
 معاون استاندار اصفهان  از احتمال اجرای دوباره دورکاری کارمندان در صورت تصمیم
 ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد؛

دوباره دورکاری؟
3

 آمار مبهم!  
 آیا عدم اعالم آمار تفکیکی ابتال به کرونا در شهرهای اصفهان موجب شیوع دوباره این بیماری در استان شده است؟  
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س:
عک

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان 
خبرداد:

افتتاح شرکت 
 نمایشگاه های اصفهان

 طی چهار ماه آینده

 مرمت اضطراری
  3 دهانه پل تاریخی 

 سی و سه پل

مدیرکل انتقال خون استان:
 در همه گروه های خونی به 

اهدای پالسما نیاز داریم
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 مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری
 خبر داد:

یکپارچه سازی اطالعات 
شهرداری اصفهان
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تعطیلی برخی کارخانجات 
 تولید ماسک سه الیه

 در اصفهان 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

آگهی مناقصه عمومی

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان  م الف:898846

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 268/ش ب مورخ 99/2/28 شــورای محترم اسالمی شهر بهارستان جهت برگزاری مناقصه عمومی به 
شرح زیر انتخاب پیمانکار نماید.

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(ردیف اعتبارینام پروژه

خرید یک دستگاه 
بکهو لودر جدید 

سنو پارس 
SP ECO

از محل ابالغ اعتبار ماده )75( قانون محاسبات عمومی کشور به صورت 
اسناد خزانه اسالمی از محل بند )ب( تبصره )5( قانون بودجه سال 1398 
) -810( با تاریخ انتشار 98/03/18 و تاریخ سررسید 1400/10/06 به مبلغ 

4/619/000/000 ریال و الباقی از محل ردیف 4030101 بودجه شهرداری

425/000/000

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می توانند از روز 
چهارشــنبه مورخ 99/04/11 تا روز چهارشــنبه مورخ 99/04/25 به سایت سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و با بارگذاری 
خالصه سوابق اجرایی و اصل مدارک شــرکت، معرفی نامه کتبی شرکت در قالب 

PDF اقدام و نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشــنهاد دهندگان باید پیشــنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز شــنبه 
 مورخ 99/05/04 به واحد دبیرخانه محرمانه شــهرداری بهارســتان ارائه و رسید 

دریافت نمایند.

3- پیشنهادهای رسیده ساعت 14/30 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 99/05/05 در 
کمیسیون معامالت عالی در محل شهرداری بهارستان تشکیل و بازگشایی می گردد.

4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
5- هر گاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان 

عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه چاپ آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.
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معاون بهره برداری و 
توسعه آب شرکت آبفای 
استان: آب شرب اصفهان 
طی سه ماهه گرم سال به 

سختی تامین می شود

صرفه جویی کنید!

اصفهان 
همچنان 

در وضعیت 
هشدار کرونا
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کره شمالی احتمال گفت وگو با آمریکا را رد کرد
چند ساعت قبل از آنکه فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی برای گفت وگو درباره از بین بردن بن 
بست مذاکرات اتمی وارد سئول شود، کره شمالی بار دیگر تاکید کرد تمایلی به برگزاری گفت وگو با 
آمریکا ندارد. کاوون جونگ گان، دبیرکل وزارت خارجه کره شمالی در امور آمریکا گفت، هنوز افرادی 
هستند که درباره میانجی گری مذاکرات بین واشنگتن و کره شمالی صحبت می کنند حتی پس از 
آنکه معاون اول وزیر امور خارجه کره شــمالی کامال واضح اعالم کرد که پیونگ یانگ با آمریکا وارد 
گفت وگو نمی شود.وی در بیانیه ای اعالم کرد:  یک بار دیگر واضح و شفاف اعالم می کنیم که تمایلی 
برای گفت وگوی رو در رو با آمریکا نداریم. چنین گفت وگوهای غیر ضروری تغییری ایجاد نمی کند. 
تالش های کره جنوبی برای آنکه میانجی گری کند بیهوده خواهد بود.این اظهارات درست در زمانی 
مطرح شد که استفن بیگان، فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شــمالی قصد دارد به سئول برود و 

درباره حل بن بست موجود درباره مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی گفت وگو کند.

مسکو تهدید کرد که پاسخ تحریم های انگلیس را خواهد داد
سخنگوی سفارت روسیه در انگلیس ضمن تاکید بر اینکه اعمال تحریم های انگلیس علیه ۲۵ تبعه روسی 
که لندن آنها را ناقضین حقوق بشر می داند یک اقدام غیردوستانه و ظالمانه است، هشدار داد که مسکو از 
حق خود برای انجام یک اقدام متقابل استفاده می کند.این دیپلمات گفت: گنجاندن مقامات ارشد دفتر 
دادستان کل و کمیته تحقیقات روسیه و همچنین قضات در این لیست، نهایت بی حرمتی و بی عدالتی 
است. وی افزود: روسیه از حق خود برای انجام اقدامات تالفی جویانه نسبت به این تصمیم غیردوستانه 
انگلیس استفاده خواهد کرد.دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس اخیرا اعالم کرده با توجه به نقشی که 
کشورش پس از بریگزیت برای خود به عنوان یک مدافع حقوق بشر متصور است، تحریم هایی را علیه ۲۵ 

تبعه روسیه که در مرگ »سرگئی ماگنیتسکی« دست داشتند، اعمال می کند.

موافقت مشروط پارلمان مصر  با نامزدی افسران نظامی 
پارلمان مصر به صورت نهایی با پیش نویس قانونی موافقت کرد که به افسران در ارتش چه افراد مشغول 
به خدمت یا بازنشســتگان اجازه کاندیداتوری برای انتخابات ریاســت جمهوری یا پارلمانی در صورت 
داشتن شروط مشخص را می دهد.دولت مصر اصالحیه ای را در مورد برخی از احکام قانون شماره ۲۳۲ 
سال ۱۹۵۹ درخصوص شــروط خدمت و ارتقای درجه افسران نیروهای مســلح و قانون شماره ۱۹۶۸ 
درخصوص فرماندهی و کنترل بر امور دفاع از کشــور و بر نیروهای مسلح و قانون شماره ۲۰ سال ۲۰۱۴ 
برای ایجاد شورای عالی نیروهای مسلح ارائه داد.بر اساس این پیش نویس، جایز نیست که افسران چه 
افراد مشغول به خدمت یا افراد بازنشسته در نیروهای مسلح اجازه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست 
جمهوری یا شوراهای پارلمانی یا محلی را داشته باشند؛ مگر آنکه موافقت شورای عالی نیروهای مسلح 
را جلب کنند.افراد ذی ربط می توانند به این تصمیم شورا در مقابل کمیته عالی قضایی افسران نیروهای 

مسلح اعتراض کنند.

»اشرف غنی« خواستار حمایت منطقه از صلح افغانستان شد
رییس جمهور افغانستان گفت: حمایت کشورهای منطقه و همســایه به افغانستان در رسیدن به 
اهداف خود برای صلح کمک خواهد کرد.»اشــرف غنی« تاکید کــرد در صورتی که گروه طالبان به 
جنگ ادامه دهند، روند صلح افغانستان با چالش های جدی روبه رو خواهد شد. به گفته وی، ادامه  
خشــونت طالبان، اجماع ملی در رابطه با صلح را خدشه دار می ســازد.غنی در  نشست منطقه ای 
که با حضور نمایندگان کشورهای منطقه در کابل برگزار شــد،  گفت: میزان خشونت های کنونی در 
مقایسه با سال های گذشته زیاد اســت و در صورتی که همین گونه ادامه یابد، روند صلح با چالش 

مواجه خواهد شد.

منطق هزینه-فایده و بازی باخت-باخت در اختالف گازی ایران و ترکمنستان؛

تهران نباید عشق آباد را از دست بدهد
اساسا حل و فصل هر مســئله ای در گرو شــناخت و فهم عمیق از ماهیت و 
ابعاد آن است. بدون در نظر گرفتن این فهم جامع، عمیق و با چشم پوشی از 
تجربیات گذشــته و آینده احتمالی آن پدیده، عموما راه حل های پیشنهادی 
نمی توانند پاســخگوی واقعی مســئله باشــند. از همین رو بعضا می بینیم 
راه حل ها و رویکردهای یک جانبه و ناقص معموال مسئله را به مشکل و حتی 
بحران تبدیل می کند. در ماجرای پرونده اختالف گازی ایران و ترکمنســتان 
نیز در عین احترام بــه دیدگاه های موجود، به نظر می رســد چنین کمبودی 
مشهود است. راهکارها و رویکردهای در پیش گرفته شده از سوی جمهوری 
اسالمی ایران در قبال این »مسئله« که اکنون تبدیل به یک »مشکل« شده، 
بعید نیست موضوع را به سمت پیچیده تر شــدن و حتی تبدیل شدن آن به 
یک بحران رهنمون ســازد.آغاز واردات گاز ایران از ترکمنستان به سال ۱۹۹۶ 
باز می گردد. زمانی که کمتر از ۵ ســال از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
می گذشت و ترکمنستان طعم شیرین استقالل را برای نخستین بار تجربه 
می کرد. در این دوره مشکالت و معضالت برجای مانده از فروپاشی شوروی 
موجب بروز بحران های متعددی در جمهوری های تازه استقالل یافته شده بود. 
دخالت های مسکو و ساختارهای وابستگی این جمهوری ها به روسیه نیز خطر 
بازگشت به شرایط مشابه دوره اتحاد شوروی را محتمل کرده بود. ترکمنستان 
در این دوره به رغم برخورداری از منابع غنی گازی و زیرساخت های فنی نسبتا 
مناسب، امکان فروش مستقل منابع خود را نداشــت. شبکه انتقال انرژی 
شوروی سابق به نوعی طراحی شده بود که منابع جمهوری ها عمدتا از مسیر 
مسکو به فروش می رفت. شایان ذکر است در این دوره چند تحول دیگر نیز به 
وقوع پیوست که در مجموع خروج ترکمنستان از یک بن بست ژئوپلیتیکی 
را مقدور می ساخت. عالوه بر خط لوله مذکور، خط ریلی مشهد – سرخس – 
تجن نیز در اردیبهشت سال ۱۳7۵ )مه ۱۹۹۶( با حضور هاشمی رفسنجانی و 
نیازوف، افتتاح شد. اهمیت این پروژه به حدی بود که روسای جمهور ۱۱ کشور 
جهان از جمله ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، 
افغانســتان و ... نیز در این رویداد مشترِک ایران و ترکمنستان حاضر بودند. 
قطار صلح، راه ابریشم جدید و تجدید حیات اقتصادی منطقه گزاره هایی بود 
که در این دوره از سوی روسای جمهور ایران و ترکمنستان در این همکاری های 
استراتژیک مطرح می شــد. در حقیقت در این دوره همکاری های مشترک 
تهران و عشــق آباد، دو طرف را در کانون توجهات منطقه ای و بین المللی قرار 
داده بود.بحران آرد در دهــه ۱۹۹۰ میالدی نیز موضوع دیگــری بود که ایران 
مجددا در کنار ترکمنستان ایســتاد و حمایت از همسایه را در عین مشکالت 
داخلی حائز اولویت و اهمیت قرار داد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میالدی خشکسالی 
و مشکالت ناشی از فروپاشی شوروی موجب شد تا ذخایر آرد ترکمنستان به 
حداقل رسیده و مشکالتی جدی پیش روی این کشور قرار گیرد. در این دوره 

نیز صادرات آرد از سوی ایران به ترکمنستان که با شرایط بسیار خاصی انجام 
گرفت و پیوندهای دو کشــور را بیش از پیش تقویت کرد. صفرمراد نیازوف، 
رییس جمهوری وقت ترکمنستان بارها و به کرات به این دوره به نیکی اشاره 
کرده است. در این زمان بود که روابط ایران و ترکمنستان به اوج خود رسید و 
ایران اولین و مهم ترین شریک تجاری این جمهوری محسوب می شد. در 
سال های بعد نیز ترکمنستان تمامی همکاری های مذکور را به طرق مختلف 
جبران کرد که نمونه هایی از آن در صادرات گاز، ارسال آرد به ایران در سال های 
پرمحصول، ارسال کمک های مختلف در بحران های گوناگون در ایران، افتتاح 
راه آهن اینچه برون و اتصال خطوط ریلی ایران به قزاقســتان، حمایت های 
دیپلماتیک و سیاسی در حوزه های مختلف و به ویژه همکاری های راهبردی 
در تامین امنیت مرزها قابل مشاهده است. با این حال، در موضوع اختالفات 
مربوط به پرونده گازی اخیر در وهله نخست شاهد آن هستیم که هیچ یک از 
این زمینه های راهبردی در روابط همسایگی تهران و عشق آباد در نظر گرفته 
نشــده و صرفا منطق هزینه و فایده بر این پرونده حاکم اســت. در گفتمان 
وزارت نفت و دیگر ساختارهای رسمی پیروزی در پرونده و پرداخت حداقلی 
وجوه مورد اختالف مد نظر اســت و در گفتمان های مخالفین نیز مجددا بر 
خسارت های به بار آمده با تاکید بر ارقام چند میلیارد دالری این پرونده تاکید 
می شود. موضوعی که اگرچه در کوتاه مدت شاید بتواند در آمار و ارقام مشکالتی 
بسیار جزئی را حل کند، اما در بخش دیگر ماجرا می تواند زمینه ساز از دست 
رفتن فرصت های دیگری باشد.طی سال های اخیر که این پرونده اختالف 

گازی به عنوان مهم ترین عامل اختالف دیدگاه های دو کشــور مطرح شده، 
مبادالت تجاری تهران و عشق آباد کاهش محسوسی یافته است. از این منظر، 
با صرف نظر از پیچیدگی های مربوط به قراردادهای گازی ایران و ترکمنستان 
و آرای دیوان داوری بین المللی، گفتمان های سیاسی و بین المللی ایرانی باید 
به نحوی تنظیم شوند که روابط راهبردی و بلندمدت همسایگی دو کشور بدین 
شکل تحت تاثیر مســائل تجاری پیش  پا افتاده و درجه چندم قرار نگیرند. 
تجربه شکل گیری این توافق گازی و تحوالت پس از آن نشان داده است که 
الگوی حاکم بر شکل گیری این مناسبات فراتر از منطق تقلیل گرایانه هزینه 
و فایده بوده و دو کشور بسط روابط همسایگی و توسعه تعامالت دوستانه را 
اولویت راهبردی خود قرار داده اند. طبیعتا منافع اقتصادی دوجانبه و مشترک، 
تنها یکی از مزیت های چنین رویکردی است. از این منظر، نباید اجازه داد تا 
کارگزار اصلی مناسبات دو کشور در ســطوح میانی قرار بگیرد و گفتمان های 
تک بعدی و یکجانبه، بر موضوعات بســیار کلیدی تر سایه افکند. بنابراین با 
مدیریت رؤس تصمیم گیری کالن در کشور،  باید با تدبیری ویژه این اختالف 
به نحوی حل و فصل شود که اصول همسایگی و مزیت های راهبردی دو کشور 
خللی وارد نیاید. طبیعتا هزینه دو میلیــارد دالر در مقابل منافع دیگری که از 
سوی چنین مناسباتی به جمهوری اسالمی ایران و البته ترکمنستان می رسد، 
بســیار ناچیز خواهد بود. تنها با چنین تدبیری می توان بازی باخت – باخت 
فعلی بر مبنای منطق هزینه و فایده کوتاه مدت را بــه یک بازی برد – برد در 

بلندمدت بدل ساخت.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارشی، جنایت آمریکا 
در ترور ســردار ســلیمانی و المهندس را غیرقانونی 
و نقض منشــور ملل متحد توصیــف کرد.»اگنس 
کاالمارد« گزارشــگر ویژه ســازمان ملــل در حوزه 
ترورهای غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای 
عالی حقوق بشــر این ســازمان،جنایت آمریکا در 
به شــهادت رساندن ســردار ســپهبد حاج »قاسم 
ســلیمانی« فرمانده شــهید نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران را غیرقانونی خواند.

به نوشته خبرگزاری »رویترز«، کاالمارد در گزارشی 
ضمن رد کردن ادعاهای مقامــات آمریکایی درباره 
دلیل ترور سردار سلیمانی نوشت، واشنگتن نتوانسته 
مدارک کافی از تهاجم قریب الوقوع یا در حال انجام 
به منافعش را ارائــه کند تا حمله به کاروان ســردار 

ســلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغــداد را توجیه کند.
وی در ادامه تاکید کرد که ترور ســردار ســلیمانی به 
همراه »ابو مهدی المهندس« معاون شهید سازمان 
الحشدالشعبی در عراق و چند تن دیگر از یاران شان، 
نقض منشور سازمان ملل متحد بود و خواستار اعمال 
قوانین حسابرسی و مقررات سخت تر درباره کشتار به 
وسیله پهپادهای تهاجمی شد.این کارشناس سازمان 
ملل در گفت وگو بــا رویترز توضیــح داد: »در حوزه 
استفاده از پهپادها، جهان در برهه حساسی و احتماال 
نقطه بحرانی قرار دارد... شــورای امنیت اقدامی ]در 
این باره[ انجام نمی دهد، جامعه جهانی نیز عامدانه 
یا سهوا ساکت مانده است«.بر این اساس، کاالمارد 
قرار اســت یافته های خــود در گــزارش جدید را به 
شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. آمریکا به 

دلیل خروج دو سال قبل خود از این شورا، در نشست 
مذکور حضور نخواهد داشــت.وی همچنین در این 
گزارش تصریح کرده اســت: »به دلیــل نبود تهدید 
واقعی، مسیر اقدامی که آمریکا انجام داد، غیرقانونی 
بود«.ارتــش آمریکا بامداد ۱۳ دی مــاه ۱۳۹۸ طی 
یک عملیات تروریستی به دستور »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور این کشور، سردار سلیمانی و شماری از 
همراهان ایشان از جمله المهندس را لحظاتی بعد از 

ترک فرودگاه بغداد به شهادت رساند.

گزارش مقام سازمان ملل درباره ترور  ژنرال سلیمانی

سخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که به نمایندگان بابت تامین مسکن در تهران داده شده است، به صورت وام و تسهیالت بوده و 
به تدریج از حقوق آنها کاسته خواهد شد.محمدحسین فرهنگی درباره ۲۰۰ میلیون تومانی که برای تهیه منزل مسکونی در اختیار نمایندگان قرار داده شده است، 
گفت: مجلس تسهیالتی برای نمایندگانی که فاقد محل سکونت در شهر تهران هســتند قرار داده است که تا پیش از این به صورت تامین منزل مسکونی و یا در 
اختیار قرار دادن مبلغی برای سکونت نمایندگان بوده است که این اقدام از نظر تعاریف سازمانی جزو ابزار رفاهی نبوده بلکه ابزار مدیریتی است و ابزار رفاهی همان 
حقوق آنهاست که طبق قانون مدیریت خدمات کشــوری بوده چنانچه به همه کارکنان دستگاه ها حقوق پرداخت می شود.وی ادامه داد: مبلغی هم برای اجاره 
دفتر نمایندگی و هزینه های جاری و حقوق کارمندان دفاتر نمایندگان در اختیار آنها قرار می گیرد ؛ ضمن اینکه این مبالغ به صورت وام و تسهیالت به آنها داده شده 
و به تدریج از حقوق دریافتی آنها کاسته خواهد شد.فرهنگی همچنین تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان به دریافت این مبالغ معترض بوده و معتقدند مجلس 
باید منازلی را برای نمایندگان اجاره کند اما بنا به حواشی که در گذشته طبق این روش به وجود آمده بود، تصمیم بر این شد تا مبلغی در اختیار نمایندگان قرار گیرد 

تا خودشان برای انتخاب محل سکونت تصمیم گیری کنند.

