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ادامه آبرسانى سیار از طریق 36 تانکر در اصفهانآب رهاسازى شده براى 80 درصد کشاورزان شرق بى ثمر استهمه جا باز است و محدودیت ها اجرا نمى شوند 2 ستاره استقاللى در آستانه پیوستن به تیم استرا استاناستان ورزش جهان نما

واردات
2 میلیون و 900 هزار 

دوز واکسن 
در هفته آینده

رفع چالش آب در اصفهان کار سختى  نیست
3

3

3

8

تعویض پالك در اصفهان 
اینترنتى مى شود

خشونت هاى خانگى  
در دوران کرونا افزایش 
بى رویه نداشته است

فرصت 24 ساعته 
براى جمع آورى 
پمپ هاى غیرقانونى

انتقال «هلیا» به 7
مقر پلیس اصفهان

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: هفته 
آینده حدود دو میلیون و 900 هزار دوز واکسن به 

دستمان مى رسد.
علیرضا رئیسى اظهار کرد: خوشبختانه با تأمین 

واکسن ما هشت میلیون و 800 هزار دوز ...

طرح اتصال متروى اصفهان به شاهین شهر به 
سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. 

معاون شرکت مادر تخصصى عمران شهر هاى 
جدید وزارت راه و شهرسازى در بازدید از این 

طرح ...

به احتمال زیاد، شــما هم ویدیوى دعواى شدید 
چند دختر نوجوان که فحش هاى رکیک و ناسزا به 
یکدیگر مى گویند و سپس قمه کشى یکى از آنها به 
نام «هلیا» را که از پربازدیدترین ویدیوهاى دو سه 
روز گذشته در شبکه هاى اجتماعى است، دیده اید.
قمــه کشــى هلیا ســر و صــداى زیــادى در 
فضاى مجازى به پــا کرد. دعــواى چند دختر 
دهه هشتادى و قمه کشــى هلیا که نام یکى از 
آنهاست،کلیپى است که دست به دست مى چرخد 

و به نام قمه کشى هلیا مشهور شده است.  
ابتدا فقط حدس زده مى شد این دعوا در یکى از 

پارك هاى شهر اصفهان...

سپاهان نیازمند  را  از دست دادسپاهان نیازمند  را  از دست داد
باشگاه پورتیموننزه پرتغال رسمًا خبر جذب دروازه بان طالیى پوشان را تأیید کردباشگاه پورتیموننزه پرتغال رسمًا خبر جذب دروازه بان طالیى پوشان را تأیید کرد

7

نماینده ولى فقیه در استان در کنگره استان اصفهان و توسعه ملى:

اتصال متروى اصفهان 
به شاهین شهر

سورپرایز پرسپولیس براى دربى
آیا عیسى آل کثیر سورپرایز یحیى براى دربى جام حذفى خواهد بود؟

مصدومیت مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس در دقایق پایانى دیدار 
با فوالد باعث شــد تا اخبارى درباره غیبت احتمالى این بازیکن در 

دربى منتشر شود.
آل کثیر طى چند هفته اخیر روى دور بدشانسى بوده است. آخرین 

گلزن دربى که در دیدار سوپرجام هم...
3

3

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

دختر قمه کش اصفهانى و دوستانش 
شناسایى شدند

در قیمت گذارى میوه 
در اصفهان 

تخلف نداریم 
تقلب داریم

مهمترین اقدامات شهردارى نصرآباد در 4 سال گذشته
4

انتقا7
مقر پل
ببببببببببه احتمال زیاد،
چند دختر نوجوا
یکدیگر مى گوین
نام «هلیا» را که
روز گذشته در ش
قمــه کشــى
فضاى مجازى
و دهه هشتادى
آنهاست،کلیپى
به نام قمه کش و
ابتدا فقط حدس
پارك هاى شهر

شبیخون تیم هاى یونانى شبیخون تیم هاى یونانى 
به سپاهانبه سپاهان

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   004- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 1800 کیلوگرم ضایعات استیل
جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/04/19  لغایت 5شنبه مورخ 1400/04/31  به سایت شرکت نفت سپاهان به 

آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى 

شرکت نفت سپاهان

 نوبت دوم

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   005- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 6200 کیلوگرم ضایعات پالستیک
جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/04/19  لغایت 5شنبه مورخ 1400/04/31  به سایت شرکت نفت سپاهان به 

آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى

شرکت نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   003- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 11،895 کیلوگرم ادتیو ضایعاتى
جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/04/19  لغایت 5شنبه مورخ 1400/04/31  به سایت شرکت نفت سپاهان به 

آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد. 

آگهى فراخوان مزایده عمومى

شرکت نفت سپاهان

 نوبت دوم

 نوبت دوم

تاریخ انتشار:1400/04/23
مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کارکنان صنایع کاشى اصفهان با رعایت 
کلیه پروتکل هاى بهداشتى در ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1400/05/03 در محل شرکت تعاونى 
به آدرس: جاده اصفهان، نجف آباد، ابتداى شهر گلدشت، جنب بانک تجارت، شرکت تعاونى مصرف 
کارکنان صنایع کاشى اصفهان برگزار مى شود، از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
با توجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک و رعایت اصول بهداشتى الزامى است. 

* اعضاى محترم مى توانند جهت دریافت فرم شرکت در مجمع عمومى یا اعطاء وکالت به دیگرى جهت 
حضور در مجمع حداکثر تا تاریــخ 1400/05/02 در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید 

وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
* تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود. 

دستور جلسه: 
ـ طرح و تصویب استعفاء اعضاى هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

امضاء : بازرس / بازرسان تعاونى مصرفى 

آی

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) در نظر دارد نسبت به واگذارى سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود 
به شرکت حمل ونقل مسافربرى واجد شرایط سابقه مرتبط از طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل 
قرارداد، شرایط عمومى و اختصاصى و واریز وجه به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى 

مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز کارى در محل شرکت واقع در خیابان 

جى شرقى سه راهى ارغوانیه 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: مطابق اسناد مناقصه اعالم خواهد شد. 

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر: 11-35210810-031 داخلى 363 آقاى مهر آیین از ساعت 
8 صبح لغایت 12 ظهر 

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول)
واگذارى سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) سال 1400

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

شرکت قند اصفهان (ســهامى عام) در نظر دارد نســبت به واگذارى تعمیرات مبدل هاى حرارتى 
صفحه ایى خویش به شرکت فنى واجد شرایط و داراى سابقه مرتبط از طریق مناقصه عمومى با رعایت 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل 
قرارداد، شرایط عمومى و اختصاصى و واریز وجه به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى 

مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد نحوه  اجرا و برآورد هزینه از تاریخ درج آگهى به مدت 

ده روز کارى در محل شرکت واقع در خیابان جى شرقى سه راهى ارغوانیه 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: مطابق اسناد مناقصه اعالم خواهد شد. 

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر: 11-35210810-031 داخلى 363 آقاى مهر آیین از ساعت 
8 صبح لغایت 12 ظهر 

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول)
واگذارى تعمیرات مبدل حرارتى صفحه ایى

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

6دامه آبرسانى سیار از طریق 36 تانکر در اصفهان

رح
فته

ن به 

مین

4 سال گذشته
4

3



0202جهان نماجهان نما 4085چهارشنبه  23 تیر  ماه   1400 سال هجدهم

رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى با بیان 
اینکه متأسفانه احتماًال افزایش میزان مرگ و میر ناشى 
از کرونا، از همین هفته آغاز خواهد شد، گفت: متأسفانه 
نه واکسیناسیون را به ســرعت انجام مى دهیم و نه در 
راســتاى قطع زنجیره انتقال ویــروس اقدامى انجام 
مى دهیم. در حال حاضر مى بینیم که همه جا باز اســت. 
همه محدودیت ها در کاغذ است و در عمل محدودیتى 

را شاهد نبودیم.
دکتر پیام طبرسى گفت: در حال حاضر تعداد مراجعات 
سرپایى و بسترى بسیار زیاد است و حتى میزان مراجعات 
از پیک قبلى هم بیشتر شــده است. در عین حال به نظر 

مى رسد که ویروس در گردش بیشتر دلتا است.
وى گفت: ما باید از این پیک هــا و اتفاقات براى آینده 
درس بگیریم که متأســفانه درس نمى گیریم. به پیک 
پنجم رسیدیم و با این شــرایط، بیمارى همینطور ادامه 
پیدا خواهد کرد؛ چراکه ویروس هــاى جهش یافته که 
ایجاد مى شوند، احتمال انتقال و بیمارى زایى شان بیشتر 
است. بنابراین هر پیکى که مى آید از پیک قبلى سنگین تر 
مى شود. این درحالى اســت که تعداد زیادى از مردم به 
کرونا مبتال شده اند و شاهدیم که این اتفاقات رخ مى دهد. 
این نشان مى دهد که ابتالى افراد تعیین کننده نیست. 

زیرا ابتالى مجدد وجود دارد.

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: هفته آینده 
حدود دو میلیون و 900 هزار دوز واکســن به دستمان 

مى رسد.
علیرضا رئیسى اظهار کرد: خوشبختانه با تأمین واکسن 
ما هشت میلیون و 800 هزار دوز واکسن توزیع کرده ایم 
و 470 هزار دوز واکســن برکت هم بین دانشگاه هاى 
علوم پزشکى توزیع خواهد شــد و هفته آینده حدود دو 
میلیون و 900 هزار دوز  واکسن به دستمان مى رسد و 
پنج شنبه هم یک محموله واکسن وارد خواهد شد و در 
مجموع در این هفته و هفته آینــده هفت میلیون دوز 

واکسن واردات خواهیم داشت.

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره اینکه چرا 
واکســن برکت به میزان کمى تحویل وزارت بهداشت 
شده اســت، گفت: قرار بود برکت به ما واکسن تحویل 
بدهد اما در خط تولید دچار مشکل شدند، از طرفى اکنون 
یک میلیون دوز واکسن تولید شده دارند اما از نظر فنى 
16 روز باید از زمان ورود واکســن به ویال ها بگذرد و 
پس از آن در صورتى که واکسن  ها رسوب نکند، بتوانند 
میزان تولیدى را تحویل وزارت بهداشت بدهند و بر این 
اســاس از هفته اول مرداد ماه دوستان برکت مى توانند 
یک میلیون دوز واکســن  هفتگى به وزارت بهداشت 

تحویل بدهند.

همه جا باز است و 
محدودیت ها اجرا نمى شوند

واردات 2 میلیون و 900 هزار 
دوز واکسن در هفته آینده

ربودن اعضاى بدن 
کودك اهوازى؟

معــاون اجتماعــى فرماندهى    تابناك|
انتظامى خوزســتان فیلم منتشرشده منتسب به 
کشتن پسربچه و ربایش اعضاى بدنش را تکذیب 
کرد. سرهنگ حکیم عبداللهى اظهار کرد: چندى 
پیش در یکى از مناطق اهواز در پى بازیگوشــى 
کودکى سه ســاله درون خودروى پدرش و قفل 
کردن درب هاى خودرو و محبوس شدنش، این 
کودك به علت شــدت گرما فوت شد. وى افزود: 
متأسفانه افراد سودجو با انتشار فیلم دلتنگى هاى 
خانواده عزادار، این موضوع را با داستان خیالى قتل 
کودك و ربایش اعضاى بدنش، در فضاى مجازى 

منتشر کردند.

وضع خشونت هاى 
خیابانى تهران 

علیرضا ناصرى نژاد، جانشــین    میزان |
پلیس پیشگیرى پایتخت در پاســخ به اینکه آیا 
امکانى براى مقایســه تهران با دیگر شهر هاى 
کشــور از نظر وضع نزاع هاى خیابانى وجود دارد 
گفت: با توجه به تراکــم جمعیت و وجود ترافیک 
و معضل هاى خاص دیگرى که این شــهر با آن 
مواجه اســت نمى توانیم درباره مسئله نزاع هاى 
خیابانى مقایسه اى میان تهران با دیگر شهر هاى 
کشور داشته باشیم. درواقع حجم خشونت هایى که 
در نتیجه نزاع هاى خیابانى در تهران رخ مى دهد از 

اساس قابل قیاس با دیگر شهر ها نیست. 

نگهدارى شیر در باغ!
رئیــس اداره حفاظت محیط  زیســت    رکنا|
شهرستان شهریار در استان تهران گفت:  به دنبال 
کسب اطالعاتى مبنى بر نگهدارى غیر مجاز دو 
قالده شــیر و تعدادى پرنده از گونه طاووس در 
روستاى اسکمان این شهرســتان، کارشناسان 
این اداره به محل مربوطــه اعزام و با هماهنگى 
مقام قضایى و همراهى نیروى انتظامى به داخل 
بــاغ ورود کردند. دو قالده شــیر  قبــل از ورود 
محیط زیســت به این محل از ســوى متهم به 
صورت غیر مجاز به محل دیگرى منتقل شده بود.  

راننده مقصر شناخته شد
  ایسنا| براســاس نتیجه کارشناسى در 
حادثه اتوبوس خبرنگاران، راننده 50 درصد مقصر 
شناخته شد. سخنگوى دستگاه قضا بیان کرد: در 
حادثه اتوبوس خبرنگاران و نتیجه کارشناســى 
اعالم شده و بر اساس آن 50 درصد متوجه راننده 
و 50 درصد مابقى متوجه سایر متولیان بوده است. 
تأکید شده این پرونده با سرعت، دقت، جامعیت 
رسیدگى شود و هیچیک از عوامل بروز این حادثه 
مغفول نخواهــد ماند و تمام افــراد مقصر تحت 

پیگیرى دادگاه قرار مى گیرند.

خواهش نماینده اصفهان
امیرحســین بانکى پور فرد، نماینده    برنا |
اصفهان در مجلس در مراســم آغاز هفته ازدواج 
گفت: حدود هشت میلیون و 200 هزار دختر دهه 
شــصتى داریم که 1/5 میلیون نفر از آنها ازدواج 
نکردند. خواهش مى کنم مسئولین وزارتخانه ها و 
مدیرکل ها  توجه ویژه به این موضوع داشته باشند 
چون این یک و نیم میلیون نفر از حق حیاتى خود 
محروم ماندند و باید عزم جدى براى شرایط ازدواج 

آنها به خرج دهیم.

از مرداد...
  خبرگزارى صدا و سیما | محمــد 
اسالمى وزیر راه و شهرســازى در شبکه خبر با 
بیان اینکه ما آمار کل خانه هاى کشور را گرفته ایم 
افزود: یک میلیون و 300 هزار واحد خانه خالى را 
شناسایى کرده ایم و در اختیار سازمان امور مالیاتى 
قرار داده ایــم و از مرداد باید از آنهــا مالیات اخذ

شود.

60 درصد استادان زن مجردند
دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از    خبرخوان|
منکر کشــور اظهار کرد: وقتى آمار حجاب و رعایت 
عفاف کاهش پیدا کند آمــار ازدواج و تمایل به فرزند 
آورى با کاهش شــدید روبه رو مى شود و به جاى آن 
نگهدارى از حیواناتى چون ســگ جایگزین مى شود. 
محمد صالح هاشمى گلپایگانى تصریح کرد: 60 درصد 
از استادهاى زن که در دانشگاه تدریس مى کنند مجرد 
هستند و تمایلى به ازدواج و تشکیل خانواده ندارند و 
بالتبع طرز تفکر این افراد بر دانشجویان پسر و دختر 

تأثیر گذار خواهد بود.

تأیید خروج آقاى مدیرعامل 
در پى مطرح شدن برخى شایعات مبنى    ایرنا |
بر اینکه مهدى میرمعزى، مدیرعامل اســبق شرکت 
ملى نفت ایران در پى احضار قضایى از کشور متوارى 
شده، دفتر وى با صدور اطالعیه اى ضمن تکذیب این 
شایعه اعالم کرد: نامبرده به طور کامًال قانونى به سفر 
خارجى رفته و به هیچ عنوان موضوع متوارى شدن وى 
صحت ندارد. در این اطالعیه تأکید شده که میرمعزى 
در صورت الزام قضایى در هر زمانى به سرعت به کشور 
مراجعه خواهد کرد. میرمعزى در حال حاضر مدیرعامل 

شرکت گسترش انرژى پاسارگاد است.

