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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان اعالم کرد که هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است؛

از مردم اصرار، از مسئوالن انکار

رییس کل دادگستری اصفهان:

 مجرمان حرفه ای و 
سابقه دار کنترل می شوند

تغییر زمان جمع آوری 
 پسماندهای تر 

در اصفهان

کارگروه های نخبگانی 
حل مسائل استان 

اصفهان تشکیل می شود

 ایمن سازی 2محور 
 کنترل سرعت اصفهان

 5میلیارد  اعتبار  نیاز  دارد

رنا
 ای

س:
عک

 شرکت آبفای استان
 اعالم کرد:

آب شرب اصفهان 
کامال سالم و 
بهداشتی است

 ساماندهی بازار بزرگ اصفهان 
در گرو مشارکت کسبه و دستگاه های ذی ربط؛

پیش از آن که دیر شود

روستای زیبای »جوینان« در کاشان؛
زیبایِی ناشناخته
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عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:
قیمت ها 10 تا 25 درصد افزایش یافت

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری:
گذر فناوری در اصفهان جان تازه ای می گیرد

5

شایعات واقعی شد

 معاون توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان اصفهان
 از آغاز هوشمندسازی فروش نان در استان خبرداد:
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اوکراین به سامانه »گنبد آهنین« مجهز می شود
یک شرکت فناوری در آمریکا به اوکراین برای ســاخت »گنبد آهنین« خود برای رهگیری کردن 
موشک های روســی کمک فنی خواهد کرد.به نقل از اســپوتنیک، در حالی که سفیر اوکراین در 
تل آویو اوایل ماه جاری اعالم کرده بود که کی یف مایل اســت ســامانه دفاع هوایی گنبد آهنین 
خریداری کند، اکنون یک شرکت فناوری مستقر در سانفرانسیسکو آمریکا قرار است با اوکراین 
همکاری کند تا این کشور سیستم دفاع هوایی »گنبد آهنین« خود را بسازد.پیش تر رسانه های 
صهیونیستی گزارش داده بودند که تل آویو از ترس واکنش روسیه، فروش سیستم ضد موشکی 
گنبد آهنین به کی یف را در سال ۲۰۲۱ ممنوع کرده است؛ اما اکنون »اندی کورتزیگ«، مدیر عامل 
یک شرکت فناوری مستقر در سانفرانسیسکو گفته که فناوری فعلی اوکراین قدیمی و کند است 
و وقتی یک موشک در راه است، داشتن یک کامپیوتر کند خیلی مفید نیست.کورتزیگ پیشنهاد 
کرد: »اگر بتوانیم آسمان اوکراین را ببندیم، اوکراینی ها شــانس بیشتری برای پیروزی در این 
جنگ خواهند داشت.«گفته می شود این طرح شامل بازسازی یک مرکز فرماندهی ضد موشکی 
اوکراین و ۴۵ ایستگاه نظارت متحرک برای بهبود چشمگیر دفاع هوایی است که در حال حاضر 

تنها یک پنجم موشک های روسیه را از بین می برد.

ادعای گاردین درباره ثروت مخفی »پوتین«
براساس گزارش ها، گفته می شــود که کاخ ها، کشتی های تفریحی و تاکســتان هایی که توسط 
دوستان و الیگارش ها در اختیار والدیمیر پوتین قرار گرفته اند، در حال حاضر احتماال می توانند به 
»شبکه ای غیررسمی« مرتبط شوند که دارایی ها به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دالر دارد.روزنامه 
گاردین در گزارشی نوشت، ظاهرا یک سری مدرک دیجیتال نشان می دهد که مجموعه ای از ویالها 
و سایر دارایی های والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه که طبق سوابق موجود متعلق به افراد، 
شرکت ها و موسسات خیریه جداگانه بوده ، به یک شبکه  غیررسمی )LLCInvest.ru( مرتبط 
می شوند.این شبکه بیشتر از همه شبیه یک تعاونی یا انجمنی است که اعضای آن می توانند منافع 
و اموال خود را مبادله کنند.تقریبا دو دهه است که رییس جمهوری روسیه به »جمع آوری مخفیانه 
ثروت هنگفت« از طریق یک سری نماینده ها متهم شده و این اتهامات با افشای چنین اسنادی 

از جمله اسناد پاندورا افزایش یافته است.

هرج و مرج در بخش حمل و نقل اروپا 
مشکالت فراوان در از ســرگیری فعالیت بخش های خدماتی در اروپا به ویژه بخش مسافرتی و 
حمل و نقل در دوران پســا کرونا به علت عدم به کارگیری تمهیدات متناسب باعث هرج و مرج و 
خشم عمومی شده است. فرودگاه ها در کشورهای مختلف اروپایی درگیر صف های چند ساعته 
برای ورود و معاینه مسافران هســتند، خطوط هوایی پروازها را لغو می کنند و کارگران راه آهن و 
مترو نیز دست به اعتصاب زده اند. از بروکسل تا ورشو و از آمستردام تا لندن دالیل مختلفی برای 
هرج و مرج و عصبانیت عمومی وجود دارد. صنعت مسافرتی بسیار سریع تر از آنچه که انتظار می 
رفت از محدودیت های ناشــی از کووید رهایی یافت و مشکالت بزرگی را برای بسیاری از شرکت 
ها ایجاد کرد؛ به این علت کــه آنها حمل کننده های چمدان، فروشــندگان بلیت و خدمه هواپیما 
را اخراج کرده بودند و اکنون نمی توانند به ســرعت دوباره تامین نیروی انسانی کنند.مسافران با 
نزدیک شدن تعطیالت تابستانی افزایش پیدا می کنند و سیاســتمداران نگران کنترل بودجه و 

کاهش خشم عمومی هستند.
خطوط هوایی اعالم کرده اند که برنامه های تابســتانی خود را در پایان ماه مارس ثبت کرده و به 
فرودگاه ها زمان کافی برای تامین نیرو داده اند. مدیــران فرودگاهی معتقدند که دریافت مجوز 
امنیتی برای استخدام کارکنان تا ۱۶ هفته طول می کشــد که افزایش سریع نیروی کار را دشوار 

می سازد.

رهبر معظم انقالب: 

القای بن بست و اینکه مسئوالن، اداره کشور را بلد نیستند، کار بدخواهان ایران است

رهبر معظم انقالب، تضعیف ایمان دینــی، تضعیف امید و خوش بینی 
به آینده کشــور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانســتند و 
خاطرنشان کردند: القای بی آیندگی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور 
را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم 
را از آینده ناامید، یا ایمان های مــردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به 

سود دشمن کار می کند.
بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای 
عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، در محل برگزاری این همایش 
در شهرکرد منتشر شد.حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با اشاره به 
تعبیر امام بزرگوار از عشــایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را 
فرصتی مناسب برای توجه و آشــنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: 
امروز تکیه بدخوهان ایران و اسالم به جنگ نرم است بنابراین همه آحاد 
ملت از جمله عشــایر به امور و تولیدات فرهنگی نیــاز دارند البته در کار 
فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب بایــد بازخورد و تاثیر تولیدات مورد 
توجه و اندازه گیری قرار بگیرد.رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در 
مقابل تالش های پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: 

هدف از این تالش ها وادار کردن عشــایر به خیانت به کشور و اقداماتی 
همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر 
ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.ایشان فداکاری عشایر در 
دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه  دیگری از وفاداری آنان دانســتند 
و خاطرنشــان کردند: عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی 
مردم از جمله عشایر، عامل »دین« بود که امام بزرگوار با استفاده از آن 
عنصر حیاتی، انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه 
پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام به منظور از 
پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد.حضرت آیت ا....

خامنه ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایمان دینی خواندند و با تاکید بر 
نقش منحصر به فرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر 
و آرامش خانواده های شهدا، گفتند: البته بعضی ها که سر و کاری با دین 
ندارند به دنبال دست بردن در انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان هستند؛ 
اما نباید انگیزه های عزتمندانه شــهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و 
کسب رضای خداوند فروکاست.ایشــان از مهم ترین ابعاد جنگ نرم را 
خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور خواندند و افزودند: 
امروز هر کاری در کشور علیه دین، ســنت ها، مقدسات و شعائر دینی 

انجام می شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است 
اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.

رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده 
کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان 
کردند: القای بی آیندگی، بن بســت و اینکه مســئوالن اداره کشور را بلد 
نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران اســت و امروز هر کس مردم 
را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به 
سود دشمن کار می کند.ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند 
و خاطرنشان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر 
اساس محاســبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت اما در اثر آن 
مجاهدت های امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسالمی و منکوب شدن 
متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت ترین شرایط نیز باید به کمک 
الهی و همت خود امیدوار بود.رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و 
خدمات بسیج در بخش های عشایری، شناسایی و رفع مشکالت عشایر 
به ویژه برنامه ریزی و اقدام برای حل مســائل فرهنگــی را وظیفه همه 

مسئوالن ذی ربط خواندند.

آژانس اتمی در گزارش جدیدی با اشاره به آماده 
بودن ایران برای تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای 
پیشرفته در تاسیســات فردو، گفت آمادگی برای 

غنی سازی آغاز شده است.
خبرگــزاری »رویتــرز« کــه ایــن گــزارش به 
دســتش رســیده، نوشــت: »گــزارش آژانس 
تایید می کند که ایــران آماده تزریــق اورانیوم به 
 سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات غنی سازی

 فردو است«.
بر این اساس،  رویترز به نقل از آژانس اتمی گزارش 
داد: »ایران به آژانس اطــالع داد که آمادگی برای 
غنی سازی اورانیوم آغاز شــده است«.در گزارش 
جدید آژانس اتمی ادعا شــده اســت: »ما هیچ 
توضیحی از ایران در مورد اینکه آماده ســازی این 
کشور راه را برای غنی ســازی اورانیوم بین ۵ تا ۲۰ 
درصد هموار می کند یا خیر، دریافت نکرده ایم«.

رویترز همچنین نوشت: »آژانس اتمی تایید کرد که 

ایران به آنها اطالع داده است، آنها غیرفعال سازی 
آبشــار آی آر-۶ در کارخانه غنی ســازی سوخت 
فردو را آغاز کرده اند که تاکنون برای تولید اورانیوم 

غنی شده استفاده نشده بود«.
دو هفتــه قبل بــود که شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، قطعنامــه ای را که ایران 
را به عــدم همکاری با آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی متهم می کند به تصویب رساند.پیش از این، 
مقامات آمریکایی در نشستی با سناتورها مدعی 
شدند که به دلیل کم رنگ شدن امیدها برای مسیر 
دیپلماتیک برنامه هسته ای، در صورت نیاز آمریکا 
تحریم ها را علیه ایران تشدید خواهد کرد. این در 
حالی اســت که مذاکرات رفع تحریم ها در وین از 

چند ماه پیش دچار وقفه شد.
 دولت آمریکا از زمان آغــاز این مذاکرات به جای 
پیشــنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت 
گفت وگوها بارها تالش کرده طرف های مختلف را 
به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه 

آن متهم کند.
فرانســه، انگلیس، آلمان و آمریــکا در بیانیه ای 
مشترک از ایران خواســتند بدون هیچ تاخیری 
همکاری ها با آژانــس اتمی را از ســر گرفته و از 
اقدامات بیشــتر در واکنش به قطعنامه شــورای 

حکام اجتناب کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی:

 ایران آماده تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای فردو است
چهره روز

وزیر بهداشت، نماینده مجلس را قانع کرد
نماینده مردم چابهار در مجلس شــورای اســالمی از توضیحات وزیر بهداشــت پیرامون ســوال 
خود قانع شد.معین الدین سعیدی در جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی پس از طرح سوال 
خود از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی پیرامون برنامه های آن وزارتخانه 
در راســتای توزیع عادالنــه فرصت ها و 
منابع در حوزه سالمت و پس از استماع 
توضیحات وزیر قانع شــد و سوال خود 
را بــه رای نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی نگذاشت.ســعیدی خطاب به 
رییس مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: از آنجــا که وزارت بهداشــت طرح 
عدالــت و تعالی ســالمت را در اولویت 
قرار داده و با توجه به تالش های ایشان بنده ســوال خود را به رای نمی گذارم و شما را ضامن مردم 
سیستان قرار می دهم تا با پیگیری این موضوع شــاهد توزیع عادالنه امکانات و خدمات در حوزه 

بهداشت و درمان در سطح کشور باشیم.

یونان، هنوز محموله نفت ایران را آزاد نکرده است
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره آخرین وضعیت دو نفتکش یونانی توقیف شده در ایران و وضعیت 
محموله نفت توقیف شده، گفت: ما به دولت یونان توصیه کردیم که از ظرفیت های قانونی ایران استفاده 
الزم را بکنند و اطمینان دارم مسیر خودش را در مسیر قانونی و قضایی طی کند. امیدواریم در عمل شاهد 
آزادسازی محموله نفت متعلق به ایران باشیم. خطیب زاده اظهار کرد: مراحل قضایی نفتکش های یونانی 
در محل طی می شود. دولت یونان از طریق وکالی خود تالش کرده مستندات را آماده کند برای این که 
فرآیند آزادسازی کشتی ها انجام شــود. وی افزود: ما به دولت یونان توصیه کردیم که از ظرفیت های 
قانونی ایران اســتفاده الزم را کنند.ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت: امیدواریم در عمل شاهد 
آزادسازی محموله نفت متعلق به ایران باشیم و مطمئنم مسیری که خواهیم رفت حفظ روابط دوجانبه 

و مصون بودن از عامل سومی است که  آمریکا در تمامی آنها نقش پررنگی دارد.

فرمانده دانشگاه امام حسین)ع(:
شهادت کارمند وزارت دفاع، نتیجه خرابکاری صنعتی بود

فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( با اشاره به شهادت چند روز قبل یکی از کارمندان وزارت دفاع گفت 
که خطوط تولید ما هدف خرابکاری صنعتی قرار می گیرد؛ شــهید وزارت دفاع خودش مورد هدف 
نبود، اما تحت تاثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت. باید با روش های هوش مصنوعی از تهدید ها 
پیشــگیری کنیم. فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( ســپاه گفت: حتما باید به قدرت بین المللی 
برسیم که راهش قدرت علمی است؛ دشمن در جنگ ترکیبی، با جنگ اقتصادی و مقابله با پیشرفت 
های علم و فناوری علیه ما عمل می کند. به گفته حسنی آهنگر، آنها در جنگ روانی با تصویرسازی، 
تحریف و تخریب ارکان جمهوری اسالمی، باور مردم و تصمیم مسئوالن را تغییر می دهند. وی افزود: 
مراکز علم و فناوری دانش بنیان می توانند مراکز حیاتی کشــور باشند. نوع جنگ و تهدیدها تغییر 
کرده و جنگ ها ترکیبی و پیچیده شده اند؛ سرمایه گذاری در اموری که اولویت ندارد، موجب پول 
پاشی های نادرست شده است.عصر روز ۴ خرداد طی سانحه ای که در یکی از واحد های تحقیقاتی 
وزارت دفاع در منطقه ی پارچین به وقوع پیوست، مهندس احسان قد بیگی به شهادت رسید و یکی 
دیگر از همکاران ایشان دچار جراحت شد. شهید قدبیگی متولد ۱۳۷۳ بود و لیسانس مکانیک از 

دانشگاه صنعتی شریف داشت.

کافه سیاست

نماینده مردم شهرکرد:

مجلس از اقدامات هیجانی 
خودداری کند

نماینده مردم شــهرکرد در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: اســتیضاح زودهنگام وزیر 
صمت نه تنها مشــکالت این وزارتخانه را حل 
نمی کند بلکه باعث افزایش مشکالت در این 
حوزه خواهد شــد.احمد راستینه هفشجانی 
با اشاره به طرح اســتیضاح وزیر صمت اعالم 
وصول آن توسط هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی گفت: اســتیضاح وزیر صمت آن هم 
زمانی که هنوز عمر دولت به یک سال نرسیده 
یک اقدام هیجانی اســت.عضو کمیســیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مشکالت مربوط به حوزه کاری وزارت صمت 
در حوزه تولید و توزیع کاالست، اظهار داشت: 
شــاهد اعتراضات مردمی نسبت به افزایش 
قیمت کاال هســتیم این اقدام نیازمند اصالح 
ســاختاری اســت و ۹ ماه فرصت کمی برای 
انجام ایــن اصالحات اســت .نماینده مردم 
شــهرکرد در مجلس شورای اســالمی اظهار 
داشــت: اســتیضاح زودهنگام وزیر صنعت 
معدن و تجارت نه تنها مشکلی را حل نمی کند 
بلکه موجب افزایش مشکالت در حوزه کاری 
این وزارتخانه می شود.راســتینه خاطرنشان 
کرد: مجلس برای حل مشــکالت مردم باید 
اقدامات منطقی را در دستور کار خود قرار دهد، 
مردم هم از ما چنین انتظاری دارند، بنابراین 
باید از هرگونه رفتار هیجانی در این حوزه پرهیز 
کرد.وی تصریح کرد: عالوه بر این نکته دیگر 
این است که طرح اســتیضاح وزیر صمت نه 
امروز بلکه سه ماه پس از آغاز به کار وی کلید 
خورده و مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ است. استفاده 
از ابزار نظارتی اســتیضاح برای یــک وزیر در 
ســال اول اقدام هیجانی اســت و نمی تواند 

مثمرثمر باشد.

امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنت ها، مقدسات و 
شعائر دینی انجام می شود، متکی به یک انگیزه سیاسی 
و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن است عامل 

انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد

بین الملل

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت بتن سنج کویر )سهامی خاص( ثبت شده

 به شماره 692 شناسه ملی 10860406195 

بدینوسیله به اطالع سهامداران شرکت بتن سنج کویر )سهامی خاص( می رساند

جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به آدرس: استان اصفهان، شهرستان اردستان، بخش مرکزی، شهر اردستان، 

محله محال، کوچه سهند، بلوار امام خمینی، پالک ۰ ، طبقه همکف، کدپستی 8۳8۱8۵۴۹۴۱ حضور بهم رسانید.

  دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره

۲- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۳- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت 

هیات مدیره شرکت

احسان کوزه گر آرانی -شهردارم الف:1340150

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم- نوبت اول

شهرداری نیاسر  در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره ۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ شورای اسالمی 
شهر نسبت به انجام عملیات لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال از محل اعتبارات شهرداری زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط 

اقدام نماید: فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند. 
۱- مهلت دریافت اسناد و مدارک، ۱۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی

۲- مهلت تحویل اسناد ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
۳- شرایط مناقصه

۴- سپرده شرکت در مناقصه ۵ % مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به 
حساب سپرده ۰۱۰۲8۴۷۹۲۴۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

۵- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به 
واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

۶- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
۷- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.
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کارشناس ایمنی جاده های اصفهان:

 ایمن سازی 2محور کنترل سرعت اصفهان
 5میلیارد  اعتبار  نیاز  دارد

کارشناس ایمنی جاده های اصفهان گفت: ایمن سازی دو محور پایلوت کنترل سرعت اصفهان ۵ میلیارد 
اعتبار می خواهد.سید مجتبی معین الدینی با اشــاره به اینکه طرح ایمنی و کنترل سرعت در دو محور 
اصفهان از ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اظهار داشت: این طرح در دو محور اصفهان – دلیجان و 
داران – نجف آباد در حال اجراست.وی با بیان اینکه برای ایمن سازی این دو محور مهندسی راه و اعمال 
مقررات در دستور کار است، اضافه کرد: در بخش مهندسی راه آرام سازی و ایمن سازی دو محور پایلوت را 
در دستور کار قرار دادیم.کارشناس ایمنی جاده های اصفهان افزود: برای این امر ساماندهی عالئم و نصب 
تجهیزات در محورهای پایلوت مانند داران به سمت نجف آباد انجام شد باید توجه داشت که در این محور 
هفت روستا وجود دارد و از این رو ایمنی برای حفظ جان ساکنان امری ضروری است.وی با بیان اینکه 
در برهه ای از زمان پروژه مدیریت سرعت به سمت کاهش سرعت حرکت کرد؛ اما با توجه به اینکه طبق 
قوانین کشور مجاز نیستیم سرعت را از ۱۱۰ کیلومتر کاهش دهیم باید به سمت آگاهی کاربران جاده ای 
برویم، اضافه کرد: باید توجه داشت که هنوز مصوبه ای برای کاهش سرعت های در پروژه مدیریت سرعت 

نداریم و از این رو دیگر فاکتورها را مورد توجه قرار می دهیم.

مرغ ارزان تر از قیمت مصوب به فروش می رود
نایب رییس اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود به تدریج از تالطم قیمت ها 
و رکود خرید در بازار مرغ کاسته شــود و بازار به روال سابق بازگردد. افزایش یا کاهش قیمت مرغ فعال 
مشخص نیست و قیمت ها بستگی به اوضاع و احوال بازار دارد، اما به نظر می رسد تا اواسط تیر قیمت ها 
تغییر نکند.مجید محمد نژاد  در خصوص وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: از زمانی که قیمت مرغ اوج گرفت، 
در روزهای اول خرید مرغ در استان اصفهان با کاهش چشــمگیری مواجه شد و به نظر می رسید تنها 
حدود ۱۰ درصد از مردم خریدار مرغ بودند.نایب رییس اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان افزود: اگر 
قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب سقوط کرده به چند دلیل است از جمله، بسیاری از مردم قبل از حذف ارز 
ترجیحی، مرغ مورد نیاز خود را با قیمت قبلی یعنی ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کرده بودند و بعد از 
افزایش قیمت احتیاج به خرید مرغ نداشتند که همین مسئله دلیلی برای کاهش تقاضا شد.وی بیان 
کرد: در اوایل خردادماه، چون مردم توان خرید مرغ نداشتند، تقاضا کم شد و برخی از واحد های صنفی 
مجبور به فروش مرغ با قیمت کمتر از نرخ مصوب شــدند و قیمت هر کیلوگرم مرغ تا ۴۰ هزار تومان 
هم کاهش پیدا کرد.محمدنژاد اذعان داشت: تا یک ماه گذشته برخی از فروشگاه های استان اصفهان 
فقط یک روز در هفته، بار ســفارش می دادند و برخی از واحد های مرغ فروشی که هر روز ۲۰۰ کیلوگرم 
بار ســفارش می دادند، در اوایل خرداد یک روز در میان فقط ۵۰ کیلوگرم سفارش می دادند، اما اکنون 

واحد های مرغ فروشی هر روز البته به مقدار کم بار سفارش می دهند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:
ارزش افزوده صادرات محصوالت باغی هدر می رود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: یکی از مشکالت در حوزه باغبانی  کمبود 
واحد های صنعتی فرآوری و تبدیل محصوالت باغی مازاد است که الزم است در این خصوص سرمایه 
گذاری الزم صورت گیرد.احمد رییس زاده اظهار داشت: سطح باغات استان حدود 8۵ هزار هکتار است 
که انواع درختان میوه دانه دار مانند سیب، گالبی و به، هســته دار مانند هلو، آلبالو، آلو، گیالس و زردآلو، 
میوه های خشک مانند پسته، بادام وگردو و میوه های گرمسیری شامل انار ، انجیر، زیتون وخرما و انگور 
تولید می شود.وی بیان کرد: در خصوص کاشت و داشــت محصوالت باغی از ادوات مکانیزه استفاده 
می شود، ولی در زمینه برداشــت در محصوالتی مانند بادام و گردو از طریق دستگاه برداشت ) شیکر( 

استفاده می کنند و در سایر محصوالت باغی  برداشت به وسیله کارگر انجام می شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان اعالم کرد که هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است؛

از مردم اصرار، از مسئوالن انکار

پریسا سعادت پیش از این بارها گفته شــد که به شایعات 
توجه نکنید مسئوالن در دولت های قبل، وزرا 
در سال های گذشته و حتی چند روز پس از آن جمعه ای که یکباره قیمت 
ها چند برابر شد. شاید برای همین است که وقتی رییس جمهور چند هفته 
قبل خبر از گرفتن تصمیمات ســخت در دولت برای اداره کشور داد همه 
توجهات به افزایش قیمت بنزین معطوف شــد. حاال در پس چند هفته 
شایعه و اما و اگر هنوز مسئوالن می گویند بنزین گران نخواهد شد ولی مردم 
قبول نمی کنند وکارشناسان موارد دیگری مطرح می کنند. برخی از مدیران 
دولتی و نمایندگان مجلس در اظهارات رسمی و غیر رسمی می گویند قیمت 
واقعی بنزین ۲۰ هزار تومان است. در همین زمینه  مرتضی افقه، اقتصاددان 
درباره چرایی قوت گرفتن مکرر شایعه افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران از لزوم حذف » نان خورهای اضافــه« در بودجه می گوید و 
اینکه شرایط دولت و کشور به گونه ای است که دولت با کسری بودجه بسیار 
زیادی مواجه است.وی معتقد است بودجه متاسفانه سرشار از به اصطالح 
»نان خورهای اضافه« ای است که ردیف های هزینه ای بسیار زیادی را به 
خود اختصاص داده اند در حالی که اضافه بوده و می توانند حذف شــوند 
بدون اینکه به تولید ملی آسیب وارد شود. افقه ادامه داد: با وجود شرایط 
فعلی می توان گفت دولت از طریق کاهش هزینه ها به دنبال جبران کسری 

بودجه خود نیســت بلکه به دنبال درآمدهای جدید است که  راهکار برای 
کسب درآمد بیشتر را می توان افزایش قیمت کاالها و خدماتی که دولت 
ارائه می کند، دانست به طوری که حامل های انرژی مانند آب، برق، گاز و در 
کنار آن بنزین و سوخت است. باید توجه داشت در سال های گذشته عده ای 
از اقتصاددانان بر این باور بوده اند که دولت بایــد یارانه پنهان حامل های 
انرژی را حذف کند و بنده تصور می کنم دولت و مجلس به دنبال راهی برای 
افزایش نرخ بنزین هستند اما به دلیل تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 
۱۳۹8 و تبعات ناشی از آن، احتیاط می کنند و حدس می زنم انتشار شایعه 
افزایش نرخ بنزین در ماه ها و هفته های اخیر نیز در اصل برای سنجش 
واکنش مردم نسبت به این مسئله است. این موضوع اما جدا از  شایعات 
مطرح شده نگرانی های جدی را به همراه دارد و تبعات تورمی آن می تواند 
کمر شکن باشد ولی مسئوالن همچنان می گویند بنزین گران نخواهد شد. 
در همین زمینه  روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: حذف کارت سوخت جایگاه ها شایعه بوده و هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است.بهمن علیپور درباره شایعه 
حذف کارت سوخت آزاد جایگاه داران در اصفهان، اظهار کرد: برخی اخبار در 
رسانه ها و فضای مجازی درخصوص حذف کارت سوخت جایگاه داران از 
چرخه عرضه بنزین در جایگاه های عرضه سوخت استان شایعه ای بیش 

نیســت.وی تاکید کرد: مطابــق روال گذشــته، عرضه بنزیــن در تمام 
جایگاه های سوخت اســتان اصفهان با نرخ اول به صورت یارانه ای ۱۵۰۰ 
تومان و بنزین با نرخ غیر یارانه ای ۳۰۰۰ تومان انجام می شود.وی با تکذیب 
موضوع افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش 
قیمت بنزین گرفته نشده و اساســا چنین موضوعی هم مطرح نیست.

همچنین مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان درباره 
شــایعه حذف کارت ســوخت در جایگاه های گازوییل و شــلوغی برخی 
جایگاه ها، گفت: این شــلوغی ها مربوط به دریافــت گازوییل با نرخ ۶۰۰ 
تومانی است.عبدا...گیتی منش با بیان اینکه گازوییل نرخ دوم، نرخ آزاد 
نیست، اظهار کرد: برخی تصور می کنند که گازوییل نرخ دوم، نرخ آزاد است 
و محدودیتی برای آن نیست و به هر میزان که نیاز دارند، می توانند دریافت 
کنند.وی ادامه داد: گازوییل ۶۰۰ تحت عنوان گازوییل در شــرایط اضطرار 
است، این نرخ گازوییل در برخی جایگاه های کشور و اصفهان توزیع می شود 
و اگر راننده ای کارت سوختش مســدود و یا دچار مشکل فنی باشد، این 
کارت تعریف شده است.گرانی بنزین و تجربه های تلخ گذشته نشان داده 
که دولت نمی تواند بدون اقناع افکار عمومی این بار گرانی ها را وارد مدار  
کند. برنامه هر چه هست باید زودتر به مردم  االع داده شود و البته که بدون 

هزینه برای دولت نخواهد بود. 

معاون توســعه بازرگانی جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان بــا بیان اینکــه تامین، راه انــدازی و نصب 
دستگاه های هوشــمند عرضه و فروش نان از هفته 
گذشته در اصفهان آغاز شده است، گفت: قیمت نان 
برای مردم افزایش نخواهد داشــت.امید شریفی 
درخصوص اجــرای طرح هوشمندســازی فروش 
نان، اظهار کــرد: یکی از کاالهای مــورد هدف طرح 
مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه هــا که دولت 
فعلی آغاز کرده، گندم، آرد و نان است. در این حوزه، 
هوشمندســازی و ســاماندهی یارانــه آرد و نان در 
دســتور کار دولت قرار گرفت کــه گام اول آن، نصب 

دستگاه های هوشــمند عرضه و فروش نان است.
وی افزود: در استان اصفهان، درمجموع حدود ۴۶۰۰ 
واحد نانوایی و خبازی نوع یک و دو )انواع نان سنتی( 
فعال است که گام نخست این طرح، هوشمندسازی 
برای آن ها اجرا می شود. در این راستا از هفته گذشته، 
دستگاه های کارتخوان هوشــمند با محوریت بانک 
عامل که معرفی و قرارداد آن منعقد شــده، تامین و 
نصب این دستگاه های هوشمند در واحدهای خبازی 

آغاز شده است.
معاون توســعه بازرگانی جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان گفــت: تاکنون حدود ۱۲۰۰ دســتگاه پوز در 
واحدهای نانوایی شهر اصفهان و حدود ۱۵ شهرستان 
استان، نصب و راه اندازی شده است؛ تا پایان هفته 
نیز هزار دســتگاه دیگــر نصب خواهد شــد و همه 
واحدهای نانوایی استان به دستگاه های پوز هوشمند 

مجهز خواهد شد.شریفی اضافه کرد: فرآیند انجام 
این عملیات فقط در حــوزه تکنولــوژی، فناوری و 
هوشمندسازی است و برای مردم تغییری در قیمت 
و نحوه خرید اعمال نمی شــود. مردم همان قیمت 
نانی را که در سال گذشته برای نان پرداخت می کردند، 
امســال نیز پرداخت می کنند و فقــط در قالب این 
دستگاه های پوز هوشمند که نظام مند است، به واحد 
نانوایی مراجعه می کنند؛ این دســتگاه ها منو دارد و 
افراد می توانند نوع و تعداد نان را انتخاب کنند.وی با 
تاکید بر اینکه قیمت نان برای مردم افزایش نخواهد 
داشت، تصریح کرد: دولت مشوق ۱۵ درصدی برای 
این طرح تعیین کرده و در پایان هر روز به میزان تعداد 
نانی که در هر واحد نانوایی به فروش رسیده است، ۱۵ 
درصد به مجموع قیمت نان فروش رفته در آن واحد، 

تشویقی به واحد نانوایی پرداخت می کند.

معاون توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان اصفهان از آغازهوشمندسازی فروش نان در استان خبرداد:

شایعات واقعی شد

چهره روز

 
مطابق روال گذشته، عرضه بنزین در تمام جایگاه های 
سوخت استان اصفهان با نرخ اول به صورت یارانه ای 
۱۵۰۰ تومان و بنزین با نرخ غیر یارانه ای ۳۰۰۰ تومان 

انجام می شود

تاثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت ها؛ 

تصمیم مناسب اما بدموقع!
شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز بیشتر و قیمت کاالها افزایشی تر می شود؛ افزایشی 
که نه  تنها در اقالم اساسی بلکه تقریبا همه کاالها به ویژه مواد غذایی را شامل شده است.از سال ۱۳۹۷ 
با اعمال دور جدید تحریم ها، تورم بی سابقه در کشور آغاز شد؛ تورمی سنگین که هرسال درصد آن سیر 
صعودی داشته و در مقابل، قدرت خرید خانوارها نیز هر سال کمتر از قبل و فشارهای اقتصادی بر آن ها 
بیشتر بوده است. در طول یکی دو ماه اخیر، پس از حذف ارز ترجیحی با ورود شوک سنگین به قیمت 
اجناس، شاهد تورمی سنگین هستیم.در همین مدت کوتاه قیمت روغن بیش از پنج برابر، ماکارونی 
حدودا سه برابر و شیر دو برابر شده، مرغ و تخم مرغ هم گران شده و در پی آن نیز اقالم دیگر مواد غذایی 
مانند انواع لبنیات افزایش قیمت را تجربه کرده اســت. البته مشــخصا با گرانی یک کاال، این رشد به 
دیگر کاالها سرایت کرده و یک موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد.چنین تصمیمی یعنی حذف ارز 
ترجیحی به دلیل تبعات سنگین ارز ۴,۲۰۰ تومانی، باید دیر یا زود اجرایی می شد البته به عقیده عده ای 
از کارشناسان، بهتر بود یا این سیاست زودتر اجرایی می شد یا به صورت تدریجی پیش می رفت یا آنکه 

پیش از این اقدام، برنامه های جایگزین مشخص و با برنامه ای سنجیده و کارشناسانه اجرا می شد.

بهتر بود ارز ترجیحی به تدریج حذف می شد
احســان قمری اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه در این خصوص اظهــار می کند: هیچ کارشــناس 
اقتصادی نمی تواند از درســت بودن حذف ارز ترجیحی دفاع نکند؛ اما مشــروط به اینکه به تدریج و 
با برنامه ریزی های اصولی دالر ۴۲۰۰ تومانی حذف شــده باشد. ازاین جهت کارشناسان و تحلیلگران 
اقتصاد با حذف ارز ترجیحی موافق هســتند چراکه در سال گذشــته حدود ۱۶ میلیارد دالر به واردات 
کاالهای اساسی اختصاص داده شد و اگر امسال ارز ترجیحی حذف نمی شد قطعا برای برآورده شدن 
نیازهای وارداتی کشور دولت باید ۲۰ میلیارد دالر به این منظور اختصاص می داد.وی ادامه می دهد: به 
همین دلیل دولت کلید حذف ارز ترجیحی را زد اما به یک باره. متعاقب این موضوع کاالهای مصرفی 
و نهاده های وارداتی بر اســاس قیمت ارز نیمایی به دست مصرف کننده می رســد، یعنی به یک باره 
قیمت ها چند برابر شد با این عنوان که دولت قصد انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی با هدفمند کردن 
یارانه هاست تا از توزیع رانت و افزایش فســاد اقتصادی جلوگیری کند.این اقتصاددان خاطرنشان 
می کند: اما مسئله مهم برای کســب موفقیت در هر جراحی اقتصادی توجه به شــرایط روز و اتخاذ 
تصمیماتی است که مردم را به یک باره دچار چالش های فراوانی مثل از دست رفتن معیشت یا فقیرتر 

کردن آن ها نکند.