نقل قول روزتوضیحات سخنگوی هیئت رییسه درباره پولی که به حساب نمایندگان واریز شد

وز عکس ر

ساخت قوی ترین کشتی 
یخ شکن اتمی در  روسیه

شرکت دولتی »روس اتم فلوت« زیرمجموعه 
روس اتم در بیانیه ای اعالم کرد: ساخت یخ 
شــکن اتمی فوق العاده قوی به نام »لیدر« 
در کارخانه کشتی سازی شهر بالشوی کامن 
در اســتان پریموریه در خاور دور روسیه آغاز 
شــد.در همین حال روزنامه ایزوستیا چاپ 
مسکو در بخش اخبار آنالین پایگاه اینترنتی 
خود نوشت: کشتی یخ شــکن اتمی »لیدر« 
قدرتمند ترین کشــتی اتمی جهــان و دارای 

ویژگی های منحصر به فرد است.

روند انتخاب رییس و دادستان دیوان محاسبات
 ســخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: رییس و دادستان دیوان محاسبات کشــور در روزهای 
 آینده انتخاب خواهند شد.محمدحســین فرهنگی با اشــاره به روند انتخاب رییس و دادســتان 
 دیوان محاســبات در مجلس یازدهم اظهار کرد: معرفی رییس و دادســتان دیوان محاســبات 
 طبق آیین نامه داخلی مجلس از وظایف کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس است.

 وی افزود: این کمیســیون باید از میان داوطلبان تصدی ریاســت و دادســتان دیوان محاسبات 
 دو نامــزد به عنوان رییــس دیوان محاســبات و دو نامزد به عنوان دادســتان دیوان محاســبات 
 را انتخــاب و بــرای انتخاب یکــی از آنها توســط مجلس شــورای اســالمی به هیئت رییســه 

مجلس معرفی کند.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: پس از بررسی صالحیت داوطلبان در کمیسیون مذکور، 
اسامی به هیئت رییسه مجلس اعالم می شود که هیئت رییسه مجلس هم با دعوت از داوطلبین و 
شنیدن برنامه ها و نظرات آنها، نظر خود را نسبت به داوطلبین اعالم می کند و سپس جهت رای به 

افراد، در دستور صحن مجلس قرار می گیرد.

ادعای »لیبرمن« درباره حادثه تاسیسات نظنز
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد، یک مسئول در نهادهای امنیتی این رژیم گفته که 
تل آویو مسئول حادثه اخیر در تاسیسات نطنز ایران است.»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ سابق رژیم 
صهیونیستی و مسئول حزب »اسراییل بیتنا« اعالم کرد، یک مســئول عالی رتبه در دستگاه های 
امنیتی به صراحت گفته که »اســراییل« مســئول حادثه اخیر در تاسیسات هســته ای نطنز بوده 
است.وی در گفت وگو با رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی از »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی خواست این شخص را ســاکت کند.بنا به گزارش روزنامه »معاریو«، لیبرمن افزود: 
این مســئول عالی رتبه در دســتگاه اطالعاتی، با این اقدام تبلیغات خود بــرای ورود به انتخابات 
زودهنگام در حزب لیکود را آغاز کرده تا جایگزین نتانیاهو شــود.از ســوی دیگر روزنامه »تایمز« 
 رژیم صهیونیستی اعالم کرد، اشاره لیبرمن به »یوسی کوهن« رییس سرویس جاسوسی موساد

 بوده است.

 »چین« مقصر تنش های کنونی بر سر »برجام« را
 معرفی کرد

 ســخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر تاکید کــرد آمریکا مقصر تنش های فعلی بر ســر برجام 
اســت.»ژائو لیجیان« ســخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به ســوالی در زمینه نامه ارسالی 
اخیر از سوی »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران به مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در زمینه فعال شــدن ســاز و کار حل اختالف در برجام گفت: »برجام دســتاورد مهم دیپلماسی 
چند جانبه است که به تایید شــورای امنیت سازمان ملل رسیده اســت. این توافق ستون مهمی 
برای ســاز و کار منع گســترش ســالح های اتمی و برقراری صلح و ثبــات در خاورمیانه و بخش 
مهمی از نظم جهانی براســاس قوانین بین المللی اســت. خروج ایاالت متحده از برجام و فشار 
حداکثری این کشور بر ایران دلیل اصلی تنش کنونی در موضوع هســته ای ایران است. «وی در 
ادامه توضیح داد: »چین امیدوار اســت که همه طرف های ذی ربط بتوانند چشم انداز کلی و بلند 
مدتی اتخاذ کــرده و اختالفات در مورد اجرای برجام را از طریق گفت وگو و مشــورت در چهارچوب 
کمیسیون مشــترک برجام حل و فصل کنند.«ســخنگوی وزارت خارجه چین همچنین خواستار 
بازگرداندن توازن میان حقوق و تعهدات در برجام شــدند. »ژائو لیجیــان«  گفت: »چین ارتباطی 
نزدیک با طرف های ذی ربط در برجام را حفظ خواهد کرد، در برقــراری صلح تالش کرده، طرفین 
 را به مذاکرات ترغیب می کند و به تالش برای حل سیاســی و دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران

 ادامه می دهد.«

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص:

 اروپا نباید احساس
 امنیت کند

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه اروپا می خواهد از ناحیه ایران 
بابت عدم انحراف برنامه هســته ای اش 
احســاس امنیــت کنــد، گفــت: دولت 
 نباید اجازه تمدید تحریم تســلیحاتی را 

بدهد.
حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم 
در رابطه با اقدامات دولــت و وزارت امور 
خارجــه در واکنش بــه تــالش آمریکا 
با همراهی اروپــا جهت تمدیــد تحریم 
تســلیحاتی ایران اظهار داشت: البته این 
تالش را بیشتر آمریکا و سه کشور اروپایی 
دنبال می کنند که تحریم های تسلیحاتی 
ایران همچنان اســتمرار پیدا کند. تالش 
و فعالیت دولت باید این باشــد که اجازه 
ندهد چنین خواســته ای محقق شــود.

وی عنوان کــرد: البته محقق شــدن این 
خواسته نیازمند آن اســت که در شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، قطعنامه ای 
 تصویب شود و ایران را همچنان از خرید و

 فروش تسلیحات ممنوع کند. به عقیده 
من بســیار بعیــد خواهد بود کــه چنین 

اتفاقی بیفتد.
عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
ادامــه داد: زیرا اوال منافع خود کشــوری 
مانند روســیه اقتضا نمی کنــد که چنین 
اتفاقی رخ دهــد زیرا روســیه این تصور 
را خواهد داشــت که ایران بــا رفع چنین 
تحریمی خریدار تســلیحات روسی برای 

دفاع از خود خواهد بود.
مصباحی مقــدم تصریح کــرد: عالوه بر 
این، این نقــض قطعنامه قبلی شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد در مورد برجام 
اســت و نشــان می دهد که هم روسیه و 
هم چین مخالــف این هســتند که این 
قطعنامه نقض شود و علی القاعده یکی یا 
هر دوی این کشورها چنین پیش نویسی 
 را وتو خواهند کــرد و نمی گذارند مبدل به 

قطعنامه شود.

بین الملل
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معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان:

میزان تخلفات در سرشاخه های زاینده رود کاهش یافت
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهــش ادوات و پمپاژ غیرمجاز در 
سرشاخه های زاینده رود نســبت به سال های گذشته خبر داد.حسن ساســانی با اشاره به کاهش 
تخلفات در سرشاخه های زاینده رود نسبت به سال های گذشته، اظهار کرد: با فرهنگ سازی و گشت 
های پایش و بازرسی، میزان تخلفات در حریم و بستر سرشاخه های زاینده رود کاهش یافته است.
وی افزود: در سه ماه گذشته، ۲۵ عدد ادوات و پمپاژ غیرمجاز در سرشاخه های زاینده رود و باالدست 
مخزن شناسایی و توقیف شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح 
کرد: در سه ماه گذشته، ۱۲ هکتار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی تملیکی در سد زاینده رود آزادسازی شد.وی 
اظهار کرد: هر هکتار آزادسازی در محدوده تملیکی دریاچه زاینده رود بالغ بر دو میلیون تومان هزینه 
دربرداشته است که هزینه آزادسازی برای هر هکتار در حریم و بستر رودخانه سه میلیون تومان برآورد 

می شود که همگی از محل اعتبارات جاری شرکت آب منطقه ای تامین می شود.  

تعطیلی برخی کارخانجات تولید ماسک سه الیه در اصفهان 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: به دلیل تامین نشدن مواد اولیه تولید 
ماسک سه الیه و امتناع دو کارخانه کشور از تحویل آن به اصفهان، برخی کارخانجات تولید ماسک 
استان ناچار به تعطیلی شده اند.حسن قاضی عسگر درباره دالیل کمبود و افزایش قیمت ماسک 
در اصفهان، اظهار کرد: با اجباری شدن و الزام استفاده از ماسک و به دنبال آن با افزایش مصرف، 
قیمت ماسک سه الیه در بازار باالتر رفته و اکنون دچار کمبود هستیم، البته در تولید و تامین ماسک 
پارچه ای در اصفهان هیچ کمبود و مشکلی نداریم.وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو کارخانه در 
یزد و مالیر تولیدکننده الیه میانی ماسک های سه الیه هستند، گفت: متاسفانه اخیرا این دو کارخانه 
اعالم کرده اند که اولویت توزیع در استان خود را دارند و به استان های دیگر این الیه را نمی دهند که 
این موجب تعطیلی برخی کارخانجات تولید ماسک در استان شده است.قاضی عسگر با بیان اینکه 
اصفهان ظرفیت تولید روزانه یک میلیون ماسک را دارد، تاکید کرد: برای رفع این مشکل قرار است 
کارخانه تولید این الیه از ماسک در اصفهان ایجاد شود؛اما به دلیل تحریم ها هنوز دستگاه آن وارد 
نشده با این وجود در آخرین اقدام قرار است با وارد کردن این دستگاه از سوی برخی تجار، مشکل 

تامین و کمبود ماسک در اصفهان را حل کنیم.

نبود نهاده، بزرگ ترین مشکل تولید کنندگان مرغ در اصفهان
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان گفت: مرغ تنها کاالیی است که تا به امروز براساس نرخ تمام 
شده قیمت گذاری نشــده و نیاز بازار و عرضه و تقاضا نرخ آن را مشــخص کرده است.بهرام پاکزاد 
گفت: مهم ترین مشکل تولید کنندگان مرغ در اصفهان نبود نهاده هاست. ذرت و سویایی که تولید 
کنندگان برای تغذیه مرغ به آن نیاز دارند بسیار کم و با قیمت باال به دست آنان می رسد.وی ادامه 
داد: سویا به عنوان یک نهاده دامی در بازار ۸ هزار تومان و ذرت ۳ هزار تومان قیمت گذاری شده؛ این 
در حالی است که قیمت مصوب سویا ۲ هزارتومان و ذرت ۱۵۰۰ تومان است.دبیر انجمن مرغداران 
استان اصفهان تصریح کرد: مشکل بعدی تولیدکنندگان مرغ تاخیر در ارسال نهاده های دامی است، 
تعدادی از تولید کنندگان ما قبل از نوروز، ذرت و سویا خریداری کرده اند، اما تا به این لحظه به دست 
آن ها نرسیده اســت.پاکزاد در خصوص نحوه قیمت گذاری مرغ گرم عنوان کرد: مرغ تنها کاالیی 
است که تا به امروز براساس قیمت تمام شده قیمت گذاری نشده است و بیشتر نیاز بازار و عرضه 
و تقاضا نرخ آن را مشخص کرده و این در حالی است که نهاد های نظارتی و در مجموع ستاد تنظیم 
بازار هیچ حمایتی از تولید کننده مرغ نکرده اند.وی اظهار داشت: نهاد های نظارتی به موقع در بحث 
قیمت گذاری ها مداخله نمی کنند و دخالت های نابجا و بی مورد سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

باعث می شود که تولید کننده به سمت کاهش تولید برود.

معاون استاندار اصفهان  از احتمال اجرای دوباره دورکاری کارمندان در صورت تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد؛

دوباره دورکاری؟

در حالی که در همه جای دنیا دولت ها با  مرضیه محب رسول
الزام سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر 
دولتی با ایجاد زمینه های الزم برای دور کاری کارمندان شان توانستند 
کرونا را حداقل در بخش های اداری و سیستمی به نوعی مهار کنند در 
ایران کارمندان به دلیل مخالفت مدیران و رؤسای ادارات و از ترس از 
دســت دادن کارشــان و یا قضــاوت و رفتارهــای غیــر محترمانه 
همکاران شــان حتی اگر کرونا هم داشته باشــند، ترجیح می دهند 
مخفی کنند و با همان وضعیت خطرناک بر سر کار حاضر شوند. اتفاقی 
که این روزها در ادارات و نهادهای دولتــی و بانک ها زیاد رخ داده و 
فاجعه شــیوع دوباره کرونا را روی دور تندتری گذاشــته است. حاال 
دوباره زمزمه هــای برقراری قانــون دورکاری برای ادارات از ســوی 
استانداری اصفهان مطرح شده است. در حالی که طی هفته اخیر زدن 
ماسک در تمام ادارات و بانک ها اجرایی شد و برخورد با متخلفان در 
این مکان ها الزامی شد؛ اما به نظر می رسد اگر آمار به همین نحو رو 
به افزایش باشد استانداری چاره ای به جز کم کردن تراکم کارمندان در 
ادارات و کاهش رفت و آمد به این اماکن را نخواهد داشــت. معاون 
مدیرکل اداری و مالی اســتانداری اصفهان گفت: با توجه به وضعیت 
بحرانی شــیوع کرونا در کشــور و اصفهان، احتمال اجرای دورکاری 

کارمندان همانند چند ماه ابتدایی شیوع این بیماری باالست و در این 
باره درخواست خود را به ســتاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرده ایم و 
این ستاد باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند.نعمت ا... اشکستانی درباره 
اینکه با گسترش شیوع کرونا در کشور و اصفهان احتمال اجرای دوباره 
مصوبه دورکاری کارمندان به صورت یک سوم و دوم وجود دارد یا خیر؟ 
اظهار کرد: اجرای قانون دورکاری الزاما برای دوران کرونا نیست، البته 
طبق آخرین بخشــنامه سازمان اداری و اســتخدامی کشور، بیماران 
پرخطر، زنان باردار و کارمندانی که بچه کوچــک دارند باید در اولویت 

دورکاری کارمندان دستگاه قرار گیرند.
وی با تاکید براینکه البته برخی مدیران و دستگاه ها زیر بار دورکاری 
کارمندان خود نمی روند، گفت: رویکرد مدیریتی بسیاری از مدیران به 
گونه ای است که زیر بار دورکاری نمی روند و یا شاید امکان زیرساختی 
و اجرایی دورکاری برای برخی مشــاغل وجود نــدارد به عنوان مثال 
برخی دســتگاه ها امضای دیجیتال ندارند.معاون مدیرکل اداری و 
مالی استانداری اصفهان با بیان اینکه مشکل اساسی ارتباط نداشتن 
اتوماسیون های دســتگاه ها از طریق اینترنت اســت، توضیح داد: 
شبکه داخلی دستگاه ها با توجه به مخاطراتی که وجود دارد معتقدند 
که در بستر اینترنت اتوماســیون آنها نباید باز شود و اگر بخواهیم در 

این شرایط، دورکاری صورت گیرد، باید بستری وجود داشته باشد که 
بتواند دسترسی به اتوماسیون را ایجاد کند و ظاهرا برخی دستگاه ها 
نتوانســتند مجوز الزم را دریافت کنند.وی درباره اینکه در حال حاضر 
چند درصد کارمندان اســتان اصفهان دورکاری می کنند؟ اظهار کرد: 
شاید سازمان مدیریت اســتان و دبیرخانه ستاد استانی کرونا چنین 
آماری را داشته باشد.اشکســتانی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی 
شــیوع کرونا در کشــور و اصفهان احتمال اجرای دورکاری کارمندان 
همانند چنــد ماه ابتدایی شــیوع این بیماری باالســت و در این باره 
درخواست های الزم را به ســتاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرده ایم و 
این ستاد باید تصمیم نهایی را اتخاذ  کند. هر چند هنوز استانداری راه 
کار دور کاری کارمندان به رغم تمام کمبودها در زیر ساخت ها و شبکه 
به هم پیوسته اداری را مطرح نکرده است؛ اما پیش از پرداختن به دور 
کاری و نقایص آن الزم است فرهنگ سازی در این زمینه به خصوص 
در میان مدیران انجام گیرد تا در شرایط فعلی امنیت شغلی کارمندان 
به خصوص قراردادی ها حفظ شــود. این مســئله در نهایت منجر به 
عوض شــدن دیدگاه ها نســبت به این بیماری در بخش وسیعی از 
جامعه خواهد شــد؛ اتفاقی که مهار کرونا را به نســبت راحت تر و کم 

هزینه تر خواهد ساخت.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان از افتتاح 
شرکت نمایشگاه ها طی چهار ماه آینده خبرداد.علی 
یارمحمدیان اظهار کرد: در شــرایط فعلی که دوران 
شــیوع کرونا و تحمیل اقتصادی اســت، برگزاری 
نمایشگاه ها بسیار ســخت و طاقت فرسا شده؛ اما 
در همین شــرایط تصمیم به برگزاری نمایشگاه ها 
گرفته شــد.وی افزود: در نمایشــگاه حاضر در سه 
سالن نمایشــگاهی در فضایی بالغ بر هشت هزار 
متر فضای نمایشــگاهی، ۸۰ شرکت از استان های 

مختلف کشــور از جملــه اصفهان، تهــران، گیالن، 
آذربایجان غربی و دیگر استان ها شرکت کرده اند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان ادامه داد: 
برگزاری این نمایشگاه ها با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی که دانشگاه علوم پزشــکی تعیین کرده 
و همچنیــن با رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی، 
انجــام می شــود.یارمحمدیان اضافه کــرد: نکته 
بسیار مهم این است نمایشــگاه فقط برای شرکت 
کنندگان تخصصی بوده و برای عموم این نمایشگاه 
بازگشایی نشده است بنابراین به کمک بانک های 
اطالعاتی خود و شــرکت های حاضر در نمایشگاه، 
تنها متخصصین دعوت شــده و تبلیغات بســیار 
هدفمندی برای متخصصین انجام شده است.وی 

گفت: در نمایشگاه قبلی ۹۵ درصد شرکت کنندگان 
از حضور در نمایشگاه راضی بودند و از بازدیدکنندگان 
که حضــور پیدا کردند رضایت منــدی کافی حاصل 
شده بود و امیدواریم در نمایشگاه موجود نیز شاهد 
حضور متخصصین مرتبط باشیم.مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های اصفهان تصریح کرد: زمینه شرکت 
کنندگانی که در این نمایشــگاه حاضر شدند، تولید 
قطعات خودرو، واردات و توزیــع قطعات خودرو و 
ارائه خدمات آموزشــی در زمینــه تعمیرات خودرو 
بوده است؛ تفاوت نمایشگاه فعلی با سالیان گذشته 
نیز افزایش تعداد اســتان های حاضر در نمایشگاه 
است و مدت زمان نمایشــگاه نیز یک روز افزایش 

یافته است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان خبرداد:

افتتاح شرکت نمایشگاه های اصفهان طی چهار ماه آینده

خبر روز

 با توجه به وضعیت بحرانی شیوع کرونا در کشور و اصفهان 
احتمال اجرای دورکاری کارمندان همانند چند ماه ابتدایی 
شیوع این بیماری باالست و در این باره درخواست های 
الزم را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرده ایم و این 

ستاد باید تصمیم نهایی را اتخاذ  کند

رییس سازمان صمت اصفهان:

 تکمیل 2۵00 طرح صنعتی اصفهان به جهش تولید 
استان کمک می کند

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: تکمیل ۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی این استان 
با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت برنامه های اقتصادی است که به جهش تولید استان 
کمک می کند.ایرج موفق اظهارداشت: استان اصفهان با بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی و بیش از چهار 
هزار و ۵۰۰ طرح در دست اجرا رتبه دوم صنعت کشور را به خود اختصاص داده است.وی ابراز امیدواری 
کرد که با رفع مشکالت موجود و همکاری مسئوالن تا پایان امســال شاهد بهره برداری تعداد زیادی 
از این طرح ها باشــیم.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: کمک به تکمیل 
طرح های صنعتی با پیشرفت باالی ۶۰ درصد از سیاست های وزارت صنعت معدن و تجارت است.وی با 
اشاره به اهمیت حمایت از طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باال، افزود: تکمیل اینگونه طرح ها به 
ایجاد اشتغال و جهش تولید در استان کمک خواهد کرد.موفق با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک استان 
بسیار ویژه از نظر صنعتی محسوب می شــود، اضافه کرد: حمایت برای تکمیل طرح های با پیشرفت 

بیش از ۸۰ درصد در مرحله اول و طرح های با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در مرحله بعدی قرار دارد.

