام 
کارها از مدت های طوالنی قبل مقدمه چینی می شود 
و زمان دقیق اجرا به شرایطی بستگی دارد که مربوط 
به حوادث چند روز قبل تر نیســتند.« ارتش آمریکا 
بامداد ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ طی یک عملیات تروریستی 
به دستور »دونالد ترامپ«، رییس جمهور این کشور، 
سردار سلیمانی و شماری از همراهان ایشان از جمله 
المهندس را لحظاتی بعد از ترک فــرودگاه بغداد به 
شهادت رساند. جان بولتون در بخش دیگری از این 
مصاحبه به ســوال مجری مبنی بر اینکه آیا ترامپ 
هنــگام تصمیم گیری در خصوص ایران بر اســاس 
منافع شخصی و نه منافع ملی عمل می کرده یا خیر 
اینطور پاســخ داد: »فکر می کنم او در طول تبلیغات 

انتخاباتی اش خیلی با توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ 
مخالف بود. من هم با آن توافق مخالف بودم و او با 
گذشت تقریبا ۱۵ ماه از ریاست جمهوری اش نتوانسته 
بود از آن توافق خارج شــود.« بولتــون اضافه کرد: 
»فکر می کنم ترامپ  می دید که این توافق در داخل 
ایاالت متحده بســیار نامحبوب است، بنابراین، من 
خوشحال بودم که از این توافق خارج شدیم. همزمان 
تحریم های سنگینی را علیه ایران اعمال کردیم که اثر 

ویران کننده ای روی اقتصادشان داشته است. 

بولتون مدعی شد:

 ترور سردار سلیمانی از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود

در گفت وگوی تلفنی روحانی با پوتین مطرح شد:

 ضرورت مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا
رییس جمهور با قدردانی از مواضع روسیه در حمایت از برجام و مقابله با سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا، بر توسعه و تعمیق روابط تهران- مسکو در همه زمینه ها تاکید 
کرد.حجت االسالم حسن روحانی در گفت وگوی تلفنی با »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه، توسعه همکاری های دوجانبه و متوازن با مسکو را در تمامی سطوح 
سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مورد تاکید قرار داد و از رایزنی ها و مذاکرات مسئوالن دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن توافقات ابراز خرسندی کرد.روحانی در 
ادامه این گفت وگو با اشاره به برگزاری نشست مجازی سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح و ثبات و آرامش در سوریه، بر ضرورت ادامه همکاری های 
سه کشور در روند آستانه برای تحقق این هدف به ویژه در زمینه مسائل انسانی تاکید کرد.رییس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت حفظ و اجرای کامل برجام به عنوان 
یک تعهد بین المللی برای طرفین امضاکننده آن، بر مقابله با یک جانبه گرایی و اقدامات و تالش های اخیر آمریکا برای مقابله با پایان تحریم های تسلیحاتی ایران تاکید 
کرد. رییس جمهور روسیه نیز در این گفت وگو در تشریح مواضع این کشور در خصوص برجام گفت: همچون پنج سال گذشته از این سند بین المللی حمایت می کنیم و بر 
اجرا و حفظ آن اصرار داریم.والدیمیر پوتین همچنین توسعه روابط با ایران در همه زمینه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: از همکاری با ایران در زمینه مقابله با بیماری کرونا 

و تبادل تجربیات استقبال خواهیم کرد.رییس جمهور روسیه همچنین در این گفت وگو بر تداوم حمایت های این کشور از مواضع ایران در مجامع بین المللی تاکید کرد.

خبر روز

 کمیته امنیت مجلس، ابعاد حادثه نطنز را بررسی می کند
رییس کمیته امنیت مجلس گفت: این کمیته تاکنون جلســاتی را برای بررسی ابعاد حادثه نطنز 
برگزار کرده است و جلسات مهم دیگری هم در این باره دارد.ابراهیم عزیزی با اشاره به برنامه های 
کمیته امنیت مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس وظایف مشــخصی دارد و کمیته امنیت هم که ذیل این کمیســیون فعالیت می کند، در 
راستای وظایفی که تعریف شده اســت، عمل خواهد کرد.وی بیان کرد: کمیته امنیت کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس، تاکنون جلسات متعدد و بسیار خوبی را برای پیگیری حادثه نطنز برگزار 
کرده است و جلسات جدی تری هم به زودی در این راستا برگزار خواهیم کرد.رییس کمیته امنیت 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تالش می کنیم که ابعاد حادثه نطنز را با سایر دستگاه های 
ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا علل و عوامل این حادثه به صورت دقیق مشخص شود.

 هشدار دوباره نهاد ایمنی هواپیمایی اروپا درباره خطر
 پرواز بر فراز ایران

آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا )EASA( در مورد خطــر پرواز هواپیما های غیر 
نظامی و مسافربری در حریم هوایی ایران هشدار داده اســت.به گزارش اسپوتنیک،در خبرنامه 
EASA آمده اســت: »با توجه به وضعیت ناپایدار امنیتی و هماهنگــی ضعیف بین هواپیمایی 
کشوری و عملیات نظامی ، خطر خطا در شناســایی هواپیمای غیرنظامی وجود دارد. با توجه به 
وجود سیستم های دفاع هوایی با فناوری پیشرفته ، توصیه می شود خطرات موجود برای هواپیما 

های غیر نظامی را با دقت ارزیابی کنید.«

هدف سفر »الکاظمی« به ایران از زبان مقام عراقی
یک منبع دولتی عراق تاکید کرد که نخســت وزیر این کشــور با ســفر به ایران، آمریکا و سعودی 
در تالش اســت که تنش بین این کشورها را کاهش دهد.این منبع به شــبکه خبری روسیا الیوم 
گفت که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در ســفرهایی که به ایران، آمریکا و سعودی دارد، 
»نزدیک سازی دیدگاه ها بین واشنگتن و تهران و کاهش تنش بین ریاض و تهران را بررسی خواهد 
کرد«.وی خبر داد که هدف بعدی الکاظمی بحث و بررسی این مسئله ضروری با سران کشورهای 
مذکور برای »دور نگه داشتن عراق از درگیری بین آنان« اســت.این منبع تاکید کرد، الکاظمی در 
تعامل با کشورهای مذکور سعی می کند جانب میانه را در نظر بگیرد و کار را »به مراحلی برساند که 
دست کم در دوره نخســت وزیری عراق، خطر این درگیری ها را از عراق دور کند«.وی خاطر نشان 
کرد، الکاظمی در سفرهای خود بر نقش این کشــورها در کاهش تنش در عراق و منطقه متمرکز 
خواهد شد و سفر وی به واشنگتن نیز برای »تکمیل گفت وگوی راهبردی بین دو کشور« خواهد بود.

فیس بوک دو حساب دیگر رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن را بست
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در ژاپن از مسدود شدن دو حساب دیگر شبکه های اجتماعی 
این نهاد در فیس بوک و اینســتاگرام خبر داد.فیس بوک در اقدامی جهــت دار و غیر منطقی برای 
دومین بار و همزمان دو حساب کاربری دیگر رایزنی فرهنگی در فیس بوک با ۲۲۱۰ مخاطب به آدرس 
instagram.com/ و حساب اینستاگرام با ۹۲۰ مخاطب به آدرس facebook.com/iranbunka

iranbunka که به زبان ژاپنی فعالیت داشتند را مسدود کرد.هر دوی این شبکه ها با صدها پست 
و پیام به ارائه تصاویر و نماهنگ هایی در خصوص معرفی جاذبه های طبیعی ایران، هنر، فرهنگ و 
مطالب جذاب در حوزه گردشگری می پرداختند و الیک های هزاران عددی پست های منتشر شده، 
نشانه عالقه و استقبال فراوان مخاطبان ژاپنی از این صفحات بود.پیش از این نیز اینستاگرام رایزنی 

فرهنگی سفارت ایران در ژاپن به زبان فارسی، در بهمن ماه سال گذشته مسدود شده بود.

کافه سیاست

 معاون سیاسی وزیر
 امورخارجه: 

 طالبان یک واقعیت 
در افغانستان است

معـاون سیاسـی وزیـر امورخارجـه بـا 
اشـاره بـه نـگاه جمهـوری اسـالمی ایران 
به روند تحقـق صلح در افغانسـتان گفت: 
روند مذاکـرات صلـح در افغانسـتان باید 
مسـیری را طـی کنـد کـه در آن شـاهد 
مشـارکت فراگیـر گروه هـای مختلـف 

موجـود در افغانسـتان باشـیم.
سـید عبـاس عراقچـی تصریـح کـرد: 
لبـان یـک واقعیـت  در افغانسـتان  طا
اسـت و بایـد رونـد مذاکـرات صلـح در 
افغانسـتان به سـمتی برود که ایـن گروه 
نیـز  بـه سـهم و تناسـب خـود در قـدرت 
سهم  داشـته باشـد و در چهارچوب قانون 
اساسـی افغانسـتان و دولت افغانسـتان 
و در فضایـی همـراه بـا آرامـش و صلـح 

حرکـت کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه البتـه تصمیـم گیـری 
نهایـی در ایـن زمینـه دولـت و ملـت 
لتـی در  افغانسـتان هسـتند و مـا دخا
امـور افغانسـتان نمی کنیـم، در رابطـه بـا 
سـند جامع همـکاری ایران و افغانسـتان 
کـه مقامـات دو کشـور در حـال رایزنی در 
ارتبـاط بـا آن هسـتند، گفـت : بـرای تهیه 
ایـن سـند پنـج کمیتـه تشـکیل شـده که 
شـامل کمیته هـای اقتصـادی، فرهنگی، 
دفاعی و امنیتـی اتباع و آب اسـت. کار در  
سـه کمیتـه فرهنگـی، آب و اتبـاع پایـان 
یافتـه و در دو کمیتـه دیگـر رایزنی هـا و 

گفت وگوهـا ادامـه دارد.
معاون سیاسـی وزیـر امورخارجه بـا ارائه 
توضیحاتـی در ارتبـاط بـا  سـند دفاعـی و 
امنیتی که بین دو کشـور  بـه امضا خواهد 
رسـید، گفت : بنـای این سـند این اسـت 
کـه صلـح  بیـن دو کشـور را بـه یـک  امر  
دائمـی تبدیـل کنـد و ایـن کـه  دو کشـور 
در هیـچ گونـه ائتـالف، اتحـاد و پیمانی با 
کشـوری ثالـث علیه کشـور طـرف مقابل 

شـرکت نکننـد.

بین الملل

روزنامه »نیویورک تایمز« در تحلیلی مدعی شده است 
اسراییل تالش های گسترده ای از جمله حمله های 
خرابکارانه  اخیر در ایران را تدارک دیده تا بدون ورود به 

جنگ جمهوری اسالمی را وادار به تالفی جویی کند

وز عکس ر

گفت وگوی معاون 
ظریف با سفیر رومانی 
بر سر قاضی منصوری

معاون کنســولی، مجلس و ایرانیان 
وزارت امور خارجه با دعوت از »آدریان 
کوزیاسکی« ســفیر رومانی در ایران، 
با وی درباره پرونده مــرگ غالمرضا 
منصوری شهروند ایرانی در بخارست 

گفت وگو کرد.
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 کرونا بازدید از نمایشگاه های اصفهان را
 تخصصی کرد

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان گفت: با توجه بــه افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا در روزهای اخیر، بازدید از نمایشــگاه از حالت عمومــی به تخصصی تغییر یافته 
و تنها کســانی می توانند در نمایشــگاه حضور پیدا کنند که توســط شــرکت کنندگان دعوت شده 
باشــند. یارمحمدیان تاکید کرد : شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان پیشنهاد 
می کند بــا حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی، جلوگیــری از واردات بی رویــه و غیرضروری، 
عدم تخصیــص ارز و افزایــش تعرفه هــای وارداتی ماشــین آالتی کــه دارای نمونه های داخلی 
با کیفیت هســتند و عقد قراردادهــای بین المللــی با شــرکت های همکار در صنایــع مختلف، 
وضعیت ایــن صنعت در کشــور بهبود یابد.وی ضمن اشــاره بــه حفظ پروتکل های بهداشــتی 
در نمایشــگاه تاکید کرد: با توجــه به افزایش آمــار مبتالیان بــه کرونا در روزهای اخیــر، بازدید 
از نمایشــگاه از حالت عمومی به تخصصــی تغییر یافته و تنها کســانی می توانند در نمایشــگاه 
حضور پیدا کنند که توســط شــرکت کنندگان دعوت شده باشــند.یارمحمدیان خاطرنشان کرد: از 
 بازدیدکنندگان هزینه ورودی دریافت نمی شود تا به جای آن، افراد برای ورود به نمایشگاه ماسک 

خریداری کنند.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

قیمت طال در بازار قابل پیش بینی نیست
رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان با اشــاره به اینکه قیمت طال همســو بــا اونس جهانی و 
نرخ دالر رو به افزایش اســت، گفت: امید می رود با تصمیمات جدید در حــوزه بازار ارز، قیمت 
دالر و به دنبال آن قیمت طال کاهش یابد.هوشــنگ شیشــه بــران با تحلیل بــازار جهانی اظهار 
کرد: طبــق آمارهای موجود تقاضــا برای خرید طال دوباره باال رفته اســت که می تواند نشــانگر 
افزایش قیمت طــال در روزهای آینده باشــد و باالخره پس از چند روز قیمــت طال را باالی ۱۸۰۰ 
دالر پایدار کند.رییس اتحادیــه طال و جواهر اصفهان بــا بیان اینکه تشــدید تنش های آمریکا 
با چین باعث ریزش دالر در بازارهای جهانی شــد، گفت: نشــانه هایی از وقوع جنگ ارزی بین 
پکن و واشــنگتن باعث نگرانی فعاالن بازار ارز شــده و این موضوع موجب تقویت ارزهای امن 
همچون فرانک شــده اســت.وی همچنین تاکید کرد: رشد قیمت سکه در شــرایطی رقم خورد 
که بهای طــال در بازارهای جهانی ســیگنال افزایشــی به معامله گــران بازار داخلــی داد.وی با 
تاکید بر اینکه بــا توجه به باال رفتن اونــس جهانی  و نرخ دالر در مدار صعودی، شــاهد افزایش 
قیمت طال و ســکه در بازار داخلی هســتیم، گفت: قیمت طــال به هیچ عنوان قابــل پیش بینی 
 نیســت، اما اگر با طرح ســاماندهی بــازار ارز دالر ارزان شــود، قیمت طال و ســکه نیز کاهش 

خواهد یافت.

مدیرکل پست استان اصفهان خبر داد:

 راه اندازی باجه عصر گاهی در ناحیه 
پستی نشاط

مدیرکل پســت اســتان اصفهان از افزایش ســاعات کار باجه قبول مرســوالت درناحیه پستی 
نشاط برای ارائه خدمات پســتی به همشــهریان خبر داد.حمید باقری با اشــاره به طرح فاصله 
گــذاری اجتماعــی درادارات، نواحــی و دفاتر پســتی ادامــه داد: مقرر شــد به منظــور رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعــی در پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا، باجــه قبول عصــر گاهی 
مرســوالت در ناحیه پســتی نشــاط فعال شــده و هر روزتا ســاعت ۲۰ به مردم خدمات رسانی 
 کند و با این اقــدام از ازدحــام مردم در دفاتر پســتی در ســاعات پیــش از ظهــر جلوگیری به

 عمل  آید.