شرایطی که همه را ناراضی کرده است
»احمد شاکران« کارشناس اقتصادی ، اظهار می کند: حذف ارز ترجیحی ضرورتی بود که حتما باید 
انجام می گرفت، اما با توجه به اینکه پیامدهای آن هم کامال مشــخص بود، بارها بر فراهم ســازی 
زیرساخت های کامل حذف چنین ارزی تاکید شده بود.وی اضافه می کند: هشدارها به این دلیل بود 
که با نبود ارز ترجیحی قیمت ها افزایش پیدا می کند؛ اما نه فقط چند قلم کاالی اساسی بلکه همه اقالم 
وابسته به این چند کاال و در کل به تدریج موجی از گرانی پدید می آید که دامن همه کاالها و خدمات را 
می گیرد.این کارشناس خاطرنشان می کند: اکنون شاهد چنین اتفاقی هستیم، حتی خیلی سریع تر 
از آنچه پیش بینی هم می شد. دولت با تخصیص یارانه معتقد بود که گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی 
جبران خواهد شد؛ اما افزایش نرخ ها به اندازه ای بوده است که چنین مبالغی به هیچ وجه پاسخگو 
نیست.به گفته شاکران، بخشی از گرانی هایی که اکنون اتفاق افتاده به دلیل شرایط جهانی است زیرا 
کمبود کاال و گرانی در همه کشورها به وجود آمده و در همین شرایط دشوار، دولت با حذف ارز ترجیحی 
بر شدت این شرایط سخت افزوده است.وی تاکید می کند: شاید الزم بود حذف ارز ۴,۲۰۰ هزار تومان نه 
به یک باره بلکه به طور تدریجی انجام می گرفت؛ البته در آغاز هم وعده چنین کاری داده شده که به تدریج 
انجام می گیرد.دولت در تصمیمی به یک باره چنین موردی را اجرایی کرد و حاال با قیمت های غیر قابل 

مهاری روبه رو هستیم که هرچه می گذرد گران تر می شود.

اخبار

عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:کافه اقتصاد

قیمت ها 10 تا 25 درصد افزایش یافت
عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با تاکید برافزایش قیمت لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت تقریبا از سه ماه قبل آغاز شده بود و به طوررسمی تایید شد. 
محمدجواد روغنی  اظهار کرد: اوایل امسال درخواست افزایش قیمت ها داده شده بود و از همان زمان نیز کم وبیش بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت در انواع لوازم خانگی 
آغاز شد و اکنون به طوررسمی به تصویب رسید.وی در رابطه با دالیل گرانی افزود: نخستین دلیل، حذف ارز دولتی و جایگزینی ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه است؛ 
زمانی که مواد اولیه با ارز چند برابری وارد می شود، بر قیمت نهایی تولیدات هم موثر است.عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان تصریح کرد: مورد دیگر که به نظر 
مهم ترین دلیل به شمار می آید، توقف واردات است؛ با وارد نشدن محصوالت لوازم خانگی، انحصار به دست محصوالت ایرانی افتاده است و در بازار بدون رقیب، هر قیمتی 
تعیین می شود.به گفته روغنی، با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ها، استقبال خریداران کاهش شدیدی داشته و این بازار در رکود فرو رفته است؛ به طوری که 
کمتر کسی خریدی انجام می دهد مگر آنکه برای جهیزیه باشد.وی در پاسخ به میزان تمایل مردم به خرید کاالی ایرانی خاطرنشان کرد: خرید کاالی ایرانی به دلیل خدمات 

پس از فروش و کیفیت قابل قبولی که بسیاری از آن ها دارد، مورد استقبال قرار می گیرد.

کمشچـه؛ شهر نان
کمشچـــه شــهری در بخش 
حبیب آباد از شهرستان برخوار 
در فاصله ۲۵ کیلومتری شــهر 
اصفهان است. شهرت این شهر 
به خاطــر نان های بــا کیفیتی 
است که در نانوایی های سنتی 
و صنعتی آن تولید می شــود، 
از بین انــواع مختلف نان که در 
کمشچه پخته می شود ۱۳ مورد 
آن در فهرست میراث ناملموس 

فرهنگی ملی ثبت شده است.

وز عکس ر

نماینده مجلس:
حق الزحمه دفاتر امالک 
برای انجام یک معامله 

بسیار باالست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
نیاز است تمامی امور جاری دفاتر امالکی اعم 
از قیمت خرید و فروش، کارمــزد معامالت و 
سایر مسائل شفاف سازی و قانون مند شوند، 
گفت: ضرورت دارد دولت و مجلس برای دفاتر 
امالکی قوانینی وضع کنند و بر عدم تخطی آن 
نظارت کامل انجام شود همچنین حق الزحمه 
دفاتر امالکی نسبت به زمانی که برای انجام یک 
معامله صرف می کنند، بســیار باالست.اصغر 
ســلیمی با بیان این که ســاماندهی وضعیت 
مسکن نیاز به یک طرح بزرگ کارشناسی شده، 
تخصصی و علمــی دارد، گفت:بایــد از نظرات 
تمامی صاحب نظران حوزه مسکن و تجربیات 
کشور های موفق در ساماندهی وضعیت مسکن 
اســتفاده کنیم تا بتوانیم وضعیت مطلوبی را 
در این بخش شــاهد باشــیم.وی افزود: باید 
سامانه جامعی برای مسکن راه اندازی و تمامی 
خانه ها شناسه دار و همچنین وضعیت استفاده 
یا بال استفاده بودن آن معلوم شود، همچنین 
مشخص شــود که هر فردی دارای چند خانه 
است.ســلیمی با بیان اینکه مدیریت مسکن 
در کشور دچار مشکل است و نیاز مند یک اقدام 
تخصصی برای حل آن هســتیم، گفت: شاهد 
این هستیم که به برخی از افراد بدون تخصص 
و تجربــه و بدون گذراندن آمــوزش الزم اجازه 
داده می شود که اقدام به تاسیس دفاتر مشاور 
امالک کنند و بعضا مشــاهده می کنیم در یک 
خیابان چند دفتر امالکی فعالیت دارد.نیاز است 
تمامی امور جاری دفاتــر امالکی اعم از قیمت 
خرید و فروش، نقل و انتقال، کارمزد معامالت 
و سایر مسائل شفاف سازی و قانون مند شوند.

عکس: ایمنا
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روستای زیبای »جوینان« در کاشان؛

زیبایی ناشناخته
در روزهای آفتابی بهار و تابستان از سفرهای کوتاه ایران گردی نباید غافل شد. کاشان با جشنواره گالب گیری خود در فصل بهار 
به شدت در میان گردشگران مشهور و محبوب است. چه کسی می تواند از دیدن گل های صورتی و قرمز محمدی چشم پوشی 
کند. اما در میان روستاهای اطراف کاشان که در این جشنواره حضور دارند، روستایی کوهستانی به نام جوینان وجود دارد که 
کمتر کسی از وجود آن آگاه است. روستای جوینان در میان کوه های کرکس و در نزدیکی قمصر با باغ های میوه و مزارع صورتی 

خود در انتظار حضور گردشگران است. 

راه دسترسی به روستای جوینان
برای رسیدن به روستای زیبای جوینان دو راه وجود دارد؛ مسیر اول از سمت کاشان است. زمانی که به کاشان رسیدید، وارد جاده 
قمصر شوید و خود را به دو راهی قمصر در سمت چپ برسانید. این جاده را در حدود 15 کیلومتر باید بروید تا روستای جوینان را در 
میان کوه های کرکس پیدا کنید؛ اما اگر از سمت اصفهان به کاشان سفر می کنید، از میمه به سمت جوشقان قالی و کامو برانید و خود 
را به روستای قهرود برسانید. از روستای قهرود تا جوینان کمتر از 5 کیلومتر راه است.جوینان را باید از توابع بخش قمصر شهرستان 
کاشان بدانیم. این روستا در ارتفاع 2175 متری دریا واقع شده و دارای آب و هوای کوهستانی است. جوینان در روزهای گرم بهار و 
تابستان هوای خنک و مطبوع و در پاییز و زمستان های هوای سرد و خشک دارد.روستای جوینان دارای بناهای قدیمی بوده است 
که هنوز بقایای این بناها در روستا مشاهده می شود؛ اما روز به روز این بناها در حال تخریب و در جای آن ساختمان های جدید احداث 
می شود. جوینان دارای چندین محله از جمله محالت باال، پایین، آله، ورخود، لبدل، دارمند و … است که هر بخش، مسجد محله خود 
را داشته است. پیشینه  مسجد جامع که در مرکز روستا واقع شده به دوره سلجوقیان باز می گردد و  امروزه مسجد اصلی روستاست 
که نمازهای یومیه و مراسم های اصلی روستا در این مسجد برگزار می  شود. با این حال در روستا عالوه بر مسجد جامع چند مسجد 
دیگر در داخل روستا، یک مسجد در میان باغ های روستا و سه مسجد در محله دارمند روستا وجود دارد. از میان این مساجد سه 
مسجد فعال هستند و در مراسم های خاص یا خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. معماری خانه های این روستا با توجه به بقایای 
خانه های قدیمی از نوع معماری درونی و کوهستانی بوده و مصالح مورد استفاده سنگ، خشت خام و چوب بوده است. خانه ها در 
دو طبقه احداث می شدند. بیشتر خانه ها دارای حیاط و تراس در طبقه دوم بوده اند که رو به باغ میوه باز می شده است.معماری کلی 
روستا نیز از معماری کوهستانی تبعیت می کرده است. این موضوع از چند کوچه قدیمی که در روستا باقی مانده، قابل تشخیص 
است. کوچه های باریک و پیچ در پیچ باعث می شود تا هوای سرد به سختی به خانه ها نفوذ کند. روستا دارای بیش از 10 چشمه و 
5 رشته قنات فعال دارد که آب شرب روستا از  یکی از رشته قنات های فعال تامین می  شود. قنات لبدل یا لودل که در داخل روستا 
در جریان است در گذشته آب شرب روستا بوده ،اما امروزه آب شرب روستا از قنات هامان تامین می  شود و از آب بقیه قنات ها و 
چشمه ها به منظور آبیاری باغ ها و مزارع گل محمدی استفاده می  شود. برخی از چشمه ها مالک خصوصی دارند و برخی قابل بازدید 
هستند. روستای جوینان در میان دره  سبز واقع شده و این موضوع در کنار آب و هوای کوهستانی باعث ایجاد طبیعت بی نظیر شده 
است. در اطراف روستا باغ های میوه از جمله باغ آلوچه، گردو، آلو، زردآلود، گیالس، بادام، توت و انگور و همچین مزارع گل محمدی 
وجود دارد. گل های محمدی این روستا به علت سرد بودن منطقه در روزهای آخر بهار باز می شوند و روزهای آخر جشنواره گالب گیری 
کاشان را باید به این روستا اختصاص داد. در این روستا عالوه بر گالب گیری مدرن، هنوز گالب گیری به شکل سنتی وجود دارد و این 
خود به تنهایی می تواند جاذبه  گردشگری روستا باشد.باغ های میوه جوینان در فصل تابستان پر از خانواده های جوینانی می شود 
که مردان و زنان در کنار هم در حال کار و جمع آوری میوه ها هستند. آلو و گردو جزو مهم ترین محصوالت روستاست. اگر تابستان 
به این منطقه سر زدید می توانید از گردوها و آلوهای روســتا امتحان و در صورت تمایل خریداری کنید.در کنار جاذبه های طبیعی 
روستا می توانیم  به محله دارمند اشاره کرد که این محله را بهشت جوینان می دانند. در این محله عالوه بر چند مسجد قدیمی، یک 
 آسیاب آبی وجود دارد که البته به علت بی توجهی در حال تخریب است.همچنین سد شیخ بهایی که گفته می شود به دوره صفویان 

برمی گردد. این سد در هفت کیلومتری روستا در میان دره  عمیق با سنگ و ساروج ساخته شده است. 

ایرانگردی

مفاد آراء
4/1  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14158 - 1400/11/27 هيات دوم آقای مهدی علی اکبری رنانی به 
شناسنامه شماره 1446 کدملي 1290696772 صادره اصفهان فرزند صادق  در ششدانگ 
يک  واحد کارگاه نجاری به مســاحت 120/34 متر مربع قسمتی از پالک شماره  1412 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 249 دفتر 646 امالک 
رديف 2- راي شماره 1369 - 1401/02/17 هيات او ل خانم صغرا دهقانی جوزدانی به 
شناسنامه شــماره 3 کدملي 1284167941 صادره اصفهان فرزند ابراهيم  در ششدانگ 
يک  باب ساختمان به مساحت 529/15 متر مربع قسمتی از پالک شماره  3757 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمحسين 

قوچی رنانی از مورد ثبت صفحه 145 دفتر 191 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330181  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/2 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2209 - 1401/03/07 هيات اول آقای مهدی نصيری هرچگانی 
به شناســنامه شــماره 298 کدملي 1285034775 صــادره اصفهان فرزنــد فتح اله  
در ششــدانگ يک  باب ســاختمان به مســاحت 102/07 متر مربع قســمتی از پالک 
شــماره  753 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکيت غالمعلی ماهرانی برزاتی از سند شــماره 1193 مورخ 1317/5/12 

دفترخانه شماره 23 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330839  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/3 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 431 مورخ 1401/2/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم مريم صابريان به شناسنامه 
شماره 548 کدملی 1288932911 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 159/80 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسن 
دهقانی پور )مالک رسمی( خريداری شده است. 

لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330680  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/4 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 422 مورخ 1401/2/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای نگهدار بازدار تشــنيزی به 
شناسنامه شــماره 31 کدملی 6339667392 صادره فرزند سيف ا... در ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 107/77 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و 
 مع الواسطه از طرف آقايان عباس سخنوری دســتجردی و مهدی تيموری دستجردی 

)مالکان رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330746  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/5 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2618 - 1401/03/16 هيات ســوم آقای حسين نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290208034 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت ده حبه 
و دو - هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 162/46 
متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصــر آزادانی مورد صفحات 43 الی 

64 دفتر 804 امالک
رديف 2- راي شــماره 2619 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم عفــت  نصر آزادانی 
به شناســنامه شــماره 1949 کدملي 1283491869 صادره اصفهان فرزند حســين در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 162/46 متر مربع 
از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

 از مالکيت عباس نصــر آزادانی و خانم عفت نصــر آزادانی مورد صفحــات 43 الی 64 
دفتر 804 امالک 

 رديف 3- راي شــماره 2620 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم مليحه نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 11419 کدملي 1292267161 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت پنج 
حبه و يک - هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 

43 الی 64 دفتر 804 امالک 
رديف 4- راي شــماره 2621 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم زهره نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 1699 کدملي 1282927957 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت پنج 
حبه و يک - هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 43 الی 

64 دفتر 804 امالک 
رديف 5- راي شــماره 2622 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم زهــرا نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 1650 کدملي 1282927477 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت پنج 
حبه و يک - هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 

43 الی 64 دفتر 804 امالک 
رديف 6- راي شماره 2623 - 1401/03/16 هيات سوم خانم تينا نصر آزادانی به شناسنامه 
شماره 1274093384 کدملي 1274093384 صادره اصفهان فرزند محمد علی  نسبت 
ده حبه و دو - هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 

43 الی 64 دفتر 804 امالک 
رديف 7- راي شماره 2606 - 1401/03/12 هيات سوم خانم ايران رجبی به شناسنامه 
شــماره 1 کدملي 5419474220 صادره مبارکه فرزند شــکراله  در ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 360/14 متر مربع از پالک  676 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت متقاضی طبق ســند الکترونيکی 

139720302025005297 امالک
رديف 8- راي شماره 2002 - 1401/03/03 هيات سوم آقای مجيد وفائی به شناسنامه 
شماره 236 کدملي 1285642805 صادره اصفهان فرزند ناصرقلی  در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 310/84 متر مربع از پالک شماره  399 فرعی از 37  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحات 

2 و 328 و 331 دفاتر 189 و 798 امالک باشد
رديف 9- راي شــماره 2605 - 1401/03/12 هيات ســوم آقای محمدرضا رضائی به 
شناسنامه شماره 1270256076 کدملي 1270256076 صادره اصفهان فرزند حسين  در 
ششدانگ يکباب مغازه تجاری به مســاحت 21/75 متر مربع از پالک  28 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی حسين موذنی 

طبق سند انتقالی 362633 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330889  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز 
گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001726 مورخ 1400/12/28 حسين سليميان ريزی 
فرزند رضا  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت شش دانگ 45/45 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري 

شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16

م الف: 1339529 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

4/7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز 
گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000096 مورخ 1401/03/03 مجتبی سليميان ريزی 
فرزند حسين  نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 146/88 متر مربع مفروز از پالک 
107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16