راه اندازی کمیته استانی مسکن های کارگری 
کمیته استانی مسکن کارگری با ریاست معاونین عمرانی اســتاندار و دبیری رؤسای اتاق تعاون 
استان ها راه اندازی می شود.بر اساس تفاهم نامه اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی، ساخت 
۱۰۰ هزار مسکن کارگری در جوار شهرک های صنعتی در دســتور کار قرار می گیرد. پس از پایان فاز 
اول ساماندهی متقاضیان در محور صنعتی کاسپین )قزوین(، اشــتهارد )البرز(، ایوانکی )تهران 
و سمنان(، ساماندهی همزمان در ۱۱ استان )زنجان، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان 
 رضوی، اصفهان، اردبیل، سمنان، مرکزی، خوزستان و قم( آغاز و دبیرخانه استانی راه اندازی شد.

بر اساس این ابالغ، ریاست کمیته مسکن کارگری بر عهده معاونین عمرانی استاندار و دبیر کمیته 
نیز ریاست اتاق تعاون استان هاســت، همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل راه و 
شهرسازی، مدیرعامل شرکت های صنعتی استان و مدیریت امور شعب بانک مسکن، بعنوان اعضا 

کمیته استانی هستند.

 تنها 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم سهام عدالت
 را برگزیدند

معاون امور سهام و بنگاه های سازمان خصوصی ســازی با بیان اینکه ۲۹ خرداد، آخرین مهلت انتخاب 
روش مدیریت ســهام عدالت بود، گفت: از میان بیش از ۴۹ میلیون نفر سهام دار، حدود ۱۹ میلیون نفر 
روش مستقیم را انتخاب کردند.حسن عالیی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، اظهار کرد: تا ۲۹ خرداد 
ماه به مشموالن سهام عدالت فرصت داده شــد که نسبت به انتخاب روش مدیریت سهام خود تصمیم 
بگیرند. بر این اساس از میان بیش از ۴۹ میلیون نفر ســهام دار، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را 
انتخاب کردند.وی افزود: پس از آن، سازمان خصوصی سازی اطالعات را بر اساس روش مدیریت، تفکیک 
استان و تفکیک پرتفوی سبد سهام بورسی طبقه بندی و به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد. این 
شرکت در این مرحله، کارهای مقدماتی مربوط به ثبت پرتفوی افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، 
انجام می دهد و متعاقبا روی روش مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی کار می کند.معاون امور 
سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در ادامه با تاکید بر اینکه افرادی که روش غیر مستقیم را برای 
مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند، نیازی نیست اقدام خاصی انجام دهند، توضیح داد: شیوه نامه 
و چهارچوب بورسی شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی در حال آماده سازی است و از آنجا که دولت 

هم باید در این مورد نظر خود را اعالم کند، چهارچوب ها آماده و به دولت ارائه شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح ها و روش های نوین آبیاری که نقش مهمی در مصرف بهینه آب دارد در سطح ۱۲۳ هزار هکتار 
معادل نیمی ازسطح کشت فعلی استان اصفهان اجرا شده است. مجید امینی با اشاره به بازگشــایی زاینده رود در تابستان اظهار داشت: طرح ها و روش های 
نوین آبیاری که نقش مهمی در مصرف بهینه آب دارد در سطح ۱۲۳ هزار هکتار معادل نیمی از سطح کشت فعلی استان اجرا شده است که می توان از استخر های 
کشاورزی با همین هدف نام برد.وی افزود: اســتخر های کشاورزی با توجه به کاربرد های متنوع در راســتای ذخیره مدت دار آب مورد استقبال کشاورزان قرار 
گرفته است.امینی با اشاره به اینکه در سال گذشته کمتر از ده نفر در استخر های کشاورزی غرق شدند، گفت: شنا کردن در استخر های ژئوممبرانی با خطر غرق 
شدن همراه است. خاصیت اســتخر های ژئوممبران به گونه ای است که حتی اگر فرد شناگر ماهر و غواص هم باشــد تا  کسی به نجاتش نیاید نمی تواند از این 
استخر ها سالم بیرون بیاید.وی با تاکید بر اطالع رسانی و آگاهی بخشی جامعه درباره شنا در استخر های کشاورزی به ویژه از نوع ژئوممبران تصریح کرد: از آنجا 
که استخر های ژئوممبران نسبت به سایر انواع استخر ها ارزان تر است و دوام بیشتری دارد مورد اســتقبال بهره برداران قرار دارد و اهمیت اطالع رسانی از خطر 

غرق شدگی در این استخر ها بسیار مهم و ضروری است.

اجرای طرح های نوین آبیاری در123 هزار هکتار از اراضی کشاورزی اصفهان

طراحی و ساخت پنجه های 
مصنوعی پا در دانشگاه اصفهان

محققــان دانشــگاه اصفهــان موفق بــه ارائه 
مدل های جدید پنجه مصنوعی پا با کارایی بهتر 
از نمونه شرکت آمریکایی»کالج پارک« شدند.

مواد اولیه ایــن محصول به علــت کاربرد های 
دوگانه به کشور وارد نمی شود و به علت تحریم ها 
امکان اســتفاده از مواد اولیه مورد اســتفاده 
شــرکت آمریکایی در تولید ایــن محصول به 
کشور وجود نداشت و شرکت تولیدکننده هم در 
شرایط تحریم از تحویل این پنجه های کربنی به 

توانخواهان ایرانی خودداری کرد.

وز عکس ر

  رییس اتحادیه رستوران 
و تاالرداران اصفهان:

نظارت بر تاالرهای 
پذیرایی به خاطر کرونا 

تشدید می شود
 رییــس اتحادیه رســتوران و تاالرداران 
اصفهان از تشــدید نظارت ها بر تاالرهای 
پذیرایی اصفهان به منظور پیشگیری از 
اوج گیری مجدد ویــروس کرونا در این 

استان خبر داد.
امیرحســین عکاف زاده افزود: به دنبال 
جلســات مشــترک بــا اداره اماکن و 
بهداشــت مقرر شد بازرســی به صورت 
ویــژه از تاالرهــای پذیرایی و عروســی 
صورت گیــرد.وی ادامــه داد: تیم های 
بازرسی مامور شده اند به صورت مستمر 
و محسوس از این تاالرها بازدید و موارد 

را بررسی کنند.
رییس اتحادیه رســتوران و تــاالرداران 
اصفهان تصریح کــرد: تاالرهای پذیرایی 
برای برگزاری مراســم های عروســی و 
عــزاداری باید تنهــا از ۵۰ درصد ظرفیت 
ســالن های خــود اســتفاده کننــد و 
دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت 
کننــد.وی اضافــه کــرد: پیامک هــای 
اطالع رســانی مربوطه برای تــاالرداران 
ارسال شده تا موارد بهداشتی تاکید شده 
در دســتورالعمل های ارســالی از سوی 
مرکز بهداشــت اصفهان و وزارت کشور را 
به صورت جدی مراعات و از ابتالی افراد 
حاضر در این مراسم ها به ویروس کرونا 

پیشگیری کنند.
عکاف زاده با اشاره به فعالیت  حدود ۱۰۰ 
تاالر پذیرایی در اصفهان، تصریح کرد: به 
این ترتیب هر شــب حداقل یک مراسم 
در این تاالرها و با حضــور تعداد زیادی 
مهمان برگزار می شــود که شــهروندان 
باید بــا رعایت تمــام اصول بهداشــتی 
حضور یابند و یا تا جایــی که امکان دارد 
از برگزاری این مراسم ها در شرایط فعلی 

خودداری کنند.
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آگهی

مفاد آراء
4/112 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 10501-1398/07/29 هیات دوم آقاي محمد علیجاني رناني به شناسنامه 
شــماره 52341 کدملي 1280413557 صادره  اصفهان   فرزند مرتضي در   دو  و یکصد و 
پانزده ، یکصد و هفتاد و هفتم  دانگ مشاع از  ششــدانگ قسمتی از  یک باب ساختمان به 
مساحت 63.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3674 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحه 59 دفتر 997 امالک و صفحه 
130 دفتر 596 امالک  و  ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 136.40 متر 
مربع قسمتی از پالک 3673  فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 440 دفتر 595 امالک
2-  رای شماره 10502-1398/07/29 هیات دوم خانم زهرا علي جاني به شناسنامه شماره 
86 کدملي 1290660166 صادره اصفهان فرزند صادق در  سه و شصت و دو  ، یکصد و هفتاد 
و هفتم  دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از  یک باب ساختمان به مساحت 63.07 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 3674 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحه 59 دفتر 997 امالک و صفحه 130 دفتر 596 امالک
3- رای شماره 11466-1398/08/25 هیات اول آقاي اصغر عابدي به شناسنامه شماره 68 
کدملي 1290286086 صادره اصفهان  فرزند محمدعلي در  سه دانگ مشاع  از ششدانگ 
یک باب  خانه و مغازه  به مساحت 200.01 مترمربع قسمتی از پالک شماره 452 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت اصغر عابدی    از 

مورد ثبت صفحه 141 دفتر 971 امالک
4- رای شماره 11467-1398/08/25 هیات اول خانم شیرین الري به شناسنامه شماره 
776 کدملي 1285086066 صادره  اصفهان  فرزند ایرج در  ســه دانگ مشاع  از ششدانگ 
یک باب  خانه و مغازه  به مساحت 200.01 مترمربع قسمتی از پالک شماره 452 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت اصغر عابدی    از 

مورد ثبت صفحه 141 دفتر 971 امالک
5- رای شماره 18138- 1398/11/23 هیات سوم آقاي اکبر شریفي ولداني به شناسنامه 
شماره 13 کدملي 1290207909 صادره خمیني شهر فرزند رمضان در ششدانگ یکباب خانه. 
به مساحت 114.21 مترمربع پالک شماره538 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي قربانعلي بموجب ص63 دفتر 171 امالک
6- رای شــماره 10301- 1398/07/25 هیات چهارم خانم شهربانو مشهدي حسیني به 
شناسنامه شــماره 268 کدملي 1219311243 صادره گلپایگان فرزند داود در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 59.10 مترمربع پالک شماره 2704فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه مع الواسطه از فاطمه خراسانی صفحه 

493 دفتر 64 امالک
7- رای شماره 12259- 1398/09/07 هیات دوم خانم مرضیه احقاقي کاکلي به شناسنامه 
شــماره 16 کدملي 1290450390 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 135.55 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 250  فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از ســهم االرث متقاضی از 
ابراهیم احقاقی کاکلی الدانی از سند شماره 49590  مورخ 1350/06/28 دفترخانه شماره  

29  اصفهان
8-  رای شــماره 13356- 1398/09/24 هیات دوم خانم اشــرف هاشمي چهل خانه به 
شناسنامه شماره 42 کدملي 1290325952 صادره اصفهان فرزند محمدحسین در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 125.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 493 فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 24 

دفتر 585 امالک 
9- رای شماره 13051-1398/09/17 هیات اول  آقاي کاظم نظري به شناسنامه شماره 613 
کدملي 1159301670 صادره   فریدن  فرزند عزیزاله در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
108 مترمربع قسمتی از پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت حسن  کریمی اندانی  از سند شماره 23956 مورخ 1341/12/12 

دفترخانه شماره 29  اصفهان
10- رای شــماره 12865- 1398/09/14 هیات اول آقاي  رســول طاهري به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1290313261 صادره اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ یک باب   خانه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 74 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1909 فرعی  
)قبال پالک 81  و 82 فرعی بوده است (    از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت جعفر رضائی برزانی  از سند شماره 31145 مورخ 1322/4/22 

دفترخانه شماره 1 اصفهان  
11- رای شــماره  13464- 1398/09/25 هیات ســوم خانم توران موسوي دهاقاني به 
شناسنامه شماره 1281 کدملي 1819038270 صادره فرزند لطف اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 250.87 مترمربع پالک شماره 248فرعي از27 اصلي 

واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 55 دفتر 661 امالک
12- رای شماره 13465- 1398/09/25 هیات سوم آقاي سید مسعود احمدي به شناسنامه 
شــماره 687 کدملي 1754170064 صادره فرزند عنایت در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 250.87 مترمربع پالک شماره 248فرعي از27 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 55 دفتر 661 امالک
13- رای شــماره 16189-1398/11/02 هیــات دوم خانــم کبري ســلطاني رناني به 
شناسنامه شــماره 18 کدملي 1285515684 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 324.31 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 815 فرعی از 
19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 16894 مورخ 

1398/10/02دفترخانه 416 اصفهان دارای سابقه ثبت در دفتر امالک 
14- رای شــماره 15710- 1398/10/25 هیات دوم آقاي خلیل خلیلي ششــجواني به 
شناسنامه شماره 24 کدملي 6219664469 صادره فریدن  فرزند ابوالفتح در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 115 مترمربع قسمتی از پالک شماره 285 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت یداله مارانی برزانی از مورد 

ثبت صفحه 568 دفتر 464 امالک
15- رای شــماره 14989- 1398/10/11 هیات دوم آقاي سید هادي قرشي به شناسنامه 
شماره 21584 کدملي 1198495715 صادره شهرضا فرزند سید مهدي در    ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 184.84 متر مربع پالک شماره 214 فرعی از 40 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت خدیجه هراتیان مورد ثبت 

صفحه 202 دفتر 390 امالک
16- رای شــماره 15442- 1398/10/21 هیات اول  آقاي حســین آقا محمدي رناني به 
شناسنامه شماره 8811 کدملي 1283197421 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ یک 
باب ساختمان تجاری  به مساحت 114 مترمربع قسمتی از پالک شماره 482 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت محمد اسماعیل 

آقامحمدی رنانی  طبق اظهارنامه
17- رای شماره 14650 -1398/10/08 هیات اول آقاي حمیدرضا سلطاني به شناسنامه 
شــماره 523 کدملي 1290516561 صادره  اصفهان فرزند فتح اله در   سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138.30 متر مربع پالک شماره 625 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر صادقی مورد ثبت 

صفحه 169 دفتر 46 امالک
18- رای شماره 14649-1398/10/08 هیات اول خانم زینب بلوچي به شناسنامه شماره 

744 کدملي 1290666741 صادره اصفهان فرزند حسین در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 138.30 متر مربع پالک شــماره 625 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر صادقی مورد ثبت صفحه 

169 دفتر 46 امالک
19- رای شماره 18768- 1398/11/30 آقاي احمد خوش کام بروجني به شناسنامه شماره 
52 کدملي 6299836466 صادره  بروجن  فرزند مراد در  ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 97.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 12239 مورخ 1393/12/21 دفترخانه شماره 237 

اصفهان
20- رای شــماره 19684- 1398/12/10 هیــات دوم آقای ســید حبیــب اله صدیقي 
رناني به شناســنامه شــماره 208 کدملــي 1290202168 صادره خمیني شــهر فرزند 
ســید مصطفي در  پنج دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 279 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 3114 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان     از مورد ثبت صفحــات 528 و 525 و 425 دفاتر 1008

 و 494  امالک
21- رای شماره 19356-1398/12/07 هیات دوم آقاي جمال سلیماني به شناسنامه شماره 
21 کدملي 1290276791 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 186.67 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از ســهم االرث اکبر و عبداله و احترام و طاهره و طیبه زارع ورثه 
حسن زارع از سند شــماره 36417 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
22- رای شــماره 19201-1398/12/25 هیات دوم آقاي سجاد جان نثاري به شناسنامه 
شــماره 164 کدملي 1293213985 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 198.10 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 71 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مورد ثبت شناســه یکتا 

  139820302025019342
23- رای شماره 15696-1398/10/24 هیات چهارم خانم زهرا حسیني رناني به شناسنامه 
شــماره 584 کدملي 1290341699 صادره اصفهان فرزند سید علي در ششدانگ .یکباب 
ساختمان. به مســاحت 145.94 مترمربع پالک شــماره2911 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی اکبر هفت برادران بموجب 

اظهارنامه ثبتی
24- رای شماره 17160-1398/11/13 هیات چهارم آقاي اصغر شریفي ولداني به شناسنامه 
شماره 1129 کدملي 1290832153 صادره فرزند رحیم در ششدانگ یکباب ساختمان. به 
مســاحت 144.20 مترمربع پالک شــماره486 فرعي از36 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از رجبعلي شــریفي ولداني بموجب سند 18426 مورخ 

34/6/4 دفترخانه 34 اصفهان 
25- رای شماره 19219- 1398/12/06 هیات دوم خانم لیال کدخدائي الیادراني به شناسنامه 
شماره 49494 کدملي 1280383879 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  7.2حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب  مغازه  به مســاحت 54.21  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
768 فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت 

صفحات 326 الی 335 دفتر 870 امالک و صفحه 505 دفتر 215  امالک
26- رای شــماره 19220-1398/12/06 خانم ســمیه کدخدائي الیادراني به شناسنامه 
شــماره 4539 کدملي 1292198206 صــادره اصفهان فرزند عبدالرســول در  7.2 حبه 
مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب  مغــازه  به مســاحت 54.21  مترمربع قســمتی 
از پالک شــماره 768 فرعــی از 3 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان  از مــورد ثبت صفحات 326 الــی 335 دفتر 870 امــالک و صفحه 505 

دفتر 215  امالک
27- رای شــماره 19221-1398/12/06 هیات دوم خانم مهین کــد خدائي الیادراني به 
شناسنامه شماره 48641 کدملي 1280375310 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  7.2حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب  مغازه  به مساحت 54.21  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
768 فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت 