تغییر کاربری با جوالن دالالن سودجو در شرق اصفهان روز به روز گسترده تر می شود؛

بحران خاک در راه است

تغییرکاربری حاال با ناامیدی کشاورزان از  مرضیه محب رسول
جاری بودن دائمی زاینده رود و خشک تر 
شدن چاه های آب با عمق زیاد در منطقه شرق اصفهان، اغلب این 
افراد را ترغیب به تغییرکاربری زمین های کشاورزی برای رسیدن به 
پول کرده است؛ اتفاقی که سودجویی و گران شدن قیمت زمین های 
باغی و مسکونی هم به آن شدت بیشتری داده است. هر چند بارها 
مسئوالن قضایی و مدیریتی استان وعده مقابله با زمین خواری و 
تغییر کاربری ها را داده اند؛ اما به نظر می رسد یا اقدامات در این 
زمینه ناکافی بوده یا در سایه برخی از سهل انگاری ها دالالن و کارچاق 
کن ها مشغول هستند و افراد بدون دغدغه از برخورد های قانونی 
همچنان به خرید و فروش و ساخت و ساز در این زمین ها می 
پردازند. نکته دیگر اینکه جهش شدید قیمت باغ در اطراف اصفهان و 
باال بودن قیمت مسکن در نقاط مرکزی شهر، خریداران را به سمت 
نقاط حاشیه ای در اصفهان سوق داده و همین افزایش تقاضا قیمت 

های زمین در برخی از نقاط روستایی در اصفهان را تا چند برابر باال برده 
است. این مدل از خرید و فروش ها و ساخت و سازها می رود تا عمال 
کشاورزی را در بخش هایی از اصفهان که روزگاری به عنوان قطب 
تولیدات جالیزی شناخته می شد ، از بین ببرد. تا جایی که کارشناسان 
معتقدند بحران آب در شرق اصفهان این بار جای خود را به بحران 

خاک داده است . 
علی اکبر آخوندی، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان معتقد است: این بار در منطقه شرق اصفهان بحران آب جای 
خود را به بحران خاک داده و دغدغه کشاورزان رنج دیده پس گرفتن 
زمین هایی است که روزگاری به دلیل نبود آب برای زیر کشت بردن 
محصول، مجبور شدند دسترنج سال ها تالش شان را یک روزه به 

چنگال دالالن وسودجویان دهند.
وی این نکته را اشاره می کند که حذف هرهکتار زمین کشاورزی از 
چرخه تولید نه تنها هفت تا هشت تن محصول را کمتر می کند، به تبع 

آن برای ایجاد یک سانتی متر خاک کشاورزی ۸۰۰ سال زمان نیاز 
است. درحالی که ساالنه چهارتا پنج هزار هکتار زمین های کشاورزی 
در کشور تغییر کاربری می شود که ۴۰ درصد آن غیر مجاز است.مدیر 
امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، وسعت زمین های 
زیرکشت کشاورزی این استان را ۵۶۴ هزار هکتار بر می شمارد و 
می گوید: نیمی از این زمین های کشاورزی استان در چنگال دالالن 
کبر آخوندی سهم کشاورزی شرق  و یا بایر رها شده است.علی ا
اصفهان را حدود ۹۰ هزار هکتار می داند که سودجویان یک سوم این 
زمین ها را در سه سال گذشته به تاراج برده اند.ماجرای تغییر کاربری 
اراضی شرق اصفهان صحبت امروز و دیروز نیست؛ سرهنگ مسعود 
سپهوند فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی 
استان اصفهان هم توضیحات قابل تاملی از ویالسازی های غیر 
مجاز می دهد و می گوید: در سال ۸۵ تمام زمین های مزروعی 
مناطق کبوتر آباد و شرق اصفهان زیرکشت بود، اما در طول ۱۰ سال 
گذشته این زمین ها به ویال های غیر مجاز تبدیل شده است.محمد 
حسن شهرضایی، کارشناس حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان هم بیان می کند: ۹۰ دالل و سودجو برای معامالت زمین های 
کشاورزی و تغییر کاربری آن به باغ و ویال دست به کار شده اند تا با 
فریب کشاورزان در بی ارزش شمردن زمین های آنها، دسترنج سال ها 
 تالش شان را به بهایی ناچیز بخرند و در معامله با خریداران سود های 

کالن ببرند. 
این وضعیت در حالی است که گفته می شود برای بیش از ۲ هزار مورد 
از ساخت و سازهای بدون مجوز و غیر قانونی حکم تخریب صادر شده؛ 
اما بدون اقدامات عملیاتی در نهادهای مربوطه خاک می خورد .احکام 
تغییر غیر مجاز کاربری زمین های کشاورزی البته قابل اجراست به 
شرطی که عوارض ناشی از این تغییر به استان برگشت داده شود، این 
نکته را مهرداد مرادمند رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
مطرح می کند و می گوید: درصورتی که تنها ۳۰ میلیارد ریال از مبلغ 
عوارض ناشی از تغییر کاربری های غیر مجاز به استان برگشت داده 
شود می توان به راحتی احکام معوقه که چندین سال طول کشیده 
را اجرا کرد و تعداد ویال ها وباغ های غیرمجاز را به صفر رساند. اصل 
مقابله با تغییرات کاربری در حالی هنوز در گیر و دار تدوین برنامه ها و 
دست اندازهای قانونی است که این مدل از اقدامات رو به ازدیاد نه  تنها 
به دنبال کم رنگ کردن کشاورزی است، بلکه بر دیگر مولفه های توسعه 
 پایدار ازجمله محیط زیست، اقتصاد، اجتماعی و کشاورزی تاثیر 

منفی می گذارد.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت:از 
بین ۲۵ هزار نفر ثبــت نامی، تعــداد ۱۴ هزار نفر 
متقاضی مسکن ملی در استان اصفهان تایید شده 
است و بعد از پیامک ارســالی به متقاضیان، سیر 
اداری آن طی خواهد شــد.علیرضا قاری قرآن با 
بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار نفر از متقاضیان مسکن 
ملی واجد شرایط شــناخته شده اند، اظهار داشت: 
طی ۳ مرحله ثبت نام انجام شــده از آذر ماه سال 
گذشــته تا کنون، بیــش از ۶۹ هزار نفر در ســطح 

استان ثبت نام کرده اند که مراحل تایید نهایی دو 
مرحله پایانی ثبت نام تا مــاه آینده انجام خواهد 
شد.وی افزود: متقاضیان تایید شده باید در مرحله 
اول بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بســته به متراژ و 
شرایط، به حساب بانک مسکن واریز کنند تا ثبت 
نام آن ها نهایی شــود.مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: در مرحله اول، 
پاالیش اطالعات توسط وزارتخانه تا فروردین ماه 
به طول انجامید و اکنون بعد از اصالح و بررســی 
مجدد، از بیــن ۲۵ هزار نفر ثبت نامــی، تعداد ۱۴ 
هزار نفر متقاضی تایید شده است و بعد از پیامک 
ارسالی به متقاضیان، ســیر اداری آن طی خواهد 

شــد.وی با بیان اینکه مرحلــه دوم ثبت نام به دو 
صورت ثبت نام در ســامانه اقدام ملی مســکن و 
پیامکی بوده است، گفت: مراحل تایید شرایط این 
دو مرحله نیز در حال انجام و پاالیش اســت و به 
محض اعالم وزارتخانه مانند مرحله اول در خدمت 
شــهروندان خواهیم بود. قاری قرآن در خصوص 
مدت زمان تحویــل خانه ها خاطرنشــان کرد: در 
برخی از شهرســتان ها ســاخت خانه ها آغاز شده 
است و حتی در تعدادی از شهر های استان امکان 
تخصیص واحد های طرح اقدام ملی با پیشــرفت 
باالی ۹۰ درصد به متقاضیانی که آورده کافی داشته 

باشند، وجود دارد.

بیش از 14 هزار متقاضی مسکن ملی در استان اصفهان 
تایید شدند

خبر روز

آخرین مهلت ثبت نام کسب وکارها برای دریافت وام کرونا 
مشخص شد

بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلســه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا، مهلت ثبت نــام کســب وکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در ســامانه کارا، تــا ۵ مردادماه 
تمدید شــد. محمــد شــریعتمداری، 
وزیــرکار از تمدیــد مهلــت ثبــت نام 
و پرداخت تســهیالت ویــژه کرونا خبر 
داد و گفت: در صورتی کــه فردی در اثر 
کرونا بیکار شــده و بیکاری اش ادامه 
دارد؛بــرای دریافــت مقــرری باید به 
ســامانه بیمه بیکاری مراجعــه و ثبت 
نام کند کــه در صورت بررســی و تایید، 
 مشــمول مقرری خواهد شــد.تمدید 
مهلت ثبت نــام و پرداخت تســهیالت 
ویژه کرونایــی در حالی ازســوی وزیــر کار اعالم شــد که بر اســاس مصوبه بیســت ویکمین 
جلســه کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا، مهلــت 
 ثبت نــام کســب وکارهای دارای بیمــه و فاقــد بیمــه در ســامانه کارا، تــا ۵ مردادمــاه

 تمدید شد.

 قراردادهای اجاره 3ساله از مالیات 
معاف می شوند

مدیرکل دفتــر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی گفت: هم اکنون پیشــنهاد مشــخص 
وزارت راه و شهرســازی این است، افرادی که تا شــهریور واحدهایشــان را عرضه کنند از مالیاتی 
که از ابتــدای قانون تاکنــون باید می پرداختنــد، معاف می شــوند.  پروانه اصالنــی ادامه داد: 
همچنین افرادی که تمایل داشــته باشــند، قراردادهای اجاره شــان را ۳ ســاله منعقــد کنند از 
مالیات بر خانه های خالی و ســایر مالیات هایی که در بخش مســکن قرار اســت وضع شــوند، 
معاف خواهند شــد.اصالنی توضیــح داد: اگر بســته مالیات بــر خانه های خالی را مشــوق ها 
 در کنار برخی قوانین ســختگیرانه در نظــر بگیریم، قطعا به تعادل در بازار مســکن و بــازار اجاره، 

کمک می شود.

آیا ذخیره بنزین کارت های سوخت، می سوزد؟
با پایان تیرماه فرصت ۹ ماهه ذخیره ســهمیه بنزین در کارت های ســوخت تمام می شود و در 
صورتی که این فرصت تمدید نشــود،  با واریز ســهمیه مردادماه،  ۶۰ لیتر از ذخیــره بنزین کارت 

سوخت می سوزد.
آمار ابتال و فوت ناشی از ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و مراجعه به پمپ بنزین ها به 
عنوان یکی از کانون های پرخطر کرونا می تواند به شیوع بیشــتر این ویروس بیانجامد.بنابراین 
ممکن است برای مقابله با شیوع آن،  دوباره ســقف ذخیره بنزین در کارت های سوخت افزایش 
پیدا کند؛ موضوعی که سخنگوی شــرکت پخش فرآورده های نفتی آن را تکذیب و نه تایید کرده 
اســت. فاطمه کاهی گفته که تصمیم گیری بــرای تمدید یا عدم تمدید ســقف ذخیره بنزین در 
کارت های ســوخت در جریان اســت.وی تاکید کرده که این تصمیم پیش از پایان تیرماه اعالم 
خواهد شد؛ اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.در صورتی که این سقف تمدید نشود، باید منتظر 

افزایش مصرف بنزین در روزهای پایانی تیرماه باشیم.

کافه اقتصاد

تصویب اجرای 91 طرح صنعتی، گردشگری و خدماتی در استاناخبار
اجرای ۹۱ طرح صنعتی، گردشگری و خدماتی در مهم ترین نشست استانی اصفهان به تصویب رسید.استاندار اصفهان در صدو نودو نهمین نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان اصفهان با بیان اینکه در این نشست با اجرای پنج طرح مخالفت شد، گفت: این طرح ها با مصرف آب زیادهمراه بود و با موضوع سالمتی و حفاظت از محیط 
زیست هم همخوانی نداشت.عباس رضایی افزود: سه طرح از جمله احداث پارکینگ برای خودرو های سوخت رسان هم برای بررسی بیشتر به کمیته های مربوطه ارجاع 
شد.وی با اشاره به وضع بودجه استان اصفهان گفت: امسال هشت هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال برای پرداخت حقوق، مزایا و پاداش بازنشستگی استانی نیاز است که با کسری 
پنج درصدی در این بخش روبه رو هستیم.استاندار اصفهان، مجموع میزان اعتبار تملک دارایی های استان اصفهان را ۱۳ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: حدود ۶۸ درصد 
این اعتبار ابالغ شده است.وی در پایان از ابالغ اعتبار تکمیل مترو های اصفهان و بهارستان و بزرگراه سردار شهید سلیمانی )کنارگذرشرق اصفهان( خبرداد.نعمت ا... اکبری، 
رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان هم در این نشست با اشاره به کسری دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی بودجه استان گفت: این میزان کسری شامل پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان استانی، حقوق و اضافه کار کارکنان هم می شود.در صدو نود و نهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان، عالوه بر بررسی مشکالت 
برخی دستگاه های اجرایی، تعدادی از رؤسای سازمان ها و مدیران کل ادارات استان اصفهان در خصوص تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح های خود مواردی را مطرح کردند.

برگزاری هجدهمین 
نمایشگاه صنایع چوب، 
ماشین آالت، اصفهان

هجدهمیــن نمایشــگاه صنایــع چوب، 
ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه که 
در آن ۳۵ شرکت گرد هم جمع شده اند تا 
توانمندی های خود را به نمایش بگذارند، 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان از بیست و پنجم تا بیست و هشتم 

تیرماه میزبان عالقه مندان است.

وز عکس ر

جهش 43 برابری 
اعتبارات بیابان زدایی 

اصفهان 
اداره کل  بیابـان  امـور  اداره  رییـس 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان 
اظهارداشـت: در هفـت سـال گذشـته و 
طـی دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم 
بـرای طرح هـای مختلـف بیابـان زدایـی 
و مهـار ریزگردهـا در اسـتان اصفهـان ۶۰۰ 
میلیـارد ریـال تخصیص یافت.حسـنعلی 
نریمانـی اضافـه کـرد: از لحـاظ اعتبـارات 
تخصیـص یافته بـرای اجرای طـرح های 
بیابـان زدایـی در مقایسـه سـال های ۹۸ 
و ۹۶ رشـد ۴۳ برابـری را در طرح هـای 
بیابان زدایـی مشـاهده می کنیـم یعنـی 
در سـال ۹۸، ۴۳۰ میلیارد ریـال برای این 
طرح هـا در اصفهـان اختصـاص یافـت 
و ایـن در حالـی اسـت که ایـن میـزان در 
سـال ۹۶ میـزان ۱۰ میلیـارد ریـال بود.وی 
ادامـه داد: در مقایسـه سـال های ۹۶ بـا 
۹۴ نیـز رشـد اعتبارات طـرح هـای بیابان 
زدایـی در اسـتان اصفهان مشـهود بـود به 
ایـن ترتیـب کـه در سـال ۹۶، ۱۰ میلیـارد 
ریـال و در سـال ۹۴، ۴ میلیارد ریـال برای 
این طرح هـا اختصـاص پیدا کرد.بـه گفته 
وی، در مدت یاد شـده ۱۴۰ قـرارداد، پروژه 
و طـرح در قالـب فعالیت هایـی همچـون 
نهالـکاری، مدیریت رواناب، مالچ پاشـی، 
احداث بادشـکن و مدیریت جنگل دست 
کاشـت اجرا شـد.رییس اداره امـور بیابان 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان خاطرنشـان کـرد: در سـال ۹۲ و 
در ابتدای دولـت یازدهم تشـکیل کارگروه 
مقابلـه بـا گـرد و غبـار در اسـتان اصفهـان 
اقدامـی چشـمگیر، موثـر و کارآمـد بـرای 
مهـار ریزگردها و بیابـان زدایی بود که سـه 
محور سـاماندهی معـادن شـرق اصفهان 
بـه عنـوان عاملـی بـرای تولیـد و افزایش 
گرد و غبـار، نهـال کاری در مناطـق بیابانی 
و انتقـال پسـاب بـه منظـور آبیـاری نهـال 
هـای کاشـته شـده در بیابـان هـا را دنبال 

مـی کـرد.
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بام ایران

یکه تازی خشکسالی در بام ایران؛ 

وقتی سفره های زیرزمینی آب می روند
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری یکـی از اسـتان های جنوبـی غربـی 
کشـور اسـت که در ارتفاعات زاگرس قرار دارد. این اسـتان به واسطه 
شـرایط توپوگرافـی یکـی از پر بـارش ترین مناطق کشـور در گذشـته 
بوده اسـت.رودخانه های مهمـی همچـون کارون، زاینـده رود و دز از 
ایـن اسـتان سرچشـمه می گیرنـد و ایـن اسـتان تامیـن کننـده آب 
بسیاری از شـهرها و روستاهای کشـور اسـت. حدود ۱۲ سالی است 
کـه بارش هـا در این اسـتان کاهـش یافتـه و خشکسـالی هر سـاله 
تشـدید مـی شـود.بارندگی ها همچنـان بـا کاهـش مواجـه اسـت و 
مشـکالت خشکسـالی و کم آبـی در این اسـتان ادامه دارد. تـا پایان 
سـال زراعـی کمتـر از ۷۲ روز دیگر باقـی مانـده و بارندگی هـا در این 
اسـتان همچنـان بـا کمبـود مواجـه اسـت. سرپرسـت هواشناسـی 
چهارمحـال و بختیاری گفـت: اسـتان چهارمحال و بختیـاری حدود 
۱۲ سـال اسـت که با کاهش بـارش هـا مواجه شـده و بـارش ها هر 
سـال در ایـن اسـتان کاهـش مـی یابد.مهـران چراغ پـور بیـان کرد:  
میـزان بارندگی سـال زراعـی جـاری چهارمحـال و بختیاری نسـبت 
بـه میانگین سـال زراعـی گذشـته ۳۶ درصد کاهـش بارندگـی دارد.