م الف: 1339542 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

4/8 شماره نامه: 140185602024003134 - 1401/03/28 نظر به اينکه ششدانگ سند 
مالکيت شماره پالک 3401/37 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره ثبت صفحه 20 دفتر 
 1045 امالک به شماره ثبت 193851 و شماره چاپی سند دفترچه ای 534117 بنام آقای 
ولی ا... کيانــی هرچگانی ســابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد که به موجب ســند 
رهنی 13413 مــورخ 1384/04/05 دفتر 481 تهران نزد بانک ملت در رهن می باشــد 
ســپس به موجب گواهی انحصار وراثت شــماره 4178 مورخ 1396/12/17 شعبه دهم 
حصر وراثت شــورای حل اختالف اصفهان فــوت نموده و ورثه حيــن الفوتش عبارتند 
از خانم پوراندخت توکلی قينانی)زوجه( و اميرارســالن و عرفان شــهرت هر دو کيانی 
هرچگانی )پسران( متوفی می باشند ســپس وراث مذکور با ارائه درخواست 9187 مورخ 
1401/03/25 بانضمام  دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره 
يکتــا 140102155351000091 و رمــز تصديق 678403  مــورخ 1401/03/19 به 
گواهی دفترخانه اســناد رسمی 9  اصفهان رسيده اســت مدعی است که سند مالکيتش 
به علت نامعلوم مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت را نموده اند  لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1338683 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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شناسایی سه بیمار مبتال به تب کریمه کنگو در اصفهان
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از شناسایی سه بیماری مبتال به تب کریمه کنگو 
در فریدون شهر خبر داد و گفت: با همکاری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان، دام های آلوده شناسایی 
و دامداری ها سم پاشی می شوند و مردم باید از رفتارهای پرخطری مانند ذبح دام در خارج از کشتارگاه 
خودداری کنند.رضا فدایی اظهار کرد: سه بیمار مبتال به تب کریمه کنگو در منطقه فریدون شهر شناسایی 
شده است، در فصل گرما گاهی از این بیماری ها شناسایی می شود و مشکل خاصی وجود ندارد.وی درباره 
اقدامات و دستور کار برای پیشگیری از گسترش تب کریمه کنگو، افزود: با همکاری اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان، دام های آلوده را شناسایی و دامداری ها سم پاشی می شوند، از مردم منطقه نیز خواسته 
شده که از رفتارهای پرخطری مانند ذبح دام در خارج از کشتارگاه خودداری کنند.مدیر مرکز بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به احتمال بروز تب کریمه کنگو در دیگر شهرستان های استان 
اصفهان، گفت: در حال حاضر نمی توان در این باره اظهارنظر کرد زیرا این موارد قابل پیش بینی نیست و 
فعاًل سه مورد ابتالی انسان به این بیماری گزارش شده است.وی احتمال شناسایی موارد بیشتری از بروز 
بیماری تب کریمه کنگو را رد نکرد و تصریح کرد: ممکن است موارد بیشتری نیز شناسایی شود زیرا این 

بیماری ها هرازگاهی در منطقه ای شناسایی می شود و اقدامات الزم برای کنترل آنها انجام خواهد شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:
روند افزایش دمای هوای اصفهان تا پایان هفته ادامه دارد

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: گرمای هوا همچنان در استان تداوم دارد و به تازگی 
هم اصفهان دمای ۴۰ درجه را پشت سر گذاشت و در روزهای آینده نیز دما ۳۹ و ۴۰ درجه پیش بینی می شود 
و کاهش قابل توجه دما را نداریم.آسیه آقایی با اشــاره به وضعیت هوای استان اظهار داشت: نقشه های 
هواشناسی بیانگر جوی نســبتا پایدار طی چند روز آینده بر روی استان اســت.وی افزود: بر این اساس 
وضعیت جوی در اکثر مناطق استان به صورت صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و در برخی 
مناطق گاهی افزایش ابر پیش بینی می شود.آقایی بیان کرد: امروز به دلیل نفوذ توده  گرد و غبار از غرب کشور، 
در نیمه  غربی تا مرکز استان و  فردا  به دلیل وزش باد شــدید و خیزش گردوخاک به ویژه در نیمه  شرقی، 

کاهش دید و کیفیت هوا پیش بینی می شود.وی تصریح کرد: گرمای هوا همچنان در استان تداوم دارد.

آغاز فعالیت پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان 
طبق اعالم رییس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی، فرآیند نوبت گیری سنجش سالمت 
نوآموزان در مدارس از ۲۲ خرداد آغاز شــده و پایگاه های ســنجش از )امروز( فعال خواهند بود 
و مردم می توانند با در دســت داشــتن نوبت مراجعه کنند. برنامه ســنجش سالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی، همه ساله به منظور شناســایی و مداخالت بهنگام طالیی اجرا می شود و اکنون 
نرخ پوشــش دانش آموزان در طرح سنجش به ۹۹.۵ درصد رسیده  اســت و تمامی نوآموزان بدو 
 ورود به پایه اول دبستان ملزم به شرکت در برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
هستند.  بر اساس دســتورالعمل ابالغی از ســوی رییس ســازمان آموزش وپرورش استثنایی 
 سنجش سالمت برای تمام نوآموزانی که در ســال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ وارد پایه اول می شوند و 
 همچنین جامانده های ســنجش ســال تحصیلی گذشــته انجــام خواهد شــد. در پایگاه های

 اولیه ســنجش ارزیابی های بینایی، دید رنگ، شــنوایی، گفتاری، آمادگــی تحصیلی، اختالالت 
 جســمی- حرکتی، اندازه گیری توده بدنی، قد، وزن، دهان و دندان، بیماری های جلدی )پوست
  و مو( و بیماری های نیازمند مراقبت ویژه و همچنین بررســی وضعیت واکسیناســیون توســط

 مراقب سالمت در پایگاه سنجش انجام می شود.برای نوآموزانی که در هر یک از مراحل غربالگری 
 بینایی، شنوایی و جسمی حرکتی مشــکوک به مشــکل بوده و نیاز به ارجاع به مرحله تخصصی 
دارند، سایر مراحل بر اساس دســتورالعمل های آزماینده های بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی و 

طیف اوتیسم خواهد بود.

با وجود  تمام وعده های مسئوالن  در باره حذف کنکور ولی همچنان  این سد  پابرجاست و اضطراب آن دامن گیر خانواده ها و دانش آموزان است؛

بحرانی به نام »کنکور«

کنکور برای بیشتر دانش آموزان دوره متوسطه واژه ای استرس زاست و 
پیامدهای این اضطراب و نگرانی سبب بروز آسیب های روحی و روانی 
زیادی به آنان می شود.سال هاســت که کارشناسان روان شناسی و 
جامعه شناسی   به دانش آموزان و خانواده هایشان می گویند که کنکور 
نه آخرین راه است و نه مسیر دستیابی به همه موفقیت ها، اما باز هم 
حساسیت روی کنکور زیاد است. این نگاه تعیین سرنوشتی به کنکور 
سبب شده دانش آموزان دوره متوسطه هر ســال که به زمان شرکت 
در آزمون سراســری نزدیک می شــوند بیش از پیش دچار اضطراب 
شوند. اضطرابی که نه تنها سبب بروز بسیاری از آسیب های روحی در 
میان آنان می شود بلکه حتی روی عملکردشان در آزمون اثر منفی می 
گذارد.شرایط نامناسب مالی خانواده و ناتوانی در پرداخت هزینه های 
شــرکت در کالس های کنکور، انتظارات نامعقول خانواده ها، ترس از 
آینده شغلی و ... مواردی است که فشار روحی زیادی به دانش آموزان 
کنکوری وارد می کند. به این موارد باید شیوع کرونا و افت تحصیلی در 

دوران آموزش های مجازی را هم اضافه کرد.

کنکوری ها در دام کالهبرداران
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل 

فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: کالهبرداران در ایام منتهی به 
برگزاری آزمون سراسری، به شدت از هیجان و اضطراب دانش آموزان 
ناآگاه کنکوری، سوءاستفاده می کنند.در سال های گذشته در این زمینه 
پرونده های متعددی تشکیل شــده و امسال هم سه پرونده داشتیم 
که یکی از آنها مربوط به ادعای فروش ســواالت کنکــور بوده که از هر 

متقاضی سه میلیون تومان دریافت کرده بودند.
رییس پلیس فتــای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
متاســفانه برخی دانش آموزان گمان می کنند فروش سواالت کنکور 
ممکن اســت و به همین دلیل بــه دام کالهبرداران مــی افتند؛ پولی 
می دهند و سواالت سال های گذشــته را می خرند.به گفته سرهنگ 
مرتضوی، پارســال هم پرونده کالهبرداری با موضوع فروش سواالت 
کنکور تشکیل شــد و برای اینکه این موارد تکرارنشود، باید خانواده ها 

آگاهی خود را افزایش دهند.

کرونا، اضطراب مضاعف کنکوری ها
غالمرضا شاهمرادی، رییس اداره مشاوره تربیتی_تحصیلی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: آزمون سراسری در شرایط 
عادی هم چالشی بزرگ برای داوطلبان و خانواده های آن ها محسوب 

می شــد، حاال کرونا هم با تغییرات زیادی که در سبک زندگی مردم به 
خصوص دانش آموزان ایجاد کرد به این مشکل دامن زد.به گفته وی، 
یکی از این مشکالت تعطیلی مراکز آموزشی و مدارس بود و اینکه در 
روند ارزیابی دانش آموزان، مراکز آموزشــی با مشکالت زیادی رو به 
رو شدند.رییس اداره مشــاوره تربیتی_تحصیلی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: کنار هم قرار گرفتن این مشکالت، 
اوضاع را برای دانش آموز بحرانی تر می کند، البته شرایط کرونایی روی 
همه اثر منفی گذاشت، اما آن افرادی که تالش زیادی برای موفقیت و 

رهایی از مشکالت نکردند بیشتر آسیب دیدند.

والدین با فرزندان کنکوری همراهی کنند
به گفته شاهمرادی، دانش آموزان کنکوری تحت فشار زیادی هستند و 
حتی ممکن است کمی عصبی یا بهانه جو شوند، از آنجا که رفتار والدین 
تاثیر مستقیمی بر عملکرد فرزندان دارد، آنها باید نکاتی را مورد توجه 
قرار دهند.وی در این زمینه به والدین توصیه کرد که صبور باشــند و از 
فرزندان انتظار زیادی نداشته باشــند، به تالش فرزندان شان احترام 
بگذارند و مراقب تغذیه و اســتراحتش باشــند.رییس اداره مشاوره 
تربیتی_تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان  افزود: 
کنکور در کنار نقش تعییــن کننده خود در سرنوشــت دانش آموزان، 
ممکن است فشارها و آسیب های روحی و روانی را سبب شود  که در 

برخی مواقع جبران ناپذیر است.

آسیب های روحی کنکور ادامه دار است
شاهمرادی اظهار کرد: آسیب های روحی هم در بین پذیرفته شدگان 
و هم در بین ردشدگان آزمون سراسری دیده می شود، به عنوان مثال 
ممکن است فردی که در دانشگاه قبول می شــود، دچار خودپسندی 
شود و یا دانشجویی که در رشــته مورد عالقه خود قبول نشده به مرور 
زمان با مشکالتی همچون افت تحصیلی، ترک تحصیلی یا افسردگی 
مواجه شــود.به گفته وی،  افــرادی هم که قبول نشــدند، تحت تاثیر 
شکستی که داشته اند قرار می گیرند، ممکن است ناامید شوند و یا حتی 
از فشار مضاعف خانواده ها، دست به اقداماتی مانند خودکشی بزنند.

برای گذراندن سالم دوران کنکور، دانش آموزان و خانواده ها باید به این 
باور برسند که» همه موفقیت ها، نتیجه موفقیت در کنکور نیست و همه 
شکست ها هم ناشی از شکست در آن نیست« موفقیت یعنی حرکت 
در مسیری که با استعداد، عالیق، توانمندی و ارزش ها هماهنگ باشد 

و انسان موفق فردی است که در درجه اول روح سالمی دارد.

با مسئولان جامعه

اصفهــان گفــت:  نخبــگان  بنیــاد  معــاون 
کارگروه های نخبگانی حل مســائل اســتان در ۹ 
 محور کالن با هــدف ارائه راه حل هــای مدیریتی

 تشکیل می شود.
علی فتاحی افــزود: این کارگروه ها بــا همکاری 
اســتانداری در زمینه های آب، صنعــت، معدن و 
تجــارت، فرهنگ، اقتصــاد، کشــاورزی و صنایع 
غذایــی، علم و فناوری، گردشــگری، ســالمت و 
زیرساخت تشکیل خواهد شد.وی با بیان اینکه در 
این کارگروها از ظرفیت نخبگان و افراد مستعد برتر 
استفاده می شــود، اظهار داشت: کارگروه های یاد 

شده به منظور ارائه راه حل های مدیریتی در قالب 
مشــاوره های تخصصی، ارائه راهبردهای اجرایی 
مورد نیاز مدیریت اســتان و اســتفاده از ظرفیت 
نخبگان در اداره جامعه تشــکیل می شود.فتاحی 
با اشــاره به اینکه فراخوانی برای ثبت نام نخبگان 
عالقه مند به حضور در کارگروه ها اعالم شده است، 
خاطرنشــان کرد: متقاضیان می توانند تیر امسال 
با مراجعه به دفتر یا پایگاه اینترنتی بنیاد نخبگان 
اصفهان، فرآیند ثبت نام را انجام دهند.وی اضافه 
کرد: نخبگان مشــمول تســهیالت بنیاد نخبگان 
استان و همچنین صاحبان ایده و نظر که تاکنون به 
طور مستقیم از تســهیالت بنیاد استفاده نکرده اند 
می توانند برای حضور در ایــن کارگروه ها ثبت نام 

کنند.
فتاحی خاطرنشان کرد: برخی از افراد زیر پوشش 
تسهیالت بنیاد نخبگان شامل رتبه های برتر کنکور 

سراسری و المپیادهای علمی، دانش آموختگان 
برتر دانشگاهی و مخترعان مشمول شاخص های 

آیین نامه های بنیاد هستند.
معاون بنیاد نخبگان اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه کار ارزیابی افراد متقاضی در مرداد امســال 
انجام می شــود، گفت: کار تخصصــی کارگروه ها 
از شــهریور آغاز می شــود و امیدواریم نخســتین 
خروجی آنها تا پایان ســال حاصل و ارائه شــود.

فتاحی با بیان اینکه خروجی ایــن کارگروه ها در 
اختیار استانداری، دســتگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی اســتان قرار می گیرد، افــزود: فرآیند 
مورد نظر در فعالیت این کارگروه ها شامل احصای 
مشــکالت، شناســایی مســائلی که به مشکالت 
موجــود منجر شــده ، شناســایی حل کننده های 
تخصصی و پیشنهاد روش های حل مسائل است 

که در نهایت توسط کارگروه ها ارائه می شود.

 کارگروه های نخبگانی حل مسائل استان اصفهان
 تشکیل می شود

 باند فروش قرص های الغری آلوده به شیشه
 در اصفهان منهدم شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام ۲ باند قاچاق مواد مخدر و کشف یک تن و ۶۰۰ کیلو انواع 
مواد افیونی و انهدام باند فروش قرص های الغری آلوده به شیشه در عملیات ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر این فرماندهی خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری، اعضای این باند را ۹ نفر اعالم کرد 
و گفت: از قاچاقچیان دستگیر شده ۴ دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ و سمند توقیف و بالغ بر 
یک تن و ۶۰۰ کیلو مواد مخدر شامل یک تن و ۱۴۶کیلو تریاک، ۴۴۶ کیلو حشیش، ۵ کیلو هروئین 
و ۳ کیلو شیشه کشف شد.فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای ۲۱۳ مرحله طرح پاک سازی 
نقاط آلوده در ماه جاری خبر داد و بیان کرد: در این طرح ها ۶۰۰ نفر خرده فروش دستگیر و ۴۷۰ نفر 
معتاد متجاهر نیز جمع آوری و تحویل کمپ ها شدند.وی ادامه داد: در پی شکایت خانمی مبنی بر 
اینکه با خرید قرص های الغری از فردی در فضای مجازی دچار آسیب های روحی و جسمی فراوان 
و اختالل در خواب شده بالفاصله تعدادی از این کپسول ها به آزمایشگاه تخصصی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ارجاع داده شد که در نتیجه مشخص شد این قرص ها حاوی ماده مخدرصنعتی شیشه 
هستند.میرحیدری افزود: این موضوع بالفاصله در دســتور کار ماموران اداره عملیات ویژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان قرار گرفت و با همکاری پلیس فتا باند ۳ نفره ای که از طریق تبلیغ 
در فضای مجازی قرص های الغری آلوده به ماده مخدر صنعتی شیشه را به فروش می رساندند، 

شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

انهدام 3 باند سرقت مسلحانه در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از انهدام ۳ باند سرقت مسلحانه و کشف ۱۸ میلیارد ریال اموال 
مســروقه در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: در پی 
وقوع سرقت مسلحانه یک دستگاه خودروی تریلر کشنده حامل ۲۰ تن و ۷۰۰ کیلو تیرآهن در یکی 
از محورهای استان اصفهان، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت و در نهایت با اشرافیت و رصد هوشــمندانه متهمان، اعضای 
باندی ۴ نفره که همگی دارای سابقه کیفری بودند، دســتگیر شدند.وی از دستگیری مالخری که 
اقدام به خرید محموله تیرآهن از سارقان کرده بود خبر داد و گفت: ارزش این محموله برابر ارزیابی 
کارشناســان مربوطه بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شــده است.جانشــین فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان در ادامه به دســتگیری اعضای باند ۹ نفره که در زمینه سرقت مسلحانه 
خودرو، اماکن، مغازه و احشام فعالیت می کردند اشــاره کرد و اظهار داشت: متهمان در تحقیقات 
صورت گرفته به ۸ فقره سرقت معترف شدند که برابر ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان مربوطه 

ارزش اموال مکشوفه از مخفیگاه های این متهمان نیز بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

 اعمال قانون ۷هزار و خودروی پالک مخدوش 
و یا فاقد پالک 

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: هفت هزار و ۴۹۰ خودروی پالک مخدوش و یا فاقد پالک 
خودرو در اصفهان اعمال قانون شد.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه کسانی که پالک خودرو 
را دستکاری می کنند حقوق دیگر شهروندان را تضییع می کنند، اظهار داشت: مجرمان حرفه ای با 
دستکاری و پوشش در پالک انواع جرائم مانند دزدی، سرقت های مسلحانه، زورگیری، مزاحمت 
برای نوامیس و … را مرتکب می شوند و از این شــرایط نهایت بهره برداری را می کنند.وی با اشاره 
به اینکه پوشاندن پالک با قاب های شیشه ای و دودی به قصد فرار از ثبت تخلفات رانندگی توسط 
دوربین ها جرم محسوب می شود، ادامه داد: پلیس در راستای احقاق حقوق شهروندی نسبت به 

شناسایی، احضار و برخورد قانونی رانندگان متخلف اقدام می کند.

