برای چهارمین سال متوالی و

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
1400
شهریور
دو شنبه
1400
شهریور
چهارشنبه0301
 16محـــرم 1443
14
 23آگوست 2021
25
3327
شماره 3329
 8صفحه
قیمت 2000 :تومان

درقالب طرح« نذرآب»؛

مرگ ۵۲
کودک
اصفهانی
به دلیل ابتال به
کرونا

اصفهانیها به یاری
سیستانیها
شدیدشتافتند 5
کمبود
واکسن کرونا
دراصفهان
5

5

درمان شود
صنفیباید
دردی که
اصفهان؛
طبیعت در
دستبرد به
ذبحی اصفهان؛
پرندگان
مجتمع
احداث
درصدی پروژه
پیشرفت ۸۰

زخم
خواریتازه
زمینآشیانه
بر فراز
پرواز

زیست
استانمحیط
ایمنی و
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بهداشت حرفه
مدیر
اصفهان؛
برق
صنعت
سخنگوی
فوالد مبارکه:
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مبارکه
اقداماتهافوالد
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برای کنترل کرونا مطابق با
3
است
جهانی
استان:
استانداردهایاجتماعی
مدیردرمان تامین

3
7

هیچ بیماری 8درصف انتظار

آب
اصفهانبرداری
حفاظت و بهره
معاونت
سرپرست
نیست
های
بیمارستان

لوازم
کتاب و
فروش
رییس اتحادیه
فرهنگیان
مریز
صنفدارو
واکسیناسیون کج

منطقهای اصفهان:

5

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن
ثابت و همراه اصفهان می گوید بازارموبایل راکد است:

اصفهان؛
التحریر در
مطرح کرد:
اصفهان

فروش
بازگشاییبر
سنگین کرونا
سایه
مدارس
خبری از
التحریر
لوازم
نیست

ذخیره سد زایند ه رود نسبت
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
کرد:میلیون
۵۵۸
مدتمطرح
به بلندشهرداری
دارد
کسری
مترمکعب
کاهش
فرهنگ
ترویج

مشتری موردنظردردسترس
نمی باشد!

3
5

مصرف 3
پالستیک در
شهراصفهان

سراب بیآبی 7دربام ایران
گاندوها گام اول را محکم برداشتند؛

حضورپررنگ ذوب آهن در
بازارنقل و انتقاالت

دبیرمجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان میگوید:
مشکالت معیشتی کارگران منجربه فروپاشی خانوادههایشان شده است؛

اصفهان
مردانه
ایشگ وران
فوالد آر
اتحادیه
رییس
مداوم
گری
ریخته
سازی
ناحیه
مدیر
فوالدکرد:
مطرح
مبارکه:
شرکت

بیکاری
تولید،بیمه
پرداخت
سالایط
شر
طالیی
سال
جهش
بود
مبارکه
مردانه
فوالدان
شرکتایشگر
به آر

کمک کارگر ،نشنیدم تلخ تر!
ازصدای
ِ

3

8
3

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

ابریشم،کلیشاد سودرجان ،پیربکران ،بهاران ،قهدریجان در ازای واگذاری بخشی
از پساب حاصله(به روش بیع متقابل)»

مزایده شماره( )400-2-102/3

دوم
نوبت اول

ای
عمومی(نوبتمرحله
مناقصه عمومی دو
آگهی
اول)
مزایده
آگهی
مناقصه شماره 103/1400/5

چاپ دوم

« تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای

4
6

نوبت اول

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور

مناقصه گزار :اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

 1399/12/27شورای
مورخ
/3003ش
شماره
:103/1400/5شهر
شمارهشاهین
شهرداری
اصفهان برای  1100پالک
سطح استان
مرحله تثبیت در
مصوبه طبیعی تا
استناد اراضی منابع
بهمستندسازی
تطبیق و
موضوع مناقصه
محل تأمین اعتبار :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

واحد شماره  1طبقه همکف فرهنگسرای
برداری از
بهره
شهر در
اسالمی
1400/06/07
یکشنبه مورخ
داردروز
نظر لغایت
1400/06/03
چهارشنبه
محترماسناد :از روز
مهلت دریافت

محل دریافت اسناد :کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات

دانش و خالقیت را از طریق مزایده عمومی برای مدت  2ســال به اشخاص حقیقی و

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی  www.es.ssaa.irنیز درج شده است.

تاریخ تحویل و بارگذاری پاکتهای (الف ،ب ،ج) مناقصه روز چهارشنبه  1400/06/17تا ساعت 14

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده  37قانون برنامه ششم توسعه ،ماده  2قانون تشکیل شرکت های آب و

متقاضیان جهتکسب اطالعات بیشترو اخذ اوراق مزایده می بایستی درساعات اداری

فاضالب مصوب سال  1369و ماده  27الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2تکمیل تاسیسات فاضالب

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثرتا پایان وقت اداری

شهرهای فوالدشهرو ایمانشهررا درازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظورکاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود
و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل ،به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف) شرح مختصری ازپروژه :
موضوع پروژه  « :تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای ابریشم،کلیشاد سودرجان ،پیربکران،
بهاران ،قهدریجان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله(به روش بیع متقابل)»
 -سرمایه پذیر :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تاریخ بازگشایی پاکت الف و ب :ساعت  9صبح روز پنج شــنبه  1400/06/18و بازگشــائی پاکت ج بعد از ارزیابی کیفی و فنی شرکت کنندگان ساعت  9صبح روز

دوشنبه  1400/06/22میباشد.

گروه و رشته شغلی :شرکتهایی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای صالحیت نقشه برداری زمینی با پایه یک از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و حداکثر
مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.

روز شنبه مورخ  1400/06/13به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .شهرداری در رد یا قبول

محل تحویل پاکتهای مناقصه :پیشــنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی

ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال -بعد از چهار راه نیکبخت -روبروی بیمارستان شریعتی -دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

پیشنهادها مختار است.
تحویل وکلیه
یک یا
رسید دریافت شود.
اصفهان

نوع و مبلغ تضمین شــرکت درمناقصه :مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان برای مناقصه شــماره  103/1400/5به مبلغ

احمدرضا پری تبار -سرپرست شهرداری شاهین شهر

( 1/072/500/000معادل یک میلیارد و هفتاد و دو میلیون ریال) میباشد که میبایســت برای مدت  90روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید
ً
پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامههای کمتر از میزان مقرر ،چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و
ضمنا به
باشد.
الف1176330:
م
ً
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود،
(سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است)

 -دوره احداث( 3 :سه) سال

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک :اصفهان -خیابان چهار باغ باال -بعد از چهار راه نیکبخت -روبروی بیمارستان شریعتی -اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

 -دوره بهره برداری تجاری :با ارائه مدل مالی

اصفهان

تلفن )36611074-7 ( 1113 :دورنگار36623116 :

نوبت اول
م الف1180313:

 محل اجرا :شهرهای منطقه فالورجانب) شرایط کلی برای سرمایه گذاری :
 سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ،تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شــود ،از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت
مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
 سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق : 292تا ساعت 13:00روزشنبه به تاریخ 1400/06/13
تاريخ گشايش اسناد مزایده :ازساعت  08:00صبح روزیکشنبه به تاریخ 1400/06/14
دريافت اسناد :سايت اينترنتی
شركت آب و فاضالب استان اصفهان WWW.abfaesfahan.ir
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گويا(031 - 3 6680030-8 :داخلی )201

نام روزنامه:زاینده رود

1400/1/3
تاریخ انتشار:
انتشار1400/6/1:
تاريخ

آگهی مزایده عمومی مرحله اول و سوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

شهرداری اژیه به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر اژیه ،در نظر دارد فروش تعداد پنج پالک زمین با کاربر بی کارگاهی و یک پالک زمین با کاربری
مسکونی و همچنین بهره برداری جایگاه سی ان جی متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی انجام نماید؛ لذا متقاضیان می توانند
از تاریخ  1400/06/09لغایت پایان روز  ، 1400/06/18پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ً
ضمنا سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله ،در اسناد مزایده مندرج است.
*-
قیمت پایه هرمترمربع (ریال)

متراژپالک (مترمربع)

موقعیت پالک

شماره پالک

ردیف

3/750/000

200

خیابان شهید دهقانی -مسکونی (مرحله سوم)

23

1

8/000/000

420

بلوار بسیج -کارگاهی (مرحله سوم)

34

2

8/000/000

420

بلوار بسیج -کارگاهی (مرحله اول)

35

3

8/000/000

420

بلوار بسیج -کارگاهی (مرحله اول)

36

4

8/000/000

420

بلوار بسیج -کارگاهی (مرحله اول)

37

5

8/000/000

420

بلوار بسیج -کارگاهی (مرحله اول)

38

6

 -7بهره برداری جایگاه ســی ان جی شهرداری اژیه با شماره اشــتراک  2061547909با قیمت پایه  65درصد ســود ناویژه سهم شهرداری اژیه

(مرحله اول)

م الف1178710:

شهرداری اژیه  -حسین نظام زاده اژیه

کافه سیاست

چهارشنبه  03شهریور 16 / 1400محــرم  25 / 1443آگوست  / 2021شماره 3329

اولین واکنش به تصاویرمنتشرشده اززندان اوین
در پی انتشــار تصاویری منتســب به وضعیت زندان اوین ،رییس ســازمان زندانها رفتارهای
مشاهده شده در این تصاویر را غیر قابل قبول خواند و عذرخواهی کرد.

القدس العربی :واردات سوخت از ایران ،عالوه بر اقتصاد ،اوضاع متشنج سیاسی لبنان را هم متاثر می کند؟

محمد مهدی حاجی محمدی در توئیتر خود نوشت :درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این

روزگار غریب بیروت

رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تالش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد
جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال ،رهبر عزیزمان ،ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته
زحمات شان تحت تاثیر این خطاها ،نادیده گرفته نخواهد شد،عذرخواهم.

پس لرزه انتشار فیلم های بیرون آمده از دوربین های زندان اوین؛

چرا واقعا؟

القدس العربی در مطلبی به قلم عصام نعمان نوشت :هفته گذشته ،دو
حادثه پر سر و صدا در فضای دولتهای غرب آسیا اتفاق افتاد :خروج

یک روحانی اصالح طلب از قوه قضاییه خواست درباره فیلمهای زندان اوین توضیح دهند.
محمدعلی ابطحی ،عضو مجمع روحانیون مبارز در توئیتی نوشت :آقای قوه قضائیه!در مورد فیلم
های بیرون آمده از دوربین های زندان اوین توضیح بدهید.
حتما دنبال این هستید که فیلم ها را چه کسی بیرون داده ،اوکی دنبالش کنید .به ملت هم بگوید.
ولی مهم تر اینکه بگویید چرا این اتفاقات افتاده است.

نیروهای آمریکایی از افغانستان و اعالم ســید حسن نصرا ...در مورد
وارد کردن فرآورده های نفتی از ایــران و پرداخت بهای آن با لیره لبنان
به جای دالر آمریکا.
به گزارش «انتخاب» ،در ادامه این مطلب آمده اســت :عقب نشینی
آمریکا بازتاب های سیاســی و اســتراتژیکی دارد که تمام دولتهای
منطقه و به ویژه اسراییل را تحت تاثیر قرار می دهد .تحلیل ها و ارزیابی

رییس شورای شهرتهران به کرونا مبتال
شده است؟
مهدی چمران ،رییس شورای شــهر تهران به دلیل کســالت در صحن دیروز شورای شهر حضور
نیافت.
پرویز سروری ،نایب رییس شورای شهر درباره این موضوع گفت :رییس شورا اخیر دچار مشکل
شده که پس از رفع کســالت در صحن حضور می یابد .گفتنی اســت؛ علیرضا نادعلی سخنگوی
رییس شورای شهر تهران هم در پاسخ به شایعات مطرح شــده ،اعالم کرد :مهدی چمران حال
عمومی مساعدی دارد ،به هوش هستند و مشکل شان ابتال به کرونا نیست.

ها در مورد پیامدهای این اتفاق بسیار است .وارد کردن نفت از ایران ،تنها
ارزیابی ها و تحلیل هایی مربوط به مسائل امنیتی را به دنبال داشت:
آیا اســراییل به این تصمیم پاســخ نظامی می دهد؟ کجا؟ مقاومت
چگونه پاســخ می دهد و آیا عکس العمل آن به یک جنگ منطقه ای
می انجامد؟ اما تعداد کمی از تحلیلگران به این مسئله از زاویه تاثیرات
اقتصادی اش پرداخته اند ،این در حالی اســت که اتفاق مذکور اولین
تالش جدی برای اصالح بخش اقتصادی نظام سیاســی لبنان است،
اما چگونه؟
نظام اقتصادی در لبنان لیبرالیسم آزاد محسوب می شود ،به این معنا
نفت و فرآورده های آن از ایران و دیگر کشــورها ،امری است که باعث

ایران ،بدون قطع رابطه با دولت های غربی هستند .از جمله تناقض ها

بر فراهم کردن خدمات می دانند کــه در آن تولید و برنامه ریزی جایی

کمرنگ شــدن نقش احتکار کننده ها و دالل ها شــده ،سیطره آنها بر

در این باره آن است که ایاالت متحده که نگران انعکاس های اقتصادی

کابینه رییسی خیلی ضعیف است

ندارد ،همین شرایط لبنان را به سمت حالتی از تنش و ناامنیتی یا حتی

ارکان نظام سیاسی طبقه ای و نفوذ گسترده شان بر اداره های دولت و

و سیاسی واردات فرآورده های نفتی ایران بر نقش متحدان واشنگتن

جنگ سوق می دهد ،چرا که حضور گردشگران و متقاضیان خدمات در

دستگاه های آن را از بین می برد.

و نفوذ آنها در لبنان بود ،به سرعت از سفیر خود در بیروت خواست تا به

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بر این باور است که افراد معرفی شده به کابینه آنقدر ضعیف

این کشور کاهش می یابد .افزون بر این ،گروهی از اهالی نظام اقتصاد

-ایجاد گروه تازه و وسیعی از مصرف کنندگان از طریق خرید نفت ایران

میشل عون ابالغ کند واشنگتن تماس های الزم برای تامین گاز لبنان

آزاد هســتند که از تنش و اضطراب های امنیتی آزار بسیاری دیده اند،

با لیره لبنان ،با قیمت هایی پایین تر از دیگر کشورها.

از مصر و برق این کشور از اردن از طریق سوریه را برقرار کرده است .همه

اینها احتکار کنندگان ،بانک ها ،تاجران ،دالل ها و  ...هستند که همگان

-فراهم شــدن صدها میلیون دالر برای خرید نفت ایران با لیره لبنان،

این اقدامات آمریکا با هدف ســوق دادن دولتمردان لبنانی به سمت

از شرایط متشنج لبنان زیان می بینند و طبعا زیان های آنها دو برابر می

موضع دشمنان نظام اقتصادی لیبرال که مبتنی بر خدمات است و نیز

مخالفت با عملیات واردات فرآورده هــای نفتی ایران صورت گرفت و

شود اگر عملیات واردات فرآورده های نفتی از ایران و ورود آن به بازار،

خواسته آنها برای برنامه ریزی و اقدام منظم در راستای ایجاد اقتصادی

عجیب آنکه سفیرآمریکا برای عون و رسانه ها توضیح ندادکه واشنگتن

موفقیت آمیز باشد و بتواند بخش بزرگی از مردم را با قیمت های بسیار

مبتنی بر تولید به ویژه در زمینه کشاورزی ،صنعت و تکنولوژی را تقویت

چگونه می تواند گازرسانی از مصر و برق رسانی از اردن به لبنان از مسیر

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

هســتند که این احتمال وجود دارد یک پنجم آنها به رغم توصیه رهبر انقالب برای تشکیل سریع
دولت ،با رای ضعیف بهارستاننشــینان مواجه شــوند .محمد عطریانفر ،ضمن انتقاد از کابینه
پیشنهادی رییسی برای تشکیل دولت ســیزدهم تاکید کرد که عدهای به عنوان وزیر در مجلس
حاضر شدهاند که در گذشته کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذاشتند.

هشدار آمریکا به ایران:

تهران سریعا به مذاکره برگردد
یکی از ســخنگویان وزارت خارجه ایاالت متحــده در واکنش به گفتههای ســعید خطیبزاده،
ســخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد مذاکرات برجــام به صدای آمریکا گفــت :اگر ایران در
مذاکرات امتیازات بیشتری تقاضا کند و یا موارد کمتری را حاضر به انجام آنها باشد ،این مذاکرات
به نتیجه نمیرسد.
وی در ادامه افزود :ما از ایران میخواهیم کــه به زودی به مذاکرات بازگردد تــا بتوانیم کار را به
نتیجه برسانیم.

که از هر نظارت یا برنامه ریزی رهاست .دشمنان این نظام آن را مبتنی

پایین به خود جذب کند .این مهم از طریق تحوالت آتی محقق می شود:

می کند.

سوریه را با وجود قانون سزار ،تسهیل کند؟

-کاهش تکیه و وابستگی لبنان و تبعیت آن ازدولت های غربی .لبنان از

-افزایش مصرف کنندگان فــرآورده های نفتی ایــران و نیز افزایش

آیا واشــنگتن موافقت دمشق در این باره را به دســت آورده؟ آیا عقب

زمان تاسیس خود به دولت های غربی وابستگی اساسی داردکه بخش

استفاده کنندگان از اقتصاد مولد ،می تواند قوای سیاسی که خواستار

نشینی حقارت آمیز آمریکا از افغانســتان و پیامدهای منفی آن برای

اعظم این وابستگی به روابط تجاری ،مبادالت ،واردات ،بانک ها و وام ها

از بین رفتن نظام تقســیم بندی طایفه ای بوده و به دنبال فشار برای

متحدان منطقه ای واشنگتن منجر می شود تا برخی تدابیر خود مربوط

مربوط است .لبنان از نظر اقتصادی یک کشور غربی محسوب می شود

برقراری یک نظام دموکرات بر اســاس عدالــت ،آزادی و حکم قانون

به تحریم دولت ها و گروه هــای حاضر در منطقه را تغییر دهد؟ مبالغه

و موفقیت عملیات واردات نفت و فرآورده هــای آن از ایران ،می تواند

هستند را تقویت می کند.

نکرده ایم اگر بگوییم پیامدهایی که تا کنون برای عقب نشینی آمریکا

روابط اقتصادی لبنان با دولت های غربی را دچار مشکل کرده و آن را در

تاثیراین تحوالت پنجگانه مذکور ،به سطح اقتصادی منحصرنمی شود،

از افغانستان دیده ایم ،ابتدای راه است و پیامدهای مهم تر هنوز بروز

سطح متوسط و طوالنی ،تضعیف کند.

بلکه به سطح سیاســی نیز می رســد ،به ویژه در رابطه با تقویت قوای

نیافته ،آنچهکه می تواند به تحوالت متوازنی درروابط واشنگتن با دولت

-ایجاد گروه یا طبقه تازه ای از واسطه های متخصص در زمینه واردات

سیاسی که خواستار گرایش به شرق ،یعنی همکاری با چین ،روسیه و

های منطقه بینجامد.

