
رواج اشرافی گری با خوراکی های طالیی در اصفهان؛

این فقط یک تبلیغ نیست!
3

پاییزی خشک در  راه اصفهان
 اصفهان کم بارش ترین دوره را طی ۱۵ سال اخیر تجربه کرد؛

3

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 بیماران کرونایی اصفهان 
به ۴ هزار نفر خواهد رسید

بیش از ۱00 کشته در انفجارهای روز 
پنجشنبه در پایتخت افغانستان؛

کابل در خون

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان 
مطرح کرد:

 تعطیلی پروژه های عمرانی 
 در پی استخدام نیروی مازاد 

در شهرداری ها
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طی پنج ماهه نخست امسال انجام شد؛

جمع آوری ۱۶۸ خودروی 
فرسوده در شهر اصفهان

7

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

تصویب اعتبار ۱0 میلیارد 
ریالی برای پیشگیری از کرونا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 0۶ شهریور  ۱۴00 
 ۱9  محـــرم  ۱۴۴3 

 2۸ آگوست 202۱
 شماره 333۱

۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

قاسم زاده، 
کلید شهرداری 
اصفهان را در 
دست گرفت
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 مسکن 
محرومان، 

اولویت دولت 
سیزدهم است

هر
: م

س
عک

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشــندگان واجد شرایط که در سامانه 

الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

خرید پست پد مانتد کمپکت )گازی روغنی(

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
مبلغ تضمینارزیابی کیفی

4001101620000012110000251400/06/071400/06/131400/06/23
 1400/06/24

چهارشنبه- 11 صبح
3/950/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: 

اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 09365259531 و 34121486-031 واحد مناقصات و خرید- آقای کاظمی و   جهت آگاهی بیشتر در 

مورد الزامات، اطالعات، مشخصات فنی این مناقصه با شماره تلفن: 34121448-031  دفتر مهندسی تماس حاصل فرمائید.

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

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با 

واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

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

پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

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

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

3



شنبه 06 شهریور 1400 / 19 محــرم 1443 / 28 آگوست 2021 / شماره 3331

واکنش کاخ سفید به درخواست ها برای استعفا یا برکناری بایدن: 

اکنون زمان مناسبی برای بازی های سیاسی نیست 
کاخ سفید مخالفت خود را با درخواست های برخی سیاستمداران و جمهوری خواهان این کشور 

برای برکناری رییس جمهوری آمریکا درپی انفجارهای اخیر فرودگاه کابل اعالم کرد.
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، به دنبال وقوع انفجار در فرودگاه کابل و کشته و مجروح شدن 
چندین نظامی آمریکایی شماری از سیاستمداران و به ویژه جمهوری خواهان این کشور خواستار 

برکناری جو بایدن، رییس جمهوری کشورشان شدند.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این درخواست ها گفت: اکنون زمان مناسبی برای 

بازی های سیاسی نیست.
وی افزود: ما از هــر آمریکایی، چه یک مقام منتخب باشــد و یا خیر، توقع داریــم که در کنار ما 
ایستاده و از ما برای تعقیب این تروریســت ها و مقابله با آنها در هر نقطه از دنیا حمایت کند. این 
اظهارات پس از آن مطرح شد که شماری از سیاســتمداران آمریکایی، عمدتا جمهوری خواه، از 
جمله مقامات ســابق و اعضای کنگره پس از وقوع انفجارهای فرودگاه کابل از بایدن خواســتند 

که استعفا دهد.

روسیه:

 هنوز حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی شناسیم
سخنگوی رییس جمهوری روسیه گفت: مســکو هنوز حاکمیت گروه طالبان را بر افغانستان به 

رسمیت نمی شناسد.
دیمیتری پســکوف افزود: ما پیشــتر گفتیم که اوضاع افغانســتان را به دقت بررسی می کنیم. 
معتقدیم که برتری طالبان در افغانســتان و به حکومت رســیدن این گروه و تحت کنترل گرفتن 
بخش عمده کشور یک واقعیت است. به گفته پســکوف، گام های بعدی طالبان در افغانستان از 

نظر برقراری نظم عمومی و تامین امنیت این کشور را باید زیر نظر گرفت.

»ترامپ« به انفجار فرودگاه کابل واکنش نشان داد
رییس جمهور سابق آمریکا ضمن انتقاد دوباره از اقدامات بایدن در افغانستان، حمله به فرودگاه 
کابل را یک تراژدی خواند.به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا 
گفت آنچه روز پنجشــنبه در فرودگاه کابل رخ داد »یک تراژدی اســت که هرگز نباید اجازه داده 
می شد رخ دهد« ترامپ که قبال از مدیریت جو بایدن، رییس جمهور کنونی آمریکا درباره بحران 
در افغانستان شــدیدا انتقاد کرده بود، افزود: »هرگز نباید اجازه می داد این فاجعه اتفاق بیفتد، 

این)حادثه( درک غم ما را عمیق تر و دشوارتر می کند. «

اتحادیه اروپا: 

زمان برای لبنان در حال اتمام است!
سفیر اتحادیه اروپا در بیروت ادعا کرد این اتحادیه به شدت نگران وخامت اوضاع لبنان است.

به نقل از العربیه، »رالف تراف« ســفیر اتحادیه اروپا در بیروت مدعی شد این اتحادیه به شدت 
نگران وخامت اوضاع و پایان زمان برای تشکیل دولت در لبنان است! تراف پس از دیدار با »میشل 
عون« رییس جمهور لبنان ضمن رســاندن پیام فوری »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به او گفت: »ما عمیقا نگران اوضاع و بحران شــدید لبنان در زمینه های اقتصادی، 

امنیتی و اجتماعی هستیم«.
وی افزود: مسئوالنی که طی یک سال گذشته در خصوص تشکیل دولت به توافق نرسیدند، باید 

به مسئولیت خود عمل کنند چراکه زمان زیادی باقی نمانده است.

بیش از 100 کشته در انفجارهای روز پنجشنبه در پایتخت افغانستان؛

کابل در خون

هنوز چندروزی از اعالم حاکمیت طالبان بر افغانستان 
نگذشته که کابل پایتخت این کشــور زیبا، رنگ و بوی 
خون به خود گرفت. در یک پنجشنبه سیاه ؛ دو انفجار مهیب در نزدیکی 
فرودگاه کابل تعداد زیادی کشته و زخمی به جا گذاشته است. حمالت 
روز پنجشنبه در حدود ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی )۱۳:۳۰ گرینویچ( 
روی داد.مهاجمان ابتدا با یک انفجــار »ورودی َابی« فرودگاه کابل را 
هدف گرفتند؛ جایی که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی مشغول بررسی 
اسناد کسانی بودند که وارد فرودگاه می شدند. دقایقی بعد یک انفجار 
در هتلی که برای رسیدگی به مدارک سفر افغان ها مورد استفاده مقام 
های بریتانیایی است ،روی داد.روز پنجشــنبه جمعیت زیادی در این 
ناحیه جمع شده بود به این امید که خود را به پروازهای خروجی برساند. 
این موضوع به رغم هشــدارهای آمریکا و بریتانیا دایر بر وجود خطری 
جدی از سوی گروه »داعش خراسان« از شاخه های محلی این گروه در 
افغانستان بود. این گروه مسئولیت حمالت پنجشنبه را به عهده گرفت.

پنتاگون تاکنون مرگ ۱۳ خدمه نظامی این کشــور در حمالت را تایید 
کرده است. همچنین منابع محلی می گویند شمار کشته شدگان در اثر 
انفجار کابل به ۱۰۰ تن و تعداد زخمی ها به ۱۵۰ نفر رســیده؛ اما ممکن 
است آمار کشته ها افزایش پیدا کند.ســهیل شاهین، سخنگوی دفتر 

طالبان در قطر گفت: »ما این حادثه وحشــتناک را به شدت محکوم 
می کنیم و هر اقدامی برای محاکمه عامالن آن انجام خواهیم داد.«

گفته می شود که در میان کشته شــدگان این حادثه، کودکان نیز دیده 
می شــوند.کاخ ســفید تایید کرده که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
در جریان تازه ترین تحوالت فرودگاه کابل قرار گرفته اســت. براساس 

گزارش ها دیدار بایدن با بنت، نخست وزیر اسراییل به تعویق افتاد.
در اولین واکنش ها به این حادثه، امرا... صالح معاون اول رییس جمهور 
پیشین افغانســتان، در گفت وگویی اختصاصی با یورونیوز، طالبان را 

مسئول این حادثه دانست.
وی گفت: »من به عنوان کسی که ســابقه استخباراتی و اطالعاتی دارم 
]می توانم بگویم که[ ما از دو سه روز قبل می دانستیم که طالبان با یک 
رشــته بمب گذاری ها، به عنوان این که داعش می خواهند بمب گذاری 
کنند ]می خواســتند[ فاجعه میدان هوایی را ختــم کنند. در عقب این 

بمب گذاری ها خودشان هستند.«
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حمله »تروریستی« به فرودگاه 
کابل را محکوم کرد.در بیانیه ای که توسط استفان دوجاریک، سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل برای خبرنگاران خوانده شــد، آمده است: »این 
حادثه بی ثباتی وضعیت در افغانســتان را نشان می دهد؛ اما عزم ما را 

تقویت می کند زیرا ما همچنان به ارائه کمک های فوری در سراسر این 
کشور برای حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهیم.«

جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا نیز در سخنانی حمله به فرودگاه کابل 
را محکوم کرد و گفت ایاالت متحده عامالن این حمله را تحت تعقیب 

قرار داده و مجازات خواهد کرد.
رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد، تروریست ها نخواهند توانست ما را 
منصرف کنند. ما به آنها اجازه نمی دهیم ماموریت ما را متوقف کنند. ما 

برنامه تخلیه را ادامه می دهیم.
وی تاکید کرد که به رغم ایــن حمله مرگبار عملیــات آمریکایی ها در 
افغانستان بر اســاس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در ۳۱ اوت به 
پایان می رسید.جو بایدن با این حال گفت که به نیروهای نظامی آمریکا 
دستور داده است که طرح های عملیاتی را برای هدف قرار دادن عامالن 
این حمله یعنی گروه حکومت اســالمی خراســان)داعش خراسان( 
تهیه کنند.رییس جمهوری آمریکا تصریح کرد، ما نه می بخشــیم و نه 
فراموش خواهیم کرد. ما شما را تحت تعقیب قرار خواهیم داد و شما 
مجازات خواهید شد. وی تاکید کرد که زمان و مکان چنین حمالتی را 
آمریکا تعیین خواهد کرد.رییــس جمهوری آمریکا اضافه کرد که هیچ 

شواهدی از همدستی طالبان و داعش خراسان در دست نیست.

ایســنا: وقت اضافه ای که برای بررســی دو الیحه 
الحاقی رهبر انقالب به درخواست روحانی به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام دادند، در اختیار رییسی 

قرار گرفته است.
پالرمو و CFT دو الیحــه الحاقی پــر ماجرا برای 
دولت حسن روحانی بود که بررسی پیوستن به آن 
ها از مجلس شورای اســالمی به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام سپرده شد.
بر اساس قانون داخلی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام سال گذشــته مهلت بررســی این دو الیحه 
ارجاعی با مســکوت ماندن در تصمیــم گیری، به 

اتمام رسید.
اما حسن روحانی و اعضای هیئت دولتش عقیده 
داشــتند پیوســتن به این دو الیحه برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی و سیاسی کشــور اهمیت وافری 

دارد؛ از این رو حســن روحانی با نوشــتن نامه ای 
به رهبر انقالب درخواســت کرد تا دستوری از سوی 
ایشــان برای اختصاص وقت اضافه ای از ســوی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی این 
موضوع، صادر شود. رهبری با این موضوع موافقت 
کردند و ابتدا محســن رضایی دبیر و سپس روابط 
عمومی مجمع خبر دادند که دو الیحه باقی مانده از 
لوایح چهارگانه مجدد در این نهاد بررسی می شوند.

اما ماه گذشته مجید انصاری اعالم کرد که در سال 
جاری بررسی این لوایح دســتور کار مجمع نبوده 

است.
غالمرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که 
آیا مهلت قانونی برای بررسی این موضوع مجدد در 
مجمع به پایان رسیده است گفت که از نظر قانونی از 
زمان صدور دستور رهبری به مدت یک سال زمان 

بررسی وجود دارد.
باید دید دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رییسی 
همانند دولت دوازدهم برای پیوستن ایران به این 
دو الیحه الحاقی تاکید دارد و جهت بررســی و رای 
آوری آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تالش 
خواهد کرد، یا با مســکوت ماندنش تا زمان اتمام 

فرصت قانونی آن در مجمع موافق است.
گفتنی اســت؛ خبر نامه روحانی بــه رهبر انقالب و 
درخواست اجازه از ایشان برای بررسی مجدد این 

لوایح آذرماه سال ۹۹ منتشر شده بود.

آیا هنوز مهلتی برای بررسی پالرمو و CFT باقی مانده است؟ 

واکنش رییس کانون وکالی دادگستری مرکز به حادثه زندان اوین
رییس کانون وکالی دادگستری مرکز در واکنش به حادثه زندان اوین گفت: نکته ای که می تواند در جلوگیری از این قبیل رفتارهای مجرمانه موثر باشد در کنار بازدیدهای 
مستمر دادستان های عمومی از بازداشتگاه ها و زندان ها، اعتماد به نهادهای مردم نهاد به ویژه کانون های وکالی دادگستری و اجازه به آن ها جهت بازدید دوره ای از زندان ها 
و ارائه گزارش بی طرفانه به مقامات مسئول در قوه محترم قضاییه و مردم است.جلیل مالکی در واکنش به تصاویر منتشر شده اخیر  از زندان اوین نوشت: انتشار فیلم 
ضرب و شتم زندانیان و شکست کرامت آن ها در صحن زندان اوین توسط زندان بانان این واقعیت تلخ را نشان داد که اینگونه رفتارهای مجرمانه و هنجارشکنان با زندانیان، 
معلول عدم نظارت قضایی و انتظامی در بازداشتگاه ها و زندان های کشور است.وقتی مجریان قانون از زیر چتر ضوابط نظارتی آن هم در جایی که تحت شدیدترین نظارت 
های دوربین های مداربسته قرار دارند، خارج می شوند و یا زیر چتر نظارتی قرار دارند ولی هراسی از نظارت قضایی و یا انتظامی موجود ندارد، طبیعی است که خود را بی 
نیاز از پاسخگویی تصور کرده و مبادرت به رفتارهای خشن و ناشایستی کنند که نمونه ای از آن در فیلم منتشره هویداست.قوانین و مقررات ناظر بر رفتار ماموران و ضابطان 
در زندان ها روشن است. هم قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه تعرض فیزیکی و یا غیر فیزیکی به افراد بازداشت شده و یا زندانی را منع کرده و برای آن ضمانت اجرای 

کیفری در نظر گرفته است و هم آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اندازه کافی ضوابط نظارتی دارد.

خبر روز

وز عکس ر

وزیر سابق افغانستان، 
پیک پیتزافروشی 

شد!
احمدشــاه ســادات، وزیر ســابق 
مخابرات و فنــاوری افغانســتان، 
هنگامــی که بــا دوچرخــه در حال 
رســاندن پیتزا بود در شهر الیپزیگ 
آلمان توسط یک روزنامه نگار محلی 

مشاهده شد.

حضور ایران در کنفرانس بغداد در سطح وزیر خارجه 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه از اعزام هیئت جمهوری اسالمی ایران به ریاست دکتر 
حسین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در نشست حمایت از عراق 
خبر داد.کنفرانس منطقه ای بغداد با عنوان »کنفرانس بغداد برای همکاری و شراکت« ۲۸ اوت برگزار 
خواهد شد.فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق با اشاره به اینکه پاسخ های مثبتی از همه کشور های دعوت 
شده به این کنفرانس دریافت کرده اند، گفت که عراق از ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه 

برای حضور در این کنفرانس دعوت کرده و این کشور ها سفیر خود را به این کنفرانس خواهند فرستاد. 

واکنش ایران به حوادث کابل
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مراتب تاثر شدید خود از حوادث تروریستی ۴ شهریورماه از جمله در 
فرودگاه کابل را اعالم کرد.سعید خطیب زاده، با محکوم کردن هدف قرار دادن مردم بی دفاع افغانستان و 
هر نوع عملیات تروریستی که در آن زنان و مردان و جوانان و خردساالن مورد حمله قرار می گیرند، اظهار 
امیدواری کرد: با تشکیل هرچه سریع تر دولتی فراگیر در کابل، ارگان ها و نهادهای مسئول وظایف خود 

را در صیانت از جان و مال مردم عهده دار شوند.

سهم استان ها از کابینه رییسی؛ تهرانی ها پیشتاز شدند
نکته جالب توجه در زمان بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در صحن مجلس تکرار یک انتقاد از سوی 
نمایندگان مختلف بود. منتقدان معتقد بودند باید سهم اســتان آنها در معرفی وزیر در نظر گرفته می 
شده است و این نکته را به عنوان یک نقطه منفی در کابینه سیزدهم مطرح می کردند. فارغ از درست 
بودن یا نبودن چنین نقدی به کابینه آن هم در جریان بررسی صالحیت وزرا که باید نگاه ملی و کالن در 
نطق موافقان و مخالفان حاکم باشد، این سوال مطرح است که سهم استان ها از کابینه سیزدهم چقدر 
است؟براساس بیوگرافی منتشر شده از ۱۸ وزیر دولت رییسی، چهار وزیر متولد تهران هستند و سه 
وزیر نیز به استان فارس می رسند. وزرای دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسالمی از اهالی استان همدان 
هستند و زادگاه وزرای امور خارجه و صنعت و معدن نیز استان سمنان است. اهالی استان اصفهان هم 

ساداتی نژاد و علی اکبر محرابیان را در کابینه دارند.