وزیر خارجه بعدى 
پیام رسان است!

محمــد مهاجــرى، چهره    دیده بان ایران |
سیاسى اصولگرا  درباره حوزه سیاست خارجى کشور در 
دولت ابراهیم رئیسى گفت: کشور به خصوص در دولت 
آقاى رئیســى کامًال فراتر از دولت عمل خواهد کرد، 
بنابراین وزیر خارجه بعدى صرفاً یک پیام رسان خواهد 
بود و فرقى نمى کند که وزیر امــور خارجه بعدى چه 
کسى باشد و توصیه نمى کنم از تیم فعلى استفاده شود.

گزینه هاى شهردارى تهران
 31 نفره شد

منتخب شوراى ششم شهر تهران از    فارس|
انصراف 10 نفر از گزینه هاى انتخاب شهردار از بین 41 
نفر خبر داد و گفت: پس از بررسى هاى اولیه 10 نفر به 
عنوان گزینه هاى نهایى مورد بررسى قرار مى گیرند. 
مهدى چمران گفـت: براى ما فرقى ندارد که شهردار 
از خارج شهردارى باشد، البته اگر از بدنه باشد چه بهتر و 
اگر از خارج از شهردارى باشد،  اگر توانمند باشد مشکلى 
ندارد. آقاى قالیباف هم خارج از شــهردارى بود ولى 

بهترین شهردار پایتخت شد.

خرابکارى  نبود
على ربیعــى، ســخنگوى دولت در    ایسنا|
نشست خبرى هفتگى خود در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
علت صداى انفجار بامداد جمعه در پارك ملت گفت: 
بررسى ها نشــان مى دهد صداى انفجار شنیده شده، 
ناشى از ایجاد یک گودال در بخشى از پارك بوده که 
محموله اى از مخلوط بنزین و گازوئیل درون حفره اى 
جاسازى شــده بود؛ تاکنون هم هیچ شــواهدى در 
خصوص امنیتى بودن موضوع،  از طرف دستگاه هاى 

اطالعاتى و امنیتى ارائه نشده است.

براى اولین جلسه هیئت دولت
  ایسنا| نماینده مردم تهران در مجلس شوراى 
اســالمى به رئیس جمهور منتخب پیشــنهاد داد در 
نخستین جلسه هیئت دولت اقدامات و انتصابات چند 
ماه پایانى دولت فعلى را بررسى کند. مالک شریعتى 
نیاسر در صفحه شخصى خود در توییتر، نوشت: «به 
آقاى رئیسى پیشنهاد مى کنم اقدامات چند ماه پایانى 
دولت شامل انتصاب و ارتقاى مدیران، تبدیل وضعیت 
اســتخدامى، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، 
واگذارى پــروژه، جذب هیئت علمــى، افزایش پایه 
حقوق، اعطاى مجوز و... را بررســى، مــوارد خارج از 
ضابطه را در نخســتین جلسه هیئت دولت خود باطل 

اعالم و بازگرداند.»

خبرخوان

به احتمال زیاد، شــما هــم ویدیوى دعواى شــدید چند 
دختر نوجوان که فحش هاى رکیک و ناســزا به یکدیگر 
مى گویند و سپس قمه کشى یکى از آنها به نام «هلیا» را که 
از پربازدیدترین ویدیوهاى دو سه روز گذشته در شبکه هاى 

اجتماعى است، دیده اید.
قمه کشى هلیا ســر و صداى زیادى در فضاى مجازى به 
پا کرد. دعواى چند دختر دهه هشتادى و قمه کشى هلیا 
که نام یکى از آنهاست،کلیپى است که دست به دست مى 

چرخد و به نام قمه کشى هلیا مشهور شده است.  
ابتدا فقط حدس زده مى شد این دعوا در یکى از پارك هاى 
شهر اصفهان واقع شده باشد اما حاال تأیید شده که ماجرا 
قطعاً در اصفهان رخ داده است.دیروز روزنامه «هفت صبح» 
در صفحه اول خود حتى به نشانى دقیق پارك مورد بحث 
هم اشاره و محوطه اى بین پل فلزى و پل آذر را محل دقیق 

این دعواى زنانه معرفى کرد.
در همین حال پایگاه اطالع رسانى دادگسترى کل اصفهان  
خبر داد که دادستان عمومى و انقالب اصفهان در واکنش به 
انتشار کلیپ قدرت نمایى یک دختر جوان با سالح سرد در 
یکى از بوستان هاى شهرى اصفهان، دستور شناسایى افراد 

خاطى را صادر کرده است.
بنا بر اعالم این پایگاه، على اصفهانى با اشــاره به صدور 
دستور شناسایى و تشکیل پرونده شخصیت و مددکارى 
اجتماعى براى افــراد خاطى بر ضرورت بررســى روان 
شناختى و جامعه شناختى برخى رفتارهاى هنجارشکنانه 

تأکید کرد.
این در حالى است که «همشهرى آنالین» ظهر دیروز خبر 
داد که مأموران موفق شدند در مدت کوتاهى محل زندگى 
این دختران را شناســایى کنند و آنها با همراهى اعضاى 
خانواده شان به پلیس شهر اصفهان منتقل شدند و معلوم شد 
که آنها از مدتى قبل  در فضاى مجازى با هم آشنا و دوست 
شده بودند اما کل کل ها و کرى خوانى هایشان در این فضا 
باعث به وجود آمدن اختالف میان آنها شده بود و به همین 
دلیل در یکى از پارك ها با هم قرار گذاشته بودند اما دراین 
قرار بین تعدادى از آنها درگیرى به وجود آمده و یکى از آنها 
اقدام به قمه کشــى کرده بود. همچنین مشخص شد که 
پس از این درگیرى فرد دیگرى اقدام به فیلمبردارى کرده و 

سپس این فیلم را در شبکه هاى اجتماعى منتشر کرده بود.
از جانب دیگر، حجت االسالم احمد عبداللهى نژاد، دبیر ستاد 
امر به معروف استان اصفهان به قمه کشى دختر نوجوان در 
یک درگیرى واکنش نشان داد و در این باره نوشت:  قریب 
دو ســال با همکارى متخصصین در زمینه آســیب هاى 
نوجوانان وگرایش به فرق نوظهور تحقیقات میدانى انجام 
داده و طى جلسات متعدد بانهادهاى مسئول اطالعات را به 
اشتراك گذاشته و نسبت به عواقب بى توجهى به نوجوانان 
هشدار داده ایم. نهادهاى مسئول و ناظرین انقالبى؛ آیا وقت 

آن نرسیده که فکرى بکنید؟
واکنش ها به یک قمه کشى دخترانه

این اتفاق در رسانه هاى کشــور و همچنین میان جامعه 

شناســان هم بازتاب وســیعى پیدا کرد. روزنامه «آفتاب 
یزد» در این باره نوشت: نســل متولد دهه هشتاد تفاوت 
چشمگیرى با نسل هاى قبل و شجاعت باالیى براى بیان 
خواسته هاى خود دارند. این تفاوت ها باعث شده است که 
این نسل براى نسل هاى قبل خود مقدار زیادى غیر قابل 
درك تلقى شوند. اما این بار نســل این دهه با دعوا و قمه 
کشى خود را نشان داده اســت. این فیلم یک خطر بزرگ 
اجتماعى را دربر دارد که شاید دختر قمه کش و دوستانش 

نخستین نشانه هاى بارز آن باشند. 
مرتضى پدریان، جامعه شناس در اصفهان هم با بیان اینکه 
آســیب هاى اجتماعى و از آن جمله ناهنجارى هاى زنان 
و دختران در حال افزایش اســت، تصریح کرد: بر اساس 

مطالعات علمى آسیب زایى یک زن معادل 270 مرد است، 
یعنى میزان وزن و تأثیرگــذارى بزهکارى زنان در جامعه 

بیشتر است.
زهرا وافر،کارشناس ارشــد روان شناســى هم در این باره 
گفته است: رفتارهاى مشکل ساز تا حدى در دوره نوجوانى 
طبیعى هستند اما هنگامى که رفتار به شدت مشکل ساز 
و غیرمتعارفى مى بینیم، مى توانیــم آن را محصول یک 
سیستم معیوب بدانیم، شاید خانواده اى که مراقب و صمیمى 
و حمایتگر نبوده اند، شاید دوستانى که الگوى ناصحیحى 
بوده اند، شاید محیط آموزشى که به جاى جذب، نوجوان را 
طرد کرده یا حتى محله و منطقه اى که به جاى رفتارهاى 

سالم، شرایط آن رفتار مشکل ساز را فراهم کرده است.

دعواى ســعید نمکى و نماینده زاهــدان در مجلس بعد از 
رویارویى مستقیم این دو نفر در نشست خبرى وزیر بهداشت، 

حاال در رسانه ها دنبال مى شود.
در جلسه مذکور و درگیرى لفظى شدید و توهین آمیز میان 
این دو، مالکى از عواقب حقوقى و قضایى یک تصمیم وزارت 
بهداشت سخن مى گوید . اما سعید نمکى پس از آن عصبانیت 
عجیب و حمله لفظى علیه نماینده زاهدان در نشست  خود در 
آن شهرعلت دلخورى از فداحسین مالکى را درخواست هاى 
این نماینده مجلس عنوان کرد. سعید نمکى گفت: مالکى 
(نماینده زاهدان در مجلس) مى خواســت من رئیس علوم 
پزشکى منطقه را برکنار و مدیر مدنظر او را که با هم هماهنگ 

هســتند، جایگزین کنم. من آدم این کارها نیستم.  نماینده 
زاهدان هم گفته: اعتراض ما به [...] بود که وزیر بهداشــت 
در صحبت هاى خود در ارومیه خطاب به مردم و نمایندگان 
سیستان و بلوچستان داشت. فداحسین مالکى افزود: نمکى 
در آنجا گفته بود جو مسموم رسانه اى به راه افتاده که عملکرد 
وزارت بهداشت را بد جلوه دهند. کدام عملکرد؟ مالکى ادامه 
داد: نمکى در آنجا گفته بود «اکنــون 450 تخت خالى در 
زاهدان داریم». این تخت ها کجاست؟ ما نه تجهیزات داریم 
و نه تخت خالى. بسیارى از شهرستان هاى ما حتى بیمارستان 
و مرکز درمانى ندارند. نماینده زاهدان اضافه کرد: مردم در 
استان ما شرایط خوبى ندارند، وقتى هم اعتراض مى کنیم، 

جوابى ندارند، هتاکى مى کنند. 

نایب رئیــس اتحادیــه صنــف الکتریک تهــران از 
افزایش شــدید تقاضــاى محافظ در پــى قطعى برق 
طى هفته هاى اخیــر خبر داد و گفــت: حداقل قیمت 
محافــظ 130 تــا 140 هزار تومــان اســت و براى 
دســتگاه هایى مثل کولر گازى به 250 هزار تومان هم 

مى رسد.
حســن جابر انصارى بیان اینکه در حــال حاضر همه 
محافظ هاى برق تولید داخل است، اظهار کرد: قطعات، 
برد و مقاومت ها وارد مى شود، اما در داخل برنامه ریزى 

و در نهایت مونتاژ و در کیلــو وات هاى مختلف به بازار 
ارائه مى شود. 

به گفته وى تاکنون مازاد زیادى از محافظ در بازار وجود 
داشــت، اما با قطعى برق تعداد زیادى از لوازم مردم در 
نقاط مختلف کشــور ســوخت و از بین رفت که هزینه 
تعمیر آنها بسیار باالست. بنابراین مردم ترجیح مى دهند 
با قیمت کمتر یک محافظ بخرند. در چنین شرایطى به 
ویژه در شهرســتان ها تقاضاى خرید محافظ به شدت 

افزایش داشته است.   

یکى از کانال هاى غیررســمى از اســتخدام هاى نجومى 
مدیر یک اپراتور خبر داده است. به نوشته این کانال، آقاى 
«...»، مدیر اپراتور تلفن همراه، تعداد باالیى مشاور با حقوق 
نجومى و بدون حضور در این مجموعه استخدام کرده است. 
بر اساس این خبر، آقاى مدیرعامل با صدور 40حکم مشاور 
با کف حقوق 17میلیون تومان در ماه سعى کرده افراد پرنفوذ 

را به نوعى مدیون خود کند.
به گزارش «برترین ها»، از جمله افرادى که حکم مشاور 
براى وى صادر شــده یکى از سیاستگذاران اصلى فضاى 
مجازى اســت که در مجموعه این اپراتور حضور نداشته 

ولى حقوق باال دریافت مى کند. کانال مزبور نوشته: خاصه 
خرجى «...» براى مشاوران خود، در ماه هزینه 680میلیون 
تومانى را به خزانه این اپراتور تحمیل مى کند که در سال 

بیش از هشت میلیارد تومان مى شود.
دقیقًا معلوم نیست 40 مشاور آقاى مدیرعامل چه مقدار به 
رشد و بهبود کیفیت خدمات این اپراتور کمک کرده اند و بود 
و نبود آنها فایده براى مشــترکان این اپراتور دارد یا نه. اما 
شــاید نکته حیرت انگیز این باشد که نام جناب مدیرعامل 
به عنوان نامزد اصلى پست وزارت ارتباطات دولت رئیسى 

هم دیده مى شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزى 
درباره بحران کم آبــى و انتقاداتى کــه به مصرف آب 
در بخش کشــاورزى و عدم بهــره ورى در این بخش 
مطرح مى شــود اظهار کرد: سیاســت هاى کشــور در 
بخش کشاورزى به گونه اى بوده که تأمین کننده منافع 
تولیدکننده نبوده اســت. در مــورد واردات محصوالت 
کشاورزى آنهایى  به کشور وارد مى شود که مصرف آب 
بســیار کم دارد یا به صورت دیم کشت مى شود؛ به طور 
مثال گندم، جو و غالت آب کمى نیاز دارند اما بیشترین 

واردات را داشــته اما در عوض محصولــى آب بر مانند 
هندوانه صادر مى شود.

نورانى تصریح کرد: در ســه ماه ابتدایى امسال هندوانه 
محصول اول در میان محصوالت کشاورزى صادراتى 
بوده و از پســته نیز پیشى گرفته اســت و از سوى دیگر 
گندم، جو، نهاده ها که مصــرف آب کمى نیاز دارند وارد 
مى شوند این به معناى سیاستى معکوس و ناصحیح است 
این درحالى است که به واردات این کاالها ارز ارزان نیز 

تخصیص مى یابد.

شهره پیرانى، همســر شــهید داریوش رضایى نژاد در 
جدیدترین نوشته خود درباره جزئیات شهادت همسرش؛ 
تلویحًا اشاره کرده که تروریست ها توانسته اند فرار کنند 
و دستگیر نشده اند، این در حالى است که وزیر اطالعات 
وقت در سال 91 مدعى شده بود تیم ترور دستگیر شده 

اند. 
به گــزارش «همشــهرى آنالین»، شــهره پیرانى در 
پنجمین مطلب خود درباره جزئیات ترور همســرش در 
تاریخ یک مرداد ســال 1390 نوشت: بازپرس کشیک 

دکتر شهریارى  را همان شب براى اولین بار در بیمارستان 
مالقات کردم. برادر همســرم به من گفت عمو هرآنچه 
از جزئیات حادثه به یــاد دارى بگــو. توضیحات تو به 
دستگیرى تروریســت ها کمک مى کند. با این امید هر 
آنچه به یاد داشتم را وسط بى تابى هایم به بازپرس گفتم. 
جزئیات ترور و قیافه دو نفر تروریست را همین االن هم به 
خاطر دارم. رنگ پوست، جاهایى که ایستاده بودند. چطور 
ضارب به ماشین ما نزدیک شد. نفر دوم کجا ایستاده بود. 

از کجا فرار کردند و... اما دریغ!

دختر قمه کش اصفهانى و دوستانش شناسایى شدند

انتقال «هلیا» به مقر پلیس اصفهان

ادامه دعواى نمکى- مالکى!