خبر روز

تلآویو:

درباره ایران ،راهبردی متفاوت ازنتانیاهو به بایدن ارائه میکنیم
نخستوزیر اسراییل قرار است در سفرش به واشــنگتن رویکردی متفاوت از کابینه ســابق این رژیم به رییسجمهور آمریکا ارائه کند.یک اسراییلی گفته «نفتالی بنت»،
نخستوزیر این رژیم قرار است در سفرش به واشنگتن ،رویکردی متفاوت از «بنیامین نتانیاهو» درباره سیاستهای ایران به «جو بایدن» ،رییسجمهور آمریکا ارائه کند.
خبرنگارپایگاه «آکسیوس» به نقل ازیک مقام ارشد اسراییلیگزارش داد بنت قراراست دردیداریکه پنجشنبه با جو بایدن دارد راهبرد جدید اسراییل درقبال ایران را ارائه دهد
که با مواضعکابینههای سابق نتانیاهو تفاوت خواهد داشت.آکسیوس مدعی شدهکابینه جدید اسراییل با توجه به پیشرفت سریع برنامه هستهای ایران ،نبودن چشماندازی
برای بازگشت آمریکا به برجام و نبود طرح جایگزین ازسوی آمریکا و قدرتهای جهانی درخصوص عدم بازگشت به برجام ازمعلق ماندن پرونده مسائل هستهای ایران بسیار
نگران است .نفتالی بنت قرار است به زودی وارد واشنگتن شود .این سفر در شرایطی انجام میشود که وضعیت شیوع کرونا در فلسطین اشغالی مورد انتقاد قرار دارد و جو
بایدن نیزبه شدت درگیرمسائل افغانستان است.بنت روزچهارشنبه با «آنتونی بلینکن» ،وزیرامورخارجه آمریکا« ،لوید آستین» ،وزیردفاع آمریکا و «جیک سالیوان» ،مشاور
امنیت ملیکاخ سفید دیدارخواهدکرد .او صبح پنجشنبه درکاخ سفید با بایدن دیدارخواهدکرد.مقام صهیونیستیگفته نفتالی بنت طی این چند ماه به بازبینی سیاستها
در قبال ایران پایان داد و یک «راهبرد کلنگرانه» که در آن فعالیتهای هستهای و فعالیتهای منطقهای ایران در نظر گرفته شدهاند ،تدوین کرد.

روزنامه «شرق» نوشــت :اخیرا توئیتی منتشر شد
مبنی براینکه احمد مسعود با صهیونیستها مراوده
دارد و این توئیت از ســوی برخــی حامیان جریان

میشود ارتباط برقرارکرد؟ آدمیکه موی دماغ طالب

اصولگرایی بازنشر شد .محمدحسین جعفریان از

است ،کیست؟ احمد مسعود .دارند پسر احمدشاه

اعضایگروه روایت فتح و یاران شهید آوینی و رایزن

مسعود را بیآبرو میکنند تا اینکه از طالب طرفداری

سابق فرهنگی ایران در مزارشریف چند شب قبل در

کنند ،از داخل ایران به فرزند احمدشــاه مســعود

واکنش به این توئیت و دربــاره خط تخریب فرزند

تهمت زدند که صهیونیست است» .جعفریان گفته

احمدشاه مســعود گفت ۲۱« :ســال است خانواده

بود« :چرا این صهیونیست را  ۲۱سال نگه داشتید؟

احمدشاه مسعود درایران است .این آدم وصیتکرده

بپرسید و بگویید در این  ۲۱ســال هزینههای اینها و

وگفته اگرمن شهید شدم ،خانواده من حق ندارند در

خانهشان را چه کســی در اختیارشان گذاشته؟ چرا

هیچ کجای جهان زندگی کنند اگر داخل افغانستان

این صهیونیســت را اجازه دادیــد درس بخواند در

نبودند ،مگر در ایران .میفهمید چه میگویید؟ آقای

جمهوری اســامی ایران؟ خانهای که در ایران برای

وزیرخارجه اول جمهوری اسالمی جناب آقای والیتی

شان گرفته شده ،حاج قاسم ســلیمانی کرایه کرد.

اظهارات خود را مبنی بر این که «نباید بگوییم
فالن مجموعه مربــوط به فــان بیت آیات
عظام است یا متعلق به فالن جریان سیاسی
است» در نامهای اصالح کرد.
پیشــنهادی تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی که

فرمانده نیروهای جبهه مقاومت افغانستان:

پنجشیررا تسلیم طالبان نخواهم کرد
احمد مســعود ،فرمانده نیروهای جبهه مقاومت افغانســتان در واکنش به خبــر محاصره دره
پنجشیر گفت این منطقه را تسلیم طالبان نخواهد کرد.
خبرگزاری رویترز نوشــت احمد مسعود تاکید کرده اســت که گفت وگو تنها راه حل است ،اما در
صورت شکست مذاکرات ،نیروهای او آماده نبرد هستند.
مسعود که نیروهایش شــامل بقایای نیروهای منظم ارتش و نیروهای ویژه هستند ،خواستار
مذاکره برای تشــکیل یک دولت فراگیر برای افغانستان شــده ،اما قول داده است که در صورت
تالش نیروهای طالبان برای ورود به دره پنجشیر ،مقاومت خواهد کرد.

توسط علی نیکزاد در جلســه علنی مجلس

جعفریان :پسرشاه مسعود بعد از 21سال بد شد؟!
حاال یک دفعه بــه این نتیجه رســیدید که با طالب

وزیر پیشــنهادی تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

نامه اصالحیــه حجــتا ...عبدالملکی وزیر

خط تخریب «احمد مسعود» از کجا نشأت می گیرد؟

این لقب شیردره پنجشیررا داد به احمدشاه مسعود،

حجت عبدالملکی،
صحبتش درباره بیوت
عظام را پس گرفت

بین الملل

قرائت شد به شرح زیر است:
«در خصوص مبارزه با رانت جویان و مفسدان

نمیدانیم چقدرسالح به دست طالبان افتاده است

منصوب در زیر مجموعههای اقتصادی وزارت

پنتاگون اعتراف کرد که آمریکا نمیداند چقدر سالح در افغانستان به دست گروه طالبان افتاده و

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و برخورد با ایشان،
مراد اینجانب از وابســتگان بــه بیوت آیات
عظام افراد سودجو و مشخصی هستند که با
چرا حاج قاسم سلیمانی برای یک صهیونیست خانه
اجاره میکند؟»
وی گفته بود« :انشــاءا ...بچههای دلســوزی که
بین بچهحزباللهیها هستند،درک درستی دارند،
میفهمند که حقالناس یعنی چــی ،میفهمند که
یک توئیت دروغ چه عواقبی میتواند داشته باشد،
میفهمندکه با یککلمه ممکن است چه بالیی را برای
خودشان بخرند .این کار را نمیکنند .آنها بعد از این
مراقب حرفزدن و توئیتکردنشان خواهند بود».

عکس روز

ادعای کذب ،نزدیکی به بیوت ایشان به دنبال
سوءاستفاده و تحقق نیات سودجویانه خود
هستند و روشن اســت حفظ احترام مراجع
عظام و بیوت آن بزرگواران بر همه ما الزم بوده
و آن بیوت از نکات بیان شده مبرا هستند».
عبدالملکــی در جریان جلســه صحن علنی
مجلس گفته بود :تا کی گوشهای بنشینیم و

سفیدپوش پرچمهای سفید طالبان
را به فروش میرسانند .پرچمی که
روی آن امارت اسالمی افغانستان و
عبارت ال اله اال ا ...محمد رسول ا...
نوشته شده است.

کارشناســان معتقدند که پس از ســقوط دولت کابل و قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان،
میلیاردها دالر سالح آمریکایی به دست این گروه افتاده است.
جو بایدن ،رییس جمهوری آمریکا پیش از این ادعا کرده بود که این کشــور  ۸۰میلیارد دالر برای
تجهیز و آموزش ارتش ملی افغانســتان هزینه کرده و ارتش افغانستان از بسیاری از ارتشهای
کشــورهای ناتو ،دارای نیروی بیشــتری بوده است.جان کربی ،ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا
(پنتاگون) خطاب به خبرنگاران گفت :من نمیدانم دقیقا چه تجهیزاتی که پیش از این در اختیار
افغانها بوده  ،اکنون در خطر قرار دارد .مسلما ما نمیخواهیم هیچ سالح یا سیستمی در اختیار
افرادی قرار گیرد که برای صدمه به منافع ما و متحدان ما از آنها استفاده میکنند.

طالبان تکلیف حکومت را یکسره کرد؛

 12نفرافغانستان را اداره میکنند!

وجود یک دولت و مجلس انقالبی ،کم کاری
پذیرفته نیست.
ین روزها کســانی کــه منافع شــان به خطر
افتــاده ،دروغ پراکنی میکنند چــرا که بنده
پای ریشه کن کردن فساد از این مجموعهها
میکنم ،دســتگاه انتصابات برای شایســته

در خیابا نهــای کابــل افــرادی

هیچ برنامهای برای باز پس گیری این سالحها ندارد.

بگوییم که فالن جا را مافیا دست گرفتهاند؟ با

خواهم ایستاد.تا روز آخری که بنده مدیریت

فروش پرچم طالبان!

آمریکا:

گزینــی کار خواهد کرد .اگــر مدیری که من
منصوب کردم ،دســت از پا خطا کند؛ فســاد
کند یا ناکارآمــدی او ثابت شــود ،بالفاصله
برکنار خواهد شــد .ما که نمازخوان هستیم و
خودمان را پیرو والیت میدانیم نباید بگویم
فالن مجموعه مربوط به فالن بیت آیات عظام
است یا متعلق به فالن جریان سیاسی است.
آغاز کار ما پایانی اســت بر مســئله مافیا در
مجموعههای اقتصادی زیر مجموعه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی.

ایسنا نوشت :مجله آمریکایی فارن پالسی به نقل از منابع گزارش داد که رهبران جنبش طالبان
یک شورای  ۱۲نفره برای اداره افغانستان تشکیل خواهند داد.منابع گفتند که به برخی از اعضای
دولت سابق،وزارتخانه های دلخواه ارائه می شود.این مجله نوشت :این شورا شامل مال عبدالغنی
برادر  ،بنیانگذار طالبان ،مال محمد یعقوب ،پسر مال محمد عمر بنیانگذار این گروه و همچنین یکی
از اعضای بلندپایه گروه تروریستی شبکه حقانی خلیل حقانی خواهد بود.

ممانعت طالبان ازپرواز  3هواپیمای پاکستانی در
فرودگاه کابل
طالبان درخواست اتحادیه اروپا برای خروج پناهندگان افغان از کابل را رد کرده است .به گزارش
رسانههای پاکســتان ،پرواز هواپیماهای خطوط هوایی ملی پاکستان به افغانستان لغو شده در
حالی که مقامات  PIAبرنامهریزی کرده بودند  3پرواز به کابل انجام شود.
«عبدا ...خان» سخنگوی  PIAتایید کرد عملیات هوایی به دالیل فنی به طور موقت متوقف شده
است .به گفته منابع پاکستانی ،همه مسافرانی که از سوی اتحادیه اروپا برای سفر هوایی توسط
این شرکت هواپیمایی درخواست داده بودند ،اتباع افغانستان هستند .این مسافران باید از کابل
به پاکســتان آمده و بعدا به اروپا یا آمریکا میرفتند؛ اما طالبان به آنها اجــازه نداده که از طریق
هوایی سفر کنند.

کافهاقتصاد
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مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اصفهانی ها تا  ۷شهریورتمدید شد
اصفهان پس ازتهران و قبل ازخوزستان ،دومین استان پرداختکننده مالیات درکشوراست.مدیرکل امور

دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان میگوید :مشکالت معیشتی کارگران منجر به فروپاشی خانوادههایشان شده است؛

کمک کارگر ،نشنیدم تلخ تر!
از صدای
ِ

مالیاتی استان اصفهانگفت :تمدید مدت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی با موافقت ستاد ملی مقابله با
کرونا به دلیل تعطیالت اخیرانجام شده است.بهروزمهدلو ادامه داد :مطابق قانون مالیاتهای مستقیم،
 ۳۱تیرآخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است ،اما به استناد مصوبه
ستاد ملی مدیریتکرونا ،مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری
تا پایان مرداد تمدید شده بود.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خاطرنشانکرد :با این وجود ،عطف
به تعطیالت روزهای اخیرو به استناد مصوبه روزشنبه  ۳۰مرداد ستاد ملی مدیریتکرونا ،این مهلت به
مدت یک هفته دیگرتمدید شد تا مؤدیان فرصت بیشتری برای انجام تکالیف مالیاتی داشته باشند.وی
با اشاره به اینکه برخورداری ازهرنوع تسهیالت و معافیت مالیاتی ،منوط به تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر
قانونی است ،افزود :فعاالن اقتصادی برای بهره مندی ازمشوقهای قانونی نرخ صفریا هرنوع تسهیالت
دیگرباید اظهارنامه خود را تا روزیکشنبه هفتم شهریور بصورت الکترونیکی ازطریق درگاه ملی مالیات به
آدرس  WWW.INTAMEDIA.IRارسال و مالیات خود را بپردازند.مهدلو هشدارداد :مؤدیان درصورت

حدود  ۷۰درصد واحدها ی ما حقوق شان با ۵ ،۴

ماه تعویق پرداخت میشود و مشکالتی معیشتی

برای کارگران به وجود آورده که باعث متارکه شدن
خانوادههای کارگری شده است

پرداخت نکردن مالیات یا تسلیم نکردن اظهارنامه خود در مهلت مقرر ،مشمول جرائم قانونی خواهند
شد.وی خاطرنشانکرد :اصفهان پس ازتهران و قبل ازخوزستان ،دومین استان پرداختکننده مالیات در
کشوراست ،سالگذشته حدود هشت هزارو  ۵۰۰میلیارد تومان دراین استان درآمد مالیاتی وصول شد.

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان مطرحکرد:

شرایط پرداخت بیمه بیکاری به آرایشگران مردانه
رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهانگفت :تنها آرایشــگرانی که بر اثر حادثه از کار افتاده شدهاند
میتوانند ازبیمه بیکاری استفادهکنند.سید مصطفی سلمانی درخصوص بیمه بیکاری شاغالن درصنف
آرایشگران مردانه با توجه بهکاهش درآمدشان دردورانکروناگفت :مسئوالن درحق این صنفکوتاهی
کردهاند.وی در ادامه از پیگیریهای نمایندگان مجلس برای حل مشکالت این صنف خبر داد و افزود:
پس ازنامه زدن این دو شخصیت به وزارتکارو رفاه اجتماعی ،ازطرف وزیرکارنامهای به رییس تامین
اجتماعی زده شد ،اما در پاسخ ،صنف آرایشگران مردانه را مشاغل اختیاری تعریف کرده و بیمه بیکاری

زینب ذاکر

هر روز تعدادشان بیشتر و بیشتر می شود؛

ناچیز و اندک است که دیده نمی شود .اگر هم دیده بشود ،دیر به دیر

و بیمه درمانی کــه به کارگــران تعلق می گیرد بســیار ناچیز اســت

کارگرانی که با غول مهیب بیکاری مواجه

پرداخت می شود.

بیمارستانهای ملکی برای کارگران رایگان است ،اما خدمات زیادی

می شوند .صدایشان شنیده نمی شــود و دردشان درک نمی شود

دبیر مجمع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان مــی گوید :حقوق ۷۰

ارائه نمیشود که بتواند جوابگوی درمان آنها باشد».

انگار! دستمزدشــان کفاف زندگــی را نمی دهد و تــازه همین اندک

درصد از واحدهای کارگری ما با  ۵ماه تعویق پرداخت میشود.

مشــکل فقط به همیــن جا ختم نمــی شــود .مولیانــی از عواقب

دستمزدها هم گاهی ماه ها پرداخت نمی شود.

مجتبی مولیانی تاکید می کند :ســال هاســت که فریاد تشکلهای

وخیم و دردناک مشــکالت معیشــتی کارگران هم خبــر می دهد؛

دغدغه نبود شــغل مناســب و نداشــتن امنیت شــغلی با افزایش

کارگری عدم حمایت از کارگران اســت؛ چراکه هیچ گونه حمایتی از

فروپاشــی خانواده هــا و افزایــش طــاق در میان خانــواده های

سرسامآور قیمت ها و گرانی های مداوم ترکیب شده و زندگی را هرروز

جامعه کارگری نمیشود.

کارگری که به تعویق افتــادن پرداخت حقوق باعــث و بانی آن بوده

سخت تر از روز قبل می کند .اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی

به گفته مولیانی؛ تنها خواســته اصلی جامعه کارگری حفظ اشتغال و

اســت« :حدود  ۷۰درصــد واحدهای ما حقوق شــان بــا  ۵ ،۴ماه

قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بهویژه دهکهای پایین جامعه

حداقل حقوقی است که بتواند معیشــت آنها را تامین کند چرا که با

تعویق پرداخت میشــود و مشــکالتی معیشــتی بــرای کارگران به

در کشــور مطرح بود ،حاال با قصه پرغصه ویروس کرونا ،مشــکالت

حقوق  ۴ ،۳میلیون تومانی حتی یک هفته از زندگی شان نمی چرخد

وجــود آورده کــه باعــث متارکــه شــدن خانوادههــای کارگــری

چندبرابر هم شده است.

و تا کنون این خواستهها برآورده نشده است.

شده است».

نبود بیمه ،نداشــتن خانه و ســرپناه ،بیکاری ،عدم پرداخت حقوق

مولیانی درباره بیمه کارگران هم می گوید« :کارگرانی که تجربه باالیی

کارگران با حقوق حداقلی گاهی قادر به تامین هزینه ها و خرج خورد

معقول و ثابت ،نبود حمایت ،کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه

دارند و در واحدهای صنعتی کار میکنند بیمه تامین اجتماعی دارند و

و خوراک روزانه خود هم نیســتند.خانه دار شــدن بــرای آن بخش

میکنند و تحمل حجم این همه مشــکل ،از طاقت شــانه های شان

برخی از کارفرماها زیر بار بیمه تامین اجتماعی نمیروند و سعی می

از خانواده کارگری که مســتاجر هســتند ،یک رویاســت .رویایی که

بیشتر و سنگین تر است.

کنند نیرو به صورت ســاعتی و کار آموزی به کار گرفته شود که بیمه به

حداقل ۵۰درصد از کارگران به گفته مولیانی آن را دارند.

هر اندازه پرداخت حقوق ها برای این قشــرمظلوم ،بدون ثبات است

آنها پرداخت نشود.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان می گوید 50 « :درصد

درعوض تورم و گرانی برای شــان ثبات دارد .قیمت ها باال می رود و

دولت به تعهداتش در خصوص بیمه بیکاری عمل نکرده اســت و از

کارگران ما فاقد مسکن هستند و فقط شعارهای مسکن داده میشود

حقوق ها افزایش پیدا نمی کند .اگر هم افزایشی داشته باشد ،آن قدر

تعداد بیمه شــدگان به دلیل وضعیت بد جامعه و بیماری کم میشود

و هیچ گونه وامی به جامعه کارگری داده نمیشود».

