
 در نشست مشترک سفیر ایران
  در  سنگال و سفیر سنگال در ایران

 با شهردار اصفهان مطرح شد:
طراحی و نام گذاری 
 میدانی به نام اصفهان

 در داکار

  رییس مرکز تحقیقات کاربردی 
اداره کل هواشناسی استان:

اصفهان، خشک ترین 
خرداد را تجربه کرد

دومین سوپر ماکت مالی 
اصفهان افتتاح شد

معاون سازمان صمت اصفهان:

 تعیین قیمت روغن 
موتور دیزلی ضروری است
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

حال اصفهان خوب نیست
حال اصفهان خوب نیست، مرز بستری ۲ هزار بیمار 
کووید در بیمارستان ها درحال شکسته شدن است 
و دورنمای بحرانی برای موج پنجم کرونا در اصفهان 
پیش بینی می شــود، درحالی کــه مدیریت کنونی 
هیچ کمکی به کنترل بیماری نمی کند و این موضوع 
در هفته های آینده وضعیت فاجعه باری برای استان 
به بار می آورد.ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: وضعیت استان اصال خوب نیست و شرایط به 
ســرعت در حال عبور از بحران اســت، با این شیب 
صعودی بیماری در استان ممکن است از رکوردهای 
پیک چهارم هم عبور کنیم و با تعداد بیمارانی مواجه 
شویم که قادر به ارائه خدمات به آنها نیستیم.آرش 
نجیمی با بیان اینکه بیشترین تعداد بیمارانی که با 
آن مواجه شــدیم مربوط به موج چهارم کرونا بود، 
گفت: ۲۹ فروردین ماه تعداد بیماران بستری در روز 
به ۴۴۰ بیمار رسید و ۳ اردیبهشت ماه در مجموع ۲ 
هزار و ۵۰۰ بیمار بستری در بیمارستان های دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان داشــتیم. درحــال حاضر 
بیش از ۳۶۰ بیمار بســتری در روز داریــم و تعداد 
کل بســتری ها از ۲ هزار بیمار گذشت. وی با بیان 
اینکه با روند پرشــتاب بیماری در استان احتماال تا 
۷ روز آینده رکورد بیماران بســتری در روز و مجموع 
بیماران بستری در بیمارســتان ها را پشت سر می 
گذاریم، افزود: آســتانه تاب آوری بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ۳ هزار بیمار است 
و بعد از آن حتی ارائــه خدمات به بیمــاران کووید 
مختل می شــود. ابتدا قرار بود ۵۰ درصد از ظرفیت 
بیمارســتان الزهرا)س( به کووید اختصاص داده 
شــود؛ اما با روند انفجاری بیماران صــد در صد از 
ظرفیت این بیمارستان به بیماران کووید اختصاص 

داده شد.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
فوالد مبارکه با شبکه گذاری پساب به مصرف کمتر از آب تازه روی آوردقیمت: 2000 تومان

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهان م الف:1168331

 شركت گازاستان اصفهان  درنظر دارد جهت موضوع زیر 
موضوع: اجرای عملیات احداث دیوار بتنی پیش ساخته در ایستگاه تقلیل فشار شهرک صنعتی فوالد زرین شهر

به شــماره فراخــوان )۲۰۰۰۰۹11۳8۰۰۰۰۷8 ( مــورخ )1۴۰۰/۰۴/۲۳( را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید . کلیــه مراحل برگزاری 
 مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  )ســتاد(

 به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ۵۳۰۹۲11۰ مورخ1۴۰۰/۰۴/۲۳ می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت1۴روزچهار شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۲۳ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 1۹:۰۰روزچهار شنبه تاریخ  1۴۰۰/۰۵/۰۶می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 1۹:۰۰روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۵/1۶ می باشد.
   زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۳۰: 1۰روزیکشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۵/1۷ می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه ۵  ابنیه الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی ۲۴۶۶( ۰۳1-۳81۳۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
- مرکز تماس : ۰۲1 ۴1۹۳۴    دفتر ثبت نام : ۳۳۹۹۹818 و ۳۳1۹18۹۳

  شركت گاز
استان اصفهان

نوبت دوم

صدای اولین موشک های صدام که خواب ناز را از 
پریا پارسادوست

سر »خرمشهر«، این خرم شهر خوزســتان پراند؛ اصفهانی ها اولین گروهی 
بودند که به یاری جاِن ایران در جنوب شــتافتند. نیازی بــه ادعا و اثبات هم 
نیست. از »حسین خرازی« و »احمد کاظمی« گرفته تا »محمود شهبازی« و 
بی شمار رزمنده هایی که بی توقع و منت، بار ســفر به سمت سنگرها بستند، 
نشانی بر نشانه های قلبی است که در آن روز و روزگار برای همدیگر می تپید؛ 
فارغ از جهت گیری های سیاسی و نژادپرستی و قوم گرایی و شعارزدگی هایی 

که این روزها پیرمان را درآورده است. 
اصفهان همیشه »معین« بود، چه در جنگ و چه در سال های پس از جنگ. اما 
هرجا حرف از »خوزستان« شد، به حرمت سرزمینی که حرم شهیدان است؛ 
شهیدانی که بیست و چندهزارنفرشان، از دیار زاینده رود، به دل آتش و خون 
در ســرزمین کارون زدند، انگار غیرت اصفهان هم یک جور دیگری جوشید و 

خروشید علیه هرکسی که می خواست نگاه چپ به دیار یادگار سال های ایثار 
و حماسه بیندازد. چه به وقت داعش نمایی »االحوازیه«، چه وقتی سیل آمد 
و شادی عرب و عجم را در خوزستان شست و برد و چه حاال که خشکسالی،غم 
به چهره مردم نازنینی آورده که ســال هاست سهم شــان از آبادانی، رویای 
 آبادان و خرمشــهر و اهواز و سوســنگرد و کوت عبداللِه بــدون این همه درد
 بوده اســت. دردی که تبدیل به »زجر« شده از بس خوزســتان تنها ماند در 

همه این سال ها. 
 اصفهان اما در حمایت و کمــک حتی لحظه ای تعلل نکرد . مردم این شــهر

 در روزهایی که گذشت، با تمام استیصال شان، با تمام مشکالتی که خودشان 
 دارند، با روزهای ســخت بی آبــی و بی برقی کــه می گذرانند، بــا رودی که
  خشک شده و کشــاورزانی که درمانده اند، با حمل کردن واژه »برخوردار« که
  به پیشــانی این شــهر چســبیده و حق و حقوقش را پایمال کــرده، با نگاه
  سرد دولت هایی که هیچ وقت »اصفهان« را نمی بینند، با تمام باید و نبایدها

  و داشتن و نداشتن های شــان، پای کار خوزستان ایســتادند. از خوزستان 
 گفتند و نوشــتند. دعا کردند و دیروز باز هم خشــم وجودشــان را فراگرفت
  وقتی شــنیدند رییس جمهور می گوید برای حل مشــکل خوزســتان باید

  دعا کنیم بــاران ببارد! )دعا شــاید تنهــا راه و کار مــا مردمی باشــد که کار 
 دیگری از دســت مان برنمی آید نه آقای مســئولی که باید کار کند و مشکل

 را حل کند!(
نمی دانم دقیقا از چه زمانی این همه  از هم دور شدیم؟ این همه خوزستانی و 
چهارمحالی در استان اصفهان زندگی می کنند. اصفهان، استان دوم همسایه 
جنوبی و چهارمحالی ماست اما جالب است که بیشترین میزان اختالف هم 

میان همین استان ها وجود دارد! 
شاید تقصیر آن هایی است که با سوء تدبیر و مدیریت خود، فقط بلد بودند بذر 
تفرقه و اختالف بکارند و حاال نشســته اند بیانیه می دهند، محکوم می کنند، 
درخواســت دعا دارند، فیلم ضبط می کنند و مشکالت را تقصیر این نهاد و آن 

نهاد می اندازند؛ دولت ها، استانداران و همه مسئوالنی که می توانستند و باید 
کاری می کردند و نکردند. 

خوزســتان غم دارد و ما با همه جان مان این غم را می فهمیم، روی چشــم 
 مان می گذاریم و برای برگشــتن روزهای خوش به خوزستان دعا می کنیم. 
ما هنوز صــدای عزیزترین پاره های تن وطن مــان را از دهالویه و دارخویین 
 و سوســنگرد و خرمشــهر و نیزارهای مجنون می شــنویم؛ صدای بچه های

  اصفهــان را کــه رفتنــد تا خــواب شــیرین و ســپید بــه روزهای ســیاه 
خوزستان برگردد. خیلی های شــان رفتند و هیچ وقت برنگشتند. این شهر 
)اصفهان( هنوز پر از پدران و مادرانی اســت که چشم شان به در خشک شده 
تا روزی شاید کسی خبری از خوزســتان بیاورد؛ خبری از بچه های شان که 
وقتی صدای اولین موشک های صدام خواب ناز را از سر خرمشهر، این خرم 
شــهر خوزســتان پراند؛ اولین گروهی بودند که به یاری جاِن ایران در جنوب 

شتافتند...

 اصفهان و خوزستان را نمی شود جدا دید و جدا کرد؛ 

حکایت حمایتی که همیشگی است

8

 با ابالغ سازمان صنعت ، معدن و تجارت؛ افزایش قیمت نان
 در اصفهان  اجرایی می شود

یک لقمه نان!

اشک شوق زنان ملی پوش ایران 
پس از قهرمانی »فروغی«

هانیه رستمیان و نجمه خدمتی دو ورزشکار زن ایرانی پس 
از قهرمانی فروغی در رقابت های المپیک توکیو با تمام وجود 

روی سکوها خوشحالی کردند.

3

وز عکس ر

از قبل از انتخابات ریاست جمهوری، اولین زمزمه های گرانی مجدد و چندباره نان 
به گوش رســید؛ آن زمان اما بنا به موقعیت حساس پیش رو، با انواع تکذیب ها 
روبه رو شدیم.  در واقع اوایل خردادماه بود که خبر گرانی ۵۰ درصدی قیمت نان 

و افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در برخی قیمت شوینده ها در رسانه ها منتشرشد.
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ادعای جدید کاخ سفید درباره افغانستان
سخنگوی کاخ سفید که نظامیان کشورش پس از دو دهه اشغالگری در حال خروج از افغانستان هستند، 
ادعا کرد واشنگتن به حمایت از دولت افغانستان ادامه می دهد.جن ساکی  همچنین درباره تحریم های 
تازه دولت چین علیه آمریکا واکنش نشان داد.سخنگوی کاخ سفید مدعی شد به پشتیبانی از دولت 
افغانستان در قالب حمایت بشردوستانه، پشتیبانی امنیتی  و آموزش ادامه خواهیم داد.وی که در جمع 
خبرنگاران رسانه های آمریکایی سخن می گفت، در عین حال افزود که واشنگتن دولت افغانستان را 
تشویق کند  تا در دفاع و محافظت از مردم خود نقش اصلی را داشته باشند. جن ساکی اضافه کرد ما 

معتقدیم راه حل سیاسی تنها نتیجه صلح پایدار در افغانستان است.

بیانیه مهم نیروهای مقاومت درباره اظهارات وزیرخارجه عراق
هیئت هماهنگی گروه های مقاومت عراق جمعه شب به ســخنان »فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق 
واکنش نشان داد و تاکید کرد: شرط مقاومت، اجازه ندادن به حضور یک سرباز خارجی در خاک عراق 
است.به گزارش شبکه تلویزیونی »المیادین« هیئت هماهنگی گروه های مقاومت عراق تاکید کرد که 
ماموریت نیروهای هوایی آمریکا در عراق، دفاع از امنیت رژیم صهیونیســتی و جاسوسی از مقاومت 
است. در این بیانیه عنوان شده که خروج واقعی آمریکا از عراق در صورتی عملی خواهد شد که نیروهای 

آمریکایی به صورت کامل از اراضی عراق عقب نشینی کنند.

اشاره تلویحی به زمان خروج آمریکا از عراق
مشاور امنیت ملی عراق با تاکید بر عدم نیاز کشــورش به حضور نیروهای رزمی آمریکایی، به صورت 
تلویحی از زمان خروج این نیروها از عراق خبر داد.»قاســم االعرجی« که برای حضور در نشست های 
دور چهارم گفت وگوی راهبردی با آمریکا در واشنگتن به ســر می برد، به صورت تلویحی از زمان خروج 
نیروهای رزمی آمریکایی از خاک کشورش خبر داد. وی طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری 
»الفرات«، منتشــر شــد، اعالم کرد که عراق به طرف آمریکایی تاکید کرد که نیازی به نیروهای رزمی 

خارجی در خاکش ندارد.  

اعالم آمادگی ارتش اتیوپی برای محافظت از سد النهضه
به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، دولت اتیوپی اعالم کرد ارتش این کشور قادر به محافظت از سد النهضه 
است. بر این اساس، دولت اتیوپی تاکید کرد: در سایه تحریک ها و تنش هایی که اتیوپی با آن روبه رو است 
نیرو های این کشور قادر هستند از سد النهضه محافظت کنند.فرمانده نیروی هوایی اتیوپی در این راستا 
گفت: نیروی هوایی اتیوپی در هر زمان و هر مکانی و با دستور دولت، آماده حمله به هر قدرت )نظامی( است 
که به دنبال تجزیه کشور باشد. فشار های خارجی مربوط به سد النهضه در زمان کنونی چالشی برای این 
کشور به شمار می روند.مصر و سودان در اعتراض به طفره رفتن اتیوپی از اجرای توافقات قبلی درباره آبگیری 
سدالنهضه، مذاکرات خود را با آدیس آبابا به حالت تعلیق درآوردند. به دنبال این اقدام، وزارت خارجه اتیوپی 
اعالم کرد: آدیس آبابا نمی تواند توافقنامه ای را امضا کند که در آن حقابه مشخصی از سد النهضه برای مصر 

و سودان تعیین شده باشد، اما متعهد می شود در صورت بروز خشکسالی مراعات آن ها را خواهد کرد.

میزان رضایت از »بایدن« به پایین ترین حد رسید
بررسی های جدید نشــان می دهند که میزان رضایت مردمی از جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در 
نظرسنجی گالوپ به ۵۰ درصد رسیده و کاهش داشته است.  در این نظرسنجی جدید، میزان محبوبیت 
بایدن نسبت به ژوئن شش درصد کاهش را نشــان می دهد. این کاهش محبوبیت در بحبوحه انتشار 

اخباری از تورم، افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و کاهش سرعت واکسیناسیون رخ داده است.

عربیپست:سیاستجدیدآمریکا؛پایانجنگهاینظامیوباقیماندنتحریمها؟

پایان تلخ و تلخی بی پایان!
عربی پســت نوشــت: این روز ها »پایان دادن به جنگ های ابدی« 
یکی از اصطالحاتی است که سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه 
آمریکا آن را تکرار می کنند، اما هیچ یــک از آن ها در مورد تحریم ها یا 

جنگ اقتصادی که تاثیر ویران کننده تری دارد، صحبتی نمی کند.
در ادامه این مطلب آمده است:  منظور از جنگ های ابدی، حمله آمریکا 
به افغانستان است که وارد سال بیستم خود شد و قرار است به شکلی 
که جو بایدن برنامه ریزی کرده، نیرو های آمریکایی تا پایان آگوست 
آینده از افغانســتان خارج شــوند. اما حضور نیرو های آمریکایی در 
خاورمیانه نیز ذیل اصطالح جنگ های ابدی جــای می گیرد، این در 
حالی اســت که دولت بایدن به دنبال پایان دادن بــه ماموریت خود 

در عراق است.
پایان جنگ های ایاالت متحده در سراسر جهان و بازگرداندن نیرو های 
آن به داخل کشور، در برنامه های انتخاباتی ترامپ از اولویت برخوردار 
نبود و در شرایطی که بایدن شعار بازگشــت آمریکا به رهبری جهان را 
سر می دهد، به نظر می رسد امر مشترک بین این دو دولت، تمرکزشان 

روی جنبه نظامی آن جنگ هاست.

تحریم های اقتصادی کوبا
جمهوری خواهــان و دموکرات ها به یک اندازه شــعار پایان دادن به 
جنگ ها را ســر می دهند، تا از مردم خود کــه آرزوی پایان جنگ ها و 

ماجراجویی های حکومت خود را دارند، دلجویی کنند.
در این میان، چه بســا یکی از مهم ترین عواقــب نادیده گرفتن جنگ 
اقتصادی، شرایطی اســت که اخیرا در کوبا شاهد آن هستیم، چرا که 
این کشور درگیر تحریم های آمریکاســت و همین مسئله باعث شده 
در شرایط شیوع کرونا، کوبا بدترین بحران کمبود غذایی طی ۲۵ سال 

گذشته را به خود ببیند.
در واقع، کارشناســان ســازمان ملل معتقدند که تحریم های آمریکا 
منافی حقوق بشــر و اصول رفتار بین المللی است، عالوه بر اینکه این 
سیاست ها نتوانســته اســت اهداف مورد نظر آمریکا که همان بر هم 

خوردن آرامش کشورهاست را محقق کند.

تحریم های آمریکا علیه ایران چه دستاوردی داشته است؟
طبیعی است که به دلیل ناکارآمد بودن سیاست تحریم های اقتصادی 
از سوی آمریکا، در مورد باقی ماندن این سیاست، تردید هایی ایجاد 
شــود و از آنجا که تحریم ها و جنگ شــانه به شــانه یکدیگر حرکت 
می کنند، شکســت سیاســت تحریم می تواند بــه دعوت هایی برای 

دخالت نظامی منجر شــود، همانطــور که در جریان حملــه به عراق 
در ســال ۲۰۰۳ شــاهد این مهم بودیم.نکته جالب توجه آنکه برخی 
سیاســتمداران آمریکایی پیشــنهاد حمله هوایی به کوبا را نیز مطرح 
می کنند. در ایــن میان، ایــران نیز چند دهه اســت کــه در معرض 
تحریم های آمریکا قرار دارد و میلیون ها نفر از مردم عادی از نتایج این 

تحریم ها رنج می برند.
با اینکه در سال ۲۰۱۵ ایران پای میز مذاکره با ایاالت متحده نشست، 
با روی کار آمدن ترامپ، ایاالت متحده به ســرعت به استراتژی فشار 
حداکثری روی آورده و به صورت یک جانبه از توافق هسته ای خارج 
شــد.این سیاســت بار دیگر منجر به افزایش تنش ها شده و ایاالت 
متحده را به پرتگاه جنگ با ایران سوق داد و با اینکه جو بایدن منتقد 
سرسخت سیاســت ترامپ در قبال ایران بوده و در دوره نامزدی خود 
متعهد شــد به توافق هســته ای بازگردد، هنوز دولــت وی گام های 
ملموسی در راســتای بازگشــت به توافق یا رفع تحریم ها برنداشته 
است.با وجود بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات به صورت غیر 
مســتقیم، احیای دوباره توافق نزدیک به نظر نمی رسد  که دلیل آن، 
تمایل ایرانی ها بــرای به تاخیر انداختن این اقــدام تا روی کار آمدن 

رییسی است.