در پی افزایش درگیری ها و تنش در فرودگاه کابل؛

انتقال هواپیماهای بخش خصوصی افغانستان به فرودگاه مشهد
سخنگوی سازمان هواپیمایی از پذیرش تعدادی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی »کام ایر افغانستان« 
به ایران خبر داد.محمدحســن ذیبخش در این باره اظهار کرد: در پــی افزایش درگیری ها و تنش در 
فرودگاه کابل، مالک شــرکت هواپیمایی خصوصی کام ایر افغانستان، خواســتار انتقال تعدادی از 
هواپیماهای این شرکت به فرودگاه های ایران شد.سخنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد: جمهوری 
اسالمی ایران نیز در راستای تعامالت بین المللی با کشورهای همسایه، مجوز فرود پروازهای مذکور را 
صادر کرده است.وی در پاسخ به سوال ایسنا که این هواپیماها چه تعداد هستند و تاکنون چند فروند از 

آنها در ایران نشسته اند، اظهار کرد: تعدادی از هواپیماهای کام ایر به ایران منتقل خواهند شد .

ادعاهای رییس ستاد ارتش اسراییل علیه ایران
 یک مقام صهیونیست با تکرار برخی یاوه گویی ها به بیان اظهاراتی علیه ایران پرداخت.به گزارش ینی 
شفق، ژنرال »آویو کوخاوی« رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم در حال افزایش 
برنامه های خود برای عملیات نظامی احتمالی در غزه و حمله به ایران است.وی گفت: »شاید در آینده 

ای نزدیک برای عملیات جدیدی در غزه آماده شویم. 

کافه سیاست

تحلیلگر مسائل سیاسی:

اروپا حق اظهارنظر درباره 
برنامه اتمی و سیاست های 

ایران را ندارد
یک تحلیلگر مســائل سیاســی گفــت: ایران 
اقتصادش را با تحریم ها وفق داده و فشار های 
طرف های غربی در حال کم اثر شــدن اســت.

علیرضا تقوی نیا درباره بیانیــه اخیر تروئیکای 
اروپایی درباره غنی سازی ایران، اظهار کرد: طبق 
معاهده »ان پی تی« یا منع اشــاعه هسته ای 
ایران حق دارد هرگونه فعالیت غنی سازی اتمی 
را با دو شــرط انجام دهد؛ اول اینکه به ســمت 
ســالح اتمی نرود و دوم اینکه قبل از تزریق گاز 
هگزافلوراید اورانیوم به آژانس هسته ای اطالع 
رسانی کنیم. ایران تمام این کار ها را انجام داده 
است، ساخت اورانیوم فلزی، اورانیوم ۲۰ درصد، 
اورانیوم ۶۰ درصــد و حتی اورانیــوم ۹۰ درصد 
مخالف »ان پی تی« نیســت.وی افزود: ایران 
کامال در چارچوب معاهده منع گسترش سالح 
هسته ای عمل می کند. در معاهده هسته ای طبق 
اذعان آژانس، سازمان ملل و کشور های اروپایی 
تمام تعهدات خود را در قبال برجام کامل انجام 
دادیم، اما آمریکا برخالف وعده ها و تعهدات خود 
از برجام خارج شد، ایران هم در مقابل نتوانست 
از مزایای برجام بهره بگیرد و خارج شد.تقوی نیا 
ادامه داد: ایران پیش تر از یک آبشار ۱۶۴تایی از 
سانتریفیوژ های IR-۶ برای غنی سازی اورانیوم 
تا ۶۰ درصد در نطنز استفاده می کرده، ولی اکنون 
عالوه بــر این آبشــار ۱۶۴تایی، یــک مجموعه 
۱۵۳تایــی از ســانتریفیوژ های IR-۴ نیز برای 
غنی سازی تا ۶۰ درصد استفاده می شود. گزارش 
اخیر آژانس انرژی اتمی واکنش های متعددی از 
سوی کشور های مختلف در پی داشته و از آمریکا 
گرفته تا کشور های اروپایی در خصوص آن ابراز 
نگرانی کردند.این تحلیلگرمســائل سیاســی 
تصریح کرد: خرابکاری های رژیم صهیونیستی و 
تحریم های اقتصادی حداکثری، موجبات اخالل 
اساسی در پیشبرد روند هسته ای ایران را فراهم 
نکرده و اگر هدف آمریکا و غرب از فشار اقتصادی 
گرفتن مولفه های قدرت جمهوری اسالمی بوده 
که به وضوح چنین نتیجه ای در بر نداشته و باعث 

فروپاشی نظام نیز نشده است.

نه  ما   ، کرد تصریح  مریکا  آ جمهوری  رییس 
می بخشیم و نه فراموش خواهیم کرد. ما شما 
را تحت تعقیب قرار خواهیم داد و شما مجازات 
خواهید شد. وی تاکید کرد که زمان و مکان چنین 

حمالتی را آمریکا تعیین خواهد کرد

بین الملل
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان از کاهش ۲۰۰ مگاواتی تولید برق در 

اصفهان خبر داد؛

خاموشی ها بازگشت
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: تولید برق در استان اصفهان ۲۰۰ مگاوات کاهش داشته 
است.سید رضا نوحی درباره میزان تولید و مصرف برق روز چهارشــنبه، سوم شهریورماه، در استان 
اصفهان اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های موجود میزان تولید استان برابر با ۳۹۵۶ مگاوات 
و میزان مصرف اســتان هم برابر با چهار هزار و ۸۶۳ مگاوات بوده اســت.وی افزود: بنابراین مقدار 
۹۰۷ مگاوات از شبکه سراسری وارد شبکه استان اصفهان شده است.سخنگوی صنعت برق استان 
اصفهان درباره خاموشی ها نیز گفت: به دلیل اختالف بین میزان تولید و مصرف برق در استان، شاهد 
خاموشی های برنامه ریزی شده در سطح استان بوده ایم. البته فعالیت یک رله فرکانسی سطح هم 
ثبت شده ؛ اما خاموشی برنامه ریزی نشده دیگری نداشتیم.نوحی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار 

بیان شده، به تازگی نیروی برق ۲۰۹ مگاوات و میزان مصرف ۹۹ مگاوات کاهش داشته است.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان مطرح کرد:

 تعطیلی پروژه های عمرانی در پی استخدام نیروی مازاد 
در شهرداری ها

مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان گفت: اســتخدام نیروی اضافه در برخی 
شهرداری های اصفهان، تعطیلی پروژه های عمرانی و شهری را در پی داشته است.غفار عرب در مراسم 
تودیع و معارفه شهردار گلشــهر با بیان اینکه بودجه پنج میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری گلشهر به 
۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تحقق یافت، اظهار داشت: ســال ۹۹ حدود دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون 
تومان عوارض ارزش افزوده به شهرداری گلشهر پرداخت شده است.وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ 
شهرداری گلشهر، هفت و نیم میلیارد تومان بسته شده است، گفت: امسال از محل ارزش افزوده سه 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به شهرداری گلشهر پرداخت شده است، همچنین از محل ماده ۵۸ و قیر 
مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و حدود ۸۰۰ میلیون تومان پیش بینی و در حال پرداخت است.مدیرکل دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها باید به قوانین مسلط باشند، گفت: وظایف 
شورا و شهرداری تهیه بودجه و دفترچه عوارض و تفریغ بودجه است و باید در موقع مقرر انجام شود که 
در غیر این صورت معنا ندارد.وی گفت: در برخی شهرداری های اصفهان استخدام نیروی اضافه از طریق 

مختلف موجب تعطیلی پروژه های عمرانی شهری و پرداخت بودجه بابت حقوق کارکنان شده است.

وزیر راه و شهرسازی:

 مسکن محرومان، اولویت دولت سیزدهم است
وزیر راه و شهرسازی از ساخت و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم 

خبر داد. در سومین سالگرد آغاز این طرح هنوز هزینه دقیق ساخت این واحدها مشخص نیست.
رستم قاسمی در اولین روز کاری به عنوان چهارمین وزیر راه و شهرسازی کشور با اشاره به برنامه های 
خود در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تقویت بخش های مختلف حمل ونقل در بخش های زمینی، 
هوایی، دریایی و ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همانطور که در مجلس اعالم کردم تالش خواهیم 

کرد تا سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی در خصوص بخش مسکن نیز افزود:  ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی 
برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم تداوم خواهد یافت. همچنین واحدهای نیمه تمام مسکن مهر 
نیز به اتمام می رسند. تالش می کنیم تا پروژه های نیمه تمام به اتمام برسد و خواسته های دولت و مردم 
را توسعه بدهیم.وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که مسکن محرومان و کم درآمدها از اولویت های 
دولت سیزدهم اســت، اضافه کرد: با ایجاد جاذبه و ارائه مشــوق تالش خواهیم کرد تا کم درآمدها 

صاحب مسکن شوند.

رواج اشرافی گری با خوراکی های طالیی در اصفهان؛

این فقط یک تبلیغ نیست!

در سال های اخیر که تب تبلیغات سرو برخی مواد خوراکی با روکش 
طال در فضای مجازی با فعالیت اینســتاگرامی برای کسب سودهای 
کالن از مشتریان خاص باال گرفته با وجود اعتراض کاربران شبکه های 

اجتماعی، اصل ماجرا در تکذیبه ها فیصله داده می شود.
طی ســال ۹۷ انتشــار تصویری از پســت اینســتاگرامی یک پیتزا 
فروشــی تازه تاســیس در محدوده خیابان شــیخ صدوق اصفهان 
که در آن نوشــته شــده بود: »برای اولین بار در ایران، پیتزا استیک 
با روکش طال ۲۴ عیار خوراکــی، پیتزا... ارائه دهنــده متفاوت انواع 
پیتزای آمریکایی و ایتالیایی و مجهز به سیســتم پیک گرمایشــی و 
رایگان به تمام نقاط شــهر زیبای اصفهان.« در ایــن تصویر پیتزایی 
 دیده می شد که روی هر برش آن سطح درخشانی همچون ورقه طال

 نمایان بود.
با انتشــار این تصویر، واکنش شــبکه های اجتماعــی و کانال های 
تلگرامی اصفهان و سپس سراسر کشور به چنین موضوعی آغاز شد و 
با توجه به مشکالت روزافزون اقتصادی مردم و نوسا نات قیمت طال و 
ارز در آن سال، بیش از گذشته به چشم آمد و حساسیت برانگیز شد.

در این میان با پیگیری رسانه ها مســئوالن اتاق اصناف و صنف پیتزا 
فروشان استان اصفهان، سرانجام به این موضوع واکنش نشان دادند 
و وجود مجوز پخت پیتزا با روکش طال توسط آن ها تکذیب و گفته شد 
که اگر چنین موضوعی اثبات شود با رســتوران مرتبط برخورد جدی 

خواهد شد.
پس از مــدت کوتاهی جواد محمدی فشــارکی، مدیر بازرســی اتاق 
اصناف اســتان اصفهان در مصاحبه ای از شناســایی عامالن مدعی 
فروش پیتزا با روکش طال در اصفهان خبــر داد و بیان کرد: این واحد 
صنفی توضیح داد که اطالع نداشته که چنین کاری را نباید انجام دهد 
و تاکنون هم، چنین پیتزایی را ارائه نداده و فقط در پیج اینســتاگرام 

خود برای جذب فالوور آن را منتشر کرده است.
با این اوصاف از ابتدای سال متاسفانه در گوشه و کنار کشور عکس ها 
و خبرهایی مبنی بر اســتفاده از عرضه روکش طال روی برخی از انواع 
غذا، شــکالت ها، کیک های فوندانتــی در بعضی از کافی شــاپ ها و 
رســتوان های الکچری گران قیمت در فضاهای مجازی قابل مشهود 
است. در شرایط کاهش توان اقتصادی مردم و گرانی هر روز و ساعتی 

کاالهای اساسی، رصد فروشــگاه های آنالین نشان می دهد یکی از 
کافه های اصفهان واقع در محدوده نظر، فراپاچینو را همراه با یک ورق 

طال به قیمت ۹۰ هزار تومان برای مشتریان عرضه می کند.
اگرچه هر از گاهی استفاده از ورقه های طال خوراکی در سرو برخی مواد 
غذایی و شیرینی جات خبرساز می شود و گاها با تکذیب  مسئوالن اصل 
ماجرا فیصله داده شده؛ اما براســاس شواهد عینی فروش دونات با 
روکش  های طال با عیار و وزن کم در شهر اصفهان مجدد با بازتاب های 
بسیاری روبه رو شد که رسول جهانگیری، رییس اتاق اصناف اصفهان 
اول شهریور ماه چنین موضوعی را تکذیب کرد و گفت: این موضوع را 
همانند بستنی، پیتزا و شــکالت  با روکش طال که در سال های گذشته 

هم مطرح بوده به هیچ وجه قبول ندارد.
وی اضافه کرد: البتــه چنانچه مغازه عرضه دونــات با روکش طال در 
اصفهان به اتاق اصناف اصفهان معرفی شود در این زمینه با بازرسی ها 
و راســتی آزمایی اطالعات صحیح طی روزهای آتی به رسانه ها ارائه 

خواهد شد.
وی ،پیرامون اینکه چنین تبلیغاتی آینده ای ندارد و در نظام جمهوری 
اسالمی انجام و عنوان این گونه مسائل به اعتقاد ما از نظر اخالقی جرم 
است، اظهار داشــت: از لحاظ اخالقی و دینی مخالف سرسخت این 
موضوعات هستم و چنانچه در مناطق شــهر اصفهان چنین تبلیغاتی 
برای هر نوع کاالیی ارائه شــود خیلی ســریع و جدی بــا آن برخورد 

خواهد شد.
در همین راستا ســید مهدی دردشــتی، عضو هیئت مدیره صنف گز 
و شــیرینی در اصفهان ضمن مخالفت عرضه شــیرینی و شکالت با 
روکش طال حتی در فضاهای مجازی، گفت: وقتی قشــر مرفه اقدام 
به انتشار تصاویری از نحوه و ســبک زندگی اشرافی خود در صفحات 
مجازی می کنند به نوعی فاصلــه طبقاتی خود با دیگران را به نمایش 
می گذارند و این شــرایط آســیب های جدی را متحمل قشر ضعیف 

جامعه خواهد کرد.
وی در مــورد اینکه تبلیغ اشــرافی گری در صفحــات مختلف فضای 
مجازی به لحاظ پرمخاطب بودن آن صدمات روحی جبران ناپذیری 
را به قشر ضعیف و متوســط جامعه وارد می کند، اظهار داشت: در هر 
صنفی خدمات بسته بندی شــکیل حرف نخست را می زند و این گونه 
تبلیغات برای ارائه بهتر و احترام به حقوق مصرف کننده بسیار ضروری 
اســت اما ارائه شــکالت، بســتنی و دونات با روکش های طال تبلیغ 
فرهنگ زندگی تجمالتی است و کامال با اصول فرهنگی ما ایرانیان در 

جامعه اسالمی تناقض دارد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بیش از ۹۰ درصد اصناف این استان محدودیت های 
کرونایی اخیر را رعایت کردند و با وجود مشــکالت 
مالی، همکاری خوبی در این زمینه داشــتند.جواد 
محمدی فشارکی افزود: بیشــتر واحدهای صنفی 
محدودیت ها را رعایت کردنــد و واحدهای متخلف  
نیز با اخطارهای شفاهی و کتبی تعطیل شدند.وی با 
اشاره به بازرسی های انجام شده در تعطیالت ۶ روزه 
و محدودیت کرونایی اخیر ادامه داد: ۲۳ هزار و ۷۴۴ 

مورد بازرســی از ۲۵ تا ۳۰ مرداد از واحدهای صنفی 
استان اصفهان انجام شد که به صدور یکهزار و ۴۲۷ 
اخطار شفاهی،  ۳۷۲ اخطار کتبی و ۳۳ درخواست 
پلمب منجر شــد.مدیر بازرســی و نظارت اصناف 
اصفهان با بیان اینکه واحدهای صنفی استان اصفهان 
در این مدت با بازرســان همکاری داشــتند، اظهار 
داشت: واحدهای صنفی که پس از اخطار شفاهی به 
طور مجدد به فعالیت خود ادامه دادند با اخطار کتبی 
مواجه شــدند و واحدهایی هم که نسبت به اخطار 
کتبی تمکین نکردند، پلمب شــدند.وی اضافه کرد: 
هیچگونه تعارفی با کسی نداریم و در صورت تخلف، 
واحدهای صنفی که در شرایط کنونی مجاز به فعالیت 
نیستند با تذکر شفاهی، کتبی و پلمب مواجه خواهند 

شد.محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: تعطیلی این 
واحدها مشــکالت زیادی درپی دارد و باید در نظر  
داشته داشــتیم که در کنار برخورد قاطع با متخلفان 
باید به وضعیت اقتصادی اصناف هم توجه داشــته 
باشیم.به گفته وی، اصناف در شرایط کنونی وضعیت 
خوبی ندارند و هیچ گناهی نکرده اند که در مشــاغل 
گروه ۲،۳ و ۴ قرار گرفتند و این افراد هم باید اجاره، 
حقوق کارگر، خرج خانه و بیمه را پرداخت کنند.مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف اصفهان گفت: تمام فشارها 
روی اصناف است در صورتی که تاثیر اصناف در انتقال 
کرونا بســیار کم اســت و تاثیری که در زمان حاضر 
پارک ها، مطب های پزشکان و مسافرت ها بر شیوع 

کرونا دارند بسیار بیشتر است.