دیدگاه
یک کارشناس امور اقتصادی:

رتبه اصفهان ازنظرشاخص های کسب و کارپایین است

سطح کشور مورد ارزیابی قرار دادند که
و کار در استان اصفهان پایینتر از سایر
نقاط بوده است.
وی بیان داشــت :نوســانات شــدید
قیمتها در کل کشــور ،تغییر پیدرپی
مقررات و دستورالعملها ،سختگیری
مجوزها ،شــرایط کسب و کار و فســاد اداری از عوامل پایین آمدن شــاخصهای کسب و کار در
استان است.
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به پایین بودن جایگاه استان
از نظر ارزیابی  10شــاخص بین المللی ســهولت کســب و کار ،ادامه داد :در همین راستا شاهد
سرمایهگریزی در این منطقه هستیم.
وی اظهار داشــت :در اصفهان بــرای اعمال قوانیــن بانکی و بیمــهای ،مالیاتهای ســنگین
سختگیرهای زیادی را شاهدیم و محدودیتهای زیرساختی مثل آب ،بهداشت و محیط زیست
مشاهده می شود.
فوالدگر افزود :سال  ۸۹در جریان سفر مقام معظم رهبری به اصفهان ،اعالم شد که باید اصفهان
به همان جایگاه سابق که منبع نورافشــانی به جهان اسالم است ،برگردد و هم اکنون چشم انداز
و وضعیت مورد انتظار ما این نقطه اســت که در وضعیت کنونی با بخشی از مشکالت از جمله در
حوزه سرمایهگذاری ،اشــتغال زایی در بخش تولید و خدمات و همچنین باال بودن نرخ بیکاری
دچار اشکال هستیم.وی گفت :اصفهان از سال های گذشته همواره محل پرورش و رشد نیروهای
انســانی کارآمده بوده و در قرنهای اخیر تاثیر گذاری آن در شهر و کشور غیر قابل انکار است و به
علت داشتن تمدن چند هزار ساله چندین بار پایتخت ایران قرار گرفته است.
نماینده ســابق مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی ادامه داد :برخالف تصورات ،عمده
رشد اصفهان در  ۴۰سال گذشــته به خاطر نیروی انســانی خالق و مدیران قوی است نه به علت
برخورداری از اعتبــارات و بودجه دولتی کما اینکه بســیاری از پروژههای نیمــه تمام به صورت
مشارکتی و سرمایه گذاری پیش می رود.
فضای کســب و کار از جمله شــاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با
اســتناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شــرایط اقتصادی هر کشور پرداخت .محیط
فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی ترباشد منجر به افزایش سالمت اقتصادی
کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شــده و روند بهبودی شــاخص ها ی اقتصادی را در پی
خواهد داشت.شاخص فضای کسب و کار بر اساس  ۱۰زیرشــاخص« آغاز کسب وکار ،دریافت
مجوز ساخت و ساز ،هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکتها ،ثبت داراییها ،کسب اعتبارات
یا دریافت وام ،حمایت از سرمایهگذاران ،پرداخت مالیات ،تجارت کاال در جهان ،سهولت اجرای
قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکتها محاسبه میشود».
گفتنی است؛ این شاخص نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیتهای
اقتصادی و تجاری اســت .بانک جهانی هر ســاله وضعیت کشــورهای مختلف جهان را با این
شاخص ارزیابی می کند.

هم دریافت نمیکنند.وی در ادامه به افزایش بیمه آرایشگران اشاره کرد و گفت :در حال حاضر بیمه ما،
سی درصد است و درنتیجهگرانترین بیمه ،برای آرایشگران خواهد بود.رییس اتحادیه آرایشگران مردانه
اصفهان درپایانگفت :آرایشگران درصورت نیازباید ازبیمه خویش فردا استفادهکنند.

مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاهها خبر داد:

کاهش  ۲۹درصدی مسافران فرودگاه مهرآباد
مشاوراجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاههاگفت :فرودگاه مهرآباد به عنوان پرترافیکترین فرودگاهکشور
در تعطیالت پنج روزه ،کاهش  ۲۷درصدی نشست و برخاست و  ۲۹درصدی اعزام و پذیرش مسافران
را تجربه کرد«.غالمرضا رســتمیان» از کاهش پروازها در اکثر فرودگاههای کشور به دنبال ابالغیه ستاد
ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت بیشتر برای ناوگان مسافری در تعطیالت  ۲۵تا  ۳۰مرداد
ماه نسبت به مدت مشابه ماهگذشته خبرداد.بنا براین خبر ،ستاد ملی مقابله باکرونا  ۲۱مرداد ماه ،طی
ابالغیه جدیدی محدودیت بیشتری برای تردد ناوگان عمومی مسافری صادرکرد .دراین مصوبه ابالغ شد
که تردد ناوگان مسافری با وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی شامل پروازها ،قطار ،اتوبوس و خودروهای
مسافری برونشهری درهمه مسیرها برای مدت  ۶روزکاهش مییابد.

استاندار اصفهان:

حل همه مسائل استان اصفهان

شاخصهای محیطی کسب و کار در ردههای پایین قرار دارد.حمیدرضا فوالدگر اظهار داشت :اتاق

متاسفانه شاخصهای محیطی کسب

اشارهکرد وگفت :غیرازاینکهکمکی ازطرف دولت به این صنف نشده است ،شاغالن این حوزه بیمه بیکاری

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان به مردم قول داد ،باکاهش دمای هوا دیگرخاموشی های بدون برنامه ریزی شده دراصفهان نخواهیم داشت ،البته خاموشی

اســتاندار اصفهان گفت :هیچ مســئلهای در

را از ســوی تمام فعالین اقتصادی در

درکمیسیون رای دریافتکنند ،بیمه بیکاری تعلق خواهدگرفت.سلمانی به حمایت نکردن ازاین صنف

خبر روز

یک کارشــناس امور اقتصــادی گفت :نتایج یــک پژوهش علمی نشــان داد اصفهــان از نظر
بازرگانی ،اتاق تعاون و اصناف اســتان

اعالم سازمان تامین اجتماعی ،فقط به افرادیکه دراین صنف براثرحادثه ازکارافتاده شوند و همچنین

سخنگوی صنعت برق استان:

درگرو حل مشکل آب است

اصفهان در یک مــدل علمی  ۲۸مولفه

را برای این صنف تایید نکردهاند.رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان بیان کرد :سال گذشته طبق

اصفهان مهم تر از مشــکل تامین آب نیست
که اگر حل شود ،سایر مســائل استان نیز به
راحتی برطرف خواهد شــد.بر اســاس آمار و
ارقام موجود ،میزان خشکسالی اصفهان طی
 ۱۰سال اخیر و از حیث شدت در  ۵۰سال اخیر

دیگرخاموشیهای بدون برنام ه دراصفهان نخواهیم داشت
های با برنامه بستگی به بارشبکه سراسری برقکشوردارد.محمدرضا نوحی ،با اشاره به اینکه با وجود اعالم آمادگی ازسوی توانیر ،دراصفهان خاموشی نداشته ایم،
اظهارکرد :درحال حاضروضعیت اصفهان به لحاظ تامین برق به خصوص دربخش خانگی مناسب است.وی به مردم قول داد باکاهش دمای هوا دیگرخاموشی
های بدون برنامه ریزی شده دراصفهان نخواهیم داشت ،همچنین خاموشی های با برنامه ریزی بستگی به بارشبکه درکلکشورداردکه اکنون شرایطکشوردرتامین
برق مناسب است.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه درتعطیالت اخیرذخیره های نیروگاه های برقابی درتولید برق به شبکه سراسریکمککرد،
گفت :به عنوان مثال یک واحد نیروگاهکارون چهاردرمداربودکه به تولید برق اصفهان وکشورکمککرد.وی تاکیدکرد :البته همچنان خاموشی های با برنامه ریزی
شده درسایت ها وجود دارد و درصورت ایجاد هرگونه مشکل وکمبود تولید برق این خاموشی ها اعمال می شود.نوحی با بیان اینکه با صرفه جویی مردم و همکاری
صنایع قطعی برق نخواهیم داشت،گفت :صنایع فوالد همچنان به مدیریت بارشبکه سراسری برقکمک میکنند و مدیریت باربرای صنایع درکشورانجام می شود.
وی تاکیدکرد :طی چند روزگذشته تاکنون خاموشی های با برنامه ریزی و بدون برنامه ریزی شده دراصفهان نداشته ایم.

بیسابقه بوده به طوریکه هم اینک  ۸۰درصد از
مناطق این استان درگیرخشکسالی بلندمدت

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری آب منطقهای اصفهان:

اســت.عباس رضایی ،اســتاندار اصفهان در

ذخیره سد زایند ه رود نسبت به بلند مدت  ۵۵۸میلیون

ویژه برنامه تلویزیونی «گفــت وگوی هفته»

مترمکعب کسری دارد

که به مناســبت هفته دولت اجرا شد ،گفت:
به دلیل خشکســالی بی سابقه ،مردم استان
در بخشکشــاورزی و آشــامیدنی با مشکل
زیادی مواجهند ،اما در نظام جمهوری اسالمی
اقدامات خوب دیگری نیزصورتگرفته است.
وی ،پروژه انتقال آب ازخلیج فارس به اصفهان
برای تامین آب صنایع ،ایجاد اشتغال و بهبود
کســب و کار را از مهم ترین پروژههای در حال
اجرای اســتان اعالم کرد.رضایی با اشــاره به
طرح انتقــال  ۲۵۰میلیــون مترمکعب آب از
خلیج فارس به اصفهان تصریح کرد :ما حتی
ورق آهن مورد نیاز ،مسیر لوله گذاری و طرح
مطالعاتی انتقال آب را هم انجام داده ایم.وی
با اشــاره به آغارپروژه انتقال آب ازبهمن سال
گذشته گفت :طرح انتقال آب از خلیج فارس
توسط بخش خصوصی با همکاری اداره صنایع،
اتاق بازرگانی ،شهرداری و  ...در حال اجراست

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بــرداری آب
منطقهای اصفهان گفت :ذخیره فعلی ســد زاینده
رود نسبت به متوســط بلند مدت(دوره  ۵۲ساله)
با کسری  ۵۵۸میلیون متر مکعبی روبه روست.
محمود چیتیان ،ذخیره فعلی ســد را  ۲۸۲میلیون
متر مکعب اعالم کرد و ادامه داد :این رقم در متوسط
بلند مدت  ۸۴۰میلیون متر مکعب بود.
وی ادامه داد :ذخیره فعلی ســد زاینده رود نسبت
به ســال قبل هم که  ۳۳۷میلیون متر مکعب آب

عکس روز

و در مدت سه سال و حداکثر پنج سال تکمیل
میشود.عملیات اجرایی ابرپروژه انتقال آب
از خلیج فارس به اصفهان همزمان با  ۶استان
واقع درفالت مرکزی و شرقکشور ،اسفند سال
گذشته با دستور رییس جمهوری (وقت) به
صورت ویدئو کنفرانسی آغاز شد.برای اجرای
این پروژه در مجموع با لولهگذاری به طول سه
هزار و  ۷۰۰کیلومتر و صــرف  ۱۲۸هزار میلیارد
تومان اعتبار ،آب خلیج فارس و دریای عمان
به هفت اســتان هرمزگان ،کرمان ،خراســان
جنوبی ،خراســان رضــوی ،یــزد ،اصفهان و
سیستان و بلوچستان منتقل میشود.

بازارقدیمی دزفول
بازار قدیمی دزفول از جاذبه های
دیدنی این شهر اســت و اصناف
مختلفی همچون آهنگران ،بزازان،
خراطان ،زرگران ،و خرده فروشان
دراین چهارراسته فعال هستند.

داشــتیم ۱۷ ،درصد کمتر شــده است.سرپرست

سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلیترین سدهای

معاونــت حفاظت و بهــره بــرداری آب منطقهای

مرکز کشور و تامین کننده آب شرب ،محیط زیست،

اصفهان اضافه کرد :ورودی به ســد  ۵.۶و خروجی

کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران ،در سال

از آن  ۲۵.۵متــر مکعب بر ثانیه اســت.چیتیان به

 ۱۳۴۹با ظرفیت  ۱.۴میلیارد مترمکعب بهره برداری

اهمیت توجه هر چه بیشــتر در مصــرف بهینه در

شد ،این سد قوسی شــکل در ۱۱۰کیلومتری غرب

بخشهای گوناگون آشامیدنی ،کشاورزی و صنعت

اصفهان در شهرســتان چادگان قرار دارد.زایندهرود

اشاره و تاکید کرد :بدون شک بی توجهی به مصرف

به طول افزون بر ۴۰۰کیلومتر بزرگ ترین رودخانه

بهینــه ،تامیــن آب را در ماههای آینــده با چالش

منطقه مرکزی ایران اســت که از کوههای زاگرس

مواجه میکند.وی تاکید کــرد :وضعیت بارشها و

مرکزی به ویــژه زردکوه سرچشــمه میگیرد و در

خشکسالی در این منطقه جدی است و نیاز است

کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش میرود و در

که همگان برای سازگاری با کم آبی مشارکت کنند.

نهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان میریزد.
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بهره برداری از ۱۱طرح منابع طبیعی درهفته دولت
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بام ایران

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ضمنگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و

سراب بیآبی دربام ایران
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

باهنراظهارداشت :همزمان با هفته دولت  ۱۱طرح درحوزه آبخیزداری آماده بهره برداری است.سیداسماعیل

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

صالحی افزود :اجرای این طرحهاکه احداث بند سنگی مالتی است ازپارسال با اعتباری بیش از ۴۸میلیارد
و  ۲۸میلیون ریال آغازشده بود.صالحی اضافهکرد :منبع تامین اعتباراین طرحها ازمحل اعتبارات صندوق
توسعه ملی است.وی ادامه داد :اجرای عملیات آبخیزداری با هدفکنترل سیالب و رسوب و جلوگیری از
فرسایش خاک ،تغذیه آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی ،چاهها ،قناتها و بهبود معیشت آبخیزنشینان
اجرا میشود.صالحیگفت :این اقدامات نقش موثری درجلوگیری ازخسارتهای احتمالی به ویژه ورود
سیالبهای فصلی به روستاها ،زمینهای باغی وکشاورزی پایین دست این حوزه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد در حاشیه بازدید از گلخانههای تک واحدی این شهرستان گفت :شهرکرد
دارای  ۱۶طرح گلخانهای تک واحدی به مساحت  ۳.۹هکتار اســت که در حال حاضر بیش از  ۳۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارند.فرهاد رفیعی افزود :ازاین طرحها  ۷طرح درسطحی معادل  ۶.۲هکتاربیش از۹۵
درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و درماه جاری قابل افتتاح هستند.رفیعی درپایان توسعهکشتهای
لزایی ،محرومیتزدایی و افزایش بهرهوری ازمنابع برشمرد.
گلخانهای را موجب اشتغا 

بخشی از این وضعیت قطعا ناشی از شرایط آب و هوایی حاکم بر کشور
است ،اما سیاســتگذاریهای غلط در حوزه برداشت از منابع آبی در
دسترس در کشور نیز بر این مسئله نیز تاثیرگذار است.
بخش کشــاورزی یکی از بخشهایی اســت که از خشکسالیهای
اخیر بهشدت متاثر و تامین معیشــت بهرهبرداران این حوزه نیز دچار
مشکالت فراوانی شده است ،قطعا توسعه کشاورزی در شرایط کمآبی
و کمبود بــارش بههیچ عنوان منطقی نیســت ،اما عــدهای اصرار بر
توسعه کشاورزی در مناطق خشک و کمآب کشور دارند ،زیرا معتقدند

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کشاورزی تنها راه تامین امنیت غذایی در کشور است.
امروزه بیشــترین میــزان منابــع آب در بخش کشــاورزی از طریق
ســفرههای آب زیرزمینی تامین میشــود ،کاهش نزوالت آسمانی

ذخیره سازی  ۲۵هزارو  ۸۳۱تن گندم درسیلوهای چهارمحال

باعث شده که این سفرههای آب زیرزمینی تغذیه نشوند و سطح آنها

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :در حال حاضر  ۲۵هزار و

روز به روز پایینتر بیاید و قطعا جبران آن نیز بسیار دشوار خواهد بود،

 ۸۳۱تنگندم درسیلوهای استان ذخیره و ازابتدای امسال تاکنون  ۱۶هزارو  ۲۰۰تن محصول ازکشاورزان
خرید تضمینی شده است.کیقباد قنبری افزود :امسالگندمکشاورزان با قیمت پنج هزارتومان خریداری
میشود.قنبری با اشاره به اینکه درچهارمحال و بختیاری  ۱۵مرکزخرید تضمینیگندم وجود دارد ،اضافه
کرد :ازاین تعداد درحال حاضر ۱۰مرکزفعال است.وی ادامه داد :پیشبینی میکنیم امسال بتوانیم ۲۰
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم.قنبری گفت :تاکنون  ۷۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از طلب
کشاورزان پرداخت شده است.

اگر برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در این شرایط متوقف نشود با
بحران مواجه خواهیم شد.
رییس هیئت مدیره انجمن هیدرولوژی ایران با اشاره به اینکه بحث
خشکسالی و خشکی کامال متفاوت است ،اظهار کرد :متاسفانه برخی
بحث خشکی و خشکسالی را با یکدیگر مترادف میدانند و مشکالت
کنونی نیز به همین علت است ،همچنین در چهارمحال و بختیاری از
چند سال گذشته با خشکسالی مواجه هستیم.

فراهم شدن  ۹۶۴فرصت شغلی درچهارمحال و بختیاری
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت :همزمان با هفته دولت۱۱۳ ،
طرح با  ۳۲۵میلیارد و  ۴۰۶میلیون تومان در اســتان افتتاح میشــود.مجید نظری افزود :با بهره
برداری از این طرح ها ،زمینه اشــتغال  ۹۶۴نفر فراهم خواهد شد.نظری اضافه کرد :در شهرستان
اردل  ۱۳پروژه ،در شهرستان بروجن  ۲۰پروژه ،در شهرستان بن هفت پروژه ،در شهرستان خانمیرزا
هفت پروژه ،در شهرستان سامان پنج پروژه ،در شهرستان شهرکرد  ۲۷پروژه ،در شهرستان فارسان
هفت پروژه ،در شهرستان کوهرنگ  ۱۶پروژه ،در شهرستان کیار  ۱۶پروژه و در شهرستان لردگان ۱۷
پروژه افتتاح و کلنگزنی خواهد شد.وی با اشــاره به اینکه سه پروژه زیرساختی مربوط به شرکت
برق با  ۹میلیارد و  ۶۹۸میلیون تومان اعتبارآماده افتتاح و بهرهبرداری است،گفت :پنج طرح شرکت
برق نیز با اعتبار بیش از  ۵۲میلیارد تومان کلنگزنی خواهد شد.

روحا ...فتاحــی بــا تاکید بــر اینکه کشــور ایــران در یــک منطقه
کامال خشــک قــرار دارد ،عنوان کرد :خشــکی ویژگــی آب و هوایی
این کشــور و از هزاران ســال قبل خشــکی بــر این منطقــه حاکم
بوده اســت ،اگر بخواهیم بیــش از ظرفیتی که آب و هوای خشــک
اجــازه میدهــد کشــاورزی و از اراضی بهرهبــرداری و یــا فرصت
شــغلی ایجــاد کنیــم ،قطعا ایــن توســعه پایــدار نخواهــد بود و
شکننده است.
فتاحی افزود :در ســالهایی مانند امســال که با خشکسالی مواجه
شــدهایم ،اگر اتکا در معیشت بر کشاورزی باشــد ،قطعا با مشکالت
بسیاری مواجه خواهیم شــد و هیچ راهکار اساســی برای آن وجود
ندارد ،زیرا نمیتوانیم یک منطقه خشــک را به منطقه مرطوب تبدیل

 ۷پروژه آب و فاضالب درهفته دولت افتتاح میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاریگفت :همزمان با هفته دولت ۸ ،پروژه آب و فاضالب در
استان افتتاح وکلنگزنی خواهد شد.احمدرضا محمدی افزود :اجرای خطوط انتقال و احداث مخزن ذخیره
ی شود.
 ۳۰۰مترمکعبی روستای نصرآباد ازتوابع شهرستانکوهرنگ با هزینه  ۴۰میلیارد ریال ،کلنگزنی م 

مفاد آراء
 6/17آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين 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 رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  5476مورخ  1400/04/28هيات اول آقای سيد حسن قاضی
عسگر به شناسنامه شماره  945کدملي  1285631943صادره اصفهان فرزند حسين
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  240متر مربع قسمتی
از پالک شماره  32اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکيت عباس و بمانعلی مزروعی از سند شماره  47637مورخ  1349/9/14دفترخانه
شماره  29اصفهان و با توجه به نامه شماره  16/1400/10507مورخ 1400/3/17
اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول1400/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/03 :
م الف 1175063 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/18آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين 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 رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديــف  -1راي شــماره  5751مــورخ  1400/05/04هيات اول آقای رســول
مير آبادی به شناسنامه شــماره  2814کدملي  1141230836صادره خمينی شهر
فرزند رضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت  152/10متر مربع پالک
شماره  66اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت
حيدر ميرآبادی عاشق آبادی از سند  10344مورخ  1350/10/1دفترخانه  95اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول1400/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/03 :
م الف 1175713 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/19آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين 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 رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.