چرا جنگ اقتصادی ویران کننده تر است؟
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیاست های آمریکا باعث روی کار 
آمدن دولتی در تهران شــده که کمترین تمایل را برای ارتباط با ایاالت 
متحده دارد. بار دیگر جامعه بین الملل از توافق هســته ای حمایت و 
برای نجات آن تالش کرد، اما ایاالت متحده هنــوز تمایلی برای رفع 
تحریم های ایران ندارد و همین امر، میلیون ها ایرانی را به سمت فقر 

سوق داده است.
 ایاالت متحده حتی طی شیوع کرونا بر تحریم ها علیه ایران افزود و 
دولت بایدن که شش ماه از شروع به کار آن می گذرد، هنوز تحریم های 
ایران را برطرف نکرد و این همان نقطه ای است که آمریکا و جامعه بین 
الملل با یکدیگر اختالف نظر دارند. فکر تشکیل جامعه بین الملل پس 
از جنگ جهانی دوم بود که هدف اصلی از تشکیل آن، حل درگیری ها 

و جلوگیری از وقوع جنگ ها بود.
 به همین ترتیب، پایان دادن به جنگ هــای ابدی، یک طرح جهانی 
است که ایاالت متحده نقش مهمی را در آن ایفا می کند، از این رو باید 
بداند محال اســت بتواند به جنگ های ابدی در سراســر جهان پایان 
داده و در عین حال جنگ اقتصادی کــه تاثیراتی به مراتب مخرب تر 

دارد را نادیده بگیرد.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا مدعی است که گذشت 
زمان به نفــع مذاکرات وین نیســت و طرفین باید 
 هر چه ســریع تر و با انعطاف پذیری الزم دور هفتم

گفت وگوها را آغاز کنند.به نقــل از دویچه وله، یک 
سخنگوی اتحادیه اروپا در مسائل سیاست خارجی 
و امنیتی می گوید گذشــت زمان به نفع مذاکرات 
هسته ای وین نیست.این ســخنگو که نام او فاش 
نشد، افزود: فرصت دادن به دیپلماسی امری مهم 
اســت اما گذر زمان به نفع کسی نیست.وی در این 
باره مدعی شد: باید از تأخیرهای بی مورد جلوگیری 
شود و هر چه ســریع تر و با انعطاف پذیری الزم به 
مذاکرات بازگشت.این ســخنگو این اظهارات را در 

پاسخ به پرسشــی درباره تماس تلفنی چهارشنبه 
»محمد جواد ظریف« با »جوزف بورل« مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و اینکه آیا تاریخی 
برای از ســرگیری مذاکرات مطرح شــده اســت، 
عنوان کرد.وی در این باره گفت: مــا مذاکره درباره 
مســیر آتی برجام و تحوالت در افغانستان را تایید 
می کنیم؛ اما جزئیات بیشــتری از آن را نمی توانیم 
به اشتراک بگذاریم.به گفته این سخنگو، هنوز تاریخ 
مشخصی برای از سرگیری مذاکرات وین مشخص 
نشــده و هماهنگ کننده ارشــد سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، به عنــوان هماهنگ کننده مذاکرات، 
همچنان در تماس نزدیک بــا همه طرفین از جمله 

ایران و همچنین ایاالت متحده اســت تا اطمینان 
حاصل شود که مذاکرات در اسرع وقت از سر گرفته 

می شود.
پیش بینی می شــود که دور هفتــم مذاکرات وین 
اواخر ماه مرداد و بعد از روی کار آمدن دولت جدید 
در ایران آغاز شود. این در حالی است که دور ششم 
مذاکرات روز ۳۰ خــرداد به پایان رســید و این به 

معنای وقفه ای دو ماهه خواهد بود.

اتحادیه اروپا:

 باید هرچه سریع تر به مذاکرات وین بازگشت

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر آمادگی واشنگتن مبنی بر بازگشت به گفت وگوهای وین جهت احیای توافق هسته ای با ایران تاکید کرد.ند پرایس در کنفرانسی 
خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکرات وین برای احیای برجام گفت: همانطور که می دانید تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات مشخص نشده است. 

ما بارها و بارها اعالم کرده ایم که آماده پیشروی در مسیر احتمالی بازگشت به پایبندی مشترک به برجام هستیم و عزم الزم را داریم.
وی ادامه داد: باور داریم که دیپلماسی موثرترین ابزاری است که در اختیار داریم  و با کمک شرکای ۱+۵ تالش می کنیم تا بار دیگر مطمئن شویم که ایران به طور 
دائم و قابل اطمینان از دستیابی به سالح هســته ای محروم خواهد ماند.پرایس افزود: می دانیم که دولت ایران در دوره انتقالی است. آن ها باید تصمیم هایی 
در درون سیســتم خود اتخاذ کنند و  ما در خصوص این تصمیمات و اثرات آن ها گمانه زنی نخواهیم کرد. همانطور که گفتیم کارهای زیادی وجود دارد که هیئت 
آمریکایی می توانند از واشنگتن انجام دهند و نماینده ویژه رابرت مالی و تیمش اینجا در وزارت خارجه مشغول هستند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ 
به اینکه آیا ضرب االجلی برای مذاکرات وین وجود دارد؟ تکرار کرد: ما پیش تر نیز گفتیم که باور داریم دیپلماسی موثرترین ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران 
به سالح هسته ای است؛ اما این روند نمی تواند بی انتها باشد. این تعلل روی محاسبات ما درخصوص مزایای بازگشت دوجانبه احتمالی به برجام تاثیر خواهد 

گذاشت. ما چارچوب زمانی تعیین نمی کنیم اما مسئله ای است که از نزدیک آن را تحت نظر داریم .

خبر  روزادعای آمریکا در خصوص مذاکرات وین برای احیای برجام

وز عکس ر

تشریفات حضور 
یک نماینده 
مجلس در 
خوزستان

تصویری از مالک شــریعتی 
نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی، که پس از 
اعتراضات آبی در خوزستان، 
بدون اطالع رسانه و به دور از 
هیاهو در خوزســتان حاضر 

شده بود .

یک فعال سیاسی اصالح طلب:

کابینه فوق العاده ای را پیش بینی نمی کنم 
یک فعال سیاسی اصالح طلب، مخالفان مذاکرات در داخل و سخت گیری های خارجی ها به تیم 
مذاکره کننده رییسی را پاشنه آشیل دولت ســیزدهم دانست.محمدعلی ابطحی، در پاسخ به این 
پرسش که مهم ترین چالش دولت سیزدهم در صد روز اول چه خواهد بود، اظهارکرد: من فکر می 
کنم سیاست خارجی و مشکالتی که در این حوزه داریم، مثل تحریم ها؛ اولین و مهم ترین معضل 
دولت آقای رییسی است. طبیعتا ادامه مذاکرات خیلی سخت تر و دشوارتر از دوران دو دولت تدبیر 
و امید خواهد بود.ابطحی ادامه داد: من کابینه فــوق العاده ای را پیش بینی نمی کنم. حدس می 
زنم کابینه کامال از درون جبهه اصول گرایی و مجموعه حامیان آنان انتخاب می شــود. شاید نقطه 
مشترک همه اعضای کابینه این باشد که تازه نفس هستند. در کل خیلی به این کابینه بدبین نیستم. 
در سال های اول می توانند شرایط را مدیریت کنند؛ اما باید بدانند بحران ها خود را بعد از یک سال 

نشان خواهند داد.

تاکید ایران بر خویشتن داری آذربایجان و ارمنستان
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به تداوم درگیری های پراکنده مرزی میان نیروهای مرزی 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، با ابراز تاسف از کشــته و زخمی شــدن افرادی از دو طرف، بر 
خویشتن داری طرفین و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات مرزی دو کشور تاکید کرد.سعید 
خطیب زاده با تاکید بر لزوم عبور دو کشور از تنش ها ، درگیری ها و ضرورت دستیابی هر چه سریع تر 
به صلح پایدار در منطقه قفقاز جنوبی، آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای هر گونه کمک به طرفین 

برای دستیابی به صلح پایدار را مورد تاکید قرار داد.

 وزیران فرهنگ و ارتباطات دولت رییسی
 فضای مجازی را ساماندهی کنند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 
ابراهیم رییسی به مسائلی چون جمعیت، ســامان دهی فضای مجازی و مطالبات جامعه هنری 
کشور توجه الزم را داشته باشد.حجت االسالم مجید نصیرایی درباره انتظاراتی که از وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دولت سیزدهم وجود دارد، گفت: طبیعتا معضالت، اولویت ها، کارهای کارشناسی و 
اسناد باالدستی حوزه فرهنگ مشخص است، بخشی از این مباحث که در اولویت ما قرار داشت در 
مجلس یازدهم به بحث و پیگیری گذاشته شد، برای مثال در موضوع جمعیت مباحثی وجود دارد 
که وزارتخانه فرهنگ باید توجه الزم را به آن داشته باشد، سیاست گذاری صحیح، نظارت و فراهم 
ساختن زیرساخت های الزم از جمله این موارد اســت، قطعا انتظار است که وزیر فرهنگ و ارشاد 

دولت آینده توجه جدی به موضوع جمعیت داشته باشد.

ورود ناوهای ایرانی سهند و مکران به سنت پترزبورگ روسیه
 ناوهای ســهند و مکران از یگان های شــناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایــران که وارد
  سنت پترزبورگ شدند، در رژه روز نیروی دریایی روســیه شرکت خواهند کرد.سفیر جمهوری اسالمی

 ایران در روســیه با اعالم این خبر افزود: دریادار حســین خانزادی، فرمانده نیــروی دریایی راهبردی 
 کشــورمان هم به دعوت وزیر دفاع روســیه در رأس هیئت نظامی در مراســم رژه نیروی دریایی این 
کشور در سوم مرداد در سنت پترزبورگ حضور خواهد یافت.کاظم جاللی گفت: دریادار خانزادی در حاشیه 
 این مراســم با مقامات عالی رتبه نظامی و دفاعی  روســیه و همتایان خود از کشورهای شرکت کننده
 دیدار و مالقات خواهد کرد.رژه اصلی نیروی دریایی روســیه در سن پترزبورگ روز یکشنبه ۲۵ جوالی

 ) امروز( برگزار می شود.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

دولت آینده باید چک نسیه 
برجام را نقد کند

عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دولت آینده باید تمام تالش خود را برای رفع 
تحریم ها انجام دهد، تاکیــد کرد که ترجیح 
دولت بایــد بر نقد کردن این چک برگشــتی 
باشــد، چرا که ما هزینه ها را داده ایم، منافع 
برجام را به مردم خودمــان بازگردانیم و این 
اتفاق خواهد افتاد.مجتبــی ذوالنوری درباره 
سرانجام برجام و اینکه دولت آینده باید بودجه 
را توسعه ای و یا تحریمی ببندد،اظهار داشت: 
دو اصل را باید در کنار هم داشــته باشد؛ یک 
اصل اینکه تحریم ها را بردارد، یعنی باید روی 

این موضوع تالش کند. 
دوم بر اساس اینکه اگر طرف مقابل همراهی 
نکرد، توهمی فکر نکرده و واقعی فکر کنیم و 
بودجه را بر اساس این ببندیم که ممکن است 
تحریم رفع نشود؛ و بعد به سوی خنثی سازی 
تحریم ها برویم اینکه دولت بیاید آینده کشور 
را به امری موهوم و مبهم گره بزند، مثل کاری 
است که طی هشت سال گذشته آقای روحانی 
کرد و خســارت آن را دیدیم.رییس پیشین 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ادامه داد: بنابراین دولــت باید اصل را بر این 
بگذارد که تحریم ها وجود دارد و بر اساس آن 
بودجه را ببنــدد و منابعش را واقعی و محقق 
شــدنی ببیند و از آن طرف تالشــش را در دو 
جهت به کار ببندد و متمرکز کند بر رفع تحریم ها 
و خنثی ســازی تحریم هــا.وی درباره اینکه 
دولت رییسی باید مذاکرات برجامی را ادمه 
دهد یا نه، تصریح کــرد: قطعا موضوع برجام 
یک چک برگشتی نقد نشــده و نسیه است 
که ما ملک و دارایی خودمان را در مقابل چک 
داده ایم. دولت آینده یا باید دارایی از دســت 
رفته را بازگرداند یا باید این چک نسیه را نقد 
کرده و منافع ملت را بازگرداند.ذوالنوری گفت:  
طبیعتا ترجیح دولت باید بــر نقد کردن این 
چک باشد، چراکه ما هزینه ها را داده ایم، منافع 
برجام را به مردم خودمان بازمی گردانیم و این 

اتفاق خواهد افتاد.

بین الملل

رنا
 ای

س:
عک



یکشنبه 03 مرداد 1400 / 14 ذی الحجه 1442 / 25 جوالی 2021 / شماره 3309
معاون سازمان صمت اصفهان:

تعیین قیمت روغن موتور دیزلی ضروری است
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: تعیین قیمت روغن موتور دیزلی برای 
کنترل گرانی و کمبود عرضه این محصول در اصفهان ضروری است.  اسماعیل نادری افزود: استان 
اصفهان دارای بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل کشور اســت و مصرف بیشتری در روغن دیزل دارد که 
به دلیل ارائه قیمت های دســتوری با کاهش عرضه از طرف کارخانه های تولید این محصول مواجه 
هستیم. وی افزود: روغن موتور دیزل دارای بیشترین مصرف است و تاثیر مستقیمی بر حمل و نقل 
دارد،  به همین دلیل هر ســال همزمان با پایان فروردین و ابتدای اردیبهشت تعیین تکلیف در مورد 
قیمت این محصول انجام می شــد.  نادری ادامه داد: تولید روغن موتور دیزل در شرایطی که هنوز 
قیمت گذاری به موقع در مورد آن انجام نشده است، به ادعای تولید کنندگان صرفه اقتصادی برای آنها 
ندارد و به همین دلیل تولید این نوع روغن کاهش پیدا می کند. به گفته وی، تولیدکنندگان، خط تولید 
خود را به روغن های دیگر اختصاص می دهند و صادرات انواع روغن های صنعتی و بنزینی را انجام 
می دهند. معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، افزود: طی ۲ سال اخیر کشور 
در بازار محصوالت تولیدی با موانع و چالش های گوناگونی مواجه شــده که بیشتر آن ناشی از جنگ 

اقتصادی بوده است.

ایجاد بیش از ۸5 هزار شغل در بخش صمت اصفهان 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: طی هشت سال گذشته، برای ۸۵ هزار و 
۸۵۹ نفر در بخش های مختلف این نهاد اشتغال زایی شده است. ایرج موفق، افزود: در دولت تدبیر و 
امید سه هزار و ۹۷۸ پروانه بهره برداری در بخش صنعت استان اصفهان با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۲۸ 
هزار میلیارد  و ۲۹۵ میلیون ریال صادر شد. به گفته وی، ۶۸ هزار و ۸۷۱ نفر با صدور این تعداد پروانه بهره 
برداری مشغول به کار شدند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه در این مدت 
۴۹۵ جواز تاسیس صنعتی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت این اســتان صادر شده است، افزود:  
اجرای طرح های مرتبط با این تعداد جواز صنعتی صادر شــده در استان به ۸۰ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری نیاز دارد که اشتغال زایی جوازهای صنعتی در این مدت ۱۷ هزار و ۷۸ نفر پیش بینی شده 
است. وی افزود: سه هزار و ۱۶۱ فقره معافیت گمرکی به ارزش بیش از یک هزار و ۶۸۴ میلیارد دالر برای 
تولیدکنندگان و صنعتگران استان برای واردات ماشین آالت طی هشت سال گذشته صادر شده است. 
موفق اضافه کرد: معافیت گمرکی واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی موضوع ماده ۱۲۱ قانون 
امور گمرکی نیز در این مدت به تعداد ۲۴۵ فقره به ارزش ۶۵ میلیارد و ۹۴ میلیون دالر صادر شده است.  

مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان نطنز مطرح کرد:

جوالن دالالن در شبکه توزیع گوشت قرمز
هزینه های گزاف، توانایی نگهداری دام را از دامدار گرفته است و از سوی دیگر نیز دالالن در شبکه توزیع 
گوشت قرمز نطنز جوالن می دهند. مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ضمن اشاره به افزایش 
هزینه دامداران اظهار کرد: افزایش هزینه های دارو و درمان از یک ســو و نبود تولید و زایش برای فصل 
بعدی و نابودی تولید در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خواهد شد. احمد مظلومی ضمن انتقاد 
از وجود دالالن در بازار و شبکه توزیع ابراز داشت: سایه سنگین دالالن سودجو نیز که از ناتوانی دامدار در 
نگهداری دام سوء استفاده کرده و اقدام به خرید دام با قیمت های پایین می کنند و مانع افزایش قیمت 
دام نیز می شوند در این بین کامال محسوس است. مظلومی گفت: یکی از عواملی که برای شکل گیری 
شرایط موجود بیان می شــود کمبود و گرانی نهاده هاســت و دامداران تامین نهاده های دامی را یکی از 
مشکالت اصلی خود می دانند؛ این نهاده ها با قیمت باال به دست دامدار می رسد و با وجود افزایش هزینه 
تولید، قیمت محصول به نحوی که هزینه ها جبران شود، افزایش نداشته است و از این جهت بسیاری از 

دامداران دیگر تمایلی به نگهداری دام خود ندارند.

باابالغسازمانصنعت،معدنوتجارت؛افزایشقیمتناندراصفهاناجراییمیشود

یک لقمه نان!