بیش از 90 درصد اصناف اصفهان محدودیت های کرونایی را 
رعایت کردند

خبر روز

2 طرح هفته دولت در فریدن افتتاح شد
فرماندار فریدن گفت: ۵۲ طرح هفته دولت در بخش های عمرانی، بهداشت، کشاورزی و برق در این 
شهرستان افتتاح شد.سیدتقی معین الدینی با اشاره به افتتاح  ۵۲ طرح در هفته دولت در شهرستان 
فریدن، اظهار کرد: مرمت قنوات و آبیاری تحت فشار، ۱۸۴ واحد مسکن محرومان، ساختمان پانسیون 
پزشکان، راه اندازی دستگاه های سونوگرافی و رادیولوژی، کلنگ زنی ساختمان بیمه سالمت، کلنگ 
زنی جاده منطقه گردشگری امامزاده عبدا... دامنه، احداث پست هوایی پمپاژ آب فضای سبز، تبدیل 
شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار، احداث ۲۰ نیروگاه خورشیدی پنج کیلو وات، اجرای طرح هادی 
در قالب زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری بخشداری مرکزی، اجرای طرح هادی در قالب زیرسازی 
و آسفالت و جدول گذاری بخشداری زنده رود از جمله این طرح هاست.فرماندار فریدن اظهار داشت: 
از ۲۸۲ طرح مسکن محرومان با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیون ریال تسهیالت بالعوض و مبلغ ۵۰۰ 

میلیون ریال تسهیالت با کارمزد پنج درصد، ۱۸۴ واحد آن تکمیل و آماده بهره برداری است.

افتتاح 31 طرح در چادگان به مناسبت هفته دولت
با حضور استاندار و مسئوالن شهرســتانی ۳۱ طرح عمرانی - خدماتی - کشــاورزی و دامداری به 
مناســبت هفته دولت در چادگان به بهره برداری رســید.عباس رضایی، در مراسم افتتاح ۳۱ طرح 
اقتصادی، عمرانی، کشاورزی و مسکن محرومان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرستان چادگان اظهار 
کرد: تیرماه سال گذشته مقرر شد چهار هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی محرومان در اصفهان احداث شود که 
از این تعداد سه هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و ۱۵۰۰ واحد از سوی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( احداث می شود.وی افزود:طی هماهنگی هایی که در شهرستان چادگان انجام شده ، دو 
واحد از این ساختمان ها به صاحبان آن ها تحویل داده شد.استاندار اصفهان با بیان اینکه وضعیت 
کرونا در استان اصفهان نگران کننده است، گفت: مردم با رعایت پروتکل ها و حفظ فاصله اجتماعی 
کادر درمان و  مسئوالن ستاد کرونا را در کنترل این ویروس یاری کنند.همچنین فرماندار چادگان گفت: 
۱۵ طرح عمرانی شامل آسفالت، زیرسازی، جدول گذاری و سنگ فرش در ۱۳ روستا، هفت گلخانه 
سبزی و صیفی به مساحت هفت هزار مترمربع، یک واحد گوسفند داری هزار راسی، سه واحد کانال 
بتن آب رسانی، بندهای سنگی مالتی و آبخیزداری، مجتمع آبرسانی قلعه زنبور به روستاهای پرما، 
درک آباد، چشمندگان و پرزگان، تعریض آزادسازی مرحله نخست خیابان های دهه فجر و میدان غدیر 
چادگان، افتتاح ۲۲ واحد مسکن محرومان کمیته امداد و ۲۹ واحد مسکن محرومان به همت بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی  از جمله این طرح هاست.

فرماندار اردستان: 

بیش از یک میلیارد تومان به طرح های روستایی اردستان 
اختصاص یافت

فرماندار اردستان از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ۲ طرح آبرسانی و یک طرح 
بهسازی معابر روستایی در این شهرستان خبر داد.حمیدرضا تاملی افزود: این مبلغ به دنبال مالقات 
سال گذشته با محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که با همراهی نماینده مردم 

اردستان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه  ۲۰۰ میلیون تومان برای روکش آسفالت و بهسازی معابر روستای حسین آباد بخش 
مهاباد اختصاص یافته است، ادامه داد: در این راستا ۳۰۰ میلیون تومان برای ساخت مخزن آب شرب 
روستای شهراب در بخش زواره تخصیص داده شده است.فرماندار اردستان اظهار داشت: ۷۰۰ میلیون 
تومان نیز برای اصالح و بهسازی شبکه آبرسانی روستاهای مار و نیسیان در بخش مرکزی اردستان 
اختصاص داده شده است.وی خاطر نشان کرد: اعتبارهای مطرح شده به دستگاه های مربوطه ابالغ 
شده و پیگیر اجرایی شدن طرح های مذکور خواهیم بود.در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی آن ها 

شروع خواهد شد.

کافه اقتصاد

بازگشت ٩٠٠ واحد صنعتی راکد در استان اصفهان به چرخه تولیداخبار
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از احیا و بازگشت به فعالیت بالغ بر ۹۰۰ واحد صنعتی در استان اصفهان طی ۲ سال اخیر خبر داد.ایرج موفق 
گفت: مشکالت ۹۰۰ واحد صنعتی در کارگروه های مختلف مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برطرف شد و توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند.وی ادامه داد: در 
این مدت همچنین بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد مشکل واحد های صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع بررسی و برطرف شد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با اشاره به اهمیت رونق اقتصادی با استفاده از توان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ مجوز جدید سرمایه گذاری در 
استان اصفهان صادر شده است که گامی مثبت در اشتغالزایی و درآمدزایی خواهد بود.موفق با بیان اینکه حفظ وضع موجود مجموعه های صنعتی و تولیدی و ارتقای 
آن برای رونق کسب و کار و تولید اهمیت دارد، تصریح کرد: چهار هزار و ۷۰۰ طرح در دست اقدام در این منطقه وجود دارد که ۲ هزار و ۱۰۰ مورد آن ۴۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند.وی، کمبود سرمایه ثابت را یکی از چالش های واحد های صنعتی دانست و اظهارکرد: چنانچه بانک ها برای تسهیالت مرتبط با سرمایه ثابت همکاری 
داشته باشند می توانیم بهبود وضعیت مجموعه های صنعتی و تولیدی را شاهد باشیم.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: همچنین نیاز 
است که بانک های خصوصی با در نظر گرفتن مصوبات کارگروه های مرتبط با ارتقای تولید، همکاری بیشتری برای حمایت از صنعت داشته باشند.استان اصفهان با 

بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر دارد.

برداشت برنج از 
مزارع آستارا

برداشت برنج به صورت دستی و 
مکانیزه از نیمه دوم مرداد تا اواسط 
شــهریور ماه در شهرستان مرزی 
آســتارا در شــمال غربی استان 
گیــالن ادامه دارد و بیشــترین و 
محبوب تریــن نوع برنج کشــت 
شــده در آســتارا برنج هاشمی 

است. 

وز عکس ر

اصفهان کم بارش ترین دوره را طی 
۱۵ سال اخیر تجربه کرد؛

پاییزی خشک در راه اصفهان
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان گفت: این استان امسال یکی از 
کم بارش ترین سال ها در ۱۵ سال اخیر را تجربه 
کرد و این شــرایط تا نیمه اول پاییز ۱۴۰۰ ادامه 
خواهد داشت.نوید حاجی بابایی با بیان اینکه 
میانگین بارشــی اســتان از ابتدای سال آبی 
)مهر ۱۳۹۹( تا یکم شــهریور ماه ۱۰۹ میلیمتر 
است، اظهار داشت: استان اصفهان امسال در 
مقایسه با سال گذشــته ۳۵ درصد و نسبت به 
بلند مدت ۳۰ درصد کمبود بارش دارد و برپایه 
آمار موجود سال جاری یکی از کم بارش ترین 
سال های اصفهان طی ۱۵ ســال اخیر بوده که 
سپری کردیم.وی ادامه داد: شدت کم بارشی 
در مناطق غربی و سرچشمه های آبی زاینده رود 
بیشتر مشاهده می شود به طوری که سال آبی 
جاری بارندگی در کوهرنگ سرشــاخه اصلی 
حوضه زاینده رود ۴۰ درصد کمتر از نرمال است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: شرایط کم 
بارشی و باال بودن میانگین دما نسبت به نرمال 
که در مدت ۱۰ ماه اخیر از زمســتان ۱۳۹۹، بهار 
و تابستان امسال به طور مداوم ادامه داشته ، 
سبب کاهش منابع آب، افزایش تبخیر آب های 
سطحی و تشدید شــرایط کم آبی شده است.
حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوای استان 
طی ۱۰ ماه گذشته بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد 
نسبت به نرمال افزایش یافته است، اضافه کرد: 
افزایش دما در مناطق غربی و سرشــاخه های 
زاینده رود بین ۲ تا ســه درجه فراتــر از نرمال 
بوده که این امر باعث کاهش پوشش برف در 
مناطق کوهستانی، کاهش رطوبت خاک شده و 
تشدید شرایط خشکسالی و تنش آبی در سال 
زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ شده است.وی با اشاره به 
اینکه شدت خشکسالی کوتاه مدت و بلند مدت 
در اصفهان افزایش یافته و مناطق وســیعی از 
استان را فرا گرفته است، ابراز داشت: هم اکنون 
۹۰ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی 
متوسط تا بسیار شــدید است که خشکسالی 
بسیار شدید مناطق مرکزی و شرق اصفهان را 

شامل می شود.
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دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری:

بزرگ ترین نهی از منکر در حال حاضر تذکر به ناقضان پروتکل های بهداشتی است

دبیر ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر چهارمحــال و بختیاری در 
خصوص اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در زمان شــیوع بیماری 
کرونا، اظهار کــرد: امروزه یکی از اصلی تریــن دغدغه های موجود در 
جامعه بیماری کروناست، مسئوالن، دســتگاه های اجرایی متعدد و 

مردم باید در این شرایط به وظایف خود عمل کنند.
حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل احمدی افزود: جایگاه این ستاد 
سیاست گذاری است و جایگاه اجرایی و میدانی ندارد، اما در راستای 
مطالبه گری ســتاد امر به معروف و نهی از منکــر می تواند مطالباتی 
داشته باشد و گروه هایی که در زمینه سالمت فعالیت دارند، می توانند 
اقدامات مطالبه گرانه داشته باشند، اما داشتن برنامه های اجرایی در 

حیطه کاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیست.
وی ادامه داد: به مناسبت دهه امر به معروف و نهی از منکر و به دلیل 
وخامت شرایط شیوع بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری بیانیه ای 
از ســوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر صادر شد که برای کمک 
به پرسنل درمانی و جلوگیری از وقوع فاجعه در استان از مردم تقاضا 
شود پروتکل های بهداشتی را با دقت باالیی رعایت و افراد از برگزاری 

مراسمات خودداری کنند.
دبیر ســتاد امر به معــروف و نهی از منکــر چهارمحــال و بختیاری  
خاطرنشان کرد: مواردی از برگزاری مراسمات وجود داشت که ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر از برگزاری آن ها اطالع کسب کرد، اما قبل 
از ورود این ســتاد نیروهای انتظامی و بهداشت تذکر و برخورد الزم را 
انجام دادند و بنابراین ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ورود پیدا 
نکرد، اما در صورتی که سایر نهادها از برگزاری مراسمی اطالع نداشته 
باشند این ستاد برای انجام امر به معروف و نهی از منکر و دادن تذکر 

الزم اقدام می کند.
وی اضافه کرد: طی روزهای اخیر و در پی افزایش شــمار مرگ و میر 
و ابتال به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری ســتاد امر به معروف 
و نهی از منکر تالش بســیاری برای تماس با رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی شهرکرد داشت که در صورت نیاز این ستاد هر مطالبه و کمکی 
به کادر درمان الزم است انجام دهد، اما متاسفانه ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر موفق به برقراری ارتباط با رییس دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد نشد.
احمدی یادآور شــد: مردم باید توجه داشته باشند در صورتی که افراد 
شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایت نکنند و منجر به ابتالی فردی به 
بیماری شــوند، این موضوع نوعی حق الناس محســوب می شــود، 
همچنین اگر به دلیل رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی توسط یک 

نفر، شخصی به بیماری کرونا مبتال شود و جان خود را از دست بدهد 
فرد در مرگ این شخص شریک است.

احمدی تاکید کــرد: هر حرکت و کاری که منجر بــه افزایش آمار ابتال 
به بیمــاری کرونا و تلفات ناشــی از آن شــود، ماننــد رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشــتی و یا مهیا کردن بســتر رعایت نشــدن موارد 
بهداشــتی مانند برگزاری عروسی، مراســم ترحیم، دورهمی و سایر 

تجمعات حق الناس است.
وی افــزود: مردم باید ســختی کار پرســتاران و پزشــکان را در نظر 
بگیرند، زیرا از زمان شــیوع ویروس کرونا که حدود یک ســال و نیم 
از آن می گذرد کادر درمان در خط مقدم مبــارزه با این بیماری حضور 
دارند و عالوه بر افرادی که در این راه به شهادت رسیدند که از نخبگان 
ایران بودند، عده ای نیز از لحاظ جسمی، روحی، خانوادگی و ... دچار 
آسیب های جدی شدند، بنابراین تمامی افراد و اقشار جامعه باید در 

رعایت موارد بهداشتی دقت بیشتری داشته باشند.
احمدی ادامــه داد: افرادی کــه در زمینه تامیــن دارو فعالیت دارند 

نیز باید به درســتی به وظایف خود عمل کنند، همچنین سازمان ها و 
نهادهای نظارتی وظیفه جدی در این راستا دارند که با نظارت صحیح 
اجازه ندهند افرادی از شرایط اضطراری موجود سوء استفاده کنند و با 
ایجاد بازار سیاه برای برخی داروها و یا فروش داروها و واکسن های 
تقلبی به جان مردم ضربه ای وارد کنند، بنابراین هر کوتاهی امروز و در 
شرایط کنونی از سوی مردم، مسئوالن و ... که منجر به خسارت به یک 

فرد شود، حق الناس است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری، عنوان 
کرد: در حال حاضر یکی از مصادیق اولویت دار در مسئله امر به معروف 
و نهی از منکر در خصوص رعایت موارد و پروتکل های بهداشتی است و 
دادن تذکر در مورد موارد بهداشتی نوعی تکلیف محسوب می شود، در 
اسالم حفظ جان، مال و آبروی مردم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
بوده و این موضوع نشــان دهنده میزان اهمیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی است، زیرا اگر شخصی جان مردم را به خطر بیندازد مرتکب 
منکر شده و همه افراد جامعه وظیفه دارند به این شخص تذکر بدهند.

تخصیص بیش از 1۵ میلیارد تومان اعتبار برای 
زیرساخت های علمی

معاونت علمی ریاســت جمهوری، ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به اســتان چهارمحال و 
بختیاری اختصاص داد. پس از ســفر اخیر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به اســتان و 
بررسی قابلیت های این حوزه، ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به استان اختصاص داده شد.از 
این میزان اعتبار ۶ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های پارک علم و فناوری استان است که 

در قالب اوراق قرضه اسالمی اختصاص داده شده است.
همچنین ســه میلیارد تومان اعتبار به صندوق پژوهش و فناوری اســتان برای حمایت از تیم ها و 
واحد های فناور درنظر گرفته شده و مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل ساختمان 

بنیاد نخبگان استان اختصاص داده شده است.
اختصاص ۲ میلیار تومان برای حمایت از تیم ها و واحد های فناور دانشگاه علوم پزشکی و اختصاص 
یک و نیم میلیارد تومان برای حمایت از تجهیز و بازســازی ســوله ۷۰۰ متری دانشــگاه، تسویه 
قرارداد قبلی ساختمان پارک علم و فناوری و بررسی حمایت از طرح اصالح ژنتیک و بارورسازی 
گوسفند های نژاد لر و بختیاری دانشگاه شهرکرد از دیگر دستورات معاون علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برای کمک به استان بوده است.

دستور دادستان عمومی کیار برای ایمن سازی نقاط 
حادثه خیز این شهرستان

 دادستان عمومی و انقالب کیار اظهار داشت: بر اســاس بازدید ها و کارشناسی های صورت گرفته 
از نقاط حادثه خیز شهرستان، ایمن سازی ســریع و فوری این مناطق به منظور پیشگیری از بروز 
حوادث جبران ناپذیر در دستور کار دادســتانی قرار گرفت.رضا قاسمی  افزود: در این راستا به اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کیار دستور داده شد که مسیر ورودی شهر شلمزار از سمت 
گهرو که به علت نبود روشنایی کافی و اختالف سطح قابل توجه موجبات وقوع تصادفات را فراهم 
می ساخت، مسدود شود که این امر ظرف مدت ۲۴ ساعت عملی شد.قاسمی اضافه کرد: همچنین 
در خصوص کانال های آب رسانی مستقر در جاده منطقه گردشگری دریاچه شلمزار که دارای ارتفاع 
زیادی هستند و احتمال سقوط افراد را محتمل می ساخت هماهنگی های الزم با شهرداری شلمزار 
انجام و با دپو کردن موقت خاک در مقابل کانال ها، این منطقه نیز ایمن ســازی شد.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته تنها به عنوان راهکار عاجل برای پیشگیری از وقوع جرم انجام 
شده و دادستانی از باب تکلیف بر حفظ حقوق عامه، خود را موظف به نظارت و پیگیری برای اصالح 

و بهسازی کامل نقاط حادثه خیز می داند و این مهم را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.