عکس :؟؟؟

پیشرفت  ۳۰درصدی  ۱۶طرح گلخانه درشهرکرد

بحران کمآبی بیشــتر از هر زمان دیگری بر کشــور ایران چنبره زده ،

کنیم.
وی ادامه داد :به جای اینکه بهدنبال توسعه بر مبنای آمایش سرزمین
در مناطق مختلف کشــور باشیم و بر این اســاس برنامهریزی کنیم،
بهدنبال راضی کردن مردم بودیم ،بنده از مخالفان سرســخت توسعه
کشاورزی و باغداری در حاشیه زایندهرود هستم و برای این موضوع
نیز دالیل کامال علمی دارم.

اصالحی
رديف  -1راي شماره  4706مورخ  1400/04/13هيات چهارم مساحت ششدانگ
 201/50متر مربع می باشد که در رای شماره  1399/11/20- 27068هيات چهارم
آقای عباسعلی عابدينی گورتانی به شناسنامه شــماره  12کدملی 1289857350
صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  142/09متر مربع
پالک  464فرعی از  14اصلی واقع در اصفهان بخــش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان مورد ثبت در صفحه  230و  233دفتر  311امالک آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول1400/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/03 :
م الف 1175707 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/20آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات /هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت .لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديف  -1برابر رای شماره  140060302023000517مورخ  1400/05/16آقای
مصطفی شمسی کمشچه به شماره شناسنامه  122کدملی  1286400848صادره از
اصفهان فرزند تقی نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان تجاری به مساحت 96/55
متر مربع مفروزی از پالک شماره  -3760اصلی واقع در بخش  3ثبت اصفهان که
در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1400/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/03 :
م الف 1175209 :ابوالفضل ريحانی رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی
اصفهان
مفاد آراء
 6/21آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  2007مــورخ  1400/02/22هيات ســوم خانــم آرزو محمدی
حاجی وند به شناسنامه شماره  5550139162کدملي  5550139162صادره کوهرنگ
فرزند آغاجان در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت  337/19متر مربع پالک 675
فرعی از  18اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت در
صفحه  275دفتر  56امالک الی  271دفتر  54امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/18 :
م الف 1179715 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

وی با اشــاره به اینکــه متاســفانه در فرآیند تولید محصــول ،برای

میزان بارندگی بهاره در سالجاری در اســتان به حداقل خود رسیده

آب مورد نیاز ارزشگذاری نشــده اســت ،تصریح کرد :آب بهعنوان

اســت ،اظهار کرد :بخش زیادی از اراضی کشــاورزی اســتان تحت

مهمترین نهاده در بخش کشاورزی باید ارزشگذاری شود و کشاورز

کشــت دیم بوده و کاهش بارش بــه تولید محصوالت کشــاورزی

نیز باید بابــت آب مصرفی هزینــه پرداخت کند ،اگر ایــن اتفاق رخ

خســارت وارد کرده اســت و میــزان تولیــد محصول تا یک ســوم

دهد ،آنگاه کشــاورز بدون مهابا از آب برای آبیاری اراضی کشاورزی

کاهش دارد.

خود اســتفاده نمیکند ،زیــرا بــرای آب مصرفی خود بایــد هزینه

عطاا...ابراهیمــی افزود :طبــق برآوردها ،بر اثر خشکســالی حدود

پرداخت کند.

ســه میلیارد و  ۱۰۰میلیــون تومان خســارت به بخش کشــاورزی،

وی تاکید کرد :در حــوزه آب و کشــاورزی باید بــه دور از البیگری،

تولیدات باغــی،زراعی ،گیاهــی و آبزیان وارد شــد که رقم بســیار

باندبازی و سیاسیکاری با عقالنیت تصمیم بگیریم ،تمامی چاههای

باالیی است.

غیرمجاز در کشور باید پلمب شــوند ،همچنین باید با نصب کنتورهای

ابراهیمی یادآور شد :تالش شده است تا با رفتن به سمت کشتهای

هوشمند برداشت آب از چاهها کنترل شود ،قطعا جراحی در حوزههای

متراکم مانند تولیدات گلخانهای ،کمبود آب در بخش کشــاورزی تا

مختلف درد و تبعــات اجتماعی نیز خواهد داشــت ،برای این منظور

حدودی جبران شود.

نیازمند مدیران جسور هستیم.

رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه

خســارت میلیــاردی خشکســالی به بخــش کشــاورزی در

چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه

مفاد آراء
 6/22آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  4362مورخ  1400/04/07هيات اول آقای سيد عباس حسينی پور
به شناسنامه شماره  21195کدملي  1292129239صادره اصفهان فرزند سيد حسين در
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  99/06متر مربع قسمتی از پالک شماره 469/1
فرعی از  15اصلي واقع در اصفهان بخش  14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت
مرتضی مستاجران از مورد ثبت صفحه  395دفتر  462امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/18 :
م الف 1180001 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/23آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  5796مــورخ  1400/05/05هيــات دوم خانــم عفت رضوان
چالشــتری به شناســنامه شــماره  2کدملــي  4622552523صادره شــهرکرد فرزند
علی يار در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت  65/50متر مربع قســمتی از
پالک شــماره  45اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از
مالکيت فتح اله فتحی وازيچه از ســند شــماره  24024مــورخ  1341/12/12دفترخانه
شماره  29اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/18 :
م الف 1180031 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/24آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه  15روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  5797مــورخ  1400/05/05هيات دوم خانم زهــرا حيدری به

 ۳۰هکتار سطح زیر کشت گلخانهای در استان وجود دارد ،خاطرنشان
کرد :عالوه بر این مقدار ،تقاضای  ۲۰۰هکتار احداث گلخانه از ســوی
مردم استان ارسال شده که میتواند جهش قابل توجهی را در تولیدات
گلخانهای رقم بزند.

شناسنامه شــماره  11کدملي  1290315159صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ
يک باب ساختمان به مساحت  223/75متر مربع قسمتی از پالک شماره  68اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد زارع بهرام آبادی از
سند شــماره  36/83مورخ  1350/1/21دفترخانه شماره  65اصفهان از مورد ثبت صفحه
 93دفتر  48امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/18 :
م الف 1180037 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/25آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود  .در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 دادخواست خود را به مرجع
قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  1400/04/12 - 4697هيات دوم آقای محسن محمدی به شناسنامه
شماره  3329کدملي  1285937651صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت  211/85متر مربع قسمتی از پالک شماره 94
فرعی از  4اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر
امالک الکترونيک  139820302025006701و 139820302025006700
رديف  -2راي شماره  1400/04/12 - 4698هيات دوم خانم ندا مسقطيان به شناسنامه
شماره  53675کدملي  1280426764صادره اصفهان فرزند محمد مهدی در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  211/85متر مربع قسمتی از پالک شماره
 94فرعی از  4اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مورد
ثبت دفتر امالک الکترونيک  139820302025006701و 139820302025006700
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/18 :
م الف 1180182 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/26شــماره نامــه 1400/05/04 -140085602025005387 :نظر بــه اينکه آقای
رضا خليليان گورتانی با وکالت از طرف آقای حســين خليليان گورتانی بموجب وکالتنامه
شــماره  102182مورخ  1400/03/26دفترخانه  25اصفهان با تسليم دو برگ استشهاد
شــهود شــماره رمز تصديق  140651مورخ  1400/4/6دفترخانه  112اصفهان مدعی
مفقود شدن سند مالکيت دويست و ســی ســهم و هفتاد و يک – يکصد و هشتم سهم
مشاع از بيست و چهار ســهم ششدانگ پالک شــماره  13/399واقع در بخش 14ثبت
اصفهان کــه در ذيل ثبت شــماره  207993صفحه  579دفتر جلــد  913امالک تحت
شــماره چاپی  0203308صادر و تســليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکيت
مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده است.
لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده  120آئين نامــه قانون ثبت در يک
نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود
سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت
يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1179390 :ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان

جامعه

خبر خوان
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کمکهای کمیته امداد درروزهای کرونایی
معاون حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان اصفهــان گفت :توزیع
بستههای بهداشــتی از قبیل  ۳هزار عدد ماســک و ...در ادارات ،توزیع  ۳هزار عدد ماسک در بین

واکسیناسیون کج دار و مریز فرهنگیان در اصفهان؛

مددجویان ،توزیع سبد غذایی دربین نیازمندان اصفهانی ،پرداخت هزینههای بیمارستان نیازمندان،

خبری از بازگشایی مدارس نیست

پیگیری برای تهیه تجهیزات پزشــکی و تعامل و هدایت مددجویان به مراکزی که توزیع وســایل
بهداشــتی را دارند مثل خیریهها از اقدامات کمیته امداد بوده است .هادی بنایی ادامه داد :اطالع
رسانی به مددجویان برای رعایت شیوهنامههای بهداشتی و ارائه خدمات غیرحضوری به مددجویان
از دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) در اســتان اصفهان است.معاون حمایت و سالمت

تزریق اجباری واکسن کرونا

خانواده کمیتــه امداد امام خمینی (ره) اســتان اصفهان گفت :به تعداد محــدودی از مددجویان

اجباری یا اختیاری بودن واکسیناسیون معلمان موضوع دیگری استکه

کمکهایی با دادن وام برای تهیه دستگاه اکسیژن ســاز انجام شد.بنایی در پایان صحبتهایش

ترس را دروجود تعدادی ازآنها ایجادکرده است .آال بهرامی ،معلم یکی از

خاطرنشانکرد:کمیته امدادکمکهای نقدی ازجمله هزینه بستری بیمارانکرونایی تحت پوشش

مدارس اصفهان است ،او و خانواده اش که هنوز به واکسنهای در حال

را نیز در این ایام داشته است.

تزریق برای پیشــگیری از کرونا اعتماد ندارند ،میگوید :همه میگویند
استفاده از واکسن کرونا اختیاری است اما مدرسهای که در آن تدریس
میکنم شرط تمدید قرارداد من را واکسیناسیونکرونا اعالمکرده است.
وی ادامه میدهد :به ما نگفتند واکســن اجباری است اما هر روز مدیر
زنگ میزند و پیگیر تزریق واکسن ماســت ،بعضی از همکاران من نیز
تمایلی هم به زدن واکسن نداشتند به دلیل نداشتنکارت واکسن توسط
مدیرسرزنش شدند و بعضی ازآنها ازحضوردرمدرسه منع شدند.

همچنین معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش اصفهان در
خصوص روند واکسیناسیون معلمان میگوید :واکسیناسیون معلمان
از حدود  ۱۵روز پیش شروع شده و در کل استان این عملیات انجام شد.
دربرخی شهرهای بزرگ استانکه امکانات دانشگاه علوم پزشکیکم بود
مراکز تجمیعی مخصوص فرهنگیان را در نظر گرفتیم که بحث نیروهای
از زمان آغاز شــیوع کرونا در کشــور تاکنــون معلمان و دانــش آموزان
بالتکلیفترین افرادی هستندکه تصمیم قطعی درخصوص روند فعالیت

آموزان واکسینه نشوند مدارس به صورتکامل فعالیت نخواهد داشت.هر

آنها برای ادامه تحصیل مشخص نشــد ،واکسیناسیون معلمان در برابر

چند اظهارات سخنگوی ستاد مقابله باکرونای استان اصفهان قابل تأمل

کرونا تصمیمی بودکه دراواخردولت دوازدهمگرفته شد و این امرکجدارو

است ،اما باید توجه داشتکه واکسیناسیونکرونا اگرامروزهم آغازشود

مریزدرحال انجام است.درشرایطیکهکمترازیک ماه به زمان بازگشایی

اجرای فازدوم آن ،آن هم درشرایطیکه دانشگاه علوم پزشکی اعالمکرد

مدارس درکشورباقی مانده است هنوزواکسیناسیون معلمان پایان نیافته

درحال حاضرواکسن برای فازدوم نداریم ،شرایط راکمی سخت میکند

و از سویی دیگری خبری از واکسیناسیون دانش آموزان برای حضور در

و امکان واکسیناسیون دانش آموزان را درهالهای ازابهام فرو برده است.

کالس درس نیست.

با کدام منطق قصد بازگشایی مدارس را دارند؟

آموزش ترکیبی درمدارس درسال تحصیلی آینده دردستورکاراست

نگرانی معلمان و همچنین والدین دانش آموزان درزمینه احتمال بازگشایی

اما دراین بین مسئوالن استان اصفهانکهگویا عزم خود را برای بازگشایی

مدارس تا قبل از واکسیناسیون کامل قابل توجه است .خانم احمدی مادر

مدارس این اســتان جزم کردهاند ،از استفاده از روش ترکیبی برای این

دانش آموز پایه هفتم اســت ،او در خصوص نگرانی خود میگوید :با کدام

امر ســخن به میان میآورند .حجت ا...غالمی ،سخنگوی ستاد مقابله

منطق میخواهند مدارس را حضوری کنند ،من نگران جان بچهام هستم،

با کرونای اســتان اصفهان در این رابطه میگوید :برای این امر با حضور

درســت که آموزش مجازی ضعیف بوده اما وقتی هنوز معلمان نیز به طور

 ۱۵دانش آمــوز در یک کالس آغــاز میکنیم و این حضور چرخشــی

کامل واکسینه نشدهاند چگونه حرف ازمدارس حضوری میزنند.وی ادامه

خواهد بود ضمن اینکه مابقی دانش آموزان به صورت مجازی آموزش

میدهد :اگروضعیت این باشد من فرزندم را به مدرسه نمیفرستم ،مگراز

را دنبال خواهند کرد.وی ادامه میدهد :محور اصلی بازگشایی مدارس

جان بچهام سیرشده ام ،یاد نگیرد بهترازاین استکه جانش درخطرباشد،

واکسیناسیون است ،دراین زمینه واکسیناسیون معلمان ،دانش آموزان،

من وقتی راضی میشــوم که بچهام به مدرسه برود که واکسن مخصوص

والدین و سرویس مدارس را دردستورکارداریم.سخنگوی ستاد مقابله

کودکان نیزتزریق شود.

انسانی شامل پزشک ،واکسیناتورو پرستارتوسط خود آموزش و پرورش
تامین شــد.وی ادامه میدهد :دراکثرشهرســتانها واکسیناسیون دو
هفته پیش تمام شده و در هفته گذشته نیز واکسن تعدادی از فرهنگیان

دستگیری  11نفرازعامالن ضرب و شتم ناهیان ازمنکر
دراصفهان
فرمانده انتظامی استان بیان داشت :ماموران پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان پس از
دریافت تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر هنجارشکنی و ضرب و شتم تعدادی از همسایگان
دریکی از محالت شهر اصفهان ،بالفاصله در محل حضور یافته و به بررسی موضوع پرداختند .سردار
محمدرضا میرحیدری افزود :در تحقیقات صورت گرفته توسط ماموران مشخص شد عده ای افراد
شرور و هنجار شکن اقدام به هنجار شکنی و هتاکی به عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) کرده و
پس از اینکه همســایگان متهمان را امر به معروف و نهی از منکر می کنند ،آنها را مورد ضرب و شتم
قرار می دهند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشــت  :با توجه به اینکه افراد شرور از محل متواری شده
بودند بالفاصله اقدامات هوشمندانه پلیسی برای یافتن آنها آغاز و در کمتر از 10ساعت مخفیگاه این
افراد که  11نفر بودند شناسایی و طی یک عملیات ضربتی همه آنها توسط ماموران پلیس دستگیر
و تحویل مرجع قضایی شدند .این مقام ارشــد انتظامی خاطر نشان کرد 2 :نفر از عامالن اصلی که
منزل را در اختیار افراد شــرور قرار داده بودند نیز دســتگیر و منزل نیز با حکم مقام قضایی پلمب
شد.سردار میرحیدری با بیان اینکه ماموران پلیس و دســتگاه قضایی حامی و پشتیبان آمران به
معروف و ناهیان از منکر هستند ،گفت :به کسانی که اقدام به هتاکی و هنجار شکنی کرده و به آمران
به معروف و ناهیان از منکر نیز تعرض کنند هشــدار می دهیم که بدانند با برخورد سخت و قاطعانه
پلیس و دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

واکسینه شدهاند ،براساس آماریکه داریم تعدادی ازهمکاران ما به خاطر
شرایط گروه سنی واکســن خود را تزریق کردهاند و به صورت مدرسه به
مدرسه هرکدام ازمعلمانکه تمایل داشتند تزریق واکسن را انجام دادند.
وی با بیان اینکه درمجموع  ۵۰هزاردوزواکسن به معلمان استان اصفهان
تزریق شده ،تاکید میکند :برای تزریق واکسن معلمان هیچ اجباری درکار
نیست،کامال اختیاری بوده اما بیشترمعلمان مشکلی برای تزریق واکسن
ندارند و حدود  ۷۰درصد جامعه همکاران ما تحت پوشش قرار می گیرند
و مابقی نیز به خاطر شرایط گوناگون واکسن خود را دریافت کردهاند.هر
چند هنوزروند بازگشایی مدارس دراستان اصفهان درهالهای ازابهام قرار
دارد؛ اما مسئوالن باید توجه داشته باشندکه واریانت های جدیدکرونا درراه
است و باید راهکارجدی برای ایجاد زیرساختهای مناسب برای تحصیل
مجازی را فراهم کنند تا بیش از این شاهد خسارات جانی ناشی از شیوع
کرونا و بی تدبیریها درمدیریت این بیماری نباشیم.

 4دستگاه خودروی سواری موسوم به خودروی شوتی مشکوک و در بازرسی دقیق صورت گرفته
از آنها انواع کاالهای خارجی قاچاق را کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:
در طرح مذکور  32هزار و  800نخ سیگار ،هزار و  645دستگاه لوازم خانگی 160 ،دستگاه تجهیزات
پزشکی2 ،هزار و  220توپ پارچه 171 ،ثوب پارچه 2 ،هزار و  81قطعه ابزار آالت صنعتی 218 ،دستگاه
ماینر 4 ،هزار و  450کیلو چوب 500 ،لیتر ســوخت 19 ،هزار کیلو قهوه و  450کیلو شکالت کشف و
توقیف شد.سرهنگ هاشمی فر با بیان اینکه ارزش این محموله ها برابر اعالم کارشناسان مربوطه
 68میلیارد ریال ارزیابی شده است ،گفت :در این رابطه  44فرد متخلف دستگیر و به همراه پرونده
برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

انهدام باند جاعالن سکه دراصفهان
رییس پلیس آگاهی استان بیان داشت :در پی وصول اخباری مبنی بر اینکه یک آقا و خانم قصد
فروش سکه تقلبی در بازار شــهر نجف آباد را دارند ،بالفاصله عوامل پلیس آگاهی این شهرستان
وارد عمل شدند.سرهنگ حسین ترکیان افزود :دراین خصوص  2نفر که مقداری سکه بهار آزادی
تقلبی همراه داشتند دستگیر شدند که در بازجویی های به عمل آمده به خرید آنها از  3نفر اعتراف
کردند.رییس پلیس آگاهی اصفهان ادامه داد 3 :متهم دیگر این پرونده نیز طی عملیات جداگانه
ای دستگیرو دربازرسی ازمخفیگاه آنها  5هزارو  500کارت جعلی سکهکشف شد.این مقام انتظامی
بیان داشــت :همه متهمان این پرونده پس از تشــکیل پرونده و برای اقدامات قانونی به مراجع
قضایی تحویل داده شدند.