صفحات 326 الی 335 دفتر 870 امالک و صفحه 505 دفتر 215  امالک
28- رای شــماره 16059- 1398/10/29 هیات سوم آقاي رســول ابراهیمی ولدانی به 
شناســنامه شــماره 1055 کدملي 1283507528 صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
یکباب کارگاه به مســاحت 179.66 مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 707 فرعی 
از 36 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از 
 مالک رســمی ربابه فخارزاده از ســندقطعی شــماره 36203 مورخ 32/05/26 دفترخانه

 شماره 19 اصفهان
29- رای شــماره 17537-1398/11/16 هیات چهارم آقاي علیرضا مرادي به شناسنامه 
شماره 455 کدملي 1290306389 صادره فرزند رضا در یکباب خانه درچهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.9 مترمربع پالک شماره 3585فرعي از18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي علیرضا مرادي بموجب 

ص 585 دفتر 613 امالک
30- رای شماره 17538-1398/11/16 هیات چهارم خانم  مریم مرادي رناني به شناسنامه 
شــماره 25 کدملي 1290465630 صادره فرزند محمدعلي دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 238.9 مترمربع پالک شــماره 3585فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي علیرضا مرادي بموجب 

ص 585 دفتر 613 امالک
31- رای شماره 20492- 1398/12/28 هیات دوم خانم مهین دهقان به شناسنامه شماره 
821 کدملي 1288624506 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 118.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 456 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علی کیقبادی  طبق سامانه  امالک
32- رای شــماره 20462-1398/12/25 هیــات اول آقاي محمود مزروعي ســبداني 
به شناســنامه شــماره 402 کدملي 1283021005 صــادره اصفهان فرزند حســن در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 191.80 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
245 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از 
 مالکیت عفت کیقبادی لمجیری  از ســند شــماره 32311 مورخ 1354/11/26 دفترخانه 

شماره  11 اصفهان
33- رای شماره 20497-1398/12/28 هیات دوم آقاي  اسماعیل اکبري رناني به شناسنامه 
شــماره 209 کدملي 1290162263 صادره اصفهان فرزند علي در  ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 183 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3239 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت غالمرضا علی عسگری رنانی    

از مورد ثبت صفحه 331 دفتر 68 امالک
34- رای شــماره 0204-1399/01/25 هیــات اول خانم حرمت الســادات بهشــتیان 
خباز به شناســنامه شــماره 758 کدملي 1284551407 صادره اصفهان فرزند حســین 
در ســه چهارم دانگ از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 145.14  مترمربع 
قســمتی از پــالک شــماره 884 و 4022  فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان نســبت به پــالک 884  فرعــی   از مالکیت 
محمد علی  دخت دولــت آبادی    از ســند شــماره 9208 مــورخ 2535/8/1  دفترخانه 
 شــماره 83 اصفهان و نســبت به پالک 4022 از مالکیت محمد نیک ســیر از مورد ثبت 

صفحه 440 دفتر 264  امالک
35- رای شــماره 0205-1399/01/25 هیات اول آقاي سید محمدرضا بهشتیان خباز به 
شناسنامه شماره 409 کدملي 1284491064 صادره اصفهان فرزند حسین در   یک و نیم  
دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
884 و 4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 
مورخ 2535/8/1  دفترخانه شــماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد 

نیک سیر از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
36- رای شــماره 0206 -1399/01/25 هیات اول آقاي ســید محسن بهشتیان خباز به 

شناسنامه شماره 395 کدملي 1284587606 صادره اصفهان فرزند حسین در   یک و نیم 
دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
884 و 4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 
مورخ 2535/8/1  دفترخانه شــماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد 

نیک سیر از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
37- رای شــماره 0207-1399/01/25 هیــات اول خانــم فخرالســادات بهشــتیان 
خباز به شناســنامه شــماره 537 کدملي 1284665739 صادره اصفهان فرزند حســین 
در   ســه چهارم دانگ از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 145.14  مترمربع 
قســمتی از پــالک شــماره 884 و 4022  فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان نســبت به پــالک 884  فرعــی   از مالکیت 
محمد علی  دخت دولــت آبادی    از ســند شــماره 9208 مــورخ 2535/8/1  دفترخانه 
 شــماره 83 اصفهان و نســبت به پالک 4022 از مالکیت محمد نیک ســیر از مورد ثبت

 صفحه 440 دفتر 264  امالک
38- رای شماره 0208-1399/01/25 هیات اول آقاي سیدرسول بهشتیان خباز به شناسنامه 
شماره 332 کدملي 1284523012 صادره اصفهان فرزند حســین در  یک و نیم  دانگ از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 884 و 
4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان نسبت 
به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 مورخ 
2535/8/1 دفترخانه شماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد نیک سیر 

از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
39- رای شــماره 0209-1399/01/25 هیات اول  آقاي مجید نادري دریاغشــاهي به 
شناسنامه شــماره 24822 کدملي 1292401631 صادره فرزند محمد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 236 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3172 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از ســند شماره 165530 مورخ 

1397/10/18 دفترخانه شماره 64 اصفهان
40- رای شــماره 0210-1399/01/25 هیات اول آقاي حســن ســنمار به شناســنامه 
شــماره 1425 کدملــي 1287667848 صادره اصفهان فرزند حســین در ششــدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 146.30 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 371 فرعی 
از 40 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 محمد علــی ترکی لمجیــری  از ســند شــماره 54540 مــورخ 1351/3/23دفترخانه

 شماره 29 اصفهان
41- رای شــماره 0217-1399/01/25 هیات اول خانم بتول غالمي عرب به شناسنامه 
شماره 894 کدملي 1283578441 صادره اصفهان فرزند کاکاجان در ششدانگ  قسمتی از 
یک باب خانه به مساحت 20.75 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت سید رحیم  حسینی از مورد ثبت صفحه 

69 دفتر 150 امالک
42- رای شــماره 0211-1399/01/25 هیــات اول خانــم زهــرا محمــدي رناني به 
شناســنامه شــماره 4863 کدملي 1293175021 صــادره  خمینی شــهر فرزند فضل 
اله در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 96.89 مترمربع قســمتی از پالک 
شــماره 3622 فرعی از 18 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان   از مالکیت احمد میثمی  از ســند شــماره 1767 مــورخ 1311/7/13 دفترخانه

 شماره 4 اصفهان
43- رای شماره 0001-1399/01/06 هیات دوم خانم فاطمه بیگم اعتصامي به شناسنامه 
شماره 8412 کدملي 1283193396 صادره اصفهان فرزند عبداله در  چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 167 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3858 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب از مورد ثبت صفحه 78دفتر 

218 امالک
44- رای شماره 19335-1398/12/07 هیات دوم آقاي اصغر صادقي برزاني به شناسنامه 
شــماره 37 کدملي 1290070725 صادره  اصفهان فرزند عباس در  ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 211.20  مترمربع قسمتی از پالک شماره 730 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از مالکیت 
محمدعلی جمشیدی آفارانی  از سند شماره 15241 مورخ 1345/11/16 دفترخانه شماره 26 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 121 و 123 دفتر 65 امالک
45- رای شماره 19336-1398/12/07 هیات دوم خانم فاطمه ماراني به شناسنامه شماره 
2947 کدملي 1282987909 صادره اصفهان فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 211.20  مترمربع قسمتی از پالک شماره 730 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت محمدعلی 
جمشیدی آفارانی  از سند شماره 15241 مورخ 1345/11/16دفترخانه شماره 26 اصفهان از 

مورد ثبت صفحات 121 و 123 دفتر 65 امالک
46- رای شماره 0012-1399/01/06 خانم فاطمه الماسي زفره به شناسنامه شماره 117 
کدملي 5659365876 صادره  اصفهان فرزند غالمرضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 159 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت سکینه جعفریان صادق  از مورد 

ثبت صفحه 366 دفتر 628 امالک
47- رای شماره 0011-1399/01/06 هیات دوم آقاي ولي اله الماسي به شناسنامه شماره 
36 کدملي 5659577921 صادره کوهپایه فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 159 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت سکینه جعفریان صادق  از مورد 

ثبت صفحه 366 دفتر 628 امالک
48- رای شــماره 0015-1399/01/06 هیات دوم آقاي مرتضي جان نثاري به شناسنامه 
شماره 1504 کدملي 1283454033 صادره اصفهان فرزند اکبر در  ششدانگ یک باب کارگاه  
به مساحت 519 مترمربع قسمتی از پالک شماره 423 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مجتبی تائیدیان لنبانی و عباس معصوم 

زاده  از مورد ثبت صفحات 61 و 64 و 67 دفتر 432 امالک
49- رای شماره 20477-1398/12/25 هیات دوم خانم زهره جعفري سه پله به شناسنامه 
شــماره 41146 کدملي 1280299762 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 141.65 مترمربع قسمتی از پالک شماره 439  فرعی از 25  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت و ســهم االرث محمود و 
فاطمه و زهرا  جوانی فرزندان احمد جوانی  از سند شماره 23706 مورخ 1320/01/9  دفترخانه 

شماره 11 اصفهان
50- رای شماره 20493-1398/12/28 هیات دوم خانم الهه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 64579 کدملي 1281072362 صــادره اصفهان فرزند قربانعلي در ششــدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 168.64 مترمربع قسمتی از پالک شــماره  55 فرعی 
از 37 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 عبدالرســول امین الرعایا کارالدانی  از سند شــماره 87418 مورخ 1358/3/06 دفترخانه

 شماره 7 اصفهان
51- رای شماره 0095-1398/12/17 هیات سوم خانم الهام هنرمند به شناسنامه شماره 
1239 کدملي 1141918889 صادره فرزند فتح اهلل در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
292.82مترمربع پالک شماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حسن زرمان بموجب سند 6038 مورخ 50/6/7دفترخانه 103 

اصفهان
52- رای شــماره 0017-1399/01/06 هیــات دوم خانــم زینت کلیني به شناســنامه 
شــماره 390 کدملي 1285748042 صــادره  اصفهان  فرزند علي در دو دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 117 مترمربع قســمتی از پالک شماره 557 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از مالکیت  
 اســماعیل کیقبادی لمجیری  از ســند شــماره 56375 مــورخ  1351/6/18 دفترخانه

 شماره 29  اصفهان
53- رای شــماره 27190-1395/10/12 هیات دوم خانم زهرا احمدي هاشــم آبادي به 

شناسنامه شماره 3970 کدملي 5658877210 صادره بن رود  فرزند علي در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت  66.55 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت امیرهوشنگ مختاری تهرانی به موجب شماره سند 

92097 مورخ 52/9/10 دفترخانه 2 اصفهان
54- رای شماره 17096-1398/11/12 هیات سوم  خانم طیبه ماراني به شناسنامه شماره 9 
کدملي 1290364982 صادره فرزند علي در ششدانگ یکباب ساختمان. به مساحت 87.16 
مترمربع پالک شماره1122 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمي بمانعلي رجبي و همدم صادقي بموجب صفحات 127و129 

دفتر 83
55- رای شــماره 0016-1399/01/06 هیات دوم آقاي علي کیوانداریان به شناســنامه 
شماره 1444 کدملي 1286633737 صادره اصفهان فرزند حسینقلي در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 117 مترمربع قسمتی از پالک شماره 557 فرعی 
از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  اسماعیل 

کیقبادی لمجیری  از سند شماره 56375 مورخ  1351/6/18 دفترخانه شماره 29  اصفهان
56- رای شماره 17746-1398/11/19 هیات سوم آقاي حسن سلطاني افاراني به شناسنامه 
شماره 4 کدملي 1289950237 صادره فرزند تقي در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 193.5مترمربع پالک شماره 688رعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب سامانه وصفحه298و443 دفتر 767 امالک
57- رای شــماره 17754-1398/11/19 هیات ســوم خانــم عفت امینــي افاراني به 
شناســنامه شــماره 249 کدملي 1285502345 صادره فرزند نادعلي در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 193.5مترمربع پالک شــماره 688رعي از5 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب ســامانه وصفحه298 

دفتر 767 امالک
58- رای شــماره 0313-1399/01/26 هیات ســوم خانم گیتي قدیریان به شناســنامه 
شــماره 878 کدملي 1283257955 صــادره اصفهــان فرزند غالمرضا درســه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه مســکونی به مســاحت  71.54مترمربع 
پالک شــماره 672فرعي از3 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالک رســمی عباســعلی و فاطمه و بی بی جــان )باغیــان الیادرانی(  طبق 

ص 30و31 دفتر سوم 
59- رای شــماره 0242-1399/01/26 هیات ســوم خانم اعظم قدیریان به شناسنامه 
شــماره 977 کدملي 1283258978 صــادره اصفهــان فرزند غالمرضا درســه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه مســکونی به مســاحت  71.54مترمربع 
پالک شــماره 672فرعي از3 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالک رســمی عباســعلی و فاطمه و بی بی جــان )باغیــان الیادرانی(  طبق 

ص 30و31 دفتر سوم
60- رای شــماره 0023-1399/01/11 هیات ســوم آقــاي محمد حیــدري رناني به 
 شناســنامه شــماره 1271769948 کدملــي 1271769948 صــادره فرزنــد عباس
 در/ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65.58 مترمربع پالک شماره7981 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی سید رضا 

اعتصامی بموجب سند 2160 مورخ45/9/26 دفتر 91
61- رای شــماره 0096-1398/12/27 هیات سوم آقاي سیدرسول عسگري ارجنکي به 
شناسنامه شماره 674 کدملي 1290970114 صادره فرزند سیدمنوچهر در قششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 146.19 مترمربع پالک شماره فرعي از34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهاناز مالک رسمی قدمعلی مانیان سودانی بموجب سند 57231 

مورخ 51/10/4 دفترخانه 29 اصفهان
62- رای شماره 0087-1398/12/17 هیات سوم آقاي محمد حسین رضائي به شناسنامه 
شــماره 2107 کدملي 1282985825 صادره فرزند محمود در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 143.04 مترمربع پالک شماره386 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از محمود حســین زاده بموجب ســند انتقال 56017 مورخ 

18/6/51 دفتر 29 اصفهان 
63- رای شماره 0041-1398/12/14 هیات ســوم خانم  فرخ تاج بشخور باباحیدري به 
شناسنامه شــماره 43 کدملي 4679568658 صادره باباحیدر فرزند علي باقر در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137.70 مترمربع پالک شماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از کریم اخوندی بموجب ســند 36347 مورخ 

20/8/47 دفترخانه 86 اصفه
64- رای شماره 0033-1398/12/14 هیات سوم آقاي مهدي مظاهري به شناسنامه شماره 
452 کدملي 5499176566 صادره نجف آباد فرزند یداهلل در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 208.30 مترمربع پالک شماره 472فرعي از13 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فرزانه فروزانفر بموجب 

ص 492 دفتر 700
65- رای شماره 0034-1398/12/14 هیات سوم آقاي رضا مظاهري به شناسنامه شماره 
29 کدملي 5499830721 صادره اصفهان فرزند یداله در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 208.30 مترمربع پالک شماره 472فرعي از13 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فرزانه فروزانفر بموجب 

ص 492 دفتر 700  
66- رای شــماره 20233-1398/12/21 هیات چهارم آقاي ســعید قانعیان سبداني به 
شناسنامه شماره 1446 کدملي 1285841761 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 164.7 مترمربع پالک شــماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی بی بی خانم رحیمی سبدانی بموجب 

سند 6240 مورخ 12/9/20 دفتر 3 اصفهان
67- رای شماره 19790-1398/12/121 هیات چهارم خانم زهره علي نقیان به شناسنامه 
شــماره 597 کدملي 1284575233 صادره اصفهان فرزند کاظم در ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 243.25مترمربع پالک شماره68 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 92 دفتر 455
68- رای شــماره 19787-1398/12/12 هیات چهارم آقاي سیدحســن عالء الدیني به 
شناسنامه شماره 1489 کدملي 1285891090 صادره اصفهان فرزند سیدجالل در ششدانگ 
.یکباب ساختمان به مساحت 159.66 مترمربع پالک شماره 820فرعي از27 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین فردوان خراسانی 

بموجب ص 421 دفتر 469 امالک
69- رای شماره 20136-1398/12/19 هیات چهارم آقاي رضا امیني آفاراني به شناسنامه 
شــماره 2106 کدملي 1282954717 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 148.7 مترمربع پالک شماره 162فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی عزت امینی طبق سامانه امالک
70- رای شــماره 20138-1398/12/19 هیات چهارم خانم مونس ناصري اصفهاني به 
شناسنامه شماره 1803 کدملي 1286229006 صادره اصفهان فرزند سیدرضا در ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 48.72 مترمربع پالک شــماره1107 فرعي از40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عبدل ابراهیمیان دهکردی 

بموجب ص 231 دفتر 498 امالک
71- رای شماره 20139-1398/12/19 هیات چهارم  آقاي جعفر نیک روش به شناسنامه 
شماره 905 کدملي 1818905515 صادره فرزند صفدر در ششدانگ یکباب ساختمان. به 
مساحت 135.49 مترمربع پالک شماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی احمد ذوالفقاری بموجب سند 6046 مورخ 50/6/7 

دفتر 103
72- رای شــماره 20120-1398/12/19 هیات چهارم آقاي منیره احمدي خونســارکي 
به شناســنامه شــماره 393 کدملي 1110546440 صادره فرزند اکبر فلي در ششــدانگ 
یکباب ساختمان. به مساحت 96مترمربع پالک شماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي عباس خلیلي عاشق ابادي بموجب 

سند 5603 مورخ 50/2/1 دفتر 92 اصفهان  
ادامه در صفحه 5
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مدیرکل انتقال خون استان:

 در همه گروه های خونی به اهدای پالسما نیاز داریم
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: برخی افراد بهبود یافته از کرونا تمایل به اهدا پالسمای خون 
ندارند به همین دلیل در همه گروه های خونی کمبود پالسما حس می شود.مجید زینلی درباره اهدای 
پالسما برای بیماران کرونایی اظهار داشت: پالســما برای بیماران مبتال به کرونا را صرفا از افرادی تهیه 
می کنیم که  مبتال به کرونا بوده و بهبود یافته اند و شرایط اهدای پالسما را نیز دارند.وی افزود: طی لیستی 
که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اختیار ما قرار می دهد این افراد را دعوت می کنیم که 
متاسفانه بسیاری از این افراد شرایط اهدای پالسما را ندارند، به عنوان مثال سن باال و یا بیماری زمینه ای 
دارند و اهدا کننده نیستند و تعداد دیگری که باقی می مانند نیز تمایلی به این امر ندارند.مدیرکل انتقال 
خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: به همین دلیل تعداد مراجعه  کنندگان برای اهدای پالسما کم است، 
ما به صورت خصوصی و از طریق رسانه ها از آن ها دعوت کرده ایم که به شکرانه سالمتی که خداوند به آن ها 
عطا کرده برای اهدای پالسما مراجعه کنند تا بتوانیم به افرادی که درگیر این بیماری هستند کمک کنیم.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه چرا برخی افراد بهبود یافته تمایل به اهدای پالسما ندارند و اینکه 
آیا اهدای پالسما مضر است یا خیر، تصریح کرد: اهدای پالسما ضرری ندارد، بلکه علمی و تایید شده 

از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی و مطابق با دستورالعمل های علمی و پزشکی است.