تخصیص 8 میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای سیستم 
مخابراتی شهرکرد

مدیرعامل منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز عملیات برگردان سیستم مخابراتی 
منطقه گودال چشمه شــهرکرد گفت: هشــت میلیارد ریال برای این ارتقای تجهیزات مخابراتی و 
برگردان سیستم این منطقه اختصاص یافته است.هومان محمودی افزود: مرحله نخست عملیات 
برگردان سیستم مخابراتی بخشی از منطقه گودال چشمه شهرکرد بر بستر فیبر نوری از سوم شهریور 

آغاز شد و اختالل احتمالی در خطوط تلفن ثابت و اینترنت مشترکین این منطقه رفع می شود.
وی تصریح کرد: با اجرای مرحله نخست ارتقای تجهیزات مخابراتی و برگردان سیستم، ۶۰۰ نفر از 

مشترکین این منطقه از خدمات ارتباطی بر بستر فیبر نوری بهره مند می شوند.
محمودی یادآور شد: مرحله دوم به زودی عملیاتی می شود که در این مرحله نیز یک هزار مشترک 

در منطقه گودال چشمه به فیبر نوری متصل خواهند شد.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
6/39 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت 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 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 28299 مورخ 1399/12/10 هيات چهارم آقای ملک حسين 
اسدی االسوند به شناسنامه شماره 808 کدملي 6339418651 صادره بروجن فرزند 
غيبی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 395/33 متر مربع پالک 32 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی 120346 

مورخ 1398/03/13 دفترخانه 94 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

م الف: 1180756  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/40 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت 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 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5036 مورخ 1400/04/16 هيات دوم آقای مهدی قديری به 
شناسنامه شماره 42031 کدملي 1280309040 صادره اصفهان فرزند ابوالحسن در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 226/35 متر مربع قسمتی از پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اسماعيل 
رمضانی از سند شماره 36469 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

م الف: 1180722  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

6/41  شماره نامه: 140085602023003476-1400/05/13 سند مالکيت بمقدار 
چهارده حبه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ حياط بشماره پالک 2114/1 
واقع در بخش يک ثبت اصفهان ذيل ثبت 1908 صفحه 317 دفتر 17 با شماره چاپی 
479687 بنام شهروز باطنی منش ثبت و ســند مالکيت آن صادر و تسليم شد. طی 
سند 127011-1388/12/22 دفترخانه 36 اصفهان از طرف علی باطنی بوی انتقال 
شده و طی ســند رهنی 15576-1391/03/04 دفترخانه 150 فالورجان در رهن 
بانک کشاورزی است و با توجه به اعالم فقدان سند مالکيت ياد شده از طرف مالک 
و درخواست صدور المثنی بشماره 14003008706-1400/04/28 و ارائه دو برگ 
استشهاد شهود با رمز تصديق 561367 و شماره يکتا 1400021504766000106 
دفترخانه 369 اصفهان سند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
و تبصره های ذيل  آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1179735  ابوالفضل 

ريحاني محمد زاده مدير واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/42  شماره نامه: 140085602023003480-1400/05/13 سند مالکيت بمقدار 
چهارده حبه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ حياط بشماره پالک 2114/1 
واقع در بخش يک ثبت اصفهان ذيل ثبت 92084 صفحه 313 دفتر 228 با شماره 
چاپی 119893 بنام شــهناز باطنی منش ثبت و سند مالکيت آن صادر و تسليم شد. 
طی سند 127011-1388/12/22 دفترخانه 36 اصفهان از طرف علی باطنی بوی 
انتقال شده و طی سند رهنی 15576-1391/03/04 دفترخانه 150 فالورجان در رهن 
بانک کشاورزی است و با توجه به اعالم فقدان سند مالکيت ياد شده از طرف مالک 
و درخواست صدور المثنی بشماره 14003008706-1400/04/28 و ارائه دو برگ 
استشهاد شهود با رمز تصديق 561367 و شماره يکتا 1400021504766000106 
دفترخانه 369 اصفهان سند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
و تبصره های ذيل  آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1179728  ابوالفضل 

ريحاني محمد زاده مدير واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/43  شماره نامه: 140085602023003475-1400/05/13 سند مالکيت بمقدار 
چهارده حبه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ حياط بشماره پالک 2114/1 
واقع در بخش يک ثبت اصفهان ذيل ثبت 92083 صفحه 310 دفتر 228 با شماره 
چاپی 119892 بنام سيروس باطنی منش ثبت و سند مالکيت آن صادر و تسليم شد. 
طی سند 127011-1388/12/22 دفترخانه 36 اصفهان از طرف علی باطنی بوی 
انتقال شده و طی سند رهنی 15576-1391/03/04 دفترخانه 150 فالورجان در رهن 
بانک کشاورزی است و با توجه به اعالم فقدان سند مالکيت ياد شده از طرف مالک 
و درخواست صدور المثنی بشماره 14003008706-1400/04/28 و ارائه دو برگ 
استشهاد شهود با رمز تصديق 561367 و شماره يکتا 1400021504766000106 
دفترخانه 369 اصفهان ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت و تبصره های ذيل  آن در شــرف صدور اســت لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1179726  ابوالفضل ريحاني محمد زاده مدير واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/44  شماره نامه: 140085602023003474-1400/05/13 سند مالکيت بمقدار 
چهارده حبه و چهار حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ حياط بشماره پالک 
2114/1 واقع در بخش يک ثبت اصفهان ذيل ثبت 92081 صفحه 304 دفتر 228 با 

شماره چاپی 119890 بنام بهروز باطنی منش ثبت و سند مالکيت آن صادر و تسليم 
شد. طی سند 127011-1388/12/22 دفترخانه 36 اصفهان از طرف علی باطنی 
بوی انتقال شده و طی سند رهنی 15576-1391/03/04 دفترخانه 150 فالورجان 
در رهن بانک کشاورزی است و طی نامه 97/11/27-139705802003010374  
اجرای اسناد رسمی اصفهان بازداشت اســت  با توجه به اعالم فقدان سند مالکيت 
ياد شــده از طرف مالک و درخواســت صدور المثنی بشــماره 14003008706-

1400/04/28 و ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصديق 561367 و شماره يکتا 
1400021504766000106 دفترخانه 369 اصفهان سند مالکيت المثنی در اجرای 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره های ذيل  آن در شرف صدور است لذا مراتب 
به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1179723  ابوالفضل ريحاني محمد زاده مدير واحد ثبتی  اداره  ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/45  شماره نامه: 140085602023003479-1400/05/13 سند مالکيت بمقدار 
چهارده حبه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ حياط بشماره پالک 2114/1 
واقع در بخش يک ثبت اصفهان ذيل ثبت 92082 صفحه 307 دفتر 228 با شماره 
چاپی 119891 بنام شهال باطنی منش ثبت و سند مالکيت آن صادر و تسليم شد. طی 
سند 127011-1388/12/22 دفترخانه 36 اصفهان از طرف علی باطنی بوی انتقال 
شده و طی ســند رهنی 15576-1391/03/04 دفترخانه 150 فالورجان در رهن 
بانک کشاورزی است و با توجه به اعالم فقدان سند مالکيت ياد شده از طرف مالک 
و درخواست صدور المثنی بشماره 14003008706-1400/04/28 و ارائه دو برگ 
استشهاد شهود با رمز تصديق 561367 و شماره يکتا 1400021504766000106 
دفترخانه 369 اصفهان ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت و تبصره های ذيل  آن در شــرف صدور اســت لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1179732  ابوالفضل ريحاني محمد زاده مدير واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/46 شــماره نامــه: 140085602210003433- 1400/05/12 چــون آقای 
منصور نيک بخت با تســليم يک برگ استشــهاد شــهود بشــماره شناسه يکتا 
1340002155886000074 و رمــز تصديــق 950145 مــورخ 1400/02/07 
تنظيمی دفترخانه 31 اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت نيم دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالک 71/0 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان مــورد ثبت صفحه 181 
دفتر 56 امالک بشماره ثبت 7852 بشــماره چاپی 71572 )دفترچه ای( که به نام 
آقای منصور نيک بخت ســابقه ثبت و سند مالکيت داشته  ســپس  نامبرده اظهار 
داشــته که  ســند مالکيت مرقوم  مفقود گرديده و درخواســت صدور سند مالکيت 
المثنی ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از 
تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 

سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1180681 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

6 شــماره  آگهــی: 140003902004000040 شــماره پرونــده:  /47
139904002004000162 آگهــی مزايــده پرونــده اجرايی به شــماره بايگانی 
9905841/2 تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی سه هزار و چهارصد 
و ســيزده فرعی از بيست و شــش اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان دروازه تهران کوچه شهيد شــهبازی يک، کوچه شهيدان رياحی 2، کوچه 
فرشته يک، پالک 87 کدپستی 8138717833 که ســند مالکيت آن در دفتر 579 
صفحه 437 ذيل ثبت 104517 و شــماره چاپی 247802 به نام حســين شيروانی 
جوزدانی نسبت به چهار دانگ و در دفتر 302 صفحه 505 ذيل ثبت 33169 و شماره 
چاپی 409352 به ميزان دو دانگ به نام نرجس گرامی سابقه ثبت و سند دارد. حدود 
و مشخصات ششدانگ پالک مذکور : شمااًل : ديواريست اختصاصی به طول 8/30 
متر به بن بست يک متری، شرقاً: درب و ديواريست اختصاصی به طول 2/10 متر به 
کوچه 4 متری، جنوبًا: ديواريست اختصاصی بطول 8/60 متر به پالک 2022، غربًا: 
ديواريست اختصاصی بطول 11/10 متربه قطعه دوم تفکيکی، حقوق ارتفاقی ندارد 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق عبارت است از يک باب خانه به مساحت 
عرصه 93/79 متر مربع طبق سند و اعيانی به مساحت 93 متر مربع که در زمان بازديد 
بصورت منزل مسکونی وياليی شمالی )درب به حياط( يک طبقه به انضمام زيرزمين 
انباری با قدمت ساخت حدود 30 سال دارای فضاهای سالن، يک اتاق، آشپزخانه با 
کابينت فلزی، سرويس بهداشتی و حمام با بدنه کاشيکاری، درب و پنجره های خارجی 
آهنی، کفسازی موزاييک و سراميک، بقيه سطوح داخلی ديوارها و زير سقف اندود گچ 
و رنگ آميزی، سقفها طاق ضربی )آهن و آجر(، سيستم سرمايش  کولر آبی و سيستم 
گرمايش بخاری گازی، نمای خارجی آجرنما و اندود سيمان و دارای انشعابات آب و 
برق و گاز می باشد. که به موجب سند رهنی 119138 مورخ 1399/4/25 دفترخانه 
9 اسناد رســمی اصفهان در رهن آقای امير ايزدی الی بيدی واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک وثيقه فاقد بيمه نامه می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز يکشنبه مورخ 
1400/6/21 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول شــهيد صداقتی ابتدای خيابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزايده 
گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايه 3/920/000/000 ريال )سه ميليارد و نهصد و 
بيست ميليون ريال( در خصوص چهار دانگ مشــاع از ششدانگ پالک فوق شروع 
و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی 
و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد 
ضمنًا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1400/6/6 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. 
توضيحاً شــرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به حساب 
سپرده ثبت به شماره حســاب IR0901000040601013207670192  و شناسه 
واريــز : 998108561161070070570000000000 و حضور خريدار يا نماينده 
قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عمليات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. م الف: 1181215 اميری رئيس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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 تاکید رییس کل دادگستری اصفهان بر رفع آسیب ها 
و معضالت مناطق گردشگری

رییس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان با بیان اینکه، 
حوزه گردشگری نیازمند بازنگری، نظارت و مدیریت دستگاه های متولی است، اظهار داشت: استان 
اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تنوع زیســت محیطی مستعد پذیرش گردشگر و رونق این 
صنعت در کشور است. محمدرضا حبیبی افزود: یکی از مناطق مهم در این حوزه، کویر مرکزی ایران و 
کویر مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل با جاذبه های گوناگون آن است که از یک سو می تواند با جذب 
گردشگر به عنوان قطب صنعت گردشگری منشأ برکات فراوان اقتصادی و فرهنگی باشد و از سوی 
دیگر در صورت عدم مدیریت صحیح در بخش های مختلف آسیب پذیر و آسیب زا تلقی شود.حبیبی 
ادامه داد: هیچ کس مخالف توسعه گردشگری نیست؛ اما به مانند سایر مسائل اقتصادی اصل بر آن 
است که متولیان آن وظیفه خود را به خوبی انجام داده تا معضالت به حداقل برسد.وی خاطرنشان 
ساخت: این که یک منطقه به عنوان منطقه گردشگری مشخص شود، ولی زیرساخت های آن فراهم 
نشود، ملزومات نظارتی فراهم نشود و دستگاه های متولی به وظیفه خود عمل نکنند، پذیرفته نیست.

حبیبی در ادامه با جمع بندی نقطه نظرات و پیشــنهادات حاضران، تامین زیرســاخت های الزم در 
حوزه های مختلف، تعیین محدوده گردشگری کویر مرنجاب در استان و محدود کردن مسیر های فرعی 
که تبدیل به مفری برای ورود افراد هنجار شکن شده، امکان سنجی استقرار بخش های مرتبط با کویر از 
جمله مباحث درمانی و... با دعوت از بخش خصوصی و برون سپاری مدیریت به ایشان با اعمال نظارت 
دولتی، تهیه پیوســت های فرهنگی با موضوع الزامات قانونی و شرعی حضور در منطقه گردشگری، 
پیگیری تقویت نیروی انتظامی شهرستان آران و بیدگل و در نهایت برخورد با افراد معدودی که قصد 

هنجارشکنی داشته و خالف قانون عمل می کنند را به عنوان مصوبات این جلسه اعالم کرد.

 بخشودگی جرائم 80 میلیونی محدودیت کرونایی
 یک پزشک در اصفهان

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان بیان داشت: پلیس راهور استان اصفهان در راستای 
قدردانی و پاسداشت زحمات و تالش پزشکان و نیروهای کادر درمان و مدافعان سالمت مردم که در 
دوران بیماری کرونا جانانه در مراکز درمانی مشــغول فعالیت می کنند و از همه چیز خود گذشــته اند، 
تسهیالتی را به این عزیزان اعطا کرده اســت.محمدرضا محمدی افزود: طبق اطالع رسانی های قبلی، 
پلیس راهور استان اصفهان نسبت به حذف جرائم رانندگی کادر درمان که در طرح محدودیت شبانه و 
طرح ممنوعیت تردد کرونایی مورد اعمال قانون قرار گرفتند با ارائه مدارک مثبته اقدام می کند.وی گفت: 
در همین راستا روز پنجشنبه یکی جریمه ۸۰ میلیون ریالی یک پزشک که در طرح محدودیت کرونایی و 
محدودیت شبانه برای خودروی وی اعمال شده بود، با مساعدت این پلیس مورد بخشودگی قرار گرفت.

بیش از 3هزار  زندانی در اصفهان به مرخصی ماه محرم رفتند
معاون اصالح، سالمت و تربیت اداره کل زندان های استان اصفهان در خصوص مرخصی زندانیان 
در ماه محرم، اظهار کرد: در راستای حفظ تحکیم خانواده و بهره بیشتر مددجویان از مراسم عزاداری 
شهادت حضرت اباعبدا... الحسین )ع( با تعامل و تدابیر مسئوالن قضایی استان حدود سه هزار 
و ۵۰۰ نفر از زندانیان محکوم در اصفهان به مرخصی ویژه این ایام رفتند.علیرضا مهتری با اشاره به 
مرخصی پایان حبس برخی از زندانیان، ادامه داد: حدود ۲۲۸ نفر از زندانیان نیز با موافقت مسئوالن 
قضایی از مرخصی پایان حبس بهره مند شدند.معاون اصالح، سالمت و تربیت اداره کل زندان های 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین مسائل بعد از آزادی زندانیان اشتغال آن هاست 
چرا که باید معاش خانواده خود را تامین کنند. از همه صاحبان کار و صنایع و خیران می خواهیم در 

اشتغال زندانیان کمک کنند تا به دنبال آن در کاهش آسیب های اجتماعی کمک شود.