است.وی توسعه کیفی رشتهها را در چهار سال اخیر از اولویتهای مراکز علمی وکاربردی دانست و
افزود :برای افزایش کیفیت آموزشی در استان  ۴۰مرکز به  ۲۱مرکز کاهش داده شده است.رضایی
گفت :در حل رایزنی با مدیران ارشد هستیم که اعتبار مدارک دانشگاه علمی کاربردی تنزل پیدا نکند
و در این مورد به اعتراضهای دانشجویان و فارغ التحصیالن هم پاسخ میدهیم.رییس دانشگاه
جامع علمی کاربردی اصفهان ادامه داد :سیاست دانشگاه ،آموزش مهارتها و توسعه رشتههای
مهارتی است و  ۷۰درصد واحدها به صورت عملی در محیط کار آموزش داده میشود.

حاضر با کمبود شدید واکسن کرونا مواجه است و از مردم میخواهیم تا زمانیکه پیامکی دریافت
نکردند به مراکز تجمیعی واکسیناســیون مراجعــه نکنند.رضا فدایی افزود :موجودی واکســن
«سینوفارم» و «کوو ایران برکت» در استان اصفهان بسیار کم است و تزریق فقط برای دوز دوم با
ارسال پیامک نوبتدهی انجام میشود.وی با بیان اینکه در زمان حاضر واکسیناسیون نوبت اول در
استان اصفهان انجام نمی شود ،اظهار داشت :از مردم درخواست می کنیم که تا اطالع ثانوی و رفع
کمبود فعلی برای واکسیناســیون مراجعه نکنند و افرادی که نوبت دوم آنها فرا رسیده است فقط
در صورت دریافت پیامک برای تزریق اقدام کنند.فدایی با اشاره به ارسال جدید پیامک نوبت اول
واکسن ،توضیح داد :برخی ازپیامهای باقی مانده ازقبل درسرورسامانه وزارت بهداشت برای مردم
ارسال شــد و از مردم می خواهیم به این پیامک ها توجه نشود ،به همین دلیل در زمان حاضر این
سامانه برای نوبت اول مسدود شده است و تا برطرف شــدن کمبود واکسن ،پیامکی در این رابطه
ارسال نمی شود.مسئول بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید
کرد :الزم است به همان نسبت که دوز اول واکسن کرونا تزریق می شود ،دوز دوم آن نیز پیش بینی
شود در غیر این صورت با کمبود شدید آن مواجه خواهیم شد.

اهدای  ۵۵۰واحد خون دردهه اول محرم درخمینیشهر

مرگ  ۵۲کودک اصفهانی
به دلیل ابتال به کرونا

و جلوگیری از ایجاد تجمع در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی این مرکز تعطیل بود ،اما در هشت روز اول دهه مردم استقبال خوبی داشتند .مدیر اداره انتقال خون

رییس مرکــز فوق تخصصی کــودکان حضرت

شهرستان خمینیشهردرخصوص میزان خون اهدا شده درمحرم  ۱۴۰۰اظهارکرد :دردهه اول محرم  ۵۶۵نفربا مراجعه به مرکزاهدای خون خمینیشهر ۵۵۰واحد خون

امام حسین(ع) با بیان اینکه سال گذشته ۹۰۰

مدیر اداره انتقال خون شهرستان خمینیشهر با اشاره به اینکه خمینیشهر همواره در امر اهدای خون پیشــتاز بوده است ،گفت :خمینیشهریها همهساله در ایام
محرم خون خود را نذربیمارانکرده و دراین امرخیرشرکت میکنند .محمدرضا رضایی افزود :امسال با توجه به شیوع ویروسکرونا و برای حفظ سالمتی همشهریان

اهداکردند .این طرح همچنان ادامه دارد و شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت  www.ibto.irثبت نام و پس ازتماس اقدام به اهدای خونکنند.

کودک مبتالبه بیماریکووید ۱۹دراین بیمارستان
پذیرش شــد ،اظهار کرد :از ابتدای سال جاری
تاکنون هزار و  ۸۰۰کودک مبتال به کرونا پذیرش

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

عفونی همیشــه یکی از علل مراجعه کودکان به

 40درصد ازنوآموزان ورود به پایه اول ابتدایی هنوز

کرده ایم.مهرداد معمــارزاد گفت :بیماریهای
بیمارستان است و هر ســال با بیماری عفونی

سنجش نشده اند

مثل ســارس و تب کنگو مواجه بودیم ،اما طی
دو ســال اخیر با شــیوع ویروس کرونا و خطر

داشــت :ما پیشبینی ثبت نام  90هزار دانشآموز

انجام است ،اما ثبتنام پایه دهم نیز برای ما حائز

ورودی نوآموزپایه اول ابتدایی را داریم و ازاین تعداد

اهمیت اســت به جهت اینکه دانشآمــوزان پایه

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت:

حدود  68درصد در پایگاههای سنجش سالمت که

دهم باید رشــته تحصیلیشــان را انتخاب کنند که

شهریورماه آخرین ماه سال تحصیلی و زمان آماده

ازالزامات ورود به پایه اول ابتدایی است ،نوبتگیری

در فرم هدایــت تحصیلی برای رشــتههای نظری

شدن برای ســال تحصیلی جدید است که ویژگی

کردهاند و سنجش حدود  60درصد این عزیزان هم

و فنــی اولویت «الف» و «ب» مشــخص شــده

خاصی بــرای ما و همــکاران فرهنگــی دارد و باید

کامل شده و سعی داریم با تالش همکاران بزرگوار

و برخی خانوادهها اصــرار دارند فرزندشــان را در

آمادگی الزم را برای شروع سال تحصیلی یعنی اول

و همراهی اولیای محترم تا  20شهریورماه سنجش

رشتهای ثبتنام کنند که دانشآموز در فرم هدایت

مهرماه داشته باشیم .محمد اعتدادی افزود :برای

سالمت دانش آموزان پایه اول را کامل کنیم.

تحصیلی در آن رشته امتیاز الزم را کسب نکرده است

ورود به ســال تحصیلی جدید اقداماتی را از ماهها

اعتدادی در ادامه بیان داشــت :از خانوادهها انتظار

و باید به اســتعداد و توانایی فرزندشان توجه الزم

قبل شروع کردیم که یکی از این اقدامات مهم ثبت

داریم برای پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا از

را داشته باشــند.مدیرکل آموزش و پرورش استان

نام در پایههــای ورودی اول ابتدایی  ،هفتم و دهم

تجمــع در مراکز و پایگاههای ســنجش خودداری

اصفهان درخصوص امتحانات شهریورماه هم گفت:

متوسطه است که برای ما اهمیت زیادی دارد .سایر

کنند و صرفا یــک نفر از اولیا به اتفــاق دانشآموز،

امتحانات پایه نهم از ششم شهریورماه و نهایی پایه

پایهها میانپایه محسوب میشــوند که به صورت

طبق نوبت و زمانی که برایشــان مشخص شده به

دوازدهم از هشتم شهریور آغاز میشود و انشاءا...

خودکارثبتنامشان توسط مدیران محترم واحدهای

این مراکز مراجعه کنند.اعتــدادی تصریح کرد :در

دانشآموزان بــا آمادگی کامل در ایــن امتحانات

آموزشی درسامانه مربوطه انجام میگیرد.وی اظهار

پایه هفتم دوره اول متوســطه هم ،ثبت نام درحال

شرکتکنند.

قابلتوجه این ویروس برای ســامت کودکان
مواجه شــدهایم.رییس مرکز فــوق تخصصی
کودکان حضرت امام حسین(ع) با ابراز نگرانی
ازاینکه تعدادکودکان مبتال بهکرونا چندین برابر
شده اســت ،افزود :در  ۱۲ماه سال گذشته ۹۰۰
بیمارکودک مبتال بهکرونا دربیمارستان پذیرش
شده است ،درحالیکه امســال در ۵ماه ،هزار و
 ۸۰۰بیمار پذیرش کردیــم ،این یعنی مراجعات

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان داشت :در راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری در

کنترل و رصد هوشمندانه خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی استان به  9دستگاه کامیون،

 ۲۲۱کد رشته محل در  ۲۱مرکز دانشگاه علمی کاربردی در استان برای پذیرش داوطلبان مهیا شده

مسئول بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :استان در زمان

جراحیکودکان و نوزادان خاطرنشانکرد :برخی

گرفت.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر افزود :ماموران دراین طرحکه به مدت  2روزانجام شد  ،حین

بهمن ماه دانشجو میپذیرد.وی ادامه داد :در سال تحصیلی جدید ،پانزده هزار و  ۶۶۱نفر ظرفیت در

واکسینه شدند.امیرپورمیافزاید :ما نمیتوانیم بگوییم  ۱۰۰درصد معلمان

برخی همکاران به هفته جاری موکول شدکه طی روزیکشنبه این تعداد نیز

توقیف  68میلیارد کاالی قاچاق دراصفهان
کاالی قاچاق در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار

نزاجا در سال تحصیلی جدید در رشتههای ورزشی و در حوزه خبر و رسانه هم مجموعه سیتی سنتر

کمبود شدید واکسن کرونا دراصفهان

 ۴برابر بیشتر شده است.پزشک فوق تخصص

خصوص رفع موانع تولید و حمایت از تولید کنندگان داخلی ،طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیه حامل

میشوند.رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان گفت :مرکز شهید صیاد شیرازی

در شهر اصفهان تزریق شد ،نهایتا برای بحث عدم تامین واکسن تزریق

خبر روز

ناجا

حدود  ۱۶هزار دانشجو در سال تحصیلی جدید در  ۲۱مرکز علمی کاربردی استان اصفهان پذیرش

دانشجو میپذیرد.بهزاد رضایی افزود :باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم که در حال تاسیس است در

همه معلمان اصفهان واکسینه نشدهاند

باکرونای استان اصفهانگفت :مادامیکه همه عوامل درمدارس و دانش

پذیرش دانشجوی علمی کاربردی دررشتههای ورزشی
و رسانهای

بیماران ازاستانهای دیگرهستند ،اما دراصفهان
هم میزان شیوعکرونای دلتا درکودکان افزایش
چشمگیری داشته است.
وی با اعالم اینکه هماکنون حدود ۴۰کودک مبتال
به کرونا در بیمارستان بستری هستند ،گفت :در
یک سال و نیم گذشته  ۵۶کودک به خاطر کرونا
فوت کردند کــه  ۴کودک خارج از اســتان و ۵۲
کودک ازاستان اصفهان بودند.
معمارزاده در مورد نرخ مرگ و میر کودکان مبتال
به بیماری کووید ۱۹نیز گفت :در بزرگساالن به
خاطر تعداد زیاد بیماران و مشــکالتی که وجود
دارد نرخ مرگومیربیشتراست ،اما دربیمارستان
کودکان به خاطرمراقبتهای ویژهایکه میشود
نرخ مرگومیر بسیار کمتر از بزرگساالن است.
رییس بیمارســتان کودکان امام حســین(ع)
گفت ۹۵ :درصد از پرســتاران این بیمارســتان
بانوان هســتند که کودکان بیمــار را مثل فرزند
خودشان میدانند ،این موضوع باعث شده نرخ
مرگومیر بیمــاران کودک کرونایی نســبت به
میزان مراجعه و تعداد بیماران بدحال کم باشد،
اما انتظارداریم ازاین تعداد همکمترشود.

عکس روز
روزهای سیاه کرونا؛
بیمارستان الزهرای
اصفهان
بیمارستان الزهرا به عنوان یکی
از مراکز بستری بیماران کرونایی
از فضــای راهــرو و اتــاق عمل
برای بســتری بیماران استفاده
میکند تا بیماران در بیمارستان
رها نباشند؛ اما با افزایش تعداد
مبتالیان در روزهای آینده تراکم
بیماران افزایش خواهد یافت.

مستطیلسبز
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آقای گل لیگ دسته یک به تیم فوتبال ذوبآهن پیوست
آقایگل لیگ دسته اول به تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان پیوست .عارف رستمی ،مهاجم فصلگذشته
تیم فوتبال خیبر خرمآباد با عقد قراردادی به مدت یک فصل به تیم ذوبآهن اصفهان پیوســت.وی

آغاز شانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک؛

ســابقه حضور در تیمهای جوانان و امید

کاروان ایران در انتظار رکوردشکنی

سایپا ،نیروی زمینی تهران و خیبرخرمآباد
را در کارنامه خود دارد .رســتمی ،نهمین
خرید جدید ذوبآهن به شــمار آمده و
سبزپوشان اصفهانی در روزهای گذشته
با پوریا پورعلی ،حبیب فرعباسی ،محمد
خدابندهلو ،دانیال ماهینی ،رضا خالقیفر،
ســجاد جعفری ،بابا محمدی و ســجاد
دانایی قرارداد بستهاند.

«مظاهری» درآستانه جدایی ازاستقالل!
استقاللیها با جذب یک دروازهبان جوان و  ۲۱ساله زمینه سواالت زیادی برای آخرین سنگرخود ایجاد
کردند تا دو دروازهبان باتجربه این تیم هم دچارسوء تفاهم شوند .آبیها سرانجام قرارداد سید حسین
حسینی را به مدت دو فصل دیگرتمدیدکردند و این تمدید تا حدودی خیال آبی پوشان را ازبابت دروازه
راحتکرد.رشید مظاهری دیگردروازهبان این تیمکه مورد توجه یکی دو تیم مطرح دیگرنیزقراردارد،
هنوز تعیین تکلیف قطعی نشده است و این شبهه ایجاد میشود که شاید مجیدی با وجود حسینی
و یک دروازهبان جوان و  ۲۱ساله دیگر به مظاهری احســاس نیاز نکند؛ این در حالی است که قرارداد

کاروان ورزشی ایران با  ۶۲ورزشکار راهی توکیو شده
که نسبت به چهار دوره گذشته ،کمترین میزان ورزشکار
را دارد.این  ۶۲ورزشکار توسط  ۲۱مربی در توکیو هدایت

میشوند و در  ۱۰رشته رقابت خواهند کرد

مظاهری با استقالل دو ساله بود و او فصل آینده را هم با این تیم قرارداد دارد .ضمن اینکه مظاهری
بارها به صورت رسمی اعالمکرده هیچ تمایلی به جدایی ازاین تیم نداشته و قصد دارد فصل آینده هم
با استقالل باشد؛ اما...
سنگربان آبیها هنوزمطالبات قابل توجهی ازفصلگذشته دارد و با اینکه درقرارداد او بند فسخی به سود
بازیکن پیش بینی شده است ،اما او باوجود این مطالبات ،میلی به جدایی ازاستقالل نداشته و تمایل
دارد فصل بعد را هم درکناراین تیم باشد.با این حال رشید ازمسئوالن باشگاه خواسته تا مطالبات فصل

شــانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک

کرد .والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر رشتههای تیمی هستند و بقیه

یک برنز ،درفوتبال هفت نفرهکسب مقام سومی و برنزو درنهایت درتیر

عصر دیروز با برگزاری مراسم افتتاحیه در

ورزشکاران دررشتههای انفرادی حضورخواهند داشت .مسئوالن کمیته

و کمان یک طال و یک برنز بهدست آورد.زهرا نعمتی و ساره جوانمردی

توکیو به صورت رسمی آغاز شد .در این دوره از مسابقات که تحت تاثیر

ملی پارالمپیک که براساس سیاست کیفی ورزشکاران را اعزام کردند،

از جمله نام آورترین ورزشکاران ایرانی حاضر در این بازیها هستند که

شــرایط کرونایی قرار دارد 162 ،کشور حاضر شــده اند تا رکورد تعداد

در اقدامی جالب رنگ مدال آنها را هم پیشبینی کردند و براســاس

در گزارش وب سایت رسمی کمیته پارالمپیک آســیا نیز به آنها اشاره

کشــورهای شــرکت کننده نســبت به بازیهای پارالمپیک ریو 2016

آن ،کاروان ایران طبق پیشبینیها باید  ۱۱مــدال طال ۱۱ ،نقره و  ۶برنز

شــده اســت .در این گزارش که به حضور برترین زنان ورزشکار از قاره

شکسته شود.

دریافت کنند .البته مسئوالن کمیته پارالمپیک تنها به پیشبینی تعداد

آسیا در بازیهای توکیو  2020اشاره شده از این نامها به عنوان برترین

در این دوره از بازیها که تحت تاثیر شــرایط کرونایی برگزار میشود،

مدالها بسنده نکردند بلکه رشتههای مدالآور را هم پیشبینی کردند.

ورزشکاران قاره کهن نام برده شده است .به جرات میتوان ادعا کرد زهرا

کاروان ایران با  62ورزشکار حضور یافته است.این نهمین حضور کاروان

بهترین نتیجه تاریخ برای کاروان ایران در پارالمپیک لندن رقم خورد .در

نعمتی محبوب ترین و موفق ترین پارالمپین زن ایرانی است و تالش

پارالمپیک ایران در این بازیهاست و در این دوره برخالف گذشته نگاه

این مسابقات ورزشکاران موفق به کسب  ۱۰طال ۷ ،نقره و  ۷برنز شدند

میکند تا ســومین مدال طالی خود را در توکیو به دســت آورد.نعمتی

کمیته ملی پارالمپیک کیفی است و ورزشکارانی راهی توکیو شدند که

و کاروان ایــران در رده یازدهم قرار گرفــت .در پارالمپیک لندن کاروان

موفق شد در لندن  ۲۰۱۲رکورد پارالمپیک را جابه جا کند و در بازیهای

مسئوالن باشگاه فوالد با عبدا...ویسی برای لیگ بیست و یکم به توافق رسیدند و قرارداد همکاری امضا

شانس باالیی برای مدالآوری دارند.

ایران در ۱۳رشته دوومیدانی ،جودو ،تنیس روی میز ،تیراندازی ،گلبال،

ریو  ۲۰۱۶هم به عنوان المپین و هم به عنوان پارالمپین حضور داشت.

پیشین را پرداختکنند .پیش ازتمدید قرارداد با حسینی ،تماسهایی با مظاهریگرفته و به اوگفته
میشود که شاید باشگاه فعال قادر به پرداخت مطالبات او نباشد .سنگربانی که فصل گذشته پیراهن
شماره  ۱۲را بر تن کرد و بهترین عملکرد را برای استقاللیها داشت و هم اکنون هم با یکی دو پیشنهاد
بسیارخوب مالی مواجه است ،حاال به دلیل برخی رفتارها برای ماندن مردد شده است.اگرمظاهری از
جمع آبی پوشان جدا شود ،این باشگاه باید به جزپرداخت مبلغ قرارداد ،خساراتی را هم به او پرداخت
کند .شاید وضعیت رشید مظاهری با اســتقالل در این یکی دو روزه مشخص شود .اما آنچه مسلم
است ،مظاهری هم با استقالل قرارداد دارد و هم جداییاش میتواند این تیم را دچارضررمالیکند.