افزایش شدید تقاضاى محافظ در پى قطعى برق

رکورد استخدام مشاور شکسته شد!

هنرنمایى در صادرات و واردات محصوالت کشاورزى!

تکذیب یک ادعا 

آرمان کیانى

مانى مهدوى
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 به خودتان رحم کنید
حسـین کرمانپور مدیرکل روابط عمومى سازمان نظام 
پزشکى ایران در توییتر خود نوشت: شنیدم جارى شدن 
آب زاینده رود محملى براى تجمع و دورهمى شده است. 
آب منبع و منشأ حیات است نه ممات! همشهریان عزیز 

 اصفهانى به خودتان رحم کنید.   

اتصال متروى اصفهان به 
شاهین شهر 

طرح اتصال متروى اصفهان به شاهین شهر به سازمان 
برنامـه و بودجـه ارسـال شـده اسـت. معاون شـرکت 
مـادر تخصصى عمـران شـهر هاى جدیـد وزارت راه و 
شهرسازى در بازدید از این طرح با اشاره به اینکه این طرح 
یکبار در شوراى عالى ترافیک کشور به تصویب رسیده 
گفت: طرح اتصال خط2 متروى اصفهان به شاهین شهر 
با تایید مراجع استانى براى تامین اعتبار به کمیسیون ماده 
23 سـازمان برنامه و بودجه رفته است. محمد غراوى با 
بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح انجام شده و در حال 
تهیه نقشه هاى طرح هستیم گفت: براى اجراى این طرح 
بیش از 2800 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده و شهر هاى 

در مسیر طرح نیز باید سهم خود را بپردازند.

تعویض پالك در اصفهان 
اینترنتى مى شود

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به شرایط حال حاضر و لزوم رعایت فاصله اجتماعى و به 
منظور سهولت در ارائه خدمات و هوشمندسازى پلیس به 
زودى اولین خط تعویض پالك اینترنتى در کالن شـهر 
اصفهان راه اندازى خواهد شد. محمدرضا محمدى افزود: 
شهروندان  مى توانند با مراجعه به درگاه اینترنتى که متعاقبًا 
اعالم مى شود و یا با مراجعه حضورى به دفاتر پلیس +10 
نسـبت به ثبت نام  و بارگذارى مدارك درخواسـتى اقدام 
کنند. وى بیان کرد: پس از دریافت پیامک تأییدیه اولیه 
با مراجعه حضورى به مراکز مشـخص شده، در کمترین 
زمان  ممکن پس از بازدید وسـیله و احراز اصالت نسبت 

به دریافت پالك و اسناد مالکیتى جدید اقدام  مى شود.

لوله فرسوده تعویض شد
به علـت فرسـودگى و سـوراخ بـودن لولـه الکتروپمپ 
چاه مجتمع آبرسانى روسـتاهاى ونداده و خسـرو آباد و 
سعیداباد، این لوله تعویض شـد که پس از بهره بردارى 
افزایش بسیار باالیى در فشار آب خروجى مشاهده شد و 

اختالل در آب رسانى این روستاها مرتفع گردید.

برق فعالً نمى رود
محمدرضا نوحى سخنگوى صنعت برق استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه به طور قطع تا سـه هفتـه آینده قطعى 
برق نداریم، گفت: هنوز محاسبات دقیقى مبنى بر تاثیر 
مصوبـه تغییـر سـاعت ادارات در کاهش مصـرف برق 

صورت نگرفته است.

یافتن داروهاى کمیاب 
یک شرکت دانش بنیان سـامانه اى را براى سهولت در 
پیدا کردن دارو هاى کمیاب طراحى کرده که در اصفهان 
اجرایى شده است. مدیریت نظارت بر داروى اداره غذا و 
داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
900 داروخانـه عضو این سـامانه هسـتند گفـت: افراد 
مى تواننـد با جسـتجوى نـام دارو و سـامانه دارویاب در 
جستجوگر گوگل داروخانه دارنده این دارو را پیدا کنند و 
دیگر در شهر سرگردان نشـوند. دکتر حسن جان نثارى 
افزود: این سامانه به زودى در سراسر کشور در دسترس 

همگان قرار  مى گیرد.

خطر در چادگان
مهـدى ارپناهى رییـس اداره ترویج و کشـاورزى جهاد 
کشـاورزى شهرسـتان چادگان گفت: بـه دلیل کاهش 
چشمگیر بارش هاى امسال از2200 هکتار از باغات در 
شهرسـتان 800 هکتار از باغات شهرسـتان چادگان در 

معرض خشک شدن و کاهش عملکرد هستند.

خبر

به دنبال سفر سید پرویز فتاح به استان اصفهان و بازدید از 
این عمارت تاریخى که در اختیار بنیاد مستضعفان است، 
مقرر شــد عمارت تاریخى «دایره اســقفى» در منطقه 
عباس آباد اصفهان، تبدیل به موزه اى براى استفاده عموم 

مردم و دوستداران فرهنگ و تاریخ و هنر کشور شود.
رئیس بنیاد مســتضعفان در بازدید از این عمارت که به 
همت ســازمان اموال و امالك بنیاد، مرمت و بازسازى 
شده، با توجه به جنبه هاى فرهنگى و تاریخى این عمارت، 
دســتور داد تا این عمارت میراثى، با همکارى موسسه 
موزه هاى بنیاد مســتضعفان به موزه اى براى استفاده 

عموم تبدیل شود.

بر اســاس این گزارش عمارت دایره اســقفى اصفهان 
که جزو میراث تاریخى این شــهر محســوب مى شود 
در مســاحتى به وســعت بیش از 2800 متر بنا شده و 
داراى زیربنایى معادل 1024 متر اســت و با همت بنیاد 
مستضعفان این بناى در معرض تخریب، با هزینه اى بالغ 

بر 4 میلیارد تومان، مرمت و احیا شده است.
هم اکنون این عمارت تاریخى در اختیــار اداره اموال و 
امالك استان اصفهان قرار دارد و حاال با تکمیل عملیات 
مرمت این عمارت، مقرر شده است با تغییر کاربرى آن به 
موزه، دایره اسقفى به محلى فرهنگى براى نمایش آثار 

تاریخى کشور تبدیل شود.

عملیات آبرسانى سیار به مناطق مختلف شهر اصفهان 
ادامه دارد. 

به گفته مدیر ســامانه ارتباط با مشــتریان شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان، با ادامه گرماى هوا و افزایش 
مصرف شــهروندان، همچنــان بخشــى از مناطق و 
محله هاى شهر اصفهان با کاهش شدید فشار و قطع آب 

مواجه هستند. 
عباس عباسى خاك گفت: به همین منظور 21 تیرماه با 
استفاده از 36 تانکر آبرسان بالغ بر 248 هزار لیتر آب بین 

شهروندان توزیع شد. 
وى گفت: روز دوشنبه آبرسانى سیار خیابان هاى فردوسى، 

مشتاق دوم، شــریف واقفى، رکن الدوله، جابر انصارى، 
شهرك قدس، میرزا طاهر، مولوى، فالطورى، صارمیه، 
کوى راه حق، استاد شهریار و مناطقى از بهارستان، زیار، 
دولت آباد، فالورجان، شاهین شهر و نجف آباد انجام شد.

شایان ذکر است هاشــم امینى، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در بازدید از فرآیند چگونگى 
آبرسانى سیار، بر سرعت بخشــیدن فرایند آبرسانى به 
شــهروندان تاکید کرد. وى همچنین از عملیات اصالح 
شبکه توزیع آب در خیابان مولوى بازدید و ابراز امیدوارى 
کرد با انجام اقدامات الزم، مشکل بخشى از محالت تحت 

پوشش آبفاى منطقه 4 اصفهان برطرف شود.

ادامه آبرسانى سیار از طریق 
36 تانکر در اصفهان

عمارت «دایره اسقفى» در 
اصفهان موزه مى شود

مراتب ثبت 8 اثر در فهرست میراث فرهنگى-تاریخى 
ملى از ســوى وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنایع دستى به استاندار اصفهان ابالغ شد.
در یکى از نامه هاى دکتر على اصغر مونسان خطاب به 

عباس رضایى آمده است: 
مراتب ثبت اثــر فرهنگى تاریخــى «محوطه قلعه 
وشاق» واقع در اســتان اصفهان، شهرستان نطنز، 
بخش مرکزى پس از طى تشریفات قانونى الزم به 
شماره 33299 مورخ 13/11/99 در فهرست آثار ملى 

ایران به ثبت رسیده است، ابالغ مى شود. 
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و 
هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتى که منجر به 
تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد 558 لغایت 
569 از کتاب پنجم قانون مجازات هاى اســالمى، 
تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده، جرم محســوب 
مى شود و مرتکب مشمول مجازات هاى قانونى خواهد 
شد و مرمت و بازسازى اثر صرفًا با تأیید و نظارت این 

وزارت ممکن خواهد بود. 
همچنین در دیگر نامه هاى وزیــر میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دستى به استاندار اصفهان مراتب 
ثبت هفت اثر فرهنگى-تاریخى دیگر به شــرح زیر 

ابالغ شده است: 
1 .«مجموعــه فرهنگى خدماتى عباســى» واقع در 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، خیابان آمادگاه، 
روبروى مهمانســراى عباســى 2. «خانه حسینیان 
کاشــان (ســراى دیبا)» واقع در شهرستان کاشان، 

بخش مرکزى، شهر کاشان 
3. «حمام نقاشى (خوراســگان)» واقع در شهرستان 
اصفهــان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، شــهر 
خوراســگان 4. «خانــه تاریخى شــاهیج» واقع در 
شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
خیابان حکیم نظامى، کوچه سنگ تراش ها 5. «خانه 
کاله مــال زواره (ابوطالبى)» واقع در شهرســتان 
اردستان، بخش زواره، شــهر زواره 6. «حسینیه اوبه 
(وزیر)» واقــع در شهرســتان آران و بیدگل، بخش 
مرکزى، شــهر آران و بیدگل 7. «کاروانسراى میرزا 
همایون زواره» واقع در شهرســتان اردستان، بخش 

زواره، شهر زواره.

مجموعه مقابل هتل عباسى ثبت ملى شد

مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى شــهردارى 
اصفهان گفت: همزمــان با بازگشــایى زاینده رود 
از روز یکشــنبه 20 تیر ماه 1400 الیروبى بســتر 
رودخانه حدفاصل نــاژوان تا پل شهرســتان آغاز 

شده است.
محمد مقدم فــر اظهار کرد: پاکســازى و الیروبى 
رودخانه زاینده رود حدفاصل پل شهرستان تا ناژوان 
از جمله وظایف مهم ســازمان خدمــات موتورى 

شهردارى اصفهان است.
وى تصریح کرد: سازمان با جذب پیمانکاران مجرب 
و به کارگیرى ماشین آالت، روزانه به صورت مستمر 

پاکســازى رودخانه را انجام مى دهد حتى در زمان 
خشکى رودخانه نیروهاى ســازمان نسبت به جمع 
آورى نخاله ها و ضایعات رها شده در بستر رودخانه و 
مسطح کردن سطح آن توسط ماشین آالت سنگین 

اقدام مى کنند.
مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى شــهردارى 
اصفهان گفت: پیمانکاران این سازمان در ایامى که 
رهاسازى آب انجام مى شود به جمع آورى علف هاى 
هرز اقدام مى کنند تا رودخانه اى زیبا در شهر گنبدهاى 
فیروزه اى در معرض دید شــهروندان و گردشگران 

داخلى و خارجى قرار گیرد.

الیروبى زاینده رود از ناژوان تا پل شهرستان

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهــان، چالش اصلى 
این استان را آب خواند و تاکید کرد: رفع این مساله، کار 
سختى نیست و به درك مسئوالن از اینکه آب جزو انفال 

است برمى گردد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز سه شنبه در مراسم 
آغاز به کار کنگره " اســتان اصفهان و توسعه ملى " در 
دانشــگاه صنعتى اصفهان افزود: چالش آب اصفهان در 
دولت هاى ما وجود داشــته اســت زیرا آنها این درك را 
نداشتند که آب از انفال اســت یعنى مانند نفت، معادن و 
کوه ها، متعلق به همه مردم و ملى اســت، باید در اختیار 
دولت قرار گیرد و به صورت عادالنه بین همه تقسیم شود.

وى اظهار داشت: اینکه آب در استانى جارى باشد و گفته 
شود فقط متعلق به این استان است، تفکر نادرستى است 
همانطور که اگر نفت در استانى وجود دارد نباید گفت آن 
استان هرچقدر مى خواهد از آن مصرف کند و زائد آن را 

به دیگران بدهد.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه در این استان فرصت هاى 

زیادى وجود دارد اما با چالش آب مواجه هســتیم، تاکید 
کرد: بارها گفتم که اگر مردم اصفهــان آب به اندازه اى 
که نیاز دارند در اختیار داشته باشند، به چیزى از دولت نیاز 
ندارند و هر کارى را به نفع جمهورى اسالمى انجام مى 
دهند زیرا در کار کردن تکبر و خودبینى ندارند و حتى دکتر 

آن بیل به دست مى گیرد و کشاورزى مى کند.
وى با اشاره به ظرفیت هایى که در استان اصفهان وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: در این خطه همه چیز وجود دارد اما 
بد مصرف مى شــود به عنوان مثال، معادنى که داریم در 
کمتر استان دیگرى یافت مى شود اما هنوز بسیارى از آنها 
کشف نشده و اگر هم کشف شده تعدادى از آنها در اختیار 

افرادى است که توان کار کردن ندارند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه این موضوع به وزیران 
صنعت، معدن و تجارت گفته شده است، افزود: در برخى 
موارد چند معــدن به نام یک نفر اســت اما بر روى همه 
معادن کار نمى شود درحالیکه اگر کسى معدنى را کشف 
کرد باید حق کشف را به او دهند و با توجه به اینکه معادن، 

منابع ملى هستند از همه آنها استفاده شود.
وى با اشــاره به کنگره اســتان اصفهان و توسعه ملى و 
اهداف آن، گفت: اى کاش زودتر به این فکر مى افتادیم و 

از ظرفیت هاى استان استفاده بیشترى مى کردیم.
امام جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه از هر جا جلوى ضرر 
گرفته شود، نفع دارد، اضافه کرد: الزم است که ظرفیت ها 
و اســتعدادهاى اســتان اصفهان به خوبى شناسایى و 

شناسانده شود و با همت مردم باقى بماند.
وى با بیان اینکــه اصفهان پس از انقالب اســالمى از 
اســتان هاى دیگر در زمینه هاى مختلف صنعتى، علمى 
و فرهنگى جلو بود و عقب نشــینى نکرد، تصریح کرد: با 
توجه به استعدادهاى زیادى که در مردم اصفهان وجود 

دارد مى توانستیم از این هم جلوتر باشیم.
آیت ا... طباطبایى نژاد با تاکید بر اینکه سربلندى ما باید 
همواره حفظ شــود، افزود: الزم اســت که فرصت ها و 
چالش هاى پیش روى مسیر توسعه نه فقط براى اصفهان 

بلکه براى کل کشور بیان شود.

نماینده ولى فقیه در استان در کنگره استان اصفهان و توسعه ملى:

رفع چالش آب در اصفهان
 کار سختى  نیست

رئیس روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: از روز ســه شنبه بازرســى از شبکه 
آبرسانى مناطقى که با افت فشار یا قطعى آب مواجه 
هستند به صورت جدى ترى آغاز شد تا متخلفانى که 
در مسیر اصلى آن، پمپ نصب کرده اند شناسایى شوند.

مهرداد خورســندى افزود: پس از شناسایى شخص 
متخلف، به این فرد تا 24 ســاعت فرصت مى دهیم 
تا پمپى که در مسیر اصلى شــبکه آب نصب کرده را 

جمع آورى کند. پس از آن مجدداً بررســى مى شود، 
اگر پمپ خود را جمع آورى کرده باشد مشکلى پیش 
نمى آید و در صورت جمع آورى نکــردن به صورت 
موقت انشعاب آن شهروند قطع مى شود تا پمپ خود 
را جمع آورى کند و اگر انجام داد و به شرکت آبفا اعالم 
کرد پس از بازدید مامور سازمان و تایید آن، انشعاب 
مشترك وصل مى شود در غیر این صورت مشترك به 

مراجع قضائى معرفى مى شود.