 سوال بدون پاسخ؛

مرگ مشکوک یا پروژه واکسن هراسی؟

»مرگ پس از دریافت واکسن«، امروزه به یکی از موضوعات داغ جامعه 
بدل شده است. در شــرایطی که کرونا روزانه جان حداقل 7۰۰ نفر )بنا به 
آمار رسمی( در ایران را می گیرد و به تازگــی بـرخی از کارشناسان اعالم 
کــرده اند که میزان مرگ و میر واقعی هفت برابر آمار رسمی است! مرگ 
بیش از ۲ هزار نفر که پس از تزریق واکسن  فوت کرده اند به یک چالش 
جدی مبدل شده است. مردم این روزها، دائم ســوال می پرسند که آیا 

واکسن بزنیم یا نزنیم؟ 
در شرایطی که اکثر کارشناسان حوزه بهداشت باور دارند که در این شرایط 
هر نوع واکسنی باید استفاده شود، این گفته ها را به نوعی رواج »واکسن 
هراســی« می دانند و در طرف مقابل برخی دیگر از کارشناســان، وزارت 
بهداشت را محکوم به واردات واکســن های رایگان یا در مرحله آزمایش 
می کنند، تا به تعبیر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت، 

واکسن های گران را خریداری نکنند.
در این میان گزارش مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات كه هشدار  داده، 
پروژه واكسيناسيون، به دليل آمار قابل توجه مرگ واكسينه شده ها، دچار 
شكست شده و بايد در تداوم پروژه با اين روش و با اين نوع از واكسن های 
وارداتی )كه اغلب، هدايای چين از يكی از ارزان ترين های برند سينوفارم 
و سبد كووكس بوده( بازنگری شود، می تواند تاییدی بر این ادعا باشد. 
اما موضوع افزایش مرگ و میر در افرادی که دو دوز واکســن را دریافت 

کرده اند، پس از مشاهده چندین مورد مرگ میر در میان بستگان ، دکتر 
علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات در 
یک گزارش تجمعی رسانه ای کرد که بر اساس آن ۲ هزار و 7۲ نفر در ایران 
بعد از دریافت دوز دوم واکســن کرونا فوت کرده اند که این رقم 7۵ برابر 
شاخص جهانی است. در این گزارش آمده است که: »در شاخص مرگ 
ناشــی از کرونا بعد از دو هفته بعد از دریافت دوز دوم واکسن ۲۰7۲ نفر 
فوت کرده اند که تست ۱۱۸۳ نفر مثبت، تست ۵۴۲ نفر منفی و ۳۴7 نفر 
نامشخص است و از هر یک میلیون نفر 7۵۳ نفر فوت شده اند؛ در واقع از 
هر صد نفر حدود ۰.7 نفر )کمتر از یک نفر( با دریافت دو دوز واکسن فوت 
کرده اســت.« البته تا روز ۲7 مرداد ۱۴۰۰، ۱۶ میلیون و ۴۹ هزار و ۴۵ نفر 
دوز اول واکسن کرونا و ۵ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۱۹ نفر نیز دوز دوم را تزریق 
کرده بودند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۲۱ میلیون و ۱۱۲ 
هزار و ۵۶۴ دوز رســیده بود. در این میان و بر اساس این گزارش در بین 
کسانی که بعد از دریافت دوز دوم و بعد از دو هفته، به کرونا مبتال و بستری 
شدند، حدود ۲۵۰۰ تن فوت کرده اند که از بین این تعداد تست کرونای ۵۴۲ 

شهروند منفی بوده است!

 بی دفاع در مقابل »المبدا«
اما در شرایطی مسئوالن پزشکی دو استان فارس و اصفهان، اعالم کرده 

اند که واکسن های اســپوتنیک و آســترازنکا، به پایان رسیده، که حجم 
درخواست این دو واکسن طی هفته های گذشته در میان واجدان شرایط 
تزریق واکسن کرونا، افزایش چشمگیری داشته است. طبق اعالم مهرداد 
جمال ارونقی، بيشترين برند وارداتی واکسن به ایران: سينوفارم چینی 
)۲۰ ميليون و ۱۳۰ هزار دوز(، آســترازنكا ژاپنی )۲ ميليــون و ۹۱۱ هزار و 
۸۱۰ دوز(، ســبد كووكس از منبع ايتاليا )يك ميليون و ۴۵۲ هزار دوز(، 
اسپوتنيک روسيه )يك ميليون و ۴۵ هزار دوز(، سبد كووكس كره جنوبی 
)7۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز(، آسترازنكا روســيه )۳۱۵ هزار دوز( و بهارات هند 
)۱۲۵ هزار دوز( بوده است. مخاطبان در گزارش شريفی زارچی، از مجموع 
خطوط اين گزارش، فقط همين را فهميدند كه واكسن های تزريق شده در 
ايران، بر خالف ادعای مسئوالن، كارايی الزم در مصون سازی را نداشته و 
به داليل نامعلوم، جمعيت دريافت كننده واكسن در ايران، برخالف ساير 
كشورهای توزيع كننده واكسن كرونا كه حاال با كاهش قابل توجه مرگ 
مبتاليان به دليل افزايش پوشش واكسيناسيون مواجهند، همچنان در 
معرض مرگ كرونايی قرار دارند، همان طور که حاال ویروس جهش یافته 
»المبدا« در نیم کره جنوبی فعال شده و کارشناسان و پزشکان پیش بینی 
کرده  اند که تا آغاز فصل سرد و آبان ماه به ایران می رسد و آن زمان اگر 7۰ 
درصد جامعه واکسینه نشده باشــند، باید در انتظار مرگ و میر بیش از 
۱۰۰۰ نفر در روز بود. طی چند روز گذشته نیز بسیاری از کارشناسان اعالم 
کرده اند که عمال واکسن های تزریق شده در داخل کشور و نحوه مدیریت 

واکسیناسیون تاثیر کمی در ایمنی زایی جمعیت کشور داشته است.

 بازار واکسن تقلبی، سکه است
در ایــن میان یــک فوق تخصــــص بیماری هــای عفونــی می گوید: 
» متــاسفانه ماه هاست که موضوع واکسیناسیون در ایران رانتــی شده 
و بسیاری از آنها از منابع نامشخص وارد ایــــران شده اند.« دکتر محمد 
مهدی جمالی در ادامه می افزاید:  »متاسفانه امروز کسانی که واکسن های 
معتبر جهانی را ممنوع کردند، منتقد این شرایط شــده اند. در این مدت 
فقط واکسن سینوفارمی وارد شــد که کمتر از ۶۰ درصد بازدهی دارد، در 
حالی که چین واکسن های سینواک که بیش از 7۰ درصد ایمنی می داد 
را به ایران نداد. واکسن های آســترازنکا نیز تاکنون از منبع اصلی یعنی 
انگلستان به کشور وارد نشده است«. وی با اشاره به سردرگمی مردم در 
نوبت  و اخبار مرگ و میر ناشــی از کرونا می افزاید: در این میان نمی توان 
نقش واکسن های تقلبی را در افزایش مرگ و میر نادیده گرفت. امری که 
با چاشنی ســرگردانی و دلهره مردم از مرگ، سبب شد آنها واکسن های 
فایزر و مدرنای تقلبی را به مبالغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در شــمال تهران 

تزریق کنند. 

خبر خوان جامعه

معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان  اظهار کرد: کرونا باعث 
شد مدارس تعطیل شــده و آموزش دانش آموزان 
به صورت آنالین انجام شــود همچنین شیوع این 
ویروس باعث شد دانش آموزان با ماندن در خانه 
مراودات، ارتباطات و حرکات جسمی کمتری پیدا 
کنند.آذر کیــوان امیرپور عنوان کــرد: اداره آموزش 
و پــرورش، برنامه شــاد را برای آموزش درســی 
دانش آموزان پیش بینی کرد و سعی کرد یک سری 
از برنامه های تحصیلی را در این سامانه پیش بینی 
کند همچنین برنامه کوچ را بــرای تحرک و تغذیه 

دانش آموزان درنظر گرفت.امیرپور بیان کرد: هدف 
از ایجاد نرم افزار کوچ ایجاد فرهنگ ســازی برای 
اهمیــت ورزش دانش آموزان در خانــه و خانواده 
و همچنیــن کنترل BMI قــد و وزن دانش آموزان 
زیر نظر مربی تربیت بدنی بــود که حتی االمکان از 
افزایش بی رویه وزن دانــش آموزان جلوگیری به 
عمل آید.وی افزود: با توجه به اینکه ســال اول بود 
که از نرم افزار کوچ اســتفاده می شــد این برنامه 
موفق عمل کرد و تاثیر آن را در دانش آموزان شاهد 
بودیم همچنین آموزش و پرورش و خانواده ها باید 
تالش کنند فشــارهایی که دانش آموزان با نبودن 
در مدارس تجربه می کنند را کاهش دهند.امیرپور 
با اشــاره به تغییراتی که به واسطه کرونا در مدارس 
ایجاد شد، اذعان کرد: پدالی کردن شیرهای آب در 
مدارس در دســتور کار قرار گرفــت و تمام مدارس 

موظف به اجرای آن شدند ولی برخی از روشویی ها 
با توجه به ساختاری که داشت قابلیت پدالی کردن 
را نداشــت که آنها تغییــری نکردند.معاون تربیت 
بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 
تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش دانش آموزان 
مجازی بود ولی پدالی کردن شیرهای آب از اوایل 
شیوع کرونا در مدارس تمام استان انجام شد و در 
همان ســال اول تقریبا تمام مدارس شیرهای آب 

را پدالی کردند.
امیرپور خاطرنشــان کرد: اعتبار بــرای خرید مواد 
ضدعفونی کننده و شــوینده در اختیار مدارس قرار 
دادیم همچنین این مواد خریداری شد و در اختیار 
برخی از مناطق قرار گرفت چرا که در برخی از مناطق، 
همکاران مجبور به فعالیت شدند و انتظار می رفت 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

معاون آموزش و پرورش استان خبر داد:

پدالی شدن شیرهای آب مدارس بعد از شیوع کرونا

مصر، روستایی 
پنهان در کویر ایران 
 مصر، روستایی اســت از توابع 
شهرســتان خــور و بیابانک در 
اســتان اصفهان. این روســتا 
در دشــت کویر ایــران و در ۴۵ 
کیلومتری شــرق جندق و در ۶۰ 

کیلومتری شمال خور قرار دارد.

در راستای برچیده شدن بیماری مزمن پوستی صورت گرفت؛

آغاز عملیات کنترل بیماری سالک در اصفهان
سالک، بیماری مزمن پوستی از گروه بیماری های مشترک بین انسان و دام است که از طریق گزش 
پشه خاکی به انسان منتقل می شود، این بیماری بیشتر در مناطق گرمسیر مشاهده می شود که ناقل 
آن حشره بسیار کوچکی به نام پشه خاکی 
است که روزها در پناهگاه های تاریک و گرم 
و مرطوب مانند شکاف های دیوار، زیرزمین 
منازل، پشت اشیا ثابت و اطراف توده های 
زباله، کودهای حیوانــی، اماکن متروکه، 
النه جوندگان و غارها زندگی می کند.عامل 
بیماری ســالک ،انگلی تک یاخته به نام 
»لیشمانیا« است که در زخم های پوستی 
ناشی از این بیماری در انسان، انواع موش 
و سگ وجود دارد که تحت عنوان مخزن از 
آنها یاد می شود، مخزن بیماری در نوع شهری انسان و سگ است که ناقل انگل سالک می شود و مخزن 
در نوع روستایی جوندگان به ویژه موش های صحرایی هستند.در استان اصفهان، شهرستان های کاشان، 
آران و بیدگل، برخوار، شاهین شهر و میمه، اصفهان، ســگزی، جلگه، ورزنه، بادرود، نطنز، اردستان به 
عنوان مناطق درگیر با این بیماری شناخته شده و در سیزده ســال گذشته با اقدامات پیشگیرانه روند 
کاهش مبتالیان گزارش شده است.در سال جاری مرکز بهداشت استان اصفهان با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی از ۳۱ مرداد ماه مرحله چهارم عملیات کنترل سالک استان را آغاز کرده است، همچنین 
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی اعم از آموزش چهره به چهره در خانه های بهداشت، حفاظت فردی، در اختیار 

قراردادن مواد دفع حشرات به ساکنان را در نوبت نخست انجام داده است.

 مبارزه با ناقل بیماری سالک برای کاهش شیوع بیماری
جواد رمضانپور در خصوص مرحله چهارم عملیات صحرایی مبارزه با مخازن بیماری سالک استان اظهار 
کرد: یکی از راهکارهای مبارزه با بیماری سالک، مبارزه با ناقل بیماری است، ناقل بیماری می تواند داخل 
اماکن مسکونی، اماکن حیوانی یا در فضا های باز و متروکه و بیابانی باشد، همچنین مواردی از جمله 
زباله ها، نخاله ها و کود های حیوانی می توانند منشأ شــیوع سالک باشند.کارشناس مسئول برنامه 
کنترل سالک دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان افزود: در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
یکی از راه های مبارزه با سالک را مبارزه با ناقل این بیماری دانسته تا از طریق انجام عملیات مه پاشی 
و سم پاشی از شیوع بیماری سالک جلوگیری کند، عملیات سم پاشی بیشتر در محیط های داخلی از 
جمله داخل خانه ها، حیاط خانه ها ،طویله و محال های دامداری نزدیک و مجاور منازل انسانی انجام 
می شود و عملیات مه پاشی بیشتر در خرابه ها و متروکه ها و روی دفاع های زباله ها و نخاله های ها و 
کودهای حیوانی که در بیابان ها و مجاور خانه های مسکونی تا شعاع ۱۰۰۰ متر دپو و رها شده اند، انجام می 
گیرد.وی ابراز داشت: از سی و یکم مردادماه مرحله چهارم عملیات کنترل سالک استان اصفهان توسط 
دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده و اکنون در مرحله مبارزه با مخازن این بیماری هستیم؛ اما در کنار آن 
عملیات مبارزه با ناقل ها که مربوط به عملیات سم پاشی است انجام می شود، همچنین عملیات جونده 
کشی از چند روز آینده شروع می شود که ممکن است تا پایان شهریور ماه به طول بیانجامد .رمضانپور 
عنوان کرد: اکنون در مبارزه مرحله چهارم به سراغ شهرهایی که در شهرستان اصفهان درگیر هستند رفته ایم 
و عملیات چهارم در بخش های جلگه، بام رود، کوهپایه، بخش مرکزی و جرقویه اولیا و جرقویه سفلی، 
شهرستان اردستان، شهرستان نطنز و برخوار ، در حال انجام است.وی ادامه داد: همچنین شهرستان 
های شاهین شهر و میمه جزو مناطق سم پاشی محسوب می شدند؛ اما امسال به دلیل اینکه محدودیت 
داشتند النه های فعال و مخزن های کمی در این مکان ها وجود داشت که فقط در حد آموزش به آنها 

برنامه ارائه ارائه کردیم.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 بیماران کرونایی اصفهان 
به 4 هزار نفر خواهد رسید

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
خصوص آخریــن وضعیت واکسیناســیون در 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر روزانه 
حدود ۲۰ هزار نفر در اســتان اصفهــان در مراکز 
واکسیناســیون واکسینه می شــوند و این روند 
به دلیــل نبود و کمبود واکســن کاهــش یافته 
اســت.آرش نجیمی با بیان اینکه در هفته های 
گذشته روزانه حدود ۵۰ هزار نفر در استان اصفهان 
واکسینه می شدند، ادامه داد: این آمار در روزهای 
اخیر کاهش یافته و روند انجام واکسیناسیون کند 
شده است، چرا که به دلیل کاهش تزریق واکسن 
به استان های کشور از جمله اســتان اصفهان با 
کمبود واکســن روبه رو هستیم، گروه های سنی 
جدید تا اطــالع ثانوی به مراکز واکسیناســیون 
مراجعه نکنند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به اینکه برای واکســینه کردن 
افرادی که زمان واکسیناسیون آنها برای نوبت دوم 
رسیده است، واکســن نداریم، خاطرنشان کرد: 
افراد برای واکسیناسیون نوبت اول در حال حاضر 
به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند، چرا که با 
کمبود واکســن در اصفهان روبه رو هستیم، تنها 
افرادی که برای نوبت دوم پیامک دریافت کردند 
می توانند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمام بیمارستان هایی که در 
چرخه خدمت رسانی کرونا هستند، ظرفیت شان 
پر شده است، افزود: ممکن است برای بستری 
بیماران به بیمارســتان صحرایی نیاز پیدا کنیم، 
ســوش غالب کرونا در اســتان اصفهان کرونای 
دلتاســت که میزان بیماری زایی ویروس در این 
جهش افزایش یافته و بیشــتر شهرهای استان 
در وضعیت قرمز قرار دارند.نجیمی با بیان اینکه 
میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله 
با شیوع کرونا در استان به شــدت پایین است، 
تصریح کرد: رعایت ها کمرنگ شده، تعداد بیماران 
مبتال به کرونا و بستری در بیمارستان ها احتماال 
به حدود چهــار هزار بیمار می رســد، تختی برای 
بستری باقی نمانده و در شرایط فوق بحرانی کرونا 
قرار داریم، افراد باید در زمان طالیی و به محض 
داشــتن عالئم به پزشــک مراجعه کنند تا روند 

بیماری در روزهای اول کنترل شود.

در ادامه طرح اطعام و احسان حسینی انجام شد؛

طبخ و توزیع 5 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان در شاهین شهر
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان در حاشیه مراسم طبخ و توزیع ۵ هزار پرس غذای گرم در شهرستان شاهین شهر، 
اظهار داشت: این نهاد تاکنون طرح های مختلفی برای اطعام و تامین بسته های معیشتی نیازمندان با همکاری خیران، سازمان ها، نهادها، گروه های جهادی و 
مراکز نیکوکاری اجرا کرده است.حمیدرضا طاهری با توجه به استقرار گروهی از نذرداران حسینی در شاهین شهر، گفت: در ادامه طرح اطعام و احسان حسینی در 
شهر گز، طبخ بیش از ۵ هزار پرس غذای گرم با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان انجام و میان نیازمندان توزیع می شود. طاهری با اشاره به اینکه به منظور ترویج 
فرهنگ خیر و احسان و کمک به همنوع و گره گشایی از کار مردم به دست مردم، طرح اطعام و احسان حسینی در ایام ماه های محرم و صفر اجرا می شود، ادامه داد: 
همزمان با شروع ماه محرم تا کنون یک میلیون و ۴7۰ هزار پرس غذای گرم و 7۸ هزار و ۸۶۸ بسته معیشتی به مددجویان تحت حمایت این نهاد اهدا شده است.



