
نوسانات قیمت برنج در بازار، مردم را آشفته و سفره آنها را از این ماده غذایی مهم خالی کرده است؛

کسری نداریم؛ اما گرانی داریم!
3

 نان در تنور تخلف، میوه در سبد گرانی 
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان می گوید

 بیشترین تخلفات صنفی از نانوایان و خرده فروشان میوه است؛

3

عضو نظام صنفی کشاورزی:
تاسیس صندوق تامین 

 خسارت کشاورزان اصفهان 
ضروری است

برای نخستین بار در استان اصفهان؛
کتابخانه تخصصی ایثار و 
شهادت  افتتاح می شود

 در نشست مشترک فرماندهی انتظامی و مدیرکل 
صداوسیمای مرکز اصفهان مطرح شد:

اصفهان 
جزو پنج استان برتر کشور 

در کاهش سرقت

3

5

7 4

سهمیه اربعین چهارمحال و 
بختیاری ۲۶۱ نفر اعالم شد

7

شرایط بازدید از آثار تاریخی 
اصفهان فراهم شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
5قیمت: ۲000 تومان

عیادت استاندار 
اصفهان از 

نوجوان فداکار 
5ایذه ای

کالس های 
حضوری 

 مدارس اصفهان
 از آبان ماه  
تشکیل شود

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری – شهردار خمینی شهر م الف:1196114

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی

  مبلغ اولیه اعتبار 40/000/000/000 ریال
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 ریال

 محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
 مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/07/17 

 محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
 محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 
 مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/07/28

 اصالح ، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود. 

آگهی تمدید مناقصه

روابط عمومی شرکت فرآورده های نسوز ایران

شرکت فرآورده های نســوز ایران در نظر دارد جهت طراحی مهندســی ، تامین و اجرای سیستم 
طرح آبرسانی ، تصفیه خانه صنعتی و سیر کوالسیون آب صنعتی نسبت به برگزاری مناقصه عمومی 
اقدام نماید . لذا از کلیه شــرکت های توانمند در راســتای موضوع مناقصه دعوت می گردد جهت 
دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سایت شرکت به نشــانی www.irefco.ir و یا 
 به آدرس شــرکت واقع در کیلومتر 5۲ جاده اصفهان – مبارکه مراجعه نمایند و یا با شــماره تلفن 

 5۲543740-03۱  داخلی ۲0۱ تماس حاصل فرمایند .
ضمنا پیشنهاد دهندگان می باییست ظرف تاریخ مندرج در اسناد نسبت به عودت اسناد تکمیل شده 

به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده های نسوز ایران اقدام نمایند .
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احمد مسعود کجاست؟
دفتر مطبوعاتی جبهه مقاومت افغانستان اعالم کرد که احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی افغانستان 
در جایی امن به سر می برد.در بیانیه توئیتری این جبهه آمده است: »احمد مسعود رهبر مقاومت 
افغانستان در جایی امن به ســر می برد و نیرو های قهرمان در نقاط صعب العبور به مقاومت علیه 
تجاوز طالبان مزدور که افراد بی گناه را مورد شکنجه قرار می دهند، ادامه می دهند«. این جبهه تاکید 
دارد که کشــتار افراد بی گناه توسط گروه طالبان نقض آشکار حقوق بشــر است.قابل ذکر است که 
جبهه مقاومت ملی در حالی از ایستادگی در برابر طالبان ســخن می گوید که تالش ها برای ایجاد 
یک حکومت فراگیر جریان دارد. در آخرین مورد عمران خان نخســت وزیر پاکستان از گفت وگو 
با تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها خبر داد و امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان از حضور 

گروه های قومی در قدرت از جمله تاجیک ها حمایت کرد.

سفر »اردوغان« به آمریکا در بحبوحه اختالفات با »بایدن«
ترکیه امیدوار است روابط با آمریکا که سال هاست دستخوش مناقشات قرار گرفته است، با حضور 
رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل بهبود یابد.به نقل از شبکه خبری الجزیره، رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در سفر به آمریکا می داند به لطف تحوالت در افغانستان او می 
تواند برای بهبود روابط با ایاالت متحده اقدام کند.در ابتدای سال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا، آنکارا را به خاطر خرید موشک های روسیه به عنوان »به اصطالح شریک« مورد تمسخر قرار 
داد. اما ماه گذشته پس از آنکه طالبان پایتخت افغانستان را پیش از خروج آمریکا از آن خود کرد، 
بلینکن در توئیتی نوشت که ترکیه »یک متحد مهم ناتو و یک شریک ارزشمند در منطقه« است.این 
تغییر لحن شدید نسبت به اردوغان که یکشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
به نیویورک سفر کرد، بیش از یک چشم انداز امید می بخشد که روابط با واشنگتن را که چند سالی 

است درگیر اختالفات به ظاهر پایان ناپذیر است، می توان نجات داد.

خبر خوب برای »پوتین«
نتایج شمارش 13 درصد آرا و همچنین نتایج نظرسنجی های پای صندوق های رای نشان می دهد که 
حزب »روسیه متحد« برنده انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی و شهری روسیه خواهد بود.نتایج 
اولیه نظرسنجی های پای صندوق های رای در انتخابات پارلمانی روسیه که به مدت سه روز برگزار شده 
است، نشان دهنده پیشتازی حزب حاکم روسیه است هرچند که در بعضی از حوزه ها حزب روسیه 
متحد که از والدیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور حمایت می کند متحمل شکست هایی نیز شده 
است. براساس گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعالم کرد، با شمارش 
حدود 13 درصد آرا حزب روسیه متحد موفق شده است بیش از 40 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. 

رییس جمهور پیشین افغانستان :

 طالبان به  وعده هایش عمل نکرده است
رییس جمهور پیشین افغانستان در گفت وگو با روزنامه »ساندی تایمز« گفت که مردم می ترسند و 
طالبان باید برای از بین بردن این محیط ترس و ایجاد محیط مناسب به لحاظ جسمی و روانی برای 
مردم، تالش کنند.کرزی افزود که از نتایج و ادامه مذاکره طالبان با نیروهای مقاومت ملی در پنجشیر 
ناامید شده است.حامد کرزی  همچنین تصریح کرد که از آغاز مذاکرات با طالبان بر سه اصل آموزش 
و پرورش دختران، مشــارکت در دولت و جایگاه زنان در جامعه افغانســتان و اهمیت پرچم ملی و 
ارزش های افغانستان تاکید داشته است.کرزی گفت: »آن ها )طالبان( کامال موافقت کردند و همه چیز 
را در دست گرفتند؛ اما تاکنون چنین چیزی رخ نداده است ما به اقداماتی نیاز داریم که با گفته های آنان 

مطابقت داشته باشد ، در غیر این صورت، افغانستان دوباره از جهان جدا خواهد شد.

گزارش العرب از رقابت ایران و اسراییل در دریای سرخ؛

مقابله خاموش!

العرب نوشت: رقابت اســراییل و ایران در دریای سرخ به عنوان یک 
منطقه استراتژیک بر کسی پوشیده نیست، این رقابت بخشی از رقابت 
ســاکت و دو جانبه آن ها در جبهه های متعدد اســت، که می تواند به 

مرحله مقابله ای فراگیر برسد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: یکی از مهم ترین 
زمینه های درگیری بین ایران و اسراییل، حمالت به کشتی ها در دریای 
ســرخ بود، که البته هیچ یک به صورت علنی مسئولیت این حمالت 

را نپذیرفتند.
تحرکات اســراییل در دریای ســرخ تنها به عملیات محدود و پنهانی 
منحصر نمی شــود، بلکه این دولت به همراه آمریکایی ها مانور هایی 
را انجام داد و به این ترتیب به نظر می رسد شــرایط از هشدار در مورد 
حضور ایران، به یک مقابله علنی تبدیل شده، به ویژه پس از تحوالت 
جاری در یمن و موفقیت حوثی ها در ســیطره بر بنادر حیاتی دریای 

سرخ.
دو ارتش آمریکا و اسراییل در ابتدای ماه جاری و برای اولین بار یک 
مانور دریایی در دریای سرخ انجام دادند که هدف از آن تقویت امنیت 
و حفاظت از راه های تجــارت دریایی بود و در جریــان این رزمایش، 

سناریو های دفاع و نجات تمرین شدند.

براســاس بیانیه ارتش اســراییل، این رزمایش نقطه شــروع اقدام 
مشــترک بین نیرو های دریایی نــاوگان پنجم اســت و هدف از آن 
همکاری بین ناوگان هایی بــرای تقویت امنیت، حفظ راه های تجارت 

دریایی و حفظ استقرار منطقه محسوب می شود.
یکی از مقامات بلند پایه ارتش اسراییل در این باره گفت: ما حضور خود 
در دریای سرخ را به شکل چشم گیری گسترش دادیم و با کشتی ها و 
زیر دریایی های اصلی خود در این منطقه حضور داریم. اسراییل آماده 
است تا به حمالت مستقیم به کشتی های خود پاسخ دهد، اما آمادگی 
اســراییل در برابر حضور ایران در دریای ســرخ به این معنا نیست که 

ممکن است دو طرف وارد مقابله مستقیم شوند.
ژنرال اســراییلی عاموس یادلین در مقاله ای کــه در روزنامه معاریو 
اسراییل منتشــر شــد، تصریح کرد: ایران و اســراییل تمایل زیادی 
دارند که وارد مقابله کاملی نشــوند و درگیری بین آن ها به غرق شدن 
کشــتی های دو طرف یا کشته شــدن نیروهایشــان نینجامد. نقشه 
اسراییل، آســیب رســاندن به ایرانی ها و جلوگیری از رسیدن آن به 
اهدافش است. با وجود اظهاراتی که حاکی از آن است دو طرف آماده 
مقابله هســتند، باید گفت تهران و تل آویو هر دو ترجیح می دهند به 

مقابله ساکت خود ادامه دهند.

اســراییل مایل به مقابله دیپلماتیکی است تا از طریق آن بتواند تایید 
متحدان منطقه ای و بیــن المللی خود را به دســت آورد. در برابر این 
رقابت، دولت های حاشــیه دریای ســرخ یا دولت هایــی که منافع 
مستقیمی در این منطقه دارند، تنها ناظر تحوالت هستند، بدون آنکه 
خود تحرکی انجــام داده یا به دنبال ائتالف هــای فعالی برای تامین 

منافع شان باشند.
طبق گزارش های دســتگاه های اطالعاتی آمریکا و اسراییل، ایران در 
آوریل گذشــته پس از آنکه کشتی ســاویز هدف حمله قرار گرفت، به 

سرعت کشتی دیگری را جایگزین آن کرد.
درگیری دریایی بین ایران و اسراییل در سی ام ژوئن گذشته با حمله 
پهپادی به کشتی »میرسرستریت« در دریای سرخ به سطوح تازه ای 
رسید، نفت کشی که مالکیت آن در اختیار تاجر اسراییلی بود و با اینکه 
ایران اتهام حمله به این کشتی را رد کرد، ایاالت متحده این کشور را به 

پاسخ محکمی تهدید کرد.
این در حالی است که در مارس گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال 
آمریکا در مطلبی نوشت: اسراییل از ســال ۲01۹ حدود 1۲ نفت کش 
ایرانی را هدف گرفته که حامل نفت و سالح به سمت سوریه در حرکت 

بوده اند.

همشهری آنالین نوشــت: با اعالم سخنگوی وزارت 
خارجه مبنی بر تغییرات در تیم مذاکره کننده هســته 
ای گمانه زنی ها درباره ترکیب تیم جدید آغاز شــده 
است. سعید خطیب زاده در نشست خبری خود درباره 
ترکیب هیئت مذاکره کننده ایران گفت: این موضوع در 
حال بررسی است طبیعتا تغییراتی اعمال می شود و 
هنوز شکل آن نهایی نشده ،به محض نهایی شدن اطالع 
رسانی خواهد شد.گمانه ها درباره تغییرات عمیق در 
تیم مذاکره کننده هسته ای زمانی آغاز شد که حسین 
امیرعبدالهیان وزیر جدید امــور خارجه، علی باقری 
معاون سابق سیاست خارجی شــورای عالی امنیت 
ملی را جایگزین سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزارت خارجه کرد.باقری در زمان تصدی مسئولیت در 
شورای عالی امنیت ملی هم رده عراقچی در تیم هسته 
ای بود و مســئولیت مذاکرات کارشناسی با طرفین را 

بر عهده داشت.با این تغییر به نظر می رسد در ترکیب 
جدید باقری قرار است مذاکره کننده ارشد هسته ای 
ایران باشد ، مذاکراتی که احتماال خیلی زود در وین از 
سر گرفته می شود.عراقچی در دورانی که سعید جلیلی 
مسئول شورای عالی امنیت ملی و مذاکرات هسته ای 
بود به نمایندگی از وزارت خارجه از اعضای تیم مذاکرات 
بود و بعید نیست با توجه به یک دهه حضور در پرونده 
مذاکرات هسته ای ایران کماکان به عنوان عضو مذاکره 
کننده در تیم جدید نیز حضور داشته باشد کما اینکه از 
بعد از روی کار آمدن دولت بایدن ، چند دور مذاکره در 
وین برای بازگشت آمریکا به برجام انجام شده بود که 
عراقچی متولی این مذاکرات بود.از طرفی در هنگامه 
مذاکرات اخیر رافائل گروسی با محمد اسالمی، رییس 
سازمان انرژی اتمی که در ســفر به تهران انجام شد، 
حمیدرضا عسکری عضو پیشــین تیم مذاکره کننده 

هســته ای در زمان جلیلی حضور داشت که می تواند 
گمانه ها درباره حضور احتمالی او در تیم جدید مذاکره 
کننده را تقویت کند.اگر قرار باشد ترکیب تیم هسته ای 
در دوران قبل از ظریف احیا شود، بعید نیست ابوالفضل 
ظهره وند سفیر سابق ایران در ایتالیا هم دوباره در بین 
اعضای هیئت مشاهده شود.هنوز مشخص نیست در 
دولت رییسی مسئولیت پرونده هسته ای با شورای 
عالی امنیت ملی خواهد بود یا وزارت امور خارجه اما با 
عنایت به انتصاب علی باقری ، احتمال تداوم پیگیری 

پرونده هسته ای در وزارت خارجه وجود دارد .

ترکیب احتمالی ایران در مذاکرات برجام

خراسان نوشــت:طی روزهای اخیر اخبار تحوالت قریب الوقوع در رسانه ملی اوج گرفته است. گفته می شــود عبدالعلی علی عسکری، رییس رسانه ملی که از 
اردیبهشت ۹5 بر کرسی ریاست سازمان صداوسیما تکیه زده است، به زودی جای خود را به یکی از معاونانش خواهد داد. این در حالی است که از اوایل امسال، به 
طور جدی زمزمه های بررسی کارنامه عبدالعلی علی عسکری در نهادهای عالی شنیده و نام گزینه های متفاوتی برای تصدی این مسئولیت برده می شد که به نظر 
می رسید چندان صحیح نباشد؛ چرا که با سیاست اعتماد به نیروهای داخلی رسانه ملی که جایگاه ریاست سازمان در دو دهه اخیر شاهد آن بوده، چندان مطابق 
نبود.عصر روز ۲8 شهریور وبسایت خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اخباری را که از ریاست پیمان جبلی بر سازمان صداوسیما به گوش می رسید، 
تایید کرد و او را »گزینه اول ریاست رسانه ملی« دانست. این رسانه در ادامه این گزارش کوتاه، حضور جبلی را در جایگاه ریاست صداوسیما مثبت ارزیابی کرد . 
پیش از انتشار خبر نورنیوز، برخی رسانه ها نیز از تغییرات قریب الوقوع در سازمان صداوسیما خبر داده بودند. بامداد یکشنبه خبرگزاری صبا در خبری اعالم کرد 
نام پیمان جبلی معاون برون مرزی رسانه ملی، شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صداوسیما و مصطفی محمدی رییس مرکز طرح، برنامه و بودجه این سازمان 

برای تصدی ریاست رسانه ملی مطرح شده و جدی ترین گزینه تصدی بزرگ ترین و فراگیرترین رسانه کشور، پیمان جبلی است.

خبر روزگزینه های ریاست رسانه ملی چه کسانی هستند؟

وز عکس ر

 ژست عراقچی
 در جلسه معارفه 

علی باقری
مراســم معارفه علــی باقری 
معاون سیاسی، مهدی صفری 
معاون دیپلماسی اقتصادی و 
لی  محمد فتحعلی معاون ما
وزارت خارجه ظهــر با حضور 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجــه در تــاالر وزارت 

خارجه برگزار شد.

کیهان: 

آملی الریجانی، بدخواهان را سنگ روی یخ کرد
روزنامه کیهان نوشت: صدور حکم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دبیر جدید مجمع، 
رسانه های زنجیره ای و بیگانه را ســنگ روی یخ کرد.برخی رسانه های وابسته به افراطیون مدعی 
اصالح طلبی مانند شرق، همدلی، آرمان، اعتماد، جماران و... به همراه برخی رسانه های بیگانه، ظرف 
چند ماه گذشته به تلویح و تصریح چنین اتکا کرده بودند که آیت ا... آملی الریجانی از ریاست مجمع 
استعفا کرده و یا استعفا خواهد کرد و قصد عزیمت به نجف را دارد. حتی به تازگی هم روزنامه های 
آرمان و شرق مجددا ناپرهیزی کردند و روزنامه آرمان تیتر زد:»سیدناصر قوامی: به آملی الریجانی 
دستور دادند استعفا دهد« و سپس در تیتر اصلی نوشت: خداحافظی صادق الریجانی با مجمع؟ 
»شرق« هم از قول قوامی مدعی شد معلوم نیست آملی الریجانی از شورای نگهبان استعفا داد یا 
به او دستور داده شد استعفا دهد.با وجود فضاسازی های مغرضانه، آقای آملی الریجانی به عنوان 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم دبیری مجمع را برای آقای ذوالقدر صادر کرد که در 

واقع نشانه دروغ بودن رسانه های بیگانه و دنباله های داخلی آنها بود.