فرصت 24 ساعته براى جمع آورى پمپ هاى 
غیرقانونى

عضو شوراى میراب ها و نماینده کشاورزان شرق اصفهان 
گفت: 80 درصد از کشــاورزان پایین دست رودخانه در 
شرق اصفهان نمى توانند از آب رهاسازى شده استفاده 

کنند.
محمود کریمى اظهار داشــت:  اگر چه آب 10 روز از بند 
نکوآباد (مبارکه) به سمت شرق اصفهان جریان خواهد 
داشت اما حدود سه روز زمان مى برد تا در کانال ها و پایین 
دست رودخانه برسد، از این رو باغداران و کشاورزان بین 

هفت تا هشت روز مى توانند از این آب برداشت کنند.
کریمى ابراز داشت: 80 درصد از کشاورزان شرق اصفهان 
و پایین دست رودخانه به ویژه از محدوده روستاى برسیان 
تا ورزنه نمى توانند از این آب اســتفاده کنند و تنها براى 
حدود 20 درصد از کشــاورزانى که چاه و اســتخر آب، 
کشت ریشــه اى مانند یونجه و دامدارى دارند، مى تواند 

ثمربخش باشد.
وى با بیان اینکه برخى از همین کشاورزان از 10 درصد آب 

مى توانند استفاده کنند، اضافه کرد: این آب محدود براى 
کشاورزانى که چاه و کشت ندارند، بى ثمر است در حالى 
که اگر همین در پاییز رهاسازى مى شد، براى کشاورزان 

پایین دست رودخانه مناسب بود.

نماینده کشــاورزان شــرق اصفهان افزود: به ما گفته 
شــد که فعًال همین یک نوبت آب را به شرق مى دهند 
زیرا شــرب در خطر اســت و پاییز اگر بارندگى شود به

 ما آب مى دهند.

آب رهاسازى شده براى 80 درصد کشاورزان شرق بى ثمر است

هفت ماهى مى شود که قلب تپنده کتاب اصفهان درگیر 
پروژه توسعه مخزن است، پروژه اى آینده محور که البته 
وارد فاز فرسایشى شــده و گویا کتابخانه مرکزى شهر 
اصفهان همچنان قصد ندارد پاتوقى براى اهالى کتاب 
باشد. هفت ماه است به بهانه توســعه مخزن کتابخانه 
مرکزى سیستم تحویل کتاب در این کتابخانه نیز تعطیل 
شده است و اهالى مطالعه همواره با درهاى بسته روبه رو 

هستند.
رئیس گروه برنامه ریزى و ارزیابى عملکرد شــهردارى 
اصفهان در خصــوص طرح توســعه کتابخانه مرکزى 

مى گوید: عملیات اجرایى و عمرانى کتابخانه تقریبًا تمام 
شده، براى تأمین تجهیزات مشکل داریم که شهردارى 

مرکزى قول مساعدت داده است.
محمد مهدى توکلى مى افزاید: قفسه هاى جدید کتاب و 
تجهیزات آتش نشانى دو بخش مهم از تجهیزات است 
که در خصوص مورد دوم اعتبار میلیاردى نیاز است و در 
همین راســتا در صدد تأمین اعتبار از شهردارى منطقه 
هستیم و اگر این تأمین اعتبار انجام شود مخزن تا یک 

ماه و نیم تا دو ماه آینده به بهره بردارى مى رسد.
این مقام مســئول در خصوص چرایى عــدم جابجایى 

کتب براى دسترسى مردم اظهار مى کند: انتقال مخزن 
کتاب به مکان دیگر توسط خود ما بررسى شد ولى عمًال 
ناممکن بود زیرا کتب باید با یکســرى اســتانداردهاى 
خاص در بسته ها قرار بگیرد و این انتقال و دوباره بسته 
بندى و بازگشت آن حدود 40 میلیون تومان هزینه نیاز 

داشت.
او که معتقد است با بهره بردارى از پروژه توسعه مخزن 
کتابخانه مرکزى یک سوم به ظرفیت آن اضافه مى شود، 
مى افزاید: با این توسعه تا ســالیان آینده کتابخانه براى 

مخزن مشکلى نخواهد داشت.

کار توسعه مخزن کتابخانه مرکزى فرسایشى شده است

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان در خصوص ورود معاون دادستان و تشکیل 
پرونده ویژه براى قیمت گــذارى ناعادالنه در میدان 
میوه وتره بار اصفهان، اظهار کرد: اگرچه قیمت میوه 

در تمام کشور گران است، اما معتقدم در قیمت گذارى 
میوه در میدان میوه تره بار اصفهان تخلف نمى شود، 

بلکه تقلب مى شود.
نوروزعلى اســماعیلى توضیح داد: در حالیکه قیمت 

میوه در ابتداى هر هفته و باید براى یک هفته تعیین 
شود، اما در میدان اصفهان، قیمت میوه دو یا سه بار 
دیگر تغییر و افزایش مى یابد؛ به عنوان مثال در یک 
روز 10 هزار تومان بر قیمت توت فرنگى اضافه شده 

است.
رئیــس اتحادیه صنــف میوه 
و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهــان بــا تاکید بــر اینکه 
متاســفانه امروز تصمیم گیرى 
براى قیمت میوه در اصفهان به 
صورت تخصصى و کارشناسى 
دقیق صورت نمى گیرد، تصریح 
کــرد: متاســفانه مدیریت نرخ 
گذارى در میدان میوه و تره بار 

اصفهان ضعیف است.
وى با اعتقاد بر اینکه اکنــون به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، کمبود میــوه در بازار نداریم، گفت: البته 
مردم اصفهان تمایل زیادى بــه خوردن میوه دارند، 

بنابراین در این شرایط تحت فشار قرار مى گیرند.

در قیمت گذارى میوه در اصفهان
 تخلف نداریم، تقلب داریم
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  اقدام اول، تشکیل اتاق فکر
شهردار نصرآباد با اشــاره به اقداماتى که از زمان فعالیت وى در این شهر انجام شده است، 
اظهار کرد: از نخستین اقدامات انجام شده در زمان ما در نصرآباد این است که یک اتاق فکر 
تشکیل دادیم و در آن از نظرها، پیشنهادات و انتقادات معتمدین و منتقدین استفاده کردیم و 
در گام اول متوجه شدیم شهر نصرآباد به دلیل اینکه اکثر ساکنان آن عشایر هستند پتانسیل 

خوبى در قالب گردشگرى دارد. 
رضا غالمرضایى گفت: بر همین اساس بازدیدى از کوچ عشایر و منازل آنها انجام دادیم و با 
پوشیدن لباس مخصوص عشایر، در مصاحبه اى با شبکه «مستند»، شهر نصرآباد را معرفى 
کردیم. وى با بیان اینکه براى معرفى هرچه بیشتر نصرآباد و زندگى عشایر این شهر از سال 
96 تا 98 و قبل از شیوع کرونا هر ساله جشنواره اى در شأن مردم این شهر برگزار کردیم، 
خاطرنشان کرد: این جشنواره ها از شوراهاى قبلى برگزار مى شد اما در زمان ما گسترده تر 
شد تا جایى که در سال 97 به صورت برجسته در کشور مطرح شد و در کل منطقه در شهرهایى 
مثل نجف آباد و... و حتى اصفهان هم از این جشنواره عشایرى استقبال شد و تمایل داشتند 

که چادر عشایر در این شهرها هم برپا شود. 

  تأثیر کرونا در برگزارى جشنواره عشایرى نصرآباد
غالمرضایى که با توجه به اقدامات مهمى که در قالب گردشگرى در نصرآباد انجام داده در 
سال هاى 97 و 98 به عنوان شهردار نمونه گردشگرى در استان برگزیده و معرفى شده است، 
ادامه داد: سال 99 هم قرار بود جشنواره عشایر به صورت گسترده تر برگزار شود اما شیوع 
کرونا مانع از انجام این امر شد. شهردار نصرآباد در ادامه ضمن تأکید بر این نکته که مهمترین 
هدف ما از برپایى این جشنواره ها معرفى و برندسازى محصوالت عشایر بود، افزود: فرش 
دستباف که بدون استفاده از نقشه به صورت ذهنى و با نخ هایى از جنس پشم گوسفند و بز و با 
رنگ گیاهى و طبیعى بافته مى شود و محصوالت لبنى همچون کشک و قارا و روغن حیوانى 

از جمله مهمترین محصوالت عشایر نصرآباد است.

  اقدامات شهردارى براى برندسازى نان عشایر
غالمرضایى همچنین در ادامه با اشاره به اینکه در این جشنواره ها متوجه شدیم زنان عشایر 
انواع نان را روى سنگ یا چهار سنگه و یا به صورت دیوار گلى، طبخ مى کنند که کیفیت بدى 
هم نداشت، گفت: در این زمینه با طرح فکرى که با شورا انجام دادیم با شناسایى زنان نانوا 
سعى کردیم با برگزارى جلسات متعدد براى آنها، کیفیت نان عشایر را افزایش دهیم. وى 
ادامه داد: به همین منظور با دکتر خواجه، رئیس وقت اتحادیه نانواها هماهنگ کردیم و وى 
بدون دریافت هزینه به مدت دو ماه به شهر نصرآباد رفت و آمد داشت و به این نانواها چه به 

صورت ویدیوکنفرانس و چه ورود در خانه ها آموزش هاى الزم را ارائه داد.
شهردار نصرآباد با تأکید بر اینکه انتظار داشتیم رونق اشتغالزایى که شعار کارى ما و همچنین 
شوراهاى دوره هاى پیش از ما در این شهر بود با همت و استقبال بیشتر مردم و مسئوالن 
مواجه شود، گفت: ما اقدامات الزم در زمینه توســعه گردشگرى و برندسازى نان را شروع 
کردیم و انتظار داشــتیم و داریم که در آینده با استقبال ســرمایه گذاران و توجه مسئوالن 

امر، نان تنورى عشایر نصرآباد برند و سایر محصوالت آنها هم به صورت شایسته معرفى 
و شناخته شود. 

  مهمترین اقدامات شهردارى
غالمرضایى در بخش دیگرى از سخنان خود به تشــریح عملکرد شهردارى نصرآباد در 
حوزه عمرانى پرداخت و عنوان کرد: یکى از بزرگ ترین پروژه هایى که طى چهار ســال 
گذشته در بخش عمرانى در نصرآباد انجام شد احداث بلوارى بسیار زیبا به طول 1700 متر 
است که در ورودى شهر از سمت جاده محمدآباد قرار دارد. وى در خصوص این بلوار که به 
منظورزیباسازى ورودى نصرآباد عملیات ساخت آن از سال 98 شروع و در سال 99 با صرف 
هزینه اى بالغ بر 500 میلیون تومان افتتاح شده، توضیح داد: عالوه بر تأمین روشنایى کامل 
براى این بلوار، المان مرد کشاورز، المان عشایرى و نماد تاریخچه شهر را در ورودى هاى 
دو طرف بلوار و همچنین تابلویى در ورودى شهر با نوشته «نصرآباد، دیار غیرت و قناعت» 

نصب کرده ایم.

  احداث شهرك گیوان براى زوج هاى جوان
غالمرضایى با تأکید بر اینکه یکى از مهمترین اقدامات شهردارى نصرآباد احداث شهرك 
گیوان براى زوج هاى جوان بوده، تشــریح کرد: زمینى در اختیار بنیاد مسکن بود که با 
پیگیرى اعضاى شوراهاى اسالمى شهر نصرآباد در ادوار گذشته، نمایندگان دوره هاى 
قبل و نمایندگان جدید و آقاى غالمى معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان و برگزارى 
جلســات متعدد، این زمین را با توافقاتى که با بنیاد مســکن انجام دادیم از آنها تحویل 
گرفتیم و پس از حدود 70 هزار مترمربع زیرسازى، کلنگ احداث شهرکى به نام گیوان را 
بر زمین زدیم و 160 پالك به صورت رایگان به زوج هاى جوان و افرادى تحویل دادیم 
که تحت پوشش کمیته امداد هستند. وى در این خصوص اضافه کرد: با معرفى اعضاى 
شوراى شهر و کارشناســان بنیاد، افراد و خصوصًا زوج هاى جوانى که زمین نداشتند و 
تحت پوشش کمیته بودند شناسایى شدند و شهردارى هم با هماهنگى با شوراى شهر 
200 متر مربع زمین به مبلغ 10 میلیون تومان تحویل این افراد داد که پنج میلیون تومان 
آن به صورت نقد و مابقى در اقساط سه ماهه از آنها دریافت شد. وى با بیان اینکه پروانه 
ساخت هم با کمترین هزینه براى این زمین ها صادر و 30 میلیون تومان وام بالعوض 
هم به این افراد براى ساخت و ساز داده شد، افزود: تاکنون حدود 110 پروانه صادر شده 
که شروع به ساخت و ســاز کرده اند و انتظار داریم درآینده هم مدیران براى تأمین آب، 
برق و... این منازل اقدامات و همکارى الزم را با این افراد انجام دهند تا مشکلى در این 

زمینه براى آنها به وجود نیاید.
شهردارى نصرآباد معتقد اســت که این اقدام در کل کشــور نمونه اى نداشته و ابراز کرد: 
زیرســازى این زمین ها بدون نیاز به فروش مابقى زمین ها انجام شد و درآمد پایدارى هم 
براى آینده شد که شــهردارى بقیه زمین ها را نگه دارد و براى سایر فعالیت هاى مورد نیاز 
مانند آسفالت و... هزینه کند و عالوه بر اینها باعث شد قیمت زمین هم در نصرآباد افزایش 

پیدا نکند.

  احداث ایستگاه CNG در نصرآباد
غالمرضایى با بیان اینکه اکثر پروژه هاى عمرانى شهردارى نصرآباد تقریبًا به طور کامل 
محقق شــده، اظهار کرد: یکى دیگر از مهمترین پروژه هاى نصرآباد احداث ایســتگاه 
CNG اســت که با پیگیرى نمایندگان منتخب مردم در شوراى اسالمى شهر در دوره 
چهارم با تدبیرى خوب کلنگ آن زمین زده شــد و به سرانجام رســاندن آن، مطالبه و 
درخواست بحق اکثر مردم است. وى با اشاره به زمانبر شدن افتتاح این ایستگاه در نصرآباد 
گفت: با پیگیرى که انجام دادیم و جلسه اى که با آقاى علوى رئیس اداره گاز و نمایندگان 
مردم استان در دوره گذشته و نماینده هاى جدید داشتیم، در مورد نیاز به ایستگاه تقلیل 
فشار بحث شد و با حضور نمایندگان قبل در مجلس دستور تخصیص 50 درصد بودجه 
الزم براى تأسیس این ایستگاه را از آقاى زنگنه وزیر نفت گرفتیم و تحویل شوراى جدید 

مى دهیم.
شهردار نصرآباد ادامه داد: زمین مورد نیاز براى احداث این ایستگاه از طریق اداره هاى راه و 
شهرسازى و منابع طبیعى تأمین و تحویل اداره گاز شد و پروانه آن نیز توسط شهردارى به 
صورت رایگان صادر شد که انتظار داریم با توجه به اینکه نصرآباد شهرى عشایرى و درآمد 
ساکنان آن نسبت به شهرهاى دیگر پایین اســت، اداره گاز تعامل بهترى در این زمینه با 
شهروندان این شهر داشته باشــد. وى گفت: ما براى هر سرمایه گذارى که براى تأسیس 
ایستگاه CNG  اقدام کند فرش قرمز پهن مى کنیم تا ان شــاء ا... هرچه زودتر این کار 

مهم انجام شود.