تیم والیبال ذوب آهن اصفهان برنامه نقل و انتقاالتی خود برای فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان را کلید زده و در نخستین گام، قرارداد فرزانه زارعی را تمدید 
کرده است.دریافت کننده ذوب آهن ا قراردادش را یک فصل دیگر تمدید کرد تا برای پانزدهمین سال در ذوب آهن حضور داشته باشد. عددی که یک رکورد برای 
وفاداری یک بازیکن به باشگاهش محسوب می شود.عجیب نیست اگر تندیس او را در مقابل باشگاه ذوب آهن بسازند. بازیکنی که در دوران حرفه ای خود اغلب 
در اوج قرار داشته و در بین ستارگان لیگ برتر است و اکنون می رود تا به نمادی برای ذوب آهن تبدیل شود.بدین ترتیب فرزانه زارعی که از زمانی که یک بازیکن 
نوجوان بوده به ذوب آهن پیوسته، همچنان یار وفادار ذوب آهن باقی خواهد ماند. فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان پاییز آغاز می شود.ذوب آهن فصل گذشته 

نایب قهرمان لیگ برتر والیبال زنان شد و برای پایان دادن به دو قهرمانی پیاپی سایپا در لیگ والیبال زنان کار آسانی در پیش ندارد.

یار وفادار سبز در ذوب آهن ماندنی شد
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رئال مادرید آماده ارائه پیشنهاد 180 میلیونی برای »امباپه«
در آخرین روزها از پنجره تابســتانی نقل و انتقاالت جهان فوتبال چشــم به چانه زنی رئالی ها با 
سران پاری سن ژرمن دوخته است. کیلیان امباپه، مهاجم 22 ساله PSG مدت هاست که از قصد 
خود برای پیوستن به تیم سپیدپوش پایتخت اسپانیا پرده برداشته و به نظر می رسد که باالخره 
این اتفاق در حال رخ دادن است.اولین پیشــنهاد رئال مادرید برای کیلیان امباپه سه شنبه شب 
برای PSG ارسال شد. باشگاه مادریدی حاضر شــده تا 160 میلیون یورو برای ستاره فرانسوی 
پرداخت کند در حالی که از ژانویه می تواند بدون مذاکره با باشگاه پاریسی، با این بازیکن قرارداد 
ببندد. پیشنهاد رئال به این معناست که اراده شــان برای جذب امباپه جدی است و قصد دارند 

همین تابستان کار را یکسره کنند.
این پیشنهاد اما با واکنش بســیار تند لئوناردو، مدیر ورزشی پاری ســن ژرمن مواجه شد که در 
 PSG مصاحبه ای مدعی شــد از دو ســال پیش رئال با امباپه و اطرافیانش در ارتباط بوده و به
بی احترامی کرده اســت. او گفت که مانع خواســته امباپه برای جدایی نمی شوند ولی باید تحت 
شرایط خودشــان این اتفاق رخ بدهد. پیشــنهاد 160 میلیون یورویی رئال از نظر لئوناردو کافی 
نیســت و به نظر تا 215 میلیون یورو برای این بازیکن می خواهند.اکنون لوپاریزین ادعا کرده که 
رئال آماده باالتر بردن رقم پیشنهادی خود است و پیشــنهادی 180 میلیون یورویی برای جذب 

کیلیان امباپه ارائه خواهد داد.

می خواهم از »زالتان« و »ژیرو« یاد بگیرم
پیترو پلگری ایتالیایی بــه صورت قرضی با تعهد خرید از موناکو به روســونری پیوســت و روز 
پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی رونمایی شد.مهاجم سابق جنوا گفت: »گرچه تجربه موناکو 
خوبی نبود، اما آینده درخشان است. جنوا برای من خانه بود، موناکو یک تجربه آموزنده بود، اما 
میالن یک رویاست. شاید تجربه من در موناکو مثبت نبود، اما دوباره آن را انجام می دهم چرا که 

به من چیزهای زیادی آموخت.امکاناتی عالی و یک محیط آشنا در اینجا پیدا کردم.«
پلگری برای آموختن از زالتان ابراهیموویچ و اولیویه ژیرو مشــتاق است؛ انتظار می رود در این 
فصل این دو ستاره میالن بارها و بارها به عنوان بازیکن اصلی به میدان بروند.با این حال به نظر 

نمی رسد زمان بازی برای این بازیکن 20 ساله مسئله ای باشد.
پلگری اضافه کرد: »بازی با این قهرمانان رویایی اســت، من برای یادگیری به میالن پیوستم و 
شماره 64 را انتخاب کردم زیرا سالی اســت که پدرم به دنیا آمد. می خواهم خودم را ثابت کنم و 
اعتماد باشگاه را جبران کنم.مالقات با زالتان بسیار عالی بود. او از بچگی الگوی من بوده و اینکه 
توانستم از نزدیک با او مالقات کنم و دست بدهم عالی بود.ژیرو بازیکنی است که در خیلی چیزها 
برنده شده است، او یک قهرمان اســت و می تواند به من کمک کند. من او را در تمرینات زیر نظر 
خواهم گرفت و چیزهای زیادی از او یاد می گیرم. می خواهم کیفیت و عزم خود را نشــان دهم و 

اینجا بمانم. «

»خواکین کورئا« به اینتر پیوست
باشگاه التزیو بعدازظهر پنجشنبه به طور رسمی اعالم کرد که خواکین کورئا را با قرارداد قرضی یک 
ساله با بند خرید قطعی به اینتر واگذار کرده است. بر اســاس اعالم این باشگاه ایتالیایی؛ اینتر 
به ازای یک فصل قرضی رقم 5 میلیون یورو به عالوه یک میلیون پاداش های در نظر گرفته شده 
)در صورت محقق شدن( به التزیو پرداخت خواهد کرد که می تواند این رقم را در سه قسط بپردازد.

التزیو همچنین خبر داد که باشگاه اینتر طبق توافق طرفین موظف است تابستان آینده این مهاجم 
آرژانتینی را بخرد و قرارداد او را در ازای پرداخــت 25 میلیون یورو قطعی کند. اینتر این رقم را هم 

می تواند به صورت قسطی و در سه سال بپردازد.

مروری بر عملکرد سپاهان در بازار نقل و انتقاالت طی روزهای اخیر؛

بمب های ساکت!

طی روزهای گذشــته   سمیه مصور
خبرهــای خوبــی از 
حضور باشــگاه ســپاهان در بازار تابســتانی نقل و 
انتقاالت فوتبال کشــور به گوش رسید، خبرهایی که 
نوید بخش حضور مقتدرانه طالیی پوشان در فصل 
آینده رقابت های فوتبال کشــور اســت. تیم فوتبال 
سپاهان که با نایب قهرمانی، فصل گذشته مسابقات 
لیگ برتر را به پایان رسانید و سهمیه لیگ باشگاهی 
قاره کهن را به دست آورد برای حضور پر قدرت در چند 
جبهه پیش رو گام های محکمی را برداشــته است. 
محمدرضا ساکت، مدیر عامل این باشگاه بر اساس 
اندیشه های فنی محرم نوید کیا ضمن تمدید قرارداد 
بازیکنان کلیدی این تیم به جذب بازیکنان مطرحی 
همچون شهریار مغانلو اقدام کرده است. در گزارش 
پیش رو نگاهی به عملکرد سپاهانی ها در بازار نقل و 

انتقاالت طی روزهای اخیر خواهیم داشت.

تمدید قرارداد آقای گل لیگ برتر
سجاد شهباززاده به وعده خود مبنی بر تمدید قرارداد 
با ســپاهان عمل کرد، او گفته بــود در صورتی که در 
فوتبال ایران بماند فقط با ســپاهان کارش را ادامه 
می دهد و حاال این رخداد رسما عملیاتی شد.سایپا، 
استقالل، نفت تهران، آالنیا اسپور و القطر باشگاه های 
حرفه ای سابق سجاد قبل از حضور او در اصفهان بودند 
که در عمده آن ها عملکرد مثبتی را ارائه کرد . اما آمار، 
مخاطبان همه تصدیق می کنند که درخشــان ترین 
فصل فوتبالی او اخیرا در سپاهان نویدکیا با تصاحب 
کفش طالیی فوتبال ایران بوده و طبیعی است که با 

آن تجربه خاطره انگیز، دو طرف همکاری خود را به 
خوبی ادامه دهند و هواداران نیز شادمان از این خبر 
و وفای به عهد شهباززاده باشند.آقای گل لیگ برتر 

حاال تشنه تکرار افتخارات با وسعت بیشتری است.

»گئورگی« همچنان وفادار به پیراهن طالیی
گئورگی گولسیانی همانگونه که پیش تر تاکید کرده 
بود با پیشــنهاد تمدید قراردادی که با درخواســت 
محرم نویدکیا از سوی مدیران باشگاه به او ارائه شد، 
بدون درنگ و تعلل پاســخ مثبت داد تا معلوم شود 
محبوبیت او نزد هواداران در کنار شایستگی های فنی 
به جهت وفاداری و عشــق به پیراهن طالیی است.

ماجراجویی های این مدافع شایسته گرجستانی در 
فوتبال حرفه ای از دینامو تفلیس استارت خورد و در 
ایران در ذوب آهن، نساجی و سپاهان ادامه پیدا کرد. 
افتخارات گئورگی در لیگ برتر ایران تاکنون دو نایب 

قهرمانی بوده و اما او تشنه قهرمانی است. 

وینگر ســپاهان قرارداد خود را با طالیی پوشان 
تمدید کرد

سیدمحمدرضا حسینی، وینگر راست پای این باشگاه 
قرارداد خود را به مدت سه فصل دیگر با این باشگاه 
تمدید کرد تا به قول خود برای تداوم حضور در جمع 
پسران طالیی عمل کرده و عالقه و وفاداری خود به 
مکتب سپاهان را همچنان به نمایش بگذارد.حسینی 
خردادماه سال 1۳۹8 به سپاهان پیوست و امسال در 
لیگ بیست و یکم در سومین فصل، حضور پیاپی خود 
را در این باشگاه تجربه خواهد کرد. وی سابقه حضور 

در تیم های فجر شهید سپاسی و ذوب آهن اصفهان را 
در کارنامه ورزشی خود دارد.

بازگشت دفاع چپ طالیی به سپاهان
داوود رجبی، دفاع چپ با آتیه طالیی های ایران که از 
محصوالت آکادمی فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به 
شمار می رود و  در طول ۳ فصل اخیر به طور قرضی در 
تیم های اکسین البرز و بادران تهران حضور داشت، با 
نظر و درخواست محرم نویدکیا به خانه خود بازگشت 
تا امسال با پیراهن سپاهان در مسابقات بدرخشد.
گفتنی اســت نمایندگان چند تیم لیگ برتری طی 
درخواست های مکتوب و شــفاهی با باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان خواهان جذب رجبی شده بودند که 
این موضوع با مخالفت نویدکیا مواجه شد، سرمربی 
ســپاهان اعالم کرده روی داوود رجبی در مسابقات 

امسال حساب باز کرده است.

ستاره نساجی، شاگرد نوید کیا شد
با نظر و تایید محرم نویدکیا، مرتضی منصوری که فقط 
یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد داشت به نساجی 
پیوســت و نیما میرزازاد گلر این تیم به فوالد مبارکه 
ســپاهان پیوســت.این دروازه بان 24 ساله متولد 
بندرانزلی در عرصه ملی حضور در رده های نوجوانان، 
جوانان و امید ایران را تجربه کرده و در مقطعی نیز در 
دوران کارلوس کی روش حضــور در اردوی تیم ملی 
بزرگســاالن را در کارنامه دارد. میرزازاد از ستاره های 
نســاجی در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر به 

شمار می رفت.

حضور هافبک فوالدی در جمع طالیی پوشان
فرشاد احمدزاده که از بازیکنان مد نظر محرم نویدکیا 
برای فصل جدید بود، با قراردادی ۳ ســاله به جمع 
شاگردان این سرمربی ملحق شد تا تداوم درخشش 
این ستاره ســال های اخیر فوتبال کشــور، در جمع 
ستارگان طالیی پوش باشد.فرشاد به عنوان مردی از 
خطه غیورپرور و قهرمان ارومیه امیدوار است با قرارداد 
بلندمدت خود بتواند یکــی از مردان محبوب و مبارز 
مکتب سپاهان لقب بگیرد و قهرمانی های جدیدی 
را در باشگاه پرافتخار فوالد مبارکه سپاهان تجربه کند.

شاه ماهی بازار نقل و انتقالالت، سپاهانی شد
بعد از چند روز حرف و حدیث و شــایعه، ســرانجام 
شــهریار مغانلو در اصفهان ظاهر شــد و با پیراهن 
سپاهان عکس یادگاری گرفت. در مذاکرات مسئوالن 
باشگاه سپاهان با مدیران باشگاه سانتاکالرا با توجه 
به قرارداد شهریار مغانلو تا پایان فصل ورزشی 202۳-
2022 با این باشگاه و درخواست محرم نویدکیا، کادر 
فنی و همچنین باقی ماندن یک ساله قرارداد محمد 
محبی با سپاهان، مذاکرات رســمی و برنامه ریزی 
شده و پیشنهاد صدور رضایت نامه به مبلغ 600 هزار 
دالر از طرف مسئوالن باشگاه سانتاکالرا اعالم شد.با 
درخواست فنی باشگاه سانتاکالرا برای جذب محمد 
محبی پس از بررســی های الزم و تایید سرمربی و 
کادر فنی، یک طرح چهارجانبه بین باشگاه سپاهان، 
باشگاه سانتاکالرا پرتغال، شــهریار مغانلو و محمد 
محبی فراهم شده و شهریار به مدت ۳ سال به جمع 

طالیی پوشان پیوست.

خبر روز

حمله شبانه »وریا« به مدیریت استقالل
 در حالی که هواداران استقالل خوشحال از جذب امین  قاســمی نژاد  بودند و بابت اقدام باشگاه 
قبل از پرسپولیس احساس خوشحالی می کردند،وریا غفوری با انتشاری استوری در اینستاگرام  
انتقاداتی را به مدیریت باشــگاه مطرح 

کرد.
وریا در استوری خود نوشته است:»مدیر 
عاملی که  تــوان پرداخت حقوق اعضای 
تــدارکات با کمتریــن میران قــرارداد را 
نداشته باشــد،جایش مدیریت باشگاه 

نیست! 
فقط باید تاسف خورد.«باید دید عکس 
العمل مددی در رابطه با پســت کاپیتان 
تیم در حمایت از اعضای تدارکات باشگاه 

در این روزهای حساس قبل از بازی با الهالل و فصل نقل و انتقاالت  چه خواهد بود.

»علیرضا حقیقی« به نساجی برگشت
با اعالم روابط عمومی باشگاه نساجی علیرضا حقیقی، سنگربان باتجربه فصل پیش گل گهر و گلر 
تیم ملی در جام جهانی برزیل بعد از مذاکراتی سنگین و به  رغم چند پیشنهاد از دیگر تیم های حاضر 
در لیگ برتر، روز پنجشنبه طی توافقی با مدیرعامل باشــگاه نساجی با این تیم قراردادی دو ساله 
امضا کرد.حقیقی در لیگ بیست و یکم برای دومین بار پیراهن نساجی مازندران را به تن کرده و به 
میدان خواهد رفت. این گلر پیش از این در لیگ نوزدهم و پس از بازگشت خود به لیگ ایران برای 

نساجی بازی کرد و حال پس از یک فصل دوری به مازندران بازمی گردد.

عارف و امید؛ به امید تجربه بازی در دومین جام جهانی
حضور لژیونرها در بازی های باشــگاهی موجب شد در شــروع تمرین تیم ملی شاهد چهره های 
موثر بازی های لیگ باشــیم؛ چهره هایی چون عارف آقاســی مدافع میانی فوالد خوزســتان. از 
سوی اسکوچیچ 22 بازیکن داخلی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و لژیونرها هم از 8 شهریور 
به اردوی تیم ملی ملحق می شــوند تا تلفیقی از این دو گروه برای بازی های ســوریه و عراق مهیا 
شــوند. مصدومیت مرتضی پورعلی گنجی و هم چنین عارف غالمی بهانه خوبی شد که اسکوچیچ 
از خرید جدید استقالل در خط دفاعی یعنی عارف آقاسی رونمایی کند. البته عارف چندان با حضور 
در اردوی تیم ملی و هم چنین بازی های بین المللی بیگانه نیست. او پیش تر یکی از بازیکنان اثر 
گذار تیم ملی جوانان بود و به همراه این تیم در جام جهانی جوانان در سال 2017 بازی کرد. به همراه 
بازیکنانی چون امید نورافکن که او هم یکی از بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی است. آنها در سال 
2017 بازیکنان تیم ملی زیر 20 سال ایران بودند و تجربه بازی در جام جهانی را به دست آوردند.عارف 
آقاسی که قد و قامت خوبی دارد در فوالد هم بازی های مطمئنی از خود به نمایش گذاشت و به نظر 
می رسد آینده از آن او و بازیکنانی چون امید نورافکن است. آنها با امید به ادامه حضور در اردوی تیم 
ملی و هم چنین تجربه دومین حضور در جام جهانی کار را در تیم اســکوچیچ دنبال می کنند. امید 
نورافکن البته زودتر از عارف آقاســی تجربه بازی در استقالل را به دســت آورده است و این روزها 

پیراهن تیم سپاهان را برتن دارد. 
دعوت از این بازیکنان می تواند به جوان گرایی هم در تیم ملی کمک کند. نکته ای که از ماه  ها پیش 
مورد تاکید منتقدین و کارشناسان فوتبال بود و بدون شک حضور این دست از بازیکنان در اردوی تیم 
ملی کیفیت و رقابت را در تیم ملی باال خواهد برد. به خصوص بازیکنانی چون عارف آقاسی و امید 

نورافکن که ده ها بازی بین المللی را در رده های سنی پایه در کارنامه دارند.