درحاشیههمایشتحلیلوضعیتاقتصادیایرانواثراتآنبربازارسرمایه؛

دومین سوپر ماکت مالی اصفهان افتتاح شد

از قبل از انتخابات ریاست جمهوری، اولین  زینب ذاکر
زمزمه های گرانی مجدد و چندباره نان به 
گوش رســید؛ آن زمان اما بنا به موقعیت حســاس پیش رو، با انواع 
تکذیب ها روبه رو شدیم.  در واقع اوایل خردادماه بود که خبر گرانی ۵۰ 
درصدی قیمت نــان و افزایش ۲۰ تــا ۲۵ درصــدی در برخی قیمت 
شوینده ها در رسانه ها منتشرشد. مشاهدات میدانی همان زمان از عبور 
قیمت سنگک دورو کنجد از مرز ۷هزار تومان و نرخ بربری خشخاشی 
از ۵هزار تومان در برخی نانوایی ها، به ویژه نانوایی های آزادپز، حکایت 
داشت تا به این نتیجه برسیم که افزایش چراغ خاموش نرخ نان، گزینه 
جایگزین تشکل های صنفی و حتی دولت برای عبور بازار نان از بحران 
است. با این حال بازهم همه چیز به پس از انتخابات موکول شد.  رییس 
اتحادیه نانوایان سنتی تهران در این باره گفت: »از پشت پرده اصالح نرخ 
نان خبر نداریم، اگرچه دوست داشتیم این کار قبل از انتخابات انجام 
شود اما با توجه به شــرایط کنونی به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد 
اصالح نرخ نان به بعد از انتخابات موکول شود، هرچند امیدواریم این 
اقدام در همین دولت صورت گیرد زیرا نانوایان دیگر قادر به ادامه فعالیت 
با شرایط موجود نیستند.« حاال دیگر نیازی به حرکت چراغ خاموش هم 
نیست. انتخابات تمام شــده و افزایش قیمت ها رسما اعالم می شود. 
دیگر از تایید و تکذیب های روزانه هم خبری نیست. شوینده ها دوباره 
گران شدند و نان ، این کاالی اساسی مردم هم با افزایش قیمت مواجه 

شد.  بنا به گفته معاون هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان، مصوبه 
افزایش قیمت نان با ابالغ ســازمان صنعت، معــدن و تجارت در این 
استان اجرایی می شود.   سیدحسن قاضی عسگر گفته که قیمت نان با 
توجه به نوع آن، حدود ۲۰ تا ۲۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. جالب 
اینکه این مقام مسئول استانی می گوید اصالح قیمت و افزایش قیمت 
نان باید در فروردین ماه سال جاری انجام می گرفت؛ اما بنا به دالیلی به 
زمان دیگری موکول شد. افزایش قیمت نان در اصفهان در حالی صورت 
گرفته که همزمان اعالم شــد در برخی اســتان ها همچون قزوین این 
افزایش نرخ، تا ۷۰ درصد بوده)!( و در مشــهد نیز نان گران شده اما در 

برخی استان ها مثل البرز و کرمانشاه افزایش قیمت نداشته است. 
به نظر  می رسد این افزایش قیمت سلیقه ای بی ارتباط با سپردن اختیار 
این موضوع به استانداری ها نباشد. چندروز قبل بود که شرکت بازرگانی 
دولتی ایران در واکنش به ابالغ افزایش قیمت نان توســط استانداری 
و اصناف به واحد صنفی با صــدور اطالعیه ای اعالم کــرد: » افزایش 
قیمت نان قبل از تصویب در ستاد اقتصادی دولت ممنوع است.آنالیز، 
تعیین و ابالغ قیمت نان به صورت منطقه ای در اختیار استانداران قرار 
گرفته، اما هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تصویب در ستاد اقتصادی 
دولت ممنوع است.« با توجه به این ابالغیه به نظر می رسد استانداری 
اصفهان پس از آنالیز شــرایط نــان و نانوایی های اســتان، تصمیم به 
ابالغ افزایش قیمت جدید گرفته است. اما دالیل افزایش مجدد نرخ 

نان چیست؟ قاضی عســگر، افزایش قیمت اجاره بها، رهن و اجاره  و 
خمیرمایه نانوایان را به عنوان دالیل اصلی این امر عنوان کرده و تاکید 
می کند که نظر اتحادیه نانوایان خیلی باالتر بود و در نهایت مقرر شد که 
بر اساس ارزیابی کارشناسان قیمت نان در حد معقولی اصالح شود که 
از ضرر نانوایان و مصرف کنندگان جلوگیری شود. قاضی عسگر در حالی 
افزایش قیمت نان آن هم برای چندمین بار طی ماه های گذشته را »در 
حد معقول« می داند که نان طی یک ســال اخیر دوبار گرانی را تجربه 
کرد، اولین بار اواخر بهار پارسال بود و از دومین گرانی نیز یک هفته ای 
می گذرد. قیمت لواش یارانه ای نوع یــک از ۳۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و 
بربری از ۸۰۰ تومان به هزار تومان رسید و بربری ها معتقدند قیمت این 
قرص نان باید هزار و ۱۰۰ یا هزار و۲۰۰ تومان شود تا دست شان به چانه 
برود. همزمان با افزایش قیمت بــا کاهش کیفیت و وزن چانه نان هم  
مواجهیم که صدای مردم را درآورده؛ اما معاون استاندار اصفهان معتقد 
است در زمان حاضر کیفیت نان نسبت به گذشته خیلی بهبود پیدا کرده 
و دور ریز آن هم بسیار کم شده است و امکان تهیه نان با کیفیت در استان 
اصفهان وجود دارد. به نظر می رسد همچنان شاهد تفاوت نظر مردم و 
مسئوالن در حوزه های مختلف هستیم؛ اما وقتی این گرانی و افزایش 
قیمت های چندباره به حوزه یک کاالی اساســی مثل نان می رسد باید 
نگران سفره ای باشیم که به نظر می رسد کم کم از همان یک لقمه نان 

هم خالی خواهد شد!

بازارهــای مالــی، نهادهــای  حدیث زاهدی
ســرمایه گذاری و واسط میان 
سرمایه گذاران و اقتصاد هستند تا منابع مالی را از بخش های 
غیرضروری به بخش هــای تولیدی که در رشــد اقتصادی، 
ســرمایه گذاری، اشــتغال زایی و در نهایــت بهبود شــرایط 
اقتصادی و اجتماعی اثر می گذارد، هدایت کنند. بازارهای مالی 
به دو بازار عمده بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می شوند. بازار 
سرمایه در هر کشوری نقش اساسی بر اقتصاد آن کشور دارد 
و حتی می تــوان آن را موتور محرک اقتصــاد در نظر گرفت. 
بازارهای سرمایه ساختار بسیار دقیق، سیستم های پیشرفته 
و قوانین شفاف دارند. استانداردهای مدیریتی و عملیاتی که 
توســط دولت و ســازمان  های نظارت بر عملیــات بورس و 
ارکان های مربوطه اعمال می شود، قدرت و نظارت را به این بازار 
می دهــد و امــکان مدیریت و کنتــرل الزم را بــرای اعتماد 
ســرمایه گذاران به وجود می آورد. در واقــع می توان گفت که 
بورس اوراق بهادار به عنوان یک شاخص سالمت مالی کشور 

عمل می کند.

نرخ استهالک از نرخ سرمایه پیشی گرفته است
به اعتقاد مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان  
در همایش »تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن بر 
بازار سرمایه« نرخ استهالک از نرخ سرمایه در سطح کشور 
پیشــی گرفته اســت که از آن می توان به عنوان یک  اتفاق 
نامیمون یاد کرد و هرگاه محیط کسب و کار و امنیت سرمایه، 
مطلوب نباشد باید شاهد پیامدهای مخربی باشیم و با توجه 
به اینکه اصفهان پس از تهران مقام دوم را در ســپرده های 
بانکی دارد که باالی ۳۰ درصد از ســپرده ها از استان خارج 
شده است، نقص در سیاست گذاری و مدیریت اجرایی پولی، 
عامل خروج سپرده های بانکی از استان شده است که باید 
در همین راستا با مسئوالن بازار سرمایه، مدیران صندوق ها، 
کارگزاری هــا و فعاالن بازار بــورس در حوزه نرخ تشــکیل 
سرمایه و اشتغال وارد مذاکره شویم.  رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان، تحریم ها و حضور نداشتن ایران در بازارهای تجاری 
بین المللی امروز بازار ســرمایه را در حالی یک مطالبه ملی 
می داند که  معتقد اســت سیاســت های ارزی و اقتصادی 
کشور باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. از دید گلشیرازی، بازار 
سرمایه بعد از سال ۸۴ وارد گام)فاز( جدیدی شد و توانست 
۲۰ درصد از سرمایه  مردم را به این سمت جذب کند واگر بتوان 
وزنه شرکت های دولتی و خصولتی وابسته به دولت را در بازار 
سرمایه کاهش داد دیگر شاهد به هم ریختگی بازار سرمایه 

و بورس نخواهیم بود.

روند افزایشی تورم طی ماه های آینده
به نظر می رســد رشــد نقدینگی در ماه های اخیر با شــتاب 
بیشتری در تورم منعکس می شود .رشد نقدینگی با استمرار 
باالیی در حال افزایش بوده که به معنای افزایش سرعت چاپ 
پول است . هم اکنون طبق آخرین آمار، روزانه در حدود ۳۰۰,۳ 
میلیارد تومان پول چاپ می شود، این مقدار برای خرداد سال 
گذشــته ۲۰۰۰ میلیارد تومان و برای خرداد دوســال گذشته 
۱/۲۰۰ میلیارد تومــان بوده که چاپ روزانه پول در طول ســه 
سال حدود سه برابر شده است. محمودرضا خواجه نصیری، 
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن معتقد است با توجه به عدم 
بروز نشانه هایی مبنی بر کنترل موتور نقدینگی به نظر می رسد 
در ماه های آینده تورم نیز به روند افزایشی خود ادامه یابد که 
منشأ اصلی رشد نقدینگی ، کســری بودجه و عدم دسترسی 
بانک مرکزی به دارایی های خارجی خود اســت  زیرا در مورد 
دارایی های خارجی به طــور خالصه دولــت منابع حاصل از 
فروش نفت را که به دلیل تحریم در دسترس نیست به بانک 
مرکزی منتقل می کنــد و در ازای آن ریــال دریافت می کند؛ 
اما اکنون بانک مرکــزی نمی تواند دالر به فروش برســاند و 
ریال های چاپ شده در اقتصاد باقی مانده و موجب افزایش 

نقدینگی می شود.

وضعیت انتشار اوراق در سال 1400
نایب رییس سابق هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار 
بر این باور است که اوراق منتشر شده در سال ۱۴۰۰ از استقبال 
چندانی برخوردار نبــوده و برای چندین هفتــه متوالی هیچ 
سفارســی جهت خرید اوراق در حراج هــای هفتگی به بانک 
مرکزی ارسال نشــده است  که این امر نشــان می دهد نرخ 
اوراق برای بانک ها جذاب نیست؛ بنابراین دولت برای جبران 

کســری بودجه خود، دو راه پیش روی خود دارد: ۱-فروش 
اوراق با نرخ باالتر  ۲-جبران کسری بودجه با استفاده از منابع 
بانک مرکزی. نکته قابل توجه آن اســت که اگر دولت قصد 
افزایش نرخ اوراق را داشــته باشــد ، بانک ها با قرض گیری 
از بانک مرکزی به نرخ ۲۲درصــد اقدام به خرید اوراق دولتی 
خواهند کرد که این امر نیز به معنای اســتفاده از منابع بانک 
مرکزی اســت و در صورت ثابت ماندن سقف و افزایش نرخ 
اوراق ، فروش اوراق فرقی با استفاده از منابع بانک مرکزی و 

چاپ پول ندارد.

350 هزار میلیارد تومان ، برآورد کسری بودجه سال 1400
خواجه نصیری با اعالم اینکه میزان کسری بودجه از اهمیت 
باالیی برخوردار است، گفت: در آمد عمومی دولت ۴۵۵ هزار 
میلیارد تومان و هزینه عمومی دولت ۹۲۰هزار میلیون تومان 
است که طی تراز  عملیاتی کسری به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان 
می رسد.  عالوه بر این ، دولت بایستی ۹۳ هزار میلیارد تومان 
اصل و سود اوراق قرضه خود را در ســال ۱۴۰۰ پرداخت کند. 
بنابراین حتی با تحقــق کامل درآمد نفتی ، کســری واقعی 
بودجه در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که دولت باید 
آن را از طریق واگذاری دارایی مالــی تامین کند. با این وجود 
می توان گفت در سال ۱۳۹۹، طی ۱۹ حراج که دولت ۷۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق منتشر کرد ، نرخ بهره فروش اوراق از ۱۵ 
درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که به معنای افزایش چهل 

درصدی هزینه تامین مالی است .  
پس از آن نیز دولت از ظرفیــت صندوق های درآمد ثابت و با 
اعمال برخی مقررات آیین نامه ای موفق شد این میزان را به 
باالی ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برساند. مدیرعامل تامین سرمایه 
تمدن در این باره  اظهار داشــت : با توجه به عدم خرید اوراق 
توسط بانک ها در هفته جاری نیاز به افزایش نرخ بهره اوراق 

دیده می شــود ، اما برای تامین تمام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
از طریق انتشار اوراق نرخ بهره باید مقدار باالیی افزایش پیدا 
کند.  وی  روش دیگر پیش روی دولت را ، اســتفاده از منابع 
بانک مرکزی می داند که از ابتدا ســال ایــن روش در قالب 
تنخواه دولت در پیش گرفته و به نظر می رسد همچنان اصرار 
بر عدم افزایش نرخ بهره و استفاده منابع بانک مرکزی است.  
اکنون می توان گفت ، کسری بودجه به قدری زیاد است که اگر 
دولت اقدام به جبران آن با منابع بانک مرکزی کند ، نرخ بهره 
۲۲ درصدی تفاوت چندانی با نرخ ۱۸ درصدی نخواهد داشت 
و رشد نقدینگی در نهایت همه بازارهای دارایی از جمله بورس 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

اثرگذاری بر بورس
بسیاری از شرکت ها پذیرفته شــده در بورس تهران از جمله 
تولید کنندگان و صادر کنندگان کاال به بازراهای جهانی هستند 
و ازسوی دیگر قیمت بسیاری از محصوالت در داخل کشور نیز 
با توجه به بازارهای جهانی تعیین می  شود.  همین امر سبب 
می شود که بازارهای بورس تهران تحت تاثیر بازارها و اقتصاد 

جهانی قرار گیرد.  
خواجه نصیری با بیان اینکه در صورت ادامه وضعیت تورمی 
فعلی در سطح جهانی و عدم حرکت زودتر از موعد فدرال رزرو 
به ســمت افزایش، نرخ بهره  بورس تهــران می تواند از تورم 
عمومی در سطح جهان اســتفاده کند، گفت:  افزایش درآمد 
شرکت ها و متعاقبا رشد قیمت سهام آن ها می تواند متاثر از 
وضعیت تورم جهانی  باشد که عکس این موضوع هم صادق 
اســت و با توجه به رونق و تورم جهانی به نظر می رسد بورس 
تهران در موقعیت خوبی برای بهره برداری از این سیکل رونق و 
تورم قرار دارد و عاملی به غیر از تورم داخلی می تواند پیشران 

رشد این بازار  محسوب شود.

ایده سوپرمارکت مالی به عنوان یک ترند جهانی در 
حرکت است

در تعریف ســوپر ماکت های مالی باید گفت ،عمده کار ســوپر 
مارکت های مالی مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. در آن ها 
خدمات مالی اعم از ارائه خدمات در بازار سرمایه، مشاوره های 
سرمایه گذاری و خدمات بیمه  و حتی مشاوره در بخش امالک 
نیز انجام می شود. به طور کلی نهاد ها یا کارگزاری های کوچک، 
خرد و حتی متوســط را زیر مجموعه خود قرار می دهند تا بدین 
شکل بتوانند با کمترین هزینه بیشترین خدمات را برای کاربران 
خود فراهم کنند که هم اکنون این ســوپر مارکت هــا در تهران ، 
اصفهان ، مشهد ، شیراز ، اردبیل ، آمل ، زنجان و کاشان فعالیت 
می کنند و نقش بســزایی در اقتصاد کشــور را ایفا خواهند کرد . 
مدیرعامل تامین سرمایه در این خصوص گفت: تصمیم سازی 
در فضای ســرمایه  گذاری در بورس، توانمندی اســت که ارتباط 
مســتقیمی با دانش افراد دارد.  برخی از عالقه مندان زمانی که 
تصمیم به ســرمایه گذاری می گیرند با پرسش های متعددی 
روبه رو می شوند و ســواالتی مانند اینکه »ما نمی دانیم از کجا و 
چگونه اقدام به ســرمایه گذاری کنیم« یا »به دنبال این هستیم 
که از تمامی فرصت  های سرمایه  گذاری از جمله سرمایه  گذاری 
در بازار ســرمایه، بازارهای مالی و اقتصادی، بازار ارز، طال و سکه 
یا فرصت های سرمایه گذاری روی ابزارهای نوین مالی یا مبتنی 
بر کاال به صورت یک جا بهره مند شویم« مطرح می کنند. به گفته 
خواجه نصیری، این گروه از افراد نیازمند پیشخوانی هستند تا با 
مراجعه به آن، مسیرهای مختلف سرمایه گذاری خود را پس از 
اخذ تصمیم برای سرمایه  گذاری دنبال کنند. همچنین مدیرعامل 
تامین سرمایه تمدن  براین باور است که ایده سوپرمارکت مالی 
به عنوان یک ترند جهانی در حرکت اســت و ارائــه خدمات در 
سوپرمارکت مالی، در واقع ارائه خدمات مالی اعتباری با پشتوانه 
بازار سرمایه اســت؛ به این ترتیب که این پیشــخوان می تواند 
اقدامی در جهت رفع نیاز افراد عالقه مند به حضور در بازار سرمایه 
باشــد که از دانش مالی کمتری برخوردارنــد.  خواجه نصیری، 
نکته ممتاز سوپرمارکت مالی را ارائه یکجای کلیه خدمات مالی 
می داند و در این پیشخوان افراد به جای آنکه برای دریافت این 
خدمات به صورت منفک از چند شــرکت اقدام کنند می توانند با 
صرفه جویی در وقت و کاهش بروکراسی اداری از تنوع خدمات 
مالی و همچنین تخفیفات مطلوب بهره مند شــوند. به اعتقاد 
خواجه نصیری، هدف اصلی از تشــکیل سوپرمارکت مالی ارائه 
سبدی کامل از محصوالت و خدمات سرمایه گذاری به مشتریان 
است تا افراد به صورت حرفه ای مشکالت مالی را برطرف و برنامه 

مالی خود را برای آینده ای امن تنظیم کنند.