  احداث منبع آبى نانو براى آبیارى فضاى سبز
شهر نصرآباد 10 هکتار فضاى سبز دارد و سرانه فضاى سبز براى هر نفر 14  متر مربع است 
و با توجه به کویرى بودن این شهر نگهدارى و آبیارى این فضا کار بسیار مشکلى است اما 
شهردار نصرآباد مى گوید: با وجود گرماى شدید و خشکسالى و اینکه در حال حاضر نصرآباد 
با کمبود آب مواجه شده به گونه اى که عمق چاه این شهر به 250 متر رسیده، شهردارى با 

آبیارى قطره اى سعى کرده از خشک شدن فضاى سبز این شهر جلوگیرى کند.
غالمرضایى در همین خصوص افزود: شهردارى نصرآباد با احداث یک منبع آبى نانو، فضاى 
سبز پارك خانواده این شهر را آبیارى مى کند. بدین صورت که اگر بارندگى شود آب در این 

منبع ذخیره مى شود و به صورت پمپاژ وارد پارك و مجموعه بلوار مى شود.
به گفته شهردار نصرآباد طرح شن رنگى از دیگر اقداماتى است که براى زیباسازى این شهر 
انجام شده؛ طرحى که غالمرضایى پیش از این و در سال 94، همزمان با آغاز خشکسالى در 
اصفهان براى اولین بار پیشنهاد اجراى آن را مطرح کرده بود و سرانجام موفق شد آن را در 
شهر کویرى نصرآباد جایگزین کاشت چمن و گل و بوته براى زیباسازى شهر کند و با ایجاد 

طرح هاى مختلف با شن هاى رنگى بر زیبایى این شهر بیافزاید.
 

  رونق اشتغالزایى با احداث شهرك کارگاهى
احداث شهرك کارگاهى که در دوره چهارم شورا توافق اولیه آن انجام و زمین براى ساخت و 
ساز در آن نیز تحویل شهردارى شده بود از دیگر اقدامات شهردارى نصرآباد طى چهارسال 

گذشته است که غالمرضایى در این رابطه با بیان اینکه این مجموعه کارگاهى هم زمینه 
ساز اشتغال مناسب براى مردم نصرآباد شد، مى گوید: حدود 30 هزارمتر مربع این مجموعه 
کارگاهى زیرســازى و تعدادى پالك هم از طریق مزایده تحویل مردم شــده و اداره راه و 
شهرســازى هم قول داده که 30 پالك دیگر در آینده تحویل افراد دهد تا هم مشاغلى که 
داخل شهر براى مردم مزاحمت ایجاد مى کردند به خارج از شهر منتقل شده و در این مجموعه 

کارگاهى قرارگیرند و هم منجر به اشتغالزایى براى افراد دیگر شود.
شهردار نصرآباد همچنین با اشاره به مشکل دفع آب هاى سطحى در این شهر گفت: براى 
رفع این معضل در دوره هاى قبلى کارهاى شایسته اى از جمله احداث سد خاکى انجام شده 
بود که در زمان ما هم ادامه یافت و در این زمینه داخل شهر مجراهایى داشتیم که هم در بحث 
کانونى و هم لوله گذارى براى دفع آب هاى سطحى مشکل داشتند که با اقدامات صورت 
گرفته در حال حاضر هیچ مشکلى نداریم و مى توان گفت اگر بارندگى انجام شود تقریباً 90 

درصد معضل دفع آب هاى سطحى حل شده است.

  خرید خودروى آتش نشانى پس از 10 سال
وى با اشاره به خرید خودرو و تأمین تجهیزات مورد نیاز براى نصرآباد افزود: زمانى که وارد 
شهردارى نصرآباد شدیم یک خودروى حمل زباله و یک مزدا از طریق سازمان همیارى هاى 

دولتى براى نصرآباد خریدارى کردیم. 
غالمرضایى که در سال 98 به عنوان نماینده شهرداران شرق انتخاب شده در ادامه با اشاره 
به اینکه خودروى آتش نشانى شهر نصرآباد فرسوده شده بود، گفت: بعد از ده سال پیگیرى 
مستمر موفق شدیم خودروى آتش نشانى دولتى براى نصرآباد تحویل بگیریم و حدود 500 
میلیون تومان هم بودجه از تهران براى تکمیل ساختمان آتش نشانى این شهر تخصیص 
دهیم و بدین ترتیب توانستیم عملیات دیوارکشى و تأمین تجهیزات داخلى این ساختمان که 
از دوره هاى قبل شروع شده بود را بدون وام و از طریق بودجه انجام دهیم و پیش بینى مى 

شود به زودى ساختمان آتش نشانى تکمیل شود. 
شهردار نصرآباد با اشاره به اینکه احداث باغ بانوان یکى دیگر از پروژه هایى است که عملیات 
ساخت آن در دوره هاى قبل شروع شده بود، گفت: ما دیوارکشى این باغ را تکمیل کردیم و 
تجهیزات الزم براى آن از جمله ِست ورزشى، آالچیق و سقف فراهم و زمین والیبال در آن 

تعبیه کردیم که در حال حاضر این باغ توسط خانواده ها مورد استفاده قرار مى گیرد.

   روند افزایشى تخصیص بودجه
 غالمرضایى با بیان اینکه بودجه شــهردارى نصرآباد در شش ماهه دوم سال 96 یک و 
نیم میلیارد تومان بوده عنوان کرد: در ســال 97 بودجه مصوب شورا دو میلیارد تومان و 
تفریغ بودجه چهار میلیارد و 300 میلیون تومان بوده اســت. در سال 98 بودجه مصوب 
شــورا دو میلیارد و 700 میلبیون تومان، تفریغ بودجه سه میلیارد و 960 میلیون تومان و 
سال گذشته هم بودجه مصوب شورا سه میلیارد و 200 میلیون تومان و تفریغ بودجه هفت 
میلیارد و 300 میلیون تومان بود و در سال جارى نیز 4 میلیارد تومان بودجه براى نصرآباد 

تصویب شده است.

از احداث شهرك گیوان تا خریدارى خودرو براى آتش نشانى در گفتگوى شهردار نصر آباد با نصف جهان

مهمترین اقدامات شهردارى 
نصرآباد در 4 سال گذشته

رضا غالمرضایى در شهریور ماه سال 1396 به عنوان شهردار نصرآباد انتخاب شد. وى مى گوید حدوداً 20 سال است در پست هاى مختلف ادارى مشغول به فعالیت بوده که مهمترین آنها 
دو سال فعالیت به عنوان مدیر روابط عمومى فالورجان، حدود سه سال کارشناس خبره و دبیر کمیته نظارتى و مشاور نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان و ده سال فعالیت ادارى در 

شهرستان نجف آباد است. غالمرضایى هم اکنون چهار سال است که مسئولیت شهردارى نصرآباد در 65 کیلومترى شرق اصفهان را بر عهده دارد. 
نصرآباد شهرى است که 70 درصد از جمعیت 7500 نفرى آن از قوم تاجیک و عشایر و 30 درصد دیگر هم یا کشاورز و کارمند هستند یا در لباس نیروى انتظامى خدمت رسانى مى کنند.

مرضیه غفاریان
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  احداث مجتمع براى بهبود زندگى عشایر
با توجه به اینکه اکثر مردم نصرآباد عشایر و کشاورز هستند و آب نقش مهمى در زندگى 
آنها دارد بدون شک خشکســالى هاى اخیر زندگى مردمان این شهر را بیش از پیش با 
مشکل مواجه کرده است. شهردار نصرآباد در این خصوص گفت: سال گذشته سد خاکى 
که دوستان در دوره هاى پیش از ما براى تأمین آب احداث کرده بودند را تقویت کردیم، 
اما در ســال جارى با توجه به کمبود بارندگى ها این سدها پاســخگوى نیاز آبى مردم 
نصرآباد نبود. وى با تأکید بر اینکه در صورت بارندگى مناســب این سدها آب مورد نیاز 
نصرآباد را تأمین مى کرد، افزود: تا سال گذشته با وجود این دو سد، براى آبیارى فضاى 
سبز مشکلى نداشــتیم و حتى آب به مجموعه هاى دیگر هم مى دادیم. اما خشکسالى 
هاى اخیر باعث شده تعدادى از مردم نصرآباد به واسطه شغلشان که وابسته به آب بوده 
اکنون تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند. شهردار نصرآباد معتقد است اگر براى اهالى 
نصرآباد مانند ساکنان برخى از شهرهاى کویرى دیگر در قالب بومگردى و شغل هایى در 
راستاى نجوم و ستاره شناسى اشتغالزایى شود و نمایندگان و سرمایه گذاران در این راستا 
ورود پیدا کرده و هزینه کنند قطعاً در این شهر هم فردى بیکار نخواهد بود و به درآمدزایى 

افراد کمک خواهد شد.
غالمرضایى در همین خصوص با اشــاره به احداث یک مجتمع دامپرورى با مشــارکت 
شهردارى، بخشدارى، شورا، نمایندگان و عشایر در 10 کیلومترى نصرآباد که شصت هفتاد 
درصد کار آن االن انجام شــده، گفت: با احداث این دامپرورى عشایرى که کوچ مى کنند 
داخل شهر مى توانند دام هاى خود را به این مجتمع دامپرورى برده و محصوالتشان مانند 
لبنیات، روغن حیوانى و... را عرضه کنند و حتى در آینده با حضور سرمایه گذار مى توان آنجا 
کارگاهى براى عرضه سایر محصوالت عشایر تأسیس کرد، البته در صورتى که این عشایر 

به یارى شوراى تازه تشکیل شده عشایرى، براى تأمین علوفه دام هاى خود با مشکل مواجه 
نشوند که در این مورد کمک نمایندگان مردم نیز مى تواند کارساز باشد.

   اقدامات دیگر شهردارى
غالمرضایى که عضو هیئت مدیره پسماند شهر اصفهان نیز هست، گفت: در این مدت با 12 
شهردارى شرق اصفهان پیگیر بودیم کارخانه اى براى پسماند خانگى احداث شود که زمین 
آن از طریق محیط زیست تحویل شده و ان شاءا... در آینده بحث پسماند هم که در زمان ما 

استارت خورد به طور کامل انجام شود. 
وى در بخش دیگرى از سخنان خود به آســفالت بیش از 73هزار مترمربع از سطح شهر، 
زیرسازى 42 هزارمتر از معابرشهرى، زیرسازى 150هزار مترمربع براى شهرك هاى گیوان 
و کارگاهى و انجام 3400 متر بلوك فرش نیز اشاره کرد که از دیگر اقداماتى است که طى 

چهار سال گذشته به گفته شهردار نصرآباد در این شهر صورت گرفته است.

  نقش شهردارى در کنترل کرونا در نصرآباد
به گفته غالمرضایى، شهردارى نصرآباد در مقابله با شــیوع ویروس کرونا در این شهر با 
برگزارى جلسات متعدد با شبکه بهداشــت و آموزش چهره به چهره براى مردم از طریق 
حضور در مجموعه هاى مختلف و یا از طریق اطالع رسانى در شبکه هاى مجازى اقدامات 
متعددى انجام داده است. وى با اشاره به اینکه اقدامات شهردارى نصرآباد در کنترل شیوع 
کرونا در این شهر بسیار تأثیرگذار بود، افزود: هر یک ماه یا دو ماه یک بار جلسات متعددى با 
شبکه بهداشت در شهردارى داشتیم. هم آنها با ما تعامل داشتند هم ما با آنها، حتى اتومبیل 
براى سمپاشى در اختیار شبکه بهداشت گذاشتیم و با همکارى با بسیج و... ورودى و خروجى 

هاى نصرآباد را کنترل کرده و از طرفى با مجموعه عشایرى هماهنگ کردیم که زودتر کوچ 
خود را انجام دهند و به همین دلیل با اینکه در آغاز شیوع ویروس کرونا تعداد مبتالیان به این 
ویروس در نصرآباد زیاد بود اما االن با توجه به آموزش هاى ارائه شده و تمهیدات اندیشیده 

شده نصرآباد کمترین آمار ابتال به کرونا را دارد. 
شــهردار نصر آباد در خصوص میزان همــکارى مردم با شــهردارى و رضایت آنها از 
اقدامات شهردارى نیز اظهار کرد: ما ســعى کردیم با ایجاد محله محورى در نصرآباد و 
ورود به محله ها و دعوت مردم به شــهردارى ها رضایت آنها را جلب کنیم و اگر کسى 
براى دریافت پروانه به شهردارى مراجعه کند سعى کردیم مراعات حال آنها را کرده و 
با کمترین مبلغ این کار را برایشــان انجام دهیم. وى در ادامه با اشاره به اینکه شاید در 
نصرآباد قیمت پروانه ســاخت بین یک میلیون تا 1/5 میلیون تومان (با توجه به متراژ 
ساختمان) شود، توضیح داد: همین مبلغ اندك را هم قسط بندى کرده ایم تا مردم بتوانند 
راحت تر پرداخت کنند اما با این حال با توجه به درآمد کم مردم نصرآباد ساخت و ساز در 

این شهر چشمگیر نیست.

  مشارکت 90 درصدى مردم نصرآباد در انتخابات
شهردار نصرآباد با اشاره به اقدامات این شهردارى در حوزه فعالیت هاى فرهنگى گفت: از 
مهمترین این اقدامات جلساتى بود که با امام جمعه محترم و با مجموعه شوراى اسالمى شهر 
براى مشارکت هرچه بیشتر و بهتر مردم در انتخابات اخیر برگزار کردیم. وى در همین راستا 
افزود: در این خصوص بنرهایى در سطح شهر نصب شد و تبلیغات از طریق کانال ها و شبکه 
هاى مجازى صورت گرفت که در نهایت منجر به استقبال مردم از انتخابات شد تا جایى که 
70 درصد مردم نصرآباد در انتخابات شوراها شرکت کردند و در انتخابات ریاست جمهورى 

هم بیشترین آمار مشارکت یعنى 90 درصد به باال را به خود اختصاص دادند.
غالمرضایى ادامه داد: امسال توجه به سکونت عشــایر و مشکالت عدیده آنها در منطقه 
کوچى که بودند براى اولین بار انتخابات شوراى عشایرى هم در نصرآباد از طریق بخشدارى 

و وزارت کشور برگزار شد و سه نفر کاندیدا شدند و رأى آوردند.
وى با اشاره به دیگر فعالیت فرهنگى این شهردارى اضافه کرد: سهمیه کنکور مجموعه شرق 
در جرقویه با اصفهان یکى بود که با پیگیرى نمایندگان قبل و حضور شوراى ما در مجموعه 

وزرات سنجش جزو سهمیه منطقه 3 قرار گرفت.
غالمرضایى که سابقه ریاست هیئت دوچرخه سواران شرق اصفهان را نیز در کارنامه خود 
دارد، ابراز کرد: براى اولین بار مســابقات استانى دوچرخه ســوارى را درنصر آباد با حضور 
دوچرخه ســواران ملى با همکارى شــهردارى محمدآباد برگزار کردیم. شهردار نصرآباد 
همچنین با اشاره به دیگر اقدامات فرهنگى این شــهردارى افزود: هر سال جشن هایى با 
دعوت از خادمان حضرت امام رضا(ع) در سطح شهر برگزار مى کردیم و براى اولین بار هم 

مسابقات بازى هاى بومى محلى را براى بانوان نصرآباد برگزار کردیم.
شهردار نصرآباد خاطرنشان کرد: در چهار سالى که در این سمت حضور دارم حقوق پرسنل 
شهردارى کامل پرداخت شــده و بدهى آنچنانى به پیمانکاران نداریم و به زودى نیز همه 
حقوق ها به روز پرداخت مى شود و نهایت تالشــمان را نیز مى کنیم بدهى زیادى براى 

شهردار بعدى به جا نگذاریم.
غالمرضایى در پایان ضمن تبریک به منتخبان مردم در دوره جدید شوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا به خصوص نمایندگان منتخب مردم  نصرآباد در شوراى اسالمى این شهر ابراز 
امیدوارى کرد که با همدلى و همفکرى آنها اقدامات مناسب و ارزشمندى در جهت آبادانى و 

توسعه بیش از پیش شهرنصرآباد انجام شود.