جمهوری اسالمی:

مثل پاندول ساعت به این سو و آن سو می روند
روزنامه جمهوری اسالمی در پاسخ به ســرمقاله اخیرکیهان) که در آن طالبان را به روی آوردن به 
روش امام)ره( توصیف کرده بود( نوشت: مثل پاندول ساعت به این سو و آن سو می روند. یک روز 
به تطهیر طالبان می پردازند و دیگر روز می خواهند قلم آلوده شده به نام این گروهک تروریستی را 
تطهیر کنند.برخی  مدعی می شوند »در طول دو دهه گذشته، طالبان برای جلب نظر ایران به فراخوان 
حضرت امام خمینی مبنی بر حرکت مسلمان ها به سمت تشکیل حکومت های مستقل از قدرت های 
سلطه طلب خارجی و نیز مقابله با مفسدین داخلی استناد کرده است.«مهم این است که برخی ها 
از قربانی کردن مقدسات در جریان تطهیر طالبان به استراتژیک ترین ذخیره معرفتی و انقالبی ما 
دست انداخته اند. مهم این است که نام بلند خمینی را به میدان آورده اند. کوتاه باد قلم شان و شکسته 
باد کالم شان که چنین آتش در خرمن می اندازند.به طالبان و رابطه عاشق و معشوقی که بین شان و 
برخی از افراد و جریانات در ایران برقرار شده است کاری نداریم اما قطعا از یقه کسانی که نام مقدس 

امام خمینی را برای تطهیر آلوده ترین جانیان جهان، هزینه می کنند، دست برنخواهیم داشت.

اظهارات عجیب یک مقام ارشد طالبان در خصوص 
امیرالمومنین افغانستان!

انعام ا... سمنگانی از سخنگویان طالبان در گفت وگو با برنامه تلویزیونی گفت: »مال هبه ا...آخوندزاده 
رهبر امارت اسالمی، امیرالمومنین افغانستان است. در جایی که نمی توانیم امنیتش را بگیریم ما 
شرعا مکلف نیستیم مردم آنجا را به بیعت دعوت کنیم یا طوری جلوه بدهیم که هیچ کشوری را به 

رسمیت نمی شناسیم چون امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است.«

سومین نفتکش ایرانی درحال حرکت به سمت لبنان
به گزارش الجزیره، ســایت تخصصی تانکر تراکرز که متخصص ردیابی و اطالع رسانی درخصوص 
تردد نفتکش ها در جهان است اعالم کرد که سومین نفتکش حامل سوخت ایرانی به سمت لبنان 
درحال حرکت است.براساس این گزارش، اولین محموله سوخت ایران روز پنجشنبه گذشته وارد 
لبنان شد. دومین کاروان کامیون های حامل سوخت ایران نیز اخیرا از مرزهای سوریه عبور  کرده و 

به سمت لبنان در حال حرکت است.

کافه سیاست

وزیر دفاع:

پاسخ دندان شکنی به 
هرگونه اقدام نابخردانه و 
جهالت آمیز خواهیم داد

وزیــر دفــاع در واکنش بــه  یاوه گویی های 
سران رژیم صهیونیستی با بیان اینکه پاسخ 
دندان شــکنی به هرگونه اقدام نابخردانه و 
جهالت آمیز خواهیم داد، گفت: قدرت های 
پوشــالی به جز یاوه گویــی و اتهام زنی کار 

دیگری ندارند.
امیر سرتیپ آشــتیانی در جمع مدیران ارشد 
وزارت دفاع در واکنش به اظهارات سخیف و 
 یاوه گویی های دشمنان ایران اسالمی به ویژه 
برخی سران رژیم صهیونیستی اظهار داشت: 
 جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده قدرت 
دفاعی ملت بــزرگ ایران و پیشــرفت های 
متکی بر فناوری های جدید و نوآورانه علمی، 
دانشــی و بومی، صرفا بــرای حفظ امنیت و 
پاسداری از حدود و ثغور ایران اسالمی و تنها در 
جهت پاسخ دادن به هرگونه تهدیدات و تجاوز 

احتمالی تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکــه ملت بزرگ و سلحشــور 
ایران با اقتدار نشأت گرفته از روحیه ایمانی و 
سلحشوری خود در تمامی صحنه های مواجهه 
و مقابله با دشمنان حاضر خواهند بود، افزود: 
مردم بزرگ ایران به کوری چشــم دشمنان 
انقالب اسالمی همانند گذشته با هوشمندی، 
مجاهدت و استقامت پیروزی های شکوهمند 

دیگری  را رقم خواهند زد.
وزیر دفاع با تذکر شــدید به دشــمنان، بابت 
اظهارات ســخیف شــان تصریح کرد:  ایادی 
شــیطان و رژیم های وابســته به قدرت های 
پوشــالی از ســر اســتیصال  به  یاوه گویی و 
اتهام زنی روی آورده اند.امیر سرتیپ آشتیانی 
با اشــاره به  یاوه گویی های دشــمنان ایران 
اسالمی به ویژه برخی سران رژیم صهیونیستی 
 تاکید کــرد: از رژیــم جعلی صهیونیســتی
  که همواره شکســت های بــزرگ را از ملت
  ایــران در کارنامه خــود مشــاهده می کند
  و در برابــر افــکار عمــوم مــردم جهــان و

 آزادی خواهان عالم سرشکسته است، جز این 
انتظار نمی رود.

دو ارتش آمریکا و اسراییل در ابتدای ماه جاری و برای 
اولین بار یک مانور دریایی در دریای سرخ انجام دادند 
که هدف از آن تقویت امنیت و حفاظت از راه های تجارت 
دریایی بود و در جریان این رزمایش، سناریو های دفاع و 

نجات تمرین شدند

بین الملل

عکس: تسنیم
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اصالح کیفیت فرآورده های نفتی بین جایگاه داران سوخت اصفهان
جایگاه داران سوخت استان اصفهان خواستار اصالح کیفیت فرآورده های نفتی شدند.عضو هئیت 
مدیره انجمن صنفی مجموعه خدمات رفاهی بین راهی استان اصفهان گفت: ضرر مالی ناشی از تبخیر 
فرآورده های نفتی هنگام سوخت گیری خودرو های سبک و سنگین و موتور سیکلت را جایگاه داران 
متحمل می شوند و از طرفی تنفس فرآورده های نفتی غیر استاندارد برای سالمتی تک تک مردم هم 
خطر دارد.حسن باباشاهی  با بیان اینکه روزانه به صورت میانگین ۶۰ هزار لیتر گازوییل وارد جایگاه ها 
شده که ۵۰۰ لیتر آن تبخیر می شود، افزود: از هر ۱۰ هزار لیتر بنزین وارد شده به جایگاه های سوخت هم 
۱۰۰ لیتر تبخیر می شود.تبخیر فرآورده های نفتی ماهانه حدود یک تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
به جایگاه داران استان اصفهان خسارت می زند.بیش از ۱۰۰ نفر به نمایندگی از جایگاه داران سوخت 
استان با درخواست اصالح کیفیت فرآورده های نفتی و پرداخت ضرر و زیان، مقابل ورودی پاالیشگاه 
شرکت نفت اصفهان حضور یافتند.۳۵۰ جایگاه سوخت در استان اصفهان فعال است که نیمی از آن ها 

دو منظوره بنزین و گازوییل و نیمی فقط بنزین توزیع می کنند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان مصنوعات چوبی اصفهان مطرح کرد:

مشکالت تامین ارز، علت محدودیت واردات چوب
رییس اتحادیه تولیدکنندگان مصنوعات چوبی اصفهان گفت: مشکالت تامین ارز، موانع انتقال پول و 
تحریم ها موجب به وجود آمدن محدودیت در تامین چوب از خارج از کشور و در نتیجه افزایش قیمت 
نهایی اجناس شده است.محمد شادمند اظهار  کرد: برش بی رویه درخت و عدم کاشت مجدد، کشور 
را با خطر از بین رفتن گونه های جنگلی مواجه کرده است. وی  همچنین از واردات چوب سخن گفت 
و افزود: مشکالت تامین ارز، موانع انتقال پول و تحریم ها موجب به وجود آمدن محدودیت در تامین 
چوب از خارج از کشور شده است؛ در نتیجه، قیمت نهایی اجناس افزایش می یابد.رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان مصنوعات چوبی اصفهان اظهار داشت: محدودیت های به وجود آمده در واردات چوب، 
قطع درختان در داخل کشور را حتمی می کند و این موضوع تبعات بسیاری در آینده به همراه خواهد 
داشت.وی در ادامه به ارائه راهکار پرداخت و اضافه کرد: برای جبران قطع درختان داخلی باید به همان 
تعداد بلکه بیشتر نهال کاشته شود، زیرا بهره برداری از چوب، بسته به نوع درخت، پس از ۶ الی ۶٠ سال 

امکان پذیر می شود، بنابراین با کاشت دوباره نهال نیاز نسل آینده نیز به چوب برآورده خواهد شد.

عضو نظام صنفی کشاورزی:

 تاسیس صندوق تامین خسارت کشاورزان اصفهان 
ضروری است

عضو هیئت رییسه نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: تاسیس صندوق تامین خسارت کشاورزان 
این خطه به دلیل تداوم خشکسالی، افزایش مشکالت معیشتی و اقتصادی این صنف ضروری 
است.حسین محمدرضایی افزود: بر اساس مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب  در سال۹۲ 
مقرر شد این صندوق با محوریت استانداری اصفهان، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت نیرو تاسیس شود.وی ادامه داد: همچنین بر مبنای جلسه دهم شورای عالی 
آب مقررشده بود که صندوق تامین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود تاسیس شود تا 
مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می کنند، 
خسارت کمبود آب ســایر مصرف کنندگان حوضه ازجمله کشاورزان را  بپردازند.عضو هیئت رییسه 
نظام صنفی کشاورزی اصفهان اضافه کرد: باگذشت ســال ها  از این مصوبه و تداوم خشکسالی و 
متضرر شدن کشاورزان، تاکنون  وعده تاسیس صندوق تامین خسارت، تحقق نیافت.محمدرضایی 
تصریح کرد: کشاورزان استان اصفهان، پس از خشک شــدن رودخانه، همچون سال های قبل به 
به صورت دوره ای و مقطعی فعالیت می کردند که مشکالت بی شماری برای آن ها رقم زده و از سوی 

دیگر مزارع شرق اصفهان  با خطر خشکی دائمی و تبدیل به بیابان روبه رو است.

نوسانات قیمت برنج در بازار، مردم را آشفته و سفره آنها را از این ماده غذایی مهم خالی کرده است؛

کسری نداریم؛ اما گرانی داریم!

قیمت برنج از ابتدای سال تاکنون نوســاناتی داشته است که مسئوالن و 
فعاالن این حوزه هــر کدام دالیلی برای التهاب بــازار این محصول عنوان 
می کنند.طی هفته های اخیر بازار برنج به ســبب گرانــی های پی در پی 
وضعیت مطلوبی نداشته که استمرار این روند منجر به کاهش مصرف این 
محصول  از سوی دهک های ضعیف جامعه می شود.بررسی ها از سطح 
بازار نشــان  داده  که قیمت هر کیلو برنج طارم ایرانی ۴۸ هزار تا ۵۹ هزار 
تومان، فجر ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان، ندا و شیرودی ۴۰ هزار تومان، نیم دانه 
۳۵ تا ۴۰ هزار تومان،  برنج پاکستانی ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان و هندی ۲۶ تا ۲۸ 
هزار تومان است که نسبت به ماه های اخیر رشد معناداری را داشته اند که 
هر یک از مسئوالن و دست اندرکاران بخش کشاورزی دالیل متعددی برای 
این گرانی ها مطرح می کنند.چند روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی کاهش 
۱۸ درصدی تولید ناشی از شرایط خشکسالی و کمبود عرضه نسبت به تقاضا 
را از علل اصلی گرانی برنج در بازار اعالم کرد. با توجه به آنکه عمده برنج نو از 
مهرماه در بازار عرضه می شود، کماکان این نگرانی وجود دارد که به سبب 
کمبود عرضه قیمت بی رویه باال رود؛ چرا  که در شرایط کنونی مقادیری برنج 
مانده در انبار از سال گذشته در بازار توزیع می شود.گرچه مسئوالن اذعان 
می کنند که با توزیع برنج خارجی به دنبال کنترل قیمت ها هســتند، اما 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج می گوید که توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی 

جوابگوی ۲ هفته نیاز کشور اســت که با این  وجود در شرایطی که قیمت 
واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می شود، شوک قیمتی موقت و 
محدود، منجر به تخریب بیشتر بازار خواهد شد.قبل از واگذاری قانون انتزاع، 
واردکنندگان برنج با وزارت صمت به توافق رسیدند که دوره ممنوعیت برنج 
با تاخیر یک ماهه انجام شود که عمال با واگذاری اختیارات به وزارت جهاد 
قرار شد دوره ممنوعیت از پایان تیر اجرا شود که تمامی این عوامل التهابات 
قیمت در بازار  را به دنبال داشت. در شرایط فعلی برای پایان دادن به گرانی ها 
و جلوگیری از سودجویی افراد، ممنوعیت واردات باید ۲ ماه کاهش یابد تا با 

خرید برنج خارجی در فصل برداشت، بازار به تعادل برسد.

 استمرار دوره ممنوعیت واردات بر آشفتگی بازار دامن می زند
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج خبر داد 
و گفت: در خرداد ماه، زمانی که ســتاد تنظیم بــازار در اختیار وزارت صمت 
بود، بارها اعالم کردیم که با برقراری دوره ممنوعیــت، با کمبود و گرانی در 
بازار روبرو می شویم.مسیح کشــاورز  افزود: اگر به دنبال حمایت از برنج 
ایرانی در فصل برداشت هستید، به دلیل آنکه برنج ایرانی به قیمت رسیده 
از این رو ممنوعیت واردات در فصل برداشــت ضرورتی ندارد.کشــاورز با 
اشاره به اینکه با برقراری دوره ممنوعیت، قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج 

می شــود، بیان کرد: با برقراری دوره ممنوعیت و گرانی و رکود برنج ایرانی، 
این محصول از سفره اقشار پایین جامعه خارج می شود، از این رو پیشنهاد 
کرده ایم که از مهرماه همزمان با فصل برداشــت برنج خارجی  و خرید با 
قیمت مناسب،ممنوعیت واردات برداشته شود، وزارت صمت موافقت کرد 
اما متاسفانه در اجرا به وزارت جهاد ابالغ شد که تاکنون هیچ اقدام اجرایی 
انجام نداده اند.وی با تاکید بر کاهش ۲ ماهه ممنوعیت واردات برنج گفت: 
در شرایط کنونی که برنج خارجی باید وارد شود، از این رو تقاضا داریم که دوره 
ممنوعیت حداقل با کاهش ۲ ماهه از مهرماه آزاد شود چرا که جو روانی این 

موضوع اجازه افزایش بی رویه قیمت به برنج ایرانی را نمی دهد.

 احتکار برنج در انبارها واقعیت ندارد
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در واکنش به گران فروشی برنج در 
بازار اظهار کرد: گرچه نهاده های تولید از جمله بذر، کود، کارگر و حمل و نقل 
نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما این نوسان در حد التهابات کنونی بازار 
نبوده است.قاسمعلی حسنی  از رکود بازار فروش برنج خبر داد و گفت: در 
حال حاضر بازار برنج در رکود و سکوت به سر می برد و همواره احتمال کاهش 
قیمت در بازار وجود دارد. حسنی با اشــاره به اینکه احتکار برنج در انبارها 
واقعیت ندارد، بیان کرد: تا ۲ ماه گذشته برنج خارجی همراه با روغن به اجبار 
عرضه می شد و هم اکنون، بار بیش از حد نیاز در انبارها موجود است چرا که 
واردکنندگان قبل از دوره ممنوعیت اقدام به واردات کردند.دبیر کل اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج ایرانی نداریم، 
بیان کرد: در حال حاضر در توزیع برنج ایرانی و خارجی کمبودی وجود ندارد 

و بازار همچنان در رکود و سکوت به سر می برد.

کسری در تولید برنج نداریم

عضو هیئت مدیره انجمن برنج کشور، با اشاره به اینکه کسری در تولید برنج 
نسبت به سال قبل نداریم، اظهار کرد: با توجه به مساعد بودن هوا در استان 
های شمالی، تولید برنج نسبت به ســال قبل کاهشی ندارد.علی اکبریان  
افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال مجموع تولید برنج در استان 
های شمالی و جنوبی به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.اکبریان 
با اشاره به دالیل گرانی برنج در بازار بیان کرد: افزایش قیمت برنج بیشتر 
مربوط به برنج طارم است که امســال به دلیل کاهش کشت طارم، قیمت 
دچار نوساناتی شده است.وی، احتکار برنج در انبارها را یکی از دالیل گرانی 
در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه برنج ایرانی قوت غالب مردم  محسوب 
می شود، از این رو تقاضا داریم تا افراد از انبار کردن برنج اجتناب کنند تا این 

محصول از سفره خانوار حذف نشود.

کارشــناس مدیریت زراعــت گندم ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تولید امسال گندم 
در اســتان به دلیل جاری نبودن زاینده رود و کاهش 
بارندگی حدود ۶۵ درصد در مقایســه با پارسال کمتر 

شده است.
مهران توکلی  با اشاره به برداشــت محصول گندم در 
روز های اخیر، اظهار کرد: میزان کاهش تولید گندم دیم 
و آبی در  اســتان به ترتیب ۸۵ و ۵۵ درصد بوده است.