 اجرای طرح سنجش سالمت 88 هزار نوآموز اصفهانی
 از ابتدای مردادماه

رییس اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به 
دبستان از ابتدای مرداد تا نیمه شهریور انجام خواهد شد.محســن الماسی با اشاره به آغاز طرح 
سنجش سالمت ورودی های پایه اول در استان اصفهان اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری بالغ 
بر ۸۸ هزار دانش آموز از ابتدای مردادماه تا ۱۵ شهریورماه سنجش سالمت می شوند.وی افزود: ۳۷ 
هزار و ۵۰۰ نفر از نوآموزان ورودی پایه اول دبستان در مقطع پیش دبستانی سنجش سالمت شده اند 
و ۵۱ هزار هم امسال با مراجعه به پایگاه های سالمت، ســنجش می شوند.رییس اداره آموزش و 
پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه امسال برای نخستین 
بار پایگاه سنجش ســالمت به صورت مجازی هم دایر شده است، گفت: ۵۲ پایگاه طرح سنجش 
سالمت ثابت و ۲ پایگاه سیار در استان اصفهان پیش بینی شده؛ ۶ پایگاه تخصصی ثابت و ۲۰ پایگاه 

تخصصی مجازی هم برای سنجش سالمت در نظر گرفته شده است.
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در مناطق کم جمعیت سنجش به صورت مجازی انجام خواهد شد، گفت: با وجود اینکه همکاران 
برای سنجش ســالمت به صورت حضوری مشغول خدمت هســتند؛ اما تست های تخصصی در 
پایگاه های مجازی به صورت غیرحضوری انجام می شود تا در شرایط موج گیری کرونا میزان تردد 

افراد کاهش یابد.

فعالیت  اتباع خارجی در 9 شهرستان اصفهان ممنوع است
معاون فرماندار سمیرم گفت: سمیرم در استان اصفهان جزو 9 شهرستانی است که حضور و فعالیت  اتباع 
خارجی در این  شهرستان ممنوع شده است.علیرضا فخری زاده اظهار داشت:  در سمیرم با توجه به وجود 
 باغات، بیشترین تجمع اتباع خارجی در منطقه پادناست که در مزارع و باغات به کارگیری می شوند.معاون 
فرماندار سمیرم  افزود: سمیرم در استان اصفهان جزو 9 شهرستانی است که حضور و فعالیت  اتباع خارجی 
در این  شهرستان ممنوع شده است  و به ازای هر روز به  کارگیری یا نگهداری روزانه  ۳۱۸ هزار تومان جریمه 
نقدی دارد.وی تصریح کرد: تیم گشت زنی شناسایی اتباع خارجی  تشکیل و از ابتدای سال تا کنون ۲۳ مورد 

بازرسی و  گشت زنی در نقاط مختلف شهرستان توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی   اجرا شده است. 

آیا عدم اعالم آمار تفکیکی ابتال به کرونا در شهرهای اصفهان موجب شیوع دوباره این بیماری در استان شده است؟

آمار مبهم!

اعالم آمار تفکیکی ابتال به کرونا هر چند از  پریسا سعادت
سوی وزارت بهداشت در سطح ملی اعالم 
نمی شود؛ اما در برخی از استان ها به منظور ارائه هشدارهای بیشتر به 
مردم آمار تفکیکی ابتال به کرونا از ســوی مقامات اســتانداری اعالم 
می شــود. در اصفهان اما از روزهای ابتدایی شــیوع این بیماری آمار 
شفافی در این زمینه ارائه نشده و حاال با شدت گرفتن دوباره کرونا در 
این استان کارشناسان هشدار داده اند که عدم اعالم آمارهای تفکیکی 
می تواند به بدتر شدن ماجرا بیانجامد به خصوص آنکه مردم عموما با 
برداشتی غلط به روســتاها و نواحی ییالقی استان ســفر کرده اند و 
بیماری حاال در این مناطق شیوع زیادی یافته است. خطرناک تر شدن 
ماجرا اما از آن جهت اســت کــه در اغلب این مناطق فقــر امکانات و 
وسایل درمان و پیشگیری می تواند منجر به گسترش بیشتر و مرگ و 
میر زیادتر ناشــی از کرونا شــود در همین زمینه یک عضو ستادملی 
پیشگیری و مقابله با کرونا اعالم کرد دانشگاه علوم پزشکی ومدیریت 
بحران اســتانداری باید نســبت به اعالم آمار تفکیک شــده و بدون 
محدودیت مبتالیان و مرگ و میرهای کرونا دراستان اصفهان اهتمام 

ورزند.

محمدرضا محبوب فر با اشاره به وضعیت هشــدار اصفهان نسبت به 
بیماری کرونا اظهار داشــت: وضعیت ناپایدار نسبت به بیماری کرونا 
در ۱۲ نقطه از مراکز شهری در استان اصفهان مشاهده شده است.وی 
افزود: میزان ابتال و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا رو به افزایش 
است که ریشه آن به سوءمدیریت نهادهای مدیریتی بر می گردد.عضو 
ستادملی مقابله با کرونا با اشاره به عدم تمکین شهروندان در رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی گفت: اگر وضعیت ابتال به کرونا با همین 
شــیب صعودی موجود، پیشرفت کند قطعا اســتان اصفهان تا اوایل 

هفته آینده به وضعیت قرمز می رسد.
وی بیان داشت: بنا بر گزارش های دریافت شده در ستاد ملی مقابله 
با کرونا، تردد شــهروندان اصفهان به مناطق روستایی به ویژه مناطق 
خوش آب و هوای غرب استان افزایش یافته و به علت کمبود امکانات 
بهداشــتی و درمانی در این مناطق با افزایش ابتــال و مرگ و میر در 
مناطق ییالقی استان اصفهان مواجه شدیم.محبوب فر با بیان اینکه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اختیار تام به استان اصفهان جهت مقابله با 
ویروس کرونا داده است، گفت: بر اساس این اختیار، مدیریت استان 
اصفهان به ویژه دانشگاه علوم پزشــکی و مدیریت بحران استانداری 

در مورد نحوه مدیریت این بیماری مسئولیت دارند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اهتمام الزم جهت ارائه آمار 
فوتی های ناشی از کرونا در استان اصفهان گفت: الزم است که این آمار 
در مراکز شهری و شهرستانی تفکیک شــود و به اطالع مردم اصفهان 

برسد و کتمان حقیقت جایز نیست.
 اعالم آمار تفکیکی کرونا در اســتان ضرورتی اســت که پشت گوش 
انداختن آن توســط مســئوالن می تواند باعث کاهش اثر بخشــی 
توصیه های مســئولین درمان کشــور جهــت رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعی توســط مردم شــود. حتی بســیاری از جامعه شناســان 
معتقدنــد عدم اعالم آمــار رســمی و تفکیکی در شــهرهای کوچک 
موجب  بی توجهی و بی اهمیت جلوه دادن کرونا و یکی از علل شــیوع 
دوباره این بیماری شده است؛ مردمی که طی هفته های اخیر به رغم 
بسیاری از هشــدارهای بهداشــتی، قرنطینه خانگی را شکستند و با 
تصور پایان یافتن کرونا راهی سفرهای استانی و شکستن حریم های 
مقابله با کرونا شــدند و نتیجه آن قرار گیری اصفهان در آستانه دوباره 
 وضعیت قرمــز کروناو مرگ و میر باالی ناشــی از این بیماری مهلک

 شده است.

 
بسیاری از جامعه شناسان معتقدند عدم اعالم آمار 
رسمی و تفکیکی در شهرهای کوچک موجب  بی توجهی 
و بی اهمیت جلوه دادن کرونا و یکی از علل شیوع دوباره 

این بیماری شده است

با مسئولان جامعه

73- رای شماره 20216-1398/12/21 هیات چهارم آقاي اصغر محمدي فر به شناسنامه 
شماره 961 كدملي 1283291967 صادره فرزند غالمحسین در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت123.09مترمربع پالك شماره463 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي كريم ولد حسن بموجب اظهارنامه ثبتي
74- رای شــماره 0024-1399/01/11 هیات چهارم آقاي محمد قريشــي به شناسنامه 
شــماره 7 كدملي 4689967369 صادره اردل فرزند بهمن در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 154.20 مترمربع پالك شــماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ابراهیم جوادی بموجب سند 49606 مورخ 

50/6/3 دفتر 29 اصفهان  
 75- رای شــماره 0026-1399/01/11 هیــات چهــارم آقــاي رحیــم عبــدي

 به شناســنامه شــماره 1434 كدملي 1283483629 صادره اصفهان فرزند حســینعلي 
 در 5.5 دانگ مشا ع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 214.8 مترمربع پالك
 شــماره 120 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

بموجب صفحات 168و111و327 دفاتر 263و232و264 امالك
76- رای شــماره 0022-1399/01/11 هیات چهارم خانم زهرا صباغ رناني به شناسنامه 
شماره 1272201546 كدملي 1272201546 صادره فرزند محمد در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 71.44 مترمربع پالك شماره1214 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سید باقر میرحسینی 

بموجب اظهارنامه جمعی
77- رای شــماره 0021-1399/01/11 هیات چهارم آقاي محسن ســلطاني رناني به 
شناسنامه شــماره 2762 كدملي 1293154016 صادره فرزند رحیم در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 71.44 مترمربع پالك شماره1214 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سید باقر میرحسینی 

بموجب اظهارنامه جمعی  تأئید
78- رای شــماره 00009- 1399/01/06 هیات دوم خانم مهین رستم پور به شناسنامه 
شماره 19210 كدملي 1198472006 صادره شهرضا فرزند حسین در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 172.65 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 63 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت و سهم االرث حسین رضائی  از سند شماره 31145 مورخ 1332/4/22 دفترخانه 

شماره يک اصفهان  
79- رای شماره 0025-1399/01/11 هیات چهارم خانم مرجان نصري به شناسنامه شماره 
8 كدملي 1290349975 صادره اصفهان فرزند قاسمعلي در 0.5 دانگ مشا ع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 214.8 مترمربع پالك شــماره 120 فرعي از 5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب صفحات 168و111و327 دفاتر 

263و232و264 امالك
80- رای شماره 20502-1398/12/28 هیات دوم  آقاي محمد رضا سلطاني به شناسنامه 
شــماره 1433 كدملي 1288870477 صادره اصفهان فرزند اسفنديار در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 170.28 مترمربع قسمتی از پالك شماره 385 
فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

محمدعلی ولد حاجی محمدباقر   پرورش قزوينی طبق اظهارنامه
81- رای شماره 20501-1398/12/28 هیات دوم خانم مريم رئوفي به شناسنامه شماره 
1278 كدملي 1290958890 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 170.28 مترمربع قسمتی از پالك شماره 385 فرعی از 25 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمدعلی ولد 

حاجی محمدباقر پرورش قزوينی طبق اظهارنامه  
82- رای شماره 11153-1398/08/19 هیات دوم خانم زينب كاظمي زهراني به شناسنامه 
شــماره 907 كدملي 1283258242 صادره اصفهان فرزند مهدي در  سه دانگ مشاع از  
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 130.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 241 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبت 

صفحات 274 و 264 دفاتر 189 و 778 امالك

83- رای شــماره 11154-1398/08/19 هیات دوم آقاي عباس بقولي زاده به شناسنامه 
شــماره 144 كدملي 1285468090 صادره اصفهان فرزند جعفر در ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 130.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 241 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت 

صفحات 274 و 264 دفاتر 189 و 778 امالك
84- رای شماره 20117-1398/12/19 هیات سوم آقاي مرتضي نصراصفهاني به شناسنامه 
شماره 96 كدملي 1290022364 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 148.13 مترمربع پالك شــماره 226فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب صفحات 558و561و559 دفاتر 5و385  امالك

85- رای شــماره 4637-1397/03/17 هیات دوم خانم زهرا بیگم موسوي به شناسنامه 
شماره 9143 كدملي 1283200759 صادره اصفهان فرزند سید عباس در   ششدانگ يک 
باب   ساختمان   به مســاحت   165.35   مترمربع پالك شماره  3796    فرعي از 18   اصلي 
واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت صفحه   14  دفتر  

1093   امالك
86- رای شماره 4638-1397/03/17 هیات دوم خانم زهرا بیگم موسوي رناني به شناسنامه 
شماره 9143 كدملي 1283200759 صادره اصفهان فرزند سید عباس در   ششدانگ يک 
باب   ساختمان   به مساحت   148.75   مترمربع پالك شماره    614  فرعي از 17   اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 290 و 73 و 316 و 

322   دفاتر  987 و 361 و 386   امالك  )مقدار 20.66 متر در سهم متقاضی باقی می ماند (
87- رای شماره 0621-1399/01/30 هیات اول  آقاي مرتضي صادقي به شناسنامه شماره 
3255 كدملي 1282994921 صادره اصفهان فرزند رضا در   ششدانگ يک باب  مغازه به 
مساحت 54.35 مترمربع قسمتی از پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رحیم زارع بهرام  آبادی  از ســند شماره 9598 مورخ 

1350/5/30 دفترخانه شماره 95 اصفهان  
88- رای شــماره 20121-1398/12/19 هیات چهارم آقاي علیرضــا حبیبي جاواني به 
شناسنامه شماره 48 كدملي 1290315752 صادره اصفهان فرزند عبداله در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 144.07 مترمربع پالك شماره797 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب سامانه و ص 110 دفتر 575 امالك
89- رای شــماره 19437-1398/12/07 هیات اول خانم زهره نصر آزاداني به شناسنامه 
شماره 1647 كدملي 1282927442 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 70.72 مترمربع قسمتی از پالك شماره 32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  غالمرضا و محمدعلی 

مزروعی  از سند شماره 49406 مورخ 1350/6/30دفترخانه شماره 29 اصفهان
90- رای شــماره20060-1398/12/15 هیات سوم آقاي غالمحســین ابوطالبیان به 
شناسنامه شماره 6399 كدملي 1292216778 صادره اصفهان فرزند مرتضي در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ باستثناي بهاي ثمنیه اعیاني يکباب خانه به مساحت 233.4 مترمربع پالك 
شماره1051و64 فرعي از4 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
بموجب ص 214 دفتر 348 و منافع مادام الحیات متعلق به صديقه بیگم كدخدايي)64/4(و 

سامانه الکترونیک )1051/4( مي باشد
91- رای شماره 20211-1398/12/21 هیات سوم خانم صديقه بیگم كدخدائي الیادراني 
به شناسنامه شماره 14 كدملي 1284455904 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ باستثناي بهاي ثمنیه اعیاني يکباب خانه به مساحت 233.4 مترمربع پالك 
شماره1051و64 فرعي از4 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
بموجب ص 214 دفتر 348 و منافع مادام الحیات متعلق به صديقه بیگم كدخدايي)64/4(و 

سامانه الکترونیک )1051/4( مي باشد
92- رای شــماره 0539-1399/01/30 هیات دوم آقاي محمدعلي صادقي به شناسنامه 
شــماره 13 كدملي 5499332169 صادره تیران فرزند نعمت اله در  ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 133.64 مترمربع قسمتی از پالك شماره 79 فرعی از 40 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 33768 مورخ 2535/9/20  

دفترخانه شماره 11 اصفهان  

آرای اصالحی.
1- رای اصالحی شــماره 20238-1398/12/21 هیأت ســوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنايت به اينکه راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدين 
شرح اصالح مي گردد: شــماره پالك ثبتی 68 اصلی رديف 11 میباشد كه در رای شماره 
8814-1398/06/24 هیأت سوم  آقاي مجتبي سالمي به شناسنامه شماره 2743 كدملي 
1285903439 صادره فرزند مهدي درششــدانگ  يکباب ساختمان به مساحت 197.78 
مترمربع پالك شماره 11فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی بموجب سند 36379 مورخ 50/3/24 دفتر 

65 قید شده است.
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1399/04/03
تاريخ انتشار نوبت دوم  1399/04/18

م الف: 887002   ابوالفضل شــهرياری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب 
اصفهان

حصر وراثت
4/113 خانم مريم كشاورزسیاه افشــاری به شرح دادخواست كالســه 9900051 ازاين 
دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین اشــعار داشته اســت كه شادروان 
قديرعلی كشاورزســیاه افشــاری در گذشــته و ورثه وی در هنگام در گذشــت عبارتند 
 از: 1 - جواهرمــرادی  ش . ش: 13  نســبت بامتوفی همســر- 2 ( مريــم ش ش 22 -

  3 ( محمدحســین ش ش 1100268022 - 4 ( بتول ش ش 334 - 5 ( هاجر ش ش 8 - 
6 ( زهرا ش ش 1100058095 همگی كشاورزســیاه افشــاری وهمگی فرزندان متوفی 
پس از تشــريفات قانونی درخواســت مزبور را يکمرتبــه اگهی مینمايد تا هركســی هر 
اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهــی ظرف يک ماه 
 بــه دادگاه تقديــم دارد در غیــر اينصورت گواهــی حصر وراثــت صادر خواهد شــد. 

م الف: 904116 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف فالورجان 
حصر وراثت

4/114  خانم فاطمه اســالمی نطنزی دارای شناسنامه شــماره 1230069151 به شرح 
دادخواست به كالسه  201/99 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شــادروان حسن اســالمی نطنزی به شناســنامه 45 در تاريخ 99/2/28 

اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- شوكت رجبیان، ش.ش 4 نسبت با متوفی مادر فرزند عباس 2- فاطمه اسالمی نطنزی، 
ش.ملی 1230069151 فرزند. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 906088 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کابل اردستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52249 

و شناسه ملی 14003182670 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی 
حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 
به مبلغ ســی و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه بشــرح زیراصالح گردید.ماده اصالحی : سرمایه 
شرکت مبلغ سی و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال نقدی است و که 
به سیزده هزار سهم بانام عادی دو میلیون و پانصد هزار یالی منقسم 
گردیده و و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)904482(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کابل اردستان سهامی خاص
 به شماره ثبت 52249 و شناسه ملی 14003182670 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سجاد کاویان به شماره ملی 1292313889 به سمت بازرس اصلی 
و زهرا مالیی به شماره ملی 1189923424 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به پایان ســال مالی 1398 به 
تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )904487(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی رنو داســتر مــدل 2015 به رنگ 
سفید- روغنی به شــماره پالک ایران 53-372 ق 18 و 
شــماره موتور F4RB403C044381 و شــماره شاسی 
VF1HSRCA5FA511386 بــه نام خانــم دالرام ضیائی 

جزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان پدیده گستر دهاقان 
درتاریخ 1399/04/15 به شماره ثبت 446 

به شناسه ملی 14009260970
 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تاســیس ، راه اندازی و بهره برداری از دفتر 
پیشــخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی یا دفتر خدمات ارتباطات و 
فناوری اطالعات )ict( روســتایی درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
اصفهان ، شهرستان دهاقان ، بخش مرکزی ، شهر دهاقان، محله عطا آباد ، کوچه 
مسجد جامع ، خیابان معلم ، پالک 369 ، طبقه همکف کدپستی 8641977691 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مجتبی خادمی به شماره ملی 5129964780 
دارنده 9900000 ریال سهم الشــرکه خانم الهه خادمی عطاآبادی به شماره ملی 
5129966392 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی 
خادمی به شماره ملی 5129964780 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم الهه خادمی عطاآبادی به شماره ملی 
5129966392 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان )903949(



هر سال فدراسیون والیبال برای تیم هایی که قصد دارند در لیگ برتر مردان و زنان و همچنان دسته های پایین تر شرکت کنند، مبلغی را به عنوان ورودی تعیین می 
کند. آن طور که سایت فدراسیون اعالم کرده محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال بنا به تقاضای بسیاری از مدیران عامل باشگاه ها، در نامه ای به باشگاه های 
فعال در این رشته ورزشی، میزان ورودی لیگ  های سال ۹۹ را اعالم کرد که به این قرار است:لیگ برتر مردان، یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، لیگ دسته یک مردان، 
هفتصد و پنجاه میلیون ریال،لیگ دسته دو مردان، سیصد میلیون ریال و لیگ برتر بانوان، دویست میلیون ریال.مبلغ ورودی لیگ برتر مردان نسبت به سال گذشته 
که 110 میلیون تومان بوده، 40 میلیون افزایش داشته و به 150 میلیون تومان رسیده که هزینه سنگینی را در همین ابتدای مسابقات روی دست تیم ها می گذارد. 
طبق اعالم فدراسیون آخرین فرصت باشگاه ها برای ارسال برگه تسویه حساب مالی با ورزشکاران، کادرفنی و فدراسیون والیبال برای حضور در لیگ های مردان سال 

جاری، ۲4 تیرماه است و ۲5 تیرماه نیز آخرین فرصت برای ثبت نام نهایی تیم ها و واریز مبلغ ورودی به حساب فدراسیون  خواهد بود.