مستطیل سبز

مسئول کمیته سافت بال استان 
اصفهان:

داشتن یک زمین تمرین 
برای سافت بال انتظار زیادی 

نیست
مسئول کمیته ســافت بال هیئت انجمن های 
ورزشی استان اصفهان گفت: متاسفانه سافت بال 
اصفهان نیز مانند اکثر رشــته ها که تحت تاثیر 
پاندمی کرونا قرار گرفتنــد همچنان به صورت 
رســمی تعطیل اســت، با اینکه این تعطیلی ها 
خیلی طوالنی بوده برخی از بازیکن ها در فضای 
خلوت یا در خانه مشــغول تمرین هســتند تا 
آمادگی جســمانی خــود را حفظ کننــد. رویا 
زنگنه ادامه داد: تاکنون ســه دوره مســابقات 
مجازی ســافت بال با ۳ طــرح مختلف برگزار 
شده است. زنگنه گفت: یکی از مشکالت بسیار 
مهم در سافت بال کمبود تجهیزات و نبود زمین 
اختصاصی اســت و این موضــوع اصلی ترین 
خواسته ما از مسئوالن خواهد بود.مسئول کمیته 
ســافت بال هیئت انجمن های ورزشی استان 
اصفهان افزود: حدود 16 سال مجموعه مشتاق 
به عنوان پایگاه استان شناخته می شد و بازیکنان 
از این مجموعه برای تمرین و آموزش استفاده 
می کردند، ولی از سال گذشته به دلیل بحران آب 
زمین چمن آن از بین رفت و بعد از شخص سازی 
به زمین چمن مصنوعی تبدیل شد و دیگر توان 
پرداخت هزینه این زمین را نداشتیم.زنگنه گفت: 
شــهرداری می تواند با در اختیار گذاشتن سالن 
کمک خوبی به ورزشــکاران کند، از اداره ورزش 
و جوانان استان نیز خواهش می کنیم به عنوان 
بانی ورزش یک زمین چمن در اختیار سافت بال 
و سایر رشــته های چمنی این هیئت قرار بدهد.

وی تصریح کرد: حدود شش سال پیش ریکاردو 
فراچری، رییس فدراسیون جهانی بیس بال و 
سافت بال به ایران سفر کرد و کلنگ اولین زمین 
شخصی ســافت بال را زد، ولی بعد از چند سال 
زمین کرج به اصفهان ارجحیت پیدا کرد و تکمیل 
و تاسیس شد.مسئول کمیته سافت بال هیات 
انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان در پایان 
گفت: چرا زمین دهکــده المپیک نقش جهان 
با حدود 1100 ورزش آموز و 6 ملی پوش تکمیل 
نمی شــود؟ دادن یک زمین چمن تمرین به ما 

انتظار زیادی نیست. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

سلطانی فر وزارتخانه را 
تحویل سجادی داد

عصر چهارشــنبه بود که سیدحمید 
ســجادی با کســب رای اعتماد از 
مجلس به عنــوان وزیــر ورزش و 
جوانــان معرفی شــد. بــا اینکه او 
چند ســاعت بعد با حضور در اردوی 
تیم ملی تنیــس روی میز کار خود 
را آغاز کرد، اما روز پنجشــنبه رسما 
به ســاختمان وزارتخانــه رفت و با 
معاونان و کارکنــان وزارت ورزش به 

گفت و گو نشست.

ســرمربی تیــم والیبــال گیتــی پســند اصفهان 
گفت:کشف اســتعدادهای برتر جوانان و بازیکن 
سازی از تیم های پایه در توسعه و پیشرفت والیبال 
استان تاثیر بسزایی دارد.سعید عقیلی افزود: اگر 
روی اســتعدادهای بازیکنان پایــه در اصفهان کار 
شود، کســب موفقیت های زیاد در رده های باالتر و 
حتی تیم ملی دور از دســترس نیست. وی با بیان 
اینکه استان اصفهان از دیر باز در عرصه رشته والیبال 
در کشور ممتاز بوده است ،تصریح کرد: این استان  
ظرفیت هــای خوبی را در رشــته والیبــال دارد که 
می توان گفت حتی از فوتبال نیز بیشتر است که باید 
به خوبی از آنها بهره برد.سرمربی تیم والیبال گیتی 
پسند با قدردانی از ورود باشگاه گیتی پسند  به رشته 
والیبال اظهار داشــت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته این باشگاه در ســه رده نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن فعالیت می کند.وی گفت: از چند هفته 

قبل فرا خوان هایی برای کشــف استعدادهای برتر 
بازیکنان و تست گیری انجام دادیم که از بازیکنان 
بومی اصفهان بتوانیم به خوبــی در این تیم ها بهره 
ببریم. سرمربی گیتی پســند تصریح کرد: پیش از 
این در سپاهان فعالیت می کردم و چند سال  تیم 
والیبال این باشــگاه را بازیکنان بومی به لیگ برتر 
کشور رساندم که همین برنامه را در تیم گیتی پسند 
خواهم داشــت.وی افزود:  با این حال سپاهان از 
مربیان بومی خود حمایت نکــرد و در لیگ برتر از 
مربیان در دیگر استان ها بهره برد با این وجود حضور 
ســپاهان در لیگ برتر والیبال کشور قابل تحسین 
است و همراه با گیتی پسند می تواند 2 قطب والیبال 
را از استان اصفهان تشکیل دهد و به رشد این رشته 

در استان کمک کند.
عقیلی گفت: به هر حال باید بــا برنامه ریزی قوی 
مدیریت کــرد و از همیــن بازیکنان بومــی و پایه 

اصفهانی، بازیکنانــی همانند غفور، غالمی، معنوی 
نژاد از این استان را در ترکیب تیم ملی کشور داشت؛ 
حضور گیتی پسند بعد از 10 ســال در رشته والیبال 
باعث تحول در این رشــته در اســتان خواهد شد و 
سعی ما براین اســت با حضوری پر قدرت در لیگ 

یک به دسته برتر صعود کنیم.
ســرمربی تیم والیبال گیتی همچنین با بیان اینکه 
اصفهان تماشاگران فوق العاده ای در رشته والیبال 
دارد، تصریح کرد: باید کاری کرد این عالقه مندان با 
توجه به بیماری کرونا این رشــته را فراموش نکنند 
وبازهم با ریشــه کن کردن این بیماری سالن های 

نصف جهان مملو از تماشاگران والیبال شود.

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند:

بازیکن سازی تیم های پایه در توسعه والیبال اصفهان تاثیرگذار است
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قاسم زاده، کلید شهرداری اصفهان را در دست گرفت
علی قاسم زاده با شعار »اصفهان را شهر زندگی خواهیم کرد« با 12 رای از شورای اسالمی شهر، 
شهردار اصفهان شد.جلسه فوق العاده علنی شورای ششم برای معرفی شهردار اصفهان با حضور 

حداکثری اعضا برگزار شد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه 28 خــرداد انتخابات انجام 
و تیــم 13 نفره شــورا بالفاصله فرآیند 
تعاملی با مشارکت مردم برای انتخاب 
شــهردار طراحی شــد، گفت: در ادامه 
کارگروه هایی تعریف شد و از 21 تیرماه 
به مدت 10 روز از عموم مردم خواســته 
شد مشخصات شــهردار مورد نظر خود 

را اعالم کنند.
محمد نورصالحی اضافه کرد: 50 شــاخص توسط مردم مطرح شــد که در 18 مولفه کلی دسته 

بندی شدند.
وی ادامه داد:طی 4 روز از 30 گروه نخبه ای خواســتیم مصادیق شهردار مورد نظر خود را مطرح 
کنند و نهایتا طی تعامل با گروه های مختلف و راهنمایی مردم به 21 نفر کاندید برای شــهرداری 

اصفهان رسیدیم.
نورصالحی خاطر نشان کرد: برخی از افراد به خواست خود انصراف دادند و نهایتا به 11 نفر  رسیدیم 
و این تعداد به دو نفر تقلیل پیدا کرد. از گزینه های مطرح شده دکتر قاسم زاده، گزینه نهایی بود. 
در نهایت دکتر علی قاسم زاده با 12 رای از 12 نفر اعضای شــورای اسالمی شهر حاضر در جلسه 
رای اعتماد گرفت.مجید نادراالصلی تنها عضو غایب شورا در جلسه انتخاب شهردار بود که دلیل 

غیبت او ابتال به کرونا عنوان شد.

ساماندهی مجموعه گردشگری باغ فدک در منطقه ۷
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از ساماندهی مجموعه گردشگری باغ فدک خبر داد و گفت: 
زیرسازی و تثبیت بستر کف دریاچه و آب بندی آن و احداث سکوی نشیمن در دریاچه باغ فدک 

در قالب قراردادی به ارزش 10 میلیارد و 800 میلیون ریال در حال انجام است.
علی اصغر شاطوری اظهار کرد: سطح فاز نخست مجموعه گردشگری باغ فدک، توسعه دریاچه 
به میزان 12 هزار متر مربع، حجم خاک تثبیتی دو هزار و 400 متر مکعب با استاپر، وزن استاپر 
2۶0 تن، سکو سازی با ســنگ مالون در چهار الین به طول 1800 متر طول، عرض متوسط پیاده 

روها دو متر با سطح چهار هزار متر مربع است.
وی با بیان اینکه احداث خیابان بهشــتی )حدفاصل خیابان بهشــت تا کوی کوثر( به طول یک 
هزار و 150 مترمربع از دیگر پروژه های منطقه هفت شهرداری به شمار می رود، تصریح کرد: برای 

اجرای این پروژه مبلغ 2۹ میلیارد و 422 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان ادامه داد: برای احداث خیابان بهشتی حجم خاک ریزی 
11 هزار و 500 متر مکعب، طول جدول گذاری و کانیوگذاری ســه هزار متر، سطح پیاده رو سازی 
و موزاییک فرش یک هزار و 500 متر مربع، سطح آســفالت باند شمالی هشت هزار متر مربع و 

حجم بتن ریزی 450 متر مکعب است.
وی با بیان اینکه فاز دوم ســاماندهی مادی خیابان پرســتار فاز 2 )حدفاصل ســه راه سعدی 
تا مقابل مســجد ابوالفضل( با تخریب و برچیــدن دیوارهای مخــروب 1۶0 متر مکعب، حجم 
خاکبرداری 240 متر مکعب، حجم سنگ الشه 100 متر مکعب و حجم سنگ مالون در دیواره ها 
300 متر مکعب انجام می شــود، گفت: مبلغ پیمان این پروژه چهــار میلیارد و ۷00 میلیون ریال 

است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

تصویب اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی برای پیشگیری از کرونا

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری از ابتدای 
شــیوع بیماری کرونا همگام و همراه با کادر درمان و مجموعه دانشگاه 
علوم پزشــکی تالش کرده در ابعــاد مختلف اعم از پیشــگیری، آگاه 
سازی )اطالع رسانی و فرهنگ سازی(، اجرای پروتکل های بهداشتی، 
اختصاص بودجه، مصوبات و اعمال محدودیت ها، نظارت بر حســن 
اجرای مصوبات و پروتکل های مربوطه اقدامات مناسب را اجرایی کند.

حسین امیری با اشــاره به اقدامات شــهرداری اصفهان در خصوص 
مهار شــیوع بیماری کرونا، تصریح کــرد: با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا و وارد شدن به پیک پنجم و وضعیت قرمز کرونا در شهر اصفهان 
امیدوار هستیم با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و همچنین 
همت مســئوالن در جهت اجرای اقدامات مناسب هر چه زودتر شاهد 
پایان شــیوع این بیماری در کشــور باشــیم. معاون خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان در خصوص اقدامات شــهرداری برای تسهیل در 
امر واکسیناسیون شهروندان، گفت: مدیریت شهری برای بهتر شدن 
روال واکسیناسیون و هر اقدامی که شیوع بیماری کرونا را کاهش دهد 
همکاری کرده و ادامه خواهد داد تا فضاهای تزریق واکسن توسعه یابد 
و این روند با آرامش بیشتری پیش برود.وی افزود: آخرین اقدامات 
شهرداری در حوزه واکسیناسیون عمومی همکاری در راه اندازی مراکز 

تجمعی واکسیناســیون مجموعه های مصالی نماز جمعه، نمایشگاه 
بین المللی سابق، حسینیه محبان الرضا جنب حرم زینبیه، مصالی نماز 
جمعه رهنان، سالن ورزشی دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان بوده است.امیری با بیان اینکه مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
عمومی شهروندان در گلستان شهدا واقع در منطقه شش شهرداری و 
ورزشگاه کوثر در منطقه 12 شــهرداری تجهیز و راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: مرکز تجمیعی واکسیناســیون ویژه شــهرداری اصفهان 
جهت واکسیناسیون حوزه خدمات شــهری و حمل و نقل عمومی بر 
اساس سند ملی در ورزشــگاه گل نرگس منطقه 10 شهرداری تجهیز و 
راه اندازی شده است.وی خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 20 هزار نفر 
واکسن دریافت کرده اند که در حوزه حمل و نقل بار و مسافر و خدمات 
شهری تعداد 4۶38 نفر دوز اول و دوم واکسن از نوع آسترازنکا عالوه بر 
این تعداد، تعداد حدود 1534۶ نفر دوز اول واکسن از انواع آسترازنکا، 
سینوفارم و برکت تا تاریخ سوم شــهریور ماه دریافت کرده اند که البته 
با توجه به زحمات کادر درمان و دانشــگاه علوم پزشکی امید است این 

مسیر با سرعت ادامه پیدا کند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: طی هفته گذشته 
و در ادامه حمایت های شهرداری اصفهان به منظور مهار شیوع بیماری 

کرونا و به منظور حفظ سالمت شــهروندان مدیریت شهری با تقدیم 
الیحه ای به شورای اســالمی شــهر 10 میلیارد ریال برای پیشگیری از 
کرونا اختصــاص داد که با حمایت اعضای شــورای شــهر به تصویب 
رسید.وی از نصب بیش از سه هزار و 3۶۷ بنر اطالع رسانی در پارک ها 
و سطح شــهر اصفهان خبر داد و افزود: کاهش ۷0 درصدی روشنایی 
پارک ها و فضای سبز به ویژه در طول 20 کیلومتر حاشیه رودخانه زاینده 
رود، از سوی شهرداری در حال اجراست.امیری افزود: فعالیت تمامی 
استخرهای سرپوشیده و ســالن های ورزشی و باشگاه ها ممنوع بوده 
و همه مراکز گردشگری، مراکز تفریحی، سینماها، موزه ها، باغ وحش 
و مجموعه های گردشگری از جمله تله کابین، تله سیژ، شهربازی و … 
تعطیل بوده و پذیرای مراجعان نیســتند.وی تاکید کرد:فعالیت های 
آموزشی حضوری در فرهنگســراها و مراکز آموزشی شهرداری تعطیل 
بوده و تنها به صورت مجازی و غیر حضوری به ارائه خدمات می پردازند.

امیری با اشــاره به محدودیت های اعالم شــده از طرف ستاد کرونای 
استان اصفهان اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئوالن، شهروندان 
و واحدهای صنفی وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل شیوع این 
بیماری بهبود یابد و وضعیت شهر اصفهان به شرایط قبل بازگردد.وی به 
ایام سوگواری حضرت امام حسین)ع( و تاسوعا و عاشورای حسینی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت کاری خدمات شهری و ارائه خدمات 
به شهر و شهروندان به صورت شبانه روزی همکاران ما در کنار شهروندان 

اقدامات مناسبی در جهت پاسداشت این ایام عزیز انجام داده اند.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان افزود: آذین بندی شهر 
با نصب بیش از شــش هزار پرچم میله ای و بیش از شصت هزار متر 
پرچم ریسه ای و کتیبه ای، آموزش به مسؤلین هیئت ها و هیئت امنای 
مساجد حسینیه ها و تکایا جهت حفظ نظافت شهر، توزیع کیسه های 
مشکی بین مساجد و هیئت ها در مناطق 15 گانه، تجهیز مساجد و تکایا 
و حسینه ها به مخازن نگهداری پسماند بخشی از اقدامات صورت گرفته 
در این خصوص است.وی افزود: در این ایام کلیه ماشین آالت شست 
وشوی المان های شهری جهت شست وشو و نظافت محوطه های درب 
مساجد هیئت های مذهبی و حسینیه ها به صورت آماده باش بوده تا در 
صورت نیاز اقدامات الزم را اجرایی کنند.معاون خدمات شهری به حضور 
عوامل این حوزه از مدیریت شــهری اشــاره کرد و گفت: شیفت بندی 
مسئوالن پسماند جهت حضور و گشت در سطح منطقه همراه با آموزش 
و تذکرهای الزم صورت گرفــت؛ همچنین حضور مســئولین آموزش 
در هیئت های مذهبــی جهت ارائه آموزش هــای الزم در کنار اقدامات 

همیشگی و شبانه روزی شهرداری اجرایی شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان ضمن ارائه گزارشــی از عملکــرد اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در پنج 
ماه نخســت ســال جاری، اظهار کرد: در این مدت 
برای رفع و پیشگیری از تخلف ســد معبر 12 هزار 
و 1۹۶ تذکر و ســه هزار و ۶۹۹ اخطاریه صادر شــده 
و رفع تخلف 10 هــزار و 824 متصدی صنف انجام 
شده است.حســن محمدحســینی ادامه داد: در 
بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد 
دو هزار و 528 اخطاریه صادر شده و یک هزار و 1۶۹ 
مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است. 