وی با اعالم جزییات کشت گندم دیم ۲ هزار و ۳۱۰ هکتار 

و گندم آبی ۳۷ هزار و ۲۰۰ هکتار، خاطرنشــان کرد: از 
مجموع ۱۴۷ هزار تن گندم تولیدی در استان، ۲۳ هزار 

تن آن خرید تضمینی شد.
توکلی یادآوری کرد: شهرستان های اصفهان، برخوار، 
شاهین شــهر، مبارکه در بخش تولید آبی و ســمیرم، 
بویین میاندشت، فریدون شهر  و چادگان در تولید دیم 
به ترتیب بیشترین سهم را در استان به خود اختصاص 
داده اند.کارشناس مدیریت زراعت گندم سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با برشمردن معضالت کشت 
گندم، همانند افزایــش نهاده ها، کود، ســم و هزینه 
برداشت، اضافه کرد: جاری نبودن زاینده رود و بارندگی 
نه چندان مناسب، کشت امســال را با چالش روبه رو 
کرد.دراین ارتباط معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: میزان تولید 

محصوالت راهبردی و اصلی کشت شده در حوضه آبریز 
زاینده رود ازجمله گندم و ذرت علوفه ای نسبت به سال 
قبل کاهش داشــته است.اصغر رســتمی ادامه داد: 
محصوالتی همانند سیب زمینی و پیاز که در غرب استان 
تولید می شــود، با تفاوت تولید نسبت به سال گذشته 
روبه رو نشده است.استان اصفهان با داشتن ۵۶۸ هزار 
هکتار اراضی کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت 
استان، ۵. ۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود 
اختصاص داده است.زاینده رود به طول افزون بر ۴۰۰ 
کیلومتر بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است 
که از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه سرچشمه 
می گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش 
می رود و درنهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان 

می ریزد.

کاهش ۶5 درصدی تولید گندم در اصفهان

خبر روز

سرمایه گذاری 2.۹ میلیارد تومانی در پروژه های بهینه سازی 
برق اصفهان

پروژه های بهینه سازی شبکه فشــار متوســط، ضعیف، کابل خودنگهدار و جابه جایی تاسیسات 
معارض در برق منطقه ۱۰ اصفهان، با صرف اعتباری بالغ بــر ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اجرایی 
شــد.مدیر برق منطقه ۱۰ شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت: صنعت برق اصفهان 
طی سال های اخیر با شتاب بیشتری در 
حال توسعه بوده و این روز ها با طرح های 
زیربنایی و اثربخش، تامین انرژی پایدار 
و توزیــع آن در زندگی مــردم به خوبی 
ساری و جاری شده و مناطق کم برخوردار 
روستایی در چرخه تولید بیش از پیش 
شکوفا شده اند که این امر موجب شده 
اشتغال و شــرایط معیشتی آن ها بهبود 
یابد. حسین صادقیان در ادامه افزود: پروژه بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و نصب پست هوایی 
به منظور اصالح افت ولتاژ منطقه در خیابان شهید خزایی، بلوار گل نرگس به اتمام رسید و نزدیک 
به چهار کیلومتر شــبکه و کابل خودنگهدار به منظور اجرای این پروژه در این منطقه انجام شد و یک 
دستگاه پســت هوایی ۳۱۵ کیلوولت آمپر در مدار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن 
این پروژه ضمن اصالح ساختار، بهبود ولتاژ برق مشترکان موجود، متعادل سازی بار ترانسفورماتور 
و فیدر های موجود، ظرفیت مناسب به منظور برق رســانی به مشترکان جدید در آینده فراهم شده 
است.صادقیان با اشاره به یکی دیگر از پروژه های انجام شده در محدوده برق منطقه ۱۰ گفت: جابه 
جایی تاسیسات معارض با تعریض بلوار روشن دشت حد فاصل شهدای هسته تا کانال نیک اندیش 
با بیش از چهار کیلومتر شــبکه و کابل خودنگهدار عملیاتی شد که بهینه سازی شبکه فشار متوسط 
و ضعیف، زیباسازی مبلمان شهری، بهبود شــاخص های کیفی و همچنین ارتقای ضریب ایمنی 

شهروندی از اهداف این پروژه به شمار می آید.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

مسکن روستایی استان اصفهان بهسازی می شود
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با اشاره به فرسودگی بخشی از خانه های روستایی 
و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، اظهارداشت: طی ۱۰ سال گذشــته این طرح اجرایی شده و 
تسهیالت بانکی به مالکان پرداخت شده است.غالمحسین خانی افزود: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی برای مقاوم سازی مسکن روســتایی استان اصفهان سهمیه برای امسال پیش 

بینی شده تا با نرخ پایین کارمزد توزیع شود.
 وی اضافه کرد: از ســال ۹۲ تاکنون بیش از ۲۶ هزار مســکن روســتایی بهســازی شده است.
 خانی از اجرای طرح مســکن اقدام ملــی نیز خبرداد و گفت: از ســهمیه هزار واحد مســکونی 
 ۴۵۰۰ باب آن در ۵۵ شــهر توســط بنیاد مسکن ســاخته می شــود و به افراد متقاضی تحویل

  داده خواهــد شــد.وی یادآورشــد: تســهیالت ۳۰۰ میلیون ریــال بالعوض بــرای خانه های 
محرومین پیش بینی شده که به اقشار آسیب پذیر پرداخت می شود و تسهیالت قرض الحسنه 
 هم پرداخت خواهد شــد.مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
 طرح هادی روســتایی برای بیش از ۹۰۰ تهیه شــده اســت، گفــت: اجرای این طــرح ها نیز 
 انجــام و در تعدادی از آن هــا بازنگری هم انجام شــده اســت.وی ادامه داد: برای ۱۰ روســتا 
نیز پیوست گردشگری پیش بینی شده و طرح توسعه آن ها برای حفظ بافت فرسوده مورد توجه 

قرار گرفته است.

کافه اقتصاد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان می گوید بیشترین تخلفات صنفی از نانوایان و خرده فروشان میوه است؛اخبار
نان در تنور تخلف، میوه در سبد گرانی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: باالترین میزان تخلف را، دو صنف نانوایان و خرده فروشان میوه دارند که به ترتیب ۳۶۸ و ۳۶۵ پرونده تخلف 
برای این دو صنف بازشده است.جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا ۲۶ شهریور با بازرسی از اصناف مختلف استان، ۳ هزار و ۱۲۹ پرونده تخلف 
تشکیل شده است.وی با اشاره به بیشترین پرونده تخلف از نانوایان و خرده فروشان میوه به دلیل گران فروشی، افزود: در بین بازرسی ها، نانوایی که بیش از ۷ بار 
تخلف کرده و پلمب شده بود مشاهده شده است، تاکنون برای دو صنف نانوایان و خرده فروشان میوه به ترتیب ۳۶۸ و ۳۶۵ پرونده تخلف صنفی باز شده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تصریح کرد: متخلفان عالوه بر جریمه نقدی، بنر مربوطه بر سردر مغازه آن ها نصب می شود.وی با یادآوری کشف 
قاچاق، گفت: بیشترین قاچاق را در پارچه، لوام آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و قطعات خودرو داشتیم.محمدی گفت: قاچاق را در دوحالت، یا به خاطر تقلبی 
بودن اجناس، بی کیفیتی و غیراستاندارد بودن محصوالت، یا به دلیل عدم پرداخت هزینه گمرکی شاهد هستیم.وی با اشاره به غیراستاندارد بودن محصوالت 

کشف شده، اظهار داشت: محصوالت قاچاق پس از کشف و ارائه به سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیکی، در تعزیرات تعیین تکلیف می شود.

تولید سنتی شیره انگور 
در روستای »بهارستان« 

سبزوار
با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا ، برداشت 
انگور از باغات روستای بهارستان آغاز می شود. 
روستای بهارستان از توابع روداب درشهرستان 
سبزوار واقع شده است .ویژگی مهم این روستا 
داشتن باغ های انگور و بادام است که به صورت 
دیمی کشــت می شــوند. همچنین روستای 
بهارستان بزرگ ترین تولید کننده شیره انگوربه 
روش سنتی در شرق کشور نیز  به شمار می رود.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 به مشکالت اصفهان 
نگاه ویژه داشته باشید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: وضعیت میــراث اصفهان 
نیــاز بــه اهمیــت ویــژه دارد، اولویت ما 
توسعه گردشــگری و شــرکت های دانش 

بنیان هاست.
مهدی طغیانی با اشاره به گزارشی که دیوان 
محاسبات کشور در شــهریورماه از وضعیت 
بودجــه چهارماهه ســال ۱۴۰۰ ارائــه کرده 
اســت، گفت: درآمد های مالیاتی در کشور 
۸۰ درصد و سایر درآمد ها ۶۵ درصد محقق 
شــده، فروش نفــت کمتــر از ۹.۵ درصد و 
فروش اموال ۲ و ۳ دهــم درصد و فروش 
طرح ها ۳ دهم درصد محقق شــده است، 
همچنین فروش اوراق مالی اسالمی ۱۴۴ 
درصد، صندوق توسعه ملی ۵۱ درصد، سهام 
شرکت های دولتی ۲ دهم درصد و برداشت 
از خزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان محقق شده 
است، تقریبا در چهار ماهه امسال ۱۳۰ هزار 
میلیارد تومان کســری بودجه را با بدهی یا 
اوراق پوشش دادیم. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی  افزود: اصفهان 
مشکالت سخت افزاری دارد، اما مهم ترین 
مشــکل اصفهان نرم افزاری اســت. امید 
جوانان به آینده این شــهر و تمدنی که در آن 
قرار دارند نیاز به فرهنگ سازی و رویاسازی 
دارد. در تعیین استراتژی برای شهر و کشور 
دانســتن وضعیت موجــود اهمیت زیادی 
داشته و بخش اعظمی از اوراق منتشر شده 
را بانک هــا می خرند و منابع خــود را صرف 

پوشش کسری دولت می کنند.
 طغیانــی مطــرح کــرد: اینکــه بــا ایــن 
 وضعیــت دولــت و شــهرداری بتوانیــم

 گامی برداریم سخت اســت، اما بن بست 
 نداریــم و نیاز بــه تغییــر پارادایــم داریم،

 پارادایــم قبلی در اداره کشــور و شــهر ما را 
 به اینجا رســانده اســت، اما بایــد در مورد

 تغییر پارادایم ها فکــر کنیم و راهکار دهیم، 
 چون دوره قبلی هم این حرف ها زده  شــد، 

اما باید عملیاتی شود.

عکس: ایلنا
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 رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان مطرح کرد:

ورشکستگی ۱۰ باشگاه بدنسازی و پرورش اندام در چهارمحال و بختیاری 
با شــیوع ویــروس کرونــا بســیاری از مشــاغل به علــت تصویب 
محدودیت هــای کرونایی دچــار تعطیلی هــای پی در پی شــدند و 
خســارت هایی از این حیث به آن ها وارد شد، در این میان باشگاه های 
ورزشی بالفاصله بعد از آغاز پیک های کرونایی و بر اساس محدودیت ها 
فعالیت شان تعلیق می شد که این امر منجر به بیکاری، از دست دادن 
شغل و درآمد فعاالن این حوزه و در نهایت از بین رفتن یک نهاد آموزشی 

پویا در جامعه شد.
 از چندین ماه گذشــته به دلیل شــرایط کرونا باشــگاه های ورزشــی
  از جمله باشــگاه های بدنســازی و پرورش اندام بــرای چندمین بار

 از ابتدای شیوع کرونا مشمول محدودیت و تعطیلی شدند، متاسفانه 
 فعاالن ایــن حوزه به دلیل نداشــتن درآمد ثابت و شــرایط ســخت

 اقتصــادی با مشــکالت بســیاری مواجه هســتند، از طرفــی  این 
 تعطیلی های مکرر، موجب بیکار شــدن و از دســت دادن درآمد یک

 قشــر توانمند و نیروی فعال جامعه شــده اســت، به نظر می رســد 
 برنامه ریزی برای حمایت کافی از این قشــر در جامعه صورت نگرفته 

و یا در حد جبران زیان های وارده نیست.
اخیرا  تعدادی از باشــگاه داران چهارمحال و بختیاری به دلیل تعطیلی 
چند ماهه و بیکاری، مقابل اســتانداری تجمع کردنــد، چند روز بعد از 
آن اتفاق، ستاد اســتانی مقابله با بیماری کرونا برگزار شد و مصوبه ای 
مبنی بر اجازه فعالیت باشگاه های ورزشی به شرط رعایت پروتکل های 

بهداشتی به تصویب رسید.
در آن جلسه به گفته استاندار چهارمحال و بختیاری، باشگاه های ورزشی 
می توانند با نظر دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد در فضایی به ازای هر 
نفر ۱۵ متر و همچنین با تهویه مناســب فعالیت خود را از سر بگیرند، 
اما نظارت بر این اماکن از سوی دانشــگاه و اداره کل ورزش و جوانان 
صورت گیرد.بعد از ابالغ مصوبه ستاد اســتانی مقابله با بیماری کرونا، 
تمامی باشگاه های ورزشی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، حال 
سوال اینجاســت که باتوجه به وضعیت کرونا و عدم حضور ورزشکاران 
به باشگاه های ورزشی، خســارت وارده به باشگاه های ورزشی جبران 

می شود یا خیر؟
 یکی از باشگاه داران شهرســتان بروجن  گفت: سانسی که در گذشته 
با حضور ۴۰ ورزشکار آغاز می شــد، اکنون به سه نفر رسیده است که به 
دلیل ترس از بیماری، خانواده ها اجازه نمی دهند فرزندان به باشــگاه 
بروند، گرچه در ایامی که باشگاه با تعداد اندک، فعالیت داشته تمامی 
پروتکل های بهداشــتی رعایت می شد، اما کســی برای ثبت نام اقدام 
نمی کند.درویش زاده اضافه کرد: ماهانه به طور متوسط حدود ۱۰ میلیون 

تومان خسارت به هر باشگاه دار وارد شده است و متاسفانه اکنون باتوجه 
به آغاز فعالیت باشگاه ها، مشتری وجود ندارد، یعنی باز یا بسته بودن 
باشگاه به دلیل نبود مشتری تفاوتی ندارد و بازگشایی باشگاه ها، برای 

من به عنوان باشگاه دار خبر خوشحال کننده ای نیست.
این باشگاه دار  تاکید کرد: هیچ گونه حمایتی از باشگاه داران در ایام کرونا 
انجام نشده است، تنها تسهیالت در نظر گرفته شده چهار میلیون تومان 
و ۸۰ میلیون تومان بود که شرایط برای اخذ تسهیالت به اندازه ای دشوار 
بود که به دلیل شرایط، هیچ باشگاه داری استقبال نکرد، البته تسهیالت 

۸۰ میلیونی را عده کمی توانستند دریافت کنند.
 رییس هیئت بدنســازی و پرورش انــدام چهارمحــال و بختیاری ، 
اظهار کرد: متاسفانه باشگاه ها از جمله مشاغلی هستند که با تعطیلی 
چندین ماهه، افزایش قیمت در باشگاه ها اتفاق نمی افتد، البته شهریه 
باشگاه ها، در ابتدای هر سال طبق روال گذشــته ۱۰ تا ۲۰ درصد اضافه 

می شود.
اسدا... عزیزیان با اشاره به اینکه یک و نیم سال از کرونا می گذرد که در 
این میان باشگاه ها تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته اند، تصریح کرد: 
۲۰۰ باشگاه بدنســازی و پرورش اندام در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد که به صورت خصوصی مدیریت می شــوند، می توان گفت در این 

مدت به طور متوسط میزان خسارت وارده به آن ها، ۳۵ میلیارد تومان 
برآورد شده است.

 عزیزیان با اشــاره بــه اینکــه رایزنی های بســیاری بــرای حمایت
  از باشگاه داران از ســوی هیئت و اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال

  و بختیاری در ایام کرونا انجام شــد، اما نتیجه ای نداشــت، بیان کرد: 
  تنهــا حمایت هــای صــورت گرفتــه از باشــگاه داران، در قالــب

  اعطای تســهیالت بوده که باتوجه بــه تعطیلی هــای چندین ماهه، 
 این تســهیالت کارســاز نبود، زیرا امــکان پرداخت اقســاط با توجه
 به نداشتن درآمد از سوی باشــگاه دار وجود نداشت، بنابراین اخذ آن 

عمال بی فایده بود.
رییس هیئت بدنســازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری گفت: 
باتوجه به شــیوع بیماری کرونا، تعطیلی های مداوم و به صرفه نبودن، 
۱۰ باشگاه دار در چهارمحال و بختیاری، باشگاه های خود را جمع آوری 

و به فروش رساندند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بعد از گذشت چندین ماه که فعالیت 
باشگاه های ورزشی از جمله باشگاه های بدنسازی از سر گرفته شده، 
باید به ازای هر ۱۰۰ متر فضای ورزشــی، ۶ نفر حضور داشته باشند و با 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی این امر مدیریت شود.

سهمیه اربعین چهارمحال و بختیاری 2۶1 نفر اعالم شد
مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری، ســهمیه ثبت نامی اربعین امسال را در استان، ۲۶۱ نفر 
اعالم کرد و گفت: به محض تکمیل شدن تعداد سهمیه مورد نیاز استان، سامانه بسته خواهد شد، 

اگر افراد ویزا داشته باشند، می توانند در سامانه سماح ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه ســفر به کربال در ســال جاری تاکنون به صورت هوایی اعالم شده است، افزود: 
تزریق دو دوز واکسن الزامی است و افراد باید ۷۲ ساعت قبل از پرواز نیز تست pcr را انجام داده 
باشند، اگر شخصی واکســن خود را تزریق نکرده باشــد، از ادامه روند ثبت نام و پرداخت هزینه 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
آقابزرگی با بیان اینکه تمامی هزینه های رفت و برگشــت سفر برای اربعین بر عهده زائران است، 
ادامه داد: هزینه هایی مانند بیمه و هالل احمر به مبلغ ۶۵ هزار تومان است که هنگام ثبت نام در 

سامانه سماح از افراد کسر می شود.
مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: افراد اگر ویزا داشته باشند با مراجعه به 
مراکز هواپیمایی و براساس نرخ تعیین شده در این مراکز، می توانند اقدام به تهیه بلیت هواپیما 

کنند، البته ویزای اربعین نیز به صورت رایگان است.
وی، سهمیه ثبت نامی اربعین امســال را در چهارمحال و بختیاری را ۲۶۱ نفر اعالم و بیان کرد: به 
محض تکمیل شدن تعداد سهمیه مورد نیاز استان، سامانه بسته خواهد شد و اگر افراد ویزا داشته 

باشند می توانند در سامانه سماح ثبت نام کنند.
آقابزرگی در پایان افزود: گذرنامه افراد حداقل باید شش ماه اعتبار داشته باشد، الزم به یادآوری 

است که مرزهای زمینی به هیچ عنوان باز نیستند و زائران به مرزها مراجعه نکنند.