پرداخت 150 میلیون برای ورود به لیگ والیبال!

چهارشنبه 18 تیر  1399 / 16 ذی القعده 1441/ 8 جوالی 2020/ شماره 3014

شاهکار عجیب تلویزیون در بازی پرسپولیس
خوشبختانه در حوزه پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال شــاهد رشد روزافزون كیفیت هستیم؛ 
طوری كه اســكای و بین اســپورت باید بروند جلو بــوق بزنند. بعد از حماســه آفرینی شــبكه 
خوزستان كه باعث شــد هیچ صحنه دقیقی از اخراج علی كریمی وجود نداشــته باشد، این بار 
نوبت هنرنمایی شــبكه ســه بود. در جریان پخش بازی پرسپولیس و شــاهین بوشهر، شاهد 
فســتیوالی از نقایص فنی و محتوایی بودیم. اینكه بعد از 30 سال هنوز در برقراری ارتباط صوتی 
با ورزشگاه آزادی مشكل داریم، واقعا قابل ثبت در گینس است. حاال این به کنار؛ در بازی هایی 
كه با حضور تماشــاگران پرشــور برگزار می شــود، تلویزیون صدای ورزشــگاه را می بندد، اما در 
این بازی كه فقط یك افكت افتضاح هیاهوی تماشــاگران وجود داشــت، كارگردان تلویزیونی 
 هم صدا را تا آخر باال برده بود تا قشــنگ اعصاب ملت را به هم بریزد. واقعا كه خســته نباشــید

 دوستان هنرمند!

تصمیم سرمربی عراق برای بازی با ایران
ســایت عربی »کره«  در خبر جدیدی پیرامون تیم ملی فوتبال عراق اعالم کرده که سرمربی این 
تیم قصد دارد برای حضــور در ادامه رقابت های مقدماتی جام جهانی ۷ لژیونر این کشــور که در 
اروپا بازی می کنند را به اردو دعوت کند.جاستن میرام، احمد یاسین، ریوان امین، اسامه رشید، 
مهند جعاز، امیر العماری و جیلوان حمد بازیکنانی هستند که سرمربی تیم ملی عراق قصد دارد 
در اردوی بعدی این تیم از آنها دعوت کند.در این بین جاستن میرام و احمد یاسین پیش از این 
سابقه حضور در اردوی تیم ملی عراق را داشــتند که بنا بر دالیلی از این تیم کنار گذاشته شدند و 
حاال سرمربی تیم ملی قصد دارد دوباره آنها را برای حضور در اردو دعوت کند.تیم ملی فوتبال عراق 
یکی از رقیبان ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی اســت که در دیدار رفت برابر تیم کشورمان به 

برتری ۲ بر یک رسید.

درآمد دو میلیاردی از اینستاگرام
 سرپرست مدیرعاملی باشگاه درباره پایبندی کارگزار اسپانسر باشگاه به تعهدات خود، موضوعات 
مهمی را عنوان کرد.مهدی رسول پناه، گفت: »با مشــکالت اقتصادی فعلی، کارگزار به تعهداتش 
عمل می کند. در قرارداد گفتیم کارگزار می تواند پرداختی بخشــی از قراردادش را 15 روز به تاخیر 
بیندازد. آن ها بخشی از مبلغ مورد نظر را پرداخت کردند و بخشی را در این مدت پرداخت خواهند 
کرد تا به وعده پرداخت 30 میلیارد تومان، جامه عمل بپوشــانند. با این اقتصاد بیمار و شــرایط 
بحرانی، کارگزار با ما همکاری می کند و از آن ها تشــکر می کنم. همچنین ما بهره برداری تبلیغاتی 
را در قرارداد به کارگزار واگذار کردیم، اما در چهارچوب قانون و باشــگاه. آن ها با شــرکتی قرارداد 
بستند که هفته ای 500 میلیون و ماهی دو میلیارد تومان از تبلیغات درآمد دارند که شیطنت هایی 
در این باره شده است. اگر مســئله ای باشد، باشــگاه تذکرات الزم را می دهد. قبال از اینستاگرام 
باشــگاه برای تبلیغات اســتفاده می کردند، آن هم بدون پرداخت یک ریــال، اما حاال ماهی دو 

میلیارد تومان درآمد داریم!«
این ادعای رســول پناه درســت در شــرایطی مطرح می شــود که بــه خاطر همــکاری کارگزار 
با شــرکت یادشــده، حواشــی عجیبی اطراف باشــگاه ایجــاد شــده و برخی اعتقــاد دارند 
پرســپولیس مفــت و مجانــی در اختیار افــرادی قرار گرفتــه کــه می خواهند از نــام و اعتبار 
این باشــگاه ســوء اســتفاده کنند؛ اما رســول پناه مدعی اســت ماهی ۲ میلیارد از این مسیر 
به حســاب باشــگاه پول واریز می شــود، یعنی ســالی ۲4 میلیارد تومان، چیــزی نزدیک به 
 یک چهارم قرارداد ســاالنه بــا کارگزار اسپانســر! باید دید ایــن ادعا در پایان قــرارداد صحت و

 سقم دارد یا نه.

صدور رای سنگین تخلفات فینال جنجالی لیگ برتر فوتسال؛

مس، نقره داغ شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم   سمیه مصور
تخلفات و حــرکات غیرورزشــی دیدار 
برگشــت مرحله نهایی رقابــت های لیــگ برتر فوتســال را صادر  و 

متخلفان این دیدار جنجالی را حسابی نقره داغ کرد.
 از قبل هم پیــش بینی می شــد که جــدال دو تیم گیتی پســند و 
مس ســونگون بر ســر تصاحب جام قهرمانی با حاشــیه همراه بود، 
به خصوص این که کرونا نیز از راه رســید و پیش بینــی های قبلی را 
دســتخوش تغییر کرد تا حتی احتمال برگزار نشدن فینال لیگ هم 
وجود داشته باشــد. با این حال پس از تصمیم ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی بر از ســرگیری فعالیت های ورزشــی فینــال لیگ برتر 
فوتسال به عنوان اولین رویداد رســمی ورزش ایران، پس از چهارماه 
تعطیلی برنامه ریزی شــد و در دیدار رفت که به میزبانی گیتی پسند 
در ســالن پیروزی برگزار شــد، مس ســونگون به برتری چهار بر سه 
دست پیدا کرد. یک هفته بعد هم نوبت به دیدار برگشت فینال رسید 
و مس ســونگون در تبریز از تیم اصفهانی پذیرایی کرد، دیداری که در 
وقت های قانونی و اضافه بازی دو تیم به تســاوی دست پیدا کردند 
تا کار به ضربات پنالتی کشــیده شــود. در ماراتن پنالتی، تبریزی ها 
موفق شــدند با برتری مقابــل حریف اصفهانی، جــام قهرمانی را در 
خانه نگــه دارند. این دیدار با جنجال های بســیاری همراه شــد. بر 
اســاس اخبار رســیده از تبریز، از همان ابتدای بازی اعضای دو تیم 
روی نیمکت با هــم مجادله لفظی داشــتند، مجادله هایــی که بعد 
از بازی ادامه دار شــد و صحنه هایــی تلــخ از آن در فضای مجازی 
مخابره شد. از این رو کمیته انضباطی فوتبال نیز حکم سنگینی برای 
 متخلفان ایــن دیدار صادر کرد تــا از ایجاد اتفاقات مشــابه در آینده 
جلوگیری کند. به دلیل تخلفات و حرکات غیر ورزشی تحریک آمیز که 
منجر به بروز خشونت و اســتفاده از الفاظ رکیک از سوی علی افضل، 
سرمربی تیم مس ســونگون شــد، کمیته انضباطی وی را طبق مواد 
54 و 55 مقررات انضباطی به یک ســال محرومیت از همراهی تیم 
خود و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد) این رای 
قابل تجدید نظر است(. احمد باغبان باشی، مربی تیم مس سونگون 
به دلیل اعتراض به داور و رفتار غیر ورزشــی طبــق ماده 55 مقررات 
انضباطی به ســه جلســه از همراهی تیم خود محروم بوده و باید ۷0 
میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کنــد. ) این رای قابل تجدید نظر 
است(گفتنی است، مســلم اوالد قباد، بازیکن تیم مس سونگون به 
خاطر فحاشی به داور از بازی اخراج شــد. این بازیکن طبق ماده 55 
مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۷0 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.) این رای قابل تجدید نظر است(همچنین 
بهزاد عبدا... پور، تدارکات تیم مس ســونگون به خاطر حمله به داور 
مسابقه که منجر به اخراجش شــد به مدت 3 جلسه از همراهی تیم 
خود محروم است و باید ۷0 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

) این رای قابل تجدید نظر اســت(فرهاد فخیــم، بازیکن تیم مس 
سونگون به دلیل رفتار غیر ورزشــی طبق ماده ۶4 مقررات انضباطی 
باید 30 میلیون ریــال جریمه نقدی پرداخت کنــد.) این رای قطعی 
است( الزم به ذکر است، وطن خواه، مربی بدنساز تیم مس سونگون 
به دلیل رفتار غیر ورزشــی طبق ماده ۶4 مقــررات انضباطی باید 30 

میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.) این رای قطعی است(
بر همین اســاس کوروش الطاف، لیدر تیم مس ســونگون به دلیل 
ایجاد جنجال و حرکات توهین آمیز نســبت به تیم مقابل و داوران و 
بروز رفتارهای مخل نظم بازی از ابتدا تا انتهای مســابقه، طبق ماده 
۶0 مقررات انضباطی به یک ســال از ورود به استادیوم های ورزشی 
محل برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال محروم شد.) این رای قابل 

تجدید نظر است(

تیم مس سونگون به دلیل ســوء رفتار تیمی و نقض اصول کلی رفتار 
و بروز خشونت از سوی عوامل منتسب، به پرداخت 300 میلیون ریال 
جریمه نقدی و برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگران و خارج از 
استان آذربایجان شرقی در اولین دیدار خانگی مقابل تیم گیتی پسند  
محکوم شــد.) ضمن اینکه تعیین مکان مسابقه با نظر سازمان لیگ 
فوتســال صورت می گیرد( ) این رای قابل تجدید نظر اســت(.امیر 
هوشنگ مومنی، مربی تیم گیتی پسند نیز به دلیل اعتراض شدید به 
داور و رفتار غیر ورزشی که منجر به اخراجش شد،  به مدت یک جلسه 
از همراهی تیم خود محــروم و باید 40 میلیون ریــال جریمه نقدی 

پرداخت کند. ) این رای قطعی است(
حمید بی غم، سرمربی تیم گیتی پسند نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی 
با سرمربی تیم مقابل به جریمه نقدی 30 میلیون ریالی محکوم شده 
و به مدت یک جلســه از همراهی تیم خود محروم است.) این رای 

قطعی است(
تیم گیتی پســند نیز به خاطر ســوء رفتار تیمی باید 50 میلیون ریال 

جریمه نقدی پرداخت کند.) این رای قطعی است(

نایب قهرمان ســابق کشــتی آزاد المپیــک که طی 
سال های اخیر در ســمت های مختلف با فدراسیون 
کشــتی همکاری داشــته و هم اکنون هم سرمربی 
تیم دانشــگاه آزاد در لیگ برتر است، درباره وضعیت 
فعلی کشتی ایران هشدار داده است.علیرضا رضایی 
در این باره گفت: زنگ خطر برای کشتی سال هاست 
که به صدا درآمده چون شرایط و ویژگی هایی که باید 
برای اداره ورزشی مثل کشــتی که گسترش آن زیاد 
است، مهیا شود، فراهم نیست. این رشته در شمال، 
جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور طرفدار و عالقه مند 
دارد و همه کشور با آن درگیر است. از کشتی انتظارات 
فراوانی چه از نظر تاریخــی و چه به لحاظ نتایجی که 
کسب کرده، وجود دارد.دارنده مدال نقره المپیک آتن 
افزود: ظرفیت های کشــتی  از نظر مالی، امکاناتی و 
طوری که بتوانیم مربیان و کشتی گیران را راضی کنیم، 

هیچ وقت مهیا نبوده، االن قهرمانان بزرگی در ایران 
داریم که شرایط شان از نظر مالی اصال مناسب نیست. 
آیا نباید واقعا به قهرمان ملی در یک ورزش ملی توجه 

ویژه ای شود؟
رضایی همچنین عنوان کرد: برای شما از کشورهای 
دیگر مثالی می زنم. ژاپــن و ترکیه در دهه های 50، 
۶0 و ۷0 میالدی بیشــترین مدال ها را در المپیک به 
همراه شوروی ســابق می گرفتند، اما آمدند و رو به 
ورزش های وارداتی آوردند. مثــال در ژاپن خیلی به 
رشــته هایی همچون بیس بال و فوتبال توجه شد. 
کار به جایی رسید که این ها در دهه 80 و ۹0 یک مدال 
هم در مســابقات المپیک نمی گرفتند. بعد از آن به 
فکر این افتادند که چه کار باید بکنند تا به شرایط قبلی 
برگردند که متوجه شدند با غفلت از ورزش های سنتی 
خودشــان به این روز افتادند. آن ها با صرف بودجه 

های کالن بعد از ۷، 8 ســال به تدریج شــروع کردن 
به مدال گرفتن و به شرایط قبلی خود نزدیک شدند. 
االن کشورهایی مثل ژاپن و ترکیه در المپیک شرایط 
نسبتا ایده آلی دارند.وی در پایان گفت: من این زنگ 
خطر را احساس می کنم و فکر می کنم اگر شرایط به 
همین شکل ادامه پیدا کند، برای کشتی ما هم چنین 
اتفاقی رخ خواهد داد؛ مگر اینکه چاره ای اندیشیده 
شود. با این حال شرایط بودجه کشتی حداقل در 10 
سال گذشته اصال مناسب نبوده و با این وضعیت این 

ورزش به مشکل خواهد خورد.

نایب قهرمان سابق کشتی آزاد المپیک:

زنگ خطر برای کشتی به صدا درآمده است

واکنش روز

»دومبله« همچنان خواهان ترک تاتنهام
هافبک ملی پوش و فرانســوی تاتنهام قصد دارد هاتســپر را ترک کند.تانگــی دومبله قبال مورد 
توجه یوونتوس قرار داشــت. این هافبک ۲3 ســاله بدش نمی آمد برای بانوی پیر بازی کند؛اما 
ژوزه مورینیو، سرمربی تیم و مسئول نقل وانتقاالت هاتســپر مانع چنین انتقالی شد.طبق نوشته 
روزنامه ورزشــی اکیپ، ســتاره تکنیکی که تاکنون چند بازی برای تیم ملی فرانســه انجام داده، 
 همچنان تصمیم به ترک تیم لندنی را دارد.دومبله در فصل جاری در ۲8 بازی، ۲ گل زده و 4 پاس

 گل داده است.

 انتخاب نهایی شهرهای میزبان جام جهانی 2026 
به تعویق افتاد

فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( اعالم کرد تصمیم نهایی خود برای انتخاب شهرهای میزبان جام 
جهانی ۲0۲۶ را به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق انداخت.قرار است این مسابقات به میزبانی 
مشترک 3 کشور آمریکا،مکزیک و کانادا برگزار شود. انتخاب قطعی شهرهای میزبان این تورنمنت 
جهانی در بهار سال ۲0۲1 انجام خواهد شد. بناست که جام جهانی ۲0۲۲۶ در ۲3 شهر برگزار شود که 

1۷ شهر آن متعلق به آمریکاست.

»آلگری« به دنبال سرمربی گری پاری سن ژرمن
نشریه فرانسوی »اکیپ« با انتشار گزارشی مدعی شد ماسیمیلیانو آلگری نسبت به سرمربی گری 
پاری سن ژرمن عالقه مند است. این ســرمربی ایتالیایی در حالی نســبت به حضور روی نیمکت 
PSG عالقه مند است که توماس توخل به دلیل اینکه تاکنون نتوانسته این تیم را به قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا برساند، تحت فشار اســت.آلگری که بین سال های ۲014 تا ۲01۹ هدایت یوونتوس 
را برعهده داشت و این تیم را به پنج عنوان قهرمانی متوالی در سری A ایتالیا، چهار قهرمانی در جام 
حذفی ایتالیا و دو قهرمانی در سوپرجام ایتالیا رساند، پس از اینکه با مسئوالن این باشگاه به ادامه 
همکاری به توافق نرسید، تابستان گذشته جای خود را به مائوریتزیو ساری داد.پیش از این نشریه 
ایتالیایی »استامپا«، مدعی شده بود لئوناردو، مدیر ورزشی پاری سن ژرمن با آلگری 5۲ ساله در 

ارتباط است و در پی متقاعد کردن او برای حضور در پاری سن ژرمن قرار گرفته است.

لیورپول عالقه ای به این ستاره ندارد!
بر خالف شایعات به نظر می رسد لیورپول قصد ندارد در تابستان امسال برای خرید تیاگو، هافبک 
اســپانیایی بایرن مونیخ اقدام کند.قرارداد تیاگو فصل آینده با باشــگاه بایرن مونیخ به پایان می 
رســد و با وجود  مذاکرات متوالی هنوز توافقی برای تمدید قرارداد بین طرفین انجام نشده است. 
کارل هاینس رومینیگه نیز چند روز قبل رســما اعــالم کرد، تیاگو خواهان جدایی از بایرن شــده 
و به دنبال تجربه چالش هــای جدید اســت.گرچه در روزهای اخیر اخبار زیــادی در مورد توافق 
احتمالی لیورپول با تیاگو و پیشــنهاد 30 میلیون یورویی این باشگاه برای بایرن مونیخ و دستمزد 
پنج میلیون یورویی به خود این هافبک اســپانیایی داده بودند، اما نشــریه استاندارد در گزارشی 
مدعی شد خرید تیاگو در تابســتان فعلی برای لیورپول ممکن نیســت.البته یورگن کلوپ عالقه 
زیادی به تیاگو دارد و از مدت ها پیش نیز با او در ارتباط بوده، اما خرید این بازیکن در حال حاضر 
با برنامه های نقل و انتقاالتی لیورپول تطابق ندارد و بعید اســت مرســی ســایدی ها در تابستان 
امســال برای جذب تیاگو اقدام کنند. بدین ترتیب اینگونه احتمال ماندن ایــن بازیکن در بایرن 
بیشتر می شود. اگرچه به نظر می رسد منچســتریونایتد نیز برای جذب تیاگو وارد عمل شده، اما 
 هانسی فلیک چند روز قبل مدعی شد تمام تالش خود را برای ماندن این بازیکن در مونیخ انجام 

خواهد داد.