قاضیعسگر،افزایشقیمتاجارهبها،رهنواجارهو
خمیرمایهنانوایانرابهعنواندالیلاصلیاینامرعنوان
کردهوتاکیدمیکندکهنظراتحادیهنانوایانخیلیباالتربود
ودرنهایتمقررشدکهبراساسارزیابیکارشناسانقیمت
ناندرحدمعقولیاصالحشودکهازضررنانوایانومصرف

کنندگانجلوگیریشود

کافه اقتصاد
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معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان:

در حوزه مدارس فنی و حرفه ای در چهارمحال با مشکل مواجه هستیم

انتخاب رشــته در دوره متوســطه مقدمه و زمینه ســاز انتخاب رشته 
اصلی هر فردی در دانشگاه اســت، بنابراین فردی که بخواهد در رشته 
دانشــگاهی خاص تحصیل کند اول باید رشته تحصیلی مناسبی را در 
دوره متوسطه انتخاب کند تا در آینده بتواند در شغلی که عالقه مند است 

پس از کسب مهارت علمی و فنی مشغول به کار شود.
معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری گفت: اگر آینده شــغلی که در آمایش ســرزمینی مشاهده 
می شود به طور شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد و رشته های مورد نیاز 
در یک استان مشخص شود، این مسئله در انتخاب رشته دانش آموزان 

تاثیر بسیار مهمی دارد.
فیروز عسگری در خصوص نحوه انتخاب رشته دانش آموزان در دوران 
دبیرســتان، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر فرد زمانی 
است که از دوره تحصیلی ابتدایی و متوسطه دوره اول وارد دوره متوسطه 
دوم می شــود، زیرا در این دوره فرد رشــته تخصصی تحصیلی خود را 

انتخاب می کند.
معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری، افزود: انتخاب رشته تخصصی در دوره متوسطه دوم ارتباط 
مستقیم با رشته تحصیلی افراد در دانشگاه دارد بنابراین بر آینده شغلی 
اشخاص نیز تاثیرگذار است و می توان گفت در نوع زندگی، همسرگزینی، 

مکان زندگی، محل اشتغال و ... اثرگذاری باالیی دارد.
وی ادامه داد: متاســفانه یکــی از ایرادهای موجــود در چهارمحال و 
بختیاری عدم انتخاب رشته مناسب توسط دانش آموزان است که این 
موضوع منجر به توسعه نامتوازن دانش آموزان در رشته های تحصیلی 

متفاوت شده است.
عســگری عنوان کرد: انتخاب رشــته نامناســب دانش آموزان عوامل 
متعددی دارد یکی از این عوامل جوزدگی جامعه است و اینکه افراد در 
جامعه تحت تاثیر عوامل بیرونی، تبلیغات، شــنیده ها و واقعیت های 

موجود در جامعه قرار می گیرند.
معــاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پــرورش چهارمحال 
و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: اکثر مــردم تمایــل باالیــی دارند 
که فرزندان آن ها در آینده پزشــک شــوند و دلیل ایــن موضوع تنها 
عالقــه به خدمت رســانی به افــراد جامعه نیســت، بلکــه تنها بحث 
مادی شــغل پزشــکی مدنظر اســت و این دیدگاه از ســوی والدین 
وجود دارد که در صورت پزشــک شــدن فرزند آن ها، زندگی او از رفاه 
و راحتی برخوردار می شــود و این موضــوع به دلیل القــای جامعه و 

 فاصلــه حقوقی موجود بیــن صنف پزشــکان و بقیه صنــوف، ایجاد 
شده است.وی اضافه کرد: برخی افراد و خانواده ها بر اساس چشم و هم 
چشمی انتخاب رشته تحصیلی فرزندان خود را انجام می دهند، برای 
مثال چون تعدادی از افراد خانواده در رشــته خاصی تحصیل می کنند 

فرزند خود را به اجبار در همان رشته تحصیلی ثبت نام می کنند.
عسگری یادآور شــد: برخی مشــکالت نیز مربوط به افرادی است که 
برنامه توسعه و آمایش سرزمینی، منطقه ای، شهرستانی و استانی را 
تدوین می کنند، زیرا در این برنامه ها مشخص نیست طی هشت سال 
آینده که فرد تحصیالت دانشگاهی خود را به اتمام می رساند و به بازار 
کار وارد می شود در کدام مشاغل نیاز به نیروی کار بیشتری وجود دارد.

معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: اگر آینده شــغلی موجود در یک کشور شفاف و 
روشن باشد و مشخص شود در سال های آینده وجود چه شغل هایی 
در کشور نیاز است، می تواند تاثیر بســیاری بر انتخاب رشته مناسب و 
صحیح دانش آموزان داشته باشد، اما متاسفانه در حال حاضر این آینده 
شغلی برای شــهروندان جامعه مبهم اســت، بنابراین افراد بر اساس 

داده های شخصی تصمیم گیری می کنند.
وی بیان کرد: بــه طور مثال امروزه بیان می شــود درصــد بیکاری در 

رشته های مهندسی باالســت و به همین دلیل دانش آموزان و والدین 
آن ها نسبت به رشــته ریاضی دلســرد می شــوند و یا این باور وجود 
دارد که رشته علوم انسانی آینده شــغلی ندارد به این دلیل که امروزه 
تعریف افراد از شغل مناســب مشاغل اداری اســت، در حالی که در 
 دنیای امروز بخش خصوصی بزرگ تر، فعــال ترو پررونق تر از بخش 

دولتی است.
عسگری افزود: مشــکل دیگری که در زمینه انتخاب رشته نامناسب 
دانش آموزان وجود دارد این موضوع است که مدارس موجود یا ظرفیت 
ندارند و یا مدارس با سلیقه مردم هم خوانی ندارند، برای مثال در حوزه 
مدارس فنی و حرفــه ای در چهارمحال و بختیاری با مشــکل مواجه 
هستیم به این دلیل که زیرســاخت های مناسب در استان و آموزش و 
پرورش وجود ندارد و فضا برای جذب دانش آموز محدود بوده، بنابراین 
نیاز است مدارس هنرستان جدید ساخته شود و مسئوالن مربوط به این 

موضوع از ظرفیت های موجود در استان استفاده کنند.
معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: شــهرک های صنعتی، صدا و سیما، ارشاد و سایر 
موارد می توانند همکاری کنند و هنرســتان های وابســته به خود را در 

رشته هایی که موردنیاز این نهادهاست، راه اندازی کنند.

 سیر صعودی آمار مبتالیان به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: هم اکنون شهرستان های بروجن، شهرکرد و 
فارسان در لیست شهرستان های با وضعیت قرمز به لحاظ شیوع بیماری کرونا و شهرستان های 
کیار، اردل، لردگان و ســامان در وضعیت نارنجی و شهرســتان های بن، کوهرنگ و خانمیرزا در 
وضعیت زرد قرار گرفته اند.مجید شــیرانی افزود: متاســفانه میزان رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی در جامعه کاهش یافته و باعث گســتردگی بار بیماری کرونا در اســتان چهارمحال و 
بختیاری شده است.شیرانی اضافه کرد: با توجه به شرایط کنونی، سیر صعودی آمار مبتالیان به 
بیماری کرونا ادامه دارد و در این مدت به میزان بستری شد گان افزوده خواهد شد.وی ادامه داد: 
متاسفانه یک مورد جدید فوتی ناشــی از ابتال به بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع 
فوتی های ناشی از ابتال به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۱۸۴ نفر رسید.شیرانی 
گفت: هم اکنون ۳۹ بیمار با شــرایط بحرانی و حال عمومی نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه 

مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

افزایش سهم چهارمحال و بختیاری از تسهیالت طرح »تام«
رییس سازمان صعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: سهم این استان از تسهیالت 
طرح تام )تامین مالی واحد ها و پروژه های دارای اولویت( در ســال ۱۴۰۰ به ۶۵۰ میلیارد تومان 
افزایش یافت.سجاد رستمی افزود: در ابتدا ۵۰۰ میلیارد تومان سهم تسهیالت برای بخش صنعت 
و معدن استان در نظر گرفته شده بود که با کمک ایمیدرو این مبلغ به ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش 
یافت.رستمی اضافه کرد: تسهیالت با هدف فعال کردن ظرفیت های خالی واحد های صنعتی در 
محصوالت منتخب است و اختصاص به ساخت تولید و بی نیاز کردن از واردات و توسعه صادرات 

غیرنفتی دارد.

پیش بینی برداشت 29 هزار و ۷00 تن پیاز در چهارمحال 
مدیر زراعت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۴۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی 
استان به کشت پیاز اختصاص یافت که نسبت به پارسال با کاهش ۱۰۵ هکتاری همراه بوده است.

محســن مهدوی افزود: امســال ۱۳۰ هکتار از اراضی کشــاورزی بروجن، ۱۱۰ هکتــار از اراضی 
کشاورزی فارسان، ۱۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرکرد، ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی کوهرنگ، 
۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی کیار، ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی بن و ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی 

لردگان و خانمیرزا به کشت پیاز اختصاص یافت.
مهدوی اضافه کرد: عملکرد تولید پیاز در هر هکتار حدود ۶۰ تن برآورد شده است.وی ادامه داد: 
برداشت پیاز در استان چهارمحال و بختیاری از اوایل مرداد ماه آغاز شده است و تااواخر شهریور 
ماه ادامه دارد.مهدوی پیش بینی کرد که امسال ۲۹ هزار و ۷۰۰ تن پیاز از اراضی کشاورزی استان 

چهارمحال و بختیاری برداشت شود.

تولید 30 هزار قطعه زالوی طبی در چهارمحال و بختیاری
معاون شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: طی سه ماهه نخست امسال 

این مرکز موفق به تولید بالغ بر ۳۰ هزار قطعه زالوی طبی به صورت صنعتی شد.
رضا احمدی اضافه کرد: پیش بینی می شــود این مرکز تا پایان امسال ضمن تولید ۴۰ تا ۵۰ هزار 
قطعه زالوی طبی با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو نسبت به بسته بندی آن نیز اقدام کند.وی ادامه 
داد: در حال حاضر عالوه بر این مرکز، دو فقره پروانه تاسیس دیگر نیز در استان صادر شده که با 

بهره برداری کامل از آن ها می توان بالغ بر ۱۰۰ هزار قطعه زالوی طبی تولید کرد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
5/18 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2314 مورخ 1400/02/29 هيات سوم خانم ليال مغيث به 
شناسنامه شماره 1455 کدملي 1284815706 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 127/30 متر مربع پالک 6754 فرعي از 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی رجبعلی مهدی زاده طبق صفحه 194 دفتر 526 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161347  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/19 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1433 مورخ 1400/02/11 هيات دوم خانم ايران تيموری 
جروکانی به شناسنامه شماره 1241 کدملي 1283060361 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 190/10 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 44 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از  مالکيت و سهم االرث متقاضی از اســداله تيموری از سند شماره 46714 مورخ 
1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 

238 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161432  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/20 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3176 مورخ 1400/03/19 هيات اول آقای محمد اصغری 
به شناسنامه شــماره 60 کدملي 4177255282 صادره اليگودرز فرزند عبدالرحيم 
در ششدانگ يک باب ساختمان تجاری- مسکونی به مساحت 126/97 متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت غالمعلی و عزيزاله ترکيان از ســند شماره 92108 مورخ 

1352/9/6 دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161190  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/21 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3239 مورخ 1400/03/20 هيات دوم آقای ســيد اصغر 
مکاريان چهارسوقی به شناسنامه شــماره 2019 کدملي 1292172975 صادره 
اصفهان فرزند ســيد رضا در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 177/10 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس محالت قلعه از ســند شماره 36620 مورخ 
1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 

54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161175  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/22 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0770 مورخ 1400/01/28 هيات چهارم آقای ســيد رضا 
موسوی بابوکانی به شناسنامه شماره 4 کدملي 1289803455 صادره اصفهان فرزند 
سيد ابوالقاسم در ششدانگ زمين محصور با بنای احداثی به مساحت 961 متر مربع 
پالک 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند 

انتقال 9971 مورخ 1350/07/29 دفترخانه شماره 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161183  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/23 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1016 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
توران کيوانی هفشجانی به شناسنامه شماره 6205 کدملی 4620752169 صادره 
شهرکرد فرزند يحيی بر ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 106/26 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مانده 
علی صالحيان دستجردی خريداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

م الف: 1161296  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر آراء صادره هيات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت . لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايی تقديم نمايند.
1- رای شــماره 29161-1399/12/26 هيات چهارم آقاي عبدالحميد ســفاري 
الفتي به شناسنامه شماره 141 کدملي 3459712414 صادره قشم فرزند احمد در 
ششدانگ مغازه  به مساحت 52.78مترمربع پالک شماره 2894 فرعي از 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند 34493 مورخ 

97/8/24 دفترخانه 375 اصفهان
2- رای شماره2282-1400/02/28 هيات دوم آقاي نعمت اله سهرابي رناني به 
شناسنامه شماره 216 کدملي 1290202249 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در  
ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی  به مساحت 202.27 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3237 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مالکيت احمد علی جانی   از مورد ثبت صفحه 

588  دفتر 449 امالک
3- رای شــماره 2286-1400/02/28 هيات دوم آقاي اصغر ســهرابي رناني به 
شناســنامه شــماره 342 کدملي 1290741344 صادره اصفهان فرزند نعت اهلل 
در ششدانگ يک باب  مغازه به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی  به مساحت 35.87 
مترمربع  قسمتی از پالک شماره 3237 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مالکيت احمد علی جانی   از مورد ثبت صفحه 

588  دفتر 449 امالک
4- رای شــماره 2281-1400/02/28 هيات دوم آقاي غالم ســهرابي رناني به 

شناسنامه شــماره 5716 کدملي 1293183555 صادره اصفهان فرزند نعت اله در 
ششدانگ يک باب مغازه به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی آن   به مساحت 27.84 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3237 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت احمد علی جانی   از مورد ثبت صفحه 

588  دفتر 449 امالک
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/05/03
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/18 

م الف: 1168467 ابوالفضل شهرياری نائينی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالک 
غرب اصفهان

مفاد آراء
5/25 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3996 مورخ 1400/03/30 هيات سوم آقای ناصر مسماريان 
به شناسنامه شــماره 171 کدملي 1287524001 صادره اصفهان فرزند يداله در 
ششدانگ يکباب به مساحت 87/78 متر مربع پالک شــماره 9799 فرعی از 12 
اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

47 دفتر 157 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1167990  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/26 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1427 مورخ 1400/02/11 هيات دوم آقای حسين محمد 
شريفی رنانی به شناسنامه شــماره 8565 کدملي 1283194929 صادره اصفهان 
فرزند کريم در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 154/39 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 4048 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 449 دفتر 863 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168138  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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کشیده شدن زبانه های فرونشست زمین به داخل شهر اصفهان
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  گفت: فرونشست زمین در اصفهان به ۵/۱۶سانتیمتر 
در سال رسیده و این امر آسیب جدی به زیرساخت های شهری اصفهان وارد می کند. علیرضا شهیدی  
اظهار کرد: مدیریت منابع آبی و برداشت از منابع آب زیرزمینی مهم ترین عامل در حفظ یا تخریب آبخوان 
و ایجاد فرونشست است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود بحران فرونشست در نیمی 
از دشت های کشور افزود: در حال حاضر از مجموع ۶۰۵دشت کشور ۳۰۰دشت دچار بحران فرونشست 
هستند، اما موضوع فرونشست زمین در اصفهان به حادترین وضع ممکن رسیده است.رییس سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی، با بیان اینکه فرونشســت همچون زلزله ای است که به مرور زمان 
اثراتش را شاهد خواهیم بود،  گفت: زمانی که شکستگی ها و شکاف ها به سطح زمین رسید تازه متوجه 
می شویم که در منطقه ای فرونشست اتفاق افتاده و آن زمانی است که آبخوان، آسیب دیده و نابود شده 
است.وی زمان الزم برای بازسازی آبخوان را تا چند هزار سال دانست و افزود: متاسفانه اگر در منطقه ای 
فرونشســت رخ داده و آبخوان بمیرد حیات گیاهی و جانوری منطقه از بین خواهد رفت.کارشناسان، 
فرونشست زمین را به عنوان زلزله خاموش در اصفهان مطرح می کنند که کاهش نزوالت جوی، قطع آب 

رودخانه زاینده رود و افت سطح آب زیرزمینی در دشت اصفهان به این پدیده سرعت بخشیده است.

بهشتی در دل شهر اصفهان برای حمایت از کودکان توانخواه
خیریه حمایت ازکودکان بهشت، با هدف آموزش و اشــتغال توانخواهان نیازمند در اصفهان راه اندازی 
شد. مدیر عامل مجموعه خیریه حمایت از کودکان بهشــت اصفهان گفت: هدف از راه اندازی این مرکز 
کاهش و رفع معضالت کودکان معلول و اعتالی جایگاه آن ها در جامعه، آگاه سازی و آشناسازی جامعه و 
خانواده ها با مسائل و مشکالت معلوالن است.خاموشیان افزود: همچنین کمک به فرآیند اجتماعی شدن 
و اشتغال کودکان با نیاز های خاص ذهنی جسمی طی تعامل با موسسات و نهاد های مرتبط، ارائه خدمات 
مشاوره فرهنگی، آموزشی، توانبخشی نظیرکار درمانی و گفتاردرمانی، تالش برای جلب مساعدت های 
مالی و معنوی افراد خیر از دیگر اهداف این موسسه است.این مرکز درنظر دارد کودکان معلول )جسمی 
ذهنی( زیر پوشش را درکالس های مختلف در زمینه های فکری، آموزشی مذهبی و ورزشی شرکت دهد.

جدال کودکان با کرونای دلتا
فوق تخصص بیماری های عفونی با اشــاره به روند صعودی مراجعه کودکان با عالئم کرونا گفت : تب و 
لرز، عالئم تنفسی مثل گلو درد، سرفه، تنگی نفس، درد قفسه سینه، عالئم گوارشی مانند اسهال، تهوع، 
استفراغ و بی اشتهایی، از دست دادن چشایی و بویایی، سردرد، بدن درد، ضعف و بیحالی از عالئم ابتالی 
کودکان به کروناست.حقیقی پور با بیان اینکه والدین در صورت مشاهده هر نوع از این عالئم در کودکان، 
به پزشک مراجعه کنند، افزود: کودکان زیر یک ســال هم به این بیماری مبتال شده اند.وی به والدین 
 توصیه کرد: الگوی مناسبی برای کودکان باشند و شیوه نامه های بهداشــتی را رعایت و از بردن کودکان

 به مکان های پرجمعیت و سر بسته خودداری کنند و هنگام وارد شدن به منزل دست های خود را با آب 
و صابون بشویند.