 سه نقطه حادثه خیز رودخانه زاینده رود 
نیازمند ساماندهی است

فرماندار سامان در ستاد مدیریت بحران گفت: شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و سایر 
دستگاه های اجرایی متولی در استان نسبت به ســاماندهی نقاط بحرانی رودخانه زاینده رود در 
محدوده این شهرستان اقدام کنند. کمال اکبریان تاکید کرد: هم اکنون سه نقطه بحرانی رودخانه 
زاینده رود در محدوده این شهرستان شامل باباپیراحمد، چم چنگ و پل زمانخان شناسایی شده 

که نیازمند ساماندهی فوری است.
اکبریان افزود: عالوه بر ممنوعیت شــنا در رودخانه زاینده رود باید تمامی خانواده ها، مسافران و 
گردشگران از رفتن به درون آب خودداری کنند.وی با توجه به نزدیک بودن فصل پاییز و احتمال 
آغاز بارندگی ها ادامه داد: دســتگاه های اجرایی، شــرکت های خدمات رســان، شهرداری ها و 
دهیاری های شهرستان سامان نســبت به بروزرســانی تجهیزات و تاسیسات زیرمجموعه خود 
با هدف جلوگیری از بروز هرگونه خســارت احتمالی اقدام کنند.اکبریان اظهار داشــت: الیروبی 
جوی و جدول ها و آزادسازی مســیل ها در دو شهر و ۲۲ روستای شهرســتان سامان باید مورد 

توجه قرار گیرد.

کمک 2۶ میلیارد تومانی مردم چهارمحال به نیازمندان
مدیرکل کمیته امداد چهارمحــال و بختیاری، میــزان کمک های نقدی مردم اســتان به مراکز 
نیکوکاری را ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین مجموع کمک های 

غیرنقدی نیز ۲۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان برآورد شده است.
جاســم محمدی فارســانی با اشــاره به راه اندازی مراکز تخصصی نیکوکاری ادامه داد: ۸ مرکز 
به صورت تخصصی در زمینه فرهنگــی، ۸ مرکز کارآفرینی »ایجاد زمینه اشــتغال مددجویان و 

خانواده های نیازمند استان« و ۶ مرکز نیز در حوزه زکات فعالیت می کنند.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
6/237 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه 
غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيان محــرز گرديده 
است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشــته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهــي به مدت دو مــاه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1306 - 1400/02/08 هيات آقــای محمد مجتبايی 
رنانی به شناسنامه شماره 133 کدملی 1290466696 صادره اصفهان فرزند 
اسماعيل در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
246/4 متر مربع پالک شماره 358 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رسمی خانم خديجه 

علی عسگری مورد ثبت صفحه 412 دفتر 327
رديف 2- راي شماره 1305 - 1400/02/08 هيات چهارم آقای روح اله اکبری 
به شناسنامه شماره 945 کدملی 1290830312 صادره اصفهان فرزند محمد 
حسين در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
246/4 متر مربع پالک شماره 358 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رسمی خانم خديجه 

علی عسگری مورد ثبت صفحه 412 دفتر 327 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

 م الــف: 1185126  شــهرياري رئيس منطقــه ثبت اســناد و امالک
 غرب اصفهان

مفاد آراء
6/238 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه 
غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيان محــرز گرديده 
است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشــته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف مدت 
 يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضايي ت

قديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5683 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای داوود دارابی 
به شناســنامه شــماره 1112 کدملی 4172122027 صادره اليگودرز فرزند 
حيدرعلی در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
133/50 متر مربع از پالک 67 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از  مالکيت عباس مير خلف زاده طبق سند انتقالی 92122 

مورخ 1352/09/12 دفترخانه 2 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

 م الــف: 1185393  شــهرياري رئيس منطقــه ثبت اســناد و امالک 
غرب اصفهان

مفاد آراء
6/239 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور 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 تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3688 - 1400/03/26 هيات اول خانم سميه حسينی به 
شناسنامه شماره 35 کدملی 1290734021 صادره اصفهان فرزند سيد جالل 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 278 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 294 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 329 دفتر 1 امالک
رديف 2- راي شــماره 3687 - 1400/03/26 هيات اول خانم مريم کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 12 کدملی 1290748152 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 278 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 294 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 329 دفتر 1 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185286  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/240 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور 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 تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6812 - 1400/06/11 هيات دوم آقای سيد محسن 
احمدی شيخ شبانی به شناسنامه شماره 3191 کدملی 4621794671 صادره 
بن فرزند سيد رســول در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 227/30 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 359 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت جواهر 

سلطان جان نثاری الدانی طبق اظهارنامه

رديف 2- راي شــماره 6814 - 1400/06/11 هيات دوم آقای ســيد اسدا... 
احمدی شيخ شبانی به شناسنامه شماره 56 کدملی 4623648923 صادره بن 
فرزند سيد رسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
227/30 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 359 فرعی از 13 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت جواهر ســلطان 

جان نثاری الدانی طبق اظهارنامه
رديف 3- راي شــماره 6813 - 1400/06/11 هيات دوم آقای  ســيد قاسم 
احمدی شيخ شبانی به شناسنامه شماره 426 کدملی 4623652629 صادره بن 
فرزند سيد رسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
227/30 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 359 فرعی از 13 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت جواهر ســلطان 

جان نثاری الدانی طبق اظهارنامه
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185353  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/241 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور 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 تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5680 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای سيد مهدی 
مير حسينی رنانی به شناسنامه شــماره 1077 کدملی 1290476111 صادره 
اصفهان فرزند سيد اسداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 100/58 
متر مربع از پالک شــماره 836 فرعی از 19  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمرضا صباغ پذيرش ثبت شــده 

است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185450  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/242 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور 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 تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 5604 - 1400/05/02 هيات چهارم آقای جعفر عرفان 
منش به شناســنامه شــماره 11062 کدملی 1283221241 صادره اصفهان 
فرزند حسن در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 97/22 متر مربع از 
پالک 3271 فرعی از 18  اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت متقاضی از مورد ثبت صفحه 152 دفتر 588 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185445  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6/243  شماره نامه: 140085602033002327-1400/06/24  نظر به اينکه 
تمامی ششدانگ يکباب خانه پالک ثبتی 4708 فرعی از 193- اصلی واقع در 
طرقرود جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
حسينعلی ابوفاضلی فرزند عباس در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1400/08/19  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. تاريخ انتشار: 1400/06/30 م الف:1193726 علی رحمت اله شاهدی 

سرپرست واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

6/244 شماره نامه: 140085602210004802- 1400/06/27 سند مالکيت 
2600 سهم مشاع از 219000 سهم ششــدانگ  پالک ثبتی شماره 21 فرعی 
از 2271 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بموجب اســناد انتقال شماره 
162101 و 162099 و 162098 و 162095 و 162116 و 162115 و 162114 
و 162110 و 162108 و 162117 و 162136 مورخ 1383/10/26 دفترخانه 
71 اصفهان به مالکيت مرحوم عبدالرضا توکلی در آمده و در صفحه 136 دفتر 
 335 تحت شماره ثبت 69664 ثبت و ســند بشماره چاپی 004077- الف 89 
) دفترچه ای(  صادر و تســليم وی شــده است و ســپس  آقای علی مدنيان 
محمدی وکيل ورثه بشماره وکالتنامه شماره 85064- 1400/6/2 دفترخانه 
55 اصفهان  با ارائه درخواســت کتبی بــه انضمام دو برگ استشــهاديه که 
امضاء شــهود آن ذيــل شــماره يکتــا  140002155782000168 و رمز 
تصديــق 211981 که به گواهــی دفترخانــه 55 اصفهان رســيده  مدعی 
است که  ســند مالکيت آن بعلت نامشــخص مفقود گرديده و وی درخواست 
صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
 يک اصالحــی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانــون ثبت در يــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بديهی اســت 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: 1195113 ناصر صيادی 

صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان:

 اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان، طرح واکسیناسیون
 در منزل ندارد

سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان با اشاره به سخنان سخنگوی 
اورژانس کشور در اخبار سراســری مبنی بر اجرای طرح واکسیناســیون در منزل برای بیماران 
حرکتی توسط اورژانس پیش بیمارستانی گفت: این طرح در اصفهان اجرا نمی شود.عباس عابدی 
افزود: شهروندان اصفهانی پس از اعالم این خبر تماس های زیادی برای دریافت واکسن در منزل 
با سامانه ۱۱۵ گرفتند.به گفته وی، پخش این خبر منجر به اشــغال شدن تلفن های اتاق فرمان 
اورژانس شده و پاســخگویی به تماس های امدادخواهان و امدادرسانی به بیماران و مصدومان 

را با مشکالتی مواجه کرده است.
سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با اشاره به اعالم طرح واکسیناسیون 
توســط نیروهای اورژانس در ماه های گذشــته تاکید کرد: اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان 
پیش از این و در زمان آغاز طرح نیز اعالم کرد که به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه احتمال 

تعطیلی پایگاه های اورژانس ۱۱۵، امکان اجرای طرح  یاد شده را ندارد.
وی تصریح کرد: اگر در آینده امکان اجرای این طرح در استان اصفهان میسر شد از طریق رسانه 
ها و خبرگزاری ها اطالع رســانی خواهد شد.عابدی همچنین از شــهروندان خواست تا عالوه بر 
رعایت نکات بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از ابتال به کرونا برای مشاوره کرونا با 

شماره های ۴۰۳۰ و ۳۱۱۳ تماس بگیرند.
وی، ۱۵ درصد کل ماموریت های اورژانس را کرونایی دانســت و افزود: از ابتدای شیوع کرونا در 
استان تماس با ســامانه ۱۱۵ افزایش داشته اســت و تاکنون ۲۷ هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی را به 

مراکز درمانی منتقل کرده ایم.
ســخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان ادامه داد: این حجم باالی انتقال 
بیماران موجب مبتال شدن ۳۷۵ نفر از تکنسین های اورژانس  استان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 

و شهادت یکی از آنها شده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان مطرح کرد:

تحقق امکان تمدید بیمه سالمت به صورت الکترونیک
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: پرداخت به روز مطالبات به شرط ارسال الکترونیک 
نسخ موسسات انجام می شود.حسین بانک اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون 6۳9 میلیارد 
ریال از مطالبات نسخ الکترونیک پزشکان و موسســات طرف قرارداد پرداخت شده است .وی 
افزود: تاکنون کلیه مطالبات سال 99 موسســات بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی استان و 
مطالبات تا پایان خرداد ماه سال جاری این مراکز پرداخت شده؛ همچنین مطالبات داروخانه ها 
تا تیرماه ۱۴۰۰ تسویه شده است.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با اشاره به استقرار نسخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در استان اصفهان تصریح کرد: درحال حاضر به طور میانگین 
96 درصد از مراکز پاراکلینیک و 8۵ درصد از مطب ها  در طرح نسخه الکترونیک مشارکت داشته 
و اسناد خود را به صورت الکترونیک ارسال کرده اند. بانک با اعالم تحقق تمدید الکترونیکی بیمه 
سالمت در راستای تحقق توسعه الکترونیک سازمان افزود: سازمان بیمه سالمت به منظور رفاه 
حال شهروندان عزیز و در عمل به مســئولیت اجتماعی خود در دوران همه گیری کرونا اقدام به 
ایجاد امکان تمدید الکترونیکی بیمه های روستایی و سالمت همگانی کرده است.مدیر کل بیمه 
سالمت استان اصفهان ادامه داد: در این شرایط که نیاز است ترددهای غیر ضروری مردم کاسته 
شود و کمتر به مراکز شلوغ و پرتردد وارد شــوند ، فعال بیمه شدگان صندوق های روستایی و بیمه 
ســالمت همگانی رایگان می توانند از طریق مراجعه به سامانه خدمات شهروندی به صورت غیر 

حضوری بیمه نامه خود و خانواده را تمدید کنند. 

در راستای کاهش مراجعات حضوری؛

تعویض پالک در اصفهان اینترنتی شد

کافی است یک بار به مراکز تعویض خودرو   نرگس طلوعی
سر زده باشید تا ایجاد صف های طوالنی 
و معطلی بیش از اندازه شهروندان شما را حسابی کالفه کند. ساعت ها 
باید در انتظار بایستی تا نوبت تعویض پالک به تو برسد. تعویض پالک 
خودرو به معنای فک پالک قبلی و نصب پالک جدید برای وســایل 
نقلیه است و تمامی خریداران و فروشندگان خودرو با این مراکز سرو 
کار دارند و همیشــه مراکز تعویض خودرو از مراکز پر تردد به حساب 

می آید. 
تا پیش از شــیوع بیماری کوویــد-۱9، رونــد نوبت گیری جهت فک 
پالک، به صورت مراجعه حضوری خریدار و فروشنده به نزدیک ترین 
مرکز موجود در شهر محل سکونت خریدار انجام می شد؛ اما با شیوع 
ویروس کرونا مدتی این مراکز به حالت تعطیــل در آمدند و در ادامه 
اجرای طرح نوبت گیری اینترنتی در دستور کار قرار گرفت تا اندکی از 

ازدحام جمعیت ها بکاهد.
اجرای طرح تعویض پالک و شماره گذاری اینترنتی دیگر اقدامی بود 
که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در سال های اخیر هوشمندسازی 
ارائه خدمات و برنامه ریزی برای کاهــش مراجعات حضوری را جزو 

اولویت های اصلی خود قرار داده، در دســتور کار خود قرار داده است. 
این طرح ابتدا در تهران بهره برداری شــد و روز گذشــته نیز با فعال 
سازی ســامانه تعویض پالک اینترنتی در اصفهان مورد استفاده قرار 

گرفت.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه ارائه خدمات 
پلیس راهور در بســتر فضای مجازی همواره مورد تاکید بوده است، 
اظهار داشت: شــهروندان می توانند با تعویض پالک اینترنتی، نهایتا 
ظرف مــدت ۱۵ دقیقه پالک جدید را از پلیــس دریافت کنند.رییس 
پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به اینکــه در این روش جدید 
از خدمت تعویض پــالک، افراد می توانند با بارگذاری مشــخصات و 
اطالعات هویتی خود و وسیله نقلیه، آدرس و سایر اطالعات مورد نیاز، 
شــخصا نســبت به انجام فرآیند تعویض پالک اقدام و با مراجعه به 
مرکز در زمان تعیین شده، ظرف مدت حداکثر ۱۵ دقیقه پالک جدید را 
دریافت کنند، اضافه کرد: زمان مراجعه به سایت ساعت هشت صبح 

روزهای کاری در نظر گرفته شده است.
 به گفته سرهنگ محمدرضا محمدی، روش تعویض پالک اینترنتی 
با روش تعویض پالک حضوری که به صورت دریافت نوبت اینترنتی از 

طریق سایت راهور ۱۲۰ است، متفاوت  بوده و متقاضیان برای دریافت 
خدمات به سایت https://sakha.epolice.ir مراجعه و به صورت 

اینترنتی تعویض پالک را انجام دهند.
اجرای طرح تعویض پــالک اینترنتی نه تنها تاثیــر زیادی بر کاهش 
میزان مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پالک خواهد  داشت 

بلکه کمک شایانی هم به سرعت ارائه خدمات می کند.
تعویض پالک از اساسی ترین کارهایی است که تمام خریداران خودرو 
برای جلوگیری از هر گونه ســوء اســتفاده ای باید به سرعت انجام 
دهند. بر اساس قانون از ســال 8۳، پالک خودرو، مالک عمل بوده؛ 
به طوری که برابر با قانون راهنمایــی و رانندگی، اگر فک پالک قبلی و 
نصب پالک جدید انجام نگیرد و خودرو توســط فروشنده به خریدار 
تحویل شود در این صورت از نظر سیستم شماره گذاری، مالک اصلی 
همچنان فروشــنده بوده و تخلفات نیز به نام او ثبت و اعمال خواهد 
شد؛ بنابراین الزم است فروشنده و خریدار قبل از نقل و انتقال خودرو 
به همراه یکدیگر به یکی از مراکز تعویض پالک یا راهنمایی و رانندگی 
مراجعه و نسبت به فک پالک قبلی و نصب پالک جدید به نام خریدار 

اقدام کنند.

 افراد می توانند با بارگذاری مشخصات و اطالعات 
هویتی خود و وسیله نقلیه، آدرس و سایر اطالعات مورد 
نیاز، شخصا نسبت به انجام فرآیند تعویض پالک اقدام 
و با مراجعه به مرکز در زمان تعیین شده، ظرف مدت 

حداکثر ۱۵ دقیقه پالک جدید را دریافت کنند

با مسئولان جامعه

دبیر ســتاد پروژه مهر اســتان اصفهان با اشاره به 
شروع سال تحصیلی جدید برای بیش از 9۰۰ هزار 
دانش آموز در اســتان اصفهان، اظهار کرد: شروع 
سال تحصیلی جدید از روز شنبه سوم مهرماه است 
و زنگ شــکوفه ها روز اول مهر و یا ۳۱ شهریورماه 
زده می شــود.محمدرضا ناظم زاده بــا بیان اینکه 
بازگشــایی مدارس به معنای حضور همه دانش 
آموزان در مدارس نیست، گفت: آموزش با شروع 
مهر آغاز می شــود، اما شــرایط مدارس در شروع 

سال تحصیلی جدید متفاوت است.
دبیر ســتاد پروژه مهر اســتان اصفهان، افزود: در 
مدارس روستایی و عشــایری که جمعیت مدرسه 

کمتر از ۵۰ نفر و جمعیــت کالس های درس زیر 
۱۵ نفر اســت، کالس ها به صورت حضوری برگزار 
می شــود اما بقیه مــدارس کار خــود را به صورت 
مجازی آغاز می کنند. وی با بیان اینکه مدارس به 
مرور در مهرماه شرایط خود را با چک لیست های 
سالمت و بهداشت که به آنها ابالغ شده مطابق می 
دهند، گفت: پس از اینکه مدارس شرایط را فراهم 
کردند، به اداره ناحیه و منطقه اعــالم می کنند که 
آمادگی برگــزاری کالس های حضــوری را دارند، 
ادارات وضعیت مدرسه را بررسی و در صورت تایید، 

اجازه برگزاری کالس های حضوری را می دهند.
ناظم زاده با اشــاره به اینکه از نیمه آبان ماه سایر 
مدارس بــه مــرور، آرام و تدریجــی کالس های 
حضوری را شــروع خواهنــد کرد، گفــت: البته به 

معنای این نیســت که ۳۰ دانش آموز سر کالس 
درس حاضر شوند، بلکه دانش آموزان گروه بندی 
می شوند و حداکثر در گروه های ۱۵ نفری و چند 

روز در هفته سر کالس حاضر می شوند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه حضــور دانــش آموزان 
در مدارس بر اســاس شــرایط مدارس اســت و 
نمی توانیــم نســخه واحد بــرای همــه مدارس 
بنویسیم، تصریح کرد: جمعیت و شرایط مدارس 
متفاوت اســت، ممکن اســت یک مدرســه همه 
دانش آمــوزان بتوانند ســر کالس درس حاضر 
شــوند، یک مدرســه دانش آموزان را گروه بندی 
کند و یک مدرســه به صــورت چنــد روز در هفته 
 و یــا زوج و فرد شــرایط حضور دانــش آموزان را 

داشته باشد.