فوتبال جهان

مدیر عامل باشگاه فوالد خوزستان:

دو پیام تند ارسال کردم!
 مدیرعامل باشــگاه فــوالد خوزســتان در 
خصوص برگزار نشدن دیدار فوالد با نساجی، 
گفت: ما ۹ تیرمــاه پس از دیدار با ماشــین 
ســازی تســت دادیم و 11 تیرماه نیز پاسخ 
تســت ها را به سازمان لیگ ارســال کردیم. 
پس از صحبت با آقای مهدی در تهران، گفتند 
چون حد نصاب به ۲5 درصد نرسیده شما به 
قائمشهر بروید. با این حال به هتل آمدم و به 
جواد نکونام گفتم که بار دیگر تست بدهیم که 
شاید مغایرت داشته باشد و امیدوار بودیم که 
تست ها منفی باشد.سعید آذری که با برنامه 
فوتبال برتر گفت و گو می کرد، افزود: در تهران 
زمین چمن مصنوعی اجــاره کردیم و تمرین 
داشــتیم و در قائمشــهر هم دوستان لطف 
کردند به ما زمین تمریــن دادند و خودمان 
را برای بازی آماده کردیــم. با این حال پس 
از تســت مجدد و مثبت شدن تســت ها، با 
تمام مســئوالن تماس گرفتم که فقط خانم 
دکتر هراتیان پاســخ ما را دادنــد. آقای نبی 
صبح روز بازی 3 دقیقه با من صحبت کرد و 
گفت برای تصمیم گیری در جلسه هستیم. 
با این حال دو پیام تند بــرای آقای مهدی و 
دکتر خلیلیان ارســال کردیم. پــس از اعالم 
1۶ تســت مثبت کرونا به ما اعــالم کردند 3 
نفر آی دی کارت نداشــتند و حتی گفتند باید 
دوباره تســت بدهید. از همین رو به سازمان 
لیگ اعالم کردیم، هر کجا که بگویید تســت 
می دهیم.مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 
خاطرنشــان کرد: تمام مدارک و نامه ها را به 
سازمان لیگ ارسال کردیم، اما سازمان لیگ 
به ما نامه ای نداد که بازی انجام نشود. همه 
اینها را به صورت کتبی ثبــت کرده ایم و همه 
مستندات موجود اســت.آذری درباره اینکه 
آیا بیت ســعید با وجود ابتال بــه کرونا مقابل 
استقالل بازی کرده است و در ویدئویی مدعی 
شده بود 1۲ روز قبل به کرونا مبتال شده و این 
تاریخ با دیدار با استقالل همخوانی دارد، گفت: 
بیت سعید پس از دیدار مقابل استقالل تست 
داده بود. بهتر است به فیلم ها استناد نکنید، 

چون ما همه چیز را به صورت مکتوب داریم.

مستطیل سبز

وز عکس ر

ستاره بارسلونا برای 
سومین بار پدر 

می شود
کوتینیو و همسرش در شبکه های 
اجتماعی اعــالم کردند که منتظر 
تولد فرزند سوم شان هستند. ستاره 
تیم ملی برزیل در پیامی نوشــته 
اســت :»تبریک! عجب سورپرایز 
فوق العاده ای. حــاال خانواده ما 

پنج نفره خواهد شد. «
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مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبر داد:

یکپارچه سازی اطالعات شهرداری اصفهان
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به یکپارچه سازی اطالعات شهرداری، اظهار کرد: 
یکی از مشکالت مدیریت شهری به ویژه شــهرداری اصفهان نبود نظام اطالعاتی پشتیبان مدیریت 
در شهرداری اصفهان بود که در سال ۹۸ با ابالغ شهردار مقرر شد نظام مدیریت اطالعات در شهرداری 
شکل بگیرد.سعید فردانی با بیان اینکه در این راســتا سه گام اصلی از ابتدای تیرماه ۹۸ آغاز شده و تا 
مردادماه سال جاری ادامه دارد، افزود: نخستین گام، استانداردسازی تعاریف و مفاهیم اقالم اطالعاتی 
در شهرداری است که تعاریف تمام اقالم اطالعاتی از جمله فضای سبز، معابر، خیابان ها، سالن های 
مطالعه، کتابخانه و سالن های ورزشی مشخص و استانداردسازی می شود.مدیر برنامه ریزی و بودجه 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: گام دوم، یکپارچه سازی سیستم های اطالعاتی موجود در شهرداری 
اصفهان است که به صورت متعدد، متنوع و واگرا تولید شــده بود.وی ادامه داد: در این راستا سامانه 
یکپارچه مدیریت اطالعات با هدف ذخیره سازی اطالعات شهرداری بر اساس مفاهیم و اقالم اطالعاتی 
استاندارد، راه اندازی شده است.فردانی با بیان اینکه در حال حاضر کار یکپارچه سازی اطالعات با جدیت 
پیش می رود، گفت: تا اواخر مردادماه سال جاری انتشار اطالعات در چهارچوب داشبوردهای مدیریتی 
به عنوان گام سوم نظام مدیریت اطالعات در شهرداری انجام خواهد شد.وی افزود: نتیجه این اقدامات 
امکان دسترسی سریع به اطالعات صحیح و دقیق است که سرعت و دقت تصمیم گیری را رقم می زند 
همچنین کارشناسان و مدیران به جای صرف انرژی برای جمع آوری اطالعات، به سمت تقویت تحلیل 
اطالعات، تصمیم سازی و تصمیم گیری درست حرکت خواهند کرد.مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: اگر اطالعات صحیح را در زمان مناسب در اختیار داشته باشیم می توانیم در راستای 

جلب رضایت شهروندان عملکردها را سریع تر بهبود ببخشیم.

رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان:

 امکانات شهرداری برای مدیریت موج جدید کرونا 
به کار گرفته شود

رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شیوع بیماری 
کرونا در جهان بسیاری از مناسبت های اقتصادی و اجتماعی را دگرگون کرد و سبب رکود تورمی در 
کشورها شد، اظهار کرد: کاهش تولید و افزایش هزینه واحدهای تولیدی، افزایش هزینه حمل ونقل و 
سایر هزینه های باالسری باعث تغییر در قیمت ها و نوسان ارزش پول ملی کشورها شده است.فتح ا... 
معین، رشد باالی بیکاری و کاهش درآمد اقشار جامعه را یکی دیگر از تبعات شیوع کرونا دانست و 
افزود: در ماه های آخر زمستان و فصل بهار گذشته اکثر کشورها با شدت و ضعف متفاوت و به امید 
کنترل شیوع بیماری بخش های زیادی از فعالیت اقتصادی و تولیدی خود را متوقف کردند که باعث 
بروز مشکالت زیادی برای مردم شد.رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: متخصصان پزشکی معتقدند این بیماری در آینده نزدیک مهار نمی شود 
به همین دلیل دولت ها با اندیشــیدن تمهیداتی به صورت کنترل شده و تدریجی باید فعالیت های 
اقتصادی خود را از سر بگیرند و باید ضمن رعایت همه احتیاط های الزم با بیماری کرونا کنار آمد.وی 
با بیان اینکه همراهی مردم در موج اول شیوع بیماری باعث شد شیوع کرونا به نحو نسبتًا مطلوبی 
مهار شود، ادامه داد: به دلیل طوالنی شدن شیوع این بیماری حساسیت های جامعه کاهش یافته 
و آمار ابتال به بیماری افزایش داشته است به نحوی که دولت و دستگاه های مسئول مجبور به وضع 
برخی محدودیت های ایمنی شدند.معین خاطرنشــان کرد: امیدوارم با بسیج همگانی تمام آحاد 
مردم برای جلوگیری از فاجعه ای بزرگ هشدارهای ستاد مبارزه با کرونا را جدی گرفته و به تمامی آن 
عمل کنند.وی از شهرداری اصفهان درخواست کرد به مانند اقدامات انجام شده در موج اول بیماری 
که باعث تقدیر و تشکر آحاد مردم، اعضای شورا و مدیران مبارزه با بیماری در استان شد مجددا تمام 

امکانات خود را در جهت فرهنگ سازی مقابله و کنترل بیماری به کار گیرد.

طی همکاری گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی صورت گرفت؛

مرمت اضطراری 3 دهانه پل تاریخی سی و سه پل 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و        نرگس طلوعی
صنایع دستی اســتان اصفهان از اجرای 
مرمت اضطراری 3 دهانه سی و سه پل اصفهان توسط گروه امانی اداره 
کل میراث خبر داد. سی و ســه پل یکی از بناهای بی نظیر دوره شاه 
عباس صفوی است که شاهکار معماری و پل سازی در ایران و جهان 
محســوب می شــود. این پل که 33 دهانه، 2۹5 متر طول و 14 متر 
عرض دارد به هزینه و نظارت ســردار معروف، ا...  وردی خان بنا شده 
است بنابراین به آن پل ا...  وردی خان نیز می گویند .گفته می شود سی 
و سه پل برای اتصال خیابان چهار باغ کهنه عباسی به خیابان چهارباغ 
باال و باغ هزار جریب و عباس آباد ســاخته شــده اســت. از پل شاه 
عباسی، پل ا... وردی خان، پل جلفا، پل چهل چشمه و پل سی و سه 
چشمه به عنوان نام های دیگر سی و سه پل نام برده می شود. در کتب 
تاریخی درباره این پل آمده است: ســی و سه پل در ابتدا دارای چهل 
چشمه بوده که از هر چشمه آب خارج می شد؛ اما هفت دهانه این پل 
گرفته شده و اکنون 33 دهانه دارد و از این رو به پل 33 چشمه شهرت 
دارد. گذر زمان و اثر عوامل فرسایشــی موجب شد که بعضی از دهانه 
های این پل دچار تخریب شود از این رو در راستای حفظ این اثر ملی  

که در سال 1310 با شماره 110 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، اجرای 
مرمت اضطراری سه دهانه سی و سه پل در دستور کار اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان قرار گرفته است.

فریدون اللهیاری در این باره می گوید:کارشناســان متوجه آسیب به 
سه دهانه از این پل تاریخی بر اثر فرسایش و عوامل طبیعی و انسانی 
شدند. وی می افزاید: استادکاران زبده مرمت بناهای تاریخی اداره کل 
میراث فرهنگی استان، بخشی از آجرهای فرسوده و بندکشی آجرهای 
طبقه باالی سی و سه پل را استحکام بخشی کرده و تزئینات این سه 

دهانه پل را در مدت یک روز مرمت کردند.
اللهیاری ادامه می دهد:  بناهای تاریخی مختلف در سطح استان رصد 
می شوند؛ اما در این خصوص مسئله ای که وجود دارد این است که با 
توجه به اینکه اعتبارات ابالغی پاسخگو نیست، باید منتظر اختصاص 

اعتبار باشیم.
وی افزود: بایــد واحد امانی قدرتمندی در سیســتم وجود داشــته 
باشــد که هر کجا موارد این چنیــن رخ دهد به ســرعت اصالح کند؛ 
واحد امانــی اداره کل اصفهان بــا توجه به تعدد بناهــای تاریخی در 
اصفهان امکانــات کافی را ندارد.وی بــا بیان اینکه بــه دنبال تقویت 

این واحــد در اصفهان هســتیم، تصریح مــی کند: اکنــون کار رصد 
و رســیدگی انجام می شــود و تاکید بیشــتر روی بناهای شاخص 
اســتان اســت و ریزش های این بناها که منظر و ســیمای تاریخی 
شــهر را تغییر می داد را اصالح کردیــم. مدیر کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان با توضیح اینکه امکانات 
باید وجود داشته باشــد که رصد و اصالح ها به ســرعت انجام شود، 
بیان می کند: اعتبارات اداره کل در دو قســمت استانی و ملی است؛ 
اعتبارات اســتانی باید در استان تهیه شود و یک ســری از اعتبارات 
 ملی که در ســطح وزارت خانــه تامین مــی شــود.اللهیاری اضافه 
می کند: اعتبارات ملــی مربوط به پروژه های ملی و بزرگ اســت که 
 ســاالنه منابعی تخصیص داده شــده و در پایگاه های میراث جهانی 

هزینه می شود.
 به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان، بخش مهمی از اعتبارات اســتانی است اما طی دو سه سال 
اخیر کمبود اعتبارات در استان داریم، دســتگاه های دولتی با کمبود 
جدی اعتبارات مواجهه هستند و میراث فرهنگی هم تابع این شرایط 

است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت:  بر اســاس شــاخص ها و آمارهای 
موجــود، انجام اقدامات پیشــگیرانه و مشــارکت 
شهروندان در سال گذشته منجر به کاهش تخلفات 
شهری در اصفهان شده است.حسن محمدحسینی 
با اشــاره بــه برگــزاری دوره های آموزشــی جهت 
توانمندسازی پرسنل از طریق افزایش دانش اجرایی 
و عملیاتی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته دوره های 
آموزشی متعددی از قبیل مدیریت خشم، نحوه رفتار 
با کودک، ضوابط شهرســازی و معماری، دوره ویژه 
ضابطان قضایی، آموزش مقررات و ضوابط اجرایی و 
همچنین توزیع جزوات آموزشی جهت بهبود دانش 

و عملکرد پرسنل و ارزیابی مستمر پرسنل از طریق 
آزمون های کتبی برگزار شده است و این روند در سال 
جاری هم به صورت جدی دنبال می شود.مدیر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
به ارائه گزارشی از عملکرد سه ماه نخست سال جاری 
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری پرداخت 
و افزود: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف 
سد معبر ۹ هزار و هفت تذکر ارائه، ســه هزار و ۸20 
اخطاریه صادر و رفع تخلف ۹ هــزار و 214 متصدی 
صنوف انجام شده اســت.وی ادامه داد: در بخش 
جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد یک هزار 
و ۸۸۷ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف ۹۸۷ تابلوی 
غیرمجاز انجام شد.محمدحسینی با بیان اینکه در 
خصوص برداشتن خودروهای فرسوده رها شده در 
معابر شهر در سه ماه نخست امسال 23۹ اخطاریه 
صادر شده و جمع آوری 112 خودرو انجام شده است، 

گفت: در این مدت همچنین 2۶3 نفر دست فروش 
و 134 نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری 
شدند.وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری در 
بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه 
فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف و 
یا فاقد مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات 
3۷۶ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی دو هزار 
و 4۶0 ساختمان، جلوگیری از تبدیل 3۶۹ ساختمان 
و تعطیلی چهار هزار و ۸۶۸ کارگاه ساختمانی متخلف 
اقدام شده است.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شــهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به اقدامات 
انجام شــده در بخش کنترل ضایعات سطح شهر 
)پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با 
مصالح و نخاله(، اظهار کرد: در این راستا چهار هزار 
و 40۸ مورد اخطاریه صادر و تعطیلــی ۸2۷ کارگاه 

ساختمانی متخلف انجام شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

جمع آوری 263 دست فروش از سطح شهر اصفهان

 
 بناهای تاریخی مختلف در سطح استان رصد می شوند؛ 
اما در این خصوص مسئله ای که وجود دارد این است که 
با توجه به اینکه اعتبارات ابالغی پاسخگو نیست، باید 

منتظر اختصاص اعتبار باشیم

 مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش 2۷ درصدی بودجه منطقه شش در سال جاری
مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان از افزایش 2۷ درصدی بودجه این منطقه در سال جاری 
خبر داد و گفت: با تالش ها و اقدامات انجام شــده، 130 درصد بودجه ســال گذشــته در منطقه 
شــش محقق شده اســت.محمدرضا 
برکت، اظهار کرد: بودجه منطقه شــش 
در ســال جاری با 2۷ درصــد افزایش 
نسبت به سال گذشته به پنج هزار و 520 
میلیارد ریال رســیده است.وی افزود: 
در ســال گذشــته بودجه این منطقه با 
رشد ۸۶ درصدی نســبت به سال ۹۷، 
چهار هزار و 340 میلیــارد ریال محقق 
شد که این رقم معادل 11 درصد بودجه 
کل شــهرداری و برابر بــا بودجه هفت 
منطقه شــهرداری اصفهان اســت که باعث اجرای بیش از 100 پروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشی و 
خدماتی طی سال گذشته در این منطقه شــد.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
پروژه سالن اجتماعات گلســتان شهدا با ۷3 درصد پیشــرفت و مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان با ۸2 درصد پیشرفت در حال احداث و تکمیل اســت، خاطرنشان کرد: به زودی شاهد 
افتتاح و بهره برداری از این دو پروژه بزرگ عمرانی شــهر در منطقه شش خواهیم بود.وی، مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان را یک ابر پروژه دانست و گفت: اجرای این پروژه از سال ۹۶ رو 
به تعطیلی رفته بود، اما در این دوره مدیریت شهری با دستور شــهردار اصفهان، وظیفه تکمیل و 
تامین کل بودجه آن به منطقه شش محول شد و با تخصیص اعتباری بالغ بر هزار و 430 میلیارد 

ریال و پرداخت تمام بدهی ها، این پروژه جانی دوباره گرفت.

نقش موثر پروژه های محرک توسعه در چرخه رونق اقتصاد شهر
برکت با بیان اینکه تا پایان ســال جاری شــاهد تکمیل و بهره برداری پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهــان خواهیم بود، اظهار کرد: بدون شــک ایــن ابر پروژه عمرانــی  فرهنگی که 
از پروژه های محرک توســعه شــهر اصفهان و کشــور اســت، در چرخه رونق اقتصاد شهر نقش 
بســزایی خواهد داشــت.وی، دیگر پروژه شــاخص منطقه شش را احداث ســالن اجتماعات 
گلســتان شــهدا عنوان کرد و گفت: طراحی و اجرای پروژه ســالن اجتماعات گلســتان شهدا و 
پارکینگ روباز ایــن مجموعه با ظرفیت 150 خودرو در ضلع جنوب شــرقی گلســتان شــهدای 
اصفهان گامی برای تکریم خانواده های معظم شهداســت.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه اجرای پروژه ســالن اجتماعات گلســتان شــهدا از ابتدای سال گذشــته تاکنون 
۷5 درصد پیشــرفت داشــته اســت، افزود: برای اجرا و تکمیل این پروژه از ابتدا تا پایان، ۷50 
 میلیارد ریال بودجه تخصیص یافته که در هفته دفاع مقدس امســال شــاهد افتتاح این سالن

 خواهیم بود.
وی از افتتاح پروژه بوســتان ســایه در حاشــیه خیابان شــهید روح االمین، اتمام و کلنگ زنی 
دو تقاطع غیر همســطح در منطقه ورودی مجتمع شــهید کشــوری در تیر ماه سال جاری خبر 
داد و گفت: در حال حاضر بوســتان ســایه با مســاحت ۷0 هزار متر مربع و بودجــه ای بالغ بر 
15.5 میلیارد ریال آماده بهره برداری اســت.برکت با بیان اینکه پارک ســوار صفــه در زمینی به 
مســاحت 12 هزار متر مربع و با بودجــه ای بالغ بر 50 میلیــارد ریال آماده بهره برداری اســت، 
اظهار کرد: مجموعه تقاطع های غیر همســطح ورودی مجتمع شــهید کشــوری نیز با بودجه ای 
 افزون بــر 250 میلیارد ریال در مــدت زمان 10 مــاه از زمان آغــاز پروژه در منطقه شــش اجرا 

خواهد شد.