وی عنـوان کـرد: میـزان بارندگـی سـال زراعـی جـاری چهارمحال و 
بختیاری نسـبت بـه میانگین بلند مدت دوره مشـابه هفـت ۷ درصد 
کاهـش بارندگـی دارد.سرپرسـت هواشناسـی اسـتان چهارمحال و 
بختیـاری ادامه داد: میـزان بارندگی سـال زراعی جـاری چهارمحال 
و بختیـاری نسـبت به سـال زراعـی کامل 8 درصـد کاهـش بارندگی 
دارد.وی ادامـه داد: حجـم بارش هـای شهرسـتان کوهرنـگ بـه 
عنوان مهـم ترین قطب بارشـی اسـتان در مقایسـه با سـال گذشـته 
نصف شـده اسـت و بارش هـای سـال زراعی جـاری کوهرنـگ که از 
کانون ها و قطب های بارشـی کشـور محسـوب می شـود در مقایسـه 

با مـدت مشـابه سـال گذشـته ۴۵ درصد کاهـش یافته اسـت.

 منابع آب پایدار و سفره های زیرزمینی در
 وضعیت نامناسبی قرار دارد

وی افـزود: بـارش هـای شهرسـتان کوهرنـگ از ابتـدای مهر مـاه تا 
۲۶ خرداد سـال جـاری یـک هـزار و ۱۷۶ میلی متر گزارش شـده در 
حالی کـه این بـارش هـا در مـدت مشـابه در سـال گذشـته دو هزار 
و ۱۴۴ میلی متـر بـوده است.سرپرسـت هواشناسـی چهارمحـال 
و بختیـاری بیـان کـرد: چهارمحـال و بختیـاری از لحـاظ منابـع آب 
پایدار و سـفره های زیرزمینـی همچنـان در وضعیت نامناسـبی قرار 
دارد.وی در ادامـه بیـان کـرد: خشکسـالی در سـطح اسـتان در حال 

گسـترش اسـت و روز بـه روز مشـکالت خشکسـالی در این اسـتان 
افزایـش مـی یابد.

9 درصد استان چهارمحال و بختیاری در 
خشکسالی بسیار شدید قرار گرفته است

وی با بیـان اینکـه لـردگان، شـهرکرد و بن از جملـه شـهرهای درگیر 
با خشکسـالی هسـتند، گفت: اسـتان حـدود ۶۶ درصـد در محدوده 
خشکسـالی قـرار گرفتـه و ۹ درصـد اسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
در خشکسـالی بسـیار شـدید قرار گرفتـه اسـت.تغییر نوع بـارش از 
برف به باران سـبب شـده که منابـع آب توسـط رودخانه ها از سـطح 
اسـتان خـارج شـوند و در سـفره هـای آب زیرزمینـی نفـوذ نکننـد. 
کارشـناس ارشـد منابـع آب با اشـاره بـه اینکـه اسـتان چهارمحال و 
بختیاری بـا کمبود بارش مواجه اسـت، بیـان کرد: کاهـش بارش در 
این اسـتان موجـب کمبود منابع آب در سـطح اسـتان شـده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: تغییـر اقلیـم سـبب شـده کـه دمـای هـوا افزایش 
یابـد که ایـن امـر نیـز نقـش مهمـی در تغییر نـوع بـارش ها داشـته 
اسـت.این پژوهشـگر منابـع آب بیان کـرد: دخالت های انسـانی در 

طبیعـت و توسـعه صنعـت از مهـم ترین دالیـل تغییـر اقلیـم در این 
منطقـه اسـت.

مقـدس بیان کـرد: حفـظ منابـع آب و بهـره گیـری مناسـب از منابع 
آب در شـرایط فعلـی بسـیار مهم اسـت و بایـد از منابع آب اسـتفاده 
بهینـه کـرد.وی بـا بیـان اینکـه اشـتغال اغلـب مـردم چهارمحـال و 
بختیـاری وابسـته بـه کشـاورزی اسـت کـه مهـم تریـن نیـاز بـرای 
کشـاورزی آب اسـت، بیـان کـرد: اسـتفاده صحیـح و مناسـب 
از منابـع آب در بخـش کشـاورزی ضـروری اسـت و بـرای حفـظ 
اشـتغال پایـدار بخش کشـاورزی در اسـتان بایـد تجهیـزات آبیاری 
نوین در اراضـی این اسـتان توسـعه یابد.مقـدس بیان کـرد: الگوی 
کشـت در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بایـد تغییـر کنـد و کشـت 
گیاهـان با نیـاز آبـی پاییـن جایگزین گیاهـان با نیـاز آبی باال شـود.
در حالـی کاهش بـارش هـا و کمبـود منابـع آب تاثیـر قابـل توجهی 
در بخـش کشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری ایجـاد کـرده اسـت و 
بسـیاری از اراضـی کشـاورزی از زیـر کشـت خـارج شـده و کمبـود 
 آب شـرب در برخـی مناطـق اسـتان بـه یـک مشـکل حـاد تبدیـل 

شده است.

24.6 درصد زباله های خشک شهرکرد قابل بازیافت است
شهردار شهرکرد با اشاره به ضرورت مدیریت پسماند گفت: اکنون ۲۴.۶ درصد زباله های خشک در 
مرکز چهارمحال و بختیاری قابل بازیافت و تبدیل به کود کمپوست  است. بهادر عبدالغنی در دیدار از 
سایت دفن زباله شهرکرد تاکید کرد: روزانه ۱۵۰ تن زباله در شهرکرد جمع آوری و در این محل دفن 
می شود و بیشترین حجم زباله های تولیدی و جمع آوری شده در شهرکرد مربوط به دو بخش خانگی 
و عفونی است.عبدالغنی تصریح کرد: هم اکنون تمامی زباله های شهرکرد دفن می شود، که البته برای 
راه اندازی شهرک بازیافت، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.وی یادآور شد: 
برای حفظ محیط زیست و حفاظت از طبیعت، دفن زباله باید براساس روش های نوین در چهارچوب 
و دستورالعمل های علمی انجام شود.سرپرست ســازمان مدیریت  پسماند شهرداری شهرکرد نیز 
گفت: عملیات اجرایی احداث شهرک بازیافت زباله  مرکز چهارمحال و بختیاری در زمینی به وسعت 
۱۰ هکتار تاکنون ۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت.داود مومنی تاکید کرد: در ورودی این 
سایت یک مرکز برای نگهداری سگ های بالصاحب اختصاص یافته که تاکنون ۶۰ قالده  سگ  از سوی 
نیروهای شهرداری شهرکرد به آن منتقل شده اســت.وی اظهار داشت: بخشی از امور مرتبط با این 
سگ ها شامل تغذیه و درمان با مشارکت سازمان و انجمن حمایت از حیوانات انجام می شود.مومنی 
تصریح کرد: تهیه و تدوین طرح راه اندازی پارک حیوانات در جنوب این مرکز به زودی انجام می شود.

 فعالیت 66 هزار بهره بردار بخش کشاورزی 
در چهارمحال و بختیاری 

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۶۶ هزار بهره بردار بخش 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار کرد: هم اکنون شغل بسیاری از خانوارهای 
چهارمحال و بختیاری وابسته به  بخش کشاورزی اســت.ذبیح ا... غریب گفت: حفظ اشتغال پایدار 
بخش کشاورزی در این استان از مهم ترین اهداف مسئوالن است.وی بیان کرد: کاهش بارش ها و افت 
منابع آب زیر زمینی در برخی مناطق به عاملی تهدید کننده در بخش کشاورزی استان تبدیل شده است.

غریب تاکید کرد: تغییر الگوی کشت در این استان مورد توجه قرار گرفته است.رییس جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: کشت محصوالت با نیاز آبی پایین در استان در حال فرهنگسازی است.

طرح انتقال آب بن - بروجن ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح انتقال آب بن به بروجن آب شرب ۵۰ درصد 
جمعیت چهارمحال و بختیاری تامین می کند، اظهار کرد: طــرح انتقال آب بن به بروجن در حال 
حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.اقبال عباسی بیان کرد: پروژه انتقال آب بن - بروجن مشکل 
آب شرب شهرهای سفید دشــت، بروجن، فرادنبه، نقنه و... را حل می کند.استاندار چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: خشکسالی در شهرستان بروجن شدید شده و  مشکل آب شرب در این منطقه 
ایجاد شده است.وی بیان کرد: اجرای این پروژه از مهم ترین اولویت های دولت در این استان است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اعتبارات برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

پروژه انتقال آب بن- بروجن آب را از منطقه بن  به شهرستان بروجن منتقل می کند  و این پروژه 
آب شرب ۴۶۰ هزار نفر معادل نیمی از جمعیت استان را تامین می کند.

 راه اندازی دبیرخانه دائمی شهرکرد شهر جهانی نمد در شهرداری 
 مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: دبیرخانه دائمی 
شهرکرد شهر جهانی نمد در شهرداری تشکیل و راه اندازی خواهد شد.مهرداد جوادی  در نشست با 
شهردار شهرکرد تبدیل و معرفی شهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد در افزایش اشتغال، کاهش نرخ 

بیکاری و رونق اقتصادی صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تاثیر مستقیم دارد.

اخبار
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تحدید حدود اختصاصی
4/209 شــماره نامــه : 139985602024003346- 1399/04/19 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب مغازه پالک 5000/25926 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای مجتبی استکی اورکانی فرزند مصطفی قلی در جریان ثبت است و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 99/5/25 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
 قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 910017  

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

4/210 شــماره نامــه : 139985602024003339- 1399/04/19 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4587 فرعی مجزا شده از 9 فرعی از 4483 اصلی واقع در 
بخش پنج ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای شهاب نوروز پور جونقانی 
فرزند حسینعلی در جریان ثبت است و طبق رای 4942-98/12/13 در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مفروز گردیده است عملیات تحدید حدود 
قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 99/5/27 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 909303  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/211  شــماره نامه: 139985602023002054- 1399/04/25 ســند مالکیت بمقدار 
ششدانگ پالک ثبتی 205/487 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان بنام نادیا ربانی خوراسگانی 
مورد ثبت در دفتر 368 صفحه 596  به شماره سند 684645-91-  ه  صادر و تسلیم گردیده 
طی ســند رهنی 133342-94/04/18 دفترخانه 44 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران 
است و اکنون طی استشهاد شهود به شماره 139902155628000123 مورخ 1399/04/21 
دفترخانه 378 اصفهان درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 916320  اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/212 شماره نامه: 139985602025004263- 1399/04/24 نظر به اینکه خانم اکرم 
خورسندی فرزند رضا با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 12728 مورخ 1399/04/03 
دفترخانه 424 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره 2206 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مورد ثبت دفتر الکترونیکی 
139720302025016471 تحت شماره چاپی 858122 سری الف سال 91 صادر و تسلیم 
گردیده و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 915188  
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/213 شــماره نامــه: 139985602025004261- 1399/04/24 نظــر به اینکه آقای 
محمدرضا خورسندی فرزند رضا با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 12727 مورخ 
1399/04/03 دفترخانه 424 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک شماره 2206 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مورد 
ثبت دفتر الکترونیکی 139720302025013470 تحت شماره چاپی 858121 سری الف 
سال 91 صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 915184 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/214 شماره نامه: 139985602025003834- 1399/04/16 نظر به اینکه آقای مجتبی 
تاجمیر ریاحی با تسلیم درخواست شماره 25012368 مورخ 99/04/14 و دو برگ استشهاد 
شهود به شماره 20401 مورخ 99/4/14 دفترخانه 171 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( 89 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ  پالک شماره 1212 فرعی 
از 5 اصلی بخش   14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد که 
در صفحه 79 دفتر 421 امالک ذیل شماره ثبت 52572 تحت شماره چاپی 606011 سابقه 
ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 914841 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/215 شــماره: 99/0010659-99/4/21  چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب کارگاه 
چوب بری شــماره پالک 2249/1694 واقع در بخش 6 ثبت اصفهــان که طبق پرونده 
ثبتی بنام آقای احمد بخت آور مورگانی فرزند دریاقلی در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139960302210000067 مورخ 99/02/08 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/05/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 910960 

ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان
ابالغ اجرائیه

4/216 شماره پرونده: 139904002003000812/1 شماره بایگانی پرونده: 9901097/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139903802003000127 بدین وسیله به آقای علی اکبر شمسی 

سوالری، نام پدر: حسینعلی، شماره شناســنامه: 622، شماره ملی : 1289461368، متولد: 
1354/04/24 به نشانی خیابان نیرو پالک 6 ابالغ می شود که آقای احمد عرب زاده جهت 
وصول مبلغ 10/400/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 915282 مورخ 99/2/20 
عهده بانک سپه شعبه ابر اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9901097/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 916666 زهرا یعقوبی رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
اخطاریه افراز

4/217 آقای محمود صلصالی فرزند حســین مجهــول المکان، چون آقای ابوالقاســم 
جمشیدی شریک شما درششــدانگ پالک شــماره 674 / 53 واقع دراراضی جنوبی کوه 
دنبه ودســتجرد خیار بخش 9 ثبت اصفهان باســتناد آیین نامه قانون افراز فروش امالک 
مشاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک مشترک خود رانموده اند لذا در روز دوشنبه 
مورخ 27 / 5 / 99 ساعت 9 صبح باتفاق نماینده ونقشــه بردار ثبت درمحل مورد تقاضای 
افراز حاضر خواهند شــد بدینوســیله بااطالع می رســاند که جهت تنظیم صورتمجلس 
وامضاء آن در روز وســاعت مقرر درمحل حاضرشوید . عدم حضور شــما مانع از رسیدگی 
 نخواهد گردید . م الف: 916541 حســین زمانــی علویجه رئیس اداره ثبت اســناد

 وامالک فالورجان 
اخطاریه افراز

4/218 آقای علیرضا فلک افالکی فرزند محمدعلی مجهول المکان، چون آقای ابوالقاسم 
جمشیدی شریک شما درششدانگ پالک شماره 674 / 53 واقع دراراضی جنوبی کوه دنبه 
ودستجرد خیار بخش 9 ثبت اصفهان باســتناد آیین نامه قانون افراز فروش امالک مشاع 
مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک مشترک خود رانموده اند لذا در روز دوشنبه مورخ 
27 / 5 / 99 ســاعت 9 صبح باتفاق نماینده ونقشــه بردار ثبت درمحل مورد تقاضای افراز 
حاضر خواهند شد بدینوسیله بااطالع می رساند که جهت تنظیم صورتمجلس وامضاء آن 
 در روز وساعت مقرر درمحل حاضرشوید . عدم حضور شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید . 