دبیر ستاد پروژه مهر استان:

 کالس های حضوری مدارس اصفهان
 از آبان ماه  تشکیل شود

عیادت استاندار 
اصفهان از نوجوان 

فداکار ایذه ای
اســتاندار اصفهان بــا حضور در 
بیمارستان امام موسی کاظم )ع( 
جویای حال علی لندی، نوجوان 
فداکار ایذه ای شــد. علی لندی 
شامگاه ۱8 شهریور، پس از وقوع 
آتش ســوزی در خانه همسایه 
به دل آتش می زند تــا ناجی دو 
زن از میان شعله های آتش شود.

در همایش » اسوه صبر و مقاومت« مطرح شد:

لزوم معرفی بانوان جهادی به نسل امروز
همایش»اسوه صبر و مقاومت« در آستانه هفته دفاع مقدس با محوریت تکریم از دختران جهادگر 
جبهه سالمت به همت بانوسرای آفتاب وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان و با همکاری امــور بانوان بنیاد 
حفظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس استان اصفهان، دفتر امور بانوان 
اســتانداری، فرهنگســرای پایداری، 
ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( و 
دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد.مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان اصفهان با گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا و ایثارگــران اظهار 
داشت: بزرگداشت دفاع مقدس نباید 
محدود به یک هفته در سال باشد و باید در تمام لحظات آثار و ارزش های دفاع مقدس در زندگی 
فردی و اجتماعی تاثیرگذار باشد.سرهنگ محمد رضایی افزود: نه تنها اقتدار نظامی، بلکه اقتدار 
در عرصه های فرهنگی، علمی و اقتصادی، مرهون آثار و برکات دفاع مقدس اســت و هر کجا به 
دستاوردی رسیدیم، قطعا از دفاع مقدس الگو گرفته شده اســت.وی با بیان اینکه مکتب شهدا، 
مکتب امام حسین)ع( و شهداست، تصریح کرد: وظیفه ماست دستاوردها و این مکتب را برای 
نسل آینده تشریح کنیم تا این فرهنگ زنده بماند.وی با اشاره به حضورش در جمع بانوان جهادی 
ادامه داد: الگوی نیروهای جهادی ما، شهدای دفاع مقدس هستند و جوانان و نوجوانان ما که امروز 
در حرکت های جهادی فعالیت دارند، از مکتب امام حسین)ع(، شهدا و دفاع مقدس پیروی می 
کنند.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان ادامه داد: حرکت اول 
جهاد، هجرت از کوی و برزن و در واقع هجرت از خود است که اثر آن خودسازی است، همچنان که 
هدف اصلی حرکت های جهادی نیز خودسازی است تا جهادگران در جامعه تاثیرگذار عمل کرده و 
به مردم خدمت کنند.رضایی ضمن ابراز امیدواری نسبت به استمرار حرکت جهادی بانوان در عرصه 
های مختلف گفت: بانوان در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی در پشتیبانی جنگ و همچنین 
در نقش مادر، خواهر، همسر و دختر شهدا و ایثارگران ایفا کردند؛ اما درباره نقش مهم آن ها کمتر 

گفته شده و نیاز است اقدامات موثری در این زمینه صورت گیرد.
مدیر بانوسرای آفتاب نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس، 
بر اهمیت نقش بانوان در مبارزه با رژیم ستمشاهی و در دوران دفاع مقدس و پس از آن اشاره کرد 
و گفت: در دوره شیوع کرونا نیز بانوان در عرصه سالمت، فعالیت های جهادی قابل توجهی داشتند 
و معرفی این چهره های جهادی نیازمند حماسه دیگری است.لیال لندی افزود: نیاز جامعه امروز 
است که چهره های شاخص جهادی و کارهای بزرگ آنها معرفی شود تا آیندگان از تجربیات آن ها 
اســتفاده کنند.وی با تاکید بر این نکته که زن امروز الگو می خواهد، بیان داشت: اهمیت معرفی 
بانوانی که نماد جهاد و مقاومت هستند، ما را برآن داشت که اقداماتی در این خصوص انجام دهیم 
که در همین راستا از سه سال قبل هیئت اندیشه ورزی تشــکیل و سال گذشته نیز منشور سبک 
زندگی جهادی رونمایی شد.دبیر مجمع جهادگران استان اصفهان دیگر سخنران این مراسم بود 
که پیام تاریخی رهبر معظم انقالب در خصوص ســاماندهی مجموعه های مردمی را شروعی بر 
فعالیت منســجم گروه های جهادی دانســت.محمد کریمی، دهه 9۰ را نقطه تحول حرکت های 
جهادی عنوان کرد و گفت: اوج شکوفایی حرکت های جهادی را در دوران کرونا شاهد بودیم و رهبر 
معظم انقالب نیز هر کجا درباره کرونا صحبت داشــته اند، از گروه هــای جهادی یاد کرده اند.وی 
ادامه داد: در سال 9۷، حدود ۴۰۰ گروه جهادی فعالیت داشــتند؛ اما تعداد آن ها امروزه به ۲۷۰۰ 

گروه افزایش یافته است.

وز عکس ر

 گزارش

 اصفهان؛ جزو پنج استان
 برتر کشور در کاهش سرقت

خبر روز

استان اصفهان جزو  پنج استان برتر کشور در 
کاهش سرقت شناخته شــده است. فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان در نشست مشترک 
فرماندهی انتظامی و مدیرکل صداوســیمای 
مرکز اصفهان و معاونان این مرکز، روند سرقت 
را در اســتان اصفهان رو به کاهش دانســت و 
گفت: طی ۵ ماه گذشــته جرائم خشن در این 
استان ۷۴ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال 
شده است.سردار میر حیدری ، برخورد نکردن 
متناسب با جرم و مجرم را از مهم ترین دالیل 
وقوع جرم در جامعه دانســت و افــزود: الزم 
اســت مجلس قوانین متناســب با آن وضع 
کند.وی آگاه ســازی، اقناع سازی و مشارکت 
عمومی را ســه مولفــه مهم کاهــش جرم در 
جامعه دانســت و گفت : با تولیدات رسانه ای 
می توان به موفقیت هایی در این زمینه دست 
یافت.فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: 
اجتماعی کردن پدیده اعتیــاد از برخورد های 
قهری اثر بخش تر است و این فرهنگ سازی 
در رســانه ها می تواند به بهبــود بیماران کمک 
کند.ســردار میر حیدری، احســاس امنیت را 
از خود امنیت مهم تر برشــمرد و گفت: توصیه 
همیشگی پلیس به مردم در حوزه سرقت توجه 
به راهکار های پلیس اســت و همیشــه تاکید 
شده است مردم از نگهداری وجه نقد و طال در 
منزل خود داری کنند.مدیر کل صداو سیمای 
مرکز اصفهان هم در این نشســت با قدردانی 
از تالش های نیروی انتظامــی درفراهم کردن 
نظم و امنیت در جامعه گفت: تا پایان امســال 
دو مستند از شهدای نیروی انتظامی استان در 
صداوسیمای استان ساخته خواهد شد. بهرام 
عبدالحسینی با اشــاره به اینکه در دوره جدید 
رسانه های دیجیتال و شــبکه های اجتماعی 
اقناع سازی مخاطب سخت شده است، افزود: 
مخاطب از بیــن روایت هــای مختلف قدرت 
گزینش گری دارد و به ســادگی یک روایت را 
قبول نمی کند و ســرعت عمل و شفاف سازی 
می تواند به اقناع مخاطب کمک کند.همچنین در 
این نشست رؤسای مختلف فرمانده انتظامی 

استان دیدگاه های خود را مطرح کردند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از اجرای طرح ممنوعیت تردد شــبانه برای خودروهای کامیون، تریلر و کامیونت در محورهای شرقی در 
شهرستان خورو بیابانک از ۲8 شهریور تا دوم مهرماه خبر داد.اصغر زارع با بیان اینکه در این ایام تردد خودروهای سنگین باعث بروز مشکالتی برای خودروهای 
سواری می شود، افزود: به همین منظور و در راستای افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور خودروها با هماهنگی های صورت گرفته قرار شد تا طرح ممنوعیت 
تردد خودروهای سنگین در محورهای شرقی استان در شهرستان خوروبیابانک از تاریخ ۲8 شهریور تا دوم مهرماه به اجرا گذاشته شود.وی خاطرنشان کرد: بر 
این اساس تردد انواع خودروهای کامیون، کامیونت و تریلر به غیر حامالن مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روزهای یاد شده ممنوع است و از 

رانندگان این دسته از خودروها می خواهیم که نهایت همکاری را با ماموران پلیس راه استان داشته باشند.

ممنوعیت تردد شبانه خودروهای سنگین در محورهای شرقی استان اصفهان



تیم ملی هندبال زنان ایران در شرایطی یکشــنبه با شکســت اردن صعودش به جام جهانی را تا حد زیادی قطعی کرد که قبل از این بازی مثبت شدن تست 
کرونای چند بازیکن و مربی تیم ملی شوک بزرگی به دختران هندبالیســت ایران وارد کرد.علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون هندبال در این باره گفت: شنبه 
قبل از بازی تست کرونای دو عضو کادرفنی مثبت شد و بعد از آن مجددا از تیم تست گرفتند و گفتند تست قبلی قابل پذیرش نیست و جواب را تا یک ساعت 

قبل از مسابقه نگفتند. بعد از آن گفتند تست کرونای یک عضو دیگر کادرفنی و یک بازیکن ما هم مثبت شده است. 
این موضوع شوک بزرگی به ما وارد کرد و در واقع یک شیطنت از ســوی اردنی ها بود که قصد داشتند هر طور شده با شکســت دادن ایران سهمیه مسابقات 
جهانی را بگیرند. وی افزود: ما برابر اردن بدون کادر فنی وارد مسابقه شده و عمال خلع سالح  بودیم. انصافا 24 ساعت پراسترس بر ما گذشت و بازیکنان خیلی 
اذیت شدند. این موضوع به تیم ما لطمه زد، ولی خدا را شکر با وجود  اینکه اردن میزبان بود و تماشاگر در سالن حضور داشت و این تیم را تشویق می کردند، 

بچه ها سنگ تمام گذاشتند. 

ماجرای کرونایی شدن دختران هندبالیست در اردن
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اینتر به دنبال خلق رکوردی جدید
تیم فوتبال اینتر به همراه اینزاگی به دنبال خلق رکوردی جدید در بازی های خود است.تیم فوتبال 

اینتر تاکنون و در 2۳ بازی اخیر خود به 
همراه آنتونیو کنته و سیمونه اینزاگی در 
ســری آ موفق به گلزنی شده است.تنها 
در ســال ۱۹۵۰ اینتر توانسته آمار بهتری 
ثبت کند )24 بازی( و ســه شنبه شب 
مقابل فیورنتینا می توانــد این رکورد را 
تکرار کــرده و بهبود ببخشــد. همچنین 
اینتر در 4 بازی ابتدایی خود در سری آ، 
موفق به زدن ۱۵ گل شده و چنین چیزی 
از فصل ۱۹۶۰-۶۱ تاکنون بی سابقه بوده 

است.نراتزوری آخرین بار مقابل اودینزه در هفته ۱۹ فصل پیش سری آ موفق به گلزنی نشده بود.

کالهبرداری 300 هزار یورویی از »رونالدو«
 یکی از کارمندان آژانس مسافرتی در پرتغال مبلغی در حدود ۳۰۰ هزار یورو از کریستیانو رونالدو، 
ستاره جدید منچستریونایتد، کالهبرداری کرده است.یکی از نشریات کشور پرتغال مدعی شده 
که رونالدو به همراه چند نفر دیگر از چهره های سرشناس فوتبال این کشور مانند ژرژه مندز، نانی 
و مانوئل فرناندز هدف کالهبرداری قرار گرفته اند.کارمند ۵۳ ساله یکی از آژانس های مسافرتی 
از کارت اعتباری و رمز عبور ســتاره یونایتد اســتفاده کرده تا هزینه 2۰۰ سفری را پرداخت کند که 
این بازیکن هرگز در آنها حضور نداشــت. روزنامه ژورنال دی نوتیســیاس روز یکشنبه از این راز 

پرده برداشت.
در این خبر همچنین به این موضوع اشاره شده که کریستیانو بعضی از مدارکش را به متهم سپرده 
بود و به هیچ وجه از اتفاقاتی که در جریان بود، اطالعی نداشت. این کالهبرداری در فاصله فوریه 
2۰۰7 تا جوالی 2۰۱۰ رخ داده بود.با این حال گفته می شــود که رونالدو تنهــا قربانی کارمند این 
آژانس مسافرتی نبوده است. پیش از این که این شرکت از جرم کارمندش مطلع شود، او اقدام به 
کالهبرداری مشابه از چند چهره شناخته شده دیگر در فوتبال پرتغال نیز کرده بود. گفته می شود 
نانی، بازیکن سابق تیم ملی، به همراه مانوئل فرناندز، بازیکن سابق والنسیا، نیز در بین قربانیان 
او دیده می شوند و ژرژه مندز، مدیربرنامه کریســتیانو رونالدو، در این رسوایی ضرر کرده است. 
مبلغ دزدیده شــده از این افراد بدون اطالع آنها حدود ۳۵۰ هزار یورو بوده است.زنی که دست به 
این اقدام زده در سال 2۰۱7 توســط دادگاهی در پورتو محاکمه شده و از آن زمان با عفو مشروط 
آزاد اســت؛ اما تحت مراقبت قرار دارد. او همچنین با پرداخت مبلغــی به صورت ماهانه  در حال 

بازگرداندن این مبالغ است.

ستاره سابق بارسا از جده فرار کرد!
هافبک ســابق بارســلونا به دلیل رفتار غیرحرفه ای سران باشــگاه االهلی از عربستان فرار کرد.

پائولینیو ،ستاره برزیلی سابق بارسلونا یکی از خریدهای پر ســروصدای این فصل لیگ فوتبال 
عربســتان به شــمار می آمد که به االهلی جده ملحق شــد.هنوز ۵ هفته از لیگ برتر عربســتان 
نمی گذرد که آبروریزی بزرگی برای سعودی ها رخ داد. ستاره سابق بارسلونا به دلیل رفتار آماتور 
سران باشگاه االهلی و کیفیت پایین بازی ها در این لیگ قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کرد.

محمد نور اسطوره باشگاه االتحاد رقیب سنتی االهلی در این زمینه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
عربستان، گفت: پائولینیو به دلیل ضعف اداری و رفتار غیرحرفه ای سران باشگاه االهلی از اینجا 

فرار کرد.

نگاهی به ترانسفرشدن زنان ایرانی در دنیای ورزش؛

تجربه های بی سود اما پر پول!
اگرچه امروز حضور زنان ورزشکار ایران در  مریم روحی
تیم های باشــگاهی خارجی یــک اتفاق 
عادی محســوب می شــود؛ اما شــاید 8 ســال پیش ایــن موضوع 

می توانست عجیب ترین خبر روز باشد.
هیچ شــکی وجود ندارد که پیوســتن مائده برهانی به تیــم والیبال 
»شومن کالب«به عنوان اولین لژیونر تاریخ والیبال زنان و حضور شبنم 
بامتی در لیگ ســوئد و رقم خوردن اولین نقــل و انتقال تاریخ فوتبال 
زنان جزو مهم ترین اتفاقات مربوط به لژیونر شدن زنان ورزشکار ایران 

محسوب می شود.
با این حال طی سال های اخیر در رشته های مختلف زنان ایران موفق 
شدند نظر خارجی ها را جلب کنند و پا را فراتر از مرزهای ایران بگذارند. 
شاید در نگاه اول این نشان از پیشــرفت ورزش زنان داشته باشد؛ اما 
بررسی ها نشــان می دهد درصد زیادی از این نقل و انتقاالت؛ نه همه 
آن ها نشان دهنده توسعه نیست.در ادامه نگاهی به زنان ورزشکاری که 

در حال حاضر یا چند سال پیش لژیونر بودند، خواهیم داشت.

والیبال
مینا روستا در باداخوس اسپانیا، زهرا مغانی در بروسنو اسلواکی، نگین 
شــیرتری در آوس پرتغال، مهتاب رحمانی و مونا دریس محمودی در 
بوایشتا پرتغال ، ســودابه باقرپور در نواگوریکا اسلوونی توپ می زنند و 
جزو لژیونرهای فعلی والیبال زنان ایران محســوب می شوند. پیش 
از این مونا آشــفته، مائده برهانی، زینب گیوه هم ســابقه عضویت در 

تیم های خارج از ایران را داشته اند.
 مائده برهانی دی ماه ۱۳۹۵ به تیم شومن کالب بلغارستان پیوست و 
دوسال بعد هم راهی کوچرن ترکیه شد. گیوه چند روز بعد از برهانی به 
جمع بازیکنان تیم بلغارستانی اضافه شد تا او هم لقب دومین لژیونر 

والیبال را به دست آورد.