عملکرد مصوب / اصالحیه شرح ردیف
درآمد ها

36,776,253,773 32,024,000,000 درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى ۱۱۰۰۰۰

539,169,350 435,000,000 درآمدهاى ناشى ازعوارض اختصاصى شهردارى ۱۲۰۰۰۰

11,039,254,623 8,101,000,000 بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى ۱۳۰۰۰۰

1,695,620,721 1,640,000,000 درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى ۱۴۰۰۰۰

1,101,000,000 1,000,000,000 کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى ۱۵۰۰۰۰

5,925,775,306 700,000,000 اعانات،کمک هاى اهدائى و دارائى ها ۱۶۰۰۰۰

57,077,073,773 43,900,000,000 جمع کل درآمدها 100000

16,675,399,711 16,600,000,000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى ۲۰۰۰۰۰

 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى ۳۰۰۰۰۰

73,752,473,484 60,500,000,000 جمع کل منابع شهردارى

0 0 منابع سازمانها،شرکتها و موسسات
0 0 کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

73,752,473,484 60,500,000,000 منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى

عملکرد مصوب / اصالحیه شرح ردیف
ماموریت ها

11,795,352,700 11,505,000,000 کالبدى و شهرسازى ۱

16,466,895,420 15,340,000,000 محیط زیست و خدمات شهرى ۲

3,670,884,060 4,362,000,000 ایمنى و مدیریت بحران ۳

12,661,860,115 7,903,000,000 حمل و نقل و ترافیک ۴

21,015,808,082 21,325,000,000 خدمات مدیریت ۵

64,810,000 65,000,000 اجتماعى و فرهنگى ۶

65,675,610,377 60,500,000,000 جمع کل ماموریت ها

65,675,610,377 60,500,000,000 جمع کل مصارف شهردارى

8,076,863,107 0 على الحسابها و موجودیهاى پایان دوره
0 0 کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است

73,752,473,484 60,500,000,000 مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

گزارش عملکرد مالى سال 1399 شهردارى نصرآباد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002410 مورخ 1400/02/26 هیات ســه آقاى 
مهدى کمالى به شناسنامه شماره 5013 کدملى 1287218792 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع پالك شماره 4 و 
5 و 6 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 

1155933 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/160

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026001933 مورخ 1400/02/13 هیات یک آقاى 
اصغر فریدون پور به شناسنامه شــماره 5 کدملى 6219814975 صادره فریدن فرزند 
حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 149,92 مترمربع از پالك 14765 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت عبدالعلى و حســنعلى امیدیان. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/23 - م الف: 1155943 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شــمال 

اصفهان /4/162

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026001269 مورخ 1400/01/29 هیات چهار آقاى 
خانم بتول پهلوانى به شناسنامه شــماره 937 کدملى 1286940206 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,08 مترمربع پالك 
شــماره 79 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى خانم بیگم اغا 
امین الرعایائى خوابجانى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1155958 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/164

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002763 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى 
روح اله قاسمى اسکندرى به شناسنامه شــماره 5740 کدملى 1159006709 صادره 
فریدن فرزند اسفندیار نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
161,77 مترمربع پالك شماره 55 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک 

رسمى مسعود احمدى
و راى شــماره 140060302026002764 مورخ 1400/03/01 هیــات چهار آقاى 
انوشیروان قاسمى به شناسنامه شــماره 2044 کدملى 1159324591 صادره فریدن 
فرزند اسفندیار نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
161,77 مترمربع پالك شماره 55 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک 
رسمى مسعود احمدى

و راى شماره 140060302026002765 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى مهدى 
سلمانى به شناسنامه شماره 2296 کدملى 1159327106 صادره فریدن فرزند مسلم 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 161,77 مترمربع 
پالك شــماره 55 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رســمى 
مســعود احمدى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1155996 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/166

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003151 مورخ 1400/03/06 عباســعلى قاسمى 
ارداجى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291307117 
در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 8822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 276/52 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/23 - م الف: 1156011 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/168

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002400 مورخ 1400/02/26 هیات ســه آقاى 
مصطفى شیاسى به شناسنامه شــماره 28 کدملى 5499463166 صادره تیران فرزند 
قاسم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122,50 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رســمى اشرف مسعود. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156112 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شــمال 

اصفهان /4/174

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان  هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.  لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 

مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1ـ برابر رأى شماره 140060302023000265 مورخ 1400/03/18 خانم آزیتا 
کیانى دهنوى به شماره شناسنامه 1028 کدملى 6339504353 صادره از ناغان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 43/06 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 3443- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف انجمن 

مددکارى به متقاضى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156074 - ابوالفضل ریحانى - رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /4/176

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139960302027015760 مــورخ 1399/08/29 زهره کردگارى 
کردآبادى فرزند جواد بشــماره شناســنامه 1229 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1283987899 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
107 فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/20 مترمربع. 
خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى حیدر. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156159 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/185

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026000903 مورخ 1400/01/22 هیات ســه خانم 
مرضیه ابدار به شناسنامه شماره 52294 کدملى 1280950226 صادره اصفهان فرزند 
اکبر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,88 مترمربع 
پالك شماره 13825 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
و راى شماره 140060302026000904 مورخ 1400/01/22 هیات سه آقاى حسن 
نم نباتى به شناسنامه شماره 58611 کدملى 1281683515 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,88 مترمربع 
پالك شماره 13825 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 

1156142 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/187

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 140060302026002446 مورخ 1400/02/27 هیات ســه خانم 
طاهره اســتکى چادگانى به شناســنامه شــماره 106 کدملى 5759660187 صادره 
فریدن فرزند صفر على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 128مترمربع 

پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى اسداله طوطیان. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156231 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/189

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به آقاى مسلم عبدالمالکى خواهان امیر حسین 
اسدى دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت 
شما تقدیم که به کالسه 1400/ 181 ثبت و براى روز شنبه مورخ 30 / 5 / 1400 ساعت 
30 / 4 بعد از ظهر تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد 

شد . 1163135/م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /4/261

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به آقاى مصطفى ایوز خواهان امیر مبارکى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما 
تقدیم که به کالسه 1400/ 165 ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 25 / 5 / 1400 ساعت 
30 / 2 بعد از ظهر تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد 

شد . 1163132/م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /4/262

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به آقاى مرتضى ایوز خواهان امیر مبارکى دولت 
آبادى دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت 
شما تقدیم که به کالسه 1400/ 166 ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 25 / 5 / 1400 
ساعت 3 بعد از ظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد 

شد. 1163133/م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /4/263

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001062 - تاریخ ارســال نامه: 1400/04/03 نظر 
به اینکه ســند مالکیت تمامت 6864 ســهم مشــاع از 283500 ســهم ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره: 1109 فرعى از 2- اصلى کــه طبق دفتر الکترونیکى شــماره 
139920302008004966 بنام ســلیمه حیدرى شــهرضا ثبت و سند صادر گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 140021702008004971 
- 1400/4/1 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
20389- 1400/3/30 به گواهى دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعى است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1156240 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /4/264

آگهى تغییرات
شــرکت آژیراك آروند درنیکا سهامى 
خاص به شماره ثبت 63182 و شناسه 
ملــى 14008648321 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - هاجر رفیعى دولت آبادى به کدملى 
6609904243 ، مریم رفیعى به کدملى 
6609913072 و مژگان داورى دولت 
آبادى به کدملى 6600089660 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - فاطمه ربیعى 
بــه کدملــى 6600074493 و وجیهه 
حق شناس به کدملى 1271887967 
بترتیب بســمت بازرس اصلــى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1163490)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع غذایى فرادیس سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 25716 و شناسه ملى 10260464765 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید دوســت محمدى به کدملى 1285100751 بسمت مدیرعامل و میثم محمدى زاده به کدملى 0569396085 
بسمت رئیس هیات مدیره و سید حمید لوح موسوى به کدملى 1289669163 بســمت نایب رئیس هیات مدیره و فیروز دوست محمدى به کدملى 6219647262 
بسمت عضو اصلى هیات مدیره و سید مصطفى لوح موسوى به کدملى 1287553672 به سمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین 
مشایخى موجانى به کدملى 1290039879 و امیرمهدى پورتوسلى به کدملى 1285567889 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى ثابت مدیرعامل و یکى 
از دو امضاى رئیس یا نایب رئیس با مهر شرکت معتبر مى باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 99به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163474)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى آسمان نیلگون اســپادانا سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 47232 و شناســه ملى 
10260653232 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/04/02 جهانمــرد ولیخانى قصرچمى 
بشماره ملى1817842579 بعنوان رئیس هیات مدیره 
- مهین حضوربخش بشــماره ملى1283777231 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره - ملیحه ولیخانى 
بشماره ملى1288331363 بسمت مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1163491)

آگهى تغییرات
شــرکت ســاختمانى نقش جهان دقیق ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 20531 و شناســه ملى 
10260413932 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/03/17 حســین الیاس پور به کدملى 
4689122601 بســمت مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره ، علیرضا الیاس پور به کدملى 4689778590 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره و ســبزوار الیاس 
پور به کدملى 4689707790 بســمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و 
نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1163451)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى مهاب دژ اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
35296 و شناسه ملى 10840095600 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : علیرضا عرب بافرانى به 
کدملى 1289037280 و مجید کریمیان 
شمس آبادى به کدملى 1289395624 
و امیر مهرداد عــرب بافرانى به کدملى 
4579891465 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمد رضا فریدون به کدملى 
1288174624 و امیرحسین منتظرى 
به کدملى 1281859699 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1163487)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل آشنا بار سهامى خاص 
به شــماره ثبت 5967 و شناســه ملى 
10260270953 به استناد نامه شماره 
21/22513 مورخ 1400/04/08 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - تقى لطفى ریزى به 
شــماره ملى 1285357876، مجتبى 
مرتهب به شماره ملى 1280294515 
و محمــد مرتهــب بــه شــماره ملى 
1284480739 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
سعید بالو به شماره ملى 1287897010 
به عنوان بــازرس اصلــى و محمد ولى 
پور به شــماره ملى 2181053138 به 
عنوان بــازرس على البــدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1163486)

آگهى تغییرات
شــرکت تجلى وحدت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 11462 و شناســه 
ملــى 10260325134 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/26 محمد افراز اسفندارانى 
بشــماره ملى 5649842531 - رضا 
اصفهانى بشماره ملى 1280822392 
- عبدالرضــا محمــدى بشــماره ملى 
1129576493 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره و ابراهیم خطا بخش بشماره 
ملــى 1288599137 بعنــوان عضو 
على البدل براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . محسن قدرخواه بشماره ملى 
1287671276 و احمد رحمانى بشماره 
ملى 5409846435 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 
گردید . ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالى 1399 بتصویب رسید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1163482)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسان مشاور شهر و اندیشه 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
19624 و شناسه ملى 10260405108 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/03/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : شــیوا ثناگو به شماره ملى 
0079288261 به سمت رئیس هیات 
مدیره ، رحمت اله ضرغام به شماره ملى 
1289298319 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره و فــرزاد ضرغام به 
شــماره ملى 1288876173 به سمت 
نایب رئیس هیــات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
است ، ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1163460)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسان مشاور شــهر و اندیشه شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 19624 و شناســه ملى 10260405108 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شیوا ثناگو به شــماره ملى 0079288261 ، رحمت اله ضرغام به شماره ملى 
1289298319 و فرزاد ضرغام به شماره ملى 1288876173 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . مهین السادات 
سامرئى به شماره ملى 1282622943 به سمت بازرس اصلى و نسرین زاهدى به شماره ملى 0034891587 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163459)
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حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان 

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 2 پالك زمین نبش خیابان میرداماد با کاربرى تجارى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده 
در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى 
و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

م.الف:1161358 

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرىـ  موقعیت زمینمساحتشماره پالكشماره مجوز شورانوبت آگهىردیف

تجارى مسکونىـ  نبش 170ـ997/ش/99نوبت سوم1
35/000/0005/950/000/000خیابان میرداماد

تجارى مسکونىـ  نبش 173ـ997/ش/99نوبت سوم2
35/000/0006/055/000/000خیابان میرداماد

قرارداد پیام نیازمند با باشگاه پورتیموننزه پرتغال رسمى 
شد و این باشگاه خبر آن را اعالم کرد.

در شــرایطى که لیگ برتر فوتبال ایران هنوز در حالى 
برگزارى است و ســه هفته از آن باقیمانده و مسابقات 
جام حذفى نیز در راه است، باشگاه پورتیموننزه به خرید 
ایرانى خود براى خط دروازه صحه گذاشت و این گلر 26 
ساله را به عنوان دروازه بان این فصل خود معرفى کرد. 
حاال او در کنار علیرضا بیرانوند دومین گلر ایرانى شاغل 

در فوتبال این کشور خواهد بود.
در مطلبى که در سایت باشگاه پورتیموننزه منتشر شده، 
مدت قرارداد پیام نیازمند تا ســال 2024 عنوان شده و 
هم چنین 10 میلیون یورو حق فســخ براى آن در نظر 

گرفته شده که عدد عجیب و غریبى است.
به نوشته وبسایت پورتیموننزه، در پرتغال باشگاه هاى 
مختلفى براى جذب این بازیکن بــا یکدیگر در رقابت 
بودند و در نهایت نیازمند این تیم منطقه آلگراوه پرتغال 
را انتخاب کرد؛ نیازمند در جام ملت هاى آســیا 2019 
حاضر بوده و فوتبال خود را از باشگاه پیکان آغاز کرده و 
بعد از آن به سپاهان پیوسته و پیش از پورتیموننزه عضو 

این باشگاه بوده است.
همچنین گــروه مدیریتى باشــگاه پورتیموننزه از پیام 
نیازمند به علت باور داشتن به پروژه ورزشى ارائه شده 
توسط باشــگاه تشــکر کرده و و براى او بزرگ ترین 
موفقیت هاى شخصى و ورزشــى را در دفاع از دروازه 

آلوینگرا آرزو مى کند.

در انتظار انفجار بمب در اصفهان
اما با قطعى شدن حضور پیام نیازمند در تیم پورتیموننزه 
پرتغال باید منتظر انفجار یکى از بمبهاى نقل و انتقاالت 

تابستانى لیگ برتر در اصفهان باشیم.
لژیونر شــدن نیازمند البتــه خبر جدیدى نیســت و از 
همان روزهاى اول که چنین خبرى منتشــر شده بود، 
گمانه زنى ها درباره جانشــین احتمالى او در تیم محرم 
نویدکیا شروع شد. ابتدا گفته شــد که سپاهان با على 
بیرانونــد مذاکره کــرده و با رقم بســیار باالیى در پى 
جذب دروازه بان اصلى تیم ملى ایران بوده اند تا شــاید 
دروازه بان آنتورپ به لیگ برتر برگردد منتهى على بیرو 
اعالم کرد که مى خواهد در اروپا به فوتبالش ادامه دهد 

و نهایتا هم راهى بواویشتا شد.
بوژیدار رادوشــوویچ دیگر نامى بود که شایعاتى درباره 
احتمال حضورش در سپاهان منتشر شد و با منتفى شدن 
این موضوع حاال از یک دروازه بان سرشناس به عنوان 
جانشین احتمالى نیازمند نام برده شده است. دروازه بانى 
که یکى از چهره هاى خبرســاز لیگ برتر در این فصل 
بوده و طى روزهاى گذشــته خبرهایى درباره احتمال 
جدایى او از تیم فعلى اش و حضورش در سپاهان منتشر 
شده است. در صورتى که این انتقال رخ دهد، بدون شک 
سپاهان یکى از بمب هاى تابستانى لیگ برتر را منفجر 

خواهد کرد.
در همیــن حال، به نظر مى رســد اصفهانى ها رشــید 
مظاهرى را هم زیر نظر گرفته اند. رشــید این روز ها در 
استقالل تبدیل به یک بازیکن نیمکت نشین شده و با 
درخششى که سیدحسین حســینى داشته بعید است به 
این راحتى ها فرصت حضور دوباره در ترکیب استقالل 

را به دست بیاورد.
از طرفى مشکالت مالى که باشگاه استقالل دارد، رشید 
و چند بازیکن دیگر را به این فکر انداخته که در صورت 
داشتن پیشنهادى بهتر، از استقالل جدا شوند. سپاهان 

از معدود تیم هاى ایرانى است که مشکلى براى پرداخت 
دستمزد بازیکنانش ندارد و طبیعى است اگر مظاهرى 
حس کند جایگاهش در استقالل تغییرى نخواهد کرد، 

راهى اصفهان شود.