م الف: 916542 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 
اخطاریه افراز

4/219 آقای احمد صلصالی فرزند حسین مجهول المکان، چون آقای ابوالقاسم جمشیدی 
شریک شما درششدانگ پالک شماره 674 / 53 واقع دراراضی جنوبی کوه دنبه ودستجرد 
خیار بخش 9 ثبت اصفهان باســتناد آیین نامه قانون افراز فروش امالک مشاع مصوب آذر 
ماه 1357 تقاضای افراز پالک مشــترک خود رانموده اند لذا در روز دوشــنبه مورخ 27 / 5 
/ 99 ســاعت 9 صبح باتفاق نماینده ونقشــه بردار ثبت درمحل مورد تقاضای افراز حاضر 
خواهند شد بدینوســیله بااطالع می رســاند که جهت تنظیم صورتمجلس وامضاء آن در 
 روز وساعت مقرر درمحل حاضرشوید . عدم حضور شــما مانع از رسیدگی نخواهد گردید . 

م الف: 914151 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 
ابالغ رای

4/220 تصمیم قاضی شــورا: در تاریخ 98/12/17 در وقت فوق العاده، جلسه شعبه ششم 
حقوقی شورای حل اختالف فالورجان به تصدی اینجانب قاضی شورا تشکیل است پرونده 
کالسه 97/878 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات  پرونده و پس از مالحظه 
نظر اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و 
وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی خواهان 
آقای مهدی شرافت فرزند حسن، به طرفیت خوانده آقای سید محمد صالح زاده فرزند سید 
حسینقلی به خواســته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت وجه هشت فقره چک به شماره های 71840062 - 13312336 - 71839146 
-71839455 - 13312731 - 312831-157820-334228 و تاریــخ های 96/5/30 ،  
96/6/5 ، 96/6/20 ، 96/6/29 ، 96/7/10 ، 96/7/25، 96/8/2 ، 96/8/12 عهده بانکهای 
ملی و صادرات نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه در ید و تصرف خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و امضای مشارالیه در ذیل چک 
مستند دعوی مصون از هر گونه تعرض وی مانده  است و مطابقت آن با نمونه امضاء موجود در 

بانک مورد تأیید بانک محال علیه در گواهینامه عدم پرداخت مذکور قرار گرفته است و با توجه 
به اینکه خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای را در 
جهت اثبات بی اعتباری ادعای خواهان و مستندات وی و بالطبع برائت ما فی الذمه خود تقدیم 
و ارسال ننموده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و محمول به صحت تشخیص داده 
و به استناد مواد 198 ، 515 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313، 310 و 320 
از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب 77/9/21 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و ماده 9 از قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/9/16، حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا اجرای کامل حکم بر مبنای نرخ 
شاخص تورم بهای کاالها و خدمات اعالمی از طرف بانک مرکزی )که احتساب و دریافت آن 
از خوانده بر عهده اجرای احکام مدنی می باشد( در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و در اجرای مقررات ماده 27 قانون اخیر الذکر ظرف مدت 20 روز بعد از ابالغ، 
قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان فالورجان می باشد. م الف: 905489 حمیدرضا 

ناظمی هرندی قاضی شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا درمان اصفهان 
درتاریخ 1399/01/31 به شماره ثبت 64398 

به شناسه ملی 14009085607 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور درمانی در مورد بیماریهای پوست 
و مو ،انجام کلیه امور لیزر ،خدمات جانبی در مورد آموزش ، پیوند مو ،جراحی های 
پوست ،کلیه امور خرید وفروش در مورد وسایل وتجهیزات پزشکی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی، شهر 
اصفهان، محله شهرک فرهنگیان ، کوچه فرعی 3 ، خیابان سپهر ، پالک 104 ، 
طبقه همکف کدپستی 8198314835 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصیلیان 
مهابادی به شماره ملی 1189469472 دارنده 463000 ریال سهم الشرکه خانم 
ملیح الســادات امین جواهری به شــماره ملی 1282244485 دارنده 231500 
ریال سهم الشرکه آقای سعید خیام باشــی به شماره ملی 1282300806 دارنده 
37000 ریال سهم الشــرکه آقای اکبر قلمکاری به شماره ملی 1286353092 
دارنده 37000 ریال سهم الشرکه آقای علی ضامن مومنی بروجنی به شماره ملی 
4650278724 دارنده 231500 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی 
اصیلیان مهابادی به شــماره ملی 1189469472و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم ملیح السادات امین جواهری به شــماره ملی 1282244485و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی ضامن مومنی بروجنی 
به شماره ملی 4650278724و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته،بروات ، 
قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقایان 
علی اصیلیان مهابادی به عنوان مدیر عامل وعلی ضامن مومنی بروجنی به عنوان 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
 تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )905296(
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ثبت نام دانش آموزان خارج از محدوده در سامانه ERP تا 
پایان هفته اول مرداد

رییــس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی بــه شــکایات اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفــت: ثبت نام دانــش آموزان پایــه اول و هفتم متقاضــی خارج از محــدوده از تاریخ 
۲۴ تیر آغاز شــده و تا ۷ مــرداد از طریــق ســامانه ERP.ISFEDU.IR/sabt۹۹ ادامه خواهد 
داشــت. همچنین ثبت نام متقاضیان داخــل محدوده نیز کــه از ابتدای تیرماه آغاز شــده بود تا 
اطالع ثانوی ادامه دارد.رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در همین رابطه افــزود: در صورتی که ثبت نام در مدرســه مورد نظر در 
خارج محدوده میســر نشــد و از ســوی دیگر احتماال ظرفیت مدرســه محدوده محل سکونت 
 نیز تکمیل شــد، ثبت نــام دانش آمــوزان در یکــی از مدارس محــدوده محل ســکونت انجام

 می پذیرد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه بــه اینکه مســتندات فرم امتیازبنــدی در بازه زمانی مشــخص 
توســط مدیــران محتــرم مــدارس مــورد بررســی قــرار می گیــرد، الزم اســت در تکمیــل 
فرم هــا و تحلیل مســتندات دقت الزم بــه عمل آید.محمــودی در ادامــه افزود: نتایــج نهایی 
تاییــد یا عــدم تایید مدرســه انتخابــی بر اســاس باالتریــن امتیــازات ثبت شــده و ظرفیت 
 موجــود مدرســه انتخابــی حداکثر تــا تاریــخ  ۱۶ مــرداد از طریــق ســامانه ثبت نــام قابل

 مشاهده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 بارش های تابستانی در شهرهای شمالی اصفهان
 خسارت نداشت

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان گفــت: بارش های تابســتانی و وقــوع روان 
آب در برخــی شــهرهای شــمالی اســتان اصفهــان خســارتی نداشــت.منصور شیشــه 
فــروش همچنین بــه گــرد و غبــار روزهــای اخیــر اشــاره کــرد و ادامــه داد: منشــأ این 
پدیــده بیابان هــای جنوب ســمنان و فعــال شــدن کانون های گــرد و غبــار در کویــر انارک 
نایین بوده که بر اثر وزش باد از ســمت شــمال شــرق کشــور رســوبات خشک شــده ناشی 
 از بارش هــا و روان آب هــای بهار امســال خیزش کــرد و حتی مناطــق مرکزی اســتان را نیز 

فراگرفت.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش :

 اجبار خرید لباس فرم مدرسه،
 قانونی نیست

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پــرورش از برخورد این نهاد با اجبار برخی مدارس 
برای خرید لباس فرم خبرداد.نورعلی عباسپور اظهار کرد: در شرایط عادی نیز تحمیلی برای خرید 
لباس فرم از ســوی اولیا وجود ندارد و این اجبار در ســال تحصیلی پیش رو نیز اعمال نمی شود.

وی افزود: دانش آموزی که از ســال گذشــته خود لباس فرمی دارد که مناسب پوشیدن است و 
اندازه و مشخصات آن مشکلی ندارد ملزم به خرید مجدد لباس فرم نیست و برای سال تحصیلی 
جدید نیز می تواند همان لباس را خریداری کند.مدیرکل انجمن اولیــا و مربیان وزارت آموزش و 
پرورش ادامه داد: برای سال تحصیلی آینده که هنوز تکلیف مدارس مشخص نیست، دانش آموز 
باید بــرای کالس مجازی که رســمیت دارد، یک لباس عرفی و رســمی بپوشــد.وی گفت: هیچ 
 مدرسه ای مجاز نیست خانواده را ملزم کند که برای ســال تحصیلی جدید لباس نو بخرد و این کار 

قانونی نیست.

معطلی ۲۴ ساعته در صف های تعویض پالک اصفهان همچنان بدون راه حل باقی مانده است؛

دور ُکند تعویض پالک

اگر صاحب خودرو هســتید، حتما سر و  پریساسعادت
کارتان به مراکز تعویض پالک افتاده کاری 
بسیار وقت گیر که به طور معمول و در زمان های عادی هم حداقل نصف 
روز مراجعه کنندگان در انواع و اقسام صف های ارجاع در این مرکز تلف 
می شد و حاال چند ماهی است که کرونا این پروسه را به شدت طوالنی 

و زمان بر تر کرده است.
 صف های طوالنی و عجیب و غریب که گاهی معطلی های ۲۴ ساعته را 
برای مراجعان به همراه دارد و همچنان با وجود ارائه برخی از راهکارها 
و برنامه ها ادامه دارد. این موضوع البته تنها مختص به اصفهان نیست 
و در اغلب شــهرهای بزرگ کشــور مانند یزد تهران و کرمان و... همین 
معطلی مردم را کالفه کرده است. از زمان شیوع ویروس کرونا در اسفند 
سال گذشته به تبع آن برای رعایت مســائل بهداشتی و حفظ سالمت 
شهروندان مقرر شد تا برای کاهش تجمع در مکان های عمومی بعضی از 
این اماکن تعطیل شود که مراکز تعویض پالک نیز شامل این طرح شد، 
بعد از گذشت تعطیلی چندین هفته ای مراکز تعویض پالک با بازگشایی 

آن در اواسط اردیبهشــت آن هم به صورت پالک های زوج و فرد شاهد 
ازدحام جمعیت شهروندان بودیم. داغ بودن بازار خرید و فروش خودرو 
به دلیل نوسان قیمت، رعایت پروتکل های بهداشتی و شاید کمبود زیر 
ساخت های الزم در این مراکز موجب شده تا مراجعه کنندگان با مشکل 
معطلی های چندین ساعته روبه رو باشند، هر چند پلیس چندی پیش 
وعده داد تا شماره گذاری خودرو ها را به صورت اینترنتی انجام دهد و به 
این صورت زمان تلف شده برای انجام این  پروسه را به نوعی مدیریت 

کند؛ اما هنوز خبری از اجرایی شدن  این طرح در اصفهان نیست.
 رییس پلیس راهور اصفهــان  راه حل این مشــکل را حضور مردم در 

ساعت های بعد از ظهر عنوان کرده است.
محمد رضا محمدی با اشــاره به حضور مردم در ساعات شبانگاهی در 
صف های مراکز تعویض پالک یا شــماره گذاری خــودرو گفت: مردم 
چنانچه در ســاعات بعد از ظهر و از ســاعت ۱۲ به بعد به مراکز تعویض 
پالک خودرو مراجعه کنند گرفتار صف های طوالنی نمی شوند.سرهنگ 
محمدرضا محمدی با بیان اینکه در مراکز شماره گذاری خودرو عالوه بر 

تعویض پالک خدمات دیگری نیز ارائه می شود، افزود: پاسخگویی به 
مکاتبات قضائی، از دیگر خدماتی اســت که در این مرکز به شهروندان 
ارائه می شــود.وی با اشــاره به شــیوع کرونا از مردم درخواســت کرد 
خانوادگی بــه مراکز تعویض پالک خــودرو مراجعه نکنند.ســرهنگ 
محمدی گفت:روزانه در دو مرکز تعویض پالک استان حدود ۱۰۰۰ خودرو 
تعویض پالک می شــوند. هر چند پلیس راهور اصفهان تا کنون برنامه 
هایی از جمله پذیــرش پالک ها به صورت زوج و فــرد و نوبت دهی را 
اجرایی کرده؛ اما در عمل این برنامه ها تاثیری بر کاهش مراجعات و کم 
کردن ساعت های انتظار مراجعان نداشت . به نظر می رسد، در شرایطی 
که دولت به سمت الکترونیکی شدن خدمات مختلف به مردم گام برمی 
دارد، باید بستری از سوی مسئوالن راهور ناجا فراهم شود تا شهروندان 
در زمان کمتری پالک خودروی خود را تعویض کنند.چنانچه شــرایطی 
فراهم شود تا بخشی از کارهایی را که در این مراکز انجام می شود، بتوان 
از طریق شبکه و سامانه اینترنتی تعویض پالک انجام داد، هم در وقت 

مردم و هم در انرژی، می توان صرفه جویی بیشتری کرد.

معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان گفت: در روزهای نخســت اسفند 
سال گذشته با حجم گسترده ای از گزارش ها مردمی 
به ویــژه در حوزه احتــکار کاالهای ســالمت محور 
مواجه بودیم که منجر به بالغ بر هزار میلیارد تومان 
کشفیات در این حوزه شــد.محمد محسنی ، بیان 
داشــت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دو وظیفه 
در حوزه عمومی شامل پیشــگیری از وقوع جرم و 
صیانت از حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است 
و در همین راستا با تشــکیل معاونت پیشگیری از 

وقوع جــرم برنامه ریزی هایی در خصوص افزایش 
تعامالت با مردم انجام شــد.معاون پیشگیری از 
وقوع جرم دادســرای عمومی و انقالب اصفهان با 
اشاره به مشــارکت این معاونت با نهادهایی چون 
شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و NGOها افزود: 
در سال گذشته به  منظور استفاده از ظرفیت مشارکت 
مردمی در راستای برطرف شدن معضالت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرائم و رسیدگی سریع و قاطع به 
تخلفات و جرائم، قوه قضائیه سامانه ای تحت عنوان 
سامانه جامع اطالعات مردمی )سجام( را راه اندازی 
کرد.محســنی با تاکید بر اینکه در این سامانه هیچ 
محدودیتی برای دیده بانان در نظر گرفته نشــده و 
آن ها می توانند گزارش ها خود در حوزه های مختلف 

اعم از سالمت، اقتصادی، اجتماعی، کودک آزاری و... 
را اعالم کنند، گفت: در روزهای نخست اسفند سال 
گذشته با حجم گسترده ای از گزارش ها مردمی به 
ویژه در حوزه احتکار کاالهای ســالمت محور مواجه 
بودیم که منجر به بالغ بر هزار میلیارد تومان کشفیات 
در این حوزه شــد.معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرای عمومی و انقالب اصفهان تاکید کرد: در 
عین حال اگر گزارشی خالف واقع و به قصد ایجاد آزار 
و اذیت باشد، قابل پیگیری خواهد بود.وی تصریح 
کرد: اطالعات دیده بانان در نزد دستگاه قضا محرمانه 
خواهد بود تا از این طریــق بتوان گزارش ها مبنی بر 
درخواست رشوه، گران فروشی، احتکار، فرار مالیاتی 

و... را به راحتی پیگیری کرد.