فوتبال
غزاله صالحی پور در خوونتود تورمولینوس اسپانیا، یاسمن فرمانی در 
شارلروا بلژیک و مریم یکتایی در بشــیکتاش ترکیه جزو لژیونرهای 
مطرح حال حاضــر فوتبال زنان ایــران به حســاب می آیند. گلنوش 
خسروی، هافبک تیم ملی که لقب جوان ترین لژیونر زنان را به دست 
آورد قبل از شــیوع کرونا به کوناک بلدی اســپور ترکیه پیوست ؛اما به 
دلیل مشکالتی که به خاطر پاندمی ایجاد شد به صورت قرضی به وچان 
کردستان و فوتبال ایران برگشت. صبا سلیمی، فوتبالیست ایران راهی 

لیگ آذربایجان و تیم مارخال شکی این کشور شد. او پیش از این هم 
مدتی در لیگ عراق توپ می زد. زهرا قنبری هم جزو فوتبالیست هایی 

است که سابقه لژیونر شدن را دارد.

فوتسال
زوج تاثیرگذارو مهم تیم ملی فوتســال زنان ایران فصل گذشــته را در 
لیگ کویت ســپری کردند و اتفاقا جدال شــان در نیمه نهایی حواشی 

زیادی هم داشت. 
فرشته کریمی در القادسیه و نسیمه غالمی در الفتات به میدان رفتند 
که در پایان لیگ کریمی با القادسیه شد و غالمی و تیمش هم به نایب 
قهرمانی اکتفا کرد. اعظم آخوندی دیگر فوتسالیست زن ایرانی بود که 
در لیگ های عربی بازی کــرد. او در ترکیب الزورا عراق به میدان رفت و 

به مقام سومی هم رسید.

دوچرخه سواری
ماندانا دهقان، اولین لژیونر تاریخ دوچرخه ســواری زنان ایران بود که 

توانست با تیم االصیل امارات قرارداد امضا کند. دهقان تاریخ سازی خود 
را ادامه داد و این بار راهی تیم مکس واترزلی هلند شد. او با این قرارداد 
تبدیل به اولین زن محجبه ای تبدیل شد که با تیم اروپایی قرارداد امضا 
می کند. بعد از دهقان، پریسا مجنونی با تیم VIB )بحرین - اسپانیا( 

قرارداد امضا کرد و راهی این تیم شد.

هندبال
اسرا زندی همراه با شقایق باپیری دو لژیونرهندبال هستند که در لیگ 
عراق به میدان می روند. زندی با یانه اردبیل قهرمان لیگ شد و باپیری 
هم با عملکرد خوب در ئافرتان اربیل عنوان خانــم گلی را با 7۰ گل زده 

به دست آورد.

ووشو
الهه و ســهیال منصوریان جزو مطرح ترین ووشوکاران زن ایران و آسیا 
محسوب می شوند که در لیگ چین )تیم چانگ چونگ( مبارزه کردند 

و جزو ووشوکارانی هستند که مدتی لژیونر بودند.

خبر روز

مدیران استقالل به همه پول دادند جز یک بازیکن!
مدافع مصدوم تیم فوتبال استقالل که این روزها در قطر حضور دارد باز هم مطالبات خود را دریافت 
نکرد.عارف غالمی در دیدار اســتقالل و پرســپولیس دچار مصدومیت و مدتی بعد برای جراحی 

پای خود راهی کشور قطر شد.
این بازیکن چندی پیش با گالیه از مدیران اســتقالل مدعی شــد قرار بود قبــل از عمل جراحی 

قسمتی از مطالباتش پرداخت شود؛ اما آنها پولی به حساب وی واریز نکردند. 
بعد از عمل جراحی نیز غالمی در قطر ماند تا به درمان پای مصدوم خود ادامه بدهد و در شرایطی 
که بازیکنان فصل گذشــته استقالل بخشــی از مطالبات خود را صبح روز بازی با الهالل دریافت 
کردند؛ اما باز هم غالمی نادیده گرفته شــده زیرا پولی به حســاب وی واریز نشده است.باشگاه 
استقالل بعد از وصول پول انتقال قائدی به شباب االهلی به بازیکنان فصل گذشته این تیم مبالغی 
را بابت بدهی فصل گذشــته پرداخت کرد؛ اما بازیکنی مثل غالمی و بازیکنان جدید هنوز پولی از 

این باشگاه دریافت نکرده اند.
ظاهرا یا مدیران استقالل این بازیکن تحت قراردادشــان را فراموش کرده اند و یا اینکه به دلیل 
مصدومیت و اینکه او نمی تواند تا چند ماه برای تیم شان بازی کند از پرداخت مطالبات خودداری 

کرده اند.

دو بازیکن به صورت رسمی در هوادار
محمد قاضی و  ســیدمحمد حســینی به عنوان خریدهای جدید رضا عنایتی انتخاب و معرفی 
شدند.خبر توافق مدیران باشگاه هوادار با محمد قاضی مهاجم فصل گذشته مس رفسنجان چند 
روز پیش رسانه ای شد و حاال این بازیکن با عقد قراردادی رسمی فصل جدید فوتبالش را در این 

تیم تازه وارد به مسابقات لیگ برتر طی خواهد کرد.
عالوه بر قاضی، رضا عنایتی برای تقویت بخش دفاعی خود نیز یک بازیکن دیگر به خدمت گرفته 
و محمد حسینی مدافع فصل گذشته ماشین سازی تبریز به عضویت هوادار در آمده است و این 

توافق به صورت رسمی اعالم شد.
هوادار دیرتر از ســایر تیم های لیگ برتری کار خود را در فصل نقل و انتقاالت آغاز کرد ولی در این 
روزها که تمرینات این تیم در زمین خیریه عمل به صورت جدی برای حضور در مســابقات لیگ 
برتر دنبال می شود، کادر فنی تیم نیز به دنبال جذب بازیکنانی است که توانایی رقابت این تیم در 

سطح لیگ برتر که مدعیان زیادی در آن وجود دارند را باال ببرد.

سکوت »فرهاد مجیدی« باالخره می شکند؟
بعد از مصاحبه تلویزیونی و تند احمد مددی در برنامه تلویزیونی ورزشــگاه و حرف هایی که علیه 
فرهاد مجیدی برزبان آورد، سرمربی استقالل با گذشت حدود ۵ روز هیچ واکنشی به این مسئله 
نداشته اســت.مجیدی فقط بعد از مصاحبه مددی در یک استوری اینستاگرامی اعالم کرد که به 
زودی در یک برنامه تلویزیونی با هواداران استقالل صحبت می کند.سرمربی استقالل که معموال 
مصاحبه هایش را روی صفحه رسمی خودش منتشــر می کند و عالقه چندانی به انجام مصاحبه 

تلویزیونی ندارد، این بار وعده داده که با رسانه ملی صحبت کند.
از این رو دست اندرکاران برنامه فوتبال برتر تالش هایی را انجام دادند تا مجیدی میهمان تلفنی 
یا حضوری این برنامه باشد و بتواند همه مســائل را درباره استقالل و بالتکلیفی های باشگاهش 
صحبت کند.حال هواداران اســتقالل امیدوار هستند مجیدی که همواره ســعی کرده صادقانه با 
آنها صحبت کند، ســکوت خود را درباره اتفاقات عجیب و غریب استقالل بشکند و حرف هایش 
مرهمی بر زخم های روزهای گذشــته آنها باشــد.باید دید آیا ســرمربی اســتقالل بعد از انجام 
 اولین تمرین بعد از دیدار با الهالل برگزار می شــود، به وعده اش درباره مصاحبه تلویزیونی عمل 

می کند یا خیر.

مستطیل سبز

هافبک طالیی پوشان:

در سپاهان همیشه برای 
فیکس بودن باید جنگید

هافبک سپاهان مدعی اســت با بازیکنانی 
که در اختیار دارند، فصل آینده مدعی جدی 
قهرمانی خواهند بود و در این مســیر تالش 
می کنند.جالل علی محمدی درباره شــرایط 
این تیم و برگزاری اردوی تهــران می گوید: 
شرایط خوبی داریم و اردوی تهران هم برای 
آمادگی و هماهنگی بیشتر بازیکنان ترتیب 
داده شده و فکر می کنم اردوی خوبی است. 
بازیکنان هم خدا را شــکر کامل هســتند و 
برخالف روزهای اول تمرین که برخی نفرات 
هنوز اضافه نشــده بودند و ملی پوشــان در 
جمع ما نبودند در حال حاضر همه هستند و 
با انگیزه به فکر فصل جدید هستیم.وی در 
مورد نفراتی که جدا شدند، گفت: ما بازیکنان 
خوب و مهمی از دست دادیم که ترجیح دادند 
فوتبال شــان را خارج از ایران دنبــال کنند. 
برای تیم بزرگی مثل سپاهان طبیعی است 
که بازیکنان به اوج فوتبال شــان در این تیم 
می رسند و مشــتری خارجی پیدا می کنند 
و برای آنها آرزوی موفقیــت دارم و نماینده 
ســپاهان در خارج از ایران هســتند. نفراتی 
هم که به ســایر تیم های لیگ برتری رفتند 
هم دوستان ما هستند و برای آنها هم آرزوی 
موفقیت دارم. فوتبال حرفه ای اســت و این 
رفت و آمدها همیشــه بوده است.هافبک با 
تجربه ســپاهان در مورد نفرات جذب شده 
هم توضیح داد: بازیکنانی که جذب شدند به 
نظرم تماما در راستای رفع نیاز تیم و پر کردن 
جای خالی نفرات جدا شده بودند و اگر دقت 
کنید در همان پســت ها این نفــرات اضافه 
شدند. تمام این نفرات از بهترین های ایران 
هســتند و مطمئنم در کنار هم فصل خوبی 
برای سپاهان رقم خواهیم زد.علی محمدی 
در مــورد ترافیک خط هافبک ســپاهان هم 
گفت: این مسئله همیشــه بوده و بازیکنی 
که سپاهان را برای ادامه فوتبالش انتخاب 
می کند باید بدانــد برای حضــور در ترکیب 
اصلی باید با بازیکنان با کیفیت زیادی رقابت 
کند و برای فیکس شدن بجنگد و این اتفاق 

جدیدی نیست.

فوتبال جهان

وز عکس ر

فوالدی ها به ایفمارک 
رفتند 

کادرفنی، بازیکنــان و دیگر اعضای 
تیــم فوتبال فوالدخوزســتان صبح  
دیروز پس از انجام آزمایش خون، 
برای انجام تســت های پزشکی به 
مرکــز پزشــکی ایفمــارک رفتند تا 

آزمایشات الزم را انجام بدهند.

بعد از انتخاب والدیمیر آلکنو به عنوان ســرمربی 
جدید تیم ملــی، جوانگرایــی در والیبــال ایران 
استارت خورد و در مســابقات لیگ ملت ها شاهد 
این بودیم که بازیکنانی نظیر میثم صالحی، صابر 
کاظمی، بردیا ســعادت و علی اصغر مجرد به کار 

گرفته شدند  .
البته پیش بینی می شــد که در المپیک و با توجه 
به اهمیت باالی مســابقات، مرد روس بیشتر به 
ستاره های با تجربه تکیه کند؛ همین اتفاق نیز رقم 
خورد و از میان چهره های جدید تنها میثم صالحی 
و علی اصغر مجرد بــه عنوان بازیکنــان ثابت در 
توکیو به میدان رفتند.با این حال بعد از پایان تلخ 
المپیک برای ایران و جدایــی آلکنو دوره جدیدی 
برای تیم ملی آغاز شــد؛ با یک مربی جدید به نام 

بهروز عطایی و تیمی که دیگر بازیکنانی مثل سعید 
معروف، ســید محمد موســوی و امیر غفور را در 

ترکیب خود نمی دید. 
والیبال ایران با ترکیبی از ســتاره جوان خود موفق 
شد جام قهرمانی آســیا را باالی سر ببرد و یک بار 
دیگر بر بام این ایــن قاره بایســتد. در پایان این 
مســابقات صابر کاظمی به شایسته ترین شکلی 
که می توانید تصور کنید بــه عنوان بهترین بازیکن 

مسابقات انتخاب شد.
صابر در طول مسابقات غیر قابل مهار ظاهر شد اما 
زمانی عملکرد این بازیکن جوان ارزشمند تر به نظر 
می رســد که بدانیم او پیش از دیدار برابر چین به 
شدت از ناحیه بینی آســیب دید و حتی در ترکیب 
اولیه نیز قرار نگرفت ولی در ادامه بازی با توجه به 

نیاز ایران به زمین آمد و با غیرت و البته سطح فنی 
مثال زدنی اش صعودمان را رقم زد.

با این حال ماجرا به همین جا ختم نمی شود. صابر 
کاظمی در مســابقه فینال دچــار یک مصدومیت 
جدید این بار از ناحیه مچ پا شــد؛ اما این مسئله 
هم او را متوقف نکرد و در واقع این والیبالیســت 
آینده دار ایران توانست با آبشارهای مطمئن و کم 
خطای خود آن هم با صورت و پای مصدوم یکی از 
مهم ترین دالیل قهرمانی ایران در آسیا لقب بگیرد.

این شما و این نابغه جدید والیبال ایران و دنیا
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مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری
 تا پایان مهرماه

مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: پروژه شهید کشوری در خروجی 
مجموعه های مسکونی در حال احداث است و بخشی از آزادسازی مربوط به ارتش انجام شده، 
دیواره سازی ها در حال تکمیل و قرنیزها نصب و آماده بتن ریزی است.مجید طرفه تابان با اشاره 
به مشخصات مسیر تعریض راست گرد پروژه، تصریح کرد: طول مسیر تعریض راست گرد ۷۵۰ 
متر و عرض این مسیر به طور میانگین چهار تا ۱۰ متر است که مقدار زیرسازی آن حدود پنج هزار 
و ۵۰۰ مترمربع و مسیر پیاده روســازی حدود یک هزار و ۹۰۰ مترمربع است.مدیر عامل سازمان 
عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات پل دایرکشنال پروژه، اظهار کرد: طول کل 
مسیر دایرکشنال ۷۵۰ متر شامل دو عدد رمپ اســت که طول رمپ A۱، ۱۶۰ متر، تابلیه ۱۴۰ متر، 
رمپ A۲ ،۴۵۰ متر، عرض مسیر ۱۲ متر شامل دو الین رفت و دو الین پیاده رو در طرفین، تعداد 
ستون ها پنج عدد، مقدار بتن حدود سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب و مقدار زیرسازی حدود چهار هزار 
مترمربع است.وی با اشاره به پروژه های عمرانی انجام شده در بخش شرقی رینگ چهارم، ادامه 
داد: با اجرای این پروژه های مهجور مانده، شهروندان به ویژه ساکنان محدوده مناطق ۱۴ و ۱۵ از 

مشکالت ترافیکی رهایی پیدا کردند.
طرفه تابان با ابراز خرســندی از احداث پروژه مجموعه پل ها و تقاطع چهار سطحی سردار شهید 
سلیمانی در مجاورت کارخانه قند در مدت زمان ۲۰ ماه، گفت: این پل در نقطه صفر رینگ چهارم 
قرار گرفته و راهگشای مناسبی برای رفت و آمد خودروها از جبهه غرب به شرق و شمال به جنوب 
است.وی با بیان اینکه خیابان های تابان و آسمان و پل آفتاب حدفاصل جاده تاکسیرانی به پل 
بتنی احداث شده در اتوبان فرودگاه وصل و نجات بخش ترافیک سه راه نقشینه، خیابان بعثت و 
عاشق اصفهانی شده است، اظهار کرد: محوطه سازی و پارکینگ ها و بخشی از کف سازی پروژه 
نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز توسط سازمان عمران طی هشت قرارداد انجام شده است.مدیر 
عامل سازمان عمران شــهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: از دیگر پروژه های اجرا شده توسط 
 این ســازمان می توان به پایانه درون شهری صفه، محوطه ســازی و پارکینگ سالن اجتماعات
  گلســتان شــهدا، پارک ســوار عاشــق آباد در منطقه ۱۲ و تعریض پــل زندان معــروف به پل

 یزد آباد اشاره کرد.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان:

 ساختمان ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پایین
 به زودی تکمیل می شود

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشــاره به محدوده پرترافیک چهارباغ پایین در مرکز اصلی 
شهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مسیر چهارباغ پایین در اکثر ساعات روز با ترافیک سنگین روبه رو 
است، امداد رسانی این محدوده شامل میدان شهدا، میدان امام حسین )ع(، بازارهای موجود در 

خیابان عبدالرزاق، چهارباغ پایین و نقاط مختلف را با مشکل روبه رو می کند.
حسین کارگر افزود: به همین جهت شهرداری اصفهان در راستای خدمت رسانی به هنگام بحران، 
زمینی متعلق به منطقه یک شــهرداری را به منظور احداث ایستگاه آتش نشــانی در نظر گرفته 
است.مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات ســاخت ایستگاه آتش نشانی 
در زمینی به مســاحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع با زیربنای ۹۰۰ مترمربع شامل ساختمان اداری 
و آشیانه خودروهای آتش نشانی در دست اقدام است.وی با اشــاره به هزینه ۷۰ میلیارد ریالی 
این پروژه، ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۸۷ درصد بوده که پس از اتمام عملیات 
عمرانی به منظور تجهیز وسایل ایمنی تحویل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 

اصفهان خواهد شد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش نظارت و بازرسی از پارکینگ ها و پل های شهری   

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از اهداف مهم 
در شهرداری اصفهان شناســایی و برداشت لیســت تجهیزات و دارایی 
های فیزیکی شهرداری و نگهداشــت از این دارایی ها به منظور استفاده 
بهتر و افزایش طول عمر مفید تجهیزات و مهــم تر از همه ایمنی و امنیت 
شهروندان در استفاده از این دارایی هاســت. ایرج مظفر با بیان اینکه به 
همین منظور مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری از سال 
۹۸ تشکیل شد، گفت: به واسطه وسعت این فعالیت ها و امکان برنامه 
ریزی دقیق برای نگهداری و تعمیرات معایب موجود، در ابتدا تنظیم سند 
راهبردی و حرکت بر اساس اســتانداردهای مربوطه ضروری به نظر می 
رســید، بنابراین این مهم تقریبا با ۱۰۰ ساعت جلســه کارشناسی محقق 
شد و سند راهبردی نگهداشت از دارایی های فیزیکی شهرداری اصفهان 
بر مبنای سندهای باالدســتی )اصفهان ۱۴۰۵( تنظیم شد که در مرحله 
تصویب نهایی است.  معاون عمران شهری شهرداری اصفهان افزود: این 
مدیریت بنا را بر این گذاشت که همه اقدامات، مراحل نگهداری و تعمیرات 
براساس استانداردهای جهانی از جمله اســتاندارد ۱۴۲۲۴ ) استاندارد 
نگهداشت سازه های شهری(پایه گذاری شود، به همین خاطر در ابتدا پس 
از شناسایی برای برداشت و ثبت دارایی ها، اقدام به تنظیم دستورالعمل 
کدینگ تجهیزات کرده است که با این عمل تمام تجهیزات کدگذاری شده و 

حتی محل دقیق نصب این تجهیزات نیز ثبت، ضبط و قابل رصد می شود. 
وی بیان کرد: در ادامه الزم بود دارایی ها دسته بندی شده و برای هر دسته 
دستورالعمل های مربوطه آماده شود که در این راســتا بخشی از دارایی 
ها در قالب ۲۷ پارکینگ مســقف، ۳۰ پل عابر پیاده مکانیزه، ۱۰۳ پل غیر 
مکانیزه، ۱۱۸  پل سواره رو، ساختمان های شهرداری، معابر و آسانسورها، 
تقسیم بندی شد.مظفر افزود: در خصوص دستور العمل پارکینگ ها در 
فاز اول ۸ پارکینگ و در فاز دوم ۵ پارکینگ دیگر تحت پوشش نگهداری 
و تعمیرات قرار گرفت که در سال ۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ با اعتباری بالغ 
بر ۱۰ میلیارد ریال نسبت به نگهداری و تعمیرات کلی و جزئی پارکینگ ها 

هزینه شده است.  

 تنظیم شناسنامه فنی ساختمان های شهرداری اصفهان 
وی با بیان اینکه که انتظار می رود در فازهای بعدی همه پارکینگ ها تحت 
پوشش نگهداری و تعمیرات قرار گیرد، اعالم کرد: از جمله اقدامات بسیار 
مهم و اساسی در بخش تعمیرات پارکینگ ها راه اندازی سیستم های 
اعالم و اطفای حریق، کنترل و نظارت بر بهداشت محیط و سرویس های 
بهداشتی، راه اندازی سیســتم های تهویه، ایمنی آسانسورها و دریافت 
تایید استاندارد آنهاست، در بخش ســاختمان ها نیز این فعالیت ها در 

چهار گروه تقسیم بندی شد که برای هر گروه پیمانکار مربوطه مشغول 
به کار شده و فقط در سال ۹۹ با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال نگهداری 
و تعمیرات آنها انجام گرفت.  معاون عمران شــهری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: یکی از نکات مهم در نگهداری ساختمان ها تنظیم شناسنامه 
فنی هر ساختمان است که این کار با تنظیم دستورالعمل های الزم محقق 
شده و برای اجرا در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به همه پیمانکاران ابالغ 
می شود که هم اکنون در فاز اول، برای پارکینگ فرشادی این امر محقق و 
ابالغ شده است. وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم و اساسی در نگهداری، 
تامین ایمنی شهروندان و استفاده کنندگان از تجهیزات و دارایی هاست که 
در این راستا همه آسانسورهای ساختمان های شهرداری پس از انتخاب 
پیمانکار و انعقاد قرارداد نگهداری و تعمیرات، برای اقدامات اساسی به 
منظور رفع عیب و اخذ تاییدیه استاندارد در دستور کار قرار گرفته است.

مظفر افزود: البته این کار به صورت مرحله به مرحله در حال انجام است 
و تاکنون بیش از ۱۰ آسانسور تاییدیه استاندارد دریافت کرده است. این 
فعالیت در سال ۹۹ با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال صورت گرفت و هر 
ســال برای تحقق این کار بودجه ای اختصاص می یابد.  وی بیان کرد: 
همچنین پل های عابر پیاده مکانیــزه یکی دیگر از دارایی های فیزیکی 
است که نقش مهمی در آرامش و آسایش شهروندان ایفا می کند که در 
فاز اول تعداد ۹ پل عابر پیاده مکانیزه تحت پوشــش قرارداد نگهداری و 
تعمیرات قرار گرفته اســت. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان در 
ادامه گفت: در این قرارداد، خدماتی همچون بررســی ایمنی عرشــه و 
آسانسور پل ها و پله ها، تامین روشــنایی کافی، انجام سرویس های 
دوره ای پل و کنترل و بررسی صالحیت افراد مستقر در پل برای حفظ و 
حراست آن ارائه می شود. این فعالیت ها در سال ۹۹ با اعتباری بالغ بر ۱۸ 

میلیارد ریال انجام گرفته و هر سال ادامه خواهد داشت.

 بازدیدهای تخصصی از پل ها برای افزایش ایمنی شهروندان 
مظفر بیان کرد: همچنین برای تداوم این خدمات، با طراحی نرم افزار 
مدیریت پل ها و بازرسی های دوره ای از سازه پل، همه پل های سطح 
شهر دوره ای رصد و این اقدامات به صورت فوری انجام می گیرد. این 
کار در سال ۹۹ با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال آغاز شد 
و همچنان ادامه دارد. همچنین یکی از قسمت های مهم پل ها درزهای 
انبساطی و بررســی ترک های احتمالی و مقاوم سازی آنهاست که در 
این زمینه اقداماتی همچون مطالعات، طراحی، مقاوم سازی، نظارت 
بر عملیات اجرایی پل های فلزی، آذر، شهید ستاری و دفاع مقدس با 

اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در حال اجراست.    

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه 
تلویزیونی» اینجا اصفهان« مسائل حوزه اجتماعی 
را یک مســئولیت جدی برای شــورای دوره ششم 
معرفی و اظهار کرد: قرارگاه اجتماعی و اتاق عملیات 
مشترک در رابطه با مناطق کم برخوردار و بخش هایی 
که میزان آسیب اجتماعی باالیی دارد با تولی گری 
شورای شهر تشکیل می شــود تا مدیریت شهری 
در کنار سایر دســتگاه ها برای اصالح وضعیت این 
مناطق حضور داشــته باشــد.علی صالحی افزود: 
برای مقابله با آســیب های اجتماعــی تمام قد به 

میدان آمده ایم و به همه وظایف قانونی که بر عهده 
داریم عمل خواهیم کــرد که این امر بــا همکاری 
نهادهای متولی و فعاالن مردمــی که در هر منطقه 
نسبت به این مسائل دغدغه دارند، میسر می شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
دســتگاه های متولی حوزه آســیب های اجتماعی 
با شورای شهر ادبیات مشــترک دارند، ادامه داد: 
در بازدیــد از مراکز نگهداری و توانمندســازی افراد 
آســیب دیده اجتماعی مســائل کوچــک و بزرگ 
هر کدام مطرح و قرار شد دســتگاه های مرتبط در 
حد توان مســائل را پیگیری کنند.وی بــا انتقاد از 
تصمیمات پشت میزی برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی افزود: مرکزی که قرار بوده نهایتا یک ماه 
از کارتن خواب ها نگهداری کند اکنون به علت ناقص 

بودن حلقه های فرآیند توانمندسازی و تصمیمات 
غیراصولی ۹ ماه فرد را نگه می دارد و وضعیت خیلی 
از مددجویان مشخص نیست.صالحی تاکید کرد: 
امیدواریــم با شــکل گیری یک قرارگاه منســجم 
اجتماعی و توجه نقش فعــاالن بومی هر منطقه و 
همراهی دســتگاه های مختلف بتوانیم حلقه های 
مفقوده در این زمینــه را به یکدیگــر وصل کنیم و 
توانمندســازی افراد آســیب دیده اجتماعی را در 
اولویت قرار دهیم.وی با بیان اینکه صرفا ساماندهی 
و ایجاد سرپناه موقت برای آسیب دیدگان اجتماعی 
مطلوب نیست، گفت: اگر چندین گرم خانه و خانه 
نگهداری معتادان بهبود یافته و زنان بی ســرپناه 
ایجاد کنیم، تاثیری نخواهد داشــت و باید تالش 

کنیم ریشه آسیب ها را مدیریت کنیم.

سخنگوی شورای اسالمی شهر:

برای مقابله با آسیب های اجتماعی تمام قد به میدان آمده ایم

اجرای 70 عنوان برنامه ویژه هفته دفاع مقدس و اربعین 
برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس و اربعین حســینی در قالب ۷۰ عنوان از سوی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اعالم شد.»آوای وطن«، »الله های جاویدان« ، مسابقه مجازی 
یادواره دفاع مقدس و برگزاری رقابت های شطرنج ویژه پیشکسوتان و سالمندان، جشنواره ورزشی 
بازی های رایانه ای و رقابت های طناب کشــی آقایان محالت از جمله برنامه های معاونت ورزشــی 
تفریحی است.برنامه هایی با عناوینی شامل اجرای ارکستر ملی اصفهان، افتتاح کتابخانه تخصصی 
موضوعی »ایثار و شهادت«،  ویژه برنامه نمایشگاهی»هنوز ادامه دارد...«، آیین رونمایی از جایزه ملی 
جهادی بانوان، اجرای تئاترهای محرم در ایام اربعین، انتشار سه کتابچه »معماری و محرم«، رونمایی 
از تاریخ شفاهی هیئت های مذهبی، سوگواره تعزیه در امتداد عاشورا و... نیز از سوی مراکز زیرمجموعه 
معاونت فرهنگی هنری ویژه هفته دفاع مقدس و اربعین حســینی برگزار می شود.ادارات فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان نیز به برگزاری برنامه هایی شامل قهرمان من، 
روایت مقدس، روضه ها و خانه ها، با گنجینه های دفاع مقدس، یادمان عشق، خاطرات مقدس، میثاق 
با شهدا، ضیافت ستارگان، ستارگان پرفروغ، کربال منتظر ماست، نواها و نگاره های عاشورایی، سروهای 

صبور، هر محله یک موکب اقدام کرده اند که در این ایام برگزار خواهد شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری »خندستان« 
مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری نمایشنامه نویســی »خندستان« تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.دبیر 
جشنواره خندستان با اعالم این خبر گفت: با توجه به درخواست بسیاری از شرکت کنندگان که به تازگی 
متوجه اعالم فراخوان شــدند، این زمان تمدید شد.سعید امامی اظهار داشــت: این بازه زمانی فرصت 
مناسبی برای کسانی است که می خواهند آثار خود را با کیفیت الزم برای جشنواره ارسال کنند بنابراین از 
عموم عالقه مندان دعوت به عمل می آید از این فرصت برای ارسال آثاری با کیفیت مطلوب بهره مند شوند.

وی افزود: جشنواره سراسری خندستان در دو بخش اصلی)تالیفی و اقتباسی( و بخش جنبی)مقاله، 
جستار ،تجربه نگاری و مطالعه چهره شاخص کمدی)مهدی ممیزان(( پذیرای آثار عالقه مندان است.

وی تصریح کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره جشنواره سراسری خندستان و مطالعه 
آیین نامه و ارسال آثار می توانند به سایت جشنواره به نشانی www.khandestan-isf.ir مراجعه کنند.

گفتنی است؛ جشنواره سراسری خندستان به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و حوزه  هنری استان اصفهان برگزار می شود که سعید امامی دبیر جشنواره، جمشید خانیان دبیر علمی 

بخش نمایشنامه نویسی و لیال پرویزی دبیر علمی بخش پژوهش این جشنواره هستند.

جایزه ای ادبی برای مهاجران افغانستانی
مدیر خانه ادبیات مستقل افغانستان از انتشار فراخوان جایزه »جان تان جور« خبر داد؛ جایزه ای که 
به منظور پاسداشت »ابوالفضل بیهقی« راه اندازی شــده و ویژه مهاجران افغانستانی ساکن استان 
اصفهان است.غالم عباس حسینی، درباره سابقه فعالیت خانه  ادبیات مستقل افغانستان می گوید: 
این انجمن ادبی سابقه ای ۱۵ ســاله دارد و حدود ۹ سالی هست که پنجشــنبه هر هفته، نشستی 
را در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می کند. البته شــیوع کرونا باعث شد که مدتی محدود به انجام 
فعالیت های مجازی شویم.وی ادامه می دهد: خانه ادبیات مستقل افغانستان سابقه برپایی جشنواره 
ماورا را در حوزه شعر و نویسندگی دارد و اکنون نیز با همکاری حوزه هنری استان اصفهان و به منظور 
یافتن نویسندگان مستعدی که شرایط زندگی و مهاجرت، فرصت شکوفا شدن این توانایی را به آن ها 
نداده، فراخوان جشنواره »جان تان جور« را منتشر کرده است.مدیر خانه ادبیات مستقل افغانستان، 
تصریح می کند: این جایزه دارای دو بخش داستان کوتاه و خاطره نویسی است و موضوع ارسال اثر به 
آن نیز آزاد است، اما به دلیل پاسداشت ابوالفضل بیهقی و به یاد هزاران سال همزیستی مسالمت آمیز 
بین ملت ایران و افغانستان، موضوعاتی نظیر بیهقی از نیشابور تا غزنی، افغانستان من، جان ایران جان 

افغانستان، شب های روشن مهاجران، هندوکش و شب طوالنی پیشنهاد می شود.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

برای نخستین بار در استان اصفهان؛

کتابخانه تخصصی ایثار و 
شهادت  افتتاح می شود

نخستین  کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت  
به همت فرهنگســرای پایداری وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری  
با همکاری اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثار 
گران ، ســوم مهر ماه  در محل فرهنگسرای 

پایداری   گشایش می یابد. 
رییس فرهنگسرای پایداری  در این خصوص 
گفت : پس از سال ها نیازســنجی در حوزه 
ترویج فرهنگ ایثار و شناســاندن شهدای 
شــهر به قشــر جدید و نوجوانان و جوانان و 
بررسی های به عمل آمده هر روز کمبود مکان 
و محلی بــرای گردهمایــی پژوهش گران و 
نویســندگان و عالقه مندان بــه مقوله دفاع 
مقدس و شهدا آشکار و آشکارتر شد .سعید 
صرامی ادامه داد:  فرهنگســرای پایداری  با 
همکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران  
در همین راســتا، اولین کتابخانه تخصصی 
ایثار و شــهادت را  با ۴۳هزار عنوان کتاب در 
قلب معنوی شهر اصفهان یعنی تخت فوالد 
در جوار شهدای گلستان شــهدا افتتاح می 
کند.وی تصریح کرد: در ایــن کتابخانه  کلیه 
آثار منتشــر شــده  در حوزه ایثار و شهادت 
موجود است که  در طرح  جامع  کتابخانه های 
شــهرداری  قرار می گیرد که  با  عضویت هر 
شــخص  در  طرح  جامع در یکی از کتابخانه 
های شهرداری اصفهان می توانید از خدمات 
همــه کتابخانه هــای شــهرداری اصفهان 
استفاده کنید. صرامی  افزود: این کتابخانه  
مجهز به  ســالن مطالعه  ویژه اعضاســت و 
عضویت برای عموم شــهروندان آزاد است 
.مدیر فرهنگسرای پایداری، ایجاد اتاق فکر 
نویسندگان و پژوهشــگران دفاع مقدس و 
اجرای طرح نذر کتــاب را از برنامه های آتی 
این کتابخانه تخصصی  عنوان کرد .شــایان 
ذکر است مراســم افتتاحیه ســوم مهر ماه 
ساعت ۱۵ با حضور جمعی از خانواده معظم 
شهدا ، جانبازان و آزادگان ، مسئولین استانی 
شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر برگزار 

می شود.

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: بناها و محوطه های تاریخی و گردشگری زیر پوشش 
این اداره کل در حدود ۲ ماه گذشته و به دلیل شرایط قرمز کرونایی تعطیل بودند؛ اما در این هفته امکان بازگشایی آنها با نارنجی شدن وضعیت استان، فراهم 
شد.شهرام امیری با بیان اینکه بازگشایی اماکن تاریخی و گردشگری در وضعیت نارنجی شهرها بر اساس مصوبات و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا 
صورت می گیرد، افزود: آثار تاریخی اصفهان در ایام نوروز امسال فعال بودند؛ اما پس از آن در موج چهارم تعطیل شدند.وی با بیان اینکه در مدت کوتاهی قبل 
از موج پنجم کرونا نیز اماکن تاریخی و گردشگری اصفهان فعال بودند، خاطرنشان کرد: با شدت گرفتن موج پنجم کرونا و قرمز شدن وضعیت استان، فعالیت 
این اماکن نیز از اواسط تیر امسال  متوقف شد.امیری با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ بنا و مکان تاریخی و گردشگری زیر پوشش اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان قرار دارد، تصریح کرد: تعطیلی این اماکن به درآمدهای این اداره خسارت زیادی وارد کرد.وی با بیان اینکه واحدهای خدمات رسان مانند هتل ها در 

این مدت با ۵۰ درصد ظرفیت فعال بود، گفت: بناهای تاریخی و محوطه های گردشگری زیر نظر این اداره کل از ۲۸ شهریور بازگشایی شد.

شرایط بازدید از آثار تاریخی اصفهان فراهم شد

آیین تکریم و معارفه 
شهردار شاهین شهر

آییــن تکریــم و معارفه شــهردار 
شاهین شــهر بــا حضــور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهــان، نماینده شهرســتان در 
مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
شهرســتان، امام جمعه شــاهین 
شهر و جمعی از مدیران شهرستان 
در سالن شیخ بهایی شاهین شهر 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: شاهین پرس
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احتماال تا به حال با رسم های عجیب و غریبی در بعضی از 
کشور ها آشنا شده اید که باورش برای تان سخت است؛ اما 
جالب اســت بدانید بعضی از چیز های ساده و معمولی که 
در کشور ما رایج است، در بعضی از کشور ها ممنوع شناخته 
می شود که در ادامه قصد داریم تعدادی از آن ها را به شما 

معرفی کنیم.
واکر کودک: واکرها در کشــور کانادا جزو ابزار ممنوعه 
هســتند، علت آن هم حفظ امنیــت 100 درصدی کودکان 
است. این وسایل در سال 2004 ممنوع اعالم شدند. یعنی 
کودکان تا زمانی که یاد بگیرند روی پای خودشان بایستند، 

فقط باید چهار دست و پا راه بروند.
مصرف زیاد سس مایونز، کچاپ و سرکه: در فرانسه این 
سه مورد در مدرسه ها باید به صورت محدود استفاده شود 
که علت آن هــم افزایش کیفیت رژیم بچه های مدرســه 
اســت. در این قانون اعالم کردند همه ســس ها از جمله 
سس مایونز، کچاپ و سس سرکه نباید به صورت آزادانه 

در دسترس بچه ها قرار بگیرد.
چاقی: اگر در ژاپن زندگی کنید و بین ســن 40 الی 74 
سال باشید، قانونی برای تان وجود دارد که برای بعضی از 

شغل ها باید دور کمرتان را اندازه بگیرند. اگر سایز دور کمر 
شما بیش از حد مجاز باشد، به شــما رژیم می دهند تا به 

وزن و الغری مورد نظر برسید.
جویــدن آدامــس: جویــدن آدامــس در ســنگاپور

  در بیــن عمــوم کار غیرقانونــی اســت. فقــط بعضی از 
 آدامس ها هســتند که مجوز اســتفاده دارنــد. علت آن

 هم فقط باید دســتور پزشــک باشد. در ســنگاپور به این 
 موضوع به شــدت اهمیت می دهند، در غیــر این صورت 
 شــما را جریمه می کنند یــا حتی ممکن اســت به زندان 

هم بیفتید.
سر و صدا: در استرالیا نباید در بعضی از زمان های خاص 
ســر و صدای زیادی داشته باشــید،به خصوص اگر شب 
باشد و دیگران بخواهند بخوابند. در روز های جمعه نیز سر 

و صدا در کل روز ممنوع است.
ماهی قرمز: در رم شما اجازه خریدن ماهی قرمز ندارید 
و نباید آن را داخل تنگ شیشه ای نگه دارید زیرا این کار را 
یک اقدام بسیار خشــن در برابر ماهی می دانند. به علت 
اینکه اکســیژن را برایش محدود می کنــد و حتی باعث 

کوری اش می شود.

صحبت نکردن با ســگ ها هنگام پیاده روی: در رم یک 
قانون کامال جدی در مــورد حیوان وجود دارد و آن هم این 
است هنگامی که صاحبان سگ ها را به پیاده روی می برند، 
نباید با آن ها صحبت کنند، در غیر این صورت باید 700 دالر 

جریمه بپردازند.
ماشین سواری بدون بنزین: در آلمان شما هر زمان که 
بنزین تمام کنید، باید ماشین را متوقف کنید و حق ندارید 
بدون بنزین )با بنزین کم( ماشــین برانید. همچنین هیچ 
کس حق ندارد در اتوبان پیاده باشد، در غیر این صورت باید 
جریمه پرداخت کند، زیــرا جان بقیه را بــه خطر انداخته 

است.
کفش پاشنه بلند: از سال 2009 مردم یونان حق ندارند 
در هیچ مکان تاریخی کفش پاشنه بلند بپوشند زیرا آن ها 
عقیده دارند که کفش پاشنه بلند فشار زیادی به زمین وارد 
می کند و ممکن اســت کــه هنرهای معمــاری و کهن را 

تخریب کند.
ســکه در کانادا: در کانادا، به شــما اجازه نمی دهند که 
بیش از 25 پنی برای هر بار خرید، سکه استفاده کنید. این 

قانون از سال 2013 اجرا شد.

آشپزی
ته  چین گوشت

مواد الزم: پیاز یک عدد، روغن به مقدار الزم، گوشت  600 
گرم،نمک و زردچوبه و فلفل به مقدار الزم،برنج 4 پیمانه،تخم مرغ 

دو عدد، ماست چکیده 8 قاشق غذاخوری، کره 200 گرم، زعفران دم کرده  
4 قاشق غذاخوری، خالل بادام و خالل پسته برای تزیین به مقدار الزم

طرز تهیه: برای پخت ته چین گوشت درون قابلمه ای مناسب مقداری روغن بریزید. سپس 
قابلمه را روی حرارت گاز قرار دهید و پیازها را درون روغن تفت دهید تا نرم شوند. سپس گوشت را به 
آنها بیفزایید و تفت دهید. بعد از اینکه گوشت تغییر رنگ داد به مخلوط پیاز و گوشت ، زردچوبه و فلفل 
سیاه و آب و زعفران دم کرده را بیفزایید و اجازه دهید تا گوشت به مدت 2 ساعت پخته شود و در اواخر 

پخت گوشت به آن نمک اضافه کنید و بعد از پخت  قابلمه را از روی حرارت گاز بردارید. در مرحله بعدی فر را 
روی دمای 180 درجه سانتی گراد تنظیم کنید تا به خوبی گرم شود. برنج را آبکش کنید. درون ظرفی دیگر 

تخم مرغ ها را بشکنید و ماست، ادویه ها و کره و زعفران دم کرده را به تخم مرغ ها بیفزایید و آنها را هم 
بزنید سپس برنج را درون مخلوط تخم مرغ ها بریزید و آن را هم بزنید. در مرحله آخر مقداری روغن 

درون ظرف مخصوص فر بریزید و نصف مایه ته چین را درون ظرف بریزید و گوشت را به صورت 
الیه ای و منظم روی سطح برنج بچینید و باقی مانده مایه ته چین را روی گوشت ها بریزید 

سپس ظرف حاوی ته چین را به مدت 60 دقیقه درون فر قرار دهید و بعد از اینکه ته 
چین به صورت کامل پخته شد آن را از فر بیرون آورید و در ظرف مورد نظر خود 

برگردانید و این غذای ایرانی خوش طعم را با خالل پسته و خالل 
بادام و خالل پوست پرتقال به زیبایی تزیین کنید.

موارد عجیبی که در  کشورهای دیگر  ممنوع است

»صبح جمعه با شما«، دوباره به آنتن رادیو 
بازخواهد گشت

 همبازی شدن بیژن بنفشه خواه 
با میرطاهر مظلومی در سریالی جدید

کارگردان برنامه رادیویی پر مخاطب »صبح جمعه با شما«، از پخش 
دوباره این برنامه از 16 مهر خبر داد. ساجد قدوسیان، تهیه کننده، 
سردبیر و کارگردان این برنامه افزود: »در این دو ماه که به احترام 
ایام سوگواری برنامه نداشتیم، بیکار نبودم و بیشتر در راستای ترمیم 
گروه نویسندگان برنامه تمرکز داشتم.«وی در پاسخ به چگونگی ضبط 
برنامه نیز ابراز امیدواری کرد که از این پس همه گروه بتوانند به نحوی 
دور هم جمع شوند. 

 تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »خودخواسته« به کارگردانی علیرضا 
بذرافشان گفت: این روزها تصویربرداری در تهران ادامه دارد و تا دو ماه 
دیگر ضبط مان به پایان می رسد.امیرحسین طالبی کاشانی، ادامه 
داد: به تازگی دو بازیگر جدید به گروه بازیگران این سریال اضافه شده 
اند، میرطاهر مظلومی و بیژن بنفشه خواه از بازیگران جدید این سریال 
هستند.کاشانی همچنین بیان داشت: به احتمال فراوان اواخر پاییز و 
اوایل زمستان پخش خواهیم داشت.

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

مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان از بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ساختمان تهران بازدید کرد.منصور یزدی زاده ضمن بازدید از غرفه های 
شــرکت های مختلف به گفت وگو و تبادل نظر با صاحبــان صنایع و صاحب 
نظران حاضر در نمایشگاه پرداخت. وی در این بازدید گفت: ذوب آهن اصفهان 
تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران بوده و همواره با شرکت در نمایشگاه های 
مختلف نسبت به شناسایی نیازهای جامعه و پاسخگویی مناسب به آن تالش 
می کند. مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به تولیــد انواع محصوالت 
فوالدی کیفی صنعتی، سازه های مختلف فوالدی و تولید انواع ریل مترو و راه 
آهن و محصوالتی مانند آرک TH36 برای معادن گفت: تمام این محصوالت 
براســاس نیاز جامعه و تقاضای بازار، تولید و عرضه شــده است. یزدی زاده 
افزود: محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان در بورس به فروش می رسد ولی 
با کسب مجوز و کمک شرکت های دســت اندرکار فروش و توزیع محصوالت 
خود، درصدد یافتن راهی برای عرضه مستقیم و پاسخگویی به رفع نیازها و 
تقاضا های با مقیاس پایین مردم و تکمیل ســبد خرید آن ها هستیم. مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: هرچند کارخانه ما قدمت دارد ولی با توجه 
به طرح های توسعه و نوســازی، تمامی قسمت های این شرکت به روز شده 
است. یزدی زاده به اهمیت سازه های فوالدی در ساخت و سازهای جدید و 
نقش ذوب آهن اصفهان در تامین نیازهای این ســازه ها پرداخت و با اشاره 
به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت گفت: ذوب آهن 
اصفهان این برنامه را فرصت مناسبی برای توسعه سازه های فوالدی می داند 
و با تمام توان برای تحقق آن تالش خواهد کرد. با این حال از مســئوالن بلند 
پایه کشــور انتظار می رود که نیازهای شــرکت های تولیــدی و صنعت فوالد 
کشور از جمله ذوب آهن اصفهان را در نظر بگیرند و همان گونه که انتظار دارند 
محصوالت فوالدی با کیفیت و ارزان قیمت تحویــل بگیرند، در جهت تامین 

مواد اولیه و انرژی با قیمت مناسب برای آن ها هم اقدام کنند. در واقع برای 
تقویت زنجیره تولید باید از ابتدا تا انتها هــم به فکر مصرف کننده و هم تولید 
کننده باشیم. وی افزود: در این زمینه بانک ها، معادن و سازمان های مختلف 
باید با تولید کنندگانی مانند ذوب آهن اصفهان همکاری و مشــارکت داشته 
باشــند. در این صورت با عرضه تولیدات فوالدی و دیگر مصالح ساختمانی 
توسط شــرکت های مختلف و از جمله ذوب آهن اصفهان، طرح ساخت یک 
میلیون مسکن دولت و تبعات اقتصادی و اشــتغال زایی آن خیلی سریع تر 
و باالتر از انتظار به ثمر می رسد. به هر حال ذوب آهن اصفهان در این زمینه با 
سازمان های مختلف و به ویژه سازندگان سازه های فوالدی،آماده همکاری 
است. در ادامه بازدید مقامات کشوری، متخصصان و عالقه مندان از غرفه ذوب 
آهن اصفهان در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 
در روز پنجشنبه و آخرین روز برگزاری این نمایشگاه دکتر غالمرضا شریعتی 
، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران از غرفه ذوب 
آهن اصفهان بازدید کرد . در این بازدید از طرف کارشناسان ذوب آهن اصفهان 
نمونه محصوالت فوالدی ذوب آهن و آخرین استانداردهای داخلی و جهانی 
مورد استفاده در تولیدات شرکت ازجمله استانداردهای مورد استفاده در تولید 

مقاطع ساختمانی و انواع ریل راه آهن و مترو توضیح داده شد.
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران ضمن ابراز خوشــنودی از حضور در 
غرفه ذوب آهــن اصفهان وتشــکر از زحمات کارکنان ایــن مجموعه اجرای 
اســتانداردهای الزم و به روز در تولیدات این شــرکت را عامــل موفقیت آن 
برشمرد. در ادامه بازدیدها از غرفه ذوب آهن اصفهان، مهندس خلیل محبت 
خواه، مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران نیز از غرفه ذوب آهن اصفهان 
بازدید کرده و با نحوه تولیــد و عرضه محصوالت فوالدی این شــرکت برای 

ساخت و سازهای کشور از جمله ایجاد سازه های فوالدی آشنا شد.

نخستین بار در کشــور امکان اندازه گیری سطح، سرعت، دما و حجم فاضالب 
جاری در شبکه های فاضالب شــهر اصفهان به صورت بر خط فراهم شد.  مدیر 
دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضالب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر تجهیزات دبی سنجی در 10 نقطه از شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب شهر اصفهان نصب شده که در کشور بی نظیر است. 
علیرضا زمان میرآبادی  اظهار کرد: این ســامانه شامل 10 ایستگاه دبی سنجی 
ثابت و 10 ایستگاه دبی سنجی متحرک است که امکان ثبت و تحلیل داده ها در 
مورد چگونگی هدایت شبکه فاضالب شــهر اصفهان را به کاربران  می دهد. وی 
افزود: تحلیل این داده ها از آن جهت مهم است که به ویژه هنگام بارندگی و ورود 
آب باران به شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب، امکان گزارش به سامانه 122 و 
واحدهای رسیدگی به حوادث جهت برنامه ریزی برای هدایت جریان فاضالب 

و جلوگیری از پس زدگی فاضالب به داخل منازل را فراهم می سازد. مدیر دفتر 
سیستم های کنترل و انرژی فاضالب آبفای اســتان اصفهان با اشاره به لزوم 
پیشگیری از  پس زدگی فاضالب خانگی در زمان بارندگی عنوان کرد: این سامانه 
امکان اعالم هشدار باالزدگی فاضالب را می دهد تا در صورت بروز مشکل، نسبت 
به رفع گرفتگی و ترمیم شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب اقدام شود. وی از دیگر 
مزایای دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودی تصفیه 
خانه های فاضالب اعالم کرد. گفتنی اســت؛ فناوری دبی سنجی منهول های 
شبکه فاضالب به صورت سنجش بر اســاس Area Velocity است. در این 
فناوری، دستگاه دبی سنج در داخل منهول به صورت مغروق در جریان فاضالب 
قرار می گیرد و سپس اطالعات جمع آوری شده آن از طریق کابل به تابلوی جمع 

آوری و سپس از طریق پیامک به مرکز تحلیل داده ها ارسال خواهد شد.

پدر مددکاری اجتماعی ایران گفت:ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد 
مبارکه در راستای همبستگی با جامعه در شــرایط بحرانی کرونا تحسین 

برانگیز است و نیاز است این گونه اقدامات سرمشق جامعه شود.
مصطفی اقلیما اظهــار کرد: مســئولیت اجتماعی ســازمان ها، ضوابط و 
قوانینی اســت که جامعه بر عهده سازمان ها گذاشــته و موظف به اجرای 

آن هستند.
وی افزود: متاسفانه ســازمان های دولتی و خصوصی کمتر به مسئولیت 
اجتماعی خود پای بند هستند و اگر این تعهد و مسئولیت پذیری به درستی 
اجرا می شد با آســیب های اجتماعی کمتری مواجه بودیم.پدرمددکاری 
اجتماعی ایران تصریح کرد: وقوع هر بحرانی نظیر شیوع کرونا تمام ارکان 
جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و اقدام شــرکت فوالد مبارکه در راستای 
همبستگی با جامعه در شرایط بحرانی تحســین برانگیز است و نیاز است 

این گونه اقدامات سرمشق جامعه شود.
وی اضافه کرد: ایفای مســئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در تامین 
اکســیژن رایگان مراکز درمانگر نشــان می دهد که در مواقع بحرانی نظیر 
شیوع کرونا این شــرکت با چشم پوشــی از عواید فروش اکسیژن برای 
نجات جان بیماران اقدام کرد و این مســئله زمانی در سطح جامعه نمود 
پیدا می کند که شــرکت هایی هم بودنــد که به این مســئولیت اجتماعی 
پای بند نبودند. اقلیما با بیان اینکه اقدام شــرکت فــوالد مبارکه در ایفای 
مسئولیت اجتماعی برجسته است، گفت: اگر تمام بخش ها و ارکان جامعه 
به مسئولیت های اجتماعی متعهد باشــند به درستی می توان بحران های 

جامعه را پشت سر گذاشت.

 CARES جلســه مقدماتی ممیزی محصول جهت اخذ گواهینامه
به صورت ارتباط On-line و با اســتفاده از بستر اینترنت با پالمر و 
بهادیر از مدیران موسسه CARES با حضور مدیران مرتبط شرکت 
در سالن جلســات معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان برگزار 

شد. 
مدیر کیفیت فراگیر شــرکت گفــت : پالمر در این جلســه مطابق 
پاورپوینت ارســالی به معرفی موسســه کرز و دامنه فعالیت این 
موسســه و ســپس چگونگی انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه 
CARES پرداخت و در پایان خواسته های موسسه کرز از سازمان 
در جریان انجام ممیزی را اعــالم کرد و در این ارتباط اســتفاده از 
QR-CODE ثابت و دینامیک روی پالک محصول تولیدی را برای 
ارسال به کشور انگلستان الزامی دانســت.  همچنین در این جلسه 
جهت انجام ممیزی برنامه ریزی الزم انجام پذیرفت. سید حسین 
دیباجی افزود : در ادامه بهادیر مواردی را در مورد نحوه انجام ممیزی 
Sustainability که به تازگی جزو الزامات انجام ممیزی جهت اخذ 
گواهینامه CARES است را ارائه داد  و مقرر شد جلسه هماهنگی 

قبل از جلسه ممیزی برنامه ریزی شود.
شایان ذکر است؛ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال 1396 

تا سال 1398 دارای گواهینامه CARES بوده که از سال 1398 به 
دلیل تحریم های ظالمانه ، موسســه CARES ایــن گواهینامه را 
تمدید نکرده و به همین علت در این سال مجددا ممیزی جهت اخذ 

گواهینامه به صورت صدور مجدد انجام خواهد پذیرفت.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت، تالش می کنیم

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب شهر اصفهان به صورت آنالین

پدر مددکاری اجتماعی ایران:

مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در ایام کرونا سرمشق جامعه شود

 برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان 
جهت دریافت مجدد گواهینامه موسسه CARES انگلستان
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