ویسی جانشین «نکونام» درفوالد شد

سمیه مصور

کردند .ویسی ازبازیکنان و مربیان سابق تیم فوالدخوزستان استکه  ۱۵سال پیش ،زمانیکه درفوالد

این هدف برای کمیته ملی پارالمپیک به قدری اهمیت دارد که قبل از

فوتبال هفت نفره ،فوتبال پنج نفره ،تنیس با ویلچر ،شــنا ،تیر و کمان،

زهرا نعمتی یکی از پرچم داران کاروان ایران در توکیو  ۲۰۲۰بود.

دســتیار فرانچیچ بود ،از او به عنوان نقش تاثیرگذار در قهرمانی فوالد نام برده میشد.او که همچنین

شروع مسابقات جدول پیشبینی مدالهایکاروان ورزشی ایران را هم

دوچرخه ســواری ،والیبال نشســته و وزنهبرداری حضور داشت۷۹ .

ساره جوانمردی نیز با دو طالی پارالمپیک و سه عنوان قهرمانی جهان

سابقه هدایت تیمهایی ازجمله استقالل خوزستان ،نفت مسجدسلیمان ،سپاهان ،صبای قم و خیبر

منتشر کرد .البته اگر پیشبینیها محقق نشود بدون شک این اقدام

ورزشــکار در کاروان ایران حضور داشتند که سهم آقایان  ۷۲نفر و سهم

جزو نامداران این رشته ورزشی است .جوانمردی توانست در مسابقات

خرمآباد را در کارنامه دارد ،همراه با استقالل خوزستان موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر شده

جالب توجه ،برای مسئوالن کمیته پارالمپیک دردسرساز خواهد شد .به

بانوان هفت نفر بود که در رشتههای دوومیدانی ،تیراندازی و تیرکمان

قهرمانی  ۲۰۱۸جهان در کره جنوبی و بازیهای پارا آســیایی جاکارتا،

است و درسال  ۸۹-۹۰توانست سهمیه آسیایی را به همراه تیم صبای قمکسبکند.طی روزهای اخیر،

هر حال کاروان ورزشی ایران با  ۶۲ورزشکار راهی توکیو شده که نسبت

به رقابت پرداختند .در پایان رقابتها ایران در دوومیدانی پنج طال ،پنج

عنوان قهرمانی را از آن خود کند و با توجه به عملکرد خیره کننده خود در

جواد نکونام تنهاگزینه اصلی هدایت تیم فوالد بود؛ اما باشگاه به یک باره تغییرموضع داد و تصمیم به

به چهار دوره گذشــته ،کمترین میزان ورزشکار را دارد.این  ۶۲ورزشکار

نقره و سه برنز کسب کرد ،در والیبال نشسته دوم شد و نقره گرفت ،در

جام جهانی  ۲۰۲۱العین به نظر میرسد آماده دفاع از طالی پارالمپیک

قطع همکاری با این مربی و آغازهمکاری با ویسیگرفت.

توســط  ۲۱مربی در توکیو هدایت میشوند و در  ۱۰رشته رقابت خواهند

وزنه برداری چهار طال ،یک نقره و یک برنز بهدســت آورد ،در تیراندازی

خود است.

خبر روز

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان خبر داد:

ارائه وام به صاحبان باشگاههای ورزشی

معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به ارائه تسهیالت به باشگاهداران ،اظهار داشت :از سال گذشته که سامانه «کارا» با توجه به
توافقنامه وزارت ورزش و کار و رفاه و تعاون انجام شد بیش از  ۴۰۰درخواست از باشگاهداران استان ثبت کردیم .حسین زیبایی افزود :از این تعداد نزدیک به ۲۰۰
نفرازموسسان بین  ۴۰تا  ۸۰میلیون تومان و درمجموع حدود  ۸میلیارد تومان وام دریافتکردند ،دو مورد استخرهم حدود  ۴۰۰میلیون تومان وامگرفتند.حسین
زیبایی با بیان اینکه  ۱۴۹۰باشگاه ورزشی در استان اصفهان فعال هستند ،گفت :از این تعداد  ۶۷۰باشگاه در کالن شهر اصفهان فعالیت میکنند و از مجموع ۱۴۹۰
باشگاه  ۶۱۸باشگاه معادل بیش از  ۴۱درصد مجموع باشگاهها را باشگاههای بدنسازی تشکیل دادهاند.معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان
اصفهان ادامه داد :کل باشگاهها بیش از  ۱۵هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کرده که متاسفانه با تعطیلی مکرر باشگاهها حدود  ۹۹باشگاه تعطیل شدند که بیش از
یک هزار نفر بیکار شدهاند ،ضمن اینکه  ۱۱۰استخر در سطح استان اصفهان وجود دارد که این اســتخرها از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به صورت پیوسته تعطیل
بودهاند که زیانهای بسیاری متوجه آنان شده است.

واکنش مددی به رقم قرارداد
قائدی:

رویا پردازی نکنید

مدیرعامل باشــگاه اســتقالل درباره برخی
اتفاقات روز این باشــگاه توضیحاتی را ارائه
کرد.احمد مددی در خصوص مهدی قائدی
بیان کرد :حدود  ۱۰روز مذاکرات فشــرده با
مقامات باشگاه شــباب االهلی امارات را بر
اساس تصمیم و مصوبه هیئت مدیره محترم
و با تایید فرهاد مجیدی ،سرمربی تیم فوتبال

سرپرست هیئت پزشکی ورزشی اصفهان اعالم کرد:

استقالل ،در یک فضای کامال حرفهای برگزار

پلمب  ۴۶باشگاه به دلیل تخلف کرونایی
سرپرست هیئت پزشکی ورزشی اصفهان از پلمب

رشتهها مجاز به فعالیت نیستند .باقری مقدم ،این

 ۴۶باشــگاه متخلف در اســتان همزمان با اعمال

رشتهها را شامل تیراندازی(اهداف پروازی و فضای

محدودیتهای کرونایی از ابتدای سال تاکنون خبر

باز) تیر و کمان ،چوگان ،دو و میدانی ،ســوارکاری،

داد.احمد باقری مقدم افــزود :این مجموعههای

قایقرانی به جز دراگون بوت ،کوهنوردی ،گلف ،موتور

ورزشی برخالف مصوبه ســتاد ملی کرونا مبنی بر

سواری و اتومبیل رانی ،دوچرخه سواری ،شنا (در

توقف فعالیت ،به صورت غیرمحسوس به پذیرش

استخرهای روباز) و والیبال ساحلی اعالم کرد.وی

ورزشکاراقدامکرده بودند.وی اضافهکرد :به رغم این

افزود :همچنین رشــتههای ورزشی غیربرخوردی

اقدام ،همکاری باشگاههای استان در زمان افزایش

هیئتهای ورزشی ناشنوایان ،همگانی ،نابینایان،

همه گیری کووید ۱۹-مطلوب بوده که این امر نشان

انجمنهای ورزشی و جانبازان و معلوالن نیز اجازه

دهنده توجه ورزشــکاران به حفظ سالمت عمومی

فعالیت دارند.

است .سرپرست هیئت پزشــکی ورزشی اصفهان

سرپرست هیئت پزشکی ورزشی اصفهان با اشاره به

گفت :با توجــه به موج جدیــد همهگیری بیماری

ت فیزیکی و ورزشی دراماکن بازیا
مفید بودن فعالی 

کووید ،۱۹-ورزشــکاران و باشگاههای  ۱۳رشته در

در منزل برای تقویت بدن و مقابله با هرگونه بیماری

شهرهای قرمز اســتان اجازه فعالیت دارند و بقیه

تصریح کرد :برخالف برخی اماکن مانند چایخانهها

کردیم .حقیقت امراین استکه مهدی قائدی
خیلی تمایل داشــت که در فضــای جدید و
خارج از ایران به فوتبالش ادامه دهد؛ اما من
هم میخواستم منافع باشگاه استقالل دراین
قضیه رعایت شود و به همین دلیل مذاکرات
و تاالرها ،بســیاری از مجموعههای ورزشی روباز از
حیث انتشــار ویروس ،ایمن هستند.باقری مقدم
اظهار داشت :دسته بندی کنونی رشتههای ورزشی
مجاز به فعالیت در مقایسه با گذشته شرایط بهتری
دارد؛ اما میتــوان بازهم این طبقه بنــدی را بهبود
بخشــید .با افزایش شــمار مبتالیان و فوتیهای
کرونای دلتا و بر اســاس تصمیم ستاد ملی مقابله
با کرونا و در جهت مدیریــت خیز پنجم کووید ۱۹در
کشور ،از روز دوشــنبه  ۲۵مرداد تا شنبه  ۳۰مرداد
تعطیل اعالم شد.

خود را با باشــگاه االهلی خیلی جدی ادامه
دادیم .وی درباره رقم قــرارداد قائدی تاکید
کرد :رقم قرارداد انتقــال قائدی را نمیتوانم
بیان کنم چون محرمانه است؛ اما فکر میکنم
یکی از باالترین رقمها در فوتبال ایران است.
از طرفی الزم میدانم که دوباره یاد آوری کنم
که خود مهدی هم دوست داشت در خارج از
کشــور ادامه دهد و به نظرم فرصت مناسبی
بود تا این بازیکن زمانی ترانسفر شود که برای
باشــگاه اســتقالل هم عایدی قابل توجهی
داشته باشــد.مدیرعامل استقالل در ادامه و

عکس روز

در واکنش به شــایعات مطرح شــده درباره
ارقام پیشنهادی به قائدی عنوان کرد :توصیه
من این است که رویا پردازی را کنار بگذاریم و
در واقعیت کار کنیم .اسناد و نامههای ارسالی
به باشــگاه مشــخص و قابل بررسی است
اما عدهای بــه دروغ مدعی پیشــنهادهای

پوسترافتتاحیه
المپیک با حضور
زهرا نعمتی

مربوطه باشند .مددی درباره بازیکنان جذب

پارالمپیــک توکیو  ۲۰۲۰آغاز شــده

شــده به اســتقالل هم افزود :ما بر اساس

و در پوســتر افتتاحیه این باز یها
تصویر زهرا نعمتی ،کماندار ایران کار
شده است.

فوتبالجهان
تصمیم «پیکه» برای خرید  49درصد ازسهام بارسا
گلوبال کرونیکل فاش کرد که جوزپ ماریا بارتومئو ،رییس سابق بارسا ،پیشنهاد خرید  49درصد از
سهام این باشگاه توسط جرارد پیکه ،مدافع کهنه کار کاتاالنها ،را رد کرده بود.جرارد پیکه عالقه مند
بود تا از طریق شرکت خود کاسموس 49 ،درصد از سهام مجموعه شرکتهای بارسا ،مجموعه ای
از چهار دارایی (صدور مجوز و تجارت بارسا ،استودیو بارسا ،مرکز نوآوری بارسا و آکادمی بارسا) را
که فعالیتهای خرید محصوالت ،محتوای سمعی و بصری و دیجیتال ،تحقیقات علمی و فناوری
و ارزشهای باشگاه را توسعه میدهند ،بخرد.
با این حال جوزپ ماریا بارتومئو ،رییس پیشــین بارســا ،قاطعانه این گزینه را رد کرد زیرا این به
معنی ترجیح دادن معامله با یکی از کارکنان باشــگاه بود.هر چند بارتومئــو ،پیکه را دعوت کرده
بود تا در جلساتی شــرکت کند که از طریق آنها پیشــنهاد فروش  49درصد سهام بارسا ارائه شد.
این سهام در نهایت توســط شــرکتهای  Abry Partners ، Artros ، Investindustrialو
 Fanaticsخریداری شدند.
در روزهای اخیر خوان الپورتا ،رییس فعلی بارسا ،فاش کرد که به رغم این واقعیت که آنها از این
طریق میتوانند  200میلیون یورو به باشگاه تزریق کنند ،هیئت مدیره بارسا مطمئن نیست که آنها
بهترین پیشــنهادات موجود هستند چرا که مبلغ کمتری نســبت به آنچه استودیو بارسا و صدور
مجوز بارسا ارزش دارند ،در اختیار باشگاه میگذارند.

دعوت ازرئال مادرید برای مذاکره برسر«امباپه»
به نظر میرسد تکلیف آینده کیلیان امباپه به زودی مشخص خواهد شد .پاری سن ژرمن از رئال
مادرید دعوت کرده تا مذاکرات بر سر کیلیان امباپه را آغاز کنند ،بازیکن به وضوح خواهان انتقال
به پایتخت اسپانیاســت و میخواهد این اتفاق در همین تابســتان رخ دهد و باشگاه فرانسوی
این را پذیرفته است.
از طرفی هم رئال مادرید نمیخواهد امباپه را مأیوس کند ،کسی که بارها پیشنهاد تمدید قرارداد
را رد کرده و در مقابل فشارهای عمومی ایستاده است .رئال مادرید سعی میکند هرچه سریع تر
و در روزهای باقی مانده از نقل و انتقاالت ،این انتقال را نهایی کند.
امباپه ،آخرین سال قراردادش را ســپری میکند اما رئال مادرید مایل است تا مبلغ سنگینی را
برای جذب او در همین تابســتان هزینه کند و او را به یکی از گران ترینهای تاریخ تبدیل کند .در
این میان جوزپ پدررول هم مدعی شده است که مهاجم فرانســوی برای بازی در پیراهن رئال
مادرید قید دستمزد و پول قابل توجهی را زده است.
از طرفی دیگر هم محمد الکعبی ،خبرنگار نزدیک به خانواده ســلطنتی قطر مدعی شده که رئال
مادرید آماده ارائه پیشنهاد  180میلیون یورویی است.

عجیب هســتند که از آنها میخواهم اسناد

بازگشت «دیباال» به تیم ملی آرژانتین پس از 2سال

پاسخگوی تشویش اذهان عمومی در مراجع

از آرژانتین خبر میرسد تیم ملی این کشور پائولو دیباال مهاجم یوونتوس را به تیم بزرگساالن خود

آن را منتشــر کنند و در غیر ایــن صورت باید

لیست آقای مجیدی تا االن بازیکنان را جذب
کردهایم و بــا برخی از بازیکنــان هم تمدید
کردهایم کــه حتما هــواداران در جریان قرار
گرفتهاند .مذاکرات ما با بازیکنان مختلف که
در لیست آقای مجیدی هستند ادامه دارد.

برای اولین بار در دو سال اخیر دعوت کرده است.به گزارش گاتزتا ،این بازیکن  27ساله با وجود
تساوی بانوی پیر ،در دیدار آخر هفته بازی تماشایی را به نمایش گذاشت و ستاره سابق پالرمو در
اولین بازی خود یک گل زد و یک پاس گل داد.
دیباال در حال حاضر در اولین بازی خود برای تیم ملی از نوامبر ( 2019بازی دوستانه مقابل اروگوئه
و تساوی  )2-2را انجام خواهد داد و دیلی میل غیبت سرخیو آگوئرو را به عنوان دلیل احتمالی
دعوت شدن وی ذکر کرده است.
این در حالیست که با انجام یک بازی دیگر در یوونتوس ،دیباال راهی بازیهای ملی میشود و جدا
از احتمال مصدومیت وی ،ویروس کرونا نیز در اردوهای آلبی سلسته بسیار گریبان گیر بازیکنان
شده و این باعث نگرانی هواداران یوونتوس شده است.

بامسئولان
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تشریح کرد:

اولویتهای ساماندهی فضاهای بیدفاع محالت
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان اظهار کرد :فضاهای بیدفاع شهری فضاهایی

پیشرفت  ۸۰درصدی پروژه احداث مجتمع صنفی پرندگان ذبحی اصفهان؛

است که در آنها امکان اتفاق افتادن آسیب اجتماعی بیشــتر از فضاهای دیگر است ،فضاهایی که

پرواز بر فراز آشیانه تازه

از نظر حفاظتی مرده ولــی از نظر اتفاق
افتادن مســائل نابهنجــار فضایی فعال
و زنده اســت .ســید احمد حسینینیا
افزود :فضاهای بی دفاع در برخی موارد
دارای تعدد مالک یا میراثی و عمدتا فاقد
سند اســت و حتی در مواردی از دیدها
پنهان و در مــواردی دیگر در معرض دید
هستند؛ بنابراین فضاهایی مطمئن برای
فعالیتهای غیرمجاز و خشــونتآمیز

مجتمع صنفی پرندگان ذبحی با در نظرگیری یک

غرفه کشتارگاه احداث خواهد شد تا  ۲۰واحد صنفی
پرند هفروشی سطح شهر به این محل انتقا ل یابد
و واحدها ی صنفی مربوطه در خیابا نها ی عطار

نیشابوری ،مسجد سید و حکیم نظامی همچنین

خیابان ولیعصر ساماندهی شود

به شــمار میآید .معاون شهرســازی و
معماری شهرداری اصفهان ادامه داد :این موضوع خود به شکلهای مختلف آسیبزا بوده است ،به
خصوص اینکه باعث نوعی بی هویتی فرهنگی شده و از لحاظ محیط زیست مشکالت عدیدهای را
برای ساکنان به وجود آورده و بهداشت محالت را تحت تأثیر قرار داده است.وی با بیان اینکه محیط
و فضای جغرافیایی همواره بر رفتار انســان تأثیرگذار بوده است به طوری که ویژگیهای خاص هر
شهرو محله موجب شکلگیری رفتارهای خاص میشود،گفت :به عنوان مثال یکی ازمسائل محله
شاهد ،فضاهای بی دفاع و ناامن برای حضور مردم به خصوص زنان و کودکان محله است که این
امر در محدودههایی با بافت فرسوده بیشتر ،تراکمهای نامناسب و شبکههای دسترسی کم عرض
و طوالنی تشدید میشود .حسینینیا تاکید کرد :از جمله شــاخصهای تاثیرگذار در شکلگیری
فضاهای بی دفاع شهری ،کمبود و فقدان نور و روشــنایی ،محدودیت دید و فرصت محدود برای
نظارت و کنترل ،بی نظمی فیزیکی ،آرام و خلوت بودن ،ازدحام بیش از حد؛ همجواری با اراضی رها
شده یا کشاورزی ،فقدان نشانههای شناسایی ،باریک و تنگ بودن ،ارتباط ضعیف ساختمانها با
خیابان یا با فضاهای دیگر و وجود گوشه و کنارها در معابر هستند .وی ادامه داد :آرامش و امنیت

نرگس طلوعی

یک فضا یکی ازمهم ترین عوامل تاثیرگذاردر بهبود وضعیت محله است ،بنابراین انجام اقداماتی در

درهم آمیختن صــدای پرنــدگان ،بوی

جلوگیری از مشکالت بهداشتی در دستور کار مدیران شهری در سالیان

ذبحی نظارت كند».

نامطبوع فضوالت پرنــدگان آزار دهنده،

اخیر قرار بگیرد چرا که این بازار زیبایی پــروژه میدان امام علی(ع) و

آن طور که محمد مجیری خبر داده اســت عملیات ساخت و ساز این

گریه و اصرار کودکان به والدینشــان برای خرید جوجههای رنگی و

مسجد جامع را تحت تاثیر خود قرار داده بود .

پروژه که از فروردین سال گذشــته اجرایی شده ،پیشرفت  80درصدی

قفسههای پوسیده روی هم سوارشده؛ تصاویر آشنا برای شهروندانی

از این رو سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری اصفهان به عنوان

داشــته و مجتمع صنفی پرندگان ذبحی در آینــده ای نزدیک به بهره

است که گذرشــان به میدان امام علی(ع) یا سبزه میدان سابق افتاده

متولی این کار وارد میدان شــد تا با معرفی مکان مشخصی برای بازار

برداری میرسد.