پایان فصل حرف مى زنم
اما پیام نیازمنــد بعد از قطعى شــدن حضورش در تیم 
پورتیموننزه پرتغال، با انتشــار یک استورى در صفحه 
شخصى اینستاگرامى اش، از هواداران سپاهان تشکر و 
اعالم کرد درباره برخى مسائل پیرامون خودش بعد از 

پایان فصل صحبت مى کند.

واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا
کنفدراسیون فوتبال آســیا هم به انتقال دروازه بان ملى 
پوش ایرانى به باشگاه پرتغالى واکنش نشان داد. سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص این انتقال نوشت: 
نیازمند با قراردادى 3 ســاله راهى باشگاه پورتیموننزه 
پرتغال شد و جا پاى بیرانوند گذاشــت. بیرانوندى که  
صورت قرضى از باشــگاه آنتورپ بلژیک به باشــگاه 

بواویشتا پیوست.
AFC عنوان کرد که نیازمند ســال 2015 ( 1394) در 

پیکان فعالیت خــود را آغاز کرد و پــس از 24 بازى به 
ســپاهان پیوســت. او دو فصل در اصفهــان گذراند و 

توانست به تیم ملى نیز راه پیدا کند.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: نیازمند در دیدار 
دوستانه تیم ملى کشورمان مقابل تیم ملى ازبکستان در 
سال 2020 در ترکیب قرار گرفت و به پیروزى 2 بر یک 
رسید.  جعفر سلمانى دیگر بازیکن کشورمان در باشگاه 

پورتیموننزه است.

باشگاه پورتیموننزه پرتغال رسماً خبر جذب دروازه بان طالیى پوشان را تأیید کرد

سپاهان نیازمند را  از دست داد

ونى خود را طبق مشخصات اعالم شده 

خذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى 
فرمایند.

م.الف:1161358

قیمت پایه کل (ریال)پایه هر مترمربع

35/000/005/950/000/000

35/000/006/055/000/000

ترکیب قرار گرفت و به پیروزى 2 بر یک  2 در 2020 
د.  جعفر سلمانى دیگر بازیکن کشورمان در باشگاه 

یموننزه است.

تیم فوتبال آ.اك یونان به دنبال جذب احسان حاج صفى کاپیتان تیم 
ملى ایران و بازیکن تیم سپاهان است.

سایت «iefimerida» یونان خبر داد باشگاه آ. اك یونان با احسان حاج 
صفى کاپیتان تیم ملى ایران و بازیکن تیم سپاهان در حال مذاکره است 

و این مذاکرات در حال نهایى شدن است.
آ. اك به دنبال یک مدافع چپ اســت و گزینه آنها احسان حاج صفى 
بازیکن تیم ملى ایران است. حاج صفى پیش از این سابقه بازى در تیم هاى 

المپیاکوس و پانیونیوس یونان را دارد.
طبق اعالم این سایت، حاج صفى با باشگاه ســپاهان قرارداد دارد اما در 
قرارداد او بند پیشنهاد اروپایى ذکر شده و بنابراین مى تواند بدون مشکل از 

این تیم ایرانى جدا شود.
در حال حاضر کریم انصارى فرد دیگــر کاپیتان تیم ملى ایران هم در تیم 

آ. اك حضور دارد.
حاج صفى فصل گذشــته هم مورد توجه تیم آریس یونان قرار داشــت و 
مذاکرات جدى با این تیم انجام داد اما در نهایت باشگاه تراکتور به وى اجازه 

جدایى نداد.
همچنین سایت «sportime» یونان از عالقه چند باشگاه یونانى به جذب سروش 
رفیعى هافبک تیم سپاهان خبر داده  است. این سایت اعالم کرده شاید مقصد رفیعى 

تیم آ. اك باشد ولى چند باشگاه براى جذب وى اقداماتى انجام داده اند.
در صورت جدایى رفیعى و حاج صفى از سپاهان، این تیم با هدایت محرم نویدکیا 
براى فصل بعد کار دشوارى خواهد داشت چرا که پیام نیازمند دروازه بان این تیم 

هم با باشگاه پورتیموننزه به توافق رسیده و فصل بعد راهى لیگ پرتغال مى شود.

شبیخون تیم هاى یونانى 
به سپاهان

سردار آزمون در آستانه جدایى از 
تیم فوتبال زنیت قرار دارد.

تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ 
نخستین فهرســت رسمى اش 
را براى فصل جدید شــامل 17 
بازیکن اعالم کرد که در آن نام 
سردار آزمون، مهاجم ایرانى دیده 

نمى شود. 
بر اساس این گزارش، سردار 
آزمون که یکــى از بهترین 
گلزنان زنیت در ســه فصل 
اخیر بود به احتمال فراوان با 
اقدام جدیــد این تیم در 
آستانه جدایى و 
انتقال به یک 
لیگ اروپایى 

قرار گرفت.

طبق اعالم رســمى باشــگاه الغرافه قطر، 4 بازیکن خارجى با این تیم 
خداحافظى کردند تا شایعات در خصوص پیوستن 2 ستاره ایرانى به جمع 

بازیکنان استراماچونى قوت گیرد.
باشگاه الغرافه قطر به طور رســمى از پایان همکارى خود با 4 بازیکن 
خارجى تیم خبر داد. این باشگاه از زحمات این بازیکنان تشکر و براى آنها 
آرزوى موفقیت کرد.جاچئول کو از کره جنوبى، هکتور مورنو از مکزیک، 
سرجان کانون از ساحل عاج و عدالن قدیره از الجزایر، 4 بازیکن خارجى 

هستند که از سوى باشگاه الغرافه و استراماچونى کنار گذاشته شدند.
از سوى دیگر هنوز وضعیت 2 بازیکن خارجى دیگر الغرافه یعنى سفیان 
هنى از الجزایر و جاناتان کوجاى از ساحل عاج هنوز مشخص نیست و 
باید دید تصمیم استراماچونى در این خصوص چه خواهد بود. سرمربى 
ایتالیایى که هفته گذشته رسمًا ســرمربى الغرافه شد هر چه زودتر باید 

بازیکنان مدنظر خود را براى پنجره تابستانى مشخص کند. 
به گفته رسانه هاى قطرى آندره آ استراماچونى به دنبال على کریمى و 
مهدى قائدى نیز است و باید دید چه اتفاقى در پنجره نقل و انتقاالت 
این باشگاه رخ خواهد داد.از على کریمى، بازیکن فصل گذشته الدحیل 

و کنونى اس ســى قطر به عنوان گزینه اصلى 
استراماچونى نام برده مى شود.

آیا عیسى آل کثیر سورپرایز یحیى براى 
دربى جام حذفى خواهد بود؟

مصدومیــت مهاجــم تیــم فوتبــال 
پرسپولیس در دقایق پایانى دیدار با فوالد 
باعث شد تا اخبارى درباره غیبت احتمالى 

این بازیکن در دربى منتشر شود.
آل کثیر طى چند هفته اخیــر روى دور 
بدشانسى بوده است. آخرین گلزن دربى 
که در دیدار سوپرجام هم تک گل بازى 
را زده بود، جلوى تراکتور با شکســتگى 
انگشت دست مواجه شد تا در بازى هاى 
بعدى تیمش با دست آتل شده بازى کند.

آل کثیر که به خاطــر جنوبى بودنش، به 
نسبت سایر بازیکنان پرسپولیس، مشکل 
کمترى براى بازى در هواى بسیار گرم 
اهواز داشت، جلوى فوالد هم در دقیقه 82 
مصدوم شد تا یحیى گل محمدى چاره اى 
جز تعویض این بازیکن با مهدى عبدى 

نداشته باشد.

مهاجم پرسپولیس، روى برانکارد از بازى 
خارج شــد و از قیافه اش معلــوم بود که 

نگران مصدومیت جدیدش است.
او از ناحیه همســترینگ مصدوم شد و 
گفته مى شد شرایطى مشابه وحید امیرى 
دارد و حتى ممکن اســت تا پایان فصل 
نتواند تیمش را همراهى کند منتهى بعد 
از غیبت این بازیکن جلــوى آلومینیوم، 
حاال برخى اخبار حاکى از آن اســت که 
شاید این بازیکن بتواند جلوى استقالل 

به میدان برود.
شنیده ها حاکى از آن اســت که اگر آل 
کثیر در تمرین  پرســپولیس بتواند بدون 
مشکل پا به توپ شود، این احتمال وجود 
دارد که یحیى گل محمدى از او به عنوان 
یکى از تعویضى هــاى تیمش در دربى 
استفاده کند چرا که شرایط این بازیکن 
طورى اســت که امکان 90 دقیقه بازى 

کردن را ندارد.

اگر چه امیر عابدزاده از ماریتیمو جدا شده است اما على علیپور دیگر بازیکن ایرانى این تیم به حضور خود در 
جمع بازیکنان ماریتیمو ادامه خواهد داد.

البته ادامه حضور على علیپور در تیم ماریتیمو قابل پیش بینى بود به این دلیل که مهاجم سابق تیم پرسپولیس 
بعد از راهیابى به ترکیب ثابــت این تیم در هفته هاى پایانى عملکرد خوبى از خود به نمایش گذاشــت و در 

سه بازى با خلق یک موقعیت گل و به ثمر رساندن دو گل 9 امتیاز براى تیمش به ارمغان آورد و یکى از 
بازیکنان اثر گذارى در بقاى تیم ماریتیمو بود. از ســویى على علیپور یک فصل دیگر با ماریتیمو 

قرارداد دارد و باید نسبت به این قرارداد متعهد باشد. 
تمرینات آماده سازى تیم ماریتیمو براى فصل جدید آغاز شده است و نکته جالب اینکه 

در بازى دوستانه ماریتیمو با براگا على علیپور زننده دو گل از سه گل تیم ماریتیمو 
بود. على علیپور در هفته هاى پایانى فصل گذشته لیگ برتر پرتغال در پست 
وینگر هم براى ماریتیمو بازى کرد و این براى اولین بار بود که مهاجم سابق 
تیم پرسپولیس در این پست ایفاى نقش مى کرد. البته بعد بازى در این پست 
به پست اصلى اش یعنى مهاجم برگشت و به  نظر مى رسد در فصل جدید هم 
براى ماریتیمو در پست مهاجم بازى خواهد کرد. سرمربى تیم پیش بینى کرده 
است فصل جدید على علیپور با توجه به وفق پیدا کردن با شرایط بازى در لیگ 

برتر پرتغال تبدیل به یکى از مهاجمان برتر این لیگ شود.

علیپور در ماریتیمو 
ماندگار شد

سورپرایز پرسپولیس براى دربى

مدیر برنامه علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانى تیم فوتبال برایتون گفت: باشگاه 
دیگرى به جز فاینورد به جذب علیرضا عالقه مند است.

بحث جدایى علیرضا جهانبخش ملى پوش فوتبال ایران از تیم برایتون انگلیس 
از چند ماه پیش و حتى در نقل و انتقاالت زمستانى مطرح شد اما تا به امروز اتفاقى 
در این زمینه نیفتاده اســت. جهانبخش که از نیمکت نشینى هایش در برایتون 

رضایت ندارد، به احتمال زیاد در این تابستان، برایتون را ترك مى کند.
از تیم هاى هلندى از جمله فاینورد به عنوان یکى از گزینه هاى جدى جهانبخش 
یاد مى شود. حتى رسانه هاى هلند خبر دادند که این ملى پوش ایرانى جایگزین 

«استیون برگویس» در فاینورد مى شود.
با این حال، «اندى نیلور» خبرنگار با سابقه که خبرهاى مربوط به باشگاه برایتون 

را پوشش مى دهد، احتمال انتقال جهانبخش به تیم فاینورد را رد کرد.
نیلور گفت: گزارش ها حاکى از لینک شــدن جهانبخش با فاینورد است. من با 
نماینده (ایجنت) جهانبخش صحبت کردم. او گفت که تیم دیگرى عالقه مند 

به جذب وینگر برایتون است و هنوز تصمیم قطعى درباره آینده اش گرفته نشده 
است. 

این خبرنگار افزود: جهانبخش اخیراً در اختیار تیم ملى ایران بود. مشخص نیست 
که او در اردوى هفته آینده برایتون در اسکاتلند حاضر مى شود یا نه.

واکنش مدیر برنامه جهانبخش به پیشنهاد باشگاه فاینورد

سردار در آستانه جدایى از زنیت 2 ستاره استقاللى در آستانه 
پیوستن به تیم استرا

انه جدایى از
ر دارد.

ن پترزبورگ
ت رسمى اش
7 شــامل17
که در آن نام
م ایرانى دیده

ش، سردار
ز بهترین
ــه فصل

 فراوان با 
ن تیم درن تیم در 
جدایى و
 به یک
روپایى 

فت.
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مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد تأسیس بهزیستى در کشور  با بیان اینکه در سال 
جارى «بهزیســتى در گام دوم: هوشمندسازى، محله 
محورى و سالمت اجتماعى در خانواده» به عنوان شعار 
هفته بهزیستى در کشور تعیین شده، گفت: فحواى این 
شعار نشان دهنده عملکرد و سیاستگذارى ما در آینده 
خصوصًا در بحث محله محورى و ســالمت اجتماعى 
در خانواده هاست، معضلى که ما در بحث آسیب هاى 

اجتماعى بسیار با آن دست به گریبان هستیم.
دکتر ولى اله نصر با بیان اینکــه 123 هزار فرد داراى 
معلولیت هم اکنون تحت پوشــش سازمان بهزیستى 
استان اصفهان قرار دارند، افزود: حدود 10 هزار خانواده 
نیز تحت پوشش امور اجتماعى این سازمان قرار دارند 
که شامل دریافت خدمات مستمر ما مى شوند و طبق 
برنامه ساالنه باید 20 درصد از افراد تحت پوشش خود 
را توانمند کنیم و 20 در صد دیگر جایگزین آنها کنیم 
که شاید در این قضیه خیلى موفق عمل نکرده باشیم.  

وى در خصوص مســتمرى هایى که از طرف سازمان 
بهزیســتى به افراد تحت پوشــش پرداخت مى شود، 
گفت: از اوایل امسال مستمرى که به خانواده هاى تحت 
پوشش سازمان بهزیستى پرداخت مى شود رشد خوبى 
داشــته اما باز هم جوابگوى نیاز این خانواده ها نیست. 
وى ابراز امیدوارى کرد مستمرى هایى که در مجلس 
تصویب مى شــود و به آنها براى اجرا ابالغ مى شود به 

حدى برسد که بتواند جوابگوى نیاز خانواده ها باشد.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با تأکید بر اینکه این 
سازمان و کمیته امداد پیش از تحت پوشش قرار دادن 
خانواده ها از هم استعالم مى گیرند تا مبادا مددجویى 

تحت پوشش دو ارگان قرار گیرد، گفت: با وجود اینکه ما 
و کمیته امداد در این خصوص همپوشانى نداریم اما در 
این زمینه بین خیریه ها چه در سطح کشور چه در استان 
اصفهان ناهماهنگى وجــود دارد و این یکى از دغدغه 
هاى شوراى مشارکت سازمان بهزیســتى در استان 

است. دکتر نصر ابراز امیدوارى کرد که 
تمهیداتى اندیشیده شــود تا مؤسسات 
خیریه هم در ایــن خصوص هماهنگى 
بهترى داشــته باشــند چرا که به گفته 
وى، در حال حاضر بخش بزرگى از نیاز 
مددجویان توســط خیرین و مؤسسات 
خیریه تأمین مى شــود و این خیریه ها 
بازوان توانمندى هســتند که ســازمان 

بهزیستى را یارى مى کنند.
وى همچنیــن درخصــوص افزایش 
خشــونت و آســیب هــاى خانوادگى 
و همســرآزارى در دوران شــیوع کرونا 
تصریح کرد: کرونا با تعطیلى کسب و کار 
و خانه نشین کردن سرپرستان خانوار و 
استرس هایى که در پى داشته باعث رشد 

مختصر مشکالت و تنش ها در برخى از خانواده ها شده 
اما نه آنطور که چشمگیر باشد و بنا به آمارهاى اورژانس 
اجتماعى، خشونت هاى خانگى در این دوران افزایش 

بى رویه نداشته است.
مدیر کل بهزیستى اســتان افزود: در ســال گذشته 
همســرآزارى، کودك آزارى و اعتیــاد در رتبه هاى 
نخست مراجعه به اورژانس اجتماعى قرار داشته و عدم 
اشــتغال و بى کارى نیز که مى تواند منجر به بسیارى 
از آسیب هاى اجتماعى شــود در رتبه هاى بعدى قرار 

داشته است.