۶1 درصد سالمندان دراصفهان واکسن کرونا دریافت کردند
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان اظهار کرد: در اســتان اصفهان، تاکنون ۴۹۰ هزار نفر 
یک نوبت و ۱۳۴هزار نفر هم دونوبت، واکســن کرونــا را دریافت کرده اند.رضا فدایی افزود: پوشــش 
واکسیناسیونی یک نوبتی در اصفهان ۹.۸ درصد و پوشش واکسیناسیون کرونا دونوبتی در اصفهان ۲.۶ 
درصد است و ۶۱ درصد از سالمندان اصفهانی واکسن کرونا دریافت کردند.مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان تصریح کرد: کماکان واکسیناسیون برای افراد ۶۰ سال به باال ادامه دارد و هنوز تصمیمی 

برای واکسینه شدن افراد کمتر  از این سن اتخاذ نشده است.

همت جوانان اصفهانی برای درمان رایگان نیازمندان؛

مددرسانی با »مدکام«

»مدکام« نام طرحی اســت که جمعی از دانشــجویان جوان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برای کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران 
نیازمند، راه اندازی کرده اند.درحال حاضر ۲۰۰ پزشــک، پرســتار، ماما، 
مدیر آزمایشگاه، داروخانه و تجهیزات پزشکی در این سامانه برای کمک 
به بیماران داوطلب شده اند، اما قرار است دامنه خدمات طرح گسترده 
تر شده و از اصفهان به سایر نقاط کشور تسری یابد.صابر قیاسی، بنیان 
گذار مدکام، با بیان اینکه مدکام مخفف دو کلمه مدیکال)Medical( و 
کام)Come( به معنای آمدن خدمات پزشکی نزد بیمار است، اظهار کرد: 
بنای کار ما این بوده که بتوانیم بخشی از خدماتی که در بیمارستان ها به 
بیماران ارائه می شود را در منزل به آنها ارائه دهیم و با کاهش بار مراجعات 
بیماران به بیمارستان، بار سنگینی که به دوش کادر درمان است را برداریم، 
در عین حال بعضی از خدمات درمانی را رایگان یا با هزینه اندک در اختیار 
بیمارانی قرار دهیم که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. وی با اشاره 
به اینکه متاســفانه پرداخت هزینه های خدمات پزشکی در اصفهان و 
شهرهای بزرگ از توان بخشی از جامعه خارج است، گفت: از طریق این 
ســامانه بیماران می توانند با هر بودجه و توانی کــه دارند خدمات مورد 
نیاز خود را دریافت کنند و اگر توان پرداخت هیچ هزینه ای ندارند نیز از 
خدمات رایگان برخوردار شوند. ضمن اینکه از لحاظ کیفیت نیز تفاوتی در 

خدماتی که ارائه می شود وجود ندارد و خدمات درمانی برای همه بیماران 
به صورت یکسان و توسط افراد باتجربه انجام می شود.  بنیان گذار طرح 
مدکام با بیان اینکــه هزینه خدمات درمانی که افــراد توانمند پرداخت 
می کنند نیز صرف بهبود پلتفرم، ارائه گسترش خدمات ویزیت در منزل، 
ویزیت آنالین و...برای ارائه خدمت به دیگر هموطنان مان می شود، افزود: 
برای آن دسته از تخصص هایی که متخصص آن را نداشته باشیم، تالش 
می کنیم بخشی از هزینه را از محل درآمدهای شرکت و بخش دیگری 
را با رایزنی با پزشکان و پرســتاران و دریافت تخفیف از آنها تامین کنیم. 
وی با بیان اینکه این طرح از جایی حمایت مالی نمی شود و هسته اصلی 
تشکیل دهنده آن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند، 
خاطرنشــان کرد: برای ارائه خدمات درمانی در منــزل مجوز از معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت شده و برای ارائه خدمات 
آنالین نیز درحال پیگیری برای دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای 
آنالین هستیم.قیاسی اضافه کرد: دامنه فعالیت این طرح گسترده است 
و براساس رسالت تعریف شده قصد داریم خدمات درمانی در تمام نقاط 
کشور در دسترس مردم قرار گیرد، اما شروع اولیه طرح از اصفهان است. 
همچنین پرونده الکترونیکی برای بیماران تشــکیل می شود و از طریق 
پلتفرم واحد در دسترس بیمار و پزشک قرار می گیرد.وی با تاکید براینکه 

در صورت تامین بودجه بنا داریم ۹۹ درصد از خدمات درمانی را به صورت 
رایگان به مردم ارائه  دهیم، گفت: این امــر منوط به همکاری خیرین و 
گروه های جهادی است، چراکه تاکنون همه هزینه ها به صورت شخصی 
پرداخت شــده اما درحال رایزنی با خیران و گروه های جهادی هستیم.

مجری طرح مدکام با اشــاره مجدد به اینکه هدف ما این است که سود 
این طرح صرف خدمات عام المنفعه و گسترش طرح در تمام نقاط کشور 
شــود، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، پویشی برای فرهنگ 
سازی و جلب مشارکت پزشکان و پرستاران برای ارائه خدمات درمانی 
رایگان به افراد نیازمند شکل بگیرد و بخشــی از مشکالت مردم در این 
زمینه برطرف شود.وی با یادآوری اینکه ایده اولیه این کار از سال ۹۷ شکل 
گرفته و حدود یک سال نیز صرف برنامه نویسی، دریافت مجوزها، تولید 
محتوا، طراحی، برنامه ریزی، طرح های توســعه ای و ... شده، تصریح 
کرد: حدود ۱۵ نفر در حوزه های مختلــف روی این طرح کار کرده اند و از 
افرادی که عالقه مند به خدمت به مردم هســتند نیز دعوت به همکاری 
کرده ایم.  قیاسی خاطرنشان کرد: مردم در سراسر کشور از طریق پایگاه 
medcome.ir می توانند خدمت مورد نظــر خود را انتخاب کرده و از آن 
بهره مند شوند و بسیاری از این خدمات برای افراد نیازمند رایگان و یا با 

هزینه کم انجام می شود.

 دامنه فعالیت این طرح گسترده است و براساس رسالت 
تعریف شده قصد داریم خدمات درمانی در تمام نقاط کشور 
در دسترس مردم قرار گیرد، اما شروع اولیه طرح از اصفهان 
است. همچنین پرونده الکترونیکی برای بیماران تشکیل 
می شود و از طریق پلتفرم واحد در دسترس بیمار و پزشک 

قرار می گیرد

خبرخوان جامعه

رییــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی ســمیرم گفت: با هــدف افزایــش ایمنی 
گردشگران،  بنر و تابلوهای هشدار دهنده و راهنمای 
گردشگران در مسیر منطقه نمونه گردشگری آب ملخ 
ســمیرم نصب شد.سعید ســلمانیان اظهار داشت: 
روســتای هدف گردشــگری آب ملخ در کنار چشمه 
و آبشــار تخت ســلیمان، در همین منطقــه یکی از 
پدیده های کم نظیر طبیعی و کوهستانی این شهرستان 
اســت که در ســال های اخیر مورد توجه بسیاری از 

گردشگران و عالقه مندان به طبیعت قرار گرفته است. 
به گفته وی، گردشگران و کوه پیمایان پس از حضور در 
روستا و طی کردن یک مســیر پیاده روی نیم ساعته 
به محل چشمه و آبشــار که در بین بازدید کنندگان و 
مردم به آبشار دو طبقه نیز مشهور است، می رسند و از 
آن دیدن می کنند. وی افزود: محدوده دسترسی یک 
مسیر زیبا و دیدنی است که از کنار حاشیه رودخانه و 
در قسمت هایی از میان باغ ها و دیگر درختان وحشی 
طبیعی عبور کرده، ولی در عین حال در قسمت هایی 
کم عرض، سنگی و ریزشی است که گردشگران باید 
در زمان حرکت موارد ایمنی را رعایــت و با تجهیزات 
مورد نیاز مانند کفش و لباس مناسب مسیر همجوار 
با دره ای شیب دار را طی کنند.سلمانیان تصریح کرد: 
بنرهای متعدد، عالئم و تابلوهایی در فواصل مختلف 

این مسیر به ویژه مکان هایی که احتمال خطر وجود 
دارد نصب کردیم تا ذهن گردشــگر درگیر ســختی و 
خطرناک بودن منطقه در کنار زیبایی های آن شود. این 
مسئول از تمام عالقه مندان به این روستا و مجموعه 
گردشگری تخت سلیمان خواست موارد ایمنی را چه 
در طول مسیر و چه هنگام حضور در محل چشمه تخت 
ســلیمان رعایت کرده و از چادر زدن و توقف طوالنی  
مدت و همچنین شــنا  در حاشــیه رودخانه و محل 
چشمه خودداری کنند. مسئول جمعیت هالل احمر 
ســمیرم نیز چندی قبل در خبــری در خصوص پیدا 
شدن سه گردشگر ناپدید شده در همین منطقه گفته 
بود: طی پنج سال گذشته بیش از ۴۰ نفر در این محل 
به داخل رودخانه افتاده اند چرا که گردشــگران موارد 

ایمنی را رعایت نمی کنند. 

رییــس مرکــز تحقیقــات کاربــردی اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهــان از کاهش ۸۱.۵ 
درصدی بارش باران در خرداد امســال نسبت به 
بلندمدت و حالت نرمال خبر داد.لیال امینی  اظهار 
کرد: در خرداد ماه بارش کل اســتان در حدود ۴ 
میلی متر بود که نسبت به آمار بلندمدت و حالت 

نرمال، ۸۱.۵ درصد کاهش داشته است.
وی  گفت: کمینه دمای استان اصفهان در خرداد 
ماه امسال ۲۰ درجه ســانتی گراد بوده که نسبت 

به بلند مدت حدود ۲.۶ ســانتی گراد گرم تر شده 
است.

رییــس مرکــز تحقیقــات کاربــردی اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهان بیان کرد: بیشینه 
دمای اصفهان هم در کل استان ۳۶ درجه سانتی 
گراد بوده که نســبت به دمای طبیعــی و نرمال 
در بلند مدت ۳.۹ درصد درجه ســانتی گراد گرم 
تر شده اســت.امینی تاکید کرد: افزایش کمینه 
و بیشــینه دما نشــان دهنده این است که در کل 
روز ما افزایش دما را داشــتیم و این خود معضل 

بزرگی است.
وی  افزود: در خــرداد ماه میانگین ســرعت باد 
حدود ۳ متر بــر ثانیه بوده که در ایســتگاه ازون 
ســنجی اصفهان این میزان میانگین سرعت باد 

حدود ۲ متر بر ثانیه بود.رییــس مرکز تحقیقات 
کاربردی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان 
اضافه کرد: براســاس آمار بارش باران طی ســه 
ماه گذشته، اکثر مناطق اســتان همچنان درگیر 

خشکسالی هستند.
امینــی تشــریح کــرد: در روز هــای اول تیرماه 
 ناپایداری جوی داشــتیم که بیشــتر متاســفانه 
بــا وزش باد های شــدید و گرد و خــاک همراه 
در شهرســتان های مــاه  خــرداد   بــود.در 

 خــور و بیابانــک، ســمیرم، شــهرضا و ناییــن 
 اصال بــارش بــاران نداشــتیم و شــهر اصفهان

 در خــرداد ماه امســال نســبت به بلنــد مدت 
 ۷۵.۳ درصــد معــادل ۱.۳ میلی متــر کاهش

 بارش داشته است.

عالئم راهنمایی گردشگران در مسیر منطقه آب ملخ سمیرم نصب شد اصفهان، خشک ترین خرداد را تجربه کرد

رییس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: خاموش بودن چراغ های راهنمایی و رانندگی به دلیل نبود  برق و پشتیبانی اتفاق افتاده است.سرهنگ محمدرضا 
محمدی افزود: به دنبال مشکالت ناشی از خاموش شدن چراغ های راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور پیشنهاد تامین انرژی برق از راه سلول های خورشیدی و برق 
پشتیبان )ups( را مطرح کرد که امید است با اجرای این طرح ها، مشکالتی از این دست در هیچ کجای استان تکرار نشود.رییس پلیس راهور استان اصفهان به 
چشمک زن بودن این چراغ ها نیز اشاره کرد و گفت: در برخی از ساعات روز شاهد حجم زیادی از ترافیک هستیم که برای روان شدن رفت و آمد، چراغ های راهنمایی 
و رانندگی به شکل چشمک زن در می آیند. سرهنگ محمدی با اشاره به هرج و مرج های حاصل از خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی بیان کرد: وجود ۱۴۰۰ 
تقاطع در شهر اصفهان، امکان قرار دادن افسر پلیس بر سر هر تقاطع را ناممکن می سازد؛ بنابراین از شهروندان محترم درخواست می شود نهایت همکاری را داشته 
و در چنین شرایطی مطابق قوانین و مقررات عمل کنند. همچین افراد توانمند در صورت نبود  افسر می توانند به همشهریان خود برای برقراری نظم یاری رسانند.

سرپرست محیط زیست شهرستان اصفهان با اشاره به موارد استفاده از پساب فاضالب اظهار داشت: بر اساس استاندارهای محیط زیست استفاده از پساب برای 
فضای سبز غیرمثمر مشکلی ندارد، ۵۱ فاکتور وجود دارد که مشخص می کند فاضالب و یا پسابی که حاصل تصفیه فاضالب است در حد استاندارد است یا نه، هر 
کدام خارج از استاندارد باشد حتی برای فضای سبز غیرمثمر نیز نباید استفاده شود.محمود قهرمانی با تاکید بر اینکه استفاده از پساب برای درختان مثمر ممنوع 
است، اما برای فضای سبز عمومی غیرمثمر مشکلی ندارد، افزود: فاکتورهای زیست محیطی حتی برای فضای سبز غیرمثمر باید رعایت شود.وی با اشاره به اینکه 
به صورت دوره ای از پساب تصفیه خانه های اصفهان نمونه برداری انجام می شود و اگر موردی باشد اخطار می دهیم تا در حد استاندارد باشد، بیان کرد: با توجه به 
خشکسالی و کمبود آب، یکی از مواردی که می تواند به منابع آبی کمک کند استفاده از پساب برای مصارف مشخص شده است.قهرمانی ادامه داد: از پسابی که 

تصفیه شده و به حد استاندارد رسیده است می توان در صنعت، فضای سبز غیرمثمر و تغذیه آبخوان، استفاده کرد. 

تجهیز چراغ های راهنمایی و رانندگی اصفهان به سلول خورشیدی استفاده از پساب، راهکاری برای عبور از بحران کم آبی در اصفهان

مفاد آراء
5/27 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3716 مورخ 1400/03/26 هيات اول آقای محمد علی 
مهدويان پور به شناسنامه شــماره 242 کدملي 1290438471 صادره اصفهان 
فرزند عبدالرحيم در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 140/54 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 3504 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مهين کبيری و عزت افتخاری رنانی و محمد 

حسن افتخاری رنانی و کريم افتخاری از مورد ثبت صفحه 596 دفتر 73 امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168160  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/28 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2290 مورخ 1400/02/28 هيات دوم آقای بهرام رضائی 
آدريانی به شناسنامه شــماره 11 کدملي 1142065650 صادره اصفهان فرزند 
نادعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 107/88 متر مربع قسمتی از 

پالک شماره 161 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت زهرا برف مال از مورد ثبت صفحه 358 دفتر 170 امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168513  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/29 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 817 مورخ 1400/3/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
عليرضا قاسمی به شناسنامه شماره 1804 کدملی 1288874170 صادره اصفهان 
فرزند قدرت اله بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 139/38 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 967 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 

تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

م الف: 1168094  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز  و ســند کمپانی خودروی پــژو 206 مدل 
 1380 بــه رنــگ یشــمی متالیک بــه شــماره پالک

 10FSD83517444 ایران 13-251 ق 82 و شماره موتور 
و شماره شاسی 0080602279 و شناسه ملی خودرو 
IRFC801V10O602279 به نام آقای ســید محمد 
 طاوســی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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جودوکار الجزایری:

 از مبارزه نکردن با ورزشکار اسراییلی پشیمان نیستم
فتحی نورین، جودوکار الجزایری به خاطر روبه رو نشدن با جودوکار اسراییلی از بازی های المپیک 
توکیو کناره گیری کرد.این ورزشکار بعد از کناره گیری از بازی های المپیک گفت: ما برای رسیدن به 
المپیک بسیار کار کردیم و این خبر برای ما واقعا شوک آور بود. وی اضافه کرد که با استناد به حمایت 
خود از فلســطینی ها، نظر خود را تغییر نخواهد داد و از اینکه این تصمیم را گرفته اســت پشیمان 
نیست.وی  همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود اضافه کرد نمی خواست با روبه رو شدن 

با ورزشکار اسراییلی دستان خود را آلوده کند.

قضاوت داور  زن ایران در المپیک 2020 توکیو
سیمین رضایی، داور بلوبج تنیس روی میز ایران که از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در المپیک 
عازم توکیو شده است، در اولین دیدار خود صبح دیروز ســاعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ایران به 
عنوان داور اصلی با همراهی کمکی از کشور مصر مسابقه میکس دوبل ژاپن و اتریش را قضاوت کرد.

رضایی در اولین روز از آغاز مسابقات تنیس روی میز بازی استفان فگر و سوفیا پولکانوا )اتریشی( 
در مصاف با میکس جان میزوتانی و میما ایتو)ژاپنی( را  قضاوت کرد. سیمین رضایی، داور با تجربه 
ایران در رقابت های انتخابی المپیک سرداور مسابقات بود و از شانس باالیی برای قضاوت در مراحل 

پایانی بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو برخوردار است.

دوچرخه سوار ایران به خط پایان المپیک توکیو نرسید
دوچرخه سوار ایران در ماده استقامت جاده بازی های المپیک توکیو موفق نشد رقابتش را به پایان 
برساند. رقابت های دوچرخه سواری جاده بازی های المپیک توکیو به مسافت ۲۳۴ کیلومتر برگزار 
شد و سعید صفرزاده موفق نشد به خط پایان برسد. دوچرخه سواران ایران در المپیک لندن و ریو 

هم موفق نشدند از خط پایان عبور کنند.

اولین مدال طالی المپیک 2020 به تیرانداز  چینی رسید
در رقابت های تیراندازی ۱۰ متر بادی بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، تیرانداز چینی با رکورد ۲۵۱.۸ 
به مقام نخست رسید و اولین طالی المپیک ۲۰۲۰ را بر گردن آویخت. این نخستین رشته ای است 
که مدال المپیک ۲۰۲۰ در آن توزیع می شود.آناستازیای روسی نیز زیر پرچم المپیک با رکورد ۲۵۱.۱ 

به مدال نقره رسید. تیرانداز سوئیسی هم با امتیاز ۲۳۰.۶ در رده سوم ایستاد.

تست کرونای 2 ورزشکار دیگر در المپیک 2020 مثبت شد
دوچرخه سوار آلمانی و قایقران هلندی نیز به جمع محرومان بازی های المپیک اضافه شدند.سایمون 
گشکه، دوچرخه سوار آلمانی پس از مثبت بودن تســت  کرونا از مسابقات جاده المپیک انصراف داد. 
گشکه با تمام تیم مسابقه در هتلی با هم تیمی های خود در خارج از دهکده المپیک اقامت داشت.هر ۱۲ 
دوچرخه سوار آلمانی و دیگر مقامات تیمی که در طول بازی ها نیز در آنجا اقامت دارند قبال تست منفی 
داشتند و آزمایشات بیشتری را پشت سر خواهند گذاشت.این دوچرخه سوار ۳۵ ساله گفت: این واقعا 
تلخ است که مدت کمی قبل از مسابقه از مسابقات خارج می شوم. من تمام قوانین بهداشتی را به بهترین 
شکل ممکن رعایت کردم. از نظر جسمی احساس خوبی دارم اما از نظر احساسی این روز برای من روز 
تاریکی است. اکنون تنها چیزی که برای من باقی مانده این است که برای پسران فردا یک مسابقه بسیار 
قدرتمند آرزو کنم.هم اتاقی وی امانوئل بوخمان که قبال تست منفی داده بود آزمایش PCR دیگری را 

انجام خواهد داد.

سپاهان- ذوب آهن، هیجان به وقت دربی؛

سرنوشت قهرمان لیگ بیستم در نقش جهان رقم می خورد؟!

در حساس ترین دیدار هفته بیست و نهم   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور تیم 
فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم ذوب آهن است، 
دیداری سرنوشت ساز برای هر دو تیم اصفهانی که نتیجه آن عالوه بر 
 این دو تیم برای ســایر تیم های باالنشــین و پایین نشــین جدول 

رده بندی نیز حائز اهمیت خواهد بود.
 این دیدار در شــرایطی برگزار  می شود که ســپاهان به دنبال کسب 
۳ امتیاز و حفظ جایگاه خود در کورس قهرمانی و اســتفاده از لغزش 
احتمالی پرســپولیس در تهران مقابل تراکتور است و ذوب آهن برای 
آسودگی خیالش از بقا در لیگ برتر، نیازمند آن است تا در نقش جهان 

جشن پیروزی به پا کند. 
طالیی پوشان در فاصله ۲ هفته مانده به پایان رقابت های این فصل، 
۲ امتیاز با صدر جدول فاصلــه دارند و هر نتیجــه ای غیر از پیروزی، 
شــانس قهرمانی این تیــم را از بیــن خواهد برد. در ســمت مقابل، 
ذوبی ها نیز هفته گذشــته مقابل نســاجی شکســت تلخی را پذیرا 
شدند و با توجه به فاصله ۳ امتیازی شان با سایپا، هر نتیجه ای غیر از 
پیروزی می تواند آنها را به سمت ســقوط سوق دهد. در واقع پیروزی 
ذوب آهن، جام قهرمانی را از سپاهان خواهد گرفت و پیروزی شاگردان 

نویدکیا، سبزپوشان اصفهانی را به مرز سقوط خواهد کشاند و تساوی 
بی حاصل ترین نتیجه ممکن در این بازی خواهد بود؛ چون هم شانس 
قهرمانی سپاهان کمرنگ می شــود و هم ذوب آهن همچنان در خطر 

سقوط باقی خواهد ماند.
ســپاهانی ها در حالی آماده شــهرآوردی بزرگ خواهند شد که هفته 
گذشــته مقابل پدیده به میدان رفته و با تک گل ســلمانی این تیم را 
شکســت دادند تا از نظر روحی و روانی شــرایط خوبی داشته باشد. 
زردپوشــان اصفهانی در فصل جاری در فاز هجومــی عملکرد خوب و 
بدون نقصی داشته و خط میانی و مهاجمان این تیم به خوبی تفکرات 

نویدکیا را در زمین پیاده کرده اند.
 حضور بازیکنان باکیفیتی مانند نورافکن، حسینی، شهباززاده و رفیعی 
سپاهان را تبدیل به یکی از بهترین تیم های حال حاضر لیگ کرده که 
در نتیجه گیری هم عملکرد خوبی داشته است. معضل اصلی سپاهان 
خط دفاعی این تیم است که در فصل جاری عملکرد کامال ضعیفی از 
خود به جا گذاشته و ضعف ساختار دفاعی و اشتباهات فردی مدافعان 

امتیازات حساسی را از سپاهانی ها گرفته است.
در آن ســو ذوبی ها در آخرین دیدارشــان با وجود بازی خوبی که به 
نمایش گذاشتند، شکست تلخی را تجربه کردند. شاگردان حسینی در 

فصل جاری در فاز تهاجمی عملکرد خوبی داشته و در موقعیت سازی و 
استفاده از این فرصت ها، موفق نشان داده اند. حضور میالد جهانی در 
کنار محمدی مهر، محمودآبادی، سلطانی مهر و شنانی قدرت خالقیت 
خط میانی ذوبی ها را افزایش داده و استفاده از دارکو بیدوف و رنجبری 
در پیکان خط حمله ذوب آهن توان هجومی سبزپوشــان را باال برده 
اســت؛ با این حال ذوبی ها در فاز دفاعی عملکرد خوبی نداشــته و از 
شرایط آرمانی به دور هستند و خط دفاعی ذوب آهن پاشنه آشیل این 

تیم محسوب می شود.
 اگرچه امینِی جــوان در ۲ بازی قبلــی عملکرد قابل قبولی داشــته 
اما محرومیت شــهاب گردان ثبات خط دفاعــی ذوب  آهن را کاهش 
 داده و باید دید کــه مجتبی حســینی چه فکری بــرای خط دفاعی 

تیمش دارد.
دربی های اصفهان همواره از جذابیت خاصی برخوردار بوده و یکی از 
بهترین بازی های هر فصل در این دیدار رقم می خورد؛ اما  حساسیت 
باالی شصت و هشتمین دیدار دو تیم اصفهانی ممکن است بر عملکرد 
هر دو تیم تاثیر گذاشته و آنها با احتیاط بیشتری پا به میدان مسابقه 
بگذارند. دربی رفت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور با 

پیروزی  سه بر یک طالیی پوشان به پایان رسید.

بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به طور رسمی از صبح 
دیروز، دوم مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و تیم ملی بسکتبال 
ایران هم با حضور در این رقابت ها، سومین المپیک 
خود را تجربه می کند که باید در نخستین دیدار خود 
)افتتاحیه مسابقات بســکتبال(، امروز به مصاف 
تیم جمهوری چک برود.ملی پوشــان ایران که پس 
از پشت سر گذاشــتن ۵ دیدار دوستانه پا به میدان 
المپیک گذاشته اند، به دنبال این هستند تا در گروه 
سخت خود عملکرد قابل قبولی را به نمایش بگذارند. 
اتفاقی که در جام جهانی ۲۰۱۹ چین خصوصا مقابل 
اســپانیا )قهرمان جهان( رخ داد. تیــم ملی ایران 
در این دوره با تیم های آمریکا، فرانســه و جمهوری 
چک هم گروه اســت که کار را برای کسب برد توسط 
بلند قامتان ایران سخت می کند.با توجه به شرایط 
تیم های حاضر در گروه ایران )شکست آمریکا در دو 
دیدار تدارکاتی پیش از المپیک، عملکرد خوب ایران 
مقابل تیم های بزرگی همچون اسپانیا و فرانسه در 
جام های جهانی و جمهوری چــک به عنوان تیم کم 
نام و نشان تر(، برخی از هواداران بسکتبال و بازیکنان 
تیم ملی امیدوارنــد که بلند قامتان ایــران حداقل 
بتوانند با پیروزی در یک بازی شگفتی ساز شوند و 
یکی از تیم های همگروه خود را شوکه کند.طبق آمار 
موجود، تیم ملی ایران در رتبه ۱۲ )تیم آخر المپیک( 
پاور رنکینگ المپیک قرار دارد و تنها تیم حاضر در  این 
دوره از بازی های المپیک است که حتی یک بازیکن 
شاغل در لیگ NBA ندارد. ضمن اینکه آخرین و تنها 

برد بسکتبال ایران در بازی های المپیک به ۷۳ سال 
قبل و المپیک ۱۹۴۸ لنــدن برمی گردد که تیم ایران 
۴۹ - ۲۲ ایرلند را شکســت داد. آماری که صحه پر 
رنگی بر سخت بودن کار بسکتبالیست های ایران در 
توکیو می گذارد.با همه این موضوعات، شاید بتوان 
یکی از دالیل امیدوار کننده برای ایجاد شگفتی توسط 
تیم ایــران را، تجربه باالی نفــرات حاضر در ترکیب 
تیم دانســت. در حال حاضر صمد نیکخواه بهرامی 
)کاپیتان(، حامد حدادی و سعید داورپناه سه بازیکن 
تیم ملی ایران هستند که پیش از این یک بار حضور 
در بازی های المپیک )۲۰۰۸ پکن( را تجربه کرده اند 
و بازیکنانی چون بهنام یخچالی و محمد جمشیدی 
هم هر کدام ســابقه دو دوره شــرکت در مسابقات 
جام جهانی را دارند. آشــنایی ملی پوشان دو رگه ای 

همچون مایــک رســتم پور، آرون گرامی پور و پویان 
جالل پور با سبک بسکتبال آمریکا و اروپا نیز از دیگر 
موارد امیدوار کننده به شمار می رود.حتی با وجود همه 
این صحبت ها مســلما کار بسکتبالیست های ایران 
برای کســب پیروزی در این رقابت ها بسیار سخت 
است، چرا که قطعا نمی توان شرایط بسکتبال )سخت 
افزاری  و امکاناتی( در ایران را با شرایط این رشته در 
سایر کشورهای همگروهش مقایسه کرد.البته نباید 
غیر قابل پیش بینی بودن نتایج در ورزش حرفه ای 
خصوصا رشته های تیمی را هم نادیده گرفت، هر چند 
که کار بسیار مشکل است. باید صبر کرد و دید ایرانی 
که با کوله باری از تجربه، NBA پلیر ســابق )حامد 
حدادی( و جوانانش پا به توکیو گذاشــته است، در 
شکستن طلسم ۷۳ ساله موفق خواهد بود یا خیر؟

بسکتبال المپیک شوکه می شود؟

ایران و طلسم ۷3 ساله!
خبر  روز

تازه ترین خبر درباره نارنجک های جنجالی اصفهان
 روز دوشنبه سوم خرداد ماه سال جاری، فاجعه بزرگی در حاشیه فوتبال کشورمان رقم خورد و دو نفر 
با استفاده از نارنجک های دست ســاز از روی پل فالورجان به اتوبوس  حامل بازیکنان و اعضای تیم 
فوتبال پرســپولیس در اتوبان منتهی به 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان حمله کردند.با 
دستور جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه 
پرســپولیس، تیم حقوقی این باشگاه با 
مدیریت دکتر ایمان حسین پور شرفشاد 
به ســرعت اقدام بــه پیگیــری فاجعه 
یادشده کردند و شکایت پرسپولیس در 
شعبه اول بازپرسی دادسرای فالورجان 
علیه دو فرد دستگیرشده به جریان افتاد.

این پرونده در بازپرسی مورد رسیدگی قرار 
گرفت و قرار جلب به دادرسی در بازپرسی صادر شد و با تایید نماینده دادستان فالورجان، کیفرخواست 
نیز علیه خاطیان صادر  شده و به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و تعیین مجازات، ارسال شده است.

طبق اعالم معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس، قرار است در تاریخ ۱۰ مرداد، جلسه رسیدگی به این 
پرونده و متعاقبا، صدور رای برگزار شــود.این در حالی اســت که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
هنوز رای کامل خود در قبال این فاجعه را اعالم نکرده و تنها به محروم ســاختن دو فرد حمله کننده 
به اتوبوس بســنده کرده؛ آن هم در زمانی که هیچ مسابقه ای با حضور تماشــاگران برگزار نمی شود. 
امیدواریم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با سرعت و حساسیت بیشتری، اقدام به صدور رای علیه 
متهمانی که با توجه به اسناد و مدارک، مشخص اســت طرفدار چه تیمی هستند، کند.گفتنی است؛ 
باشگاه پرسپولیس از هیئت فوتبال اصفهان و همچنین باشگاه های سپاهان و ذوب آهن شکایت کرده 
تا زوایای مختلف حمله به اتوبوس تیم در شهر اصفهان توسط مسئوالن کمیته انضباطی مورد بررسی 

قرار گیرد؛ اما هنوز پرونده مفتوح مانده و منتظر رای نهایی است.

»عبدی« فرمانده توپخانه پرسپولیس
سرخ پوشان تا این جای کار در هر یک از دو نیم فصل، ۲۱ گل به ثمر رسانده اند، با این تفاوت که هنوز 
دو بازی از نیم فصل دوم لیگ باقی مانده است. پرسپولیس در نیم فصل دوم با بازگرداندن مهدی 
ترابی، جذب شهریار مغانلو و با کمی تاخیر، پایان محرومیت عیسی آل کثیر و بازگشت مهدی عبدی 
به فرم خوبش، در کنار زحمات دیگر بازیکنان از جمله امید عالیشاه، احمد نوراللهی، احسان پهلوان، 
وحید امیری و...، در بخش تهاجمی فرم بهتری به خود گرفت که این مســئله در شــکل بازی تیم 
نمایان بود و رضایت بیشتر هواداران را هم به همراه داشت. تاثیر تغییر نفرات جدید، در لیگ قهرمانان 
آسیا نمود بیشــتری به خود گرفت تا جایی که سرخ پوشــان در آن ۶ بازی، ۱۴ گل به ثمر رساندند.

پرسپولیس پس از ترمیمی که پس از نیم فصل دوم انجام داد، تا قبل از بازی نیمه تیرماه برابر فوالد 
در اهواز، در ۱۵ مسابقه، فقط در  یک بازی برابر الوحده امارات بدون آن که گلی به ثمر برساند، زمین 
را ترک کرده بود. ثبت ۵ گل برابر ماشین سازی تبریز، بار دیگر قدرت تهاجمی پرسپولیس را به رخ 
کشید.پرسپولیس در ۲۸ بازی گذشته لیگ برتر، سه مسابقه جام حذفی، ۱۴ دیدار لیگ قهرمانان 
آسیا، یک بازی سوپرجام و در مجموع ۴۶ مســابقه این فصل، در یک دیدار حذفی، دو بازی لیگ 
قهرمانان، ســه بازی نیم فصل اول لیگ برتر و دو بازی نیم فصل دوم لیگ، موفق به گلزنی نشده 
است.در این ۴۶ مسابقه، ۱۷ بازیکن برای پرسپولیس گلزنی کرده اند که یکی از آن ها گل به خودی 
احمد زنده روح بود. بیشترین تعداد گل در همه رقابت ها هم سهم مهدی عبدی با ۱۱ گل بود. آل کثیر 
و احمد نوراللهی هم به ترتیب ۱۰ و ۹ گله هستند. نکته مهم اینکه سیدجالل حسینی کاپیتان خوشنام 

تیم به عنوان مدافع آخر هم با ۶ گل، آمار قابل توجهی دارد.

مستطیل سبز

تشکر از پرستاری که هم با کرونا 
جنگید هم برای مان طال گرفت؛

 به احترام جواد فروغی
 می ایستیم

سپهر ستاری به قول پیمان 
یوسفی، طالی 
نطلبیده مراد است. جواد فروغی تیرانداز ۱۰ 
متر تپانچه ایران، تمام معادالت را به هم زد و 
موفق شد در  اولین مدال، طالی کاروان ایران 
را به دســت بیــاورد. او نمونــه واضح یک 
استعداد بی نظیر است که دیر کشف شد و با 
این وجود توانست طالیی ترین مدال جهان 
را از آن خود کند. فروغی در سن ۳۸ سالگی 
تازه کشف شد. او اولین مدال جهانی خود را 
که طال بود در ســال ۹۶ به دست آورد؛ یعنی 

همین ۴ سال قبل.
فروغی که در آزمون های بهداری شرکت کرده 
بود، در مرحله تیراندازی با تپانچه فوق العاده 
عمل کرد. در واقع فروغی خیلی اتفاقی وارد 
این رشــته شــد و به تیم ملی رسید. شغل 
اصلی این قهرمان ملی، پرســتاری است. او 
در بیمارســتان بقیه ا... مشغول به کار است. 
طی دو سال گذشته فروغی در کنار تمرینات 
حرفه ای برای آماده سازی خود، درگیر مبارزه 
با کرونا بــود. او هم مثل تمام پرســتاران و 
پزشــکان در خط مقدم مبارزه بــا این کرونا 
شرکت داشــت و با چالش های فراوانی در 
زندگــی اش روبه رو بود. ســختی های این 
مرحله دشــوار زندگی اما، تــوان فروغی را 
نگرفت. او در مســابقات جهانی موفق بود. 
این موفقیت را در المپیک هــم ادامه داد و 
توانست با اختالف نسبت به رقبای مجهزی 
چون چین، صربســتان، اوکراین، آلمان و... 
مدال طالی المپیک را به دست بیاورد. باید 
به احترام جواد فروغی ایســتاد و کاله از سر 
برایش برداشــت.... امروز او دل یک ملت 
را با مدالی شــاد کرد که گفته بود رسیدن به 
آن یکی از مهم ترین آرزوها و دستاوردهای 
زندگی اش است. فروغی، نماد مبارزه در دو 
جبهه بود و به آرزوی بزرگش رســید. شاید 
باورنکردنی باشــد، فروغی با کمترین ها به 

چنین مدال ارزشمندی دست یافت.

معضل اصلی سپاهان، خط دفاعی این تیم است که در 
فصل جاری عملکرد کامال ضعیفی از خود به جا گذاشته 
و ضعف ساختار دفاعی و اشتباهات فردی مدافعان 

امتیازات حساسی را از سپاهانی ها گرفته است

کوتتاه از المپیک توکیو 2020

وز عکس ر

بوسه اولین طالیی 
 ایران به پرچم
 مقدس ایران

 جواد فروغی، قهرمان المپیک 
شــد تــا ناباورانه تریــن طالی 
تاریخ ایران و برای نخستین بار 
در اولین روز رقابت ها به دست 
بیاید. او پیش از برافراشته شدن 
پرچم مقدس ایران در ســالن 
مسابقات، بوســه ای بر آن زد و 

تصویر زیبایی را خلق کرد.
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 برنامه ریزی برای توسعه سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان

مدیر عامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: برای تحول، توسعه و پیشرفت این 
سازمان بر اســاس مطالعات علمی و تخصصی برنامه ریزی شده اســت.احمدرضا مرادی اظهار 
کرد: امروز آرامستان باغ رضوان در مقام یکی از زیباترین و مجهزترین آرامستان های کشور شهرت 
و جایگاه برتری را به خود اختصاص داده اســت و متولی ارائه خدمات مربوط به حمل، تغســیل، 
تکفین و تدفین و ارائه خدمات پس از خاکسپاری اموات در شهر اصفهان است که با عنایات الهی، 
زمینه ساز تسلی خاطر بازماندگان، ترحیم متوفیان و تذکر و تنبه زائران قبور مؤمنان و مومنات است.

وی افزود: این ســازمان با هدف کســب رضای الهی و رعایت اصول دین مبین اسالم و همگام با 
فرهنگ و آداب رسوم شــهروندان در صدد انجام دقیق امور شــرعی متوفیان، افزایش سطح رفاه 
بازماندگان هنگام مراجعه به سازمان، ایجاد بســتری مناسب و موثر به منظور عبرت پذیری زائران 
از محیط آرامســتان ها و تجلی یاد معــاد در زندگی روزمره مراجعان اســت بدین ترتیب ضرورت 
ساماندهی و بهینه سازی وضع موجود از یک طرف و توسعه آن در سنوات آتی بر اساس یک طرح 
راهبردی _ کالبدی با بهره گیری از تجربه های داخلی و جهانی در مواجهه با آرامســتان و مســائل 

مربوط به آن به وضوح احساس می شد.
مدیر عامل سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان تصریح کرد: تدوین راهبردها و الگوهای 
فضایی_ کالبدی در بهره برداری فعلی و توسعه آتی آرامســتان باغ رضوان، تبیین رویکرد مناسب 
ساماندهی با توجه به ویژگی های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی ذی نفعان و بهره برداران، 
ارائه راهبردها و الگوی های مدیریت و بهره برداری از آرامســتان، ارائه طرح ســاماندهی فضایی و 
کالبدی و توسعه آتی آرامستان در ابعاد شهرسازی، معماری، ترافیکی، سرمایه گذاری، مشارکتی 
و ارائه مدل های مشارکت بخش خصوصی و مردم در ساماندهی، بهینه سازی و توسعه در دستور 
کار این  ســازمان قرار گرفته و با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان و ناظران علمی پیش بینی شده در قالب فراخوان از مشاوران جهت انجام پروژه مطالعاتی 
ساماندهی، بهینه ســازی و توسعه آرامســتان باغ رضوان دعوت به همکاری شــد که پس از طی 

تشریفات اداری و قانونی و تخصصی، مشاور واجد شرایط انتخاب شد.
وی ادامه داد: در همین راستا مشاوران مربوطه نسبت به شناسایی و تبیین وضع موجود و شناخت 
الزامات اســناد فرادست، بررســی، تحلیل و آسیب شناســی فرآیندها و روندهای کالن و اصلی، 
فرصت ها، تهدیدها، مشکالت و معضالت موجود خواهند پرداخت و پس از دستیابی به مدل ها و 
سناریوهای مناسب و ارائه طرح و برنامه های الزم و تدوین پروژه ها و راهکارها نسبت به ارائه طرح 

مطالعاتی موصوف با نگاه به چشم انداز ۳۰ ساله آینده شهر اصفهان اقدام خواهند کرد.
مرادی گفت:  سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان همراستا با طرح مطالعاتی موصوف به عنوان 
یکی از مهم ترین ارائه دهندگان خدمات اجرایی و فرهنگی و به جهت مرتبط بودن با بدنه انســانی 
جامعه، برای تحقق اهداف توسعه ای  ســازمان، دستیابی بیشــتر زائران آرامستان ها به خدمات 
فرهنگی، مذهبی، رفاهی و جلب مشارکت آنان در برنامه ها و فعالیت های مورد نظر و در نهایت حفظ 
میراث و تقویت هویت فرهنگی و اعتقادی مردم، طرح مطالعه پژوهشی نظرسنجی و نیازسنجی از 

ذی نفعان )شهروندان، ارباب رجوعان و…( را در دست اقدام دارد.
وی اظهار کرد: با توجه به این که فرسودگی شــغلی یک پدیده عمومی و فراگیر بوده و ممکن است 
فرد را به ســوی انواع بیماری جســمی و روانی ســوق دهد و به باالترین مرحله خستگی روانی و 
عاطفی برساند و به منظور بررسی میزان فرسودگی شــغلی و عوامل استرس زا بر کارکنان سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان و با توجه به شــرایط خاص شاغالن در سالن تطهیر و اکیپ های 
دفن و کارکنان شاغل در بخش اداری طرح مطالعات کاربردی در خصوص بررسی میزان فرسودگی 
شغلی و تاثیر آن بر میزان رضایت شغلی و تعهدسازمانی نیز از دیگر اقدامات مطالعاتی و پژوهشی 
است که همگام با دو طرح قبلی در حال انجام است و تاثیر بسزایی در ارائه خدمات مطلوب و بهینه 

به شهروندان و ساماندهی و توسعه آرامستان ها خواهد داشت.

در نشست مشترک سفیر ایران در سنگال و سفیر سنگال در ایران با شهردار اصفهان مطرح شد:

طراحی و نام گذاری میدانی به نام اصفهان در داکار

نشست مشترک ســفیر جمهوری اسالمی ایران در ســنگال و سفیر 
سنگال در ایران با شهردار اصفهان برگزار شد.به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در این 
دیدار با بیان اینکه دوازدهمین ســال خواهرخواندگی اصفهان با شهر 
داکار با پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک اصفهان و سنگال همزمان 
شده است، اظهار کرد: در این دوره مدیریت شــهری با وجود کرونا در 
حوزه دیپلماسی شهری اتفاقات بسیار خوبی برای اصفهان رقم زده و 
توانستیم در این شرایط، روابط خود را با شهرهای خواهرخوانده حفظ 

کرده و این روابط را گسترش و توسعه دهیم.  

شهرداری اصفهان، آماده انتقال تجربیات خود در حوزه پسماند به    
شهر داکار

وی ضمن برشمردن ویژگی های مشترک اصفهان و داکار، تصریح کرد: 
ایران و سنگال دارای مشترکات زیادی مانند دین واحد هستند، شعار 
مردم سنگال »یک مردم، یک هدف و یک کیش« است که این شعار 
وجوه مشترکی با ایران دارد  و ما می توانیم مصداق های این شعار را در 
کشورمان نیز مشاهده کنیم. این موارد می تواند به هر دو شهر اصفهان 

و داکار کمک کند تا روابط خود را با یکدیگر ارتقا دهند. 

شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهری با سابقه طوالنی و تاریخی 
است که چندین دوره پایتختی را تجربه کرده است، افزود: اصفهان در 
حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی، علمی و ... شهری پیشرو است 
که این موارد می تواند فرصتی برای تعامل با شهر داکار باشد.  وی ادامه 
داد: طی گفت و گویی که با شهردار داکار داشتیم قرار شد میدانی به نام 
اصفهان در شهر داکار نام گذاری شود و گروهی برای انجام و کارشناسی 
این کار ماموریت پیدا کردند. رابطه ما برای نام گذاری ها متقابل است، 
همانطور که نام اصفهــان در یکی از میدان هــای داکار نقش می بندد 
در اینجا هم مانند سایر شــهرهای خواهرخوانده اصفهان مانند الهور، 
فرایبورگ و کواالالمپور، یکی از خیابان ها یا میادین اصفهان به نام داکار 
نام گذاری می شود.نوروزی با خطاب قرار دادن سفیر سنگال در ایران، 
گفت: با توجه به نقش شــما در عرصه های بین الملل در کمیته های 
مختلف صلح، امنیت، خلع سالح و ... برای سنگال، به طور حتم مسائل 
حقوق بشری برای شما در درجه باالیی از اهمیت قرار دارد. وی با بیان 
اینکه در نسل سوم حقوق بشر بحث های محیط زیستی و زندگی بهتر 
برای مردم از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: در حوزه محیط زیست 
و پسماند در شهرداری اصفهان اقدامات خوبی طی این دوره مدیریت 
شهری انجام شــده، ما معتقدیم اگر پسماند به گونه ای ویژه مدیریت 

شود می تواند محیط زیست و زندگی سالم را که جزو مصادیق حقوق 
بشری است برای مردم به ارمغان بیاورد. شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: به شهردار داکار این قول را داده بودم در حوزه پسماند تجربیات خود 
را در اختیار این شهر قرار دهیم، با توجه به تجربیات خوبی که اصفهان 
در این زمینه دارد این آمادگی را داریم که برای کمک به سالمت و محیط 
زیست و انتقال تجربیات، تیم کارشناسی به شهر داکار اعزام کنیم. وی 
افزود: در سایر حوزه های اقتصادی و همکاری های تجاری، بازرگانی، 
صنعتی، ساختمانی و راه و شهرســازی نیز این آمادگی وجود دارد تا با 
همکاری اتاق بازرگانی ایــران و اتاق بازرگانــی اصفهان و بخش های 
خصوصی عالقه مند، با شهر داکار همکاری های الزم را داشته باشیم.  

دعوت برای حضور در جشنواره صنایع دستی 
نوروزی با بیان اینکــه در حوزه فرهنگی این آمادگــی وجود دارد هفته 
فرهنگی اصفهان در داکار و هفته فرهنگی ســنگال یا داکار در اصفهان 
برگزار شود، گفت: برگزاری هفته فرهنگی را به عنوان یک کار شایسته قبل 
از کرونا نهادینه کردیم؛ به نحوی که در پاریس یک هفته فرهنگی بسیار 
خوب برای اصفهان اجرا شــد، در دوران کرونا نیز نمایشگاه هایی را در 
چین و سنت پترزبورگ  برگزار کردیم و  این کار را می توانیم در این مقطع 
در شهر داکار انجام دهیم. وی تاکید کرد: اصفهان در حوزه صنایع دستی 
عضو شبکه شهرهای خالق در یونسکو است، اولین جشنواره بین المللی 
صنایع دستی ایران نیز در اصفهان توسط شهرداری و با همکاری وزارت 
میراث فرهنگی از چند روز دیگر آغاز می شــود که من از سفیر سنگال 

و سفیر ایران در سنگال دعوت می کنم در این جشنواره شرکت کنند.

پلی محکم از جنس دیپلماسی
سفیر سنگال در ایران در این جلســه با ابراز خرسندی از حضور در شهر 
اصفهــان، بازدید از مجموعه مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان و 
میزبانی خوب شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: بازدید بســیار خوبی از 

اصفهان داشتم و از شهردار اصفهان بابت این موضوع تشکر می کنم.
»ســالیو نیانگ دینگ«با بیان اینکه مفتخرم که اصفهان را برای اولین 
بار به منظور ســفر خود انتخاب کردم، تصریح کرد: بســیار خوشحالم 
که حتی در این شرایط ســخت به اصفهان ســفر کردم. این بازدیدها 
از اصفهان انجام شد تا به نقاط مشــترک برای توسعه و تحکیم روابط 
برســیم و این افتخار بزرگی است. در این فکر هســتیم یک  پل بسیار 
مستحکم بین مردم دو کشور در حوزه های دیپلماسی شهری و دیگر 

حوزه ها ایجاد کنیم.

مدیر عامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بار و 
ســاماندهی مشاغل شــهری شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: یکــی از وظایف ســازمان میادین میوه 
و تره بار و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری، 
ایجاد فضاهایی اســت که محصوالت کشــاورزی 
بدون واسطه برای مردم عرضه شود.محمد مجیری 
افزود: گل و گیاه و محصوالت کشاورزی در اصفهان 
توزیع می شــود، اما با توجه به این که ســطح زیر 
کشت محصوالت گلخانه ای در کشــور زیاد است، 
باید فرهنگ هدیه دادن گل را ترویج داد.مدیر عامل 
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 

شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: عالوه بر بازار گل 
و گیاه همدانیان که به این امر اختصاص داده شده، 
ایجاد بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان نیز در زمینی 
به مساحت ۱۴.۵ هکتار یکی از پروژه های شاخص 
شــهرداری اصفهان اســت.وی با بیان این که بازار 
بین المللی گل و گیاه ارغوان شامل سالن سرشاخه 
به مساحت شــش هزار و ۴۰۰ مترمربع است که با 
صرف اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان احداث شده 
است، گفت: سالن نهاده های کشاورزی به وسعت 
دو هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتبــار ۱۵ میلیارد تومان 
و محوطه سازی و سیستم روشــنایی و تاسیسات 
پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان احداث شده و آماده 
بهره برداری است.مجیری خاطرنشان کرد: اجرای 
دو پروژه دیگــر در روز افتتاح پروژه های ســازمان 
کلنگ زنی خواهد شد که شامل سالن باغ و باغچه 

و گل هــای آپارتمانی به مســاحت ۱۰ هزار مترمربع 
است که برای احداث آن ۳۲ میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده است همچنین کلنگ احداث سالن 
ماهیان زینتی که برای احداث آن ۷۲ میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی شده، بر زمین زده خواهد شد.وی 
گفت: در مجموع در آســتانه عید غدیر ۷۵ میلیارد 
تومان افتتاح پروژه و ۱۰۶ میلیارد تومان کلنگ زنی 
پروژه انجام خواهد شــد تا عالوه بر ترویج فرهنگ 
استفاده گل و گیاه، شهروندان امکان استفاده از این 
فضاها را داشته باشند.مدیر عامل سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: با توجه به نزدیکی محل پروژه بازار 
بین المللی گل و گیاه ارغوان به فرودگاه شهید بهشتی 
و کارگو ترمینال این فرودگاه امکان افزایش فعالیت 

صادرکنندگان گل و گیاه فراهم می شود.

 افتتاح فاز نخست بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان
 در آستانه عید غدیر

با مسئولان

نیم رخ غربی اصفهان متحول می شود

 همزمان با عید ســعید قربان، کلنگ احداث ادامه رینگ چهارم در نیم رخ 
غربی اصفهان با حضور استاندار، شهردار اصفهان، امیر ارتش، امام جمعه 
سپاهان شهر به زمین زده شد.طبق طرح مسیر رینگ چهارم، ۷۸.۲ کیلومتر 
است که شامل ۲۳ تقاطع غیر همســطح اصلی در محل عبور از جاده های 
مهم و ۷ ایستگاه پل بزرگ اســت. این حلقه در انتهای کمربندی شرق در 
مجاورت کارخانه قند با احداث مجموع پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید 
سلیمانی آغاز شده و منطبق بر خیابان شهید خاتون آبادی به سمت شمال 
امتداد یافته و با گذر از بزرگراه شهید اردستانی )تقاطع غیر همسطح آفتاب( 
خیابان آیت ا...غفاری و خیابان بعثت به شــمال ورزشــگاه نقش جهان 
در کیلومتر دو به بزرگراه معلم می رســد. پس از عبور از میدان اســتقالل 
منطبق بر خیابان لوله در غــرب اصفهان در کیلومتر ۴ با خیابان آتشــگاه 
ادامه یافته به ســمت جنوب اصفهان حرکت می کند. با گذر از اراضی درچه 
و اتوبان ذوب آهن پس از عبور از شهر ابریشــم، در کیلومتر ۵۵ گذر جنوب 
و جنوب غربی از جنوب با سپاهان شهر منطبق می شــود. با عبور از اراضی 
سیتی سنتر در کیلومتر ۶۳ کمربندی جنوب شرق و شرق اصفهان از جوار 
مرکز همایش های بین المللی، ســایت جدید نمایشگاه بین المللی، شهر 
رویاها و میدان مرکزی میوه و تره بار گذشته و در محل پروژه شهید سلیمانی 
یک حلقه کامل ترافیکی را تشــکیل می دهد.با توجه به مشکالت ترافیکی 
شرق اصفهان احداث مسیر رینگ چهارم از شرق اصفهان آغاز شد و مسیر 
به پنج اولویت تقسیم بندی شد، اولویت نخست حد فاصل کیلومتر صفر 
شامل مجموعه پل های دفاع مقدس تا پل آفتاب است که بخش مهمی از 
آن اجرایی شده است.به تازگی نیز با حضور استاندار، شهردار اصفهان، امیر 
ارتش، امام جمعه سپاهان شهر کلنگ احداث ادامه رینگ چهارم در نیم رخ 

غربی اصفهان به زمین زده شد.

اجرای پروژه های بزرگ و کوچک عمرانــی اصفهان در دوره های بعد هم 
ادامه یابد

 استاندار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: ورزش و ورزشکاری نباید فقط 
در حد شعار مطرح شود بلکه باید در مقام عمل نیز در راستای آن اقدام کرد.

عباس رضایی، با ابراز نگرانی از اینکه ورزش همچون بعضی موارد دیگر در 
جامعه غریب است، تاکید کرد: باید در مقام عمل و اجرا این غربت را رفع کرد 
و طرح های نو برای توسعه ورزش داشته باشیم.استاندار اصفهان ادامه داد: 

در جوامع صنعتی و پیشرفته تحرک و ورزش مورد توجه قرار گرفته اما در 
جامعه ما به این موضوع مهم اهمیت زیادی داده نمی شود و این در حالی 
اســت که درصد زیادی از بیماری ها به دلیل کم تحرکی و حتی بی تحرکی 
است.وی گفت: در عید قربان باید هوای نفس خود را قربانی کنیم و تعهد 
اخالقی با خود و خدای خودمان داشته باشیم که حداقل روزانه نیم ساعت 
حتی در منزل ورزش و نشاط داشته باشیم.رضایی با قدردانی از همکاری 
ارتش در اجرای پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: ایجاد پیست دوچرخه 
سواری گام مثبت و موثری است البته برای توسعه ورزش نباید تنها به این 
اقدامات بسنده کرد.وی با اشاره به احداث رینگ چهارم در اصفهان گفت: در 
این دوره مدیریت شهری، شهرداری اقدامات خوبی در اجرای پروژه های 
بزرگ و کوچک عمرانی از جمله رینگ چهارم انجــام داد که امیدواریم در 
دوره های بعد نیــز این روال ادامه پیدا کند.اســتاندار اصفهان اظهار کرد: با 
تکمیل رینگ چهارم ترافیک شهر به ویژه در مسیر مقابل صفه رفع خواهد 
شد البته باید تفکر توســعه ورزش را نیز داشته باشــیم و امیدواریم این 

فعالیت ها در سایر نقاط استان نیز ادامه پیدا کند.

احداث ادامه حلقه حفاظتی در نیم رخ غربی شهر
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد: رینگ 
چهارم به طول ۷۸ کیلومتر از ابتدای نقطه صفر در انتهای کمربندی شرق در 
مجاورت کارخانه قند با احداث مجموع پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید 
سلیمانی آغاز شده و منطبق بر خیابان شهید خاتون آبادی به سمت شمال 
امتداد یافته و با گذر از بزرگراه شهید اردستانی )تقاطع غیر همسطح آفتاب( 
خیابان آیت ا...غفاری و خیابان بعثت به شــمال ورزشگاه نقش جهان در 
کیلومتر دو به بزرگراه معلم می رسد. پس از عبور از میدان استقالل منطبق 
بر خیابان لوله در غرب اصفهان در کیلومتر ۴ با خیابان آتشگاه ادامه یافته 
به ســمت جنوب اصفهان حرکت می کند. با گذر از اراضــی درچه و اتوبان 
ذوب آهن پس از عبور از شهر ابریشــم، در کیلومتر ۵۵ گذر جنوب و جنوب 
غربی از جنوب با سپاهان شهر منطبق می شود.وی ادامه داد: با عبور از اراضی 
سیتی سنتر در کیلومتر ۶۳ کمربندی جنوب شرق و شرق اصفهان از جوار 
مرکز همایش های بین المللی، ســایت جدید نمایشگاه بین المللی، شهر 
رویاها و میدان مرکزی میوه و تره بار گذشته و در محل پروژه شهید سلیمانی 

یک حلقه کامل ترافیکی را تشکیل می دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان :

15 کشور در کنگره بین المللی نهج البالغه شرکت خواهند کرد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  گفت: یکی از برنامه های شاخص پیش بینی شده در راستای پایتختی نهج البالغه، برگزاری کنگره بین المللی نهج البالغه 
است که این کنگره امسال به مناسبت والدت امیرالمومنین حضرت علی)علیه السالم( در دانشگاه اصفهان و با محوریت انجمن مطالعات علمی نهج البالغه ایران 
برگزار می شود.حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی ادامه داد: حدود ۱۵ کشورضمن ارائه مقاله با موضوع سبک زندگی علوی در کنگره بین المللی نهج 
البالغه شرکت خواهند کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد، این کنگره جایگاه واقعی نهج البالغه را میان کشورهای اسالمی 
تقویت کند.وی اظهار کرد: باید با برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری، تبلیغی و ترویجی به زندگی مردم تراز نهج البالغه بدهیم و نهج البالغه را بیش از پیش در 

خانواده ها رواج دهیم.به گفته حجت االسالم معتمدی، یکی از برنامه های مستمر شب های نهج البالغه است که در مساجد شهرستان کاشان برگزار می شود.

بازدید مشترک 
سفیر سنگال 

در ایران و سفیر 
ایران در سنگال از 

کارخانه پسماند
»سالیو نیانگ دینگ«، سفیر 
ســنگال در ایران و محمدرضا 
دهشــیری، ســفیر ایران در 
ســنگال صبح پنجشــنبه از 
کارخانــه پســماند اصفهان 

بازدید کردند.
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انسان به طور ذاتی کنجکاو و در پی خلق شگفتی های جدید 
اســت و از روزی که پا بر زمین نهاده تا به امروز مشغول به 
ساخت ابزار و وسایل مختلفی برای آسایش هرچه بیشتر 
در زندگی بوده اســت. اینجا نمی خواهیم بــه اختراعات و 
شگفتی هایی که در گذشــته به دست بشــر ساخته شده 
بپردازیم و فقط چند نمونه از شــگفت آورترین ساخته های 

مهندسی مدرن را بررسی می کنیم.
  درمــورد پل هــا، تونل هــا و یــا راه آهن هایــی صحبــت

  می کنیــم کــه روی نقــاط زلزله خیز ســاخته شــده اند 
 و از شــاهکار های مهندســی جهان محســوب می شوند 
 و خط های ارتباطی بین کشور ها هســتند. مهارت انسان ها 
 در کنار پیشــرفت علم و تکنولوژی باعث شــده انســان ها
  خیلــی راحت تر بــه رویا هایی کــه در ذهن دارند دســت

 پیدا کنند.
تلسکوپ پن اســتارز: این تلســکوپ یکی از مشهورترین 
و ســریع ترین تلســکوپ های ساخته  انســان است. این 
تلســکوپ پیشــرفته توســط موسســه ســتاره شناسی 
دانشــگاه هاوایی و با هدف رصد کامل آسمان ساخته شده 
است. آینه های کوچکش با دوربین های دیجیتالی تجهیز 

شده اند تا در هزینه های آن صرفه جویی شود. بزرگ ترین 
هدف این تلسکوپ کشــف و رصد اشیایی است که در حال 
نزدیک شدن به زمین هستند، جسم هایی نظیر سیارک ها و 
یا ستاره های دنباله دار که قابلیت ویران کردن زمین را دارند.

خط لوله  گاز در شــمال اروپا: خط لوله گاز در شــمال اروپا 
متشــکل از دو خط جداســت. این خط لوله در زیر دریا و 
میان کشور های روســیه و آلمان جاسازی شده است. این 
طوالنی ترین خط لوله  مستقر در زیر دریا در جهان محسوب 
می شود که از خط لوله  النگلد هم فراتر است. طول این خط 
لوله به 1222 کیلومتر می رسد و این پروژه در نوامبر 2011 به 

بهره برداری رسید.
اروتونل: اروتونل شرکت حمل ونقل ریلی فرانسوی است، که 
به عنوان اپراتورتونل مانش که میان دو کشور فرانسه و بریتانیا 
احداث کرده است، فعالیت می کند. سهام این شرکت در بازار 
بورس لندن و بورس یورونکست پاریس معامله می شود. 
طول این تونل به 31 مایل می رســد و از نکات مهم آن این 
است که حدود 23 مایل از آن در زیر دریا ساخته شده است. 
این تونل توسط گروه اس. ای که در سال 1۹86 برای ساخت 

همین تونل تشکیل شده بود، ساخته شده است.

برج العرب: برج العرب نام هتلــی مجلل در دوبی، امارات 
متحده عربی است. ساختمان آن 321 متر ارتفاع دارد و در 
جزیره ای مصنوعی بنا شده است. کوچک ترین اتاق هتل 16۹ 
و بزرگ ترین اتاق آن 780 متر مربع مســاحت دارند. غالبا 
هتل برج العرب را »تنها هتل 7 ســتاره جهان« می نامند، 
 اما همیشــه تعداد ســتاره های آن مورد بحث بوده است. 
 هفت طبقــه از این هتل به صــورت آکواریــوم در زیر دریا 
وجود دارد. اجاره کوچک ترین اتاق این هتل شــبی 6 هزار 

درهم است. 
ســرو هر غذا در این هتل کمتر از 1000 درهم نیســت.البی 
آتریوم برج العرب بلندترین آن در نوع خود در جهان است. 
زیرا در ارتفاع 180 متری واقع شــده. آتریــوم بیش از یک 
سوم فضای داخل هتل را در برمی گیرد. درحالی که معماری 
بیرونی هتل یک معماری کامال مدرن اســت، اما معماری 
داخلی هتل ترکیبی از سبک شرقی و غربی به صورت بسیار 

لوکس است.
در البی نیم طبقه، یک فواره، یک ستاره سه بعدی اسالمی 
را به وجود می آورد. با وجود اندازه بزرگ برج العرب، تنها 28 

طبقه دوبل با 202 سوئیت دارد.

آشپزی
کباب سرداشی

کباب سرداشی یکی از غذا های معروف و قدیمی استان همدان 
است که در گذشته روی سنگ های تنور نانوایی سنگکی طبخ می شده 

است. در زبان ترکی به سنگ »داش« می گویند و به همین علت، نام این غذا 
که روی سنگ های داغ پخته می شده است را »سرداشی« گذاشته اند. کباب سرداشی 

شباهت بسیاری به کباب تابه ای دارد؛ اما در تهیه آن از روغن استفاده نمی شود و در واقع آن را با 
سیب زمینی و آب سبزی ها و در تنور یا فر می پزند. برای تهیه کباب سرداشی، گوشت با سیب زمینی 
و پیاز چرخ شده ورز داده می شود و به همین دلیل، برخی این غذا را با کتلت مقایسه می کنند؛ اما باید 
بدانید که کباب سرداشی تخم مرغ ندارد و طعم آن با کتلت متفاوت است. کباب سرداشی در همدان 
همراه با نان سنگک و سبزیجات تنوری شده سرو می شود و غذایی بسیار لذیذ و اشتها برانگیز است.

مواد الزم: گوشت700 گرم، پیاز 3 عدد،سیب زمینی 4 عدد،نمک، فلفل، 
زردچوبه، سماق به مقدار الزم،گوجه فرنگی 4 عدد

طرز تهیه: نصف سیب زمینی ها، پیاز ها و گوشت گوسفندی را در چرخ گوشت، چرخ کنید. سپس مواد چرخ کرده 
را خوب با دست ورز دهید و ادویه ها را به آن ها بیفزایید. این مخلوط را آن قدر ورز دهید تا چسبندگی آن ها کم 

شود. مواد گوشتی را روی سینی فر پهن کنید و گوجه فرنگی ها و سیب زمینی های ورقه شده را به همراه 
فلفل های سبز حلقه حلقه شده روی آن بچینید. سینی را برای یک تا دو ساعت در طبقه وسط فر 

از قبل گرم شده در دمای 140 درجه سانتی گراد قرار دهید تا کباب سرداشی آماده شود.
شما می توانید تابه یا ظرف کباب سرداشی را به نانوایی سنگکی محله خود 

ببرید و از آن ها بخواهید تا آن را برای یک تا دو ساعت در تنور بگذارند. 
کباب سرداشی تنورپز، طعم فوق العاده ای دارد.

سازه های شگفت انگیز جهان را بشناسید

 فیلم کوتاه »تاسیان«
اکران آنالین می شود

 رونمایی از اولین تیزر انیمیشن
 »ژولیت و شاه« در جشنواره فانتازیا

فیلم کوتاه »تاسیان« به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی الهام 
احمدی از دوم مرداد در سایت تیوال اکران آنالین می شود.»تاسیان« 
اولین تجربه کارگردانی الهام احمدی از عکاسان رسانه است. این 
فیلم، در نیمه دوم سال 13۹8 تولید و آماده نمایش شده است. پیش تر، 
این فیلم در هفدهمین جشن تصویر سال پذیرفته شده و در تیر ماه 13۹۹ 
در خانه هنرمندان در یک سانس به نمایش درآمده است.

سایت جشنواره بین المللی فانتازیا از اولین تیزر انیمیشن سینمایی 
»ژولیت و شاه« به کارگردانی اشکان رهگذر رونمایی کرد.ژولیت و 
شاه انیمیشنی در ژانر کمدی-رمانتیک و موزیکال است که به وقایع 
تاریخی شکل گیری تئاتر در ایران می پردازد. این انیمیشن سینمایی 
برای نخستین بار به بهانه حضور اشکان رهگذر به عنوان داور جایزه 
»ساتوشی کن« در جشنواره بین المللی فانتازیا 2021 معرفی شد.

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

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان با اشاره به اقدامات موثر 
صنایع بزرگ اصفهان در مصرف بهینه آب اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه و 
ذوب آهن با صنعت شبکه گذاری به استفاده از پساب اقدام کرده اند چراکه 
شهرستان های لنجان، مبارکه، فالورجان و فوالدشــهر فاقد زیرساخت های 
شــبکه فاضالب بودند که این دو صنعت اقدام به احداث شبکه جمع آوری، 

خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه خانه فاضالب کردند.
امیرحسین حکمتیان افزود: صنایعی نظیر نیروگاه و پاالیشگاه هم با احداث 
تصفیه خانه تکمیلی در راستای بهره گیری از پســاب اقدام کرده اند.معاون 
توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه 
در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت آبفای استان اصفهان نسبت به تامین 
منابع مالی مورد نیاز در راستای احداث شبکه و تصفیه خانه های فاضالب در 
شهرهای شهرستان مبارکه شامل دیزیچه، زیباشهر، کرکوند، مبارکه و همچنین 
در شهرهای زاینده رود، زرین شهر، ســده لنجان، ورنامخواست و چمگردان 
در شهرستان لنجان اقدام کرد تا از پســاب حاصله از احداث این شبکه های 

فاضالب در بخش صنعت استفاده کند.
وی افزود: طی این قرارداد تاکنون  500 کیلومتر لوله گذاری فاضالب و احداث 
یک تصفیه خانه و 6 باب ایستگاه پمپاژ فاضالب انجام گرفته و بر اساس آن 

450 لیتر در ثانیه از پساب حاصله در صنعت فوالد استفاده خواهد شد که این 
امر نقش مهمی در کاهش بارگذاری آب مصرفی بر رودخانه زاینده رود داشته 
است. معاون توســعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به اعتبارات محدود دولتی در ســنوات گذشته برای احداث تاسیسات 
فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان، قطعا تا 30 سال آینده مردم این 
شهرها از خدمات دفع بهداشتی فاضالب بهره مند نمی شدند؛ اما با مشارکت 
شرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفای اصفهان در این پروژه، طی 5 سال شاهد 
پیشرفت فیزیکی باالی ۹0 درصد هســتیم.وی اضافه کرد: منافع این طرح 
شامل ارتقای استانداردهای زیست محیطی منطقه، افزایش سطح بهداشت 
عمومی و حفاظت کیفی از منابع آب هــای زیرزمینی و کاهش بارگذاری آب 

مصرفی مورد نیاز صنعت در رودخانه زاینده رود است.
معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان گفت: این پروژه به عنوان 
یکی از پروژه های شاخص زیست محیطی در کشور طی بازدید نماینده سازمان 
یونسکو مورد تحسین واقع شد.وی گفت: امیدواریم پروژه احداث شبکه جمع 
آوری، خطوط انتقال و تاسیســات تصفیه خانه فاضالب در شهرســتان های 
مبارکه و لنجان با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و آبفای استان اصفهان تا پایان 

سال 1401 به بهره برداری کامل و نهایی برسد.

جلســه کنترل پروژه طرح های فاز هشت ارتباطات ســيار مخابرات منطقه 
اصفهان، با حضور مدير اين مجموعه و معاون و مديران معاونت سيار برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعيل قربانی 
مدير مخابرات منطقه اصفهان در اين جلسه که در ساختمان معاونت سيار 
برگزار شد، با اشاره به روند پيشرفت پروژه های همراه اول در استان اصفهان 
گفت: از ابتدای اجرای  پروژه های فاز هشــت توسعه شبکه ارتباطات سيار 
در استان اصفهان، پيشرفت بســيار خوبی در رفع مشــکالت آنتن دهی و 
افزايش پهنای باند اپراتور همراه اول حاصل شده که اين نتيجه تالش های 
بی وقفه و شــبانه روزی نيروهای خدوم معاونت ارتباطات سيار مخابرات 

منطقه اصفهان است. 

وی افزود: بايد با افزايش هماهنگی ها و جلب مشــارکت های حاکميتی و 
مردمی، در راستای اجرای به موقع برنامه های کنترل پروژه ارتباطات سيار 
گام برداشته شود و زمينه الزم برای جلب رضايت هم استانی های عزيز در 

شبکه سيار فراهم شود.
 گفتنی اســت؛ در اين جلســه حضار به بررســی آخرين وضعيت اجرايی 
پروژه های فاز هشت ســيار و مشــکالت و دغدغه های پيش روی توسعه 

پروژه های مخابراتی در اين مناطق پرداختند.
الزم به ذکر اســت، مدير مخابرات منطقه اصفهان در حاشــيه اين ديدار از 
قسمت های مختلف ســاختمان معاونت ســيار بازديد کرد و از نزديک در 

جريان روند اقدامات قسمت های مختلف اين مرکز قرار گرفت.

رییس اداره توســعه و بهره برداری شــبکه فاضالب آبفــای منطقه6 اظهار 
داشت:عملیات شست و شــوی شــبکه فاضالب به منظور خدمات رسانی 
مطلوب به مشترکین منطقه خوراسگان و جهت پیشگیری از گرفتگی در مسیر 
شبکه فاضالب و کاهش حوادث احتمالی انجام شده است.روحانی افزود: در 
این عملیات 32 کیلومتر از مجموع شبکه اصلی و فرعی فاضالب و منهول های 

فاضالب توســط پیمانکار در قالب گروه های چند نفره و به صورت دستی و با 
استفاده از واترجت شست و شــو و الیروبی شد.وی بیان کرد: جهت عملکرد 
صحیح شبکه های فاضالب و استفاده بهینه، تمامی خدمات بهره برداری این 
تاسیسات عملیات شست وشو، هم سطح سازی، سم پاشی و ویدئومتری به 

طور مستمر در حال انجام است.

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان:

فوالد مبارکه با شبکه گذاری پساب به مصرف کمتر از آب تازه روی آورد

جلسه کنترل پروژه معاونت ارتباطات سيار مخابرات اصفهان برگزار شد

عملیات شست و شو و الیروبی 32 کیلومتر از شبکه فاضالب آبفای منطقه 6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت برق 

منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و با استناد قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید .

موضوع مناقصه : تامین خدمات خودرویی

 شماره مناقصه
) مرجع(

شماره مناقصه 
)سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (

تاریخ توزیع 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 
تحویل پاکات

بازگشایی 
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین
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 https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را صرفا از طریق ســایت
دریافت و حداکثر تا آخرین مهلت بارگذاری طبق زمان مندرج در سامانه ستادیران بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی ) پاکت 
الف – ضمانت نامه ( خود را به نشانی : اصفهان – چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه ، تحویل نمایند.
http://tender.tavanir.org.ir : سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121482-031  واحد مناقصات و خرید – آقای عظیمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد 
الزامات ، اطالعات ، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : 32240684 اداره نظارت بر خدمات عمومی تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : مرکز تماس 41۹34-021  دفتر ثبت نام : 88۹6۹737- 021  و 851۹3768-021 تماس 
حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است .
 مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود ، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی 

http://eepdc.ir مراجعه نمایند . ) در صورت هرگونه سئوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید.(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می 

دارد.
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 
و مزایده ، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می 

باشد .
  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمسیون معامالت باز  و قرائت خواهد شد.

 حضور پیشنهاد دهندگان ) هرشرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
  به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا ، مخدوش  یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
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