است .گاراژ فروش پرندگان در همان ابتدای ورود به میدان در کنار بازار

فروش پرندگان و جابه جایی مغازههای پرنده فروشی موجود از این

به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل

ریسمان واقع شده و از سالهای دور تاکنون همواره مشکالت بسیاری

میدان به مشکالت ایجاد شده برای شهروندان پایان دهد.

شهری شهرداری اصفهان ،مجتمع صنفی پرندگان ذبحی با درنظرگیری

را برای افرادی که مسیر زندگی یا کارشــان همان حوالی قرار گرفته به

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری اصفهان دراین باره گفته

یک غرفه کشتارگاه احداث خواهد شد تا  ۲۰واحد صنفی پرندهفروشی

وجود آورده است.

بود  «:یکی ازمعضالتیکه سالیان سال درکمیته امنيت و سالمت غذای

ســطح شــهر به این محل انتقال یابد و واحدهای صنفی مربوطه در

با اجرای طرح میدان امام علی(ع) برخی از پرنده فروشــیهای این

اســتانداری مطرح بود ،موضوع انتقال فروشندگان پرندگان ذبحی يا

خیابانهای عطار نیشابوری ،مسجد ســید و حکیم نظامی همچنین

محدوده به خیابان عطار نیشــابوری رفتند ولــی همچنان تعدادی به

بومی که بيشتر خيابان عطار نيشابوری است به محلی مناسب بود .با

خیابان ولیعصر ساماندهی شود.

فعالیت خود ادامه دادند ،فعالیتهایی که عمدتا بدون رعایت مسائل

توجه به این که فعالیت این واحدهای صنفــی در مجاورت واحدهای

به نظر میرسد طرح ساماندهی پرنده فروشان اصفهان که مدتهاست

بهداشتی صورت میگیرد و انتقادات همیشگی شهروندان را به دنبال

مســکونی مخاطرهآميز اســت ،زمينی به مســاحت  900متر مربع با

در پیچ و خم سلیقههای مســئوالن معطل مانده و هر بار به دالیلی به

داشته است .انتقال برخی از پرنده فروشیها به خیابان عطار نیشابوری

همکاری شهرداری منطقه  ۱۰حدفاصل پل تمدن و جاده فرودگاه تملک

تعویق میافتاد قراراست به پایان رسیده و شهروندان با مشکالت ناشی

هم نتوانســت دردی را دوا کرده و صدای شــهروندان آن منطقه هم

شده تا پروژه مجتمع صنفی پرندگان بومی ذبحی اصفهان را احداث و

از حضور مغازههای پرنده فروشی خداحافظی کنند .به ثمر رسیدن این

در آمد .به مخاطره افتادن سالمت شــهروندان موجب شد تا ضرورت

 ۲۰واحد صنفی آن را از سطح شهر به اين محل انتقال دهيم ،البته مقرر

طرح البته در کنــار احداث مجتمع صنفی پرندگان نیازمند رســیدگی

ســاماندهی مغازههای پرنده فروشــی واقع در ســبزه میــدان برای

شده دامپزشک نيز در اين كشــتارگاه كوچك مستقر و بر سالمت طيور

به مشکالت صنف پرنده فروشی وحمایت از این فروشندگان است.

خبر خوان
گرامیداشت هفته دولت با تولید و پخش برنامههای مختلف
درصدا و سیمای مرکزاصفهان
در شــبکه اصفهان برنامه ای با عنوان «گفت وگوی هفته» به دســتاوردها و عملکرد دستگاههای
اجرایی و نهادهای اســتان میپردازد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور استانها ،برنامههای
معاونت سیما به مناسبت هفته دولت شــامل برنامه گفت وگوی هفته (دو برنامه  ۴۵دقیقه ای)
با ساختار میزگرد و حضور مســئولین استان و مدیران کل که به تشــریح عمکرد یک ساله دولت
میپردازند ،برنامه صبح اصفهان (صبحونه) به مدت  ۴۵دقیقه با دعوت از مسئولین و ارائه عملکرد
دولت در سال گذشته ،برنامه اصفهان امروز (هفت برنامه  ۷دقیقه ای) ،برنامه هشت بهشت شبانه
(دو برنامه  ۷۰دقیقه ای) و برنامه گفت وگوی پزشکی ســیب که به مدت  ۵۰دقیقه در قالب یک
الی دو برنامه با دعوت از مسئولین حوزه بهداشــت و سالمت به تشریح عملکرد و برنامههای آتی
خود میپردازند.
در حوزه معاونت صدا برنامههای «ســام اصفهان» و «پیام اصفهان» (هر کدام  ۶برنامه به مدت
 ۳۰دقیقه با موضوع هفته دولت) تولید میشــود و مســتندی در این خصوص به مدت  ۳۰دقیقه
پخش میشود.
همچنین عالوه بر موارد فوق ،برنامههای تامینی در بخش ســیما و صدا به مناســبت هفته دولت
پخش میشود.تولید خبر وگزارشهای خبری از افتتاح طرحها و اقدامات دولت در استان اصفهان
و انعکاس آن در مجموعههای خبری صداوسیما و فضای مجازی فعالیتهای معاونت خبر مرکز
اصفهان درهفته دولت است.تولید ویدئوکلیپ و فتوکلیپهایی ازخدمات دولت  ،تولیدگزارشهای
مردمی و اطالع رسانی از عملکرد دولت با توجه به شروع به کار دولت سیزدهم ،معرفی برنامههای
رادیو و تلویزیون به مناسبت هفته دولت به عنوان نقش مکمل در فضای مجازی ،انتشار خبرها در
قالب عکس ،پوستر و عکس نوشت و همچنین راه اندازی صفحه هفته دولت در وب سایت مرکز
برای انعکاس تولیدات هفته دولت و بیان نظرات دولت در خدمت رسانی به مردم از جمله برنامهها
و فعالیت معاونت فضای مجازی مرکز اصفهان است.

خبر روز
مدیر منطقه  ۳شهرداری اصفهان:

سرانه تولید زباله درمنطقه ۳
ازسرانه کشورپایینتراست
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان ،میانگین
سرانه تولید زباله درکشوررا  ۶۵۰گرم اعالمکرد و
گفت :با فرهنگ سازی شهروندی ،میزان سرانه

بانوان موفق شدند مرحله شهرستانی را برای حضور در مرحله استانی پشت سربگذارند.
خواهران و  145نفر در بخش برادران با یکدیگر رقابت خواهند کرد ،ابراز داشت :همچنین در بخش
تواشیح دو گروه از برادران با یکدیگر رقابت خواهند کرد.رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه
استان اصفهان با بیان اینکه مرحله استانی این مسابقات در روزهای  9و  10شهریور ماه در امامزاده
سید محمد خمینی شهر برگزار خواهد شد ،تصریح کرد :این مســابقات به صورت حضوری است
و همه جوانب برای رعایت پروتکلهای بهداشتی در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه اعالم
نتایج مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف یک هفته بعد از برگزاری مسابقات اعالم خواهد شد،
ادامه داد :امسال برای نخستین بار مرحله نیمه نهایی نیز در دستور کار قرار گرفته است و پس از آن
برگزیدگان در مرحله کشوری حضور خواهند یافت.
حمید بخشی با اشاره به حضور چهار تیم داوری شامل دو تیم برای خواهران و دو تیم برای آقایان
در مرحله استانی چهل و چهارمین مسابقات قرآن کریم در استان اصفهان گفت :امیدواریم نتایج
خوبی را در این مسابقات شاهد باشیم.

امر باعث میشــود تا بزهکاران در انتخاب محل جرم خود ،به دنبال کمخطرترین و مناسبترین
فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه خود باشند .وی تاکیدکرد :شناسایی فضاهای
بی دفاع شهری در راستای مدیریت بهینه و جلوگیری از وقوع جرائم و شکل گیری فضاهای ناامن
شهری ،امری حیاتی است و پیشنهاد میشود در راســتای بهبود شرایط دفاع پذیری این محالت
برنامهریزیهایی در راستای اســتفاده از تجهیزات امنیتی مناسب ،مطلوبیت بخشی به فضاها با
استفاده از سیستم نورپردازی مناســب و از بین بردن فضاهای مرده و رها شده و موانع دید ناظر و
آموزش شهروندان صورت گیرد .حسینی نیا با اشاره به فضاهای بیدفاع شهری اطراف مادی فدن،
تصریح کرد :مسائل مربوط به این فضا کمبود و فقدان نور و روشنایی بی نظمی فیزیکی (آشفتگی)
فرصت محدود برای نظارت و کنترل ،فقدان استفاده یا اســتفاده مداوم تراکم ساختمانی ،کمبود
ساختمان آرام و خلوت بودن و تعریف ضعیف اراضی رها شده است که در راستای حل این مسائل
انجام اقداماتی همچون طراحی پاتوق محلی در اطراف مادی به منظور جذب جمعیت پیاده تعبیه
تجهیزات روشنایی ،نیمکت و سایبان ،طراحی مسیر پیاده تفکیک شده افزایش جذابیت حضور
پیاده با زیباسازی مسیر ،تعیین وضعیت مالکیت پال کهای بالتکلیف است.

شورای ششم شهراصفهان پیش ازآنکه بهطوررسمی فعالیت خود را آغازکند با انتشارفراخوانی ازمردم درخواستکردکه برای انتخاب شهردارآینده اصفهان به صورت پیامکی
مشارکت کرده و شاخصهای مدنظرخود برای این انتخاب را اعالم کنند.درشرایطی که دو گزینه نهایی انتخاب شهردارمشخص شدهاند ،دادههای این نظرسنجی منتشر
شده تا معلوم شود مردم اصفهان تمایل دارند شهردارآینده اینکالن شهرچه ویژگیهایی داشته باشد.دربررسیها روی شاخصهای انتخابگزینههای شهردارکالن شهر
اصفهان ،بهطورکلی بیش از ۵۰درصد مشارکتکنندگان ازشهردارآینده «پاکدستی و سالمت نفس» درحوزه فردی و «رفتارانقالبی و مومنانه» و «تالش برای مبارزه با فساد
و تکریم مردم» درحوزه اجتماعی و مدیریتی را درخواستکردهاند.درنگاه به جزئیات این دادهها مشخص میشودکه شاخص «پاکدستی و ساده زیستی» با  ۱۸درصد و
پس از آن «تدین و انقالبی بودن» با  ۱۶درصد دارای بیشترین تکرار در میان اولویتهای مردمی بوده است .داشتن برنامه جهت «ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد»
 ۹درصد و توجه به «تسهیل و تسریع درکارمردم» هفت درصد ازاولویتهای مردمی را شامل میشده و سایرشاخصهای نسبتی حدود  ۵درصد یا زیر ۵درصد داشتند.

سرپرست شهرداری اصفهان:

خدمات خوبی درحوزه شهرسازی به صورت غیرحضوری ارائه میشود

اثربخشی مطلوب برزندگی شهروندان ،نیازمند
همکاری سازمانهای متعددی است.وی افزود:
واحدهای آموزشــی خدمات شهری با اجرای
برنامههای متنوع شامل آموزش چهره به چهره،
اهدای کتاب و بروشــورهای آموزشی ،برپایی
نمایشگاه سیار در محالت ،اهدای باکسهای
تفکیک اشــیای تیز ،اثربخشــی خوبی را در
محالت ایجادکردهاند جهت تاثیرگذاری مطلوب،
همکاری سایرسازمانهای مربوطه را میطلبد.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان ادامه داد:
درطول شــبانه روز ۳۳ ،کارگــرواحد مدیریت
پســماند و ضایعات ،حدود  ۶۵تن پسماند تر
و هشــت تن پســماند حاصل از فضای سبز و
ضایعات را جمعآوری میکنند.وی با اشاره به
وسایل درگیر حمل پســماند ،تصریح کرد :در

رییس اداره امورقرآنی اوقاف و امورخیریه استان اصفهانگفت 417 :نفرازاستان اصفهان درمرحله

وی با بیان اینکه در بخش دعاخوانی نیز که به صورت اســتانی برگزار میشــود  79نفر در بخش

به وجود میآورند و در نقطه مقابل برخی مکانها ،مانع و بازدارنده فرصتهای جرم هستند همین

نتایج فراخوان مشارکت مردمی انتخاب شهرداراصفهان منتشرشد

تحقق اهداف مدیریت صحیح پسماند جهت

و بالصاحب را حمل میکنند.کارگرافزود :با توجه

داشت :با اعالم نتایج این مسابقات در اســتان اصفهان  96نفر در بخش آقایان و  97نفر در بخش

همچنین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ،امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم

منطقه  ۵۹۰گرم است.حسین کارگر اظهار کرد:

سبز و سه دستگاه خودرو نخاله غیرساختمانی

نتایج مرحله شهرستانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار

شــهرداری اصفهان اظهار کرد :برخی مکانها به دلیل ســاختار کالبدی و فضای خاصی که دارند

تولید زباله هر نفر در ۲۴ساعت درمحدوده این

راهیابی  417اصفهانی به مرحله استانی چهل و چهارمین
مسابقات قرآن اوقاف
استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن اوقاف رقابت میکنند .حمید بخشی با اشاره به اعالم

جهت رفع این شاخصها از اقدامات الزم و ضروری برای محله است .معاون شهرسازی و معماری

سطح منطقه سه ،تعداد  ۱۳دســتگاه خودرو
پسماند تر ،سه دستگاه خودرو ضایعات فضای

به تناژحمل و جمعیت منطقه ،سرانه تولید زباله
هر نفر در این منطقه در  ۲۴ساعت بالغ بر ۵۹۰

سرپرست شــهرداری اصفهان در حاشــیه بازدید از
بخشهای مختلف معاونت شهرسازی و معماری
شــهرداری ،اظهار کرد :یکی از وظایف مدیران ارشد
در هر دستگاهی ارتباط مســتمر و تنگاتنگ با تمام
ارکان زیرمجموعه خودشان است.علیرضا بوژمهرانی
تصریح کرد :با وجود سلســله مراتب اداری ،مدیران
ارشد باید در هر زمان به اتفاقات درون سازمان اعم از
ساختاری ،مدیریتی وکاری ،اشرافیت داشته باشند.
سرپرست شهرداری اصفهان از معاونت شهرسازی
و معماری به عنوان یکی از ارکان مهم شــهرداری یاد
کرد و افزود :رضایت شهروندان از این معاونت باعث

رضایت عمومــی از مجموعه شــهرداری به صورت

از رانت و  ...در شــهرداری وجود ندارد.وی تاکید کرد:

تصاعدی و جهشی میشود.وی با بیان اینکه مردم

الزم است هر شهروندی فارغ از اینکه در کجای شهر

با دیدن پارکهای احداث شــده در معابر و تمیزی

زندگی میکند بتواند از مجموعه شهرداری خدمات

خیابانها رضایتمندی خود را از عملکرد شــهرداری

مورد نیازرا دریافتکند .سرپرست شهرداری اصفهان

اعالم کردهاند ،ادامه داد :بیشترین گالیه شهروندان

گفت :شهروندان از بعضی خدمات غیر حضوری که

میتواند از معاونت شهرسازی و معماری باشد ،زیرا

درمعاونت شهرسازی و معماری ارائه میشود ،اطالع

این معاونت هم باید منافع شهر را در نظر بگیرد و هم

کافی ندارند و بر این باور هســتند که باید به صورت

منافع مردم را؛ ازاین روگاهی باعث ایجادگالیهمندی

شخصی برای پیگیری پروندههای خود اقدام کنند،

در شهروندان میشود.بوژ مهرانی تصریح کرد :تالش

در حالی که هم اکنون خدمات بســیار خوبی در این

بسیاری در معاونت شهرســازی و معماری صورت

معاونت به صورت غیرحضوری ارائه میشــود .وی

گرفته تا با مکانیزهکردن سیستمها ،تسریع درمبادله

افزود :انتظارمیرود شهروندان چنانچه درهربخشی

اطالعات بین دســتگاهها و شفاف سازی و… مردم

از شهرداری مشکالتی را مشــاهده میکنند ،مراتب

اطمینان خاطر بیشتری نسبت به عملکرد شهرداری

را اطالعرسانی کنند تا نســبت به رفع این مشکالت

داشته باشــند؛ با این قبیل اقدامات مردم اطمینان

اقدامات الزم انجام شــود چراکــه مجموعه مدیران

حاصل میکنندکه مسائلی مانند پارتی بازی ،استفاده

شهرداری خادمان مردم هستند.

عکس روز

گرم است درحالیکه سرانه تولید زباله هرنفردر
شهر تهران  ۹۰۰گرم بوده و این نشان از فرهنگ
سازی مطلوب مدیریت پســماند شهروندان
اصفهانی دارد کــه باید این حجــم به حداقل
جهانی حدود ۴۵۰گرم برسد.وی با اشاره به روند
نظافت و رفت و روب منطقه سه ،گفت :با توجه
به مرکزیت شهر اصفهان در منطقه سه و حجم
باالی تردد شهروندان دراین منطقه ،نظافت این
نقطه از شهر زبانزد هر رهگذری بوده و میتوان
به زحمات حــدود  ۱۴۵پاکبان اشــاره کرد که
مساحتی حدود دو میلیون و  ۳۰۷هزار و ۷۳۸
مترمربع را درشبانه روزرفت و روب میکنند.

مسجد جامع
گلپایگان
مســجد جامع گلپایگان یکی
از مساجد مهم تاریخی دوران
ســلجوقی و از مکا نهــای
دیدنی این شــهر است که در
ســال  ۵۰۸هجری قمری و
دوران حکومــت ابوشــجاع
ساخته شده است.

عکس :ایمنا

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

چهارشنبه  03شهریور 16 / 1400محــرم  25 / 1443آگوست  / 2021شماره 3329

رتبه4:

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

جشنوارهای برای منجمان آماتور
برگزاری جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب ،یادمان پروفسور احمد کیاســتپور ،فرصتی برای ارائه آثار

 ،2006پژوهشــگر مهمان دانشکده ریاضی و آمار دانشــگاه مونترال کانادا در سال  2010و عضو شورای

آثار برتر از سوی کمیته انتخاب برگزیده شده و در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار میگیرد و به

منجمان آماتور فراهم خواهد کرد .جشــنواره ملی ترویج نجوم ادیب یادمان پرفسور احمد کیاست پور

علمی مرکز آموزش نجوم ادیب گذاشته شده است .وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی ترویج نجوم

بهترین عکس نیز جایزهای تعلق خواهد گرفت .دبیر علمی جشــنواره ملی ترویج نجوم ادیب ،نجوم

برای نخستین بار در کشــور در راستای پاسداشــت زحمات و تالشهای دکتر کیاست پور در زمینه علم

ادیب در دو بخش مقاالت علمی و مسابقه عکس نجومی افزود :پس از داوری آثار ،مقاالت برگزیده

رصدی ،خورشید و منظومه شمسی ،علوم و فناوری فضایی ،اخترفیزیک ،اخترزیستشناسی ،سیارات

نجوم و اپتیک و یادمان این شــخصیت علمی به عنوان یکی از بنیان گذاران مرکز نجوم ادیب و با هدف

به صورت شفاهی یا پوستر ارائه شده و به بهترین مقاله نیز جوایزی اهدا میشود .همچنین در بخش

فراخورشیدی و کیهانشناسی را از جمله محورهای علمی این جشنواره برای ارسال مقاله عنوان کرد.