   موفقیت در مقابله با کرونا 
معاون امور توانبخشى بهزیستى اســتان اصفهان هم 
در این نشست با یادآورى این موضوع که حدود 18 ماه 
است کشور درگیر کروناست، گفت: از ابتداى شیوع موج 
کرونا و حتى قبل تر از آن، که بحث آنفلوآنزاى فصلى در 

کشور مطرح بود کمیته پیشگیرى از بیمارى هاى واگیر با 
همکارى سازمان بهزیستى و وزارت بهداشت تشکیل شد 
تا از انتشار بیمارى هاى واگیردار در مراکز تجمعى سازمان 
بهزیستى جلوگیرى شود. و بدین ترتیب ما آمادگى الزم 

را در این خصوص قبل از شیوع کرونا پیدا کرده بودیم.
دکتر پژمان پورشبانان در خصوص مجموعه اقداماتى که 
در این خصوص در طول این 18 ماه در بهزیستى کشور و 
استان انجام شد، گفت: سازمان بهزیستى استان با تعامل 
بسیار خوب با معاونت بهداشتى دانشگاه، معاونت غذا و دارو 
و معاونت درمان دانشگاه موفق شده در این خصوص خوب 

عمل کند و حداقل مشکل را داشته و مقایسه عملکرد این 
ســازمان با آمارهاى جهانى نشان دهنده عملکرد موفق 

این سازمان است.
   10 درصد معتادان استان، معتاد متجاهر 

هستند

معاون امور پیشگیرى بهزیستى اســتان اصفهان نیز 
درادامه این نشست در پاسخ به ظرفیت پذیرش معتادان 
در مراکز ماده 16 ســازمان بهزیستى اســتان با بیان 
اینکه ما در قانون دو دســته معتاد داریم، گفت: قانون 
در خصوص معتادان دو تبصــره دارد یکى ماده 16 که 
مخصوص معتادان متجاهر اســت که ابایى از آشکار 
کردن اعتیاد خود ندارند و به دنبال درمان هم نیســتند 
و ماده 15 هم به معتادانى اختصاص مى یابد که مجرم 
نیســتند و بیمارند به مراکز درمانى مراجعه مى کنند. 
دکتر على اکبر ابراهیمى در ادامه با بیان اینکه در استان 

اصفهان دو مرکز ماده 16 بــراى نگهدارى از معتادان 
متجاهر مرد داریم، افزود: یکى از این مراکز ســال 92 
در بهارستان توسط شوراى مبارزه با موادمخدر استان 
با ظرفیت صد نفر احداث شده و دو سه سالى است که 
به سازمان بهزیســتى واگذار شده و ما ظرفیت آن را به 
200 نفر رسانده ایم و از دو سال پیش هم 
نیروگاهى گسترده در مبارکه توسط سپاه 
به این امر اختصاص یافته که حدود 350 
معتاد متجاهر مرد در آنجا در دوره هاى 

سه تا شش ماهه اقامت دارند. 
وى ابراز امیدوارى کرد که با هم افزایى 
سایر سازمان هاى متولى در این امر، تا 
یکى دو ماه آینده مرکز مــاده 16 براى 
معتادان متجاهر زن هم ایجاد شود. دکتر 
ابراهیمى خاطر نشــان کرد: 10 درصد 
معتادان اســتان اصفهان معتاد متجاهر 
هستند و در مراکز ماده 16 و مراکز ماده 
15 اســتان ظرفیت پذیرش آنها فراهم 
است اما مشــکل، هزینه نگهدارى این 
معتادان اســت که ما سهمیه مشخصى 
براى ایــن کار داریم و مابقى را باید شــوراى مبارزه با 

موادمخدر استان پرداخت کند.
   افتتاح نوزدهمین مرکز اورژانس اجتماعى

معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان هم در 
این نشســت خبرى با بیان اینکه هم اکنون در سطح 
اســتان 18 مرکز اورژانس اجتماعى مشغول فعالیت 
هســتند، گفت: ظرف چند روز آینده و در همین هفته 
بهزیستى، نوزدهمین مرکز هم شروع به کار خواهد کرد.
دکتر عبدالرضا اسماعیلى همچنین در خصوص بحث 
شبه خانواده ها گفت: در سطح استان اصفهان 40 خانه 

وجود دارد که در رده هاى مختلف از شــیرخوارگى و 
دختران تا سن ازدواج و پســران تا سن 18 سالگى در 
این خانه ها نگهدارى مى شوند و علیرغم اینکه خیرین 
بسیارى درخواست تأسیس این خانه ها را دارند سیاست 
سازمان بهزیستى این است که با کاهش این خانه ها، 
فرزندان نزد بســتگان خود یا خانواده هاى جایگزین 
نگهدارى شوند. اسماعیلى افزود: در قبال هر فرزندى 
که نزد بســتگان خود نگهدارى مى شود  سازمان یک 

میلیون تومان پرداخت مى کند.
معاون امور اجتماعى همچنیــن با بیان اینکه در بحث 
فرزند خواندگى سال گذشته 110 فرزند واگذار کردیم 
گفت: «طرح مشک» (طرح مراقبت مشارکتى) باعث 
شده جمعیت شیرخوارگاه این سازمان از حدود 70 نفر به 
15 نفر کاهش پیدا کند. وى با اشاره به اینکه ساختمان 
شــیرخوارگاه اصفهان یکى از ســاختمان هاى نمونه 
کشورى است، افزود: این شیرخوارگاه به زودى به بخش 

خصوصى واگذار خواهد شد.
    راه اندازى پویش «نذر آب» براى کمک 

به سیستان
دکتر امید رحمانیان، سرپرســت معاونت مشارکت 
هاى مردمى بهزیستى اســتان اصفهان نیز در این 
نشست با اشاره به 3 پویش «با من بازى کن» و «مهر 
و مهربانى » و «نذر آب» این سازمان براى دریافت 
کمک هاى مردمى عنوان کرد: در پویش «نذر آب» 
با توجه به بحران خشکسالى به خصوص در استان 
سیستان و بلوچســتان و روستاى بنت در این استان 
ما تانکرهاى آبى براى این مناطق در نظر گرفته ایم 
که هر کســى مى تواند از طریق کد دستورى ستاره 
6655 ستاره 2002 ســتاره یک مربع در پویش نذر 

آب شرکت کند.

در نشست خبرى مدیرکل و معاونان بهزیستى استان اصفهان عنوان شد

خشونت هاى خانگى  در دوران کرونا  افزایش بى رویه نداشته است
مرضیه غفاریان

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 6 پالك زمین از اراضى شهرك نگین با کاربرى مسکونى خود را طبق 
مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 1400/04/31 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شهردارى و یا با شماره 

52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده

شماره مجوز نوبت آگهىردیف
شورا

شماره 
کاربرىـ  موقعیت مساحتپالك

زمین
قیمت 
پایه هر 
مترمربع

قیمت پایه کل (ریال)

8,000,0001,836,000,000مسکونىـ  نگین157419229/50/ش/1400نوبت دوم1
8,000,0001,836,000,000مسکونىـ  نگین157422229/50/ش/1400نوبت دوم2
8,000,0001,820,000,000مسکونىـ  نگین157423227/50/ش/1400نوبت دوم3
8,000,00001,677,600,000مسکونىـ  نگین157424209/70/ش/1400نوبت دوم4
10,000,0002,696,000,000مسکونىـ  نگین157425269/60/ش/1400نوبت دوم5
10,000,0001,977,000,000مسکونىـ  نگین157436197/70/ش/1400نوبت دوم6

م.الف:1161361حسین ناظم الرعایا -  شهردار سده لنجان 

 نوبت دوم

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کد پستى 97543-81989  با شماره تماس 3- 35602421 
در نظر دارد پروژه " انجام امور خدماتى و پشتیبانى مربوط به آزمایشگاه ها و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان طبق  اسناد مناقصه"، از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شرکت 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و 
بازدید از محلهاى اجراى پروژه ها و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادى شرکت را جهت اجراى پروژه مندرج در اسناد مناقصه، 
اعالم نمایند. الزم به ذکر است تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات سرمایه اى سالهاى 1400 مى باشد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1400/04/26 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/05/12

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ530/000/000 ریال (معادل پنجاه و سه میلیون تومان)  است، که به یکی 
از صورتهاي زیر مى باشد:

الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار2(دو) ماه. 
ب. واریز وجه نقدي به حســاب تمرکز وجوه ســپرده اداره  کل حفاظت محیط  زیســت اســتان اصفهان به شــماره شــباى 

IR 310100004061006007670487 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران.

آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اى
" انجام امور خدماتى و پشتیبانى مربوط به آزمایشگاه ها

 و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان"

م.الف:1164122اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 نوبت اول

شــامگاه روز دوشــنبه 21 تیرماه پروژه هاى ورزشى و 
تفریحى شهردارى اصفهان شامل استخر نمونه کردآباد، 
سالمت کده مشتاق، مجموعه ورزشــى ارغوان، چمن 
مصنوعى شــهداى کردآباد، ورزشــگاه شهداى رهنان 
و شهربازى آبشــار با حضور شــهردار، اعضاى شوراى 

اسالمى شهر و معاونان شهردار افتتاح شد.
در این برنامه رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: خوشحالم که اکنون شهروندان 

اصفهان بار دیگــر زاینده رود را هرچنــد موقت، جارى 
مى بینند و امیدواریم این رود که نشــان آب و آئین است 

پایدار و همیشگى باقى بماند.
محمد عیدى اظهــار داشــت: اگر بخواهیم شــهر را 
زیست پذیر کنیم ابتدا باید یکى از مؤلفه ها و شاخصه هاى 
شهر زیست پذیر را محقق کنیم که یکى از این شاخصه ها 
تحقق شهر فعال با شهروندان فعال است و ما اگر به این 
درجه دست پیدا کنیم رافع هزینه هاى سنگین اقتصادى 
ناشى از آســیب هاى اجتماعى هســتیم و عالوه بر این 

هزینه هاى تعاملى نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وى ادامه داد: بازسازى و ترمیم مجموعه هاى ورزشى و 
تفریحى شهر با مشارکت بخش خصوصى در دستور کار 
قرار گرفته که ارزش اقتصادى مشارکت بخش خصوصى 
در 26 مجموعه معادل افزون بر 20 میلیارد تومان است 
که 20 مجموعه آن سال گذشته و شش مجموعه دیگر 

تیرماه 1400 افتتاح شد.
وى تصریح کرد: پنج مجموعه ورزشى و تفریحى دیگر 
از جمله جزیره بازى شهردارى نیز تا یک ماه آینده آماده 

افتتاح و بهره بردارى است.

عیدى گفت: مشارکت با بخش خصوصى خارج از برکات 
درآمدى از لحــاظ اقتصاد ورزش و ایجــاد درآمد پایدار 
براى شهر سه سرمایه، از جمله سرمایه انسانى را تقویت 

کرده است. 
معاون شــهردار افزود: از تاریخ 31 آذرماه سال 99 تا 31 
خردادماه سال 1400 تنها در محله فردوان که به عنوان 
یک محله محروم شــناخته مى شود، با مشارکت بخش 
خصوصى یک هزار و 700 نفر ثبت نام آموزشــى انجام 
شده است که سایر مراکز نیز به همین شکل آمادگى الزم 

براى استفاده شهروندان را دارد.
عیدى با ابراز خرســندى از این که سالمت کده مشتاق 
توسط یکى از خیران اصفهانى(سالمتیان) تجهیز و ترمیم 
شده است، ادامه داد: این مجموعه با صرف اعتبارى افزون 
بر 50 میلیارد ریال سرمایه گذارى، تجهیز و آماده استفاده 

شهروندان است.
وى خاطرنشان کرد: تمام مراکزى که به بخش خصوصى 
واگذار شد بر اســاس سیاست هاى مصوب شوراى شهر 
است و نگاه صرفًا درآمدزایى و سودجویانه وجود نداشته 

است.

آغاز به کار 6 مجموعه ورزشى و تفریحى در تابستان 1400

کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 
در محل ســالن اجتماعات اداره کل اســتاندارد استان 

اصفهان برگزار شد.
در این جلسه که  با حضور مدیر کل استاندارد استان، معاون 
دادستان اصفهان ، نمایندگان انجمن صنفى، اتاق بازرگانى 
صنایع و معادن و نماینده سازمان حمایت ازحقوق  مصرف 
کننده برگزار گردید،  در خصوص رسیدگى حقوقى به 10 

پرونده تصمیم گیرى الزم انجام شد.
در این  کمیسیون پرونده سه واحد تولیدکننده محصوالت 
غذایى، یک واحــد تولید کننده ســیم و کابل و 6 واحد 
تولیدى مصنوع طال مطرح  و مدارك و مستندات تخلف 
آنها مورد بررســى کارشناســى قرار گرفت که در پایان 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1-دو واحد لبنى و یک واحدتولیدى مصنوع طال  به علت 

عدم رعایت استاندارد هاى مربوطه ضمن جریمه نقدى 
طبق ماده 40، پرونده  آنها به مراجع قضایى ارجاع گردید.
2- براى دو واحد تولید کننده طال اخطار حقوقى  صادر 

گردید.
3- براى سه واحد تولیدى طال و یک واحد تولیدى سیم و 
کابل مقرر شد بررسیهاى تکمیلى انجام و در جلسه بعدى 

تصمیم گیرى الزم انجام شود.

بررسى مستندات تخلف 10 واحد صنفى

جلسه کنترل پروژه طرح هاى فاز هشت ارتباطات سیار 
مخابرات منطقه اصفهان، با حضور مدیر این مجموعه و 

معاون و مدیران معاونت سیار برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این 
جلسه که در ساختمان معاونت سیار برگزار شد؛ با اشاره 
به روند پیشرفت پروژه هاى همراه اول در استان اصفهان 
گفت: بحمدا... از ابتداى اجراى پروژه هاى فاز هشــت 
توسعه شبکه ارتباطات سیار در استان اصفهان، پیشرفت 
بسیار خوبى در رفع مشکالت آنتن دهى و افزایش پهناى 
باند اپراتور همراه اول حاصل شده که این نتیجه تالشهاى 
بى وقفه و شبانه روزى نیروهاى خدوم معاونت ارتباطات 

سیار مخابرات منطقه اصفهان است.
وى افــزود: باید بــا افزایــش هماهنگى هــا و جلب 
مشارکت هاى حاکمیتى و مردمى، در راستاى اجراى به 
موقع برنامه هاى کنترل پروژه ارتباطات سیار گام برداشته 
شــود و زمینه الزم براى جلب رضایت هم استانى هاى 

عزیز در شبکه سیار فراهم شود.
گفتنى اســت در این جلســه حضار به بررسى آخرین 
وضعیت اجرایى پروژه هاى فاز هشت سیار و مشکالت و 
دغدغه هاى پیش روى توسعه پروژه هاى مخابراتى در 

این مناطق پرداختند.
الزم به ذکر اســت، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در 
حاشیه این دیدار از قسمت هاى مختلف ساختمان معاونت 

ســیار بازدید کرد و از نزدیک در جریــان روند اقدامات 
قسمت هاى مختلف این مرکز قرار گرفت.

جلسه کنترل پروژه معاونت ارتباطات سیار مخابرات اصفهان برگزار شد