با مسئولان

خبر روزخبر

 آمادگاه و سیدعلیخان
 کف فرش می شوند

مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان گفت: خیابان های آمادگاه 
و ســیدعلیخان به عنوان مســیرهای منتهی 
به چهاربــاغ، کف فــرش می شــوند. محمد 
فیض با اشــاره به اولویت های مهم توســعه و 
بهسازی محورهای تاریخی شــهر اصفهان در 
ســال جاری، اظهار کرد: عملیــات اجرایی کف 
فرش خیابان های آمادگاه و سید علیخان تا سه 
ماه آینده آغاز می شــود.وی افزود: برای انجام 
کف فرش خیابان های آمادگاه و سید علیخان 
32 میلیــارد ریال اعتبــار در نظر گرفته شــده 
است.مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان با اشاره به میزان بودجه سال 
جاری این ســازمان، تصریح کرد: بودجه سال 
جاری سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
۹4 میلیارد تومان است که از این رقم 54 میلیارد 
تومان برای اجرای پروژه هــای عمرانی در نظر 
گرفته شده است.وی ادامه داد: بودجه در نظر 
گرفته شــده برای اجرای پروژه هــای عمرانی 
سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری معادل 
ســه برابر بودجه عمرانی ســال گذشته است.
فیض گفت: پروژه های عمرانی سال جاری این 
سازمان 3۶ مورد برنامه ریزی شده که 1۹ پروژه 
آن فعال است.وی با اشاره به اجرای پروژه های 
مختلف در مناطق 15 گانه شهر توسط سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری، گفت: کف سازی 
میدان جلوخان در منطقه ســه، ســاماندهی 
گذرهای منتهی به چهارباغ، کف سازی خیابان 
شــیخ بهایی و پیاده روهای آن، ساماندهی و 
پیرایش شــهری بدنه غربی چهارباغ عباسی، 
کف سازی محور بیدآباد حدفاصل بازار علی قلی 
آقا تا مسجد سید، مرمت موزه امیرقلی امینی، 
ساماندهی بازارچه علی قلی آقا، بازسازی آرامگاه 
صائب و مرمت خانه روضاتی از جمله پروژه های 
در حال اجرا به شمار می آید.فیض در خصوص 
کف سازی میدان امام حسین )ع(، اظهار کرد: 
ساماندهی و کف ســازی بخش میانی میدان 
امام حسین )ع( سال گذشته انجام شد و کف 
سازی دور میدان به وسعت شش هزار مترمربع 

ساماندهی نیز در حال اجراست.

انفجار در داروخانه
شامگاه سه شــنبه انفجار ی 
در زیرزمیــن داروخانــه ای 
در خیابــان بزرگمهــر ابتدای 
خیابان هشــت بهشت اتفاق 
افتاد. این حادثه تلفات جانی 
نداشــت و بعد از 2 ساعت با 
تالش آتش نشانان، عملیات 

امداد و نجات به پایان رسید.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۶5۹ مورخ ۹۷/10/2 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری یک قطعه زمین واقع در شهرک حمل 
و نقل زرین شهر جهت نصب کانکس و ایجاد سالن غذاخوری به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/5/1 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

م الف:906807

نوبت اول

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 
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سردشت دزفول از زیباترین جلوه های بصری در طبیعت بکر 
خوزستان اســت که از نقاط محبوب گردشگری در این استان 
نیز به شمار می رود.از خروجی شمالی شــهر دزفول و از بلوار 
شهدا، وارد جاده شهیون شوید و پس از طی مسافت ۹ کیلومتر 
درست پس از پارک جنگلی الله به سمت راست بپیچید و وارد 
جاده  دزفول به سردشت بشوید. با گذر از گردنه نخودکار و شیب 
تند آن به دشتی وسیع با تپه ماهورهای بسیار و درختان بادام 
و بلوط می رسید. در این قسمت که به تنگه سرا معروف است، 
رودخانه ای به نســبت عریض هم از زیر این جاده می گذرد و 
جلوه ای بســیار زیبا به این منطقه می دهد. چشم انداز بسیار 
زیبایی که مراتع و چمنزارهــا در دامنه تپــه ماهورها به وجود 
آورده اند، سبب جذب گردشگران بســیاری به این منطقه در 
فصل های مختلف سال، به ویژه در زمستان و بهار شده است.

مسیر گتوند به سالند نیز روح آدمی را برمی انگیزد. برای گذر از 
گتوند و رسیدن به منطقه سردشت باید از »کول پرزین« گذر 
کرد. در حوالی روستای پرزین، دره ای عمیق و به نسبت پر آب 
وجود دارد که پلی نیز روی آن نصب شــده است. به مجموعه 
این دره و پل، کول پرزین می گویند.در این کول، چشــمه ها و 
آبشــارهای کوچک و بزرگ متعددی وجــود دارد که به همراه 
روییدنی های این منطقه چشم اندازهایی زیبا پدید آورده اند و 

گذر از این کول و جاده را بسیار تماشایی و لذت بخش کرده اند.
جاهای دیدنی سردشت دزفول کجاست؟

سردشت از ظرفیت بسیار باالیی در زمینه گردشگری، کشاورزی، 
دام پروری و صنایع دستی برخوردار است. جاده و دریاچه میانه، 

یخچال برفی طبیعی، آبشار و دژ محمدعلی خان، کوه هفت تنان 
با چشم اندازهای طبیعی شگفت انگیز و درختان بادام، بلوط و 
بنک، پارک جنگلی و آبشار شــقایق از دیدنی های این بخش 
کوهستانی هســتند.همچنین روســتاهای سرسبز گاومیر و 
نورآباد، روســتای تاریخی و سنگی لیوس و بقعه های متبرکه 
از جمله آرامگاه ســنگی پیرفزک و پیر هفت تنان از دیگر نقاط 
گردشگری این منطقه هستند. روســتای گردشگری پامنار، 
دریاچه فوق العاده زیبای شهیون و قلعه شاداب نیز در نزدیکی 

بخش سردشت و در غرب این منطقه قرار دارند.

بهترین زمان سفر به سردشت دزفول چه فصلی است؟
منطقه سردشــت به دلیل وجود کوهپایه ها، دره های آبرفتی، 
مزرعه ها، جویبارها و چشمه هایی که در بیشتر طول سال پربار 
هســتند، سرســبزی و زیبایی خیره کننده ای، به خصوص در 
فصل های زمستان و بهار دارد. این طبیعت شگفت انگیز دلیل 
استقبال گسترده گردشگرانی اســت که در روزهای تعطیل یا 
پایانی هفته در هر گوشــه از این منطقه مستقر می شوند و از 
هوای پاک و فرح بخش آن لذت می برند.ماجــرا از این قرار 
است که در خرداد ماه 13۹8 کارکنان شرکت گاز دزفول مشغول 
عملیات احداث خط لوله انتقال گاز برای منازل روستای گوروی 
بخش سردشت بودند که در اثر این حفاری دو کوزه سفالی از دل 
زمین کشف شد که ابتدا به اطالع مسئوالن انتظامی سردشت 
و سپس میراث فرهنگی خوزستان رسید.حجت ا... آریایی نیا، 
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول، 
اعالم کرد که با توجه به بررسی های به عمل آمده، مشخص شده 
است که قدمت این سفالینه ها به دوره اشکانیان برمی گردد. 
وی همچنین اظهار داشت که کارشناسی از اداره میراث فرهنگی 
دزفول از آن پس به عنوان ناظر در محل عملیات حاضر خواهد 
بود تا چنانچه حین فعالیت، اثر دیگری نیز کشف شد بالفاصله 

آن اداره را در جریان بگذارد.

آشپزی

تبوله با پنیر کبابی
مواد الزم: بلغور گندم 175 گرم،گوجه فرنگی یک عدد،مغز بادام 

50 گرم،جعفری 80 گرم،عصاره سبزیجات یک عدد،سیر یک حبه،روغن 
زیتون یک قاشق غذاخوری،آبلیمو به مقدار الزم،فلفل سیاه به مقدار الزم،روغن 

یک قاشق غذاخوری،هالومی یا پنیر کبابی 200 گرم،لیمو ترش تازه دو عدد
طرز تهیه:ابتدا بلغور گندم، عصاره سبزیجات و سیر خردشده را درون ظرف بریزید. سپس روی مواد 
آب جوش ریخته و درب ظرف را بسته و آن را برای 30 دقیقه کنار بگذارید.در این مرحله بلغور را درون 

آبکش بریزید تا آب آن گرفته شود. سپس مغز بادام، گوجه فرنگی، جعفری، روغن زیتون، آبلیمو و کمی 
فلفل به آن اضافه کنید.حاال نوبت طعم دار کردن و پختن پنیر کبابی است. یک تابه روی حرارت قرار 

دهید و روغن را درون آن بریزید. سپس پنیر کبابی خردشده را درون روغن قرار دهید و هر دو طرف پنیر 
را به مدت یک دقیقه سرخ کنید.پنیر کبابی را روی تبوله بگذارید و به همراه لیمو ترش سرو کنید.

نکته: می توانید تبوله را به جای پنیر کبابی با پنیر صبحانه سرو کنید تا رژیمی تر باشد.تبوله 
را می توانید به همراه سبزیجات دلخواه تان هم سرو کنید.به جای جعفری می توانید از 
گشنیز خردشده یا پیازچه هم استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم طرز تهیه تبوله را یاد 

بگیرید و این بار این غذای اصیل لبنانی را برای ناهار یا شامتان آماده کنید. 
تبوله یک غذای کم کالری و سالم است، بنابراین حتی اگر در رژیم 

الغری هستید هم می توانید تبوله با پنیر کبابی را 
درست کرده و نوش جان کنید.

سردشت دزفول؛ بهشت گردشگری طبیعی خوزستان

 اکران سه فیلم جدید از آخر
 هفته در سینماها

 تغییرات در فصل جدید سریال
 »بچه مهندس«

دبیر شورای صنفی نمایش اظهار داشت:  فیلم های سینمایی »زن ها 
فرشته اند 2« به کارگردانی آرش معیریان، »آنجا همان ساعت« ساخته 
سیروس الوند و »پیشی میشی« ساخته حســین قناعت در تاریخ 
25 تیر اکران می شوند. مرتضی شایسته،  افزود: فیلم های سینمایی 
»شنای پروانه« و »خوب بد جلف، ارتش سری« طبق اعالم قبلی بعد از به 
پایان رساندن سه هفته اکران خود، اکران هفته های عادی را ادامه می دهند.

 نویسنده سریال »بچه مهندس« گفت: ترکیب گروه نویسنده ها تغییر 
کرده است و در فصل 4 ســمیه تاجیک و فرید قبادی من را در نگارش 
همراهی می کنند.حسن وارسته  ادامه داد: در حال ایده پردازی برای قصه 
»بچه مهندس4« هستیم و اولویت مان رسیدن به قصه های اجتماعی و به 
روز است. از طرفی مشکالت جوان ها در جامعه ما یکی از موضوعاتی است 

که می توان از آن به عنوان دست مایه یک سریال استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: مصرف بهینه گاز در کاهش 
هزینه و افزایش سرمایه ها موثر است.سید مصطفی علوی در بازدید یک روزه از 
شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: با مصرف بهینه گاز به حفظ محیط زیست، 
اقتصاد خانواده و ارزشمندتر شدن گاز از طریق تبدیل گاز به محصوالت متنوع در 
پتروشیمی ها کمک کرده ایم.وی ضمن بیان این مطلب که از مردم فهیم و با 
فرهنگ استان انتظار می رود الگوی مصرف گاز را رعایت کنند، به دمای رفاه 18 تا 
21 درجه سانتیگراد اشاره کرد و ابراز داشت : در فصل زمستان که مصرف گاز باال می 
رود بدیهی است اولویت مصرف با بخش مسکونی است.این مقام مسئول افزود: 
هر چقدر مردم عزیز در بخش های صنعتی، نیروگاهی و خانگی، گاز را بهینه مصرف 
کنند و از تجهیزات با راندمان باال استفاده کنند امکان تامین گاز برای کل کشور فراهم 

شده ودر فصول سرد، محدودیت مصرف برای صنایع و نیروگاه ها اعمال نمی شود.
علوی، نرخ بهره مندی روستاهای باالی 20 خانوار در استان اصفهان را ۹۹.6درصد 
اعالم کرد و گفت: آخرین شهرهای استان اصفهان نیز از نعمت گاز شهری بهرمند 
شدند.وی، از مصرف سالیانه 7 میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاه های سطح استان 
خبر داد و افزود: در بخش نیروگاهی 5 نیروگاه در سطح استان مشغول فعالیت 
هستند که همه این نیروگاه ها گازسوز بوده و بزرگ ترین آنها نیروگاه شهید محمد 
منتظری از طریق اداره گاز شاهین شهر و میمه خدمات رسانی می شود.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب و اقدامات فنی که 
توسط همکاران ما در شرکت گاز انجام می شود بدون قطعی گاز، مستمر، پایدار و 

ایمن این سوخت پاک برای نیروگاه ها تامین می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف بهینه گاز در کاهش هزینه و افزایش سرمایه موثر است

براساس تفاهم نامه استانداری و مخابرات، تمام فرمانداری های استان 
لکترونیک به شبکه فیبر نوری شرکت  اصفهان به منظور تحقق دولت ا
مخابرات ایران متصل شدند.در جلسه ویدئو کنفرانسی که در استانداری 
اصفهان و با حضور استاندار، مدیر مخابرات استان، فرمانداران شهرستان ها 
و جمعی از مسئوالن مخابرات و استانداری برگزار شد، طرح اتصال تمام 
فرمانداری های استان اصفهان به شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران 
به بهره برداری رسید.مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه با اشاره به 
اهمیت اجرای این طرح، اظهار کرد: با تحقق این پروژه در 24 نقطه گام بسیار 
بزرگی در راستای تحقق دولت الکترونیک و بسترسازی زیرساخت ها برداشته 
شده است.مهدی حیدری زاده افزود: به منظور تحقق شعار سال و پیروی از 
منویات مقام معظم رهبری در تمام مراحل اجرای این طرح از تجهیزات و 
توان داخلی استفاده شده که قطعا می تواند به رونق کار و  جهش تولید داخلی 
کمک کند.استاندار اصفهان نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از اجرایی شدن 
این طرح، اظهار کرد: در دنیای تکنولوژی ما ناگزیر به استفاده از جدیدترین 

روش های ارتباطی هستیم و نمونه بارز نیاز به این نوع ارتباطات را در این 
روزهای کرونایی شاهد بودیم.عباس رضایی گفت: همت مخابرات منطقه 
اصفهان در اجرای این طرح ستودنی است و امیدواریم با تالش مضاعف 
این مجموعه همچون گذشته شاهد افزایش کمیت و کیفیت زیرساخت ها و 

سرویس های مخابراتی در سراسر استان اصفهان باشیم.

 رییس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، گفت: 
تالش گروهی و روحیه تیمی کارکنان واحدهای مختلف ناحیه برای افزایش 
ذوب های باکیفیت و یا تغییر گرید داده نشده در واحدهای تولیدی ناحیه، 
مشتمل بر کوره های قوس الکتریکی، متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم 
سبب شد درصد محصوالت منطبق با سفارش ناحیه فوالدسازی در خردادماه 

۹۹ به ۹8.3 درصد افزایش یابد.
محمد مهدی مرندی در ادامه با اشاره به عوامل کسب این موفقیت گفت: 
افزایش کنترل و نظارت حین تولید بر تنظیم دقیق آنالیز شیمیایی گریدهای 
مختلف فوالدی بر اساس حد قابل پذیرش کارت ساخت این گریدها در قسمت 
فوالدسازی، افزایش کنترل ها برای به حداقل رساندن شرایط غیرطبیعی در 
حین ریخته گری در واحد ریخته گری مداوم و به حداقل رساندن ضایعات 
ناشی از میکس گریدهای مختلف با برنامه ریزی خوب واحد PPC سبب شد 
تولید محصوالت غیرمنطبق با سفارش به حداقل برسد. مرندی خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این، برای اولین بار از زمان شروع تولید تختال های گازترش 
مربوط به پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک، افزایش قابل توجهی 
در بازده کیفی این تختال ها در خردادماه حاصل شد و درصد تختال های 
کثر  مطابق سفارش این گریدها که طی ماه های قبل در بهترین حالت حدا
به ۹0 درصد رسیده بود، به بیش از ۹2 درصد افزایش یافت. رییس کنترل 

 کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه کسب این رکوردهای
 کیفی ارزشمند در خردادماه را به همه کارکنان شرکت و به ویژه تمامی 
و تبریک گفت  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه   پوالدمردان 

 اظهار امیدواری کرد روند بهبود کیفی در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
همچنان ادامه یابد.

 اتصال فرمانداری های اصفهان
 به شبکه فیبر نوری جهت  تحقق دولت الکترونیک

رییس کنترل کیفی فوالد سازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه:

 تولید محصوالت منطبق با سفارش در فوالدسازی و ریخته گری
 فوالد مبارکه از 98/3 درصد گذشت

معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه خط قرمز شرکت آبفای اســتان اصفهان، کیفیت آب شرب است، گفت: 
تامین آب شرب و بهداشــت اصفهان در سه ماهه گرم ســال به سختی انجام 
می شود. ناصر اکبری با اشاره به اینکه در ۹ ماه سال تامین آب اصفهان به صورت 
پایدار و 100 درصد از تصفیه خانه بابا شیخعلی صورت می گیرد، اظهار کرد: در سه 
ماه سال، از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ماه، تامین آب شرب اصفهان در شرایط 
سختی انجام می گیرد و در این شرایط برای تامین آب با کیفیت، به ناچار از منابع 
محلی اســتفاده می کنیم.وی تاکید کرد: در پیک تابستان تامین آب شرب به 
صورت اختالط آب چاه ها و تصفیه خانه بابا شیخعلی صورت می گیرد و برخی 
چاه های با کیفیت، با هماهنگی مرکز بهداشت، آزمایشگاه های کیفی، میکروبی 

و در نهایت تایید شبکه بهداشت استان، وارد مدار توزیع می شود.اکبری با تاکید 
بر اینکه خط قرمز وزارت نیرو و شرکت آبفا، کیفیت آب شرب است، تاکید کرد: 
براســاس این سیاســت چاه هایی که کیفیت الزم را ندارند وارد مدار آبرسانی 
نمی شوند و حتی اگر یک آیتم مورد سنجش آب چاه ها مشکلی داشته باشد، 
چاه از مدار خارج می شود، اما ممکن است این اختالط آب موجب تغییر در مزه 
آب شود.وی افزود: شرکت آب و فاضالب اصفهان در راستای تامین آب پایدار در 
سطح استان، همواره بر مدیریت فشار، کنترل هوشمند شبکه با استقرار سامانه 
تله متری و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب تاکید دارد، خوشبختانه بعد 
از 10 سال شرایط سخت، شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اصال به سمت 
جیره بندی آب شرب و بهداشت نرفته و همواره بر عدالت توزیع آب تاکید دارد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان : آب شرب اصفهان طی سه ماهه گرم سال به سختی تامین می شود
صرفه جویی کنید!

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