چهره روزاخبار

رییس کل دادگستری اصفهان:

 مجرمان حرفه ای و 
سابقه دار کنترل می شوند

رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در حوزه کنتــرل مجرمان حرفه ای 
و ســابقه دار، فعالیت ها باید هدفمند باشد تا 
نتیجه مورد نظر حاصل شــود ،گفــت: در این 
زمینه دستگاه قضا با مجرمان به شدت برخورد 
می کند.اسدا... جعفری مســئله امنیت را در 
صدر اولویت های کشور و زندگی مردم دانست 
و اظهار داشت: گاهی ناامنی، در بستر جامعه و 
از جنبه های مادی اتفاق می افتد و گاه به لحاظ 
روانی ممکن است افراد جامعه را تحت تاثیر 
قرار دهد که این نوع ناامنی به مراتب مخاطرات 
بیشــتری برای مردم دارد.وی بــا قدردانی از 
اقدامات صورت گرفته در زمینه کنترل مجرمان 
حرفه ای و ســابقه دار ادامه داد: اگر نقصی در 
عملکردها وجود داشته باشد و آن را نپذیریم 
نمی توان واقعیت های جامعه را به نحو مطلوب 
پذیرفت و مشــکالت را برطــرف کرد.رییس 
کل دادگســتری اســتان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت اجرای دقیق و درست مصوبات ستاد، 
تصریح کرد: در حوزه کنترل مجرمان حرفه ای 
و ســابقه دار، فعالیت ها باید هدفمند باشد به 
نحوی که ابتدا مســیر به گونه ای طی شود تا 
نتیجه مورد نظر حاصل شود.وی با مهم دانستن 
نقش دادستان در برخورد با مجرمان حرفه ای و 
سابقه دار گفت: دادستان باید با پیگیری مرحله 
به مرحله در زمان تحقیــق و تعقیب و دفاع از 
کیفرخواست و مرحله رسیدگی و زمان اجرای 
احکام نسبت به ماهیت جرم مجرمان حرفه ای 
و سابقه دار و خســارت های ناشی از آن و عدم 
امکان جبران خسارت ها در بســیاری موارد، 

آگاهی و حساسیت الزم را ایجاد کند.

اجرای عملیات آماده سازی و زیرسازی آرامستان جدید

آگهی مناقصه )مرحله دوم- نوبت دوم(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:1339986

زیرسازی، تخریب، تهیه قیر و مصالح، حمل، پخش و اجرای آسفالت گرم خیابان های سطح شهر بصورت دستی و مکانیزه )شهرداری مرکزی(

آگهی مناقصه )مرحله سوم- نوبت دوم(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:1339987

چاپ اول

چاپ اول

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه ۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای اسالمی شهر 
نسبت به اجرای عملیات آماده سازی و زیرسازی آرامستان جدید از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری 

مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت ۱۴:۳۰ روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در محل شهرداری شهرضا 

می باشد.

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب 
سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شــدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه ۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای اسالمی شهر 
نسبت به زیرسازی، تخریب، تهیه قیر و مصالح، حمل، پخش و اجرای آسفالت گرم خیابان های سطح 

شهر بصورت دستی و مکانیزه )شهرداری مرکزی( از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری 

مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴:۳۰ روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در محل شهرداری شهرضا  می باشد.
* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریز به حساب 

سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ نزد بانک ملی و رسید مربوطه در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

* شهرداری در رد و  یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.



فورفورتو در گزارشی به شرایط هتل های دوحه برای میزبانی از هواداران فوتبال پرداخته است.اگر به دنبال حضور در کشور قطر برای جام جهانی هستید، هتل های دوحه 
احتماال  اولین گزینه ای است که هواداران فوتبال در سر خواهند داشت.صدها هزار هوادار که به قطر سفر می کنند، احتماال همین ایده را دارند. بنابراین، گزینه ها در مورد 
محل اقامت هواداران در قطر تا حدودی محدود است. گزینه هایی که برای مسافران دوحه وجود دارد شامل دهکده های هواداران، آپارتمان ها، ویالها، کشتی های تفریحی 
و حتی کشورهای همسایه است. خیلی از هتل ها برای جام جهانی از همین حاال رزرو شــده اند و اکنون پیدا کردن هتل برای اقامت هواداران در طول جام جهانی بسیار 
سخت است.هتل رتاج الریان که هزینه اقامت در آن هر شب بیش از ۳۰۰ دالر است، نزدیک ترین هتل به مرکز شهر دوحه محسوب می شود. اکثر بازی ها در استادیوم 
هایی برگزار می شود که نزدیک دوحه هستند. تنها استثنا استادیوم ال بیت در الخور است که ۵۰ کیلومتر از دوحه فاصله دارد. به عالوه، جام جهانی قطر دارای حمل و نقل 
عمومی رایگان است و هواداران مشکلی در این زمینه نخواهند داشت.هزینه اقامت در دیگر هتل ها همگی زیر ۲۰۰ دالر در هر شب است. هر اتاق هتل می تواند میزبان 
چندین مهمان باشد تا قیمت را تقسیم کنند. عالوه بر این، برخی از گزینه ها از جمله هتل LaVilla Inn در واقع هتل-آپارتمان هستند. این هتل های آپارتمانی نیز می توانند 

گزینه خوبی برای اقامت هواداران باشند.گزینه دیگری که ارزش بررسی دارد رزرو اتاق در عمان از طریق Vrbo یا AirBnb است. 

وضعیت هتل ها در قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲

چهارشنبه ۰1 تیر  14۰1 / ۲۲  ذی القعده 1443 / ۲۲ ژوئن   ۲۰۲۲ / شماره 3558

پایان رابطه بلند مدت و شروع خوش گذرانی؛

پارتی های شبانه، بالی جان ستاره آبی پوش لیگ برتر
جک گریلیش، حدو مرز خوش گذرانی را پشــت ســر گذاشته اســت. جک گریلیش، بازیکن 
انگلیسی، روزهای گذشــته در مهمانی های شبانه و اســتخر پارتی های الس وگاس دیده شد. 
بازیکن ۱۰۰ میلیون پوندی منچستر سیتی در حالی که در گرمای ۳۳ درجه سانتیگراد کاله سطلی 
بر سر داشت و به خاطر نوشیدن مشــروبات الکلی حالت عادی نداشته در استخر همراه با اندی 
رابرتسون مدافع لیورپول و دوســتان نزدیک خود مشغول رقصیدن بوده است.گارد امنیتی هتل 
برای اینکه شــرایط از کنترل خارج نشــود این بازیکن ۲۶ ســاله را نیمه برهنه و در حالتی گیج 
به ســمت اتاقش همراهی می کنند و گفته می شــود که همراهانش هم با او وارد اتاق شدند.او 
نتوانست در فصل گذشته انتظارات را در مقابل هزینه ای که برای او شده بود برآورده کند و حاال به 
نظر می رسد تمام کردن رابطه بلند مدت جک با نامزدش ساشا او را به سمت خوش گذرانی های 
بی حد و مرز کشانده است. شــاید این روند آینده خوبی را برای ستاره سه شیرها ترسیم نکند و 
مثل بسیاری از ســتاره های زود گذر دنیای فوتبال دوران حرفه ای سطح اول خودش را زودتر از 

انتظار به پایان برساند.
 

سرمربی حریف ایران در جام جهانی، استعفا کرد!
ستاره اسبق منچستریونایتد و سرمربی تیم ملی ولز،  در بیانیه ای رسما از مربیگری تیم ملی ولز استعفا 
کرد. گیگز پیش از یورو و در ماه نوامبر ۲۰۲۰ به دلیل خشونت خانگی و ضرب و شتم نامزدش متهم شناخته 
شد و مجبور شــد تا از هدایت تیم ملی ولز به صورت موقت کنار رود.در آن زمان راب پیج، هدایت موقت 
اژدها را بر عهده گرفت و توانست نمایشی خوب و مثبت به ثبت برساند و حتی بتواند با رساندن تیم ملی 
ولز به جام جهانی تاریخ ساز شود. همانطور که پیش بینی می شد، گیگز که از مدت ها پیش از ولز کنار 
گذاشته شده بود، رسما نامه استعفا نوشت تا روی کاغذ نیز راب پیج، سرمربی دائمی یاران گرت بیل شود.

 

توهین عجیب سنگربان جدید آرسنال به تاتنهام
خرید جدید آرسنال برای پست دروازه بانی، با ژستی که علیه رقیب سنتی این تیم، تاتنهام، گرفت؛ 
بالفاصله بین هواداران توپچی ها محبوب شد.به نظر می رسد مت ترنر، دروازه بانی که آرسنال اخیرا 
به خدمت گرفته راه محبوب شدن بین هواداران این تیم را به خوبی می داند. او اخیرا از امضا کردن 
پیراهن تاتنهام که توسط یک هوادار از او خواسته شد خودداری کرد تا یک شبه و در بدو ورود، به 
محبوب دل های هواداران آرسنال تبدیل شود.تاتنهام، همسایه لندنی و رقیب سننتی آرسنال به 

حساب می آید و هواداران دو تیم دشمنی دیرینه ای دارند.
 

»زیدان« درباره ضربه مشهور به »ماتراتزی«:

 به آن صحنه افتخار نمی کنم!
زین الدین زیدان پس از ســال ها در خصوص ضربــه تاریخی به ماتراتــزی صحبت کرد.زیدان 
 به زودی تولد ۵۰ ســالگی خود را جشــن می گیرد. به همین مناسبت رســانه Telefoot با او 
گفت وگویی ترتیب داده که چند بخش آن تا این لحظه منتشــر شده اســت. مهاجم اسبق تیم 
ملی فرانسوی در یکی از بخش ها درباره حرکت خود مقابل ماتراتزی در فینال جام جهانی گفت: 
اصال به کاری که انجام دادم افتخار نمی کنم اما آن صحنه هم بخشی از گذشته من است.زیدان 
درباره چیپ به بوفون هم گفت: ابتدای بازی بود و فکر می کردم هنوز زمان کافی وجود دارد. یک 
یا دو ثانیه به شیوه ضربه زدن فکر کردم. پیش روی من دروازه بانی قرار داشت که به خوبی من را 
می شناخت و باید به این مسئله فکر می کردم. در آن ضربه قطعا تکنیک وجود داشت نه دیوانگی. 

ممکن بود پنالتی از دست برود؛ اما در آن لحظه تصمیم گرفتم آن کار را انجام دهم.

بهترین مربیان ایرانی شاغل در کشورهای خارجی؛

پراکندگی مربیان ایرانی؛ از بوندس لیگا تا جی لیگ ژاپن
زاوش محمدی  فرهاد مجیدی پس از قهرمانی با استقالل به 
یکباره با اینکه قراردادی ۳ ســاله داشت، از 
هدایت آبی پوشان استعفا کرد و راهی امارات شد. مجیدی پس از جدایی از 
استقالل هدایت اتحاد کلبا امارات را برعهده گرفت تا جدیدترین مربی لژونر 
فوتبال ایران باشــد. حضور مجیدی در امارات باعث شــد تا در گزارشی به 

بررسی حضور کم تعداد مربیان ایرانی در خارج از فوتبال ایران بپردازیم.

الکساندر نوری؛ دورگه ای در بوندس لیگا
 نوری هیچــگاه تجربه حضــور در تیم هــای ایرانی را ندارد؛ اما ســرمربی
 اســبق وردربرمن در بوندس لیگا آلمان از پدری ایرانی متولد شده و شاید 
حضور او در فوتبال ایران بتواند مانند قطبی با ســرمربی گری همراه باشد. 
نوری در اوایل فصل ۱۶-۱۷ لیگ آلمان جانشــین ســرمربی برمن شد و 
هدایت یکی از تیم های قدیمی آلمانی را عهده دار شد. او به تازگی پیشنهادی 
از استقالل داشــت و مذاکراتی هم با مدیران استقالل انجام داد ؛اما بر سر 
مبلغ قراردادش با آبی ها به توافق نرســید و از جمع گزینه های هدایت ابی 

پوشان خارج شد.

حشمت مهاجرانی و تیم های ملی عربی
ســرمربی ســابق تیم ملی ایران که اولین حضور در جام جهانی در دوران 
سرمربی گری او رخ داد، در کشــورهای حوزه خلیج فارس یکی از نام های 
بزرگ به شمار می رود. مهاجرانی، سرمربی گری تیم ملی عمان و امارات و 

البته فعالیت طوالنی در لیگ امارات را در کارنامه خود دارد.

مشهور و پرکار مثل »قطبی«
افشین قطبی که دوران موفقی در پرسپولیس داشت شاید نامدار ترین فرد 
حاضر در این لیست باشد. سرمربی ســابق تیم ملی ایران با تجربه حضور 
در کادر فنی گاس هیدینگ به ایران آمد و البته بعد از خروج از ایران سابقه 
ســرمربی در لیگ مطرح ژاپن یعنی جی لیگ و لیگ تایلنــد را در کارنامه 

خود دارد.

امید نمازی از آمریکا تا دستیاری »کی روش«

سرمربی سابق تیم های لیگ MLS آمریکا برای حضور در استیل آذین به 
ایران برگشت و البته توانست دستیاری کی روش در تیم ملی را نیز تجربه 
کند. سرمربی سابق فیالدلفیا، سن دیگو اسپیریت، کلیولند فورس و ذوب 
آهن بعد از دســتیاری در تیم ملی بانوان آمریکا اکنون در تیم هیوســتون 

دینامو فعالیت دارد.

شاگرد مورینیو در بریتانیا
ابوذر نوغانی البته هنوز در ابتدای راه قرار دارد؛ اما این انزلیچی که در تیم های 
پایه کاردیف سیتی انگلستان فعالیت می کند از چهره های مطرح این لیست 
است. نوغانی در کارنامه خود یک دوره حضور در کالس های مورینیو را ثبت 
کرده و اکنون نیز مدارج ترقی را در تیم های پایه کادریف پشت سر می گذارد.

ناصر حجازی و تحول در فوتبال بنگالدش
حضور در محمدان بنگالدش و پیروزی برابر پرسپولیس ایران برای یک تیم 
بنگالدشی شاید بزرگ ترین افتخار فوتبال این کشور کوچک باشد که بعد 
از حضور اسطوره دروازه بانی ایران متحول شد. حضور حجازی در این کشور 
باعث شد تا تیم ملی بنگالدش که یکی از تیم های ضعیف بود به تیمی بهتر 
نزدیک شود تا جایی که این تیم توانست یقه تیم ملی ایران را  بگیرد.در کنار 
این افراد البته ســرمربیان دیگری بودند که در تیم های مختلف به ویژه در 

لیگ های آسیایی فعالیت داشتند.

تیم های معمولی اروپایی در سال های دور
عباس رضوی در ســال های اوایل دهه ۶۰ تجربه حضور در لیگ ســوئد و 

مجارستان را در کارنامه خود دارد و بهمن فروتن در لیگ های دسته سوم 
آلمان نیز فعالیت کرد که البته هرگز به سطح باالتر نرسیدند.

لیگ امارات مقصد همیشگی مربیان قدیمی
اصغر شرفی، منصور پورحیدری، همایون شاهرخی، جالل طالبی، حسن 
حبیبی، ابراهیم قاسمپور و حسن روشــن از جمله مربیان ایرانی بودند که 
تجربه حضور در لیگ های حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی به ویژه 
امارات را در کارنامه خود دارند که این حضور در ســالیان گذشــته با وجود 
موفقیت های متعدد به درازا نینجامید.به تازگی هم فرهاد مجیدی هدایت 

تیم اتحاد کلبا را برعهده گرفته و راهی امارات شده است.

و دیگران
اردشیر پورنعمت که از مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به شمار می رود 
در کشورهای جنوب شرق آسیا فعالیت طوالنی داشت و اکنون نیز یکی از 
مدرسان مطرح فوتبال است. داریوش یزدانی از سرمربیان جوانی است که 
اکنون در تیم های پایه بارسلونا فعالیت می کند.البته مربیانی هم بودند که 
طی سالیان گذشته ادعای حضور در تیم های غیر ایرانی را مطرح کردند مثل 

امیر قلعه نویی و پیشنهاد پاختاکور.

چهره روز

 من هم جای »علی دایی« بودم
»احمدی نژاد« را به رختکن راه نمی دادم

حسن اشجاری، بازیکن سابق تیم ملی که شاگرد علی دایی هم بود درباره روزی که رییس جمهور 
 وقت می خواســت به رختکن تیم ملی برود، این طور توضیح می دهد: »روز بازی باز عربســتان، 
 بین دونیمه گفتند آقای احمــدی نژاد می خواهد به رختکــن بیاید؛ اما از آنجایــی که آقای دایی

  بین نیمه بازی حســاس می خواســت نکات فنی را به تیم بگوید اجازه چنین کاری را نداد و بعد 
از بازی هم تبعات آن را داشت. به شــخصه معتقدم وقتی چنین بازی حساسی در حال برگزاری 
اســت مســئول باید خودش شــرایط تیم را درک کند و چنیــن کاری را انجام ندهد. شــاید باید 
 مشاورین او این نکته را گوشزد می کردند. آن زمان اگر من هم سرمربی تیم ملی بودم ایشان را به

 رختکن راه نمی دادم.«
 

انصراف خرید جدید پرسپولیس از بازی به دلیل پیراهن آبی
خبرورزشی نوشت: علی علیپور و مرتضی پورعلی گنجی در تورنمنت محلی شهید سجودی حضور 
یافتند. شهرستان بابل این روزها محل برگزاری تورنمنت های دوستانه و خیریه فوتبال است و یکی 
از آنها دو ستاره ملی پوش را نیز به خود جلب کرد؛ علی علیپور مهاجم تیم ملی و مرتضی پورعلی گنجی 
مدافع تیم پرسپولیس. مسابقات شهید سجودی که هر ســاله در بابل برگزار می شود، این بار دو 
میهمان ویژه داشــت و آنها در حاشــیه این بازی با یکدیگر برخورد صمیمانه ای نیز داشتند و برای 

دقایقی باهم صحبت کردند. 
نکته مهم اینکه قرار بود پورعلی گنجی در این بازی ها به میدان هم برود اما پیراهن آبی رنگ تیمش 
باعث شد تا ترجیح بدهد که در ترکیب قرار نگیرد و حاشیه خاصی به وجود نیاید. بنابراین وی این 
بازی را از نزدیک تماشا کرد و در حالی که همشهریانش نیز عالقه زیادی به عکس گرفتن با او و علی 

علیپور داشتند، به درخواست هایشان پاسخ داد.
 

هندی ها به دنبال شکار مهاجم تیم ملی ایران
 یک رســانه یونانی خبر داد باشــگاه هندی با مهاجم ملی پوش کشــورمان و عضو باشــگاه آ.اک 
 وارد مذاکره شــد. نشــریه »novasports« یونان خبر داد یک باشــگاه هندی بــه دنبال جذب 
 کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی آ.اک اســت. کریم انصاری فرد یکی از بازیکنانی است که مدیران
  آ.اک از این تیم خــارج کردند و به مهاجم ایرانــی اعالم کردند تیمی جدید بــرای ادامه کار در جای

 دیگر پیدا کند.چند روز پیش اولین سناریوی اعالم شده این بود که مهاجم ایرانی با باشگاه سامسون 
اسپور ترکیه وارد مذاکره شده است. باشــگاه محد باگان که در لیگ هند به مقام سوم دست یافت، 
 با کریم انصاری فرد تماس گرفت تا وی را متقاعد کند به این کشــور برود. بــا این حال، این بازیکن

 می خواهد در یونان و آ.اک بماند.
 

یک اروپایی دستیار »گل محمدی« می شود
مربی مدنظر باشگاه پرسپولیس به زودی راهی ایران خواهد شد.با جدایی داود فنایی از کادرفنی 
پرسپولیس، شایعاتی مبنی بر حضور دینکا آلین مربی دروازه بانان تراکتور در کادرفنی سرخ پوشان 
تهرانی مطرح شــد. البته از آنجایی که این مربی با تراکتور قرارداد دارد باید ابتدا قراردادش با این 

باشگاه را فسخ کرده و سپس راهی پرسپولیس شود.
 آلین اعالم کرده که این کار را خواهد کرد. در همین خصوص آلین به زودی از اروپا به ایران برمی گردد 
تا با حضور در تبریز به دنبال فسخ قراردادش با این باشگاه باشــد. در صورتی که او بتواند این کار را 
انجام دهد با پرسپولیس قرارداد خواهد بست؛ اما در غیر این صورت حضور او در جمع سرخ پوشان 

تهرانی منتفی خواهد شد.

مستطیل سبز

در یک اتفاق جالب توجه؛

ستاره مغضوب ایرانی ها 
بسکتبالیست شد!

به تازگــی میشــل کوبیاک، ســتاره جنجالی 
لهستانی در زمین بســکتبال مشاهده شد.در 
سال های گذشته نام میشل کوبیاک به شکل 
متفاوتی با والیبال ایران گره خورده است. این 
ســتاره لهســتانی که اخیرا از بازی های ملی 
خداحافظی کرد همواره کری هــای جذابی با 
بازیکنان تیم ملی کشــورمان مخصوصا سعید 
معروف داشت که حتی گاهی  این کری خوانی ها 
به جنجال و بحث و دعوای زیر تور هم کشــیده 
می شد. اوج   جنجال آفرینی کوبیاک پیش از 
آغاز المپیک بود؛ جایی که او  قبل از مسابقه اول 
لهستان در توکیو مقابل ایران گفت: »بازیکنان 
ایران من را تحت تاثیر قرار نمی دهند. آنها فقط 
یک تیم هســتند که باید شکست شان دهیم 
تا رویاهای مان محقق شــوند. سرنوشــت در 
اولین بازی ما را به هم رســاند و ما تاثیری در 
آن نداشتیم. می دانستیم که دیر یا زود باید با 
ایران دیدار کنیم و ســعی خواهیم کرد که تمام 
تالش مان را انجام دهیم تا پیروز از زمین بیرون 
بیاییم تا در پایان بازی خوشحال باشیم.«این 
اظهار نظر کوبیاک بــا واکنش تند ایرانی ها نیز 
روبه رو شد و شاهد بودیم که کاربران در فضای 
مجازی به صفحه شخصی این ستاره لهستانی 
رفتــه و از خجالت او درآمدند. همه این ســر و  
صداها باعث شده که میشل کوبیاک نامی باشد 
که همواره در ذهن والیبال دوستان ایرانی باقی 
بماند.جدا از همه این اتفاقات کوبیاک دســت 
به یک اقدام جالــب زده و این بار در قامت یک 
بسکتبالیست ظاهر شده است. در مسابقه ای 
خیریه که  بین تیم مارچین گورتات، ستاره سابق 

و تیم ارتش این بسکتبال لهستان 
میشل کوبیاک کشور برگزار شده، 
است.نیز حاضــر بوده 

فوتبال جهان

وز عکس ر

ذوق زدگی دروازه بان 
لیورپول پس از 

خوردن غذای ایرانی
آلیســون بکر دروازه بــان برزیلی 
باشــگاه لیورپول، با انتشــار یک 
استوری اینســتاگرامی، نسبت به 
مزه »لوبیا پلو« که یک غذای ایرانی  
است، ابراز رضایت کرد. مدتی پیش 
هم ماریا شــاراپووا، تنیسور مطرح 
روس با انتشار یک غذای ایرانی از 

لذیذ بودن آن خبر داده بود.

نشســت حمید ســجادی، وزیر ورزش و جوانان با 
بازیکنان تیم ملی ایران در اردوی ایــن تیم در دوحه 
قطر گمانه زنی درباره درخواست بازیکنان برای تغییر 
سرمربی تیم را تغییر داد.احسان حاج صفی، علیرضا 
جهانبخش، ســردار آزمــون، علیرضــا بیرانوند، امید 
ابراهیمی و مهدی طارمی ۶ بازیکنی بودند که با وزیر 
ورزش جلسه برگزار کردند تا شــایعه درباره استقبال 
آنها از جدایی اســکوچیچ قوت پیدا کند.این در حالی 
است که حاج صفی در بازگشت از اردوی قطر هرگونه 
تغییر سرمربی را به ضرر تیم ملی دانست تا به شایعه 
در این باره اتمام دهد.با این حال جدایی اســکوچیچ 
بار دیگر در زبان ها چرخید تا میرشاد ماجدی در یکی 
از آخرین گفت وگوهای تلویزیونی خود با اطمینان از 
ماندن او صحبت نکرده و مصلحت تیم ملی را اولویت 

دانست.بی پولی فدراسیون فوتبال و انتقادات از نحوه 
برنامه ریزی تیم ملی ســبب شــد تا وزارت ورزش با 
دســتور ویژه رییس جمهور در پی تامین منابع مالی 
برای حل مشکالت مالی باشد.همین موضوع شایعه 
فشار وزارت ورزش برای ایجاد تغییر در رأس کادر فنی 
تیم ملی ایران را با وجود تکذیبه های متعدد نزدیک تر 
از همیشه به راهروهای فدراسیون فوتبال کرد تا اسامی 
مربیانی همچون کارلوس کی روش برای بازگشــت 
به تیم ملی ایران هم مطرح شود.میرشــاد ماجدی، 
سرپرست فدراسیون فوتبال که طی دو هفته گذشته، 
سه نشســت با وزیر ورزش داشته اســت در مقابل 
هرگونه گمانه زنی برای بازگشت مرد پرتغالی به رأس 
کادر فنی تیم ملی بزرگساالن مقاومت سرسختانه ای 
داشته است.ماجدی به هیچ وجه راضی به مذاکره با 

کی روش نشده و بازگشت او را کامال به ضرر تیم ملی 
ایران می داند. سرپرســت فدراسیون فوتبال با وجود 
اینکه همچنان ماندن اسکوچیچ در جام جهانی ۲۰۲۲ 
را به طور قطع تعیین نکرده، اما در مقابل هرگونه مذاکره 
با کی روش ایستادگی کرده است و به هیچ وجه تمایل 
برای بازگشت او ندارد.با این حال با توجه به اینکه وزارت 
ورزش قرار اســت بودجه قابل توجهی را صرف آماده 
سازی تیم ملی ایران کند بعید نیست شروطی را نیز 
برای پرداخت پول بابت جذب سرمربی خارجی جدید 

تیم ملی نیز داشته باشد.

 مخالفت شدید »میرشاد ماجدی«
 برای بازگشت »کارلوس کی روش« به تیم ملی
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با حکمی از سوی شهردار اصفهان؛

»محسن گلی« سرپرست منطقه ۷ شهرداری اصفهان شد
شهردار اصفهان با صدور حکمی »محســن گلی« را به سمت سرپرســت منطقه هفت شهرداری 
اصفهان منصوب کرد.علی قاســم زاده در متن حکم خود خطاب به محســن گلی آورده است:» با 
عنایت به تخصص، توانمندی و ســابقه جنابعالی، به موجب این حکم و با حفظ سمت، شما را به 
عنوان سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان منصوب می کنم. امید است صرفا رضایت خداوند 
متعال را در امور و تصمیم هایتان در نظر بگیرید و در انجام وظایف آن منطقه موفق و پیروز باشید.«

از جمله سوابق کاری و اجرایی محسن گلی، مدیر اداری و مالی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، رییس اداره درآمدهای عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، معاون 
مدیر درآمد شــهرداری اصفهان، معاون اداری مالی منطقه هفت شــهرداری اصفهان، مدیر پروژه 
یکپارچه سازی سامانه های معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان، رییس اداره ممیزی اداره 
کل درآمد شهرداری اصفهان، معاون اداری مالی ســازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 

بوده است.
 

 میز خدمت شهرداری اصفهان
 به مصالی نماز جمعه رهنان می آید

رییس اداره هماهنگی و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: میز خدمت مناطق دو، ۹ و ۱۱ شهرداری 
جهت بررسی مشکالت شهروندان این مناطق در حاشــیه نماز جمعه این هفته )سوم تیرماه( در 
مصالی رهنان دایر خواهد شد.عرفان امینی با تاکید بر اینکه شعار »اصفهان من، شهر زندگی« زمانی 
محقق می شود که تعامل مدیران شهری با مردم افزایش یابد و دسترسی شهروندان به مسئوالن 
راحت تر باشد، اظهار کرد: ارائه خدمت به مردم و ارتقای خدمات رسانی از مهم ترین مزیت های دایر 
کردن میز خدمت است.وی با بیان اینکه روز جمعه -سوم تیرماه- در حاشیه مراسم نماز جمعه واقع 
در مصالی رهنان میز خدمت مناطق دو، ۹ و ۱۱ شهرداری از ساعت ۱۲ تا ۱۵ دایر خواهد شد، افزود: 
با توجه به اینکه برخی شهروندان امکان مراجعه به شهرداری را ندارند، میز خدمت فرصت مغتنمی 
برای بیان و بررسی مشکالت آنهاست.رییس اداره هماهنگی و ارتباطات شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه میز خدمت مدیریت شهری اصفهان روز جمعه ابتدای ورودی مصلی رهنان دایر خواهد شد 
و فضاسازی مربوطه نیز انجام می شود، گفت: اطالع رسانی در خصوص زمان و مکان برقراری میز 

خدمت در مصالی رهنان از طریق فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: مدیریت شهری اصفهان برای نخستین بار میز خدمت را در دومین روز از اردیبهشت ماه 
جهت بررسی مشکالت شهروندان در حاشیه نماز جمعه اصفهان برگزار کرد که با استقبال شهروندان 

روبه رو شد،بنابراین این روند در سایر مناطق شهر نیز ادامه خواهد داشت.

برخورد سمند با یک اصله درخت در اصفهان
فرمانده ایستگاه شماره شش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از برخورد 

یک دستگاه خودروی سمند با یک اصله درخت خبر داد.
آتشیار دوم محمد حق شــناس گفت: ســاعت ۱۱ و ۱ دقیقه یک مورد حادثه تصادف برخورد یک 
دستگاه خودروی سمند با یک اصله درخت در بلوار فرزانگان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شد.وی افزود: در این حادثه سمند با شدت زیاد به درخت برخورد 
کرده و منجر به محبوسی سرنشینان شــده بود.به گفته فرمانده ایســتگاه شماره شش سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، فورا تیم امداد و نجات از ایستگاه های شماره شش 

به محل اتفاق اعزام شدند و ایمن سازی محل را انجام دادند.

ساماندهیبازاربزرگاصفهاندرگرومشارکتکسبهودستگاههایذیربط؛

پیش از آن که دیر شود

شــهردار اصفهان پس از وقوع حادثه آتش ســوزی در اردیبهشت ماه 
ســال جاری در بازار بزرگ اصفهان، بارها نســبت به ضرورت همکاری 
و هماهنگی میان دســتگاه های متولی تامین امنیت بازار نســبت به 
ساماندهی وضعیت آن هشدار داد و درباره وضعیت سیم کشی برق و 
مشکالت زیرساختی بازار ابراز نگرانی کرد.علی قاسم زاده با اشاره به این 
که کسبه بازار باید مشکالت فنی، برق و تاسیسات محل فعالیت و انبار 
کسب وکار خود را برطرف کنند، افزود: کسبه بازار باید در مغازه و انبارهای 
خود کپســول اطفای حریق داشته باشند، اســتانداردهای کسب وکار 
را رعایت کنند، معبــر بازار را باز بگذارند و از قــرار دادن ویترین مغازه ها 
در مســیر تردد خودداری کنند زیرا در صورت وقوع حادثه امکان تردد 

خودروهای امدادی و آتش نشانی وجود ندارد.
به دنبال وقوع این حادثه، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان نیز هشــدارهای الزم را بیان و در خصوص 
قدیمی بودن انبارهای بازار اصفهان و ناکافی بودن ایمنی بدنه و سقف 
آنها، اعالم خطر کرد.ابراهیم مطلبی با تاکید بر اینکه در دیوارها از مصالح 
قدیمی مانند خشت و گل و در سقف از پلیت و آهن استفاده شده است، 
توضیح داد: در چنین شرایطی وقوع حادثه آتش سوزی می تواند برای 
ســایر انبارها و مغازه های بازار اصفهان هم رخ بدهد، بنابراین صاحبان 

این مراکز باید به فکر موارد خودایمنی ماننــد اطفای اتوماتیک بوده و 
حتما بیمه آتش سوزی داشته باشند.

وی همچنین همکاری کسبه بازار را برای ساماندهی آن توسط مسئوالن 
را ضروری دانســت و گفت: در صدد اجرای طرح ساماندهی و کشیدن 
خطوط تردد با عرض ســه متر در میانه بازار اصفهان بودیم، اما بازاریان 

همچون گذشته همکاری نداشتند. 
حاال بعد از گذشــت کمتر از دو ماه از وقوع حادثه آتش سوزی در بازار 
بزرگ اصفهان و با وجود هشدارهایی که از ســوی مدیریت شهری به 
سایر ارگان ها و کسبه بازار داده شده، هنوز اتفاق تازه ای برای ساماندهی 

بازار رخ نداده است. 
این در حالی است که شــهردار اصفهان پس از وقوع حادثه متروپل در 
آبادان در صفحه مجازی خود نسبت به بازار بزرگ اصفهان هشدار داد 
و نوشت: با وجود اینکه سال ها برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت 
ناایمن بازار جلسات متعددی برگزار شده و مکاتباتی نیز توسط شهرداری 
اصفهان صورت گرفته؛ اما متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

ایجاد راه بند و گیت در بازار از وظایف شهرداری است
مدیر کل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

اصفهان، رفت و آمــد بی رویه موتورســیکلت ها در بــازار اصفهان را از 
معضالت جدی این بازار در مســیر ســاماندهی آن عنوان کرد و گفت: 
ایجاد راه بند و گیت در مبادی ورودی بازار بــه منظور کنترل رفت و آمد 
موتورسیکلت ها از وظایف شهرداری است که مقرر شد با همکاری نیروی 
انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی دو نیرو به نمایندگی از سوی هر 
ارگان در مبادی ورودی بازار مستقر شود و به کنترل ورودی ها بپردازد؛ 
به این ترتیب که ورودی ها تا یک ساعت مانده به اذان مغرب بسته باشد 

و پس از آن باز شود.
حمید آقایی افزود: متاســفانه به دلیل مشــکالتی که در دوران شیوع 
کرونا ایجاد شد، طی یک سال اخیر این قانون به درستی اجرا نشده که 
باید نسبت به اجرای صحیح آن، هماهنگی الزم میان نهادهای مرتبط 
ایجاد شــود.وی با بیان اینکه خوشبختانه ســال ها قبل یک ایستگاه 
آتش نشانی توسط سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان در نزدیکی بازار هندوها ایجاد شده اســت، اضافه کرد: با این 
حال هنوز مسیر دسترسی و رفت و آمد خودروهای امدادگر مانند آتش 
نشانی و اورژانس به قسمت های مختلف بازار هموار نیست و باید همه 

دستگاه ها در مشارکت با هم نسبت به رفع این معضل اقدام کنند.
آقایی، موارد قانونــی مرتبط با بازار بزرگ اصفهــان را مربوط به صورت 
جلسه ای دانست که در اواخر دهه 70 توسط شــهرداری، فرمانداری و 

استانداری اصفهان مصوب شده است. 
وی توضیح داد: بر این اساس ۲4 ورودی برای بازار اصفهان مشخص 
شــده که دو ورودی هندوها و قلندرها به عنوان مبادی اصلی تعیین و 

سایر ورودی ها مسدود شد.

22 ورودی بازار بزرگ اصفهان مسدود می شود
وی ادامه داد: در حال حاضر معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان با مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نسبت 
به مسدود کردن مسیر ۲۲ ورودی اقدام کرده که طی ۱0 روز آینده اجرایی 
می شود. آقایی افزود: ماموران راهنمایی و رانندگی، شهرداری و نیروی 
انتظامی در ورودی بازار هندوها و قلندرها که عمده بارها و باراندازها از آنها 
وارد می شود، مستقر شده اند تا در مواقع وقوع حادثه، امکان دسترسی 

خودروهای امدادی از جمله آتش نشانی فراهم باشد.
به گفته مدیــر کل امور اجرایی ترافیک معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان، برای ۲۲ ورودی دیگر بازار نیز درب هایی با امکان باز و 
بسته شدن پیش بینی شده که محلی برای عبور و مرور موتورسیکلت ها 

و خودروهای آتش نشانی و اورژانس است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان گفت: توسعه پایانه صمدیه نیازمند تامین 

اعتبار از سوی شهرداری مرکزی است.
ابوالفضل توکلــی اظهار کرد: ایجــاد پایانه ها برای 
مسافران برون شهری و برون استانی شرق، غرب 
و نقطه جنوبــی اصفهان از اهداف اصلی ســازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در مبادی 
ورودی شهر اســت؛ ایجاد بهره وری، سازمان دهی 
و اصالح نقــاط دارای پروژه عمرانــی و ترافیکی و 
گسترش ایجاد پایانه بر اساس نیاز از موضوع های 

اصلی است.
وی افزود: با توجه به اینکه تعــدادی از پایانه ها در 
حوزه محدوده ســاختمانی و منازل مسکونی قرار 
دارد، بعضی از نقاط ورودی شــهر نیــز دچار حوزه 
ترافیکی است بر اساس اولویت برنامه و نظر شهردار 
اصفهان به عنوان ریاســت شورای ســازمان، نظر 

اعضای هیئت مدیره و اعضای شورای اسالمی شهر 
در برنامه های آینده تامین اعتبار برای رفع مشکالت 

پایانه های شهر در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان با اشــاره به نحوه خدمات دهی پایانه های 
شهر برای مسافران در آینده، گفت: با تامین اعتبار 
الزم و رفع مشــکالت موجود در پایانه های شــهر، 
وضعیت فعلی آنها نیز ارتقا می یابد و بهره وری الزم 
در حوزه عمرانی، بهسازی ساختمان ها و اقدامات 
هوشمندسازی و ارائه خدمات بهینه برای مسافران 
در سفرهای برون شهری و برون اســتانی را ایجاد 

می کند.
وی ادامــه داد: در برنامه هــای آینده نیاز اســت 
فعالیت های مطالعاتی و اقدامات مشترک انجام 
شــود تا هدف ما بــرای ایجاد پایانه مســافربری 
»اندیشه« در قسمت جنوب غرب اصفهان محقق 

شــود، موضوع دیگر بحث توسعه پایانه »صمدیه« 
اســت که تحقق این پروژه نیازمند تامین اعتبار از 

سوی شهرداری مرکزی است.
توکلی گفت: در حال حاضر هدف اصلی این اســت 
که نیازسنجی های الزم در مورد مشکالت مسافران 
بر اساس حضور آنها هنگام ورود و خروج از پایانه ها 
مورد توجه قرار گیرد، همچنین موقعیت شرکت های 
تعاونی و حوزه خدماتی اتوبوس ها برای پذیرش و 
حمل ونقل مسافران باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و 

تسهیالت الزم در پایانه ها ارائه شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

توسعه پایانه صمدیه در گروی تامین اعتبار از شهرداری مرکزی

 »روده درازی های یک مرده بی صاحب« 
به تاالر هنر می آید

نمایش کمدی »روده درازی های یک مرده بی صاحب« تئاتر برگزیده چهلمین جشنواره فجر است 
که از یکم تا سی ویکم تیرماه در سالن نقش جهان تاالر هنر به روی صحنه می رود.

هادی کیانــی، کارگردان ایــن نمایش 
به ایســنا گفت: این نمایش برگرفته از 
پژوهشــی با موضوع »اقتباس کمیک 
از لطایف مالنصرالدین« است که سال 
گذشته در حاشیه جشــنواره تئاتر فجر 

به صورت کتاب رونمایی شد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکه 
کاراکتــر مالنصرالدین به عنــوان یکی 
از شــخصیت های محبــوب فرهنــگ 
عامه، کمتر موردتوجه قرارگرفته است، 
پژوهشی با این موضوع که »چطور می شــود لطایف مالنصرالدین را به کار نمایشی تبدیل کرد؟« 
انجام شــد و نمایش »روده درازی های یک مرده بی صاحب« خروجی عملیاتی طرح پژوهشی 
ما بوده است.کارگردان نمایش »روده درازی های یک مرده بی صاحب« با اشاره به در نظر گرفتن 
محتوای اخالقی در نمایش اظهار کرد: این نمایش به آیه ۳4 سوره اسراء )اوفوا بالعهد ان العهد 

کان مسئوال( و اهمیت عهد و پیمان می پردازد.
کیانی بابیان اینکه ســال ها در حــوزه نمایش  های ســنتی و آیینی چون شــبیه خوانی، نقالی، 
ســیاه بازی، خیمه شــب بازی، پرده خوانــی فعالیــت دارد و در نمایــش »روده درازی هــای 
یک مــرده بی صاحب« نیــز از ترکیب شــیوه ها و روش های نمایش ســنتی بهره برده اســت، 
ادامــه داد: این شــیوه ها، به عنوان بخشــی از میراث ناملمــوس ما، روش های بســیار بدیعی 
برای ارائــه اثر هســتند، حضور ایــن هنرها در حافظــه تاریخی مــردم باعث به دل نشســتن 
 آن ها می شــود و به روز کــردن و ارتباط دادن آن هــا با زمان حاضــر، اتفاقات زیبــا و جذابی را 

رقم می زند.
این کارگــردان با تاکید بر نیــاز جامعه امروز به کار کمــدی و طنز گفت: گروه نمایشــی »آیینه« 
پیــش از این هــم اجراهای بســیار موفقــی در زمینــه نمایش های ســنتی کمدی داشــته و 
 بر آن هســتیم که در آینــده هم اتفاقــات جدیدی را رقــم بزنیم تا بــه رســالت فرهنگی خود 

عمل کنیم.
کیانی با اشــاره به حضور نمایــش »روده درازی های یک مرده بی صاحــب« در بخش خیابانی 
چهلمین جشــنواره تئاتر فجر و گفت: »روده درازی های یک مرده بی صاحب« ســال گذشته در 
جشنواره تئاتر فجر ۵ تندیس کارگردانی، نویسندگی، بازیگری مرد، بهترین طراحی فضا و لباس 
را دریافت کرد و ما بیش از ۲ ماه زمان برای تبدیل این نمایش از حالت خیابانی به ســالنی زمان 
صرف کردیم.وی با اشاره به حمایت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از 
نمایش، افزود: برگزیده شدن در جشنواره ها بدون اجرای عموم و ارتباط با مخاطب ارزشی ندارد 
و حاال نمایش »روده درازی های یک مرده بی صاحب« از یکم تا ۳۱ تیرماه در سالن نقش جهان 

تاالر هنر اجرا می شود و امیدواریم که مقبول مخاطبان و هنردوستان افتد.
بــه گــزارش ایســنا، نمایــش »روده درازی های یــک مــرده بی صاحــب« به نویســندگی، 
طراحــی و کارگردانی هــادی کیانــی و با بــازی میالد مجیــری، رضــا پرنده، حامــد جامی، 
عرفان عمــادی، علی حاجی هاشــمی، ســینا سلحشــور، محمد محمــدی و هــادی کیانی، 
یکــم تــا ســی ویکم تیرماه امســال هــر شــب ســاعت ۲0:۳0 در ســالن نقش جهــان تاالر 
 هنــر بــه روی صحنه مــی رود و عالقه منــدان بــرای تهیه بلیــت می توانند به ســایت گیشــه 

۸ مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر روزگزارش
مدیر پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری:

گذر فناوری در اصفهان 
جان تازه ای می گیرد

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به تعریف گذر 
فناوری اصفهان در چهارباغ باال، از شرکت های 
دانش بنیــان، محققان و افــراد عالقه مند به 
فعالیت در حوزه شهری خواست نگاه ویژه ای 
به بازار متنــوع اما مغفول مدیریت شــهری 
داشــته باشــند.مرتضی نصوحی با اشاره به 
فعالیت اداره ارتباط با صنایع و شــرکت های 
دانش بنیان در شــهرداری اصفهــان از چهار 
ســال پیش تاکنــون، اظهار کرد: ایــن اداره 
که مصوب وزارت کشــور اســت، در ساختار 
شــهرداری اصفهان زیرمجموعــه مدیریت 
پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین است.

وی به دو ماموریت کالن اداره ارتباط با صنایع و 
شرکت های دانش بنیان اشاره و تصریح کرد: 
یکی از این ماموریت ها رصد و پایش محیط 
مجموعه های دانش بنیان همچون پارک های 
علم و فناوری، شهرک علمی تحقیقاتی و مراکز 
خصوصی اســت که در قالب شتاب دهنده ها 
و فضاهای پایش در حــال فعالیت اند. این 
مجموعه ها با توجه به شناختی که از شهرداری 
دارند می توانند در جایی که احساس می کنند 
محصول یا خدمت دانش بنیانی می تواند به 
شهرداری کمک کند، تسهیلگری کنند تا این 
محصوالت و خدمات به مجموعه شهرداری 
وارد شود و به کمک آن ها رضایت شهروندان را 
افزایش دهیم، هزینه های اداره شهر را پایین تر 
بیاوریم و یا کیفیت خدمات را باالتر ببریم.وی 
گفت: این ماموریت اول اســت که به عنوان 
هاب ارتباطی بین مجموعه های دانش بنیان 
و مجموعه شهرداری و سازمان های وابسته، 
جلســات و بازدیدهای مختلفی از این مراکز 
انجام و برنامه ریزی های الزم انجام می شود. 
ماموریــت دوم برعکــس اســت، یعنی در 
شهرداری و ســازمان های وابسته یکسری 
نیازهای دانشــی یا فناورانه داریم که تاکنون 
خیلی مورد توجه شــرکت های دانش بنیان 
نبوده و برای همین امــکان دارد خریدهای 

خارجی داشته باشیم. 

معاون شهردار خبر داد:

تغییر زمان جمع آوری پسماندهای تر در اصفهان
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به حذف جمعه ها از تقویم جمع آوری پسماندهای تر خانگی، گفت: از چهارم تیرماه پسماندهای 
تر بر اساس روزهای زوج و فرد هفته از در منازل شهروندان جمع آوری می شــود.مهدی بقایی اظهار کرد: بنا بر آمار به دست آمده بین ۲0 تا ۳0 درصد شهروندان 
اصفهانی روزهای جمع آوری پسماندهای تر بر اساس تقویم را فراموش می کنند و بهتر است روزهای زوج و فرد هفته مبنای جمع آوری زباله باشد؛ بنابراین قرار 
است از چهارم تیرماه سال جاری این پسماندها روزهای زوج هفته شامل: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و روزهای فرد هفته شامل: یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه بر 
اساس برنامه ریزی از در منازل شهروندان جمع آوری شود تا پاکبانان نیز روزهای جمعه را در کنار خانواده خود باشند.وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در حیطه 
تفکیک پسماندهای تر و خشک و آموزش شهروندی، افزود: انتظار داریم شهروندان با تفکیک پسماندهای خشک و تر، معاونت محیط زیست و خدمات شهری 
شهرداری اصفهان را بیش از گذشته یاری دهند و در این باره همکاری الزم را داشته باشند.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه 
پسماندهای تر در حاشیه خیابان های اصلی شهر هر شب جمع آوری می شود، گفت: با فرهنگ سازی رسانه ها و آگاهی شهروندان از طرح جمع آوری پسماندهای 
تر از در منازل در روزهای زوج هفته، این طرح تا دی ماه سال جاری ۹0 درصد موفقیت خواهد داشت.وی با بیان اینکه از روز چهارم تیرماه، »روز جمعه« از برنامه 
جمع آوری پسماندهای تر حذف می شود، تاکید کرد: اجرای این طرح به هیچ عنوان منجر به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارگران خدمات شهری نخواهد شد، 

بلکه یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح ارتقای رفاه کارگران شهرداری است تا آنها بتوانند حداقل یک شب در هفته را در جمع خانواده خود باشند.

روز جمعه در فلسطین »روز خشم« اعالم شد
نیرو های مقاومت فلســطین روز جمعه را »روز خشم« برای مقابله با اشــغالگران اعالم کردند. 
یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی در کنفرانســی مطبوعاتی بر حمایت از آرمان 
فلسطین و اسیران قهرمان در زندان های اشغالگران به ویژه اعتصاب کنندگان غذا تاکید کرد.الد 
البطش در این کنفرانس که در پی نشست اضطراری گروه های مقاومت فلسطین برگزار شد، رژیم 
صهیونیستی را مسئول کامل جان اسیرانی که اعتصاب غذا کرده اند، دانست و از نهاد های حقوق 
بشری و بشردوستانه درخواست کرد تا به وعده های خود برای پایان دادن به بازداشت های اداری 
ناعادالنه و درمان اسیران عمل کنند.این مقام فلســطینی در ادامه از مردم فلسطین خواست تا 
جنبشی را برای حمایت از اسیرانی که اعتصاب غذا کرده اند، ایجاد کنند و تاکید کرد که جناح های 
فلسطینی به طور دائم برای پیگیری پرونده اســیران اعتصاب غذا کرده نشست برگزار می کند و 
تمام تالش خود را برای آزادی آن ها انجام می دهد.البطش همچنین روز جمعه را »روز خشــم« 
برای مقابله با اشــغالگری در تمامی محور های درگیری اعالم کرد و گفت: »صهیونیســت ها از 
سکوت و ناتوانی جامعه بین المللی به عنوان پوششی برای ادامه حمالت خود به مردم فلسطین 

سوءاستفاده می کنند.«

نگرانی آمریکا از سرنوشت کمک های ارسالی به اوکراین
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکا گزارش داد، مقامات واشنگتن 
معتقدند که نظارت بر کمک های ارسال شــده به اوکراین از ژانویه سال جاری میالدی به ارزش 
۵۴ میلیارد دالر برای اطمینان از اینکه این کمک ها به ســرقت نمی روند و یا مورد سوء استفاده 

قرار نمی گیرند، الزم است.
براساس گزارش اسپوتنیک، در ادامه این گزارش آمده است: البته تاکنون هیچ موردی از تخلف 
مشاهده نشده است.یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا به روزنامه وال استریت ژورنال 
گفت که کی یف به دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا اطمینان داده که آنها نیز نگرانی های 
واشنگتن درباره مسئولیت سیستم های تسلیحاتی ارسال شــده به اوکراین را درک می کنند.با 
این حال، در این گزارش به نقل از یکی از مقامات آمریکا آمده است که واشنگتن اطالع مستقیم 
اندکی درباره اینکه تجهیزات نظامی آمریکایی پس از تحویل داده شــدن به دولت اوکراین سر از 

کجا درمی آورند، دارد.

تالش دوباره اسکاتلند برای جدایی از انگلیس
وزیر اول اسکاتلند از تالش دوباره برای استقالل این منطقه از انگلیس خبر داد.نیکوال استورجن، 
رهبر حزب ملی با اعالم فعال کردن کارزار استقالل اسکاتلند، ساز جدایی این منطقه از انگلستان را 
به صدا درآورد و اعالم کرد، الیحه برگزاری همه پرسی استقالل به زودی رونمایی خواهد شد.نیکوال 
اســتورجن در مصاحبه با رســانه های انگلیس با اعالم آغاز مرحله جدید فعالیت کارزار استقالل 
اســکاتلند از انگلیس گفت قصد دارد پیش از پایان سال آینده همه پرســی جدایی اسکاتلند از 

انگلیس را در این منطقه برگزار کند.
وزیر اول اســکاتلند گفت که به زودی از برخی ویژگی های طرحش درباره اســتقالل اســکاتلند 
رونمایی خواهد کرد که در آن، اســکاتلند از نظر ظرفیت های بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی با دیگر کشور های اروپایی مقایسه و توضیح داده می شود که چرا حزب ملی اسکاتلند 
معتقد است اگر این منطقه از انگلیس جدا و مستقل شــود به مراتب وضعیت بهتری نسبت به 
شرایط کنونی خواهد داشت.استورجن با بیان اینکه بسیار واضح است که اسکاتلند به عنوان یک 
کشور مستقل می تواند بهتر عمل کند، افزود: آشفتگی های موجود در لندن و چشم انداز نامناسب 
بریتانیا، ما را به این اطمینان رسانده اســت که اسکاتلند به عنوان یک کشــور مستقل می تواند 

جایگاه بهتری داشته باشد.

چهره روز

سخنگوی دولت: 

رییسی نامه ای از سوی 
 »بایدن« دریافت

 نکرده است
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشی 
دربــاره شــایعه ارســال نامــه ای از 
رییس جمهوری آمریکا به رییس جمهوری 
ایران، تصریح کرد: نامه ای از سوی رییس 

جمهور آمریکا دریافت نشده است.
 البته پیغام هایی برای ایران می فرستند؛ 
اما مهم تر از ارســال پیغــام، اقدام عملی 
برای بازگشــت به تعهــدات و رفع تحریم 
هــای غیرقانونی علیه ملت ایران اســت. 
علی بهــادری جهرمــی افــزود: دولت از 
ابتدا اعالم کرد که به دنبال خنثی ســازی 
تحریم هاســت و در عین اینکه دولت میز 

مذاکره را برهم نزده است. 
صدور قطعنامه آژانس پس از سفر مدیرکل 
آژانس به رژیم صهیونیستی نشان از عدم 
استقالل آژانس و دستوری بودن قطعنامه 

اخیر دارد.
بهادری جهرمــی با بیان اینکــه نهادهای 
بین المللی باید مستقل عمل کرده و طبق 
مقررات بین المللی اقدام کنند، اظهار کرد: 
ایران شفاف ترین فعالیت های هسته ای 
را دارد، میــز مذاکره را ترک نکــرده، ولی 
ســخنان حقی دارد که انتظار دارد شنیده 
شود و سیاست فشار حداکثری تاثیری در 

مذاکرات نخواهد داشت. 
وی با بیان این که اعتقاد ما این اســت که 
حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد و 
انتظار ما این بود که حرمت این نهاد حفظ 
شود، تاکید کرد: ایران یکی از شفاف ترین 
کشورهای دارای امکانات هسته ای است 
و اقتضا می کرد نــوع مواجهه آنها متفاوت 

باشد. 
مذاکرات در روند خود در حال جریان است 
و ارتباطی به قطعنامه آژانس ندارد و ایران 
عزتمندانه و بر اساس حکمت و مصلحت 
مذاکرات را ادامه داده و انتظار دارد سخنان 

بر حقش شنیده شود.

 آنچه وزیر خارجه عراق درباره ایران گفت و نگفت؛ 

دیپلماسی چند الیه یا گزینشی؟
اظهارات اخیر »فواد حسین« وزیر خارجه عراق در گفت و گو با شبکه 
»الغد« حاکــی از تالش عراق برای برداشــتن گام هایی در مســیر 
دیپلماسی چند الیه اســت؛ اما گام هایی که گاه ســر از طرح ادعای 
دخالت ایران و چشم پوشی از دخالت برخی طرف ها مانند آمریکا در 
می آورد و گاه صحبت از ضرورت همــکاری می کند. وزیر عراقی بارها 
تاکید کرد که ایران و عراق مشــترکات و منافــع هم پیوند متعددی از 
حیث فرهنگی، دینــی، اقتصادی-تجاری و همجــواری دارند. فواد 
حسین این را گفت که عراق با همســایگان دوست است و اینکه »ما 
با دوستان بحث می کنیم اما مواجهه نمی کنیم زیرا مواجهه را مقابل 
دشــمنان با ابزارهای دیگری غیر از زور به کار می بریم.«  وزیر خارجه 
عراق در ایــن مصاحبه ۴ بار از »دخالــت ایران« گفــت و ۴ بار نیز از 
»دخالت ترکیه« )در ارتباط با تعقیب عناصر پ ک ک در خاک عراق(، 
۲۷ بار از »ایران و ایرانی« حرف زد و ۲۶ بار از »ترکیه و ترک ها«،با این 
حال، فواد حســین در این مصاحبه از چند گزاره ادعایی استفاده کرد 
که به نظر می رسد رویکردی گزینشی با چشم پوشی از برخی واقعیت 
ها در آن وجود دارد؛ مثال اینکه »طرف ایرانــی باید این را بفهمد که ما 
دوست باقی خواهیم ماند؛ اما مسئله دخالت های ایران غیرقابل قبول 
اســت«. فواد حســین گفت که »به تهران گفتیم ما مشترکات دینی، 
اقتصادی، تجاری و... زیاد داریم و به همکاری مشــترک نیازمندیم 
نه دخالت از طرف ایرانــی؛ ما نیاز به ائتالف داریــم و دخالت در امور 
عراق غیرقابل قبول است.« البته ســکاندار سیاست خارجی عراق به 
مصداق های این دخالت ادعایی اشاره ای نکرد.وزیر خارجه عراق از 
گفت و گو با طرف های ایرانی درباره آب های عراق و رودهای مشترک 
سرچشــمه گرفته از ایران گفت اما یک اتهام را دوباره با این عبارت ها 
متوجه ایران کرد: ما با ساخت سدها و مدیریت آب مشکل داشتیم و 
مسائل داخلی هم داریم؛ نباید همه مشکالت را گردن دیگران بیندازیم 
اما مســائلی هم با دیگران داریم مثل تغییر مجرای رودها در ایران؛ 
این دیگر مسئله ممانعت از ورود آب یا کاهش آب نیست بلکه تغییر 
مجرای رود است و باید گفت و گویی صریح با ایران داشته باشیم که 

آن را عمال آغاز کردیم.
وزیر عراقی در عین حــال اذعان می کند که عمــده آب عراق از ترکیه 
می آید اما وقتــی به موضوع ترکیه و پرداخــت حقابه عراق از دجله و 
فرات می پردازد، لحن او در مقایســه با صحبــت از ایران به نحو قابل 
مالحظه ای انعطاف پذیر تر می شود؛ تاحدی که تقصیر را متوجه خود 
عراق می کند و می گوید: بنای ســدهای ترکیه مسئله امروز نیست و 
از دهه های پیش بوده اســت، ترک ها در گفت و گو بــا ما می گفتند 
 که آب رودها به ســوی شــما که می آید وارد دریــا )خلیج فارس( 

می شود؛ چرا آن را مدیریت نمی کنید؟! ما با ساخت سدها و مدیریت 
آب مشکل داشتیم و مسائل داخلی هم داریم؛ نباید همه مشکالت را 
گردن دیگران بیندازیم.البته فواد حسین با ذکر سابقه ای از همکاری 
امنیتی قدیمی و موقت )یک ساله( بین بغداد و آنکارا )در زمان رژیم 
صدام( به مسئله حمالت ترکیه به شمال عراق هم پرداخت و گفت که 
اقدام ترکیه غیرقانونی اســت و با بغداد هماهنگی نمی کند.این مقام 
عراقی در عین حال گفت: اما یک مشکل وجود دارد و آن اینکه چگونه 

با ترکیه تفاهم کنیم؟ 
چطور می توان تدابیری علیه ترکیه اتخاذ کرد در حالی که حجم روابط 
اقتصادی و تجاری عراق با ترکیه به ۲۰ میلیارد دالر رسیده که البته به 
نفع ترکیه است. همین طور با ایران؛ آیا عراق آماده آن است که مرزها 
را به روی روابط تجاری ببندد؟ نه. من این باور را نــدارم، بلکه باید با 
کشــورهای همجوار از زبان گفت و گو استفاده کنیم و جایگزینی برای 
آن نداریم.با همه ایــن گفته ها به ویژه درباره ادعــای دخالت ایران، 
وزیر خارجه عــراق ترجیح داد صحبتی از ســابقه نجات بخش ایران 
برای تمامیت عراق نکند همان طور که از طــرح دخالت های مخرب 
برخی طرف های دیگر هم در طول دهه های اخیر در عراق پرهیز کرد.
وزیر خارجه عراق در اظهاراتی عجیب مدعی شــد که روابط این کشور 

با ایران از »مرحله ســکوت« به »مرحله صراحت« رســیده و تهران 
این روزها »گویش جدیدی« از بغداد می شنود که پیش از آن وجود 
نداشته است.نکته عجیب در اظهارات فواد حسین این است که او نه 
در این مصاحبه از آمریکا سخن می گوید نه از خدمات بی دریغ ایران 
برای حفظ یکپارچگی عراق بلکه بر ادعــای »دخالت ایران« متمرکز 
می شود.این درحالی است که ایران همواره به شکل گیری یک عراق 
مستقل و یکپارچه کمک کرده اســت همانطور که در ماجرای جدایی 
طلبی اربیل با پا درمیانی ایران و مجاهدت های شهید سلیمانی، این 
کشور از خطر تجزیه و جنگ داخلی حفظ شد. در جریان تصرف خاک 
عراق به دست تروریســت های داعش نیز، ایران تنها کشوری بود که 
ظرف کمتر از ۲۴ ســاعت پس از درخواســت عراقی ها به آنها سالح 
رساند در حالی که ناظرانی مانند حاکم الزاملی، نایب رییس پارلمان 
عراق می گویند: »آمریکایی ها به ما گفتند ســالح های درخواســتی 
عراق ۶ سال بعد یعنی در ســال ۲۰۲۰ به دســت آنان خواهد رسید؛ 
زمانی که دیگر از عراق چیزی باقی نمی ماند تا از آن دفاع شود«.فواد 
حسین این را هم نگفت که شهید قاسم سلیمانی خود در میدان نبرد 
برای حفظ تمامیت ارضی عراق حاضــر بود و نهایتا هم در خاک عراق 

به دستور دولت آمریکا به شهادت رسید.

اخبار

بین الملل
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وزیر کار رسما استعفا کرد 
حجت عبدالملکی، وزیر کار با ارائه نامه ای به رییس جمهور رسما استعفای خود را اعالم کرد. وی دلیل 
استعفایش را »افزایش هماهنگی دولت« اعالم کرد. پیش تر شایعاتی درباره کنار رفتن عبدالملکی 
از وزارت کار منتشر شده؛ اما رسما تایید نشــده بود. عبدالملکی در توئیتی نامه خود به سید ابراهیم 
رییسی را منتشــر کرد که در آن آمده است: »ضمن تشکر از حســن نظر جنابعالی به اینجانب جهت 
تصدی مســئولیت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شــورای 
اسالمی، به منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از این سمت اعالم می  کنم.اینجانب در 
طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تالش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز 
کشور به کار بســتم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می کنم.خود را 
سرباز کوچک نظام اســالمی و دولت مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های رفیع 
آن و تحقق اهداف گام دوم انقالب اســالمی مجاهدانه تالش خواهم کرد و از هیچ گونه خدمتی در 
این عرصه فروگذار نخواهم کرد ان شاءا...«. علی بهادری جهرمی هم با تایید استعفای عبدالملکی 
بیان کرد: آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خودشان را تقدیم رییس جمهور کردند که آقای 

رییسی پذیرفتند.

اولین سفر مقامات عالی پاکستان در دولت جدید به ایران
وزیر خارجه پاکستان به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد. بالول بوتو زرداری با 
تاکید بر عزم اسالم آباد برای گسترش تعامالت دوجانبه با تهران و تقویت دیپلماسی اقتصادی میان 
دو همسایه، گفت: برای ما تســهیل تجارت و بهره برداری از پتانســیل های واقعی ایران و پاکستان 
ارجحیت دارد.وی که همزمان ریاست حزب مردم پاکستان را نیز برعهده دارد، افزود: ملت های ایران 
و پاکستان دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند، ما پیوندهای معنوی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی 
مشترک داریم.بالول زرداری ادامه دارد: کشور پاکستان، حزب مردم و خانواده من، روابط دیرینه ای 
با مردم ایران دارند و مشــتاقانه منتظر بهبود و ارتقای این روابط هستم. کشور ایران همسایه ماست 
و همانطور که می دانید در اسالم همســایگان از حقوق ویژه ای برخوردارند، بنابراین مشتاقانه منتظر 

سفرم به ایران هستم.
وزیر امور خارجه پاکستان گفت: ما بر دیپلماســی اقتصادی تمرکز کرده ایم و همانطور که می دانید 
در گذشته همکاری های زیادی میان پاکستان و ایران وجود داشــته و ما مشتاقانه منتظر افزایش 
این همکاری ها هستیم.وی تاکید کرد: ما خواســتار پیشرفت در طرح بازارچه های مرزی و افزایش 
آن هســتیم و هر دو کشــور راه طوالنی را برای تســهیل فعالیت تجاری به ویژه در مرزهای مشترک 
طی کرده اند، بنابراین نــگاه رو به جلو به گفت وگوهــای معنادار با مقام های ایرانــی دارم تا بتوانیم 
پتانسیل های واقعی دو کشور برای گســترش روابط اقتصادی را کشــف کنیم.بالول بوتو زرداری با 
اشاره به رفت و آمد ساالنه صدها هزار نفر از پاکستان به ایران برای سفرهای زیارتی و بازدید از اماکن 
مقدس افزود: با وجود ارتباط نزدیک دو کشور، مرزهای مشترک، فرهنگ ها و تاریخ مشترک هنوز 

پتانسیل های بیشتری در هر دو طرف برای ارتقای گردشگری وجود دارد.

روسیه: 

زمان بندی سفر »الوروف« به تهران در حال بررسی است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که مسکو در حال بررسی زمان بندی سفر سرگئی الوروف 
به تهران اســت.ماریا زاخارووا در پاسخ به ســوال خبرنگار خبرگزاری تاس گفت که تصمیم در مورد 
زمانبندی سفر سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه به تهران در حال بررسی است.خبرگزاری تاس در 
ادامه عنوان کرد: سفر الوروف به تهران روز گذشته توسط سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران اعالم شد؛ اما این مقام ارشد ایران زمان این ســفر وزیر خارجه روسیه به تهران را اعالم نکرد و 

گفت که جزییات آن به زودی اعالم می شود.

ســخنگوی شــورای نگهبــان تاکید کــرد: ما با 
شــفافیت کامال موافق هســتیم ولی تا قیود به 
صورت دقیق در طرح ذکر نشــود، شفافیتی رقم 
نمی خورد.هــادی طحــان نظیف با بیــان اینکه 
این طرح در جلســات مختلف شــورای نگهبان 
بررسی شده و نسبت به کلیت موضوع شفافیت 
هیچ مخالفتی در شــورای نگهبــان وجود ندارد، 
گفت: شــورای نگهبان نســبت بــه جوانب امر، 
مشمولین طرح و همچنین ساز و کارهای موجود 
در طــرح، ابهامات و اشــکال دارد. بــه هر حال 
موضوع شفافیت موضوع مهمی است و به اندازه 
همان اهمیت هم، باید در نــگارش متن قانونی، 
دقت و توجه داشــته باشــیم و در واقع، تا متون 
قانونی دقیق نوشــته نشــوند، فرصت اجرا پیدا 

نخواهند کرد.سخنگوی شــورای نگهبان تصریح 
کرد: این طرح ۵ ماده دارد که ماده یک آن راجع 
به مشــمولین این طرح است. ما در این ماده در 
خصوص نحوه نگارش اشکال داریم، مثال عزیزان 
مجلس در قانون نویســی چند بار برخی موارد را 
تکرار می کنند؛ مثال وقتی می خواهند وزارتخانه ها 
یا شرکت های دولتی را مشمول کنند، چندین بار 
آن را تکرار کرده اند. ایــن تکرارها گاهی تعارضات 
و ابهاماتی را ایجــاد می کند.طحان نظیف با بیان 
اینکه اگر عناوین دستگاه ها در طرح دقیق نباشد، 
بعدا مجری در مقام اجرا خودش را مخاطب این 
حکم ها نمی داند، اضافه کــرد: از جمله ابهامات 
دیگر این طرح این اســت که عنــوان بعضی از 
نهادها به صورت دقیق ذکر نشــده است، مثال در 

کشورمان صندوق عشایری وجود ندارد و احتماال 
صندوقی که عنوانش چیز دیگری است، مدنظر 
عزیزان بوده امــا عنوان دقیق به کار برده نشــده 
است.وی افزود: در مورد مشمولین این حکم هم 
عباراتی به کار رفته که از نظر شورای نگهبان بخش 
خصوصی را هم شامل می شود؛ طبق این مصوبه، 
برخی شرکت های خصوصی باید اطالعات تجاری 
خودشان را منتشر کنند، حتی شرکت هایی دولت 
در آنها کمترین ســهم را دارد. اینها مواردی است 
که باید در این مصوبه دقیق تر شود وگرنه حقوق 
مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.سخنگوی شورای 
نگهبان تاکید کــرد: ما با شــفافیت کامال موافق 
هستیم ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر 

نشود، شفافیتی رقم نمی خورد.

سخنگوی شورای نگهبان:

 مخالفتی در شورای نگهبان نسبت به موضوع شفافیت وجود ندارد

وز عکس ر

اوکراین همچنان 
مقصد سفرهای 

سران اروپایی
نشســت خبــری رییــس 
کمیســیون اروپا بــا رییس 
جمهــوری اوکراین در شــهر 

»کی یف«

موضوع مناقصه: خرید آسفالت توپکا ۰19 و توپکا ۰1۲ از شرکتهای تولید آسفالت ذیصالح 
مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد میلیون ریال( به صورت 
ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا ســپرده نقدی در وجه تمرکز وجوه سپرده 

شهرداری قمصر با شماره حساب ۳1۰۰۰۰۵11۷۰۰۳ نزد بانک ملی قمصر
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/۰۴/1۲ از واحد امور قراردادها، مهلت قبول 

پیشــنهادات حداکثر تا تاریــخ 1۴۰1/۰۴/1۳ و بازگشــایی پاکتها در مورخ 
1۴۰1/۰۴/1۵ در محل شهرداری قمصر خواهد بود.

- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند، سپرده 
شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.  تلفن: 55642345 )031( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شهردار قمصر- مجتبی ولی پناه م الف:1335673

نوبت اول

شهردار قمصر

نوبت دوم
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

شــرکت آب و فاضالب اصفهان  با انتشــار اطالعیه ای، وجود هرگونه عامل 
انتقال بیماری از طریق شبکه آب آشــامیدنی این استان را تکذیب و اعالم 

کرد: آب آشامیدنی