 کشف بیش از هزار میلیارد کاالی احتکار شده با 
همکاری مردم

رها سازی یک قطعه 
پرنده هوبره در حیات 

وحش یخاب
رییس اداره حفاظت محیط زیســت 
آران و بیدگل گفت:یــک قطعه پرنده 
هوبره که به دلیل ضعف شدید از گروه 
خود جا مانــده بود، پــس از تیمار در 
حیات وحش یخاب شهرســتان آران 

و بیدگل رها سازی شد.

 دستگیری باند سارقان کارگاه های خصوصی
 در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از کارگاه های 
خصوصی و ســرقت تجهیزات وابزار آالت ســنگ بری توســط اعضای یک بانــد ۳ نفره، موضوع 
شناسایی سارقان در دستور کار کارآگاهان 
پایگاه غرب پلیس آگاهی استان اصفهان 
قرار گرفت. ســرهنگ حســین ترکیان 
افزود: کارآگاهان با اســتفاده از ظرفیت 
اطالعاتی و استفاده از تجهیزات هوشمند 
موفق شــدند مخفیگاه یکــی از اعضای 
این باند را شناســایی و طی یک عملیات 
غافلگیرانه وی را دســتگیر کنند.رییس 
پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: متهم 
پس از دســتگیری در مواجهه با اســناد 
و مدارک پلیس به ۲۳ فقره ســرقت با همدســتی دو نفر دیگر اقرار کرد که همدست های وی نیز 
در یک عملیات مشترک وهمزمان در شهرســتان خمینی شهر دســتگیر شدند.سرهنگ ترکیان، 
همچنین از دســتگیری یک مالخر اموال مســروقه با اعتــراف متهمان خبــر داد و گفت: تمامی 
 مال باختگان شناسایی و سارقان دســتگیر شــده هم برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع

 قضائی شدند.

جاسازی هروئین در پاکت آبمیوه و چیپس
ســرهنگ  علی عرب مومنی، سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین  بیان داشــت: 
مامــوران فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین، با اشــرافیت و هوشــمندی بــاالی خود حین 
کنترل و بازدید از یک دســتگاه اتوبوس مســافربری به یکی از مســافران مشــکوک و وسایل 
بار وی را مورد بازرســی قرار دادنــد.وی افزود: ماموران در بازرســی دقیق وتخصصی از وســایل 
همراه این مســافر ۵۵۵ گرم هروئین کــه داخل پاکت های آبمیوه و چیپس جاســازی شــده 
 بود را کشــف کردند که در ایــن رابطه متهم دســتگیر و بــرای اقدامات قانونی بــه مرجع قضائی

 تحویل داده شد.

  کشف محموله 2 هزار کیلویی گردو و بادام
 قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا گفت: ماموران انتظامی مســتقر در ایســتگاه ایســت و 
بازرسی شهید امامی شهرســتان شهرضا با هوشــمندی و تیزبینی خود، حین کنترل خودرو های 
عبوری به یک دســتگاه وانت زامیاد که از اســتان های جنوبی کشور به ســمت اصفهان در حرکت 
بود، مشــکوک و آن را متوقف کردند. ســرهنگ صادق کاظم زاد با بیان اینکــه راننده فاقد هرگونه 
مدرک معتبــر قانونی برای حمل بار خــود بود، افزود: در ایــن عملیات مقدار ۲ هــزار کیلو گردو و 
بادام خارجی قاچاق کشــف شــد که براســاس اعالم کارشناســان مربوطه ارزش این محموله 
۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شــده اســت.فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا خاطر 
نشــان کرد: پس از اینکه قاچاق بــودن محموله بار خودرو، برای ماموران مشــخص شــد، راننده 
 آن دســتگیر و همراه با پرونده تشــکیل شــده برای انجــام اقدامــات قانونی تحویــل مراجع

 قضائی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر  روزناجا

سواالت غیر اورژانسی، 
بزرگ ترین چالش اورژانس 

اصفهان
مسـئول روابـط عمومـی مدیریـت حـوادث 
و فوریت هـای پزشـکی اسـتان اصفهـان بیـان 
کـرد: در سـال ۹۹ بـه طـور متوسـط روزانـه ۳۴۰۰ 
تمـاس بـا اورژانـس اصفهـان ثبت شـده اسـت. 
البتـه آمـار ثبـت مزاحمت هـای تلفنـی اورژانس 
اصفهـان کـه در سـال گذشـته ۷.۵ درصـد گزارش 
شـده بـود، امسـال بـه ۵.۹ درصـد کاهـش یافته 
اسـت. عابدی ادامـه داد: همـه تماس هایـی که با 
اورژانـس گرفتـه می شـود امدادخواهی نیسـت. 
ایـن تماس هـا شـامل تمـاس اشـتباهی، طـرح 
سـواالت غیـر اورژانسـی و درخواسـت اطالعـات 
پزشـکی، عمومی و به ویژه کرونا می شود.مسئول 
روابـط عمومـی مدیریـت حـوادث و فوریت هـای 
پزشـکی اسـتان اصفهان عنوان کرد: بـزرگ ترین 
مشـکل ما سـواالت غیـر مرتبـط و غیر اورژانسـی 
اسـت که پاسـخ دهی بـه آن ها وقـت بسـیاری را 
از کارشناسـان مـا می گیرد و خطـوط تلفـن را نیز 
اشـغال می کند.عابدی افـزود: با شـیوع ویروس 
کرونـا تعـداد بسـیاری از تماس هـای اورژانـس 
بـه پرسـش در ایـن زمینـه اختصـاص دارد. البته 
مرجـع پاسـخگویی بـه سـواالت شـهروندان در 
مورد کرونـا اورژانـس نیسـت و فقط شـماره های 
۳۱۱۳ و ۴۰۳۰ مخصـوص مشـاوره دربـاره ایـن 
بیماری اسـت؛ از جمله سـواالت دیگر از اورژانس 
در خصـوص اطالعـات دارویـی اسـت که سـامانه 
تلفنـی ۱۹۰ در ایـن مـورد پاسـخگوی شـهروندان 
خواهد بـود.وی تاکید کرد: همـه تماس ها با مرکز 
اورژانس اشـتباهی یا تصادفی نیست و متاسفانه 
افـرادی هسـتند کـه بـا تماس هـای مکـرر و یـا 
دادن نشـانی غیرواقعی و اشـتباه بـرای نیرو های 
امدادرسـانی ایجـاد مشـکل می کنند.مسـئول 
روابـط عمومـی مدیریـت حـوادث و فوریت هـای 
پزشـکی اسـتان اصفهـان گفـت: بـرای نمونـه، 
پارسـال یـک مـورد مزاحمـت تلفنـی ثابـت بـا 
اورژانس اصفهان داشـتیم که روزانه ۱۰۰ تـا ۲۰۰ بار 
با مرکز تمـاس می گرفتنـد و طی بررسـی های ما 
مشـخص شـد که این فـرد دچـار بیمـاری روانی 
اسـت و با درخواسـت اورژانـس خانـواده این فرد 

را کنتـرل کردنـد.

عرضه قلم های مختلف انسولین در اصفهان با نسخه پزشک
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هیچ بیمار دیابتیک با نسخه پزشک بدون دارو نمانده است و پس از ثبت در سازمان  بیمه گر، قلم های انسولین 
در اختیار بیمار قرار می گیرد.ابوالفضل اصالنی با اشاره به اینکه قلم های انسولین نوومیکس و نوراپید از خارج وارد می شود، گفت: شرکتی در تهران با تکمیل کارخانه تولید 
تحت لیسانس شرکت اصلی تولیدکننده، به نیاز وارداتی به این دو قلم در آینده نزدیک خاتمه خواهد داد.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به کمبود انسولین در سطح کشور در آذرماه گذشته اظهار داشت: در حال حاضر در مورد دو قلم نوومیکس و نوراپید مانند ویال های انسولین حالت اشباع شده نداریم، 
اما متناسب با سهمیه بندی انجام شده هیچ بیمار دیابتیک با نسخه پزشک از این دو قلم هم محروم نیست.وی تاکید کرد: قلم های نوومیکس ونوراپید به صورت 
سهمیه بندی شده در اختیار داروخانه های استان اصفهان قرار داده می شود و پس از تایید در سامانه بیمه گر در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.اصالنی، به انتظار 
توزیع این قلم های انسولین به صورت OTC اشاره کرد و گفت: توزیع قلم های انسولین نوومیکس و نوراپید حتما با نسخه پزشک ارائه می شود.وی افزود: تا همین 
لحظه یک چهارم داروخانه های استان اصفهان تمام گروه های فرآورده های انسولین را در اختیار دارند.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توصیه کرد: 
چنانچه بیماران دیابتیک با نبود داروی تجویز شده انسولین مواجه شدند گزارش آن را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند تا نیاز دارویی این بیماران در اسرع وقت مرتفع شود.

داغ بودن بازار خرید و فروش خودرو به دلیل نوسان قیمت، 
رعایت پروتکل های بهداشتی و شاید کمبود زیر ساخت 
های الزم در این مراکز موجب شده تا مراجعه کنندگان با 

مشکل معطلی های چندین ساعته روبه رو باشند
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 واکاوی شایعه حضور قطعی »رسن« در لیست
 مازاد پرسپولیس

طی چند روز گذشته خبرهای غیررســمی از هافبک تیم ملی عراق در پرســپولیس منتشر شده 
که محتوای همه این خبرها این اســت که بشار رسن به طور قطع از لیســت بازیکنان فصل آینده 
پرسپولیس خارج می شود. بشار رســن یکی از بازیکنان تایر گذار پرسپولیس در سه فصل اخیر 
بوده که کمک زیادی به قهرمانی های این تیم کرده اســت و همه گل دوم پرسپولیس به استقالل 
در دربی اخیر را به یاد دارند. با این حــال هافبک تیم ملی عراق همچنان برای دریافت پول قرارداد 
خود با مشکل روبه رو شده اســت.او که برای فصل جاری قرارداد 380 هزار دالری با پرسپولیس 
امضا کرده هنوز مبلغ قابل توجهی از آن را دریافت نکرده است و به همین دلیل به شدت ناراحت و 
عصبانی است. این ناراحتی و عصبانیت ظاهرا حوصله یحیی گل محمدی را سر برده و حاال با توجه 
به مشکالت شدید مالی پرسپولیس و تغییرات صعودی نرخ ارز، یحیی به مدیریت اطالع داده که با 
این وضعیت بهتر است رسن فصل آینده از پرسپولیس برود و کادر فنی پرسپولیس تصمیم قطعی 
خود را برای ادامه حضور این بازیکن با پیراهن پرسپولیس گرفته است. اگر این خبر درست باشد آن 
وقت بشار رسن به طور قطع در پایان فصل از پرسپولیس می رود تا به یکی از پیشنهادهایش از حوزه 
خلیج فارس )قطر یا امارات( پاسخ مثبت دهد و پولش را سر وقت بگیرد. در هر حال این خبرها و 
شایعات باعث شده تا همه سوال بپرسند که آیا واقعا یحیی، رسن را نمی خواهد و رسن در لیست 

مازاد پرسپولیس برای فصل آینده است؟

پیام ویژه »استراماچونی« به استقاللی ها 
آندره اســتراماچونی با وجود اینکه ماه هاســت از تیم فوتبال اســتقالل جدا شــده، اما به خاطر 
نتایج بســیار خوبی که در این تیم گرفت و حواشــی جدایی اش از جمع آبی پوشان، همچنان در 
مورد این تجربه اش در ایران مورد ســوال قرار می گیرد.شبکه »اسکای اســپورت« ایتالیا به بهانه 
بررســی عملکرد بازیکنان تیم اینترمیالن و »آنتونی کونته« ســرمربی این تیــم گفت وگویی را با 
استراماچونی انجام داد.شبکه اسکای که قبل از انجام این گفت وگو، خبر مصاحبه با استراماچونی 
را اطالع رسانی کرده و با استقبال هواداران استقالل مواجه شــده بود، درباره تجربه کار این مربی 
در ایران هم سواالتی پرسید.استراماچونی در پاســخ گفت:کار در ایران و استقالل تجربه ای فراتر 
از فوتبال بود. به رابطه ای که بین من و هواداران اســتقالل شــکل گرفته، افتخار می کنم.سرمربی 
سابق اســتقالل ادامه داد:ارتباط بســیار خوبی با مردم و شهر وجود داشــت؛ محرکی بسیار قوی 
 برای انجام بهترین عملکرد در لیگ قهرمانان آســیا. من دنیای شــگفت انگیز و غیر قابل باوری را 

کشف کردم.

 ملی پوشان ایران به مصاف تیم ملی فوتبال 
فلسطین می روند

تیم ملی فوتبال ایران در چهارچوب دیداری دوســتانه به مصاف تیم فلســطین می رود. گابریل 
رجوب، رییس فدراســیون فوتبال فلســطین تاییــد کرد که تیم ملــی فوتبال این کشــور در ماه 
اکتبر ۲ نامه رســمی از عراق و ایران دریافت کرده اســت. راجــوب به روزنامه فلســطینی االیام 
گفت: در اصل ابتدا توافــق کردیم که برابر عراق صــف آرایی کنیم، اما همانطور کــه همه می دانند 
این موضوع بســتگی بــه پروتکل های بهداشــتی دارد و اگر شــرایط مطلوب شــود این بازی ها 
برابر عراق و ایران برگزار می شــود. تیم فلســطین در مرحلــه مقدماتی جام جهانــی ۲0۲۲ قطر 
یک بازی مهم مقابل ســنگاپور، در ورزشــگاه فیصل الحســینی دارد. تیم ملی فوتبال فلسطین 
 بــا ۴ امتیاز در رتبه آخــر گروه خود حضــور دارد، اما تمام تــالش خود می کند تا بــه جام جهانی

 قطر برسد.