ترویج علم به ویژه علم نجوم برنامه ریزی شده است .این جشنواره از سوی مرکز نجوم ادیب وابسته به

مســابقه عکس نجومی که دبیری آن بر عهده مهدی رحیمی از عکاســان نجومی مطرح کشور است،

صالحی درباره ســابقه برگزاری جشــنوارههای ترویج نجوم در اصفهان و کشور گفت :برای نخستین

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با حمایت و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان،

بار است که جشــنوارهای با این مقیاس در اصفهان برگزار میشــود .البته پیش از این همایشها و

دانشگاه اصفهان و باشگاههای فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان ویژه منجمان آماتور،

سمینارهای نجوم آماتور (ترویجی) یا حرفهای در کشور برگزار شــده که سمینار نجوم و اخترفیزیک

دانشجویان و دانشآموزان دوره دوم متوسطه برگزار میشود .داریوش ذوالفقاری راد ،مدرس و مروج

زنجان نمونهای از آنهاست اما در این سمینار مقاالت در سطح کامال تخصصی و نه آماتور ارائه میشود،

نجوم و اخترشناسی در اصفهان ،پژوهشگر رویت هالل ،عضو رصدگر ستاد استهالل اصفهان و عضو شورای

بنابراین جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب در نوع خود کمنظیر است و برای نخستین بار برگزار میشود.

علمی مرکز آموزش نجوم ادیب ،هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد نشاط و پویایی علمی در اصفهان

امیدوارم با شرکت تمام عالقهمندان به نجوم آماتوری بتوانیم جشنوارهای در شأن مرحوم کیاستپور

و کشور دانست و گفت :ترویج علم بهویژه نجوم یکی از دغدغههای مرحوم کیاستپور بود که در این راه

برگزار کنیم.

ارتباط تنگاتنگی با مردم داشت .وی افزود :پیش از این جشنوارهای برای عرضه و نمایش فعالیتهای

بیان موضوعات بخش عکس جشنواره

منجمان آماتور در طول یک سال در کشور وجود نداشت تا بهترینها در یک رقابت نجومی معرفی شوند.

مهدی رحیمی ،مدرس و مروج نجوم و دبیر کمیته عکس جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب نیز درباره

زمانی که مرحوم پروفسور کیاســتپور در قید حیات بود نســبت به برگزاری چنین جشنوارهای تاکید

موضوعات بخش عکس اظهار داشت :آسمان شب با نمای باز ،یکی از موضوعات بخش عکس است

داشت که بعدها توسط شــورای علمی مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان به تصویب رسید .دبیر اجرایی

که عالقهمندان میتوانند از راه کهکشان ،صورتهای فلکی ،بارشهای شهابی ،مقارنهها ،پدیدههای

این جشنواره ادامه داد :تالش ما این است که جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب رویدادی ادامهدار باشد

جوی و ماه و خورشــید در کنار آثار باســتانی و عوارض طبیعی عکسبرداری کننــد .وی ،نمای عمق

و به صورت ساالنه یا دوساالنه برگزار شود .ذوالفقاری راد ،ترویج نجوم را از چند جهت برای جامعه مفید

آسمان را دیگر موضوع بخش عکس دانست و افزود :شرکتکنندگان باید عکسهای خود را بهصورت

دانست و گفت :وضعیت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا موجب خمودگی و ناامیدی در میان مردم شده

حرفهای پردازش و ارسال کنند .همچنین منظومه شمسی ســومین موضوع بخش عکس است که

و نجوم میتواند نگاه افراد را به سوی آسمان و تفکر در کیهان و جهان هستی ترغیب کند و به آنها آرامش

شامل خورشید و عوارض سطحی آن ،تاج خورشیدی ،لکههای خورشیدی ،ماه و سیارات ،دنبالهدارها،

بخشد .نجوم میتواند برای افراد الهامبخش باشد .وی تصریح کرد :پرداختن به نجوم یکی از تفریحاتی

گذر ایستگاه فضایی از مقابل خورشید ،ماه و سیارات منظومه شمسی است .وی درباره ضوابط شرکت

است که دین ،علم و عرف آن را تایید کرده؛ اما متاسفانه اطالعات مردم از این علم ناچیز است در حالی

در بخش عکس جشنواره ترویج نجوم ادیب بیان کرد :عکس باید توسط خود عکاس و از سال 1399

که تمام افراد جامعه باید تا حدودی با این علم آشنایی داشته باشــند .جالب است بدانید پرداختن به

تاکنون گرفته شده باشد ،در صورت تشــخیص هیئت داوران فایل اصلی در اختیار آنها گذاشته شود،

نجوم به شکل غیرمستقیم موجب کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری میشود چون فرد زمانی

پردازش عکسها مبتنی بر مسائل علمی و از پردازشهای اغراقآمیز به دور باشد و شناسنامه عکس

که با گستره کیهان و جهان خلقت آشنا میشــود ،روحیه متعالیتری پیدا میکند .عضو شورای علمی

شــامل زمان و محل عکاســی ،نام اجرام ،نام و نوع ابزار عکاســی ،تعداد فریمها و نام نرمافزارهای

مرکز آموزش نجوم ادیب ،ایجاد انگیزه و عالقه به علمآموزی و ادامه تحصیالت را از دیگر تاثیرات مثبت

پردازش عکس نیز ذکر شود .مدیر پایگاه اطالعرســانی هالل ماه و دبیر ستاد استهالل اصفهان ادامه

پرداختن به نجوم دانست و افزود :افزایش تابآوری در میان شهروندان یکی از بازخوردهای فعالیتهای

داد :نگاه بشر از دیرباز به آسمان و کشف حقایق نجوم بوده است .با اینکه در قرن  21هستیم و با وجود

ترویجی در زمینه علم نجوم است .ذوالفقاری راد تاکید کرد :استاد کیاستپور رخدادهای نجومی مانند

فاصلهای که میان بشر و آسمان ایجاد شده ،حتی در شــهرهای بزرگ انسان به دنبال کشف آسمان

کسوف ،خسوف ،گذر سیارات از مقابل خورشــید و رویت هالل را فرصت مناسبی برای ترویج نجوم در

است بنابراین به عنوان کسانی که اندکی از دریای علم نجوم را شناختهایم باید این حالوت را به دیگران

میان مردم میدانست و بر اطالعرسانی ،برگزاری نشستها و برنامههای رصدی تاکید میکرد تا از این

هم هدیه دهیم و برگزاری چنین جشــنوارههایی میتوانــد عالقهمندان را به ســوی نجوم و نگاهی

طریق ،مردم به علم نجوم جذب شوند.

تیزبینانهتر به این حوزه سوق دهد .گفتنی است؛  31شــهریورماه به عنوان آخرین مهلت ارسال مقاله

بیان محورهای علمی جشنواره

و عکس به این جشنواره تعیین شده و  10آذرماه نیز آخرین مهلت ثبتنام در آن است که عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر و ارسال آثار به جشــنواره ملی ترویج نجوم ادیب میتوانند به وبسایت

دبیری علمی جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب نیز بر عهده شهرام صالحی نویسنده ،مترجم و پژوهشگر

 nojoum.esfahanfarhang.irمراجعه کنند.

فیزیک ،ریاضی و کیهانشناسی ،پژوهشگر مهمان موزه انیشــتین در شهر برن سوییس در سال

مدیرسامانه  122آبفای استان اصفهان خبر داد:

توزیع  61میلیون لیتر آب به صورت تانکری در  84روز

مدیر بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:

اقدامات فوالد مبارکه برای کنترل کرونا مطابق با استانداردهای جهانی است

از ابتدای تنش آبی تاکنون نزدیک به  61میلیون لیتر آب به صورت سیار بین

مدیر بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره

مشترکین آبفای استان اصفهان توزیع شده اســت .مدیر سامانه ارتباط با

به روز پزشــک اظهار کرد :شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان سازمانی

مشتریان شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود :از دهم خرداد تا پایان

متعالی ،قدردان زحمات جامعه پزشــکان و فعاالن حوزه ســامت است،

مرداد ماه سال جاری در مجموع تعداد  5684تانکر آبرسانی سیار به شهرها

به طوری که همهساله و به خصوص امســال از خدمات این قشر خدوم که

و روستاهای تحت پوشش این شرکت اعزام و بالغ بر  60میلیون و 943هزار

به صورت شــبانهروزی و در راســتای کنترل کرونا اهتمام ورزیدند ،توسط

لیتر آب بین شهروندان و روستاییان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تقدیر میشود.

عباس عباســی خاک از این میزان فقط 976هزار لیتر با استفاده  111تانکر

حسین مدرسیفر با بیان این که واحد مدیریت بهداشت حرفهای ،ایمنی و

آبرسانی ســیار در هفته آخر مرداد ماه و همزمان با ایام سوگواری شهادت

محیط زیست شرکت فوالد مبارکه متشــکل از  3مجموعه ایمنی ،بهداشت

حضرت اباعبدا....الحسین(ع) بین مشترکین توزیع شده است.

حرفهای و آتشنشــانی اســت ،افزود :این مجموعه شــامل بخشهای

وی با اشــاره به این که بخش عمده ای از عملیات آبرســانی سیار در شهر

درمان ،اورژانس ،طب کار و در نهایت مجموعه محیط زیســت و بهداشــت

اصفهان و سایر شــهرها و روستاهای تحت پوشش ســامانه اول آبرسانی

محیط است.

اصفهان بزرگ صورت گرفته اســت ،گفت :با وجود ایــن در هفتههای اخیر
به دلیل گرمای هوا و خشک شــدن منابع آبی محلی  ،به تعدادی از شهرها
و روستاهای خارج از طرح آبرســانی اصفهان بزرگ نظیر سمیرم  ،بویین و
میاندشت و چادگان نیز آبرسانی سیار انجام شده است.
عباســی خاک ،علت توزیع این حجم از آب شــرب به صورت سیار را که در
تاریخ فعالیت  55ســاله آبفای اســتان اصفهان بی ســابقه است ،گرمای
زودرس هوا ،افزایش مصرف ،کاهش شــدید فشــار و قطع آب در شــبکه
آبرسانی شهرها و روستاهای تحت پوشش عنوان کرد و گفت :این موضوع

باعث شد تا در روزهای گرم و ساعات اوج مصرف میزان کمبود آب به 3200
تا  4300لیتر در ثانیه برسد.
مدیر سامانه  122آبفای استان اصفهان ،بیشترین کمبود آب را مربوط به 57
شهر و  380روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ دانست و
از مشترکین این شرکت خواســت تا خنک شدن نسبی هوا ،افتتاح سامانه
دوم آبرسانی و رسیدن به شرایط تامین آب پایدار ،همچنان به صرفه جویی
در مصرف آب ادامه دهند.

اجرای  160برنامه ایمنیسازی درفوالد مبارکه
مدیر بهداشــت حرفهای ،ایمنی و محیط زیســت شــرکت فــوالد مبارکه
گفت :این واحد از  10ســال گذشــته تاکنون در قالب دو برنامه  5ساله به
دســتاوردهای ویژهای دســت پیدا کرده که این دو برنامه امسال به پایان
میرسد و نتایج قابل توجهی در زمینه شــاخصهای حوادث و بهروزشدن
تجهیزات ایمنی داشته و میتوان به نوسازی سیستم اطفای حریق و اطفای
حریق اتوماتیک در بخش آتشنشــانی اشــاره کرد .وی با اشاره به تدوین
برنامه  5ســاله واحد مدیریت بهداشــت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه از سال آینده خاطرنشان کرد :در بخش ایمنی برنامه 5
ساله دوم این واحد ،بالغ بر  160برنامه عملیاتی شده که میتوان به مواردی

در مجمع عمومی صاحبان سهام آبفای استان اعالم شد:

راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ از نان شب واجب تر است
مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار

از چهار میلیون نفر از طریق یک تصفیه خانه آب و یک ســامانه آبرسانی از

شــد .در این مجمع که به صورت ویدئو کنفرانس بود ،گزارش فعالیتهای

نظر پدافندی کار بسیار خطرناکی اســت و هر چه سریع تر باید سامانه دوم

شرکت در سال منتهی به  1399/12/30قرائت شد و مورد تایید قرار گرفت.

در مدار بهره برداری قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

وی در عین حال از تکمیل ســامانه تله متری خطوط انتقال آب و بازسازی

در ابتدای این جلسه ،سال  1399را به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش

شبکههای فرسوده آبرسانی در شهرها و روستاهای تحت پوشش به عنوان

میزان بارندگیها ،سالی بســیار سخت برای شــرکتهای آب و فاضالب

راهکارهایی برای کاهش هدررفت و جبران بخشــی از کمبود آب مورد نیاز

دانست و گفت :با وجود این ،مدیران و کارکنان آبفای استان اصفهان با برنامه

نام برد و افزود :سال گذشته در مدت  100روز افزون بر  300کیلومتر از خطوط

ریزی خوبی که داشتند موفق شدند خدمات خود را به بهترین کیفیت ممکن

انتقال و شــبکه توزیع آب روستاهای اســتان مورد اصالح و بازسازی قرار

به مشترکین ارائه دهند .مســعود خشــایی همچنین به موضوع یکپارچه

گرفت که انجام این حجم از عملیات لوله گذاری در شرایط خاص جغرافیایی

سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی اشاره کرد و گفت :در این

روستاهای استان و در مدت زمان محدود ،کاری بی سابقه بود.

زمینه نیز آبفای استان اصفهان پیشتاز بود و از این آزمون با سربلندی بیرون

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع

آمد .مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز هنگام قرائت گزارش فعالیتهای

قدمت و فرســودگی تصفیــه خانهها و شــبکه جمع آوری فاضالب شــهر

هیئت مدیره از کاهش بارندگیها و اســتمرار خشکسالی به عنوان چالش

اصفهان نیز اشاره کرد و گفت:یکی از برنامههای این شرکت در سال جاری

اصلی این شرکت در تامین آب پایدار مشترکین نام برد و گفت :تکمیل و راه

اســتمرار جلب ســرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای بیع

اندازی سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ از نان شب برای استان پهناور

متقابل BOT،و BOOبرای بازسازی و توسعه تصفیه خانهها و شبکههای

اصفهان واجب تر است .هاشم امینی افزود :تامین آب شرب جمعیتی بیش

جمع آوری و انتقال فاضالب است.

همچون انجام مطالعات  Hazop Studyدر فرآیند احیای مستقیم ،واحد
اکسیژن ،پلنت هیدروژن و واحد باکس آنیلینگ اشاره کرد؛ انجام مطالعات
 Bow Tieهم از دیگر دســتاوردهای برنامه  5ســاله دوم واحد مدیریت
بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در واحد تولید
فوالد مذاب و کورههای قوس الکتریکی است.
فوالد مبارکه نخستین شرکت دریافتکننده گواهینامه45005 ISO
مدرسیفر با اشــاره به گواهینامه( 45005 ISOراهنمای کار ایمن در دوران
پاندمی کووید  ۱۹در کشــور) که برای نخســتین بار توســط شرکت فوالد
مبارکه دریافت شده است ،اذعان داشت :شــرکت فوالد مبارکه با گذراندن
ممیزیهای الزم توســط شرکت  SGSکشــور ســوئیس ،توانست برای
نخســتین بار این گواهی نامــه  ISO45005را دریافت کنــد؛ اهمیت این
گواهینامه در این اســت که شــرکت فوالد مبارکه در یک اقدام منســجم و
سنجیده توانسته بر پاندمی کووید  ۱۹فائق شود و این موضوع ثابت کرد که
تالشهای شرکت فوالد مبارکه برای کنترل و مهار اپیدمی کووید  19مطابق با
استانداردهای جهانی است .وی تصریح کرد :از دیگر اقدامات مهم و برجسته
شــرکت فوالد مبارکه میتوان به ارزیابی ریســک مواد شــیمیایی برنامه
جدید اندازهگیری مواد زیانآور در محیط کار و برنامه ارگونومی مشــارکتی
اشــاره کرد که گامی رو به جلو در ارتقای ایمنی در محیط کار در سطح جهانی
محسوب میشود و تمام تالش ما بر این است که حوادث حین کار به صفر
کاهش یابد.

حفظ رکوردهای تولید با کنترل کرونا درفوالد مبارکه
مدیربهداشت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره به
اقدامات شرکت فوالد مبارکه درکنترل و مهارکرونا عنوان داشت :طی  18ماه
گذشته به رغم وجود کرونا ،خط تولید این شرکت مختل نشد و با رکوردهای
متعدد به تحقق شعار«جهش تولید» و «تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها»
نائل شدیمکهکارکنان بخش بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست شرکت
فوالد مبارکه اعم از پزشکان ،کارشناسان بهداشت ،ایمنی ،بهداشت محیط و
محیط زیست نقش ویژهای در این دستاوردها داشتهاند .وی اضافه کرد :با
شــیوع ویروس کرونا ،کمیته مقابله با این ویروس در شرکت فوالد مبارکه
تشکیل شد تا مراقبتهای مورد نیاز برای کنترل آن صورت گیرد و با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی درصدد ارتقای
سالمت کارکنان باشد؛ از سویی دیگر با تاکید بر برگزاری جلسات به صورت
مجازی و دورکاری ازایجاد تراکم درمحیطکارممانعت به عمل آید.
همراهی کارمندان فوالد مبارکه درپا یبندی به رعایت دستورالعملهای

بهداشتی

مدرسیفربا اشاره به جانمایی سیستمهای ضدعفونی درتمامی بخشهای
شرکت فوالد مبارکه یادآور شد :طی  18ماه اخیر ،واحدهای  ،HSEخدمات
عمومی ،مدیریت شهری و حفاظت فیزیکی شرکت فوالد مبارکه در راستای
مهار ویروس کرونا به صورت شبانهروزی فعالیت داشتهاند .وی ادامه داد:
استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی به عنوان ارکان اصلی در
کنترل بیماریهای تنفســی همچون ویروس کرونا ،در دســتور کار بخش
خدمات عمومی و مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه قرارداشته و ازسوی
دیگر ،اگر همراهی و همکاری کارمندان این شــرکت در پایبندی به رعایت
دستورالعملهای بهداشتی نبود ،قطعا با چالشهای جدی نسبت به شیوع
ویروسکرونا مواجه میشدیم.
استقرارسامانه غربالگری و خوداظهاری کرونا برای کارمندان
مدیر بهداشــت حرفهای ،ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکــه ابراز کرد:
مهمترین ابتکار شرکت فوالد مبارکه در راستای مقابله با گسترش ویروس
کرونا به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشــور ،ایجاد و اســتقرار سامانه
غربالگری و خوداظهاری کرونا برای کارمندان خود بوده است.وی ادامه داد:
این سامانهکه به صورت شبانهروزی و درطول ایام هفته فعالیت دارد ،با هدف
پایش مستمر سالمت کارکنان ایجاد شده و توانسته در ایام شیوع ویروس
منحوس کرونا در مهار آن تاثیر قابل توجهی داشته باشد؛ سامانه غربالگری
کرونا ،ازتابستان سالگذشته با پیشنهادگروه پزشکی و بهداشتی( )HSEو
همکاری بخش فناوری اطالعات ( )ITشرکت فوالد مبارکه مطرح و درمهرماه
همان راهاندازی و آغاز به کار کرد .مدرسیفر متذکر شد ،سامانه خوداظهاری
کرونا پلتفرمی با هدف غربالگری و پیگیری ویروس کرونا در بین کارکنان و
خانوادههای آنان است ،به طوریکه این افراد ،چنانچه مشکوک به ابتال شدند،
میتوانند عالئم خود را در این سامانه ثبت کنند و تا طی شدن بهبودی کامل
توسط تیم  11نفره پزشکان ،پایش و رصد میشوند و راهنماییها و خدمات
پزشکی الزم را دریافت میکنند.