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه طی پنج ماه نخست امسال در 
راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در 
معابر شهر 343 اخطاریه صادر شده و 1۶8 خودروی 
فرسوده رها شــده جمع آوری شده است، گفت: در 
این مدت 353 نفر دســتفروش و 111 نفر متکدی 
جمع آوری شــده اند. وی افزود: در پنج ماه نخست 
سال 1400 در بخش کنترل ســاختمان در راستای 
جلوگیــری از ادامه فعالیت و تعطیلــی کارگاه های 
ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه از مواردی 
مانند افزایش طبقات 5۶۶ ســاختمان، تعمیرات 
داخلی غیرمجاز یک هزار و 80۹ ســاختمان، تبدیل 
وضعیت 5۷۶ ســاختمان و فعالیت شــش هزار 
و ۷00 کارگاه ســاختمانی متخلف جلوگیری شده 
است. محمدحسینی با اشاره به اقدامات این حوزه 

در بخش کنترل دفع ضایعات ســاختمانی سطح 
شهر )پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر 
کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در این راســتا 
هفت هزار و 1۷1 مورد اخطاریه صادر شــده و 823 
کارگاه ســاختمانی متخلف تعطیل شده است.وی 
ادامــه داد: در این مدت در راســتای اجرای بند 20 
قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های 
صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، 
1۹5 رای اجــرا شــد و 305 رای نیز بر اســاس بند 
14 قانون شــهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای 
حادثه آفرین، چاله ها و اشــیای مشــرف بر معابر 
عمومی اجرا شد.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: طی پنج ماه 
نخست سال جاری در راستای اجرای ماده 110 قانون 

شهرداری ها 81۷ رای اجرا شده است.

طی پنج ماهه نخست امسال انجام شد؛

جمع آوری 168 خودروی فرسوده در شهر اصفهان

»شهر من« منتظر شعر و داستان است
دبیر سومین جشنواره شعر و داستان شهروندی »شهر من« از نویسندگان و شاعران درخواست کرده که 
تا سی ام شهریور ماه آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره بفرستند.احمدرضایی دارافشانی، رییس اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی )وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( درباره 
این جشنواره می گوید: سومین دوره از جشنواره شعر و داستان شهروندی »شهر من« ویژه کودک و 
نوجوان برگزار می شود و با تاکید بر موضوعات شهروندی، به داوری آثار ارسال شده می پردازد.وی ادامه 
می دهد: شرکت در این جشنواره محدودیت سنی ندارد و تنها کیفیت، مورد نظر داوران جشنواره خواهد 
بود.دبیر سومین جشنواره شعر و داستان شهروندی »شهر من«، خاطر نشان می کند که این جشنواره 
دارای بخش هایی نظیر »داستان برای گروه سنی خردسال و کودک«، »داستان برای نوجوانان« و 
»شعر کودک و نوجوان«  است و بخش »آثار ترجمه شده« نیز برای نخستین بار به فراخوان افزوده شده 
است.رضایی دارافشانی، جوایز این جشنواره را چنین شرح می دهد: جوایز سه اثر برگزیده در بخش 
»داستان برای گروه سنی خردســال و کودک« به ترتیب برای نفر اول، دوم، سوم 2میلیون تومان، 
1.5میلیون تومان و یک میلیون تومان، در بخش»داستان برای نوجوانان« به ترتیب 3میلیون تومان، 
2میلیون تومان و 1.5 میلیون تومان و در بخش »شــعر«، 2میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان و یک 
میلیون تومان است.عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره که اختتامیه آن در آذرماه سال جاری 
برگزار می شود، تا 30 شهریورماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی shahrvandi-isf.ir ارسال کنند.

 مدیران و کارمندان اصفهان با شهدای انقالب اسالمی
تجدید میثاق کردند

همایش گرامیداشــت هفته دولت و روز بســیج ادارات و کارمندان و آیین غبارروبی گلزار شهدا روز 
پنجشــنبه با حضور مدیران کل و جمعی از کارمندان اصفهان در گلســتان شــهدای این شهر برگزار 
شد.مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان در این مراسم گفت: هفته دولت یادآور 
مجاهدت های شــهیدان رجایی و باهنر و ویژگی های الگوسازی این شهیدان است که با بذل جان و 
خون بر اصالت راه خویش صحه گذاشتند.سرهنگ پاسدار محمد شفیعی افزود: رهبر معظم انقالب 
در فصل سوم از گام های انقالب به ضرورت تشکیل دولت اسالمی اشاره دارند و آن را دولتی می دانند 
که مقاصد عالیه نظام جمهوری اســالمی ایران را تامین و روح عدالت و پارسایی را در خود و جامعه 
متجلی سازد.وی ادامه داد: سازمان بسیج ادارات و کارمندان به عنوان بزرگ ترین بسیج قشری با 
انتخاب شعار »کارمند بسیجی، گام دوم انقالب و تحقق دولت اسالمی« با تأسی از سیره شهدا در سند 
تحول اعتالی بسیج تالش می کند.مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان اصفهان اظهار داشت: 
کارمندان بسیجی استان به رییس جمهوری انقالبی و مردمی اعالم آمادگی می کنند که در راه اعتالی 
دولت اسالمی از هیچ کمکی به قوه مجریه فروگذار نخواهند کرد.وی خاطرنشان کرد: بسیج کارمندان 
و ادارات استان با دائر کردن میزهای خدمت جهادی، مشارکت در طرح های جهادی، اجرای دوره های 
توانمندسازی مدیران و کارمندان، جمع آوری کمک های مومنانه و مبارزه با کرونا خدمت را سرلوحه 
خود ساخته است. قرائت زیارت عاشورا، گل افشانی و غبارروبی گلســتان شهدا از دیگر برنامه های 
مراسم  تجدید میثاق با شهدا بود. دیدار با پرستاران بیمارستان های مرجع کرونای استان و تجلیل از 
آنها، رژه خودرویی ۹0 دستگاه خودروی امدادی و خدمت رسان از ایستگاه قطار شهری کاوه تا گلستان 
شهدا، راه اندازی میز خدمت در ادارات و پایگاه های بسیج محلی، اهدای خون، دیدار با علما و خانواده 
شهدای کارمند و جمع آوری و توزیع کمک های مومنانه در قالب لوازم التحریر از دیگر برنامه های هفته 
بسیج کارمندان در استان اصفهان است.اســتان اصفهان در طول سال های دفاع مقدس یک هزار و 
241 شهید کارمند تقدیم کرده است.هرسال به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور 
سال 13۶0 و شهادت محمد علی رجایی، رییس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر که نمونه ای 
از دولتمردان مردمی بودند، دوم تا هشتم شهریور هفته دولت نام گذاری شده  و چهارم شهریور نیز روز 

کارمند و قشر بسیج کارمندان است.

با مسئولان

خبر خوان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری اصفهان:

هنر شهردار، ایجاد منابع 
درآمد پایدار است

خبر روز

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان در آیین تکریم و معارفه شهردار گلشهر، 
اظهار کرد: بودجه سال ۹۹ شهرداری گلشهر بر 
مبنای رقم پنج میلیارد تومان بســته شد، اما 
بیــش از این رقم یعنی حدود هشــت میلیارد 
و 800 میلیــون تومان تحقــق یافت.غفار عرب 
افزود: در ســال ۹۹ حدود دو میلیــارد و 824 
میلیون تومــان از محل هایی نظیــر عوارض و 
ارزش افزوده وصول شــده بود که به حســاب 
شهرداری گلشــهر واریز شد.مدیرکل دفتر امور 
شهری و شوراهای اســتانداری اصفهان گفت: 
در سال 1400 بودجه شهرداری گلشهر بر مبنای 
رقم ۷.5 میلیارد تومان بســته شــده است که 
انتظار داریم امسال نیز میزان تحقق بودجه 50 
درصد افزایش داشته باشد.عرب با بیان اینکه از 
ابتدای سال 1400 تاکنون از محل ارزش افزوده 
ســه میلیارد و ۶00 میلیون تومان به حســاب 
شهرداری گلشــهر واریز شده اســت، افزود: از 
محل اعتبارات ملی بیش از ۶00 میلیون تومان 
به شهرداری گلشهر تخصیص داده شده است.
وی با تاکید بر ضرورت وجود تعامل بین اعضای 
شــوراها، گفت: شورا و شــهردار باید به قوانین 
مسلط و نسبت به مقررات و وظایف خود آگاه و 
همواره در حال آموزش و پژوهش باشند چون 
آموزش موجب ارتقای سطح توانایی می شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان گفت: وظایف شورا و شهرداری در زمینه 
تهیه بودجه و دفترچه عــوارض و تفریق بودجه 
باید در موقع مقرر انجام شــود. عرب افزود: در 
برخی شــهرداری ها به کارگیری نیروی اضافه 
موجب اختصاص بودجه به حقــوق کارکنان و 
تعطیلی کارهای عمرانی شــهری شده است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد درآمد پایدار و کاهش 
هزینه های شهرداری، گفت: هنر شهردار ایجاد 
درآمد پایدار شهری است، لذا باید با شناسایی 
استعداد منطقه گلشهر درآمد پایدار ایجاد شود 
تا هم خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود و 
نیز در صورت کمبود یا تاخیر بودجه شــهرداری 

تعطیل نشود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان علت واریز نکردن حقوق اتوبوس رانان را اعالم کرد. سید عباس روحانی گفت: علت اینکه گاهی اوقات حقوق پرسنل 
شرکت اتوبوسرانی شهرداری دیر واریز می شود، این است که پیمانکاران برای دادن صورت وضعیت تعلل و بی نظمی می کنند.وی اضافه کرد: حدود 2 هزار نفر در شرکت 
اتوبوسرانی مشغول به فعالیت هستند که عمده ای از آن ها با خود شرکت واحد اتوبوسرانی، قرارداد رسمی دارند.مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان بیان 
کرد: ما از نیرو های شرکتی هم استفاده می کنیم و همچنین در بخش فنی و تعمیراتی هر ساله در مناقصه ساالنه، پیمانکارانی را انتخاب می کنیم.روحانی افزود: 
وقتی پرسنل به صورت فردی یا حجمی کار های تعمیراتی را انجام می دهند، پیمانکار صورت وضعیت را برای شرکت واحد ارسال می کند و شرکت واحد هم موظف 
است تا حقوق کارکنان را پرداخت کند.وی گفت: حقوق اتوبوس رانان به روز است و واریز آن هفتم هر ماه انجام می شود، اما اگر پرداخت حقوق ها دیر انجام شود، این 
نتیجه بی نظمی است که از سوی پیمانکاران برای دادن صورت وضعیت انجام شده است.مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ما به صورت 

قانونی با این نوع از پیمانکاران برخورد می کنیم و خودمان برای پرداخت صورت وضعیت ها وارد عمل می شویم و این مشکل را حل می کنیم.

حقوق اتوبوس رانان پرداخت می شود

حمام شاهزاده های 
اصفهان

حمام شاهزاده های اصفهان 
یکــی از حمام هــای تاریخی 
به جامانــده از دوران صفویان 
اســت. این حمام به دســت 
شــهربانو، دختر شاه سلطان 
حسین صفوی بنا شده است.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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هزینه اجرا )میلیون ریال(اقدامات انجام شدهعنوان پروژهردیف

حوزه شهری

خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ1
لوله گذاری خط انتقال آب با قطــر 1400 میلیمتر به طول 

123001.900.000 متر

آبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع 2
در مسیر

لوله گذاری خط انتقال آب به طــول 18000 متر، احداث 5 
باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 6500 مترمکعب، 

احداث یک ایستگاه پمپاژ آب
390.000

3
آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب 
در شهرســتان های اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، 

شاهین شهر و فاضالب سده لنجان
157.000احداث و تجهیز 5 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب

آبرسانی به مورچه خورت4
لوله گذاری خط انتقال آب به طول 44000 متر، احداث یک 

560.000ایستگاه پمپاژ آب

حوزه روستایی

5
آبرسانی به 36 روســتا در 10 شهرستان اصفهان، 
بویین میاندشت، چادگان، خوانسار، شاهین شهر، 

فریدن، فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 37600 متر،  اصالح و 
توسعه شبکه توزیع آب به طول 16900 متر، احداث 3 باب 
مخزن ذخیــره آب با مجموع ظرفیــت 1850 مترمکعب، 
احداث 2 ایستگاه پمپاژ آب، اجرای سامانه تله متری در دو 

مجتمع آبرسانی روستایی

178.000

فهرست 23 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 1400

مدیریت شعب بانك كشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول  بصورت نقدی و اقساطی 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست 
روز،  همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت كسب اطالعات 

بیشتر و اخذ اوراق شركت در مزایده به نشــانی اصفهان خ مطهری مدیریت شعب 
بانك كشاورزی استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقی مراجعه نمایند. برای کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از  امالک، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود 
همه روزه »در تاریخ های تعیین شده« به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح 

الی 14 به محل این مدیریت به نشانی خیابان مطهری حد فاصل پل آذر و پل فلزی 
جنب آتش نشانی مدیریت بانک کشاورزی )واحد حقوقی( مراجعه نمایند. شرایط: 
سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی مزایده می باشد که طبق 
مندرجات اسناد مزایده، می بایست به حساب شماره 630706019 به نام کمیسیون 

معامالت بانک نزد شعبه اصفهان واریز و رسید آن ارائه گردد. بازدید از ملک و مطالعه  
سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری است. 
بانک در رد یک یا تمامی پیشــنهادات خرید مختار اســت. ملک با وضع موجود به 

فروش می رسد و در صورت دااشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است.

امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند 
و در صورت وجود عوارض و جرایم مربوطه و متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و 
در صورت نیاز به اقداماتی اعم از ادغام،  تفكیك،  افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، 
رفع مغایرت در حدود اربعه و مســاحت ملک، هزینه نقل و انتقال و غیره، طی كلیه 

مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشــد و بانك هیچگونــه هزینه ای از این بابت 
پرداخت نمی نماید و بانك هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید. بازدید 
از امالک و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزایده برای تمامی شركت 
كنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شركت در مزایده به منزله 

بازدید از ملک و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه 
ادعایی بر خالف آن مردود می باشد. در صورتی که امالک نیاز به تفكیك و اصالح داشته 
باشد در صورت بروز مشكالت در خصوص تفكیك و قطعی شدن عدم امكان استفاده 
بدون تفكیك ، وجوه واریزی عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی 

نخواهد داشــت در اینصورت به وجوه واریزی سود و یا خسارت تعلق نخواهد گرفت. 
قطعیت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزی ایران ) تهران(  می باشد. در صورتی 
نفر دوم به عنوان برنده مزایده قبول می شود که تفاوت مبلغ پیشنهادی با نفر اول از 

سپرده شرکت در مزایده کمتر باشد.

امالک  مزایده مرداد ماه )1400(

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

 تخلیه و در تصرف بانک نیست بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  4,650,000,000 3910702دامدارییازده سهم مشاع از 45 سهم 4572/2گلپایگان انتهای خیابان اردیبهشت کوچه دو متری بوستان گلپایگان 4399گلپایگان 1

76/279امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 2
یک و سی و سه صدم  دانگ 

مشاع از ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  17,795,319,429 3875004857مرغداری 

15500002458مرغداری پنجاه و یک صدم دانگ از ششدانگ 76/61جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران سرسبز 5813شهرضا 3
 

 13,093,688,550
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله 

265/1قریه شهرضا جاده هوک2166شهرضا 4
پنج و سه و چهارم حبه مشاع به انضمام 

ثمینه اعبانی پنجاه- شصت و چهارم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ می باشد 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  10,478,640,000 -174644باغ 

265/1قریه شهرضا جاده هوک2166شهرضا 5
یک و دو دهم حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  7,866,600,000 -280950باغ 

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

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  3,466,666,667 263/58263مسکونی سه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ  409/6132

  تخلیه و در تصرف بانک نیست   بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  5,121,093,750 225715مسکونی پنجاه و هفت سهم از نود شش سهم اصلی 310کرمان خیابان شهید طالقانی کوچه 11 شمالی 4042دولت آباد 7

3382شهرضا 8
اصفهان کوی هزار جریب خیابان شهید خسرو 

پور کوی آزادگان ده متری گل رز
247305مسکونی هجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه 15261/163

 
 24,409,722,222

بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح حقوق بانک 
در پرونده قضایی صورت می پذیرد. و مسئولیت 

طرح دعوی آتی به عهده خریدار می باشد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  2,900,000,000 1368/58230خانه باغ ششدانگ 62/253شهرضا جاده شیراز روستای وشاره خیابان شورا2915شهرضا 9

6371شهرضا 10
اصفهان بهارستان خیابان فرشته کوچه یاسمن 

پالک 799 کد پستی 8143148376
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  8,180,555,556 200241مسکونی سی و یک سهم از 72 سهم 2187/2176

1668چادگان 11
سه راه درچه جاده اصفهان به نجف آباد محله قرطمان 
کوچه محمود کریمی)شماره63( اولین کوچه سمت 

چپ نبش دومین بن بست سمت راست 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  6,150,000,000 293240مسکونی پنجاه و چهار حبه از هفتاد ودو حبه 88/1172

کاشان خیابان مال فتح اله در مجموعه قصر رضوان 6024کاشان 12
4809/2،4809/ 1،4809

1308/4881/11،2240/456/3276
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  63,860,000,000 794/262385تاالردو دانگ از ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  7,741,200,000 203/86150مسکونی ششدانگ 2640/11779آران و بیدگل خیابان شهید مفتح  کوچه شهید قاسمی 6317آران و بیدگل 13

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  2,416,412,000 170/25235مسکونی یک و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 2840/213آران و بیدگل بلوار آیت اله عاملی کوچه اندیشه 6276آران و بیدگل 14

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله  89,416,000,000 445-آپارتمان دو و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقی پالک 318813بوستان سعدی 15

نحوه دریافت ثمن معامله

میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف

-100الف1

90% طی مدت 60 ماه با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار10% و یا بیشتر براساس تصمیم کمیسیون معامالت به عنوان پیش پرداختب2

م.الف:1181310آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان )مرداد ماه 1400(
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