وقتی اشتباهات داوری ذوب آهن را زمین گیر کرد؛

شکست در دیداری پر از حاشیه

سمیه مصور  تیم ذوب آهن اصفهان در شـرایطی روز 
پنجشـنبه در چهارچـوب هفتـه بیسـت و 
پنجم رقابـت های لیـگ برتـر مقابل تیم ماشـین سـازی تـن به یک 
شکسـت خانگـی داد که یکـی از پـر حاشـیه تریـن دیدارهـای فصل 
جاری مسـابقات لیگ در فوالد شـهر رقم خورد و سـه امتیاز شـیرین 

از دست ذوبی ها خارج شد.
سبزپوشـان اصفهانـی کـه با بـرد شـیرین هفتـه گذشـته مقابـل تیم 
شـاهین شـهرداری بوشـهر پـا بـه ایـن میـدان گذاشـته بودنـد برای 
تثبیـت جایگاه شـان در جـدول رده بنـدی نیـاز مبرمـی بـه کسـب 
پیـروزی در ایـن دیدار داشـتند؛ امـا شـرایط مطابـق وفق آنهـا پیش 
نرفـت تـا رونـد سینوسـی در ایـن دوره از مسـابقات هم چنـان ادامه 
داشـته باشـد. در این بازی شـاگردان بوناچیچ بـازی نسـبتا خوبی را 
به خصـوص در نیمـه اول به نمایـش گذاشـتند؛ اما بی دقتـی در زدن 
ضربات نهایی، عـدم تمرکـز کافی و اشـتباهات داوری مزیـد بر علت 

شـد تا آنهـا از کسـب پیـروزی در ایـن دیـدار بـاز بمانند.
دیـدار تیم هـای ذوب آهـن و ماشین سـازی بـه قـدری صحنه هـای 
مشـکوک و بحث برانگیـز داشـت کـه فدراسـیون فوتبـال تصمیـم 
گرفـت بالفاصله پس از بـازی تصمیم به برگزاری نشسـتی اضطراری 

بـرای بررسـی اتفاقـات ایـن مسـابقه بگیـرد. این دیـدار بـا قضاوت 
محمدحسـین ترابیـان انجـام شـد کـه ترابیـان عـالوه بر اخـراج یک 
بازیکـن از هـر تیـم، سـه پنالتـی گرفـت و دو گل ذوبی هـا را مـردود 
اعـالم کرد کـه ایـن موضـوع بـا اعتـراض شـدید بازیکنـان و کادرفنی 

ایـن تیـم همراه شـد.
داوری آنقـدر افتضـاح بـود کـه صـدای اعتـراض بازیکن آرامـی مثل 
حـدادی فـر را هـم درآورد و یـک کارت قرمـز هـم نصیـب حـدادی 
فـر کـرد و البتـه حـق او هـم پایمـال شـد. در ایـن بیـن نقـدی کـه 
بـه کمیتـه داوران وارد می شـود، انتخـاب عجیـب داور بـرای دیـدار 
حسـاس دو تیـم بـود کـه در جـدول فاصله کمـی باهـم داشـتند و به 
نوعی تقابل شـان شـش امتیـازی بـود؛ این انتخـاب باعث شـد تیم 
ذوب آهن شـدیدا از سـوی داوری ضرر ببیند و حاال مشـخص نیست 
کمیتـه داوران و سـازمان لیـگ چگونـه می خواهنـد حـق ایـن تیم را 
بازگرداننـد، چـرا کـه بـازی تمـام شـده و سـه امتیاز بـه تیـم تبریزی 
رسـیده اسـت؛ مگر اینکـه در بـازی هفتـه بعـد ذوب آهن اشـتباهات 
داوری به سـود این تیم باشـد و ماشین سازی متضرر شـود تا تعادل 
لیـگ برهـم نخـورد! گفته می شـود بـه دسـتور دبیـرکل فدراسـیون، 
پرونده ای ویژه برای بازی ذوب آهن و ماشین سـازی تشـکیل شـده 

اسـت تا تمام مـوارد آن از جمله داوری دیـدار مورد بررسـی ویژه قرار 
بگیـرد. در همیـن رابطه شـنیده می شـود حتـی احتمـال محرومیت 

بلندمـدت برای تیـم داوری بـازی وجـود دارد.
باشـگاه ذوب آهن بـه دنبـال این شکسـت که بـا اشـتباهات داوری 
رخ داد واکنـش شـدیدی نسـبت به ایـن موضـوع نشـان داد. احمد 
جمشـیدی سـخنگوی، باشـگاه ذوب آهـن در گفـت وگویـی کـه در 
ورزش سـه منتشر شـد، ضمن اعالم ناراحتی شـدید از نحوه قضاوت 
داور و ربـط دادن آن بـه برخـی جریانات پشـت پرده، شکسـت ذوب 
آهن را ناجوانمردانه ارزیابی کرد و خواسـتار توضیـح دپارتمان داوری 
و مسـئوالن ذی ربط شـد؛ امـا نکته جالـب در حرف های جمشـیدی، 
صحبت هـای او علیـه شـخص داور بود.جمشـیدی در بخشـی از این 
مصاحبـه  خشـمگینانه اعـالم کـرد: اطمینان داشـته باشـید کـه داور 
ایـن دیـدار بـه منفورترین چهـره بـراى مـردم اصفهـان تبدیل شـد و 
هرگز آن چه با بـى عدالتى علنى در چمن ورزشـگاه فوالدشـهر انجام 
داد، فراموش نخواهد شـد. این داور بایسـتى در یکـى از برنامه هاى 
سراسـرى و پر بیننده فوتبال رسـما از مردم اصفهـان عذرخواهى کند 
و در غیـر ایـن صـورت تندیـس ایـن شـخص را به عنـوان یـک چهره 

منفـور در شـهر اصفهان بـه نمایـش عموم مـردم خواهیم گذاشـت.

خبر  روز

 توافق لیورپول با »تیاگو آلکانترا« برای
 فصل بعد

لیورپول از مدت هــا پیش برای تقویت خط هافبــک خود تیاگو آلکانتــرا، هافبک دفاعی بایرن 
مونیخ و تیم ملی فوتبال اســپانیا را مدنظر قرار داده بود و به نظر می رسد با وجود اختالف قیمت 
بین دو باشــگاه بایرن مونیخ و لیورپول، این بازیکن به زودی برای فصل بعد راهی آنفیلد شود.

تیاگو در ســال ۲013 همراه پپ گواردیوال از بارسلونا راهی بایرن مونیخ شــد و مصدومیت های 
زیادی نیز تجربه کرد ولی در عین حال توانســت طــی ۲31 بازی برای این تیــم 31 گل به ثمر 
رســاند و نقش زیادی در قهرمانی های پیاپی بایرن مونیخ در بوندســلیگا ایفا کند.این بازیکن 
که متولد کشور ایتالیاســت برای تیم ملی اســپانیا نیز 37 بار به میدان رفت و توانست ۲ گل نیز 
به ثمر برساند.رسانه های انگلیســی در حالی از نهایی شدن پیوســتن تیاگو آلکانترا به لیورپول 
 خبر دادند که هانس فلیک، ســرمربی بایرن مونیخ اظهار کرده بود امیدوار است این بازیکن در 

باواریا بماند.

»بنزما« رئال مادرید را قهرمان اللیگا کرد
دیدارهــای هفته ســی و هفتم اللیگا پنجشــنبه شــب به صــورت همزمان در نقــاط مختلف 
اســپانیا برگزار شــد. در مهم ترین بازی رئال مادرید به مصاف ویارئال رفــت و ۲ بر یک پیروز 
شــد تا قهرمان این رقابت ها شود.شــاگردان زین الدین زیدان از شــروع بازی تیم برتر میدان 
بودند و اجــازه کار به ویارئــال ندادند. در دقیقه ۲۹ اشــتباه بازیکن مهمان موجب شــد توپ به 
لوکا مودریچ برســد. هافبک کروات به کریم بنزما پــاس داد و مهاجم فرانســوی نتیجه را یک 
بر صفر به نفــع مادرید کرد.در نیمــه دوم ویارئال بــازی بهتری به نمایش گذاشــت ؛اما دوباره 
رئال مادرید به گل رســید. داور یک پنالتی به نفع مادرید اعالم کرد. ســرخیو راموس در هنگام 
ضربه به بنزما پاس داد تا گل به نام مهاجم فرانســوی ثبت شــود اما داور آن را مردود اعالم کرد. 
سپس در تکرار ضربه، بنزما پشــت توپ ایســتاد و پیروزی تیمش را در دقیقه 77 تثبیت کرد. 
دقایقی بعد ویارئال اختالف را به حداقل رســاند و در ادامه فرصت داشــت بازی را به تســاوی 
 برســاند که این اتفاق رخ نداد. در نهایت مادرید پیروز میدان لقب گرفــت و با 8۶ امتیاز قهرمان

 اللیگا شد.

»اوزیل« در مسیر پیوستن به لیگ ترکیه
مســعود اوزیل، هافبک آلمانی یک ســال دیگر با آرســنال قرارداد دارد اما به نظر می رســد که 
تا پایان قــراردادش نخواهد ماند و آینــده اش هر لحظه دور از لندن به نظر می رســد.به گزارش 
فوتبالی، در ترکیه رســانه ها احتمال می دهنــد اوزیل که اصالتی از ترکیــه دارد به احتمال زیاد 
فصل آینده به لیــگ ترکیه ملحق خواهد شــد. او از ژاپن، قطــر، ایتالیا و آمریکا هم پیشــنهاد 
دارد و به نظر می رســد که دوران حضورش در آرســنال به پایان رسیده اســت و مقصد جدیدی 
پیش رویش خواهد بود.اخیرا شــایعاتی در مورد حضور اوزیل در فنرباغچه مطرح شــده است 
و هواداران از خرید وی اســتقبال کــرده اند. این بازیکــن از بچگی طرفــدار فنرباغچع بوده هر 
چند که دســتمزد باالی وی باعث می شــود تا حضورش در فوتبال ترکیه ســخت به نظر برسد. 
بازیکن ســابق رئال مادرید ســالی هفت میلیــون یورو در لندن دســتمزد می گیــرد. وکیلش 
ارکوت ســوگوت در مورد شرایط وی گفته اســت :» من وکیلش هســتم. بحث قراردادش یک 
بحث محرمانه است. مســعود هنوز یک سال دیگر با آرســنال قرارداد دارد. زمانی که قراردادش 
تمدید شــود، تصمیم می گیرد و بهترین انتخاب را انجام می دهد«. از سویی فنرباغچه به خرید 
قرضی رونی لوپز از ســویا فکر می کند. باشــگاه ترکیه ای با وکیل بازیکن پرتغالی تماس گرفته 
 اســت. ســویا برای خرید رونی لوپز از موناکو در تابســتان ۲01۹ مبلغ ۲5 میلیــون یورو هزینه 

کرده بود.

 فوتبال جهان

توضیحات سخنگوی سپاهان 
درباره قرارداد قلعه نویی

باشگاه ســپاهان درباره اینکه با قلعه نویی برای 
ســرمربی گری فصل آینده صحبت شده است یا 
خیر، بیان کرد: ما تمرکزمان را  روی بازی های باقی 
مانده لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 
گذاشــته ایم. همچنین مذاکره با قلعه نویی را در 
فرصت مناســب انجام می دهیم. منتظر هستیم 
تا بازی ها به ســرانجام برســد و بعد درباره نقل و 
انتقاالت، انتخاب مدیرعامل و مشــخص شدن 
وضعیت سرمربی تیم تصمیم می گیریم.پزشک 
که با برنامه ورزش ایران از رادیــو ایران گفت و گو 
می کرد، درباره اینکه باشگاه های استقالل و مس 
کرمان به قلعه نویی پیشــنهاد داده اند و باشــگاه 
سپاهان قصد مذاکره با این مربی را دارد یا خیر، 
گفت: من با قلعه نویی صحبــت کردم و او چنین 
پیشــنهاداتی را رد کرد. قلعه نویی بیــان کرده که 
تمرکزش روی سپاهان است و هیچ وقت ندیده ایم 
که این مربی قبل از پایان قــراردادش با یک تیم 
دیگر مذاکره کند. اخالق حرفه ای از سوی قلعه نویی 
و باشگاه سپاهان رعایت شده است. شرایط عادی 
نیســت و تمرکزمان را برای اخذ سهمیه آسیایی، 
موفقیت در جــام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا 
گذاشتیم.پزشــک درباره موضع باشگاه سپاهان 
در مــورد بازی های معوقه برخــی از تیم ها گفت: 
به هر حال انتظار می رفت کــه این اتفاق رخ بدهد 
و فاصله تیم ها در روزهای پایانی لیگ برتر به هم 
نزدیک است. همچنین در همه جای دنیا در انتهای 
فصل بازی ها را همزمان برگزار می کنند تا حرف و 
حدیث به وجود نیاید. البته شرایط عادی نیست 
و تیم ها فشــرده تمرین می کنند تا آماده مسابقه 
شوند و دو روز بازی شان به تعویق بیفتد مشکالتی 
به وجود می آید. معتقدم هر دو نظر درست است 
وبازی ها نباید به تعویق بیفتد و مسابقات همزمان 
برگزار شود، ما به سازمان لیگ سپردیم تا بازی ها 
را مدیریت کند.سخنگوی باشگاه سپاهان درباره 
اینکه کشور قطر میزبان بازی های لیگ قهرمانان 
آسیا شده است، گفت: من این موضوع را پیگیری 
کردم و طبق برنامه قرار اســت مکاتبه ای از طرف 
کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت بگیرد و جزییات 
آن را اعالم کنند. مــا ترجیح می دادیم که میزبانی 
 AFC خود را داشــته باشــیم و این موضوع را به

اعالم کردیم. 

زش ور

مستطیل سبز نجمه خدمتی: 

شرایط ما با رقبای مان قابل قیاس نیست
نجمه خدمتی در خصوص آغاز تمرینات تیم ملی در حضور مربیان در سالن تیراندازی فدراسیون اظهار کرد: از 1۴ تیر تمرینات مان شروع شده است. در حال حاضر اردو 
نیست و فقط تمرینات مان را زیر نظر مربی در سالن فدراســیون انجام می دهیم تا بتوانیم آمادگی خود را در سطح باال نگه داریم.ملی پوش تفنگ در خصوص کمبود 
مهمات در تمرینات گفت: ساچمه که مشکلی نداریم؛ اما تعداد فشنگ موجود محدود است. بهمن ماه تعدادی فشنگ از آلمان و هانوفر وارد کردیم که برای یک یا دو 
مسابقه و تمرینات قبل آن کافی بود. قرار بود قبل المپیک دوباره در اردوی هانوفر  شرکت کنیم تا بتوانیم فشنگ تست شده برای تمرین و همچنین المپیک تامین کنیم.

دارنده سهمیه تفنگ بادی المپیک ۲0۲0 گفت: در حال حاضر تعداد فشنگ هایی که داریم بسیار محدود است و تنها روزی ۲0 تا 30 فشنگ می زنیم. در حالی که رقبای 
ما روزی 150 تا ۲00 فشنگ شلیک می کنند. این تفاوت ها قابل قیاس نیست. شاید کرونا باعث شد در این شرایط تحریم ها و افزایش هزینه ها، ما فرصت بیشتری 

برای رفع کمبودها و تمرینات بیشتر داشته باشیم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در تشریح 
آخرین وضعیت فرنگی کاران تیــم ملی و همچنین 
روند درمانی حسین نوری که به تازگی ازبیمارستان 
مرخص شــده گفت: خوشــبختانه خطر بزرگی که 
سالمت حســین نوری را به دلیل ابتال به کرونا تهدید 
می کرد، تا حد زیادی برطرف شــده، اما او همچنان 
باید در منزل تحــت درمان باشــد و دوران نقاهت را 
بگذرانــد. طبیعتا بازگشــت این قهرمــان بااخالق و 
توانمند به ر وزهای اوج با توجه به بیماری سختی که 
گریبان او را گرفت، به درمان کامل و قطعی نیاز دارد، 
چراکه ویروس کرونا فرقی بین افراد ورزشکار و عادی 
قائل نیســت و برای ســالمت تمامی اقشار جامعه 
یک تهدید جدی محســوب می شود.حسام الدین 
جعفری تصریح کرد: با حسین نوری از طریق تلفن در 
ارتباط هستیم. وی بعد از ترخیص از بیمارستان هم 

اکنون به خوبی در حال گذراندن این روزهای سخت و 
حساس است و با رعایت کامل روند درمان و پروتکل 
های بهداشــتی، انگیزه زیادی برای کسب سالمتی 
همیشگی دارد. او فعال باید دوران نقاهت را طی کند 
و طبیعتا هنوز نمی توان در خصوص تمرینات و آغاز 
زندگی عادی این ورزشکار نظر داد.سرپرست تیم ملی 
کشتی فرنگی به روند تمرینات کشتی گیران اشاره کرد 
و گفت: فعال که تمامی اردوها و برنامه های کشــتی 
تعطیل اســت و بچه ها در شــهر خودشان مشغول 
تمرینات انفرادی هستند. بهروز حضرتی پور به عنوان 
مربی تیم ملی همچنان از طریق برنامه هایی که برای 
بچه ها در فضای مجازی قرار می دهد با آنها در ارتباط 
اســت . محمد بنا هم با دقت و وسواس همیشگی 
به صورت روزانه در جریــان وضعیت تمرینی بچه ها 
قرار دارد و مدام به آنها تاکید مــی کند پروتکل های 

بهداشتی را هنگام تمرین و حتی در روند عادی زندگی 
هم رعایت کنند.جعفری در خصوص شرایط بحرانی 
استان خوزستان و اهمیت سالمت فرنگی کاران این 
استان گفت: تمامی بچه های خوزســتانی زیر نظر 
مربیان خود از جمله لقمان رضایی در حال تمرینات 
انفرادی هســتند و به خوبی تمام نکات بهداشتی را 
رعایت می کننــد. آنها هر روز پس از اســتریل کردن 
محیط تمرین خود، حتی بعد از تمرین هم لباس های 
ورزشی را جداگانه بسته بندی می کنند تا برای جلسه 

بعدی به خوبی ضد عفونی شود.  

سرنوشت »حسین نوری« زیر سایه کرونا 

وز عکس ر

تمدید یک ساله 
قرارداد لطیفی و راسل 

با ویلیامز
تیم فرمــول یک ویلیامــز قرارداد ۲ 
راننــده اش را برای یک ســال دیگر 
تمدید کرد. قرارداد نیکوالس لطیفی 
و جورج راســل تا پایان سال ۲0۲1 
میالدی تمدید شــد و آنها در فصل 
آینده فرمول یک نیــز برای این تیم 

رقابت خواهند کرد.

دیدار تیم های ذوب آهن و ماشین سازی به قدری 
صحنه های مشکوک و بحث برانگیز داشت که فدراسیون 
فوتبال تصمیم گرفت بالفاصله پس از بازی تصمیم به 
برگزاری نشستی اضطراری برای بررسی اتفاقات این 

مسابقه بگیرد
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فرمانده لشکر مقدس ۱۴ امام حسین)علیه السالم( مطرح کرد:

 تاثیر حضور در نمازهای جماعت در افزایش روحیه معنوی و رزمی
اولین همایش نکوداشت نماز در ســال ۱۳۹۹ در لشکر مقدس ۱۴ امام حســین)علیه السالم( 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( ، سرهنگ پاسدار محمد 
هاشمی پور که به عنوان سخنران این مراسم حضور داشــت ضمن گرامیداشت یاد ونام وخاطره 
شــهدای دفاع مقدس وهمچنین مدافعان حــرم ومدافعان وطن این لشــکر مقدس به اهمیت 
نماز از دیدگاه بزرگان پرداخت.فرمانده لشــکر مقدس امام حســین)علیه السالم( ضمن اشاره 
به واقعه عاشورا به اقامه نماز جماعت در ظهر روز عاشــورا توسط امام حسین)علیه السالم( اشاره 
کرد وافزود: هرچه ماموریت ما حســاس باشد به حساسیت روز عاشــورا نمی رسد که امام با آن 
همه تهدید نمازشــان را به تعویق نینداختند واول وقت به جا آوردند.وی یادآور شد: در ستاد لشکر 
نمازخانه کلیه پروتکل های بهداشــتی از قبیــل فاصله اجتماعی،زدن ماســک،ضدعفونی کردن 
مکان قبل وبعد از نماز و...انجام می شــود وسعی شــده اعمال وتعقیبات در حداقل زمان صورت 
گیرد.این فرمانده از کلیه کارکنان لشــکر مقدس امام حسین)علیه السالم( خواست همچنان به 
نماز جماعت اهمیت ویــژه ای دهند ویک ربع قبل از نماز برای حضــور در نماز های جماعت آماده 
شوند. سرهنگ پاسدار هاشــمی پور ادامه داد: حضور در نمازهای جماعت سبب افزایش روحیه 
معنوی و رزمی کارکنان لشکر می شود. الزم به ذکر است همایش نکوداشت نماز در لشکر مقدس 
۱۴ امام حســین)ع( به صورت فصلی توســط روابط عمومی این یگان برگزار می شود واز نفرات 
 برتری که در راســتای برپایی نمازهای جماعت در یــگان حضور فعالتری داشــته اند، تجلیل به 

عمل می آید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

کاشان مهد ادب، فرهنگ و هنر کشور است 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان، 
این شهرستان را مهد ادب، فرهنگ و هنر استان و کشور خواند و گفت: کاشان یکی از شهرستان های 
بســیار مهم برای ما بوده که برای تقویت زیر ســاخت های فرهنگ و هنر آن در تالش هســتیم.

حجت االسالم و المســلمین رمضانعلی معتمدی بر لزوم توجه به پیوســت فرهنگی سازمان ها، 
نهادها و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در کاشــان خاطرنشان کرد: اگر هر پروژه ای که در 
حوزه های مختلف اجرا می شود پیوست فرهنگی و رسانه ای داشته باشد، می توانیم ظرفیت های 
بالقوه شهرستان را بالفعل کنیم.وی از دلسوزی و همراهی مسئوالن شهرستان کاشان اعم از امام 
جمعه، فرماندار، نماینده مردم در مجلس و... برای توسعه فرهنگ و هنر شهرستان تقدیر کرد و گفت: 
کاشان از جمله شهرستان های با ظرفیت فرهنگی هنری بسیار باال بوده که با همدلی و تعامل می توان 
برنامه های مهمی در آن اجرا کرد.علی اکبر مرتضایی، معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
کاشان نیز در این جلسه پیرامون ظرفیت های فرهنگی هنری شهرستان و برنامه های در دست اقدام 
از جمله پروژه مجتمع فرهنگی هنری کاشان توضیحاتی بیان کرد.خاطرنشان می شود، دیدار معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کاشان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با حضور 
میثم نمکی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 25 تیرماه در دفتر مدیرکل انجام شد.

بازدید فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( از حوزه مقاومت 
بسیج 10 امام علی النقی )ع(

سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان از حوزه مقاومت بسیج 
۱0 امام علی النقی )علیه السالم( ناحیه امام رضا )علیه الســالم( بازدید و با فرماندهان پایگاه ها و 
بســیجیان این حوزه دیدار و در رابطه با برنامه های یک سال آینده و چگونگی پیشبرد اهداف بسیج 

بحث و گفت و گو کرد.

  در راستای ایجاد زیر ساخت های مناسب برای حمل و نقل شهری صورت می گیرد؛

تولید ساالنه ۲۰۰ هزار تن آسفالت در اصفهان

کیفیت معابر شهری یکی از عوامل موثر  نرگس طلوعی
در کیفیت زندگی شهروندان و همچنین 
یکی از شــاخص های رضایت از عملکرد شــهرداری ها محسوب می 
شــود. توجه به کیفیت معابر به عنوان شــریان های اصلی شهر تاثیر 
بســزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشــت، از این رو 
اهمیت و ضرورت اجرای این پروژه ها که در حیطه وظایف شهرداری ها 
جهت تامین رفاه شــهروندان است، بســیار مهم و ضروری است. در 
همین راســتا مدیریت شــهری در راســتای ایجاد زیر ساخت های 
مناسب برای حمل و نقل شهری آسفالت ریزی معابر اصلی و فرعی 
شهر را هر ساله در دستور کار خود قرار داده است به طوری که به همت 
سازمان عمران شهری شــهرداری اصفهان سال گذشته  با صرف 205 
هزار تن آسفالت، مســاحتی معادل یک میلیون و ۴۴0 هزار مترمربع 

از معابر اصلی و فرعی شهر آسفالت شده است.
 به گفته معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، این عملیات شامل 
روکش آسفالت خیابان های جدید نظیر معابر پروژه های فرزانگان و 
آفتاب و همچنین اصالح روکش های معابر قدیمی شــهر بوده است. 
آن طور که ایرج مظفر گفته است این سطح عملیات بیش از دو برابر 

مدت مشابه در سال گذشــته بوده به طوری که در سال ۹۷، ششصد 
هزار مترمربع در اصفهان عملیات روکش آسفالت انجام شده بود.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان نیز در این باره می گوید: 
میزان آسفالت تولید و استفاده شــده در سال گذشته برای روکش و 
ترمیم معابر اصلی نزدیک به 52 هزار تن بوده است.  مجید طرفه تابان 
می افزاید: آسفالت معابر فرعی و کوچه هایی با عرض یک و نیم متر 
تا شــش متر و در ابعاد و شــرایط خاص به میزان ۴0 هزار تن توسط 

پیمانکاران انجام شده است.
از آن جایی که عملیات آســفالت ریزی معابر اصلی و فرعی شــهر در 
برنامه هرساله شــهرداری قرار گرفته است، مدیریت شهری اصفهان 
تالش کرده است تا آسفالت مورد نیاز شهر را خود تولید کند به طوری 
که به گفته مدیر عامل ســازمان عمران شهرداری اصفهان، بیش از ۹0 
درصد آسفالت مورد نیاز شهر توسط این سازمان تولید و اجرا می شود.

 به گفته طرفه تابان، بخشی از آسفالت های تولید شده در پروژه های 
شاخص شــهری مانند خیابان ســازی های جدید، بخشی در معابر 
اصلی و بخش دیگر برای روکش آسفالت کوچه ها و معابر محله های 
شهر استفاده می شود.مدیرعامل ســازمان عمران شهرداری اصفهان 

خاطرنشان می کند: با توجه به افزایش چشــمگیر قیمت تمام شده 
آسفالت در چند سال گذشته شــهرداری بر ارتقای کیفیت آن متمرکز 
شده است.وی با اشاره به افزایش لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر و 
بزرگراه های شهر، می گوید: این اقدام عالوه بر کاهش آالیندگی باعث 
کمتر مصرف شدن منابع طبیعی می شود.طرفه تابان با تاکید بر اینکه 
رویکرد شهرداری بیشــتر مبنای کیفی و ترمیم آسفالت است، اظهار 
می کند: ســاالنه حدود 200 هزار تن آســفالت در این سازمان تولید و 

اجرا می شود.
وی با اشاره به آســفالت پروژه های شاخص شــهر در سال گذشته، 
تصریح مــی کند: آســفالت پروژه های شــاخصی همچــون تقاطع 
غیر همســطح آفتــاب و بلــوار فرزانــگان با مصــرف ۷0 هــزار تن 
 آســفالت به منظور حذف تردد خودروهای ســنگین در ســطح شهر

 انجام شد.
 به گفتــه مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری اصفهــان رضایت 
شــهروندان، مهم ترین اولویت شهرداری اســت از این رو مدیریت 
شــهری تمام تالش خود را به کار گرفته اســت تا بهسازی و نوسازی 

آسفالت های معابر شهری به بهترین وجه ممکن صورت بگیرد.

با مسئولان

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

شهرداري مباركه در نظر دارد امالك زير را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند . متقاضيان مي توانند پس از نشر آگهي جهت شركت در مزايده به شهرداري مباركه – امور قراردادها مراجعه نمايند .

سيد محسن هاشمي -شهردار مباركه            م الف:917453

شرايط شركت در مزايده :
۱-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده : ارائه ضمانتنامه بانكي يا واریز نقدي بابت سپرده 

شرکت در مزایده بحساب سیبای 0۱05۱۹۳۳۹600۳ بنام شهرداری مبارکه 
2-شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
۳-محل دریافت اسناد مزایده : شهرداری مبارکه ، امور قراردادها - تلفن: 0۳۱-52۴0202۱ 

با واریز مبلغ 660/000 ریال بهمراه ماليات بر ارزش افزوده جهت هر مورد مزایده 
۴-مهلت دریافت اســناد  : در ســاعات اداری از تاریخ درج آگهي تا روز دوشــنبه مورخ 

۱۳۹۹/05/۱۳  خواهد بود .
5-مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشــنهادات : مزايده گران بايستي پيشنهادات خود را 
حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشــنبه مورخ ۱۳۹۹/05/۱5  بشرح ذیل به دبیرخانه 

محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

6-پیشنهادات  مزايده از هر حیث کامل و بدون قید و شــرط بوده و هیچ نوع ابهام ،قلم 

خوردگی ،عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.

۷-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارســالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم ، 

مخدوش ،فاقد سپرده،مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۳:۳0 بعدازظهر روز  پنجشنبه  مورخ ۱۳۹۹/05/۱6  

با حضور اعضای کمیسیون معامالت  در  محل ساختمان شهرداري

۹-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزايده درج گردیده است.

۱0- هزينه درج آگهي با برندگان مزايده خواهد بود .
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ز

۹۳0۳5/000/000۱/050/000/00052/500/000

مباركه – نصيرآباد

خيابان سهروردي

۱0۳0۳5/000/000۱/050/000/00052/500/000

۱۱۳0۳5/000/000۱/050/000/00052/500/000

۱2۳0۳5/000/000۱/050/000/00052/500/000

۱۳۳۳۳5/000/000۱/۱55/000/0005۷/۷50/000

۱۴۳۳/20۳5/000/000۱/۱62/000/00058/۱00/000

۱5۳0۳5/000/000۱/050/000/00052/500/000

6۹۳/5۳۴۳۴022/500/000۹00/000/000۴5/000/000

محله سجاديه

خيابان دامپزشكي

روبروي زمين چمن مصنوعي

6۹۳/5۳۴۴۴02۱/500/000860/000/000۴۳/000/000

6۹۳/5۳۴5۴020/۳00/0008۱2/000/000۴0/600/000

6۹۳/5۳۴6۴0۱۹/800/000۷۹2/000/000۳۹/600/000

6۹۳/5۳50۴0۱۹/۳00/000۷۷2/000/000۳8/600/000

مرحله 

اول

ي
مات

خد
ي 

بر
كار

 با 
ن

مي
۱۴8۳۳/۴۴2/000/000۹/666/880/000500/000/000ز

مباركه – مجتمع صنعتي خيام
2۴8۳۳/۴۴2/000/000۹/666/880/000500/000/000

۳۴8۳۳/۴۴2/000/000۹/666/880/000500/000/000

۴۴8۳۳/۴۴2/000/000۹/666/880/000500/000/000

مدیریت شهری اصفهان تالش کرده است تا آسفالت 
مورد نیاز شهر را خود تولید کند به طوری که به گفته مدیر 
عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان، بیش از 90 
درصد آسفالت مورد نیاز شهر توسط این سازمان تولید 

و اجرا می شود

هزینه نگهداری ناژوان در سال گذشته چقدر بوده است؟
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: سال گذشــته بیش از ۳0 میلیارد تومان برای نگهداری ناژوان 
هزینه شده است.ســید رسول هاشــمیان ، با بیان اینکه در ۱5 ماه گذشــته ۳6 هزار اصله درخت 
در ناژوان کاشــته شــده ، تصریح کرد: 
تعویض خاک بستر درختان با حفر چهار 
هزار گودچال، کاشــت درختان شکوفه 
دار، احداث گذرهای شــکوفه و احیای 
مادی ها از جمله اقدامات انجام شــده 
در ناژوان اســت.وی، درختان در اختیار 
شهرداری در ناژوان را بیش از ۱۷0 هزار 
اصله درخت عنوان کــرد و افزود: حدود 
ســه هزار درخت مقاوم به خشــکی در 
حاشیه مادی های کاشــته شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: حدود 800 هکتار از اراضی ناژوان در اختیار کشاورزان است 
که یا به باغات خصوصی تبدیل شده یا در این اراضی صیفی کاری، برنج کاری شده و درختان مثمر 
کاشته شده است.وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تامین منابع آبی مورد نیاز در ناژوان، گفت: 
یکی از اقدامات شهرداری در این دوره احداث مخازن آب بوده که تاکنون چند مخزن احداث شده 
است.هاشمیان تصریح کرد: از جمله اقدامات انجام شده برای تامین منابع آبی، ایجاد کلکتور شمال 
ناژوان به طول هشــت کیلومتر و مخزن بتنی در حال احداث است.وی خاطرنشان کرد: گسترش 
شبکه برق مخازن آب و کلکتور آبیاری فضای سبز ناژوان در دستور کار قرار گرفته است.مدیر طرح 
ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه برای آبیاری به هیچ عنوان از آب زاینده رود اســتفاده نمی شود، 
خاطرنشان کرد: برای توسعه فضای ســبز و افزایش درختان ناژوان، کاشت و بهبود وضع درختان 
انجام شده و احداث مخزن آب در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به پروژه ساماندهی پارک 
میرزا کوچک خان، اظهار کرد: این پروژه در طول پنج ماه و بنا بر درخواست های مکرر شهروندان با 

هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا خواهد شد.

راه اندازی دفتر تسهیل گری و بازآفرینی شهری در محله شاهد
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از راه اندازی دفتر تســهیل گری و بازآفرینی شهری در محله 
شاهد خبر داد و گفت: از جمله مزایای راه اندازی این دفاتر سیاست گذاری و تبیین راهکار برای جلب 
مشارکت مردم جهت رفع مسائلی است که منجر به آسیب اجتماعی می شود.علی اصغر شاطوری 
اظهار کرد: پیرو انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های مشاور در حوزه ساخت و ساز در راستای راهنمایی 
و هدایت مالکان در بافت فرسوده، دفتر تســهیل گری و بازآفرینی شهری محله شاهد ایجاد شده 
اســت.وی با بیان اینکه ۱60 هکتار از محدوده قانونی منطقه در بافت فرسوده است، تصریح کرد: 
ریزدانگی خانه ها و عرض نامناسب معابر و گذرها در بافت فرسوده موجب بروز مشکل در امدادرسانی 
خودروهای آتش نشانی و اورژانس در مواقع بروز خطر و حادثه است که با نوسازی و بهسازی معابر 
از ایجاد حادثه جلوگیری و به توسعه شــهری کمک می شود.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان 
ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت دفاتر تسهیلگری در حوزه کالبدی در سال های اخیر راه اندازی شده 
تا بافت های فرسوده احیا شود.وی گفت: دفاتر تسهیل گری به عنوان حلقه واسط بین شهروندان 
ساکن در بافت و مجموعه مدیریت شهری اســت که باید مهارت ها، دانش و تخصص الزم را برای 
برقراری ارتباط موثر و مستمر دارا باشند.شاطوری، دفاتر تســهیل گری را حلقه وصل ارتباط مردم 
و نهادهای خدمات رسان دانست و افزود: دفاتر تســهیل گری باید از یک سو با بدنه اجتماعی کار 
کرده و آنها را به کار بگیرد و از سوی دیگر هماهنگی الزم با دستگاه های خدمات رسان را برای انجام 

اقدامات انجام دهد.

خبر روزخبر خوان

آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه 
تکمیلی جنوب اصفهان

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان از آغاز 
عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه تکمیلی جنوب 
اصفهان خبر داد و گفت: برنامه ها و راهبردهای 
عملیاتی برای ســازگاری و صرفه جویی در حوزه 
مصرف آب فضای سبز شــهر اصفهان بر اساس 
برنامه ریزی محقق شــده و در حال اجراســت.

حســین امیری اظهار کرد: یکــی از اقدامات و 
برنامه های شهرداری به منظور کاهش مصرف 
و افزایش بهره وری و همچنین مدیریت تامین، 
توزیع و مصرف آب در بخش فضای سبز تکمیل 
طرح های کلکتورها، مخازن آب و احداث تصفیه 
خانه های تکمیلی بوده است.وی تصریح کرد: در 
ســال جاری طبق برنامه ریزی، دو پروژه تصفیه 
خانه تکمیلی پســاب واقع در جنوب و شــمال 
اصفهان عملیــات اجرایی خــود را آغاز می کند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره 
به برگزاری برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح«، 
گفت: در مراســم افتتاح و کلنگ زنی یکشــنبه 
گذشته کلنگ عملیات احداث تصفیه خانه جنوب 
شهر واقع در منطقه شــش با اعتباری افزون بر 
۱۷ میلیارد تومان بر زمین زده شــد که تا انتهای 
ســال جاری به بهره برداری خواهد رسید.وی با 
اشــاره به عرصه های فضای سبز تحت پوشش 
تصفیه خانه جنوب گفت: با احداث این تصفیه 
خانه محدوده های پارک جنگلی شرق اصفهان، 
باغ رضوان، میدان میوه و تره بار، بخشی از اراضی 
هزار دره و برخی از عرصه های فضای سبز مناطق 
چهار و شش تحت پوشش شبکه آبیاری آن قرار 
خواهند گرفت.امیری ادامه داد: با اجرایی شدن 
تصفیه خانه تکمیلی جنوب در فصل تابســتان 
500 هکتار و در زمســتان در حدود 800 هکتار از 
ارضی فضای سبز اصفهان تحت پوشش آبیاری 
آن قرار خواهد گرفــت.وی در خصوص کیفیت 
پساب خروجی این تصفیه خانه، اظهار کرد: نوع 
فرآیندهای تصفیه در تصفیه خانه تکمیلی جنوب 
 ، MBBR اصفهان به صورت بیولوژیکی با روش
تصفیه شیمیایی به روش انعقاد، لخته سازی و 
ته نشینی برنامه ریزی شده و گندزدایی به روش 
الکترولیز نمک طعام و تولید مولتی اکســیدان 

طراحی شده است .
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آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول 
مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالک مشــروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل بصورت نقدي 
و اقساطي به فروش برساند.متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت بیست روز ، همه روزه به اســتثناء روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغايت 14 
 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشــاني اصفهان خ مطهري مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان طبقه دوم واحد حقو  قي 

مراجعه نمايند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالک ، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه » در تاریخهای تعیین شده « بجز جمعه 
 ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 14 به محل این مدیریت به نشانی خیابان مطهری حد فاصل پل آذر و پل فلزی جنب آتش نشانی مدیریت بانک کشاورزی

 )واحد حقوقی( مراجعه    نمایند.
پاکتهای پیشنهادات ارائه شده در روز دوشنبه مورخ                             راس ساعت 10 در محل مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در حضور اعضاء کمیسیون معامالت 

مدیریت مفتوح و قرائت خواهد شد ،همچنین حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشــائی اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم اسناد به بانک می باشد . بدیهی 
است عدم حضور متقاضی در روز موعد ،مانع بازگشایی پاکات مزایده نخواهد بود.

شرایط: سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی مزایده میباشد که طبق مندرجات اسناد مزایده ،می بایست به حساب شماره630706019 به 
نام کمسیون معامالت بانک نزد شعبه اصفهان  واریز و رسید آن ارائه گردد و یا معادل مبلغ مذکور چک تضمین شده بانکی ویا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه گردد.

 بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت درمزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.    
- بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.      

- کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد ودر صورت داشتن متصرف ،تخلیه ملک به عهده خریدار است .
- هزینه نقل وانتقال اسناد مطابق عرف قانون معامالت می باشد.   

میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف

-100%الف1

80% طی مدت 36 ماه با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار20%و یا بیشتر براساس تصمیم کمیسیون معامالت به عنوان پیش پرداختب2

نحوه دریافت ثمن معامله

كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد و در صورت نياز به اقداماتی 
اعم از ادغام ، تفكيك ، افراز ، تجميع ، دريافت سند ششدانگ ، رفع مغايرت در حدود اربعه و مساحت امالک و غيره و طي كليه مراحل آن بعهده و هزينه خريدار مي باشد و بانك 

هيچگونه هزينه اي از اين بابت پرداخت نمي نمايد و بانك هر گونه مسئوليتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد .   
7-بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزايده و شركت در مزايده 

به منزله بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد .   
در امالكي كه نياز به تفكيك و اصالح باشد در صورت بروز مشكالت در خصوص تفكيك و قطعي شدن عدم امكان استفاده بدون تفكيك ، وجوه واريزي عينا به خريدار مسترد 

مي گردد و خريدار هيچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت وجوه واريزي شامل سود و يا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود .   
9-قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران ) تهران ( مي باشد .  

 وضعیت ملک  شرایط پرداخت   قیمت پایه  اعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتی آدرس ملکشماره پرونده نام شعبه ردیف

اردستان در کنار جاده نیستان به نهوج و به فاصله 2 کیلومتری قریه نهوج 4474اردستان 1
شانزده و چهل دو صدم حبه از 
هفتاد ودو حبه پالک 201/1

 تخلیه و در تصرف بانک است   ب  2,532,044,275 154803428مرغداری مرغداری 

کارگاه برنجکوبی ششدانگ پالک  98/538کارگاه برنج کوبی واقع در بران جنوبی کیلومتر 30 روستای پیله وران 3173اصفهان 2
کارگاه 

برنجکوبی 
 تخلیه و در تصرف بانک است  ب  3,934,640,000 282/13649

اصلی 2657آران و بیدگل مزرعه فتح آباد 5219آران و بیدگل 3
هجده و چهار دهم سهم 

مشاع از 40/5 سهم 
  تخلیه و در تصرف بانک نیست    ب  3,734,164,000 6574/42358مرغداری

5215چادگان 4
اصفهان خیابان شیخ بهایی خیابان ابوذر بعد از تربیت بدنی کوچه 

دکتر شبرزادی کوچه کاج نبش بن بست آرا طبقه زیر زمین 
 الف  5,750,000,000 72/9572/95مسکونی مسکونی ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک است  با 
صلح کلیه حقوق بانک در پرونده 

قضایی واگذاری صورت می پذیرد. 

1667چادگان 5
خمینی شهر بلوار الغدیر جاده اصفهان نجف آباد 

کوچه 63 فرعی سمت چپ بن بست یک 
88/1172

پنجاه و چهار حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه از ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف  2,475,000,000 278/43180مسکونی 

5047دولت آباد 6
گرگاب خیابان امام خمینی خیابان مطهری کوچه شهید 
محمد بیدرام )19( پالک 39 کدپستی 8338135184

سه و دو دهم دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 409/6132

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف  640,000,000 263/58263مسکونی مسکونی 

6015دولت آباد 7
اصفهان خورزوق برخوار بلوار ولی عصر خیابان 33 اولین بن بست سمت 

راست منزل سوم سمت چپ پالک 19 کد پستی  8345148958
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف  3,500,000,000 327220مسکونی مسکونی ششدانگ 

اصلی 310کرمان خیابان شهید طالقانی کوچه 11 شمالی 4042دولت آباد 8
پنجاه و هفت سهم از 

نود شش سهم 
  تخلیه و در تصرف بانک نیست    الف  2,954,648,000 225715مسکونی 

102دهاقان مزرعه مهدی آباد 4348دهاقان 9
شش حبه و پانصد و بیست و 
پنج هزارم حبه از شانزده حبه 

مشاع از هشتاد و چهار حبه

زمین مزروعی 
و واحد پرورش 

بلدرچین 

مساحت 
ششدانگ 
144300

ششدانگ 
5513 متر 

مربع 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  13,665,633,750 

3382شهرضا 10
اصفهان کوی هزار جریب خیابان شهید خسرو 

پور کوی آزادگان ده متری گل رز
15261/163

هجده و نیم حبه مشاع 
از هفتاد ودو حبه 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف  7,400,000,000 247305منزل 

76/279امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 11
یک و سی و سه صدم  دانگ 

مشاع از ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  12,361,090,933 3875004857مرغداری 

181/12شهرضا دشت مهیار2633شهرضا 12
صد و نه هزار و چهارصد و پنجاه 

و نه سهم از 180000 سهم 
زراعی 

مساحت 
ششدانگ 
بیست و 

یک هکتار 

 ب  17,697,695,618 -
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  
با صلح حقوق بانک در پرونده 

قضایی صورت می پذیرد. 

76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4694شهرضا 13
یک و هشت دهم دانگ 

مشاع از ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  18,765,540,000 2100003330مزرعه

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  9,296,796,367 2100004/4170مزرعهیک و دانگ مشاع از ششدانگ 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4695شهرضا 14

76/61جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران سرسبز 5813شهرضا 15
پنجاه و یک صدم 
دانگ از ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  8,030,267,000 15500002458مرغداری 

265/1قریه شهرضا جاده هوک2166شهرضا 16
پنج و سه چهارم حبه 

از هفتاد دو حبه 
 تخلیه و در تصرف بانک است   ب  9,058,980,000 -174644باغ 

265/1قریه شهرضا جاده هوک2166شهرضا 17
یک و دو دهم حبه از 

هفتاد دو حبه 
 تخلیه و در تصرف بانک است    ب  5,057,100,000 -280950زمین مزروعی   

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف  1,988,580,000 1368/58230خانه باغ ششدانگ 62/253شهرضا جاده شیراز روستای وشاره خیابان شورا2915شهرضا 18

کاشان روستای چنار مزرعه معین آباد5524کاشان 19
سه دانگ و هفتصد و نود 
چهار هزارم دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 215/11

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  11,096,286,507 273242680مرغداریمرغداری 

کاشان جاده برزک جنب کارخانه سیمان 1260کاشان 20
یک و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 241/1

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  1,568,081,750 -10000مرغداری مرغداری 

کاشان بلوار راوند خیابان نگارستان بعد از مرغداری اکرمیان 1257کاشان 21
پانصد و نود و پنج هزارم دانگ 

مشاع از ششدانگ پالک 1/3569
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  1,076,347,066 9567155گلخانه گلخانه 

کاشان خیابان مال فتح اله  مجموعه قصر رضوان 6024کاشان 22
دو دانگ مشاع از ششدانگ 

پالک 4809/2،4809/1
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  41,894,000,000 794/262385تاالرتاالر 

  تخلیه و در تصرف بانک است  ب  22,909,000,000 800006984دامداری ششدانگ یک فرعی از 4 اصلی کوهپایه روستای جمبزه بخش جلگه 50 کیلومتری اصفهان 5750کوهپایه 23

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  ب  1,369,500,000 3910702دامدارییازده سهم مشاع از 45 سهم 4572/2گلپایگان انتهای خیابان اردیبهشت کوچه دو متری بوستان گلپایگان 4399گلپایگان 24

5462مهاباد25
بادرود میدان معلم کوی اسفند کوچه شهید 
ابراهیمی پالک 39 کدپستی 876616853

 تخلیه و در تصرف بانک است  الف  4,800,000,000 187/25130مسکونی ششدانگ 159/7008

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  ب  500,000,000 26680000زمین مشاعپالک 266اصفهان سمیرم وردشت روستای موروک 1671مهرگرد 26

نایین جنب دانشگاه آزاد نایین هتل گل نرگس نایین1122نایین27
سی و یک نیم حبه مشاع از   هفتاد 

دو حبه پالک 4430/578
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب  49,101,500,000 49613400هتل هتل 

بسته بندی گوشت، مرغ وماهی ششدانگ 159/8718اصفهان بادرود بادرود28
بسته بندی 
گوشت، مرغ 

وماهی 
 ب  22,004,890,000 70535240

 تخلیه و در تصرف بانک است 
و پرداخت مطالبات شرکت 
شهرکت های صنعتی بر 
عهده برنده مزایده است  

امالک  مزایده تیر  ماه )99(

روابط عمومی شعب بانك كشاورزي استان اصفهان م الف : 917704

بانك كشاورزي استان اصفهانبانك كشاورزي استان اصفهان
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