
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05  تا ساعت 19:00 سه شــنبه  مورخ 1401/05/11  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11  تا ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكی معتبر يا فيش واريزی به حساب 
جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون 

نحوه انتشار اوراق مشارکت( به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های عصر ایرانیان و زاینده رود  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی ميباشد 

وهمچنين آگهي اين مناقصه  در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و ســايت شركت توزيع برق استان اصفهان به 

آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتی كه پس از 

تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه 
بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7- الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی 

دو مرحله ای به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

تاريخ بازگشايی شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

1
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 

کم تلفات  توزیع
08/309.772.000.000 صبح2258/14011401/05/25

2
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 

کم تلفات  هرمتیک  توزیع
08/4514.760.000.000 صبح2259/14011401/05/25

09/003.732.000.000 صبح2260/14011401/05/25مناقصه خرید ریکلوزر3

مصطفی محمودی- شهردار گلشهر م الف:1358418

آگهی مزایده عمومی

شهرداری گلشهر در نظر دارد نسبت به اجاره سالن ورزشــی 9 دی از طریق انتشــار آگهی مزایده عمومی با قیمت پایه ماهانه 22/000/000 ریال، به شرط اخذ مبلغ 

350/000 ریال به ازای هر سانس یک ونیم ســاعت اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید به منظور کســب اطالعات بیشتر به واحد مالی شهرداری 

مراجعه یا با شماره تلفن 57322222-031 تماس حاصل نمایند.

- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات، پایان وقت اداری 1401/05/27 می باشد.

نوبت اول

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 9 مردا د 1401
2 محرم 1444

31 جوالی 2022
 شماره 3589   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

»دارویار«؛ طرحی که مردم و داروخانه ها را سردرگم کرده است؛

چراغ خاموش!

شهردار اصفهان:
 به  زودی اصفهان به یکی

  از شهرهای هوشمند
 کشور تبدیل می شود

سرپرست روابط عمومی شرکت آبفای 
 استان با اشاره به کم شدن تولید

 آب در اصفهان گفت که قطعی آب 
همچنان ادامه دارد؛

سیل هم افاقه نکرد!

بازگشت شرایط حاد کرونایی به استان؛

اصفهان و 11 شهر دیگر در 
وضعیت قرمز کرونایی

رییس اداره مدیریت راه های استان:

همه راه های مواصالتی 
استان اصفهان باز است

فضای شهر 
 اصفهان حال
  و هوای محرم
 به خود گرفت 

اسکان اضطراری 3۷0 نفر و نجات 
۶0 نفر از سیل در استان اصفهان

 پاییز  زودرس
 به جان درختان چنار اصفهان افتاد

7

5

7

3

5

3

5

3

5

8

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
 بارش ها، خسارتی به شبکه توزیع برق 

وارد نکرد
معاون تحقیقات هواشناسی استان اصفهان:
 سیالب برای کالن شهر اصفهان

 پیش بینی نمی شود

  »برندسازی« 
پاشنه آشیل زعفران اصفهان

 سود »طالی سرخ« ایران 
در جیب کشورهای همسایه؛

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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پاسخ آمریکا به تهدید هسته ای کره شمالی
ایسنا نوشــت: ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اظهارات کیم جونگ اون مبنی بر آمادگی 
کشورش برای رویارویی نظامی هسته ای با واشنگتن پاسخ داد.به گزارش تاس، در پی تهدیدهای 
هسته ای رهبر جوان کره شــمالی، ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران 
گفت: تعهدات ما در قبال امنیت شــبه جزیره کره و ژاپن »محکم و قاطع« اســت. پرایس افزود: 
اظهارنظرهایی که به تازگی شــنیدیم تفاوتی با آنچه قبال از کره شمالی شــنیدیم، ندارد. آمریکا به 
اظهارات رهبر کره شمالی پاسخی نخواهد داد؛ اما اگر کره شمالی پیام مشابهی را از ما دریافت کند، 
نباید تعجب کند. وی تاکید کرد که ایاالت متحده با مشورت کره جنوبی و ژاپن جهت مهار اقدامات 
تحریک آمیز کره شــمالی که تهدیدی مداوم برای صلح بین المللی و توافق منع اشاعه تسلیحات 
هسته ای است، تالش خواهد کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که 
آیا تغییری در روابط آمریکا با کره شــمالی ایجاد شده است، گفت: متاسفانه ما در همان وضعیتی 
هستیم که قبال بودیم و از زمان آغاز به کار دولت بایدن، در حال بررسی سیاست ها در قبال کره شمالی 
هستیم.به دنبال تخلیه کامل شبه جزیره کره از سالح های هسته ای از طریق گفت وگو و دیپلماسی 
هســتیم.وی افزود: ما تاکید کرده ایم که هیچ نیت خصمانه ای نسبت به کره شمالی وجود ندارد، 
از ســوی آمریکا درهای گفت وگو با پیونگ یانگ همچنان باز است؛ اما هنوز پاسخ واقعی دریافت 

نکرده ایم.
 

حامیان صدر،  دفترها را بستند
ایسنا نوشــت: منابع خبری عراق از بســتن چند دفتر جریان حکمت ملی و چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق توسط حامیان جریان صدر خبر دادند.شفق نیوز به نقل از یک منبع امنیتی در استان 
بصره اعالم کرد که شماری از حامیان جریان صدر با تجمع در مقابل دفتر جریان حکمت ملی در این 
استان اقدام به بستن آن کردند. این منبع امنیتی همچنین گفت که معترضان دفتر شبکه الفرات 
وابسته به جریان حکمت ملی در بصره را نیز بستند.شفق نیوز در ادامه به نقل از یک منبع در جریان 
صدر گزارش داد که حامیان این جریان در اعتراض به ســخنرانی عمار حکیم، رهبر جریان حکمت 
ملی درباره تشکیل دولت و دیدار اخیر وی با محمد شــیاع السودانی، نامزد پست نخست وزیری 
عراق، تعدادی از دفاتر جریان حکمت ملی در بغداد را نیز تعطیل کردند. طبق گفته این منبع، این روند 
بستن دفاتر وابسته به جریان حکمت ملی به استان های دیگر نیز کشیده خواهد شد. در همین حال، 
منابع مطلع نیز به شبکه سومریه نیوز گفتند که چند معترض اقدام به بستن دفاتر و مراکز وابسته 

به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بغداد و چند استان دیگر کردند.
 

نصیحت »ترامپ« به »پلوسی«: به تایوان نرو!
رییس جمهور سابق آمریکا از ســفر رییس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان و ایجاد درگیری 
با چین انتقاد کرد.دونالد ترامپ، رییس جمهور ســابق آمریکا از سفر برنامه ریزی شده پلوسی به 
تایوان انتقاد و اعالم کرد او فقط اوضاع را بدتر می کند و نباید به تایوان برود.براساس گزارش هیل، 
ترامپ در این خصوص گفت: »درگیری با چین آخرین چیزی است که او باید در آن به فکر آن باشد. 
او )پلوســی( فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد. هر چیزی را که او لمس می کند، به آشوب، اختالل، و 

چرند تبدیل می شود«
پکن به پلوسی نسبت به بازدید از این جزیره هشدار داده و گفته است که این »خط قرمز« چین را به 
چالش می کشد و آمریکا با »اقدامات متقابل قاطعانه« مواجه خواهد شد. دولت چین در چند ماه 
گذشته مانور های نظامی را در نزدیکی تایوان  افزایش داده است.در همین راستا کاخ سفید تاکید 
حامی سفر پلوسی به تایوان نبوده ، جو بایدن نیز در این خصوص گفته است که ارتش آمریکا فکر 
می کند اکنون زمان خوبی برای سفر به تایوان نیست. اگرچه بایدن هیچ حرکت علنی برای جلوگیری 

از سفر پلوسی انجام نداده است.

اندیشکده آمریکایی: زیان بار بودن انزوای ایران را همه فهمیدند جز آمریکا؛

سیاست قدیمی بی نتیجه

یک  اندیشــکده آمریکایی تاکید کرد بســیاری از  فارس 
دولت هــای منطقــه خاورمیانه راهبــرد بی حاصل 
انزوای ایران را کنار گذاشته و دنبال روابط با ایران هستند، دولت آمریکا 
هم باید راهبرد بی نتیجه خود را که ایران را وادار می کند مقاومت در برابر 
فشارها را بیشــتر کند و توانمندی های اقتصادی و نظامی خود را باالتر 

ببرد، کنار بگذارد.
نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت وابسته به »اندیشکده کوئینسی« 
در گزارشی تحلیلی می نویســد: رویکرد همیشگی آمریکا در چند دهه 
گذشته، منزوی کردن بیشتر ایران بوده است. اما این حس انزوا ممکن 
است تمایل ایران برای تنش زدایی و همکاری اقتصادی را خاموش کند و 
به سمت سیاست های نامطلوب براند. سیاست آمریکا همچنان ایران را 
وادار می کند مقاومت در برابر فشار خارجی را بیشتر کند، توانمندی های 
اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهد و نیروی خود را صرف رابطه با 
دولت هایی کند که تمایلی به مشارکت در کمپین فشار علیه ایران ندارند.

تغییر راهبرد بی نتیجه منزوی کردن ایران، فرصت های مهمی را ایجاد 
می کند. بسیاری از دولت های خاورمیانه، آشــکارا به این تغییر توجه 
نشــان داده اند و برای تعامل دیپلماتیک با ایران می کوشند تغییرات 
در ژئوپولیتیک خاورمیانه روشــن می کند که ریشــه اصلی تنش های 
منطقه، عمال به همان آفتی بازمی گردد که دیپلماسی منطقه ای را مختل 

می کرد؛ طرد کردن و منزوی سازی. کشورهای منطقه، تدریجا می فهمند 
که مسیر فعلی تکرار تنش، پایدار نخواهند ماند. امارات متحده عربی 
دراندیشه اعزام سفیر به تهران است. در حالی که فشاری بر ریاض برای 
عادی سازی با اسراییل وجود دارد، سعودی ها در تعامل دیپلماتیک با 
تهران هستند. این تغییر نگرش در میان شــرکای آمریکا، باید فضای 
مناسبی را برای سیاســتگذاران در واشــنگتن فراهم آورد تا آنها نیز در 
نگرش خود تجدید نظرکنند، مخصوصا در تفکر غیرقابل اجتناب بودن 
درگیری و بحران در منطقه.برجام، منطقی ترین نقطه آغاز برای گشودن 
گره روابط پرتنش بین المللی و منطقه ای ایران و ایجاد چارچوبی برای 
تنش زدایی در دیگــر زمینه های منطقه ای بود. همه کشــورهای عضو 
شورای همکاری، از جمله عربستان و امارات با وجود برخی تردیدهای 
اولیه، اکنون عالقه خود را به احیای این توافق نشان می دهند.کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس، اهمیت آرام  سازی در روابط واشنگتن - 
تهران را دریافته اند و به دستاوردهای بالقوه سیاسی، نظامی و اقتصادی 
که می تواند از گشایش در تحریم های ایران حاصل شود، توجه دارند. 
این موضوع باید در سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه گنجانده شود.جو 
بایدن نیز اخیرا در مقاله ای که پیش از ســفر به خاورمیانه در واشنگتن 
پست منتشــر شــد، فواید یک خاورمیانه امن تر و درهم بافته تر را به 
رسمیت شــناخت و اینکه چگونه »آبراه های این منطقه برای تجارت 

جهانی و زنجیره عرضه، نقشی بنیادین دارند« و »منابع انرژی منطقه 
برای خنثی کردن اثرات جنگ روسیه بر عرضه جهانی حیاتی هستند.« 
وی همچنین تصدیق کــرد که منطقــه در حال نزدیک شــدن از گذر 
دیپلماسی و همکاری اســت به جای آنکه با نزاع، چند پاره شود. اما به 
نظر می رسد که این واژه ها درباره منطقه ای گفته می شود که شامل ایران 
نمی شود. بایدن همچنان به رویکرد منزوی سازی و تحریم های چندالیه 
چند دهه ای و سیاست بازدارندگی علیه ایران ادامه می دهد؛ رویکردی 

که مانع اصلی همکاری های فراگیر منطقه ای بوده است.
اگر برجام احیا نشود، تحریم های ثانویه آمریکا پابرجا مانده و شدیدتر 
می شوند و واشنگتن یک بار دیگر کارزار فشار حداکثری بر تهران را از سر 
می گیرد. این وضعیت نه تنها هرگونه امکان برای دیپلماسی منطقه ای 
را خفه می کند بلکه تاثیری شــگرف و منفی بر تحوالت دیپلماتیک و 
اقتصادی در منطقه می گذارد. در چنین شــرایطی، به نظر می رسد که 
واشنگتن به دنبال تشدید تنش ها از گذر شراکت در منطقه و اتحادهایی 
باشد که برای ایزوله کردن تهران طراحی شده اند. این خطرناک است 
اما دولت هــای منطقه هم، چنــدان حمایت جــدی ای از آن به عمل 
نیاورده اند. این منطقه، تجربه های تلخی از تشــدید کشمکش نظامی 
در سال ۲۰۱۹ دارد.چه توافق هسته ای زنده شود یا نشود، ضرورت دارد 

آمریکا در سیاست قدیمی انزوای ایران، تجدید نظر کند.

فرانسه که با موج گسترده ای از مخالفت گروه های 
حقوق بشری در خصوص میزبانی از چهره ضد حقوق 
بشری همچون ولیعهد ســعودی مواجه است، در 
بیانیه مشترکی با دولت ریاض، ادعاهای همیشگی 
غرب و برخی حکام عرب در خصوص برنامه هسته ای 
مســالمت آمیز ایران را تکرار کرد.خبرگزاری دولتی 
عربستان )واس( روز جمعه گزارش داد، در این بیانیه 
بر تالش های بین المللی برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به سالح هســته ای، تضمین صلح آمیز بودن 
برنامه هسته ای ایران، ترغیب ایران به همکاری کامل 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی، حفظ اصول حسن 
همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای 
منطقه تاکید شد.این خبرگزاری افزود : دو طرف در  
بیانیه خود بر اهمیت ثبات بازارهای جهانی انرژی، 
عرضه بی وقفه عرضه غذایی گنــدم و غالت به همه 

کشورهای جهان و حفظ عرضه فراوان و ثبات قیمت 
آن تاکید کردند.بر اساس این بیانیه ۱۱ بندی دو کشور 
درجریان گفت وگوهای خود بر لزوم مبارزه مشترک 
با تروریسم، تقویت همکاری های نظامی و دفاعی و 
همچنین حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی بر 
اساس میثاق ملل متحد و رعایت حسن همجواری و 
احترام به تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی 
کشورها تاکید کردند.عربســتان و فرانسه حمایت 
خود از حاکمیــت، امنیت و ثبات لبنــان و اهمیت 
اجرای اصالحات همه جانبه سیاسی و اقتصادی را 
مورد تاکید قرار دادند و از عملکرد صندوق سعودی-

فرانسوی برای حمایت از فعالیت های بشردوستانه 
و امدادی در لبنان ابراز خرسندی شد.حل مسالمت 
آمیز موضوع فلســطین با تاکید بر لزوم تشکیل دو 
دولت و دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه مبتنی 

بر حفظ تمامیت ارضی این کشــور از دیگر مباحثی 
بود که دو طرف بر آن تاکید کردند. ســفر محمد بن 
سلمان ولیعهد عربســتان به فرانسه دو هفته پس 
از سفر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به ریاض 
انجام شد.این سفر که انتقاد گسترده فعاالن حقوق 
بشر و نیز مخالفان دولت را در پی داشت اولین سفر 
اروپایی بن ســلمان بعد از صدور دستور قتل جمال 
خاشــقچی روزنامه نگار منتقد خاندان آل ســعود 

محسوب می شود.

خبر روزاتهام زنی »مکرون« و »بن سلمان« علیه ایران

واکنش روزنامه جمهوری اسالمی به عکس نمایندگان در سیل
برخی از نمایندگان مجلس، وزرا و شهردار تهران با لباس های رسمی و بدون تجهیزات کمک رسانی، با 
حضور در مناطق سیل زده استان تهران به ویژه امام زاده داوود با پاچه های گلی عکس یادگاری گرفتند!

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: این عکس های یادگاری در فضای مجازی با واکنش های کاربران 
مواجه شد. برخی از کاربران فضای مجازی گفتند: در چهره این افراد نه اثری از غم و دلهره مردمی بود که 
سیل، خانه و زندگی شان را نابوده کرده و نه نشانی از خستگی آن امدادگری که بی ادعا در حال کمک به 
مردم است. تنها شباهت این ها با مردم سیل زده و امدادگران زحمتکش فقط »پاچه های گلی« است 

وگرنه کدام انسان سیل زده ای در این شرایط به فکر انداختن عکس یادگاری است؟
   

طعنه روزنامه اصول گرا به نمایندگان: 

 آستین باال زدن مسئوالن قبل از سیل
 بیشتر اثر داره یا پاچه باال دادن بعد سیل؟!

روزنامه اصول گرا به حضور چند نماینده مجلس در محل ســیل امامزاده داود طعنه زد.روزنامه جوان با 
اشاره به حضور چند نماینده مجلس در محل سیل امامزاده داود و گرفتن عکس یادگاری نوشت: آستین 
باال زدن مسئوالن، قبل از سیل بیشــتر اثر داره یا پاچه باال دادن بعد سیل؟! در عصری که اینطور اتفاقات 
پیش بینی می شود، نباید زیرساخت های جلوگیری را چک و تقویت کنند؟ گذشته از هشدار نباید مردم را 
تخلیه کنند؟ این روزنامه همچنین به نقل از هدایت خادمی، نماینده سابق مجلس نوشت: وقتی برای یک 
سیل ۱۰سانتی متری لباس و چکمه نداریم و مسئوالن مجبورند با کت و شلوار و کفش کتانی و چرمی به 
دل سیل بزنند، اگر خدای نکرده زلزله ای در تهران بیاید چه کنیم! بدون آموزش مسئوالن حتی در استفاده 

از البسه مناسب و نداشتن تجهیزات و بیمارستان، فقط با کت و شلوار چه میشه کرد!
 

حمایت بحرین از توافق هسته ای با ایران
یک مقام ارشد بحرین در مصاحبه ای با فاکس نیوز از توافق هسته ای با ایران حمایت کرده است.عبدا...

الخلیفه، معاون وزیر خارجه بحرین در امور سیاسی در مصاحبه با این شبکه خبری آمریکایی از برجام 
به عنوان »پرونده ای حیاتی« نام برده که »می تواند به مقابله با تهدید مشترکی که همه ما با آن مواجهیم 
کمک کند.«بحرین یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در سال های گذشته بارها همراستا با 
عربستان سعودی و امارات ادعاهای اثبات نشده ای را علیه ایران مطرح و تکرار کرده است.عبدا... الخلیفه 
در مصاحبه با فاکس  نیوز مدعی شد که ایران »همسایه ای مسئول« نبوده و ثبات منطقه خاورمیانه )غرب 
آسیا( را به خطر انداخته است.او در این مصاحبه که در حاشیه نشست امنیتی آسپن انجام شده همچنین 

مدعی شده : »ایران طی ۴۰ سال گذشته برای انجام این کارها مصونیت داشته است.«
 

 هشدار »کنعانی« درباره برنامه پیشرفته نظامی هسته ای
 رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه برنامه پیشرفته نظامی هسته ای رژیم صهیونیستی و استمرار استنکاف آن از 
قراردادن تاسیساتش تحت پادمان آژانس و عدم الحاق به معاهده عدم اشاعه را تهدید جدی علیه امنیت 
بین المللی خواند.ناصر کنعانی در یک رشته توئیت با اشاره به انتصاب محسن نذیری اصل به عنوان نماینده 
دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین  نوشت: برای دیپلمات با تجربه کشورمان، دکتر محسن نذیری 
اصل، در مسئولیت جدیدشان به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد دفتر سازمان ملل 
در وین و نیز نماینده کشــورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی موفقیت آرزو می کنم. انتصاب ایشان 
همزمان با ۲۹ جوالی ســالروز تاسیس این آژانس در ســال ۱۹۵۷ میالدی است.وی همچنین افزود: 
طبق اساسنامه آژانس، انتظار است ترویج استفاده صلح آمیز و عدم انحراف از اهداف صلح آمیز انرژی 

هسته ای، بدون تبعیض، مورد اهتمام آژانس و مدیرکل آن باشد.

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

ائمه جمعه معیشت مردم را 
به خدا واگذار کرده اند

نامه نیوز نوشت : فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: یک ایرانی وقتی خریــد می رود،می 
فهمد پولش خیلی بی ارزش شــده اســت 
و این وضعیت متاســفانه ادامه دارد.دولت 
سیدابراهیم رییسی با وعده های رویایی سرکار 
آمد؛ اما هرچه گذشــت بر کابوس معیشتی 
مردم افزود. حال سوال این است که وضعیت 
کشور در سه سال آینده با مدیریت این دولت 
چگونه خواهد شــد؟مصطفی هاشمی طبا 
درباره پیش بینی عملکرد دولت ســیزدهم 
تا ۱۴۰۴ اظهار کرد: خیلی نمی خواهم درباره 
مسئله تورم صبحت کنم ولی به نظر می آید که 
وضعیت زیستی و اجتماعی مملکت به لحاظ 
تولید و کشاورزی رو به پایین است و در حوزه 
زیســت محیطی نیز نه تنها تقریبا کاری نمی 

شود بلکه حتی حرفش را هم نمی زنند.
وی با بیان اینکه خیلی نگاه مثبتی به ۳ سال 
آینده کشور ندارم، درباره احتمال ناتمام ماندن 
دولت ســیزدهم، افزود: مهم نیست که این 
دولت بماند یا نماند، مهم این است که مملکت 
بماند و شاداب باشد. معتقدم دولت باید به 
موضوع زیستگاهی کشور رسیدگی کند چون 
اصراف منابع طبیعی در کشور به شدت وجود 
دارد و هیچ حرکتی برای اصالح این وضعیت 
دیده نمی شود.این فعال سیاسی با اشاره به 
وضعیت نامطلوب ژئوپلیتیــک ایران، گفت: 
امروز می بینیم همســایگان ایــران با رژیم 
صهیونیســتی وارد تعامل شده  و مرزهای ما 
کامال در خطر است. در مجموع چندان چشم 
انداز خوبی را نمی بینم.هاشمی طبا با اشاره به 
اوضاع نامساعد اقتصادی افزود: مسئله تورم 
و پایین آمدن ارزش پول خیلی سرعت گرفته 
است. گرچه پیش از این صحبت می شد که 
معیشت مردم قدری بهتر شود؛ اما االن دیگر 
صحبتی از این مســئله هم نمی شــود. ائمه 
جمعه که همیشه درباره معیشت مردم اظهار 
نگرانی می کردند حــاال این موضوع را به خدا 
واگــذار کردند یا عامل پدیــد آمدن وضعیت 

کنونی را فسق و فجور خود مردم می دانند.

اگر برجام احیا نشود، تحریم های ثانویه آمریکا پابرجا 
مانده و شدیدتر می شوند و واشنگتن یک بار دیگر کارزار 
فشار حداکثری بر تهران را از سر می گیرد. این وضعیت 
ی را  نه تنها هرگونه امکان برای دیپلماسی منطقه ا
خفه می کند بلکه تاثیری شگرف و منفی بر تحوالت 

دیپلماتیک و اقتصادی در منطقه می گذارد

بین الملل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامي خاص(  می رساند مجمع عمومی فوق العاده شركت رأس ساعت ۱۲ ظهر 

روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا قاسمی پالک ۳۰ برگزار می گردد .

موضوع جلسه :

- تصمیم گیری در خصوص تغییر و اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده

- تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده ۵ اساسنامه 

- تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه شركت 

- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

 بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت رأس 

ساعت 8/۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا قاسمی پالک ۳۰ برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۴۰۰ شركت

۳- انتخاب حسابرس و بازرس شركت

۴- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت  

۵- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده باشد

 » هیئت مدیره «

 » هیئت مدیره «



یکشنبه 9 مرداد 1401 /  2 محرم 1444 / 31 جوالی 2022 / شماره 3589
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

بارش ها، خسارتی به شبکه توزیع برق وارد نکرد
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشــاره به ســیالب و بارش های چند روز اخیر، گفت: در 
شبکه های انتقال و توزیع برق استان هیچ خســارتی نداشته ایم. واحدهای ۱ و ۳ نیروگاه کارون۴ 
به دلیل محدودیت منابع آبی از مدار خارج شده است.سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: در روز هفتم 
مردادماه، اوج مصرف روز در ساعت ۱۲:۱۵ بوده اســت که ۴,۶۶۳ مگاوات برق در استان اصفهان 
تولید، ۴,۹۹۱ مگاوات مصرف و ۳۲۸ مگاوات از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان اصفهان 
وارد شد.وی افزود: اوج مصرف شب در این تاریخ نیز ساعت ۲۱:۳۰ بوده است که ۴,۵۵۴ مگاوات 
برق تولید، ۴,۹۶۲ مگاوات مصرف و ۴۰۸ مگاوات انرژی از شــبکه سراسری به شبکه توزیع برق 
استان اصفهان وارد شد.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در ساعت اوج مصرف، مصرف 
بدون صنایع اســتان ۳,۶۳۸ مگاوات بوده و صنایع ۱,۳۲۴ مگاوات بــرق مصرف کرده اند.نوحی 
تصریح کرد: واحدهای ۱ و ۳ نیروگاه کارون ۴ به دلیل محدودیت منابع آبی از مدار خارج شده است.

وی درخصوص خسارت سیالب و بارش های چند روز اخیر به شبکه برق گفت: در شبکه های انتقال 
و توزیع برق استان هیچ خسارتی نداشته ایم.

 

200 میلیارد تومان خسارت جاری شدن سیالب به مزارع شهر 
رزوه شهرستان چادگان

در پی بارندگی های اخیر و جاری شدن ســیالب بیش از ۳۰۰ هکتار از مزارع شهر رزوه شهرستان 
چادگان دچار آسیب شدید شدند.عضو شورای اسالمی شهر رزوه گفت: محصوالت مزارع سوران، 
پندآب، دشتک، یعقوب و قاناسویت که عمدتا سیب زمینی، گندم و لوبیا بودند از بین رفتند.جمشید 
صالحی افزود: خسارت وارده به این مزارع و زیر ســاخت ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده 

است.بارندگی در این شهر از چند روز قبل آغاز شده و احتمال بارش مجدد باران وجود دارد.
   

اجرای لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی 50 کیلومتر راه 
روستایی خوروبیابانک

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت حفاظتی ۵۰ کیلومتر راه روستایی خوروبیابانک در حال اجراست.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوروبیابانــک گفت: در این طرح محور های بیاضه به 
حاجی آباد، بیاضه به رباط، اردیب به عروسان و محور خنج بهسازی می شود.مهدی طاهری افزود: 
برای اجرای این طرح ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.وی گفت: برای روکش آسفالت 
۲۵۰ کیلومتر از راه های اصلی و روســتایی شهرســتان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
شهرستان خور و بیابانک با ۱۲ هزار کیلومتر وسعت بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد.

 

 افتتاح هلدینگ توسعه صنایع و معادن کوثر در نایین 
آیین افتتاحیه دفتر مرکزی هلدینگ ســرمایه گذاری توســعه صنایع و معادن کوثر در شهرستان 
نایین برگزار شــد.مدیر عامل هلدینگ معادن کوثر گفت: با افتتاح  هلدینگ معادن کوثر در طول ۲ 
سال آتی برنامه اکتشافات تکمیلی و احداث باند های فرآوری در دستور کار قرار دارد.علی سلگی 
افزود: سرمایه ای بالغ بر ده هزار میلیارد ریال به این هلدینگ اختصاص می یابد که در منطقه هدف 
با محوریت شهرســتان نایین و خوروبیابانک برنامه های مربوط به آن انجام خواهد شد.مجموعه 
هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان 
اصفهان دارای ۲۴ محدوده معدنی است که دفتر مرکزی استان اصفهان با پیگیری های خانم الهام 

آزاد، نماینده شهرستان های نایین و خور و بیابانک در نایین افتتاح شد.

سود »طالی سرخ« ایران در جیب کشورهای همسایه؛

 برندسازی؛ پاشنه آشیل زعفران اصفهان

زعفران از قدیم االیام به طالی ســرخ مشهور بوده  خبرگزاری بازار 
است، کشتزارهای مختلف در استان اصفهان از قدیم 
با توجه به تنوع آب و هوایی همیشــه میزبان گیاهان دارویی از جمله این 
محصول پرفایده بوده اســت؛ گرچه نمی تــوان از ارزش پســته و بادام و 
محصوالت آجیلی که مناسب آب و هوای خشک اصفهان است گذشت اما، 
زعفران به عنوان یک محصول با ارزش افزوده باال که در نقاط مختلف و حتی 
به شکل خانگی ظرفیت کاشت دارد، می تواند در توسعه کشاورزی اصفهان 
و درآمد صادراتی در این ارتباط بسیار موثر باشد.نکته عجیب اینجاست که 
این محصول ارزشمند هنوز آن طور که باید و شاید در اقتصاد کشور و افزایش 
درآمد صادراتی کشورمان موثر نیســت  در این میان آنچه که پاشنه آشیل 
زعفران به شــمار می رود، فروش خام آن به کشــورهای همسایه و عدم 
برندسازی و بسته بندی با کیفیت این محصول در کشور خودمان است.در 
این ارتباط مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفت 
و گو با بازار ، تنها مشکل صادرات زعفران را نوع بسته بندی این محصول برمی 
شمرد و می گوید: زعفران ایران در دنیا حرف اول را می زند و زعفران اصفهان 
حتی با کیفیت تر از خراسان محسوب می شود.احمدرضا رییس زاده ادامه 
می دهد: با توجه به اینکه سطح زیر کشت زعفران در اصفهان یک هزار و ۶۷۰ 
هکتار است، استان ما امسال در تولید زعفران رتبه سوم را در کشور کسب کرده 
است.خشکسالی که دامن اصفهان را گرفت، زعفرانی که سال ها بود در برخی 
نقاط استان به محاق فراموشی رفته بود، رنگی از امید بر کشاورزی اصفهان 
زد؛ طالی سرخ از جمله بهترین محصوالت کشاورزی با آب بری کم است؛ 

محصولی مقاوم به خشکسالی که می تواند جایگزین مناسبی برای دیگر 
کشت ها در شرق اصفهان باشد.مهدی الماسی زفره ای، کشاورزی است که 
حدود ۱۰ سالی می شود این کشت را شروع کرده است. این کشاورز نمونه در 
گفت و گو با بازار در رابطه با کشــت این محصول می گوید: منطقه شــرق 
روزگاری آب داشت و ما می توانستیم هر چه می خواهیم کشت کنیم اما در 
چند سالی که رودخانه با مشکالت جدی روبه رو شد، تصمیم گرفتیم کشت 
جایگزین را انتخاب کنیم ولی می طلبد که مســئوالن هم از کشاورزان این 
منطقه حمایت کنند.او و برادرانش در منطقه کوهپایه توانسته اند زمین های 
خشک را برای کشت زعفران تخصیص دهند و در این راه موفق بوده اند، از 
چند جریب زمین شروع کرده و اکنون نزدیک به دو هکتار از زمین هایش را 
به کشت زعفران اختصاص داده است.حاال دشت های خشک این منطقه 
تبدیل شــده به دشــت های گلگون از زعفران که به گفته این کشــاورز اگر 
مشکالت و موانع کمتر بود کشت زعفران در این مناطق توسعه بیشتری پیدا 
می کرد.به گفته الماســی، نوع خاک در برخی از نقاط اصفهان برای کشت 
زعفران بســیار مناسب و حاصلخیز اســت و همین موضوع باعث شده که 
کیفیت زعفران اصفهان نسبت به خراسان بهتر و میزان برداشت آن نسبت به 
استان های دیگر )به جز خراسان( که بیشترین سطح زیر کشت را دارند، 
بیشتر باشــد.وی در این ارتباط ادامه می دهد: دلیل این موضوع هم آب و 
هوای اســتان اصفهان است که به دلیل وجود زمســتان های نسبتا سرد و 
تابستان های گرم مناسب کاشت زعفران است و نگرانی از این بابت وجود 
ندارد.وی تاکید می کند: همچنین باران های اصفهان مصادف با دوره  رویشی 

زعفران است و به همین خاطر مشکل کم آبی استان نیز مانعی برای کاشت 
زعفران نیست، این دو عامل باعث شده که به زعفران به عنوان یک سرمایه 

در اصفهان نگریسته شود.

کارآفرینی با کشت زعفران
یک کارشناس اقتصاد و استاد دانشــگاه، در این ارتباط در گفت و گو با بازار 
می گوید: زعفران یک نوع درآمدزایی فصلــی به همراه دارد چراکه در فصل 
برداشت حداقل باید ۵۰ نفر حضور داشــته باشند و این به نوعی کارآفرینی 
محسوب می شود. اصغر بیراوندی می افزاید: از سویی دیگر کشت زعفران 
در خشکسالی گام بزرگی است به سمت جایگزینی محصوالت آب بری که 
صرفه اقتصادی ندارند.به گفته وی، زعفران با ارزش افزوده باالیی که دارد 
می تواند به توسعه اقتصاد ما کمک کند اما آنچه که وضعیت را هم برای تولید 
کننده و هم برای فروشنده سخت می کند، دالالن هستند.در همین راستا 
کشــاورزان تاکید می کنند اگر زعفران بالفاصله پس از تولید بسته بندی و 
صادر شود، کشاورزان دیگر ضرر نخواهند کرد، اما چون چنین شرایطی برای 
ما فراهم نیست، دالالن زعفران را مفت از کشــاورزان می خرند.هم اکنون 
بیشتر از صد هزار خانوار در کشور در امر تولید زعفران دست دارند و چند سالی 
است که کشت زعفران در اصفهان هم رونق پیدا کرده و وجه مشترک کشت 
زعفران آن است که در تمامی کشورها زنان و کودکان نقش مهمی در برداشت 
آن ایفا می کنند.از هر ۱۵۰ گل یک گرم کالله زعفران )قرمزی( و از حدود ۱۴۷ 
هزار گل تازه، یک کیلو زعفران خشک به دست می آید. زعفران به علت طعم 
و رنگ و عطر عالی، کاربردهای فراوانی در تولید فرآورده های غذایی، دارویی 
و شیمیایی دارد و با توجه به محدودیت کشت و تولید، گرانترین محصول 
کشاورزی به شمار می رود.با وجود به اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند 
اصفهان می تواند درمورد کشــت این محصول موفق باشد و اقلیم برخی از 
مناطق استان برای این کشت بسیار عالی است، اما این سوال پیش می آید 
که چرا تاکنون اصفهان نتوانسته در زمینه به دست گرفتن بازار زعفران موفق 
باشد و چرا در زمینه افزایش میزان بهره وری این محصول تالش نکرده ایم 
و به این فکر نیفتاده ایم که حربه اقتصادی بسیار مهمی را در اختیار داریم که 
می تواند راهکاری برای عبور از خشکسالی های شدید اصفهان باشد و این 

گوهر ناشناخته در استان اصفهان هنوز به جایگاه اصلی اش نرسیده است.

به ریال می خرند به دالر می فروشند
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفت و 
گو با بازار می گوید: به گفته بسیاری از کسانی که در کشت زعفران موفق بوده 
اند، این محصول می تواند در اصفهان به جای برنج و بادام که نیاز آبی زیادی 
نسبت به زعفران دارند کشت شود اما با افزایش قیمت دالر در داخل کشور، 
خریداران خارجی زعفران که تا یک دهه پیش حاضر بودند به ازای هر کیلو 
زعفران رقمی بین سه تا چهار هزار دالر پرداخت کنند، در حال حاضر ترجیح 
می دهند که با قیمت های کمتری زعفران را بخرند.علی شریفی می افزاید: 
این موضوع به گفته تولید کنندگان باری است که بر دوش تولید کننده می 
افتد و به این خاطر که باید برای برداشت زعفران هزینه کارگر بدهد برای او 

صرف نمی کند.

رییــس اداره مدیریــت راه اداره کل راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهــان گفت: به رغم 
بارش هــای قابل توجــه، همه محورهــای اصلی و 
شریانی اســتان باز اســت و در چند روز  گذشته نیز 
همه محورها باز بوده و ترد ایمن و روان داشته است. 
فقط در برخی از شــرایط خاص با همکاری پلیس 
راه، محدودیت تردد مقطعی اعالم شد.مریم تاکی 
در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: براســاس 
پیش بینی های سازمان هواشناسی، از عصر پنجشنبه 
)ششم مردادماه( شرق، جنوب شرق و جنوب غرب 

استان اصفهان درگیر سامانه بارشی شد. در مناطق 
وسیعی از شهرســتان نایین بارش باران داشته ایم.

وی افزود: محورهای نایین-انارک و اصفهان-نایین، 
محدوده مال احمد در این چند روز با محدودیت های 
ترافیکی مواجه شد که به کمک پلیس راه رفع و تردد 

مجددا به صورت ایمن و روان برقرار شد.
رییس اداره مدیریــت راه هــای اداره کل راهداری 
و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اصفهــان گفت: 
شهرستان های شاهین شهر، میمه، گلپایگان، فریدن 
و فریدون شهر، شهرضا و ورزنه نیز بارش های خوبی 
داشــته اســت.تاکی اضافه کرد: به رغم بارش های 
قابل توجه، همه محورهای اصلی و شریانی استان 
باز است و در ۴۸ ساعت گذشته نیز همه محورها باز 
بوده و ترد ایمن و روان داشته است. فقط در برخی از 

شرایط خاص با همکاری پلیس راه، محدودیت تردد 
مقطعی اعالم شد.

وی ادامــه داد: برخــی از محورهای روســتایی و 
فرعی نیز در ســاعات محدودی بســته بوده است. 
براســاس اعالم راهداری چهارمحــال و بختیاری 
محور سی سخت-پادنا نیز به دلیل ریزش کوه فعال 
مسدود اســت و تا اطالع ثانوی ترددی از آن انجام 
نمی شــود.رییس اداره مدیریت راه هــای اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
این سامانه بارشی قسمت هایی از شرق، جنوب شرق 
و جنوب غرب استان را درگیر بارش می کند. عملکرد 
این سامانه در بســیاری از مناطق قابل پیش بینی 
نبوده و در مکان هایی که انتظار بارش وجود نداشت، 

بارش های خوبی مشاهده شد.

رییس اداره مدیریت راه های استان:

همه راه های مواصالتی استان اصفهان باز است

خبر روز

پیشرفت کار 9۷ درصدی طرح ساماندهی پایانه های 
پرداخت بانکی

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور 
از ساماندهی پایانه های پرداخت بانکی دســتگاه های پرداخت بانکی با همکاری بانک مرکزی و 
پیشرفت باالی آن خبر داد.محمد برزگری گفت: ساماندهی پایانه های پرداخت بانکی دستگاه های 
پرداخت بانکی با همکاری بانک مرکزی و پیشرفت ۹۷ درصدی داشته است.وی خاطرنشان کرد: 
پیرو فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای ساماندهی پایانه های پرداخت بانکی از طریق مراجعه 
به درگاه ملی مالیات، نهایتا حدود ۸ میلیون و ۷۴۵ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل 
و تعداد قابل توجهی نیز غیرفعال  شــد.رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: ســاماندهی پایانه های پرداخت بانکی تاکنون 
۹۷ درصد پیشرفت کار داشته و تنها حدود ۵۰۰ هزار دستگاه بالتکلیف مانده است.برزگری تصریح 
کرد: با توجه به اینکه تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد، 
تاکنون از سوی فعاالن اقتصادی، حدود ۸ میلیون حساب بانکی به عنوان حساب تجاری اعالم شده 
است.وی با اشاره به فراخوان اخیر این سازمان برای ثبت نام و عضویت اختیاری در سامانه مؤدیان 
گفت: تاکنون چهار هزار و ۳۰۰ کارپوشه برای مؤدیان داوطلب در سامانه مربوطه تشکیل شده است.

 

برنج و روغن ارزان می شود
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به کاهش قیمت برنج و روغن، از ثبات قیمت ها تا مهرماه 
خبر داد.درحالی که از زمان اجرایی شدن اصالح یارانه ها، اقالم اساسی در بازار افزایش قیمت باالیی را 
تجربه کرده است حاال دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ارزان شدن برخی اقالم غدایی مانند روغن 
و برنج خبر می دهد.قاسمعلی حسنی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دیگر انگیزه ای 
برای گران کردن کاالها ندارند، گفت: بازار بیش از این کشش گرانی را ندارد و بازار کاالهای اساسی در 
اوج رکود خود قرار دارد؛ ما به دنبال مشتری و فروش اجناسمان هستیم.وی افزود: هم اکنون در بازار 
عمده فروشی شاهد کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن هستیم. هر کیلوگرم برنج هم در بازار کاهش ۱۰ 
هزار تومانی را تجربه کرده است که با واردات برنج و برداشت آن، پیش بینی می کنیم قیمت برنج تا 
۲۰ هزار تومان در هر کیلو نیز کاهش پیدا کند.دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: قیمت هر 
حلب روغن نباتی ۱۶ کیلوگرمی پیش از این یک میلیون و ۸۰ هزار تومان برای مصرف کنندگان بود که 
اکنون در بازار ۹۶۰ هزار تومان شده است. این کاهش قیمت در پی کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت 
جهانی روغن خام به دلیل تفاهم بر سر عرضه غالت از بنادر اوکراین است.حسنی افزود: از سوی دیگر 
این کاهش قیمت ها در پی واردات انبوه این کاال در داخل کشــور و رقابت واردکنندگان برای فروش 

بیشتر، به منظور واردات مواد اولیه روغن با قیمت کمتر صورت گرفته است.

معاون بازاریابی سایپا:

تحویل خودروی مشتریان به موقع انجام می شود
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: با روند تولید مطابق با برنامه گروه سایپا، 
تحویل خودروهای مشــتریان به موقع انجام می شود.، حســین کاظمی اظهار کرد: پس از تحقق 
برنامه های افزایش تولید گروه سایپا و تکمیل کاری خودروهای ناقص، تخصیص و شماره گذاری 
خودروهای مشــتریان با همکاری پلیس راهور ناجــا به موقع انجام می شــود.وی گفت: در ایام 
تعطیالت تابستانی و با همکاری واحدهای پلیس راهور ناجا، تعداد ۱۷ هزار دستگاه از خودروهای 
مشتریان گروه سایپا در طول مدت یک هفته شــماره گذاری شد تا امکان ارسال و تحویل به موقع 
خودروها به مشتریان فراهم شود.معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا افزود: با روند 

تولید طبق برنامه گروه خودروسازی سایپا، تحویل خودروهای مشتریان به موقع انجام می شود.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:کافه اقتصاد

بارش ها، ورودی سد زاینده رود را افزایش داد 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه بارش ها و سیالب های اخیر اثر خود را بر ورودی سد زاینده رود گذاشته است، گفت: بعد از بارش ها و سیالب های 
اخیر، ورودی سد زاینده رود به ۶۷ مترمکعب بر ثانیه رسید که اکنون حجم سد زاینده رود ۲۷۷ میلیون مترمکعب است.حسن ساسانی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
سد زاینده رود با توجه به سیالب های اخیر، توضیح داد: ورودی به سد زاینده رود قبل از شروع بارش ها ۱۲ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۲۸ مترمکعب بر ثانیه بود.وی 
افزود: بعد از بارش ها و سیالب های اخیر، ورودی سد زاینده رود به ۶۷ مترمکعب بر ثانیه رسید که اکنون حجم سد زاینده رود ۲۷۷ میلیون مترمکعب است.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به میزان بارش ها در سرچشمه های کوهرنگ، گفت: طی موج نخست بارش در روز پنجشنبه، ۳۷ میلی متر بارش و در کوهرنگ 
میزان ۳.۵ میلی متر بارش گزارش شد که تقریبا در این دو روز میزان بارش ها ۴۰ میلی متر در کوهرنگ بود.وی اضافه کرد: میزان بارش های کوهرنگ از ابتدای سال آبی 
جاری تاکنون ۱۲۵۰ میلی متر است.ساسانی درباره تاثیر بارش ها و سیالب ها بر ذخیره سد زاینده رود، گفت: این بارش ها اثر خود را بر ورودی سد زاینده رود گذاشته است.

وی درباره برخی نگرانی ها نسبت به کاهش کیفیت آب با توجه به سیالب های اخیر، تاکید کرد: خط قرمز وزارت نیرو، کیفیت و سالمت آب است.

کاهش برداشت 
شاتوت در کاشان

مدیــر جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان کاشــان گفــت: 
لی، ســرمازدگی  خشکســا
بهار و ریزش گل ها باعث شد 
که برداشت شــاتوت در این 
شهرستان نســبت به میزان 
برداشــت در شــرایط نرمال 

کاهش پیدا کند.

وز عکس ر

یک استاد دانشگاه:

در هیچ کشور کم آبی برای 
تولید برق، آب ذخیره 

نمی شود
یک اســتاد دانشــگاه گفت: ذخیره آب برای 
تولید برق، روشی منسوخ شده است زیرا باعث 
خشک شدن ســفره های زیرزمینی می شود.

مهدی بصیری در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: سال هاست که در سایر کشورها برای 
تولید برق، سد احداث نمی کنند و احداث سد 
صرفا با هدف ذخیره سازی آب است که در هر 
دو صورت، ساخت سد روش درستی نیست.
وی افزود: تامیــن برق باید از روشــی به جز 
ساخت سد تامین شود، زیرا این اقدام موجب 
خشک شــدن ســفره های زیرزمینی خواهد 
شد.این استاد دانشگاه گفت: ساخت سد تنها در 
شرایطی که ذخیره سازی برای تامین آب شرب 
یک منطقه صورت گیرد، الزم اســت و ذخیره 
آب برای کشاورزی و صنعت، روش اشتباهی 
اســت که در تمام دنیا منســوخ شــده است.
بصیری با بیان اینکه ســیالب پدیده ای است 
که با گرمایش زمین و جو تشدید شده، گفت: 
در سراسر دنیا ورود انسان به هر مکانی موجب 
تخریب شــد. انســان باید با طبیعت زندگی 
کند نه اینکه بر طبیعت زندگــی کند.وی ادامه 
داد: ســیالب از جهتی که آب های زیرزمینی را 
تغذیه و از فرونشست جلوگیری می کند، مفید 
است. از وقتی که روی مسیرها و مسیل ها مانع 
درست کردیم سیالب اذیت کننده شد، مگر نه 
در گذشته ســیالب های عظیمی را داشتیم که 
به این صورت خرابی به بار نمی آورد؟این استاد 
دانشــگاه تاکید کرد: وقتــی جنگل ها و مراتع 
باالدســت را نابود می کنیم، آب جاری شــده 
با ســنگ ریزه و خاک همراه شــده و می تواند 
باعث تخریب مناطق پایین دست خود شود؛ 
در صورتی که اگر مرتعی وجود داشــته باشــد 
آب جاری شده به خاک نفوذ کرده و سپس به 

تدریج رها می شود.
بصیری خاطرنشــان کرد: تصــور می کنیم که 
آمدن ســیل موجب هدررفت آب می شود، اما 
سیل باعث پر شــدن آبخوان ها شده و باعث 

می شود آب کمتری بخار شود.
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روستایی خوش آب و هوا در مسیر زاینده رود؛

رقص زیبای رنگ ها در»چم طاق«

ایرانگردی

این روزها دغدغه زندگی و روزمرگی های مردم شــهر را شب و روز درگیر کرده اســت به طوری که مردم تنها به دنبال بهانه ای هستند تا حتی یک روز به دور از آلودگی 
شهر و شلوغی سر و صدا در کنار خانواده خود باشند و از ساعات و روزها لذت ببرند. ســفر به دامن طبیعت بهترین گزینه برای دور شدن از زندگی ماشینی امروز است 
تا همگان فارغ از دغدغه های روزانه زندگی دمی بیاســایند.برای دیدن روستایی که همه رویاهای تان را در پیش چشــمان تان زنده می کند تنها کافی است لنجان را 
به مقصد »چم طاق« ترک کنید. آن گاه پس از پشت سر گذاشتن مسیری ۳۰ دقیقه ای به این روســتا خواهد رسید.پا به این سرزمین سبز که بگذارید سپیدارهایی 
سربه فلک کشیده و بیدهای مجنونی که زلف پریشان در قدم باد می کنند در کنار آب روانی که در آن پرنده ها نغمه عاشقانه سر می دهند، بیش از همه خودنمایی می 
کند، اما زبان از وصف این همه زیبایی قاصر است، اینجا باید چشم ها را بست و تنها از دریچه دل نگریست تا به تجلی عظمت پی برد؛ طبیعتی که گویی هزاران نقاش 
زبردست آن را بر صفحه روزگار نقاشی کرده اند تا رقص زیبای رنگ ها را تداعی کنند.چم طاق نام یکی از سری روستاهای حاشیه رودخانه زاینده رود حوالی شهر سامان 
 و باغبهادران است. این روستای بسیار خوش آب هوا که یکی از جاهای دیدنی لنجان است، یکی از مناطقی است که مردم آن اکثرا به باغداری و پرورش گردو و بادام 

مشغول هستند.
 روستای چم طاق قدمتی حدود ۶۰۰ ساله دارد و یکی از قدیمی  ترین روستاهای حاشیه زاینده رود است.مردم روستای چم طاق ترک زبان هستند که در طول تاریخ 
لهجه آن تغییر کرده و ترکی به خصوصی را صحبت می کنند. روســتای چم طاق از شــمال و ازطریق زاینده رود با روســتای چم نور از جنوب از طریق مزرعه قارادره با 
روستای جعفرآباد از شرق با روستای چم یوسفعلی همسایه است. روستای چم طاق با قدمتی حدودا ششصد سال یکی از قدیمی ترین روستاهای حاشیه زاینده رود 
محسوب می شود. این روستا که همچنین یکی از جاذبه های طبیعی لنجان است، از نظر تقسیمات کشوری جزو استان اصفهان شهرستان لنجان بخش باغبهادران 
درمرز بین استان اصفهان و استان چهارمحال وبختیاری در منطقه ای سرسبز و واقعا خوش آب وهوا در حاشیه همیشه سبز زاینده رود واقع شده است. شغل مردم 

روستا کشاورزی و دامداری است .
عمده محصول باغی کشاورزان روستا را بادام و گردو تشکیل می دهد، ضمن اینکه در کنار دو محصول ذکر شده انواع درختان میوه )هلو و زردآلو و… و در بخش زراعت 
گندم و جو و نخود و…. کاشت می شود.( ضمن اینکه دامداران نیز گاو وگوسفندان خود را به صورت سنتی یا صنعتی پرورش می دهند. البته در حاشیه رودخانه برنج 

کاری نیز رواج دارد درصورت بارندگی مناسب در فصول پاییز و زمستان مردم روستا تقریبا بیشتر مایحتاج زندگی را در روستا تولید می کنند.

آداب و رسوم
مردم روستای چم طاق در بحث ازدواج بسیار متعصب و سختگیر هستند همین مسئله باعث شده تا در موقع شوهر دادن دختران وسواس کنند و بادقت بسیار دختران 
را شوهر می دهند. همین موضوع باعث شده بر خالف جوامع پیشرفته امروزی آمار طالق و جدایی زن وشوهر از یکدیگر تقریبا در حد صفر باشد یعنی هر کدام از زوجین 

در صورت طالق و جدایی در چشم مردم روستا منفور می شوند.

اینجا همه چیز شکل قدیمی دارد
خانه های خشتی روستا چم طاق با سکوهایی سیمانی در ورودی، جایی که برای استراحت رهگذران و حتی افراد محلی برای گفت وگو با همسایه ها صفای آن را دوچندان 

کرده، اینجا همه چیز شکل قدیمی دارد؛ درهای چوبی که هنوز با کلون هایی که بر روی آنها قرار دارد صدای دلنشین خود را برای بازکردن در بر روی میهمانان دارند.
اما آرامش در این روستا به اینجا ختم نمی شود اگر به یکی از خانه های این روستا سری بزنید روی دیگری از دنیای کوچک روستاییان را خواهید دید، حکایت داالن و حیاط 
خانه هایی که گویی درهای محبت را می گشایند، وصف ناشدنی است. از در که وارد شوید تا چشم کار می کند تلفیق رنگ است و هنر؛ اینجاست که زبان تحسین گشوده 

و بر ذوق سلیم مردمانی این چنین هنرمند، آفرین می گویی. باغچه هایی که سراسر از گل های رنگارنگ است برای تان بهشتی تجلی می کند که بوی عشق می دهد.

مفاد آراء
5/56 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1884 - 1401/02/29 هيات دوم خانم زهرا حسينی رنانی به شناسنامه 
شماره 1271078309 کدملي 1271078309 صادره اصفهان فرزند مرتضی در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 146/08 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
1304 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

سيد رسول حسينی از سند شماره 54362 مورخ 1351/3/13 دفترخانه شماره 29 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 1883 - 1401/02/29 هيات دوم آقای حميد کاظمی به شناسنامه 
شــماره 4577 کدملي 1293172189 صادره اصفهان فرزند مجيد در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 146/08 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1304 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 

سيد رسول حسينی از سند شماره 54362 مورخ 1351/3/13 دفترخانه شماره 29 اصفهان
 رديــف 3- راي شــماره 2497 - 1401/03/11 هيــات ســوم آقای ســيد ضياءالدين 
مير حسينی رنانی به شناسنامه شــماره 282 کدملي 1290146683 صادره اصفهان فرزند 
سيد اسماعيل ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 388/24 متر مربع از پالک 1176 
 فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی 

رقيه اکبری طبق صفحه 29 دفتر 137 امالک
رديف 4- راي شماره 3539 - 1401/04/01 هيات اول آقای سيد يداله مير حسينی رنانی 
به شناسنامه شــماره 3729 کدملي 1293163686 صادره اصفهان فرزند سيد مهدی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 146/74 متر مربع قسمتی از پالک شماره 833 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 

کشکول و عباس نيلی و حسين کشکولی از مورد ثبت صفحه 73 دفتر 57 امالک
رديف 5- راي شماره 1925 - 1401/02/31 هيات سوم آقای علی غالمی رنانی به شناسنامه 
شماره 283 کدملي 1290255199 صادره اصفهان فرزند محمد علی در ششدانگ يکباب 
ساختمان باستثنای بهای ثمنيه اعيانی به مســاحت 89/55 متر مربع از پالک شماره 397 
فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 
 متقاضی مورد ثبت صفحه 487 دفتر 339 امالک و سند انتقالی 411/67 مورخ 1388/01/16 

دفتر 112 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09

م الف: 1350428  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/57 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2846 - 1401/03/22 هيات چهارم آقای سعيد سهرابی به شناسنامه 

شماره 166 کدملي 1290226059 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 172/50 متر مربع از پالک 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب از مالکيت مالک رسمی حسين شيره جونی بموجب طبق سند انتقالی 36553 مورخ 

1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/09

م الف: 1350514  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند
 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2646 - 1401/03/17 هيات سوم آقای محمد علی نادری درباغشاهی 
به شناسنامه شماره 58 کدملي 1290009961 صادره اصفهان فرزند نادعلی ششدانگ يک 
باب مغازه به مســاحت 66/32 متر مربع از پالک 311 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب از مالکيت متقاضی طبق ســند انتقالــی 22950 مورخ 

1394/10/01 دفترخانه 371 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357729  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/59 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  140160302007001949  مورخ 03 / 05 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن باقری باباشيخعلی 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1 وکدملی 1111456178 صادره از فالورجان درششدانگ 
يک قطعه زمين مزروعی با کاربری زراعی به مساحت 15 / 963 مترمربع پالک 434اصلی 
واقع در کارويه خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای رحمت اله باقری باباشيخعلی 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
 ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357493 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/60 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007001926  مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جانعلی امينی بردپاره 
 فرزند سيروس بشماره شناسنامه 464 وکدملی 4679227567 صادره از فارسان درششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 57 / 205 مترمربع پالک 147 فرعی از 411 اصلی واقع در شرودان 

فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مهدی کيانی فرزند محمد اسماعيل 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
 ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357559 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/61 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007001937  مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
 واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
مجتبی باقری باباشيخعلی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 615 وکدملی 1110820811 
 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی با کاربری زراعی به مســاحت

 1151/09 مترمربع پالک 434اصلی واقع در کارويه خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای رحمت اله باقری باباشيخعلی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357595 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/62 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1941 14016030200700 مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن باقری 
باباشيخعلی فرزند رحمت اهلل بشماره شناسنامه 1 وکدملی 1111456178 صادره از فالورجان 
درششدانگ يک قطعه زمين مزروعی باکاربری زراعی به مساحت 74 / 1279 مترمربع پالک 
86 فرعی از 434 اصلی واقع در کارويه خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباسقلی 
کرمی ميان رشيدی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357501 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

5/63 شماره نامه: 140185602015001354- 1401/05/04 نظر به اينکه آقای محمد 
ابراهيمی نژاد به موجب وکالتنامه شماره 94784 مورخ 1401/04/23 دفترخانه 59 خمينی 
شــهر به وکالت از طرف محمد فتحی )مالک( فرزند سخاوت  به استناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ 
يک دستگاه آپارتمان پالک 4089 فرعی از 582- اصلی واقع در فوالد شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان که در صفحه 439 دفتر 324- امالک اين اداره ذيل شماره 44296 به نام وی،  ثبت 
و سند مالکيت به شماره چاپی 226480  صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده 
و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت 
تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
تسليم خواهد کرد. ضمناً  پالک فوق دارای دو مورد رهن به شرح ذيل می باشد: 1-  به موجب 
سند رهنی شماره 13284 مورخ 1385/12/26 دفتر 141 فوالدشهر تمامت ششدانگ پالک 
فوق در قبال 221545035 ريال به مدت 144 ماه نزد بانک مسکن شعبه مرکزی فوالدشهر 
در رهن قرار گرفته است 2- به موجب سند رهنی شماره 13285 مورخ 1385/12/26 دفتر 
141 فوالدشهر مازاد اول ششدانگ پالک فوق در قبال 92925748 ريال به مدت  84 ماه 
 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی فوالدشهر در رهن قرار گرفته است. م الف: 1356791 

 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

5/64 شماره نامه: 140185602011001539 -1401/05/06 نظر به اينکه سند مالکيت 
يک دانگ پالک ثبتی شماره 36 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار ذيل ثبت 34/1 
در صفحه 125 دفتر امالک جلد 1 به نام عباســعلی مقيمی ثبت و صادر و تســليم گرديده 
است سپس نامبرده فوت و طبق وکالت نامه 64088 مورخ 1399/06/29 دفتر 5 خوانسار 
خانم ســمانه حيدری به وکالت از خانم بتول مقيمی و وکالت نامه شــماره 29956 مورخ 
1400/09/09 دفتــر 1570 تهران، بتول مقيمی به وکالــت از کبری مقيمی طبق گواهی 
حصر وراثت 219/65 با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140021702011000825 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 140102155864000460 
به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رســيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت 
جابجايی مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم 
يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1357690  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

5/65 شــماره نامــه: 140185602011001538 -1401/05/06 نظــر به اينکه ســند 
مالکيت يک دانگ پالک ثبتی شــماره 36 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار ذيل 
ثبت 34/3 در صفحه 129 دفتر امالک جلد 1 به نام زيور اســالمی ثبت و صادر و تســليم 
گرديده اســت ســپس نامبرده فوت و طبق وکالت نامه 64088 مورخ 1399/06/29 دفتر 
5 خوانسار خانم ســمانه حيدری به وکالت از خانم بتول مقيمی از ورثه زيور اسالمی  طبق 
گواهی حصر وراثت 96/88 مورخ 1388/01/31  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
140021702011000825 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شــهود آن 
ذيل شماره 140102155864000442  به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسيده است مدعی 
است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1357700  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
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جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج(:
محرم، بهترین فرصت برای تبیین است

جانشین نمایندگی ولی فقیه در ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( با اشاره به فرصت ماه محرم 
در تقویت ارزش ها گفت: محرم بهترین فرصت برای جهاد تبیین اســت.به گــزارش خبرنگار مهر، 
حجت االسالم محمدرضا محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امام حسین )ع( در 
۶ ماه آخر عمر مشــغول جهاد تبیین بودند و یک روز جهاد نظامی داشتند.وی ادامه داد: ایشان یک 
مرحله در قالب نامه ها و سخنرانی ها قبل از عاشورا و یک مرحله در روز عاشورا تبیین داشتند و حتی در 
روز و شب عاشورا یاران ایشان هم تبیین داشتند.جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان 
)عج( تصریح کرد: مرحله سوم جهاد تبیین با شهادت امام حســین )ع( توسط امام سجاد )ع( و 
حضرت زینب )س( آغاز شد و این خط در مکتب اهل بیت )ع( تا امروز تداوم یافته است.وی با بیان 
اینکه تبیین به ۲ صورت روشنگرانه برای معرفی جبهه حق و افشاگرانه برای معرفی چهره جبهه باطل 
انجام می شود، افزود: تبیین حق و باطل، تبیین جایگاه والیت، تبیین تکلیف امروز جامعه و وظیفه 
پیروان مکتب، تبیین درس های و ارزشهای مکتب عاشورا، در ایام محرم ضروری است.حجت االسالم 
محمدی ادامه داد: آگاهی دادن به عموم مردم در خصوص شــرایط زمان و مکان از مصادیق تبیین 
عاشورایی است و موجب می شود دشمن و تکلیف خود را در برابر جبهه باطل به خوبی بشناسیم.وی 
اظهار داشت: بصیرت افزایی و تقویت روحیه مقاومت از درس های مکتب عاشوراست و به ما می آموزد 

با کمترین عده می توان در برابر جهان کفر ایستاد .
 

بازگشت شرایط حاد کرونایی به استان؛

اصفهان و 11 شهر دیگر در وضعیت قرمز کرونایی
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، شهر اصفهان و ۱۱ شــهر دیگر در استان از هشتم مرداد در وضعیت 
قرمز کرونایی قرار گرفتند.در آخرین رنگ بندی وزارت بهداشت در زمینه شیوع کرونا ۱۲ شهر در استان 
اصفهان در وضعیت قرمز،۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۳ شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان 
در وضعیت آبی کرونایی است.بر این اساس شهرستان های اصفهان، چادگان، خوانسار، دهاقان، 
سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فالورجان، مبارکه، نائین و نطنز در وضعیت قرمز و بسیار پر 
خطر کرونا هستند.در حال حاضر شهرســتان های اردستان، بویین میاندشت، خمینی شهر، خور و 
بیابانک، گلپایگان و نجف آباد در وضعیت نارنجی و پرخطر کرونا ثبت شده است.بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت شهرستان های تیران و کرون، شاهین شهر و میمه و لنجان در وضعیت زرد و خطر 
متوسط کرونا قرار دارند.شهرستان های برخوار نیز در وضعیت آبی کرونا ثبت شده اند.همچنین در 

حال حاضر هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت سفید کرونا ثبت نشده است.
 

معاون تحقیقات هواشناسی استان :

سیالب برای کالن شهر اصفهان پیش بینی نمی شود
معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: سیالب ناگهانی یا روانابی 

که در قسمت های غربی و جنوبی استان وجود دارد، برای کالن شهر اصفهان پیش بینی نمی شود.
نوید حاجی بابایی  اظهار کرد: شــاهد بارش های رگباری در نواحی غرب و جنوبی اســتان شــامل 
شهرستان های میمه، خوانسار، چادگان، فریدون شهر، ســمیرم و شهرضا بودیم.وی با بیان اینکه 
بیشترین بارش های دریافتی تاکنون با میزان ۳۲ میلی متر متعلق به شهرستان سمیرم بوده است، 
افزود: طی بارش های اخیر، شهرستان دهاقان ۱۶ میلی متر، میمه ۱۳ میلی متر، پادنای سمیرم ۲۷ 
میلی متر و خوانسار هشت میلی متر بارش دریافت کرده اند.معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی چند روز آینده در اوایل شب کماکان بارش های رگباری 
در مناطق جنوبی و غربی استان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: این بارش ها می توانند منجر به 

ایجاد رواناب و سیالب های محلی شوند.

»دارویار«؛ طرحی که مردم و داروخانه ها را سردرگم کرده است؛

چراغ خاموش!

طرح »دارویار« از ۲۳ تیر به صورت همزمان با سراســر  ایرنا
کشور در سطح داروخانه ها و بیمارستان های اصفهان و 
به منظــور اصــالح یارانــه دارو و انتقــال آن از صنایــع داروســازی بــه 
مصرف کننده)بیمار( اجرایی شــد.»دارویار« طرحی است که قرار شده با 
انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش 
داده، اقالم بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو 
را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که»پرداختی از جیب بیمار« 
نه تنها افزایش نیابد، بلکه در برخی از اقالم کاهش قیمت نیز داشته باشد.

اجرای طرح دارویار از ۲۳ تیر به طور ناگهانی، بدون اطالع رسانی همگانی و 
به اصطالح بصورت چراغ خاموش آغاز که باعث بروز مشکالتی در روزهای 
اولیه اجرای آن شــد به طوری که بســیاری از مردم از اجرای طرح و تغییر 
قیمت ها و پوشــش بیمه ای داروها، اطالعی نداشتند و اگر فردی برخی از 
داروهای داخلی را بدون نسخه خریداری می کرد با افزایش قیمت آن مواجه 
می شــد و همین امر باعث واکنش هایی در روزهای نخست اجرای طرح 
دارویار شد.این در حالیست که به گفته معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، اگر قبل از اجرای طرح دارویار، این موضوع رسانه ای می شد 
به طور قطع سودجویان با خرید بیش از حد دارو و ذخیره سازی آن سبب 

کمبود دارو در جامعه می شدند.

بی اطالعی مردم از جزییات و مزایای طرح دارویار
خبرنگار ایرنا با حضور در برخی از داروخانه های منتخب ســطح کالن شهر 
اصفهان به گفت و گو با مردم در باره این طرح پرداخت اما آنطور که مشخص 
بود، اکثر آنها اطالع چندانی از اجرای این طرح نداشتند و فقط فرایافت آنها 
در یک هفته اخیر آن هم از طریق شبکه های اجتماعی، بحث افزایش قیمت 
برخی از داروها بود.یکی از شهروندان که برای دریافت داروهایش به یکی 
از داروخانه های منتخب و دولتی اصفهان مراجعه کرده بود به خبرنگار ایرنا 
گفت: در روزهای اخیر به دفعات شاهد قطع شدن شبکه در داروخانه ها بوده 
و همین امر به طوالنی شدن صف نوبت و ازدحام در داخل داروخانه منجر 
شده است.وی که از جزییات و چگونگی اجرای طرح دارویار اطالعی نداشت، 
خاطرنشان کرد: تغییر قیمتی در داروهایی که تهیه می کند، ندیده است.مادر 
یک دختر مبتال به صرع نیز که برای دریافت داروهای فرزندش به داروخانه 
مراجعه کرده بود به خبرنگار ایرنا گفت: برای تهیه این داروها ابتدا به خیابان 
آمادگاه مراجعه کردم اما به دلیل اینکه یکی از داروها موجود نبود، امروز به 
داروخانه سجاد آمدم.یک زن اتباع افغان ساکن منطقه زینبیه اصفهان نیز 
که به سرطان سینه مبتالست و برای دریافت داروی شیمی درمانی خود به 
داروخانه مراجعه کرده بود، اظهار داشت که از طرح دارویار اطالعی ندارد اما زیر 
پوشش بیمه قرار دارد و برای دریافت نسخه خود مشکلی پیدا نکرده است.

لزوم اطالع رسانی بیشتر در باره دارویار
مســئول فنی یکی از داروخانه های اصفهان در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
اظهار  کــرد: هنوز ۲ هفته از اجرای این طرح نگذشــته و طبیعی اســت که 
بســیاری از مردم با جزییات آن آشنا نباشــند به همین دلیل نیاز است که 
اطالع رسانی بیشتری در باره آن انجام شود.بزرگمهر دادخواه تهرانی با بیان 
اینکه پوسترهایی در باره این طرح در داروخانه ها نصب شده است و بازرسان 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر چگونگی اجرای آن 
نظارت دارند، افزود: بسیاری از مردم فقط شنیده اند که قیمت برخی از داروها 
بیشتر شده اما وقتی مراجعه می کنند به آنها توضیح می دهیم که اگر نسخه 
پزشک همراه داشته باشند داروها به همان قیمت قبلی برای آنها محاسبه 
می شود.وی خاطرنشان کرد: درصد پوشــش بیمه ای برخی داروها باالتر 
رفته و قیمت تمام شــده دارویی مانند »انوکساپارین« که برای جلوگیری 
از انعقاد خون کاربرد دارد، برای افرادی که پوشش بیمه دارند، ارزان تر شده 
است.این داروساز به بررسی مشکالت اجرای طرح دارویار از ۲ بعد مردمی 
و داروخانه ها پرداخت و گفت: در باره مشکالت مردم با اجرای این طرح باید 
گفت که هنوز برخی از مردم زیر پوشــش بیمه نیستند و با وجودیکه اعالم 
شده این افراد می توانند با ثبت نام در سامانه بیمه سالمت به صورت رایگان 
بیمه شوند اما بهتر بود که ابتدا پوشش بیمه ای انجام و سپس طرح عملیاتی 
می شد. دادخواه به برخی از مشکالت داروخانه ها در اجرای طرح دارویار نیز 
اشاره و خاطرنشان کرد: بیمه ها به طور مرتب در حال تغییر درصد تعهدات 
خود هستند که به سردرگمی در داروخانه برای به روز رسانی قیمت ها منجر 
شده است.وی با اشاره به تفاوت درصد پوشش داروها توسط بیمه ها افزود: 
داروخانه ها باید مرتب مبلغ تحت پوشــش بیمه ها را به روزرسانی کنند که 
کاری زمان بر بوده و مشــکالتی را برای آنها ایجاد کرده است. وی به اجرای 
چراغ خاموش این طرح بدون اطالع رسانی قبلی به داروخانه ها از ساعت ۲۴ 
چهارشنبه ۲۲ تیر اشاره کرد و گفت: این امر نیز باعث سردرگمی داروخانه ها 
در لحظات اولیه شد.وی با اشــاره به اینکه قیمت برخی از داروها در طرح 
مزبور بدون داشتن نســخه پزشــک و به صورت آزاد افزایش یافته است، 
افزود: برخی مردم از این موضوع اطالع ندارند و داروخانه ها را در این زمینه 
 مقصر می دانند که الزم است شفاف ســازی و اطالع رسانی الزم درباره آن

 انجام شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز درباره طرح دارویار 
خاطرنشــان کرد: در قالب اجرای طرح »دارویــار« ۳۶۶ قلم دارو که قبل 
از آن جزو بیمه نبود، تحت پوشــش قــرار گرفت و ۱۱۹ قلــم داروی بدون 
نسخه)پرمصرف( هم بیمه شد. محمود اعتباری با اعالم اینکه سه دهک اول 
جامعه بصورت خودکار تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و هزینه داروی آنها 
رایگان است، تصریح کرد: تمام افراد فاقد بیمه می توانند با ثبت نام در سامانه 
بیمه سالمت به صورت رایگان بیمه شوند و دهک های باالی جامعه نیز برای 
ارزان تمام شدن قیمت دارو باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.وی تاکید 
کرد: دارو در تمام دنیا یک کاالی گران محسوب می شود که دولت ها بابت 
خرید آن به بیماران یارانه می پردازند و با طرح دارویار، یارانه دارو به بیمار و از 

طریق پوشش بیمه ای تعلق می گیرد.

با مسئولان جامعه

رییس اداره حج و زیارت کاشان از پیش ثبت نام ۶ 
هزار و ۸۰۰ نفر از مشــتاقان پیاده روی ایام اربعین 

حسینی در منطقه کاشان خبر داد.
حمیدرضا بهروزفر با اشاره به اینکه ۸۳۶ هزار و ۴۹۲ 
نفر از سراسر کشــور برای اربعین ثبت نام کردند که 
۶ هزار و ۸۰۰ نفر آن از منطقه کاشان هستند، گفت: 
پیش ثبت نام مشــتاقان پیــاده روی ایام اربعین 

حســینی که از تاریخ دهم تیرماه آغاز شد تا پایان 
مرداد ادامه دارد.

به گفته وی، عالقه مندان و مشــتاقان تشــرف به 
عتبات عالیات در ایام اربعین حســینی می توانند 
با مراجعه به ســامانه ســماح به آدرس اینترنتی 
samah.haj.ir یــا بــا مراجعه به یکــی از دفاتر 
خدمات زیارتی در شهرســتان های کاشان و آران و 

بیدگل نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام کنند.
رییس اداره حج و زیارت کاشــان با تاکید بر اینکه 
متقاضیــان زیارت اربعیــن، پیش ثبت نــام را به 
روز های آخــر موکول نکنند تصریح کــرد: تزریق ۲ 

دوز واکسن از شــروط خروج از کشور و ثبت نام در 
سامانه سماح است.

بهروزفر تاکید کرد: پیش ثبت نام از متقاضیان هیچ 
گونه تعهدی برای ســازمان حج و زیــارت مبنی بر 
اعزام نخواهد داشت و اطالع رسانی برای ثبت نام 

قطعی مجدد اعالم خواهد شد.
رییس اداره حج و زیارت کاشــان با یادآوری اینکه 
۳۳۴ نفر ثبت نامی های تشرف یافته برای اربعین 
ســال ۱۴۰۰ بودند  اظهار داشت: پارســال به دلیل 
محدودیت های کرونایی به هر استان سهمیه داده 

شد که سهم کاشان ۳۳۴ نفر بود.

رییس اداره حج و زیارت کاشان اعالم کرد:

ثبت نام بیش از ۶ هزار کاشانی در سامانه سماح

خسارات سیل در 
»بارده« چهارمحال

سامانه بارشی موسوم به مونسونی، وارد 
چهارمحال و بختیاری شده است، این 
سامانه بارشــی در لحظات اولیه ورود 
به استان موجب آب گرفتگی معابر در 
شهر شهرکرد و بسیاری از نقاط استان 
شد، پس از تشدید فعالیت این سامانه 
در شهرستان بن شــاهد وقوع سیالب 
در روســتای بارده بودیم که متاسفانه 
سیالب خســارات مالی فراوانی را به 

اهالی این روستا وارد کرده است.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان مطرح کرد:

تغییر گرایش وقف به سمت نیاز های اجتماعی
معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان بر ضرورت گرایش واقفان 
به وقف های جدید در حوزه نیاز های روز جامعه و چالش های موجود تاکید کرد.حجت االســالم 
والمسلمین ولی ا... روان گفت: بیشــترین نیاز های اجتماعی روز ازدواج، اشتغال، پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی و نیز تحصیل، مسکن جوانان و خانواده های محروم است که به واقفان نیک 
اندیش می توانند هنگام وقف اموال خود به این نیاز ها توجه کنند.معاون امور فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان افزود: واقفان می توانند پیش از اقدام برای اجرای نیت خود 
به کارشناســان اداره کل اوقاف برای معرفی نیاز های جامعه برای وقف مراجعه و اجر عمل نیک 
خود را در جامعه صدچندان کنند.وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ وقف جدید در 
سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه استان به ثبت رسیده که بیشترین فراوانی به لحاظ تعداد 
موقوفات مربوط به شهرستان اصفهان با چهار مورد وقف است.حجت االسالم روان، عمده نیات 
واقفان را در حوزه های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، قرآنی و تعزیه داری اهل بیت )ع( برشــمرد 
و گفت: امسال سه وقف در شهرستان فریدن، ۲ مورد در اردســتان، ۲ مورد در تیران وکرون و در 
شهر های آران و بیدگل، خمینی شهر، سمیرم، شهرضا، فالورجان، کاشان لنجان و نایین هر کدام 
یک مورد وقف جدید در سامانه جامع موقوفات استان به ثبت رسیده است.وی،سنت الهی و نهاد 
مقدس وقف را یک ظرفیت بزرگ در حوزه اقتصاد اسالمی برشــمرد که همواره می تواند در کنار 
فعالیت سایر بخش ها به توسعه و پیشبرد اهداف کشور کمک کند.معاون امور فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان همچنین با اشــاره به موضوع وقف مشارکتی گفت: از این 
مقوله می توان به عنوان یکی از ظرفیت های رفع نیاز های روز جامعه و شــتاب در توسعه استان 
بهره برد.وقف مشارکتی، اقدام نیک و خداپسندانه ای  است که براساس آن همه افراد جامعه با 
توان مالی متوسط رو به پایین می توانند در راستای محرومیت زدایی و تامین بخشی از نیاز های 

روز جامعه شرکت کنند.
 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

 توزیع بسته های معیشتی و طبخ غذای گرم
 برای مددجویان در ایام محرم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان گفت: در ماه محرم و صفر با مشــارکت 
خیران، طرح اطعام و احسان حسینی با هدف کمک به معاش خانواده های نیازمند اجرا می شود.

کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به زمان اجرای طرح اطعام و احسان حسینی، 
اظهار کرد: این طرح برای خدمت بــه خانواده های نیازمند، همزمان با شــروع ماه محرم و ایام 
سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین )ع( آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.وی با بیان 
اینکه توزیع بسته های معیشتی، طبخ غذای گرم برای مددجویان تحت حمایت و حامی یابی برای 
کودکان یتیم و نیازمند از جمله برنامه های این طرح است، ادامه داد: مراکز نیکوکاری، مساجد، 
حســینیه ها، تکایا و هیئت های مذهبی و مردم عزادار استان با تمام ظرفیت خود در این امر خیر 
سهیم خواهند شــد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره به کمک های 
نقدی و غیرنقدی این طرح در سال گذشته، افزود: در ۲۲۹ آشــپزخانه فعال استان، بیش از دو 
میلیون پرس غذای گرم و ۳۰۰ هزار بســته معیشتی با مشــارکت خیران، به ارزشی بالغ بر ۸۷ 
میلیارد تومان بین خانواده هــای تحت حمایت و نیازمندان توزیع شــد.وی با دعوت از خیران و 
هیئت های مذهبی برای شرکت در طرح اطعام و احسان حسینی، گفت: مردم استان از اول محرم 
تا پایان ماه صفر می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران واریز یا با شماره گیری #۰۳۱*۸۸۷۷* و مراجعه حضوری به دفاتر این 

نهاد و مراکز نیکوکاری برای کمک به نیازمندان واقعی، نذورات خود را اهدا کنند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

اسکان اضطراری 3۷0 
نفر و نجات ۶0 نفر از سیل 

دراستان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: ۳۷۰ نفر اســکان اضطــراری یافتند و 
اقداماتی برای نجات افراد از ســیل انجام شد 
که درپی آن حدود ۶۰ نفر عشــایر از ســیالب 
در اســتان اصفهان نجات پیــدا کردند.منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه بارش ها در استان 
اصفهان از روز پنجشنبه آغاز شد و تاکنون حدود 
۵۰۰ شهرستان تحت تاثیر این سامانه قرار گرفته 
است، گفت: ویژگی سامانه جوی حال حاضر، 
بارش های ناگهانی معموال در انتهای روز و اوایل 
شب است.وی با اشاره به اسکان بیش از ۲۵۰ 
اکیپ امدادی در شهرستان ها و امدادرسانی به 
۱۲۲ دستگاه خودرو، افزود: درپی بارش های 
اخیر، شش روســتا تخلیه و ساکنان آن ها به 
منظور نجات از ســیل به مناطــق امن منتقل 
شــدند، چهار محور ارتباطی بــه صورت موقت 
مسدود شد، ۳۷۰ نفر اسکان اضطراری یافتند 
و اقداماتی بــرای نجات افراد از ســیل انجام 
شد که درپی آن حدود ۶۰ نفر عشایر از سیالب 
نجات پیــدا کردند.مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان ادامه داد: درحال حاضر 
شدت بارش ها در مناطق غرب و جنوبی استان 
نظیر شهرســتان های چادگان، فریدون شهر، 
فریدن و ســمیرم ادامه دارد همچنین شاهد 
ریزش کوه و رانــش زمین در منطقــه پادنا و 
سی سخت بوده ایم و تعدادی از عشایر در نقاط 
مستعد سیل قرار گرفتند که جمعیت هالل احمر 
به منظور امدادرســانی به مناطق مذکور اعزام 
شدند.وی با اشاره به سیل بردگی برخی از راه ها 
در منطقه پادنای ســمیرم، ورودی چادگان و 
در بخشــی از فریدن و تیران و کرون، تصریح 
کرد: همه همکاران در مدیریت بحران در تمام 
بخش ها نهایت تالش را برای خدمت رسانی به 
مردم می کنند.شیشه فروش با اشاره به بررسی 
خسارات سیل توسط تیم های ارزیابی، اضافه 
کرد: ترافیک از منطقه غــرب در تیران و کرون 
و فریدن به اصفهان در جریان اســت و پلیس 
راه به منظور پیشــگیری از تصادفات، اقدام به 

برقراری محدودیت های ترافیکی کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست خبرداد:

 کاهش 40 درصدی هزینه ها و نیروی انسانی
 در طرح آزمایشی »هوشمندسازی مسیر  توزیع مرسوالت اصفهان«

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: طرح آزمایشی هوشمندسازی مسیر توزیع مرسوالت استان اصفهان موجب کاهش حدود ۳٠ تا ۴٠ درصدی هزینه ها و نیروی 
انسانی شده است.محمود لیایی در مراسم اختتامیه رویداد هفته تجارت الکترونیک اظهار داشت: مهم ترین وظیفه مان در شرکت پست موضوع لجستیک است 
که در این زمینه جایگاه خوبی نداریم، زیرا سرانه پستی مان به ازای هر نفر حدود ۷ مرسوله است در حالی که این عدد در کشور های توسعه یافته حدود ۷٠٠ تا ۸٠٠ 
مرسوله است.وی با بیان اینکه برای جبران شکاف عمیق میان کشورمان با دیگر کشورها، به سمت هوشمندسازی فرآیند ها رفتیم، افزود: در موضوع تحول دیجیتال 
برنامه هایی داریم از جمله اینکه فرآیند های پستی را با ابزار های فناوری اطالعات متحول کنیم و به سمت دیجیتالی کردن آن ها روی بیاوریم.لیایی با یادآوری اینکه 
با فرآیند هوشمندسازی، سرعت و دقت مراحل افزایش و هزینه ها و نیروی انسانی کاهش پیدا خواهد کرد، عنوان کرد: در این مسیر استان اصفهان از استان های 
پیشرو است که در طرح آزمایشی هوشمندسازی مسیر توزیع این استان نتیجه مثبتی گرفتیم و متوجه شدیم حدود ۳٠ تا ۴٠ درصد هزینه ها و نیروی انسانی کاهش 
داشته است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با یادآوری اینکه حدود ۳٠٠ فرصت هوشمندسازی در ۴ عمل پستی را شناسایی کردیم، یادآور شد: به هر میزانی 

که فرصت هوشمندسازی به درستی اجرا شود، شاهد رونق تجارت الکترونیک خواهیم بود.

عکس: ایسنا



مدیرعامل باشگاه شهر خودرو که از فروپاشی احتمالی این تیم بسیار ناراحت است از مسئولین استان خراسان رضوی درخواست می کند که به کمک این تیم بشتابند. به 
گزارش »ورزش سه«، با وجود اینکه زمان زیادی تا شروع لیگ آزادگان باقی نمانده، اما همچنان وضعیت شهر خودرو برای فصل جدید نامشخص است.اسماعیل حیدرپور 
اظهار کرد: تیمی که در سال های قبل جزو مدعیان بود و به لیگ قهرمانان آسیا نیز راه یافت، اکنون وضعیت بحرانی را سپری می کند.ما تقریبا هر هفته به مشهد می رویم. 
جلسه قبل با کلیه اعضای هیئت مدیره و وکیل باشگاه جلسه ای در حضور مدیر کل و رییس هیئت فوتبال  گذاشتیم. در آن جلسه گفتیم اگر خریداری هست اعالم حضور 
کند ولی هیچ کس نیامد تا اینکه سه گروه با خودمان رایزنی کردند و ما به آن ها گفتیم هر کس که می خواهد تیم را در اختیار بگیرد باید بیاید و توافق نامه بنویسیم و پول را 
پرداخت کنند تا این تیم را بفروشیم و بعد ما طلب و بدهی های مان را مشخص می کنیم و اگر بدهکاری مان بیشتر از طلب مان بود از آن مبلغ مورد نظر کسر می کنیم و در 
واقع این کار انجام می شود، تا االن هیچ پیشنهادی جدی نبوده حتی یکی از آن ها چک داده ولی ما گفتیم باید بر سر توافق نامه مبلغی را بدهند. بعد هم تقاضا کردیم تمام 
اسناد و مدارک حسابرسی شود.وی افزود: قصد داشتیم ببینیم در زمان اندکی که در اختیارمان است آیا در استان کسی می آید  به باشگاه شهر خودرو کمک کند؟ این که کمک 

نمی کنند ثابت شده است. اگر استان یک نفر را معرفی کند که تیم را بگیرد طلب و بدهی هایش مشخص شود  خوب است و اگر این اتفاق نیفتد کال تیم منحل می شود.

حیدر پور: کسی برای خرید شهرخودرو اقدام نکرد
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شروط »پیکه« برای دادن فرزندانش به »شکیرا«
بازیکن بارســلونا شــرایطی را برای اجازه دادن به زندگی فرزندانش در آمریکا تعیین کرده است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ۲۴، جرارد پیکه، مدافع بارسلونا از شکیرا خواننده کلمبیایی ۴۰۰ هزار 
یورو و پنج پرواز ساالنه از اسپانیا به ایاالت متحده و بازگشت از ایاالت متحده به اسپانیا که همگی باید 
فرست کالس باشند، درخواست کرد. در چنین شرایطی این فوتبالیست پذیرفت که بچه ها در آمریکا با 
مادرشان زندگی کنند.در اوایل ژوئن، شکیرا از جدایی خود از پیکه خبر داد.پیکه از سال ۲۰۰۸ در بارسلونا 
بوده است. او در این مدت هشت بار قهرمان اسپانیا شد، هفت بار جام حذفی این کشور را به دست آورد 
و شش بار قهرمان سوپرجام شد تا از پرافتخارترین بازیکنان اسپانیایی باشد. عالوه بر این، او سه بار 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اروپا و جام باشگاه های جهان شده است.پیکه ۱۰۲ بازی برای 

اسپانیا انجام داد و با این تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ شد.
 

تصمیم عجیب فدراسیون آلمان؛ مرگ مانشافت!
فدراسیون فوتبال آلمان تصمیم گرفته است که دیگر از لقب معروفش استفاده نکند.به گزارش»ورزش 
سه«، تیم ملی آلمان از مدت ها قبل از لقب مانشافت استفاده می کرد و در بسیاری از کشورهای جهان 
به این نام شناخته شده بود.حاال روزنامه آلمانی بیلد خبر داده که مدیران فوتبال آلمان تصمیم گرفته اند 
دیگر از این لقب که ترجمه آن »تیم« می شود استفاده نکنند و این موضوع را به صورت رسمی در روز 
پنجشنبه اعالم کرده اند.برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، در این باره گفت:» نظرسنجی ها 
و تحلیل ها نشان می دهد که این نام به خوبی شناخته شده اســت و حتی در کشورهای خارجی نیز 
مورد استفاده قرار می گیرد. « این نام بارها در سال های اخیر با انتقاداتی از سوی هواداران روبه رو شده 
چون آنها معتقد هستند که استفاده های تجاری زیادی از این لقب صورت گرفته است.هنوز مشخص 
نیست که آیا فدراســیون فوتبال آلمان تصمیم دارد در آینده از لقب دیگری برای تیم ملی این کشور 

استفاده کند یا خیر.
 

گواردیوال: »هالند« و »آلوارز « می توانند کنار هم بازی کنند
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترســیتی، تاکید کرد که جولین آلوارز و ارلینگ هالند در یک سیستم 
مناســب می توانند در کنار هم بازی کنند.این دو مهاجم جوان در همین تابستان به جمع سیتیزن ها 
اضافه شدند و گواردیوال آنها را از بروسیا دورتموند و ریورپالته به خدمت گرفت. در حالی که هالند به دلیل 
درخشش در بوندس لیگا و چمپیونزلیگ، چهره ای شناخته شده محسوب می شود، در مورد کیفیت 
آلوارز هنوز تردیدهایی وجود دارد؛ اما گواردیوال معتقد است که این ستاره آرژانتینی خیلی زود به زندگی 
 ESPN در انگلیس عادت خواهد کرد و می تواند تاثیر زیادی در ترکیب سیتی ایجاد کند.او در گفت وگو با
در پاسخ به این سوال که آیا این دو مهاجم جوان می توانند در کنار هم بازی کنند، گفت:»اگر با وینگرهایی 

بازی کنیم که به سمت داخل متمایل هستند، آلوارز می تواند نقش مکمل هالند را بازی کند. « 

تماس یوونتوس با بارسلونا برای جذب »دپای«
باشگاه یوونتوس نخستین پیشنهاد خود را به بارسلونا برای جذب ممفس دپای ارائه داده است.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ESPN، بارسلونا در فصل نقل و انتقاالتی تابســتانی هزینه زیادی برای جذب بازیکن 
کرده، این درحالی است که تاکنون بازیکن شاخصی از تیم جدا نشده است.آبی اناری ها برای رعایت کردن 
قوانین مالی اللیگا باید از یک طرف دستمزد بازیکنان را کاهش دهند و از طرف دیگر هم ستاره های خود 
را بفروشند.قرار بود که فرانکی دی یانگ برای ایجاد توازن مالی از بارسلونا جدا و راهی شیاطین سرخ شود 
؛اما ظاهرا این هافبک هلندی عالقه ای به جدایی ندارد.ممفیس دپای یکی دیگر از بازیکنانی که ســران 
آبی اناری ها امیدوار به فروش او در فصل نقل و انتقاالت تابستانی هستند. یوونتوس مشتری جدی این 
مهاجم هلندی است و نخستین پیشنهاد مالی خود را به بارسلونا برای جذب این بازیکن ارائه داده است.

 فرصت ۳۰ روزه استقالل و پرسپولیس برای اخذ مجوز حرفه ای AFC؛

شمارشمعکوسکابوسدوبارهسرخابیها!
ایمان گودرزی در حالــی که گفته می شــد اســتقالل و 
پرسپولیس، فصل آینده در لیگ قهرمانان 
آسیا، حضور خواهند داشت اما به نظر می رسد رسیدن این دو تیم به 
آسیا کار بسیار سختی باشد، ســرخابی های پایتخت که مدت هاست 
»ای اف سی« دست روی حرفه ای نبودن شان گذاشته است یک ماه 
فرصت دارند تا از حذف مجدد خود از لیگ قهرمانان آســیا جلوگیری 
کنند؛ اما ظاهرا مدارک و اسناد آماده نیست و این فصل هم مثل فصل 
گذشته، شاهد حذف استقالل و پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا 
خواهیم بود.ســال گذشــته بود که این دو تیم پس از اینکه موفق به 
بارگذاری درست مدارک در ســامانه صدور مجوز حرفه ای نشدند، با 
پافشاری کنفدراسیون فوتبال آســیا روی قوانینش، مجوز حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را دریافت نکردند. حال یک سال پس از این اتفاق 
خبر می رسد که این دو تیم همچنان مشــکل دریافت مجوز حرفه ای 
ســازی دارند و مواردی که مدنظر »ای اف سی« و کمیته مجوز صدور 
حرفه ای است، تاکنون برطرف نشــده تا این دو تیم که از ۹ آذر ۱۴۰۰ 
تعلیق شده اند همچنان در خطر حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

قرار داشته باشند.
مهدی تــاج یکی از کاندیداهای ریاســت فدراســیون فوتبال و نایب 
رییس »ای اف سی« که هفته گذشته مهمان برنامه فوتبال برتر بود با 
 AFC اشاره به این موضوع گفت:» این نوع فرآیند را در ادوار گذشته
انجام می داد و ما مجوز گرفتیم که خودمان ایــن کار را انجام دهیم. 
سال گذشته در بارگذاری اطالعات در سایت داستان هایی پیش آمد 
و استقالل و پرسپولیس از آسیا حذف شدند و ما تعلیق شدیم و هنوز 
هم تعلیق هســتیم. تا ۳۱ آگوســت باید بارگذاری های مان را انجام 
دهیم. حدود ۳۰ روز زمان داریم.« در حالی که هنوز کمیته صدور مجوز 
و استیناف هم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعلیق هستند و رفع 
تعلیق نشده اند، به نظر می رسد اســتقالل و پرسپولیس فعال نتوانند 
مجوزهــای الزم را بگیرند.حاال باید دید طی این یک ماه اســتقالل و 
پرسپولیس می توانند مدارک الزم را فراهم کنند یا اینکه باز هم خبری 

از آنها در آسیا نخواهد بود.
 البته هنــوز حکــم پرونــده اســتقالل و پرســپولیس و گل گهر در 
 کمیتــه انضباطی »ای اف ســی« درباره نقص مدارک اعالم نشــده
  اســت. گفته می شــود در صورت اعالم این حکم این ســه باشگاه
  عالوه بــر این فصل که محــروم بودند، یک فصل دیگــر هم محروم

  شــوند.از ســوی دیگر کاظم اولیایی در مورد وضعیت پرســپولیس 
 و اســتقالل و زمــان پایــان محرومیت ایــن دو تیم بــرای حضور 

 در لیــگ قهرمانان آســیا معتقد اســت کــه ورود این دو باشــگاه
  به بازار ســرمایه نه تنهــا تاثیری در حل مشــکل ســرخابی ها برای 
حضور در آســیا نخواهد داشت، بلکه مشــکل را برای شان حادتر هم 

کرده است.
 اولیایی ســال گذشــته در مصاحبه ای اعالم کرده بود: »این شــیوه 
خصوصی سازی پرسپولیس و استقالل، با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد از 
سهام دو باشگاه، دولتی است، باعث می شود که سرخابی ها تا سالیان 
سال دیگر نتوانند در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشته باشند.  چون 
در این فرآیند ما اعتراف کرده ایم که این باشــگاه ها دولتی هستند و 
عالوه بر این درصدی از سهام هر دو باشــگاه متعلق به وزارت اقتصاد 
و دارایی اســت که ایــن هم به نوعی مالکیت مشــترک به حســاب 
می آید و از این نظر هم برای دو باشگاه دردسرساز خواهد شد. با این 
 حساب تا سال های سال، پرســپولیس و استقالل نمی توانند در آسیا 
بازی کنند. متاسفانه هر چقدر هم در این رابطه به آقایان هشدار دادیم، 
توجهی به آن نکردند و کســی اصال به حرف ما گوش نکرد.«البته که 

پیش از این هم رییس ســازمان خصوصی ســازی تاکیــد کرده بود 
ورود دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس به بازار ســرمایه به معنی 
خصوصی ســازی آنها نیســت؛ اما از زمان عرضه ســهام دو باشگاه 
خیلی ها به اشــتباه بــه این موضوع تاکیــد می کنند که دو باشــگاه 
خصوصی ســازی شــده اند و مشکل شــان بابت حضور در آسیا حل 
می شــودولی این طور نیســت. با توجه به حرف های کاظم اولیایی و 
مهدی تاج مشخص می شــود که حضور اســتقالل و پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان آسیای فصل آینده در ابهام قرار دارد و مشخص نیست 
که این دو تیم بتوانند مجوز حرفه ای حضور در این رقابت ها را کسب 
کنند.  اتفاقی که هر سال با قوانین و استاندارد های جدید ای اف سی 

سخت تر هم خواهد شد. 
اخیرا کنفدراسیون فوتبال آســیا در حال بررسی ورود »وی ای آر« به 
بازی های لی قهرمانان آسیاســت که با توجه به اینکه این تکنولوژی 
هنوز در فوتبال ایــران وجود ندارد چالش جدیــدی را برای تیم های 

ایرانی برای حضور در آسیا به وجود خواهد آورد.

اظهار نظر  روز

سردارآزمون: 

لورکوزن بهترین باشگاهی است که در آن بازی کرده ام
بیلد آلمان از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به عنوان فوق ستاره مخفی بوندسلیگا یاد کرد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از بیلد، لورکوزن با این مهاجم می خواهد با بایرن امسال برای کسب قهرمانی در لیگ رقابت کند. 
کسی که کارش را با والیبال شروع کرد، حاال در نوک خط حمله بایر لورکوزن قرار دارد.در آلمان، بسیاری 
از هواداران فوتبال اکنون نام او را می شناسند. سردار آزمون  ۲۷ ساله فوق ستاره مخفی بوندسلیگاست.

آزمون نه تنها به دلیل اشتیاق به ورزش سوارکاری شــخصیت فوق العاده ای دارد، بلکه می توانست به 
عنوان یک بازیکن والیبال نیز کار کند. والیبال ورزش مهمی در خانواده او بوده و هست.سردار خودش یک 
بازیکن ملی پوش زیر ۱۵ سال کشورش بود، اما بعد تصمیم گرفت به فوتبال بپردازد. آزمون هفته گذشته 
در کمپ تمرینی لورکوزن هنر والیبال خود را نشان داد و ثابت کرد که چیزی را از والیبال فراموش نکرده 
است.بعد از روستوف و زنیت، بایر سومین باشگاهی است که آزمون در لیگ قهرمانان اروپا با آن به میدان 
می رود.سردار درباره حضور در این تیم آلمانی گفت: لورکوزن بهترین تیم باشگاهی است که تا به حال در 
آن بازی کرده ام. من هرگز ندیده بودم که باشگاهی این قدر حرفه ای کار کند. وقتی بازیکن جدیدی می آید، 

هیچ وقت احساس غریبگی نمی کند. شخصا بالفاصله احساس کردم که در خانه هستم.
 

» اسکوچیچ« چه زمانی به ایران برمی گردد؟
زمان بازگشت سرمربی تیم ملی به ایران مشــخص شد.سخنگوی فدراسیون فوتبال اعالم کرد که 
ســرمربی تیم ملی حداقل تا یک ماه آینده هم به ایران نمی آید.به گــزارش طرفداری، طبق اعالم 
احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، دراگان اسکوچیچ که در حال حاضر در ترکیه حضور 
دارد، اواسط شهریور به ایران باز می گردد.اسکوچیچ قصد دارد قبل از فیفادی شهریور، اردویی را با 

بازیکنان داخلی برگزار کند و در فیفا دی هم ۲ بازی تدارکاتی قرار است برای تیم ملی فراهم شود.
 

ابالغ حکم نهایی شکایت النصر از پرسپولیس
به گزارش ایسنا و به نقل از العرب الیوم، سرانجام دادگاه داوری ورزشی )CAS( بعد از دو سال و نیم 
حکم نهایی پرونده شکایت النصر عربستان از پرســپولیس ایران را اعالم و ابالغ رسمی کرد.پس از 
چند مرحله به تعویق انداختن اعالم رای، حکم نهایی  در ارتباط با پرونده شکایت باشگاه النصر را ابالغ 
شد.دادگاه داوری ورزشی درخواست غرامت باشگاه عربستانی را رد کرده است تا این پرونده به صورت 
کامل بسته شود.النصر عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۲۰ در ضربات پنالتی 
برابر پرسپولیس شکست خورد. بعد از بازی نماینده عربستان به بهانه خریدهای غیر قانونی سرخ 
پوشان از این تیم شکایت کرد که البته هم کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم کمیته استیناف این شکایت 
را رد کرد با این حال باشگاه عربستانی به دادگاه داوری ورزشی شکایت کرد که درخواست آنها در این 

دادگاه هم مورد قبول قرار نگرفت تا این پرونده در نهایت بعد از پروسه ای طوالنی مدت بسته شود.
 

دروازه بان استقالل رسما محروم شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکن استقالل را به دلیل عدم حضور در اردوی تیم امید محروم کرد.

به گزارش خبرآنالین؛ با اعالم کمیته انضباطی، در خصوص گزارش مقام رسمی فدراسیون فوتبال مبنی 
بر امتناع علیرضا رضایی، بازیکن باشگاه استقالل تهران از حضور در اردوی تیم ملی فوتبال امید و با وجود  
ارسال ابالغیه به این باشگاه تا زمان انشای رای، دفاعیه ای ارســال نشده است.بر همین اساس کمیته 
انضباطی، علیرضا رضایی، بازیکن استقالل را به علت عدم همراهی تیم های ملی وفق ماده ۸۳ مقررات 
انضباطی و با عنایت به فقدان ســابقه قضایی از این بازیکن در کمیته انضباطــی با اعمال مواد ۹۳ و ۹۴ 
مقررات، به یک جلسه از همراهی تیم خود در بازی رســمی لیگ ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم کرد. این رأی وفق مقررات قطعی و الزم االجراست.

مستطیل سبز

جواد نکونام:

اگر کاپیتان تیم ملی بودم 
 محال بود این اتفاقات

 رخ بدهد
به گزارش ورزش ســه، جواد نکونام که فصل 
خوبی را با فوالد خوزستان پشت سر گذاشت، 
پــس از پایان لیگ بیســت و یکم پیشــنهاد 
سرمربیگری استقالل را دریافت کرد و همچنین 
یکی از گزینه های هدایــت تیم ملی بود؛ اما با 
این حال ترجیح داد در فوالد بــه کارش ادامه 
بدهــد. نکونام  دربــاره دراگان اســکوچیچ و 
اتفاقاتی در تیم ملــی رخ داد، گفت: برای هر 
مربی کــه در تیم ملی باشــد آرزوی موفقیت 
می  کنم. برای من تیم ملی کشورم مهم است 
و امیدوارم در هر بازی و مســابقه ای بهترین 
عملکرد را داشــته باشــند. من با این لباس و 
تیم ســال ها زندگی کرده ام و بهترین آرزویی 
که می توانم داشته باشم این است که در جام 
جهانی بهترین  عملکرد را داشته باشند تا همه 
دنیا ببيند توانایی فوتبالیست های ایرانی چقدر 
اســت.نکونام در واکنش به اینکه اگر کاپیتان 
بود، حواشی در تیم ملی رخ می داد یا خیر اظهار 
کرد: تاریخ قضاوت کرده است. وقتی به تاریخ 
تیم ملی نگاه می کنید اختالف همیشه هست؛ 
۲۵ ستاره از هر تیم می آیند و کنار هم نگه داشتن 
اینها سخت است. اتفاقاتی که رخ می دهد باید 
اتحاد را بیشتر کند. اگر من بودم قطعا این اتفاق 
نمی افتــاد. در دوره هایی که مــن در تیم ملی 
بودم و کاپیتان، بازیکنان دیگری بودند، کدورت 
همیشه بوده است. سال ۷۹ تیم ملی اردویی به 
آمریکا رفت؛ مرحوم پورحیدری، آقای طالبی 
و کمک هایشان آقای فرکی و سجادی بودند. 
در تیم ملی ۸ استقاللی، ۸ پرسپولیسی و ۸ 
لژیونر بودند و فقط جواد نکونام وســط بود . 
وقتی برای غذا می رفتیم مــن منتظر بودم 
که ببینم کدام میز صندلی خالی می ماند که 
بنشینیم. آن زمان تنش و درگیری بیشتر بود 
و دربی ها تنش داشت و چنین اتفاقاتی رخ 
می داد اما کســی از بیرون متوجه نمی شد. 
بزرگان تیم به قدری بزرگ بودند که ســریع 
مســائل را حل می کردند. االن هم این تیم 

توانایی باال و بازیکنان بزرگی دارد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 هدیه عادل فردوسی پور
 به بازیکن فوالد

عادل فردوسی پور کتاب جدیدش را به ساسان 
انصاری تقدیم کرد.به گــزارش خبرنگار ایمنا، 
ساســان انصاری مهاجم فوالد خوزستان که 
رابطه بســیار خوبی در ســالیان اخیر با عادل 
فردوســی پور داشته اســت، با وی دیدار کرد. 
وینگر شمالی فوالد قبال بعضی از گل های خود 
را به این مجری تقدیم کرده بود.در جریان این 
دیدار فردوســی پور کتاب »مارادونا« را که تازه 
ترجمه کرده به این بازیکن اهــدا کرد. گفتنی 
است تیم فوالد که در تهران اردو زده قرار است 

یک بازی دیگر در این اردو انجام بدهد.

در حالی که ۵ ورزشکار جوان کشورمان سارینا ساعدی، 
ارسالن قشقایی، ســمیر اقبالی، علی امیریان و ارشیا 
مصدقی سهمیه حضور در مسابقات دوومیدانی جوانان 
جهان را کســب کردند؛ اما قرار نیســت در کلمبیا روی 
پیســت بروند. رقابت هایی که روزهای ۱۰ تا ۱۵ مرداد 
برگزار می شود. این فدراسیون ظاهرا به دلیل هزینه های 
زیاد اعزام این تصمیم را گرفته اما همین ماه قبل بود 
مهدی پیرجهان که از طریق رنکینگ سهمیه جهانی را 
گرفته بود، همراه علی رضایی، دبیر فدراســیون برای 
دریافت روادید آمریکا از ارمنســتان اقــدام کردند که 
در نهایت ویزایی صادر نشــد. این برخوردهای دوگانه 
فدراسیون باعث حواشــی شــد و نکته مهم تر اینکه 
فدراسیون هیچ گونه شفاف ســازی در این خصوص 

انجام نمی دهد و این تصور به وجود آمده که فدراسیون 
نگاهی به استعدادها ندارد. هادی سپهرزاد، کارشناس 
و مربی اســبق تیم ملی با توجه به مسائل پیش آمده 
می گوید: »متاسفانه پیش از این صحبت هایی راجع 
به دوومیدانی داشــتم؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد 
و هر دفعه اتفاق جدیدی می افتد اما این بار جوانان ما 
استعدادسوزی شدند. صحبت هایی درباره عدم اعزام 
آنها به کلمبیا مطرح می شود که قابل باور نیست. برای 
گرفتن ویزا ابتدا باید بلیت گرفــت. تا روز آخر به خاطر 
اینکه پول نداشتند دنبال تهیه بلیت نرفتند و حاال بهانه 
ویزا می کنند.«وی در ادامه بیان می کند: »پارســال ۹ 
نفر اعزام شــدند؛ اما چون یکی از اعضای فدراسیون 
شاگردانش سهمیه گرفته بودند، تمام تالشش را کرد تا 

به هر نحوی شده تیم را اعزام کند. متاسفانه این بار برای 
۵ نفر هم پول ندارند؟!« ملی پوش سابق دوومیدانی 
با ابراز نگرانی از اتفاقات پیش آمده می گوید: »این ۵ 
نفر حتی برای گرفتن سهمیه جهانی پاداشی دریافت 
نکردند. مسئوالن فدراسیون باید بدانند بدترین اتفاق 
برای این نفــرات این خواهد بود کــه جوانی این افراد 
برنمی گردد. این نقطه خطرناکی اســت که برای آنها 
ایجاد می کنید و این فرصت سوزی ها باعث می شود که 

به سمت خداحافظی از دوومیدانی بروند.«

با عدم اعزام ۵ دوومیدانی کار جوان به رقابت های جهانی کلمبیا؛

سپهرزاد:  یعنی برای اعزام 5 نفر هم پول ندارید؟
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سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری:

فضای شهر اصفهان حال و هوای محرم به خود گرفت 
سرپرست سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان از فضاسازی نصف جهان به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم خبر داد.حمید قنادنیا در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن ماه 
محرم الحرام ۷۵ المان پرچم مزین به نام حضرت اباعبدا... الحسین )ع( در چهارراه ها و میادین 
شهر اصفهان نصب می شــود.وی افزود: طرح جدید محرم برای دیوارنگاره پازلی ارگ جهان نما، 
اختصاص داده شده و مناطق مختلف شهر با ریسه های نوری و پارچه ای ویژه این ماه فضاسازی 
شده است.سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۱۳۵ المان عاشورایی نیز 
در نقاط مختلف شهر نصب می شــود، گفت: دو هزار پرچم مزین به نام حضرت اباعبدا... الحسین 

)ع( در مناطق پانزده گانه شهر نصب شده است. 
 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:

آتش نشانان اصفهان تا آخرین لحظات در کنار مردم یزد می مانند
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اعزام نیروها و تجهیزات این 
سازمان به شهر یزد در پی سیل اخیر، گفت: در حال حاضر همکاران اعزامی در حال تخلیه آب از معابر هستند 
و تا زمانی که الزم باشد برای امدادرسانی حضور خواهند داشت.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اعالم ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان و هماهنگی انجام شده 
با معاون خدمات شهری و شهردار اصفهان، به دلیل بارندگی های عظیم در شهر یزد و آب گرفتگی و سیالبی 
که در این شهر به وجود آمد، در ساعات اولیه اکیپ کاملی از سوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان به 
یزد اعزام شد.وی ادامه داد: اکیپ اعزام شده شامل ۱۲ نیروی آتش نشان، تعداد زیادی پمپ های آبکشی 
سبک و سنگین به همراه یک دستگاه جرثقیل پنج تن و دو دستگاه خودروی شاسی بلند است که در حال 
امدادرسانی هستند.مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
می کند: با توجه به اینکه معابر به ویژه زیرگذرهای شهر یزد مملو از آب شده است، نیروهای آتش نشانی 
اصفهان در حال تخلیه آب از معابر و رفع مشکالت هســتند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه احساس 
می شد امکانات در شهر یزد کم باشد، شش نفر دیگر از نیروهای آتش نشان اصفهان به همراه یک دستگاه 
کمپرسی، یک دستگاه پمپ سنگین آبکشــی و تعدادی دیگر از تجهیزات الزم به این شهر اعزام شدند.
مطلبی با بیان اینکه در حال حاضر همکاران اعزامی به یزد در حال آبکشــی و تخلیه آب از معابر هستند، 
اضافه کرد: آتش نشانان اعزام شده تا زمانی که الزم باشد، برای امدادرسانی تالش می کنند و امیدواریم هر 

چه زودتر ماموریت آنها به پایان برسد.
 

همزمان با آغاز ماه محرم انجام شد؛

پویش نصب 5 هزار پرچم »یا حسین )ع(« در منطقه 11 اصفهان
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از توزیع و نصب بیش از پنج هزار پرچم »یا حسین )ع(« به عنوان پویش 
پرچم با شعار »هر خانه، یک حسینیه« خبر داد.حسن محمدحسینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره 
به آغاز ماه محرم، ماه سوگواری سید و ساالر شهیدان )ع(، اظهار کرد: در راستای ترویج شعائر اسالمی در 
ایام محرم، فضاسازی شهری و سیاه پوش کردن چهره شهر اعم از مناطق و محله ها در دستور کار مدیریت 
شهری قرار دارد.وی ادامه داد: در این راستا شهرداری اصفهان با همکاری دیگر ارگان های متولی اقدام به 
اجرای پویش پرچم با شعار »هر خانه یک حسینیه« کرده است.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه نصب پرچم عزای سیدالشهدا )ع( بر سر در خانه ها و سایر اماکن شهری، اقدامی شایسته است، 
تصریح کرد: این امر معنوی در راستای ترویج معرفت و بصیرت به امام حسین )ع( و تعظیم شعائر الهی 
صورت گرفته است.وی خاطرنشان کرد: منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با کمک هیئت های مذهبی و مراکز 
فرهنگی فعال منطقه، همزمان با آغاز ماه محرم الحرام پیش از پنج هزار پرچم منقش به نام »یا حسین 

)ع(« را بر سر در منازل نصب کرده است.

آخرین جزئیات کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ حلقه حفاظتی اصفهان؛

چهارمین حلقه؛ نجات بخش ترافیک و توسعه افقی اصفهان

با توجه به توسعه افقی شــهر اصفهان و افزایش حجم ترافیک سه رینگ 
این کالن شــهر، احداث حلقه حفاظتی شــهر یا رینگ چهارم ترافیکی به 
طول ۷۸.۲ کیلومتــر به عنوان پروژه زیرســاختی در دســتور کار مدیران 
شهری اصفهان قرار گرفت چرا که احداث و تکمیل آن در کاهش ترافیک 
و صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان تاثیر بســزایی خواهد داشت.به 
گزارش خبرنگار ایمنا، مطالعات اولیه پروژه حلقه حفاظتی شهر اصفهان 
از سال ۸۶ برای رفع مسائل ترافیکی و مشخص شدن محدوده افقی این 
کالن شهر تعریف شد، در سال ۸۹ به تصویب شورای عالی استان رسید و 
از طرف استاندار وقت به شهرداران شــهرهای در مسیر اجرای این طرح، 
ابالغ شــد.حلقه حفاظتی شــهر اصفهان حدود ۷۸.۲ کیلومتر اســت که 
حدود ۴۶ کیلومتر آن در محدوده ۱۱ منطقه شــهرداری اصفهان قرار دارد، 
بعضی از قســمت های این پروژه در محدوده یا حریم شهر اصفهان است 
و سایر قسمت های آن نیز در شــهرهای برخوار، خمینی شهر، فالورجان و 
شــهرهای حبیب آباد، دولت آباد، خورزوق، درچه و ابریشم قرار دارد، البته 
مدیریت این پروژه بزرگ به عهده شهرداری اصفهان است.طی سال های 
گذشته در طرح هایی از جمله میدان اســتقالل، تقاطع شهدای اشکاوند، 
دوربرگردان شــهید باالیی و تقاطع رضوان، مجموعه پل های سردار شهید 
ســلیمانی، پل آفتاب و بلوار فرزانگان که اجرای آنها در تداخل و تقاطع با 
رینگ حفاظتی بود، به عنوان بخش هایی از پروژه حلقه حفاظتی اجرا شده 

است.شهرداری اصفهان در ســال های گذشته طی جلساتی با استانداری 
و فرمانداری شهرســتان ها در صدد بود بودجه دولتی را برای پروژه حلقه 
حفاظتی که پس از قطار شــهری یکی از بزرگ تریــن پروژه های عمرانی 
بزرگ شهر اصفهان است، تصویب کند.طرح حلقه حفاظتی به پنج اولویت 
تقسیم شده که اولویت اول از کیلومتر صفر تا ۹ و اولویت دوم از کیلومتر ۴۵ 
تا محل تقاطع حلقه حفاظتی با اتوبان ذوب آهن در شرق زندان دستگرد 
است؛ اگر به سمت جنوب و جنوب غربی حرکت کنیم، در منطقه ۱۳ و شهر 
ابریشم و حدود ۱۰ کیلومتر نیز در اراضی ارتش و از جنوب سپاهان شهر که 
به بزرگراه شهید دستجردی متصل می شود، در اولویت دوم اجرایی طرح 
حلقه حفاظتی قرار دارد، البته برای تحقق آن به همراهی ارتش و سپاه در 
این قســمت نیاز اســت.در اولویت دوم رینگ حفاظتی از کیلومتر ۴۵ تا 
۶۳ به کمربندی شهر متصل می شود و ادامه آن نیز به کیلومتر صفر در کنار 
تقاطع شهید سردار سلیمانی می رسد و حدود ۶۰ درصد از کارایی رینگ را 
تکمیل می کند؛ اولویت سوم پروژه حلقه حفاظتی شهر در شهرستان های 
خمینی شهر و درچه و از کیلومتر ۲۹ تا ۴۵ در این اولویت قرار دارد.از کیلومتر 
۶۳ در مجاورت سیتی سنتر تا تقاطع سردار شهید سلیمانی به طول حدود 
۱۸ کیلومتر در اولویت چهارم پروژه قرار دارد که این مسیر نیاز به آزادسازی 
ندارد و تنها باید تعریض شود.اولویت پنجم پروژه حلقه حفاظتی از کیلومتر 
۹ تا ۲۹ در اراضی شهرهای حبیب آباد، خورزوق و دولت آباد و منطقه ۱۲ است 

که حدود ۲۰ کیلومتر خواهد بود.برای احداث پروژه حلقه حفاظتی شــهر، 
کیلومتر صفر تا ۹ در اولویت قرار گرفته است؛ کیلومتر صفر این پروژه از محل 

مجموعه پل ها و تقاطع چهار سطحی سردار شهید سلیمانی است.

رعایت استانداردها برای احداث رینگ چهارم

اصغر کشــاورزراد، معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه 
طول حلقه حفاظتی شــهر حدود ۷۸.۲ کیلومتر است، می گوید: حدود ۴۶ 
کیلومتر رینگ حفاظتی شهر در ۱۱ منطقه شهرداری اصفهان قرار دارد، برخی 
از قســمت های این پروژه در محدوده یا حریم شــهر اصفهان است و سایر 
قسمت های آن نیز در محدوده فرمانداری های برخوار، خمینی شهر، فالورجان 
و شــهرهای حبیب آباد، دولت آباد، خورزوق، درچه و ابریشم قرار دارد.وی با 
بیان اینکه مدیریت پروژه حلقه حفاظتی به عهده شهرداری اصفهان است، 
می افزاید: استانداردهای الزم برای احداث حلقه حفاظتی همچون حداقل سه 
یا چهار خط حرکت تندرو و دو خط برای برقراری دسترسی به مراکز جمعیتی 
کوچک، مراکز صنعتی و روستاها در سمت کندرو، نبود گذر عرضی و تقاطع 
همسطح و وجود زیرگذرها و روگذرها برای عبور افراد و وسایل نقلیه در نقاط 
جمعیتی رعایت شده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه 
پروژه رینگ چهارم به کاهش ترافیک و آلودگی هوای اصفهان کمک خواهد 
کرد، تصریح می کند: مزایای احداث این رینگ بر کسی پوشیده نیست، زیرا 
موجب کاهش زمان سفر و آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی 
اقتصادی می شود.وی با اشاره به احداث رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان 
حدفاصل کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰، اظهار می کنــد: احداث این بخش پروژه از 
مهرماه سال گذشته در دســتور کار قرار گرفت و در صورت آزادسازی تا پایان 
سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.کشاورزراد ادامه می دهد: پروژه 
عملیات احداث کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ حلقه حفاظتی شهر اصفهان واقع در 
محدوده منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، در حال حاضر ۳۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.وی با اشاره به مشخصات مورد استفاده تا پایان پروژه احداث 
کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ حلقه حفاظتی شهر اصفهان، خاطرنشان می کند: برای 
احداث این بخش از پروژه رینگ چهارم، ۷۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاک، 
۲۷ هزار تن آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد و ۳۴ هزار مترمکعب ساب 
بیس، ۱۸ هزار مترمکعب بیس و ۹۷ هزار مترمکعب خاک برداری انجام 
می شود.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه مبلغ ۱,۳۱۰ 
میلیارد ریال قرارداد اجرایی احداث کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ حلقه حفاظتی 
اصفهان اســت، تصریح می کند: تاکنون ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ ساعت نیرو و ۵۴ 
هزار و ۵۰۰ ساعت ماشــین آالت برای احداث آن مورد استفاده قرار گرفته 
اســت.وی با بیان اینکه کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ حلقه حفاظتی شهر، شامل 
دو مسیر کندرو، دو مســیر تندرو، رفیوژ بین دو تندرو به عرض پنج متر و 
رفیوژ بین تنــدرو و کندرو به عرض ۳.۴ متر به صورت شــمال به جنوب به 
عرض کلی ۷۵ متر اســت، می افزاید: در میانه مسیر، تقاطع غیرهمسطح 
بهاران واقع شده است که خیابان رویان را به روستای بهاران متصل می کند 
و توســط چهار رمپ و دو لوپ، تردد و دسترســی ایمن در این محدوده را 

فراهم کرده است.

شــهردار اصفهان گفت: با ظرفیت هــای خوب ایجاد 
شده و مشارکت عالی نخبگان در اداره شهر، به زودی 
اصفهان به یکی از شــهرهای هوشــمند کشور تبدیل 
می شــود.علی قاســم زاده  در برنامه رادیویی »سالم 
اصفهان«، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ایام محرم و عزاداری اباعبدا... الحســین )ع(، گفت: 
اصفهان شهر والیتمداری است که در طول سال به ویژه 
ایام محرم و صفر در آن مراسم عزاداری برقرار است.
وی افزود: شــهرداری اصفهان ســعی کرده است در 
ایام محرم تسهیالتی را فراهم کند، اما شهروندان نیز 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که مراسم برگزار شده 

از ســوی آنها، اختاللی در حمل ونقــل عمومی ایجاد 
نکنند، سد معبر ایجاد نشود و در کنار برگزاری تعزیت 
اباعبدا... الحسین )ع(، شــهری آرام داشته باشیم.

شهردار اصفهان با قدردانی از تالش کارکنان شهرداری 
به ویژه حوزه خدمات شــهری، تصریح کرد: بر اساس 
پیش بینی های انجام شده جهت بارندگی های شدید 
و ســیالب، نیرو های این حوزه حدود ۷۲ ساعت در 
آماده باش کامل به ســر می برند، البتــه به رغم اینکه 
شــاهد بارش بــاران نبودیم، این موضــوع چیزی از 
آمادگی و ارزش کار آن ها کم نکرد.وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه بر اثر سیالب، مردم یزد دچار مشکل 
شده بودند، بنا به درخواست شــهردار این کالن شهر، 
اکیپی از شــهرداری اصفهان برای امدادرسانی اعزام 
شد.قاسم زاده با بیان اینکه در مدیریت جدید شهری، 
شهرداری رویکرد حرکت به ســمت شهر هوشمند را 

مورد تاکید قرار داده است، یعنی خدمات الکترونیکی 
ابتدا غیرحضوری و در مراحل دوم و ســوم به صورت 
هوشمند ارائه شــود، ادامه داد: برای انجام این اقدام 
نیاز به دانش فنی و مهارت نخبگان داریم، لذا به دنبال 
ارتباط نزدیک تر با دانشگاه ها و منابع علمی بودیم که در 
این راستا هفته گذشته تفاهم نامه ای را با بنیاد نخبگان 
امضا و نشستی را با حدود بیش از یکصد نفر از نخبگان 
شهر برگزار کردیم، همچنین تفاهم نامه ای را با شهرک 
علمی و تحقیقاتی، دانشــگاه های اصفهان و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا کردیم.وی با 
تاکید بر اینکه در شــهرداری اصفهان عرصه الزم برای 
استفاده از دانش و تجربه نخبگان آماده شده است، 
اظهار امیدواری کرد: با ظرفیت های خوب ایجاد شده و 
مشارکت عالی نخبگان در اداره شهر، به زودی اصفهان 

به یکی از شهر های هوشمند کشور تبدیل شود.

شهردار:

به  زودی اصفهان به یکی از شهرهای هوشمند کشور تبدیل می شود

»درستایش لبخند او« بزرگداشت دو هنرمند فقید اصفهانی
سومین نشست تخصصی گپ و گرافیک به بزرگداشت زنده یاد استاد سید مجید عقیلی و استاد سید 
محمدحسن عقیلی پیشکســوتان گرافیک اصفهان پرداخت. به گزارش صاحب نیوز؛  در این مراسم 
که با اجرای اســتاد محمدعلی ناصحی 
طراح و گرافیســت برگزار شــد، برخی از 
دوســتان و همکاران این دو برادر به بیان 
خاطرات خود از ایشان پرداختند.حشمت 
ا... انتخابی یکی از فعاالن عرصه انتشارات 
در اصفهان گفت: عقیلی ها، دل و رفتارشان 
پر از شادی بود و طنز اصفهانی که در رفتار 
این خانواده وجود داشت باعث می شد که 
بر لب همه لبخند بنشیند.وی با اشاره به 
این که روزگار عبوس شده است، افزود: 
این مراسم پاسداشت بزرگی است زیرا بزرگداشت انسان هایی است که لبخند و شاد بودن را به همه 
افراد اطراف شان هدیه می دادند.در ادامه حامد قصری یکی از فعاالن عرصه رسانه و هنر مقاله ای را به 
عنوان »وای بر ما وای بر اصفهان« در رثای از دست دادن اساتید و هنرمندان بزرگ، پیشکسوتان و مرگ 
جبران ناپذیر چهره های فرهنگی و هنری اصفهان برای حضار خواند.سپس همسر استاد عقیلی به بیان 
خصوصیات اخالقی این دو هنرمند پرداخت و از عالقه این دو برادر به آموختن و کتاب خواندن گفت.

در این مراســم هنرمندانی مانند عارف عدیلی، مهدی ارسطویی، جواد طاهری، نیما پیراسته،علیرضا 
عسگری فر، مهدی غالمی،هادی عسگری فر، استاد شهریاری و مرتضی اخراجی یکی از اقوام این 
دو هنرمند به بیان وجوه شخصیتی و حرفه ای این دو استاد هنرمند پرداختند.نیما پیراسته به رابطه 
دوستانه ای که استاد مجید عقیلی با شاگردانش داشت، اشــاره کرد و مهدی ارسطویی صمیمیت را 
مهم ترین چیزی دانست که در استاد مجید عقیلی وجود داشت.مهدی غالمی دیگر هنرمند گرافیست 
در خصوص استاد مجید عقیلی گفت: بیشتر از اینکه استاد عقیلی گرافیک به ما یاد دهد به ما عشق، 
احترام و دوست داشتن را آموخت و در هر چیزی که یاد می داد ردپایی از عشق وجود داشت.در پایان 
این مراسم استاد علیرضا شهریاری طراح و گرافیست، همکار و دوست استاد سیدمجیدعقیلی خواستار 
چاپ دو کتاب از استاد مجید عقیلی و حسن عقیلی توسط حوزه هنری استان اصفهان شد و از دکتر 
احمدنوری رییس حوزه هنری استان اصفهان برای برگزاری این مراسم تشکر  کرد و در ادامه هدیه ای 
به رسم یادبود به استاد عباس عقیلی برادر بزرگ این دو هنرمند از سوی حوزه هنری اصفهان اهدا شد.

 

ابالغ نرخ جدید سرویس مدارس
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: نرخ سرویس مدارس 
برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ به سازمان تاکسیرانی ابالغ شد.محمد پرورش  اظهار کرد: نرخ کرایه 
در جلسات متعدد کارشناســی در کارگروه ماده ۱۸ به عنوان مبنای فعالیت سرویس های مدارس، 
بررسی شد و در نهایت مبلغ کارشناسی پیشنهاد شد تا برای طی کردن مسیر قانونی به شورای اسالمی 
شهر اصفهان تقدیم شــود.پرورش ادامه داد: در نهایت مبلغ کارشناسی پس از بررسی های مختلف 
در کمیسیون حمل و نقل و کمیسیون تلفیق شورا در جلســه علنی مصوب و توسط فرماندار اصفهان 
به سازمان تاکسیرانی ابالغ شد.وی  افزود: بر این اساس نرخ های جدید سرویس های مدارس به 
شرکت های حمل و نقل دانش آموزی ابالغ و شــرکت ها بر اساس نرخ جدید شروع به جذب راننده 
می کنند.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
مهم ترین موضوع برای شرکت های حمل نقل و رانندگان نرخ کرایه است، گفت: ۴۶ شرکت حمل و 
نقل دانش آموزی در شهر اصفهان وجود دارد که در امر سرویس دهی دانش آموزان فعالیت می کنند.

پرورش اضافه کرد: از تمامی افرادی که تمایل دارند در حوزه سرویس مدارس فعالیت کنند، دعوت 
می شود به شرکت های سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

با مسئولان

اخبار

پاییز  زودرس به جان 
درختان چنار اصفهان افتاد

خبر روز

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهــان، خشک ســالی و کم  
آبیاری را باعث آسیب فیزیولوژیک و خزان 
زودرس درختان اصفهان دانســت و گفت: 
پاییز زودرس بیشــتر در درختان چنار شهر 
دیده می شود که حساسیت بیشتری نسبت 
به دیگر درختان دارند.مجید عرفان منش در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سال های 
زیادی اســت اصفهان دچار خشک ســالی 
شــده، اظهار کرد: درختان اصفهــان در این 
چند ســال دچار کم  آبیاری شــده و کمتر از 
نیازشــان آب  الزم را دریافــت کرده اند.وی 
افزود: اگر اســتثنائات را کنــار بگذاریم نیاز 
آبیاری فضای سبز شــهر اصفهان حدود ۶۰ 
میلیون مترمکعب اســت، اما اکنون ما در 
بهترین حالت کمتر از ۲۵ میلیون مترمکعب 
آب در اختیار داریــم و از این مقدار حدود ۸ 
میلیون مترمکعب پســاب فاضالب است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در چند 
سال گذشته فضای سبز شــهر اصفهان آب 
مورد نیاز خودش را دریافت نکرده، تصریح 
کرد: کم  آبیاری یا عدم وجود آب باعث شده 
درختان شهر آســیب فیزیولوژیک ببینید و 
اکنون نتیجه این آسیب ها را به صورت خزان 
یا پاییز زودرس مشــاهده می کنیم. پاییز 
زودرس بیشتر برای درختان چنار شهر اتفاق 
افتاده که حالــت نوســتالژیک دارند، زیرا 
درختان چنار حساســیت بیشتری نسبت 
به دیگر درختان شهر دارند.وی همچنین بر 
اهمیت بررسی وضعیت بستر خاک برای پی 
بردن به علت پاییز زودرس تاکید کرد و ادامه 
داد: همکاران ما در بخش فنی و مهندســی 
اقدامات الزم را انجــام داده اند و تامین آب 
برای بازگرداندن این درختان و مغز پاشــی 
مواد ریز مغزی که گیاهان را تقویت می کند، 
انجام شده است. عالوه بر عواملی که اشاره 
شد، شوک های حرارتی که در چند روز گذشته 
شاهد آن بودیم، باعث خزان بیشتر درختان 

چنار اصفهان خواهد شد.

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری:

در هر شبانه روز بیش از 900 تن زباله در شهر اصفهان تولید می شود
رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: در طرح »آموزش خانه به خانه جمع آوری زباله« نظافت کلی شهر حتی در روز های 
جمعه هم تعطیل نمی شود.رامین میر عسگری  اظهار کرد: در طرح »آموزش خانه به خانه جمع آوری زباله« گروهی متشکل از ۱۳۷ نفر از کارکنان خدمات 
شهری شهرداری در مناطق ۱۵ گانه به مردم آموزش جمع آوری زباله در روز های زوج و فرد را می دهند.وی  گفت: کارکنان شهرداری با آموزش چهره به چهره 
مبنی بر جمع آوری روز های زباله در محالت، در خصوص تفکیک زباله نیز آموزش هایی را به مردم می دهند.رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در هر شبانه روز بیش از ۹۰۰ تن زباله در شــهر اصفهان تولید می شود که به تفکیک محالت در روز های زوج یا فرد جمع آوری 
می شود، گفت: با این طرح نظافت کلی شهر حتی در روز های جمعه هم تعطیل نشده و معابر، کوچه ها و خیابان های اصلی به طور روزانه نظافت می شود.وی از 
مردم خواست برای حفظ و رعایت بهداشت حتما زباله ها را در روز و ساعت مقرر شده از منزل بیرون بگذارند تا بهداشت و نظافت شهری با خللی روبه رو نشود.

سفیدگری؛ از جمله 
مشاغل اصفهان

سفیدگری عبارت اســت از سفید 
کردن ظروف مســی با قلع، که به 
صورت دوره ای و معموال هر دو سال 
یک بار انجام می شود. معموال در اثر 
مرور زمان که ظروف سفیدی خود را 
از دست می دهند و رنگ آن ها تیره 
می  شود آن را جهت سفید کردن به 

سفیدگر می دهند.

وز عکس ر

یمنا
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

در جلسه ای که با حضور نمایندگان هیئت های مذهبی شهر اصفهان، مسئوالن 
سازمان تبلیغات اسالمی و دفتر ایمنی شــرکت توزیع برق اصفهان در گلستان 
شهدا برگزار شد، دستور العمل های ایمنی به صورت مشروح مطرح و آموزش های 
الزم درباره هرچه بهتر و ایمن برگزار کردن مراســم عزاداری در سطح شهر ارائه 
شد.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان  گفت: همه ساله با فرا رسیدن 
ماه محرم مراسم عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( در سراسر 
کشور برگزار می شود و بسیاری از هموطنان اقدام به آماده سازی اماکن مذهبی، 
تکایا و هیئت های مذهبی می کنند؛ اما بایــد توجه کنند که رعایت اصول ایمنی 
بسیار حائز اهمیت است و بی احتیاطی می تواند جان افراد را به خطر بیندازد.سید 
مجتبی باطنی تصریح کرد: در این نشست بر مشارکت بسیاری از سازمان ها از 

جمله آتش نشانی تاکید و شرکت توزیع برق به عنوان یک سازمان موثر در برق 
رسانی پایدار و مطمئن مطرح شد.وی افزود: برگزاری این جلسات موجب شده 
که روش های غیر استاندارد و ناایمن در تامین برق در هیئت ها به کمترین میزان 
رسیده و همچنین موجب شده خطرات جانی و خسارات مالی کاهش یابد.مدیر 
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان خاطر نشان کرد: آشنایی هیئت های 
مذهبی با خطراتی از جمله برق گرفتگی و آتش سوزی و... می تواند ایمنی بیشتر 
را برای عزاداران رقم بزند.باطنی ابراز داشت: در این نشست بر مدیریت مصرف؛ 
حفظ سرمایه ملی، محیط زیست و ترویج فرهنگ بهینه انرژی برق اشاره و  توصیه 
شد برای تامین روشنایی محل های برپایی مراسم به جای المپ های پر مصرف 

از المپ های کم مصرف یا ال ای دی استفاده شود.

مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر اولیه و بعدی در استان اصفهان الزامی به 
خرید عرصه ندارند.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ 
واگذاری و فروش قطعی عرصه مسکن مهر، صرفا در صورت تمایل و درخواست 

کتبی مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر اولیه و بعدی، صورت می پذیرد.
در این رابطه مطابق با جزء )2( بند )الف( تبصره 11 قانون بودجه ســال 1401 
متقاضیان الزامی به خرید عرصه مسکن مهر ندارد بنابراین  در صورت درخواست 

مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید و ســازمان ملی زمین و مســکن مکلف به واگذاری قطعی زمین های 

اجاره ای ۹۹ ساله متعلق به خود هستند.  
براین اساس و مطابق با ابالغ وزیر راه و شهرسازی اجبار متقاضیان برای خرید 
عرصه واحدهای مسکن مهر در معامالت اولیه و بعدی تخلف از اجرای قانون 

محسوب می شود و با متخلفین در این زمینه برخورد قانونی صورت می گیرد.

در آیین اختتامیه هفدهمین جشــنواره روابط عمومی های اســتان اصفهان که 
با حضور مدیران روابط عمومی های ادارات و ســازمان های دولتی و خصوصی 
استان و فعاالن عرصه ارتباطات  و رسانه برگزار شد، روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان  با کسب رتبه »خالق« باالترین عنوان این جشنواره را به خود اختصاص 
داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در هفدهمین دوره 
جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی های استان، این شرکت عملکرد خود را در 
حوزه فعالیت های روابط عمومی، در هفت  محور شامل: روابط عمومی دیجیتال، 
محتواسازی، ارتباطات رسانه ای، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی،اطالع یابی و 
افکار سنجی، تحقیق وپژوهش و مسئولیت های اجتماعی ارائه داد.الزم به ذکر 
است، روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در این رقابت فرهنگی مهم استان  
در سه شــاخص، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشــی، اطالع یابی و افکار سنجی 
و روابط عمومی دیجیتال حائرز رتبه »خالق« و در ســه شاخص محتوا سازی، 
مسئولیت های اجتماعی و ارتباطات رسانه ای  موفق به کسب رتبه »عالی«  شد.

سرپرســت روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره 
به کــدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان به دلیل ســیالبی شــدن 
زاینده رود، گفت: عمده مخازن ذخیره آب اصفهان در روزهای گرم خالی شده 
و هنگام شب، پر می شد، اما به دلیل کم شدن تولید آب، مخازن ذخیره آب پر 
نشده و احتمال دارد قطعی آب در اصفهان همچنان ادامه یابد.مجید حبیبیان 
در گفت وگو با ایســنا درباره تداوم قطعی آب در بیشتر مناطق اصفهان، اظهار 
کرد: در پی بارش ها و سیالبی شدن استان اصفهان، آب رودخانه زاینده رود 
گل آلود شــده که در این شــرایط ظرفیت تصفیه رودخانه کم می شــود.وی 
تاکید کرد: در این شرایط مدت زمان تصفیه آب در تصفیه خانه باباشیخعلی 
بیشتر شــده و خود به خود تولید آب کمتر می شود.سرپرست روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توضیح بیشتر گفت: با توجه به وقوع 
بارش های شدید و سیالبی شــدن رودخانه زاینده رود در باالدست سد چم 
آسمان، کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان که منبع تامین آب ۵8 
شهر و بیش از 300 روستای استان است، افزایش یافت که این اتفاق باعث 
کاهش ظرفیت فرآیند تصفیه و کاهش میزان خروجــی آب از تصفیه خانه 
باباشیخعلی شده است.وی با بیان اینکه ســیالبی شدن زاینده رود موجب 

کاهش تولید آب در اصفهان شده است، افزود: از سوی دیگر با توجه به گرمای 
هوا، تصفیه خانه با ظرفیت حداکثری تولید آب داشت، اما به دلیل کدورت آب 
زاینده رود ناشی از سیالب، کمبود آب در شهر بیشتر شده در این شرایط بیشتر 
مناطق اصفهان با افت شدید و قطعی آب مواجه هستند.حبیبیان درباره اینکه 
شــرایط فعلی تا چه زمانی ادامه می یابد، گفت: تداوم این شرایط بستگی به 
بارش های باالدســت دارد و اگر دوباره بارش سیل آسا داشته باشیم، ممکن 
است قطعی آب و افت فشار آب در اصفهان طوالنی تر شود.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر تصفیه خانه با توان خود تولید آب دارد، گفت: خود به خود حدود 
3 مترمکعب بر ثانیه با کمبود آب در اصفهان مواجه هستیم.سرپرست روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه به دلیل گرمای 
هوا شرایط مخازن ذخیره آب اصفهان مناسب نیست، افزود: عمده مخازن 
ذخیره آب اصفهان در روزهای گرم خالی شــده و هنگام شب، پر می شد، اما 
به دلیل کم شدن تولید آب، مخازن ذخیره آب پر نشده و احتمال دارد قطعی 
آب در اصفهان همچنان ادامه یابد.وی از شهروندان استان اصفهان تقاضا کرد 
با مدیریت بیشتر در مصرف آب، شــرکت آبفا را در مهار سریع و عبور موفق از 

این شرایط همراهی کنند.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت مدیریت مصرف برق به عنوان سرمایه ملی و نکات ایمنی
 در هیئت های مذهبی

 سرپرست روابط عمومی شرکت آبفای استان با اشاره به کم شدن تولید آب 
در اصفهان گفت که قطعی آب همچنان ادامه دارد؛

سیل هم افاقه نکرد!

مالکان اعیانی مسکن مهر استان اصفهان بدانند؛

خرید عرصه مسکن مهر، اجباری نیست

 شرکت گاز استان اصفهان عنوان »خالق« جشنواره روابط عمومی های

 برتر استان را از آن خود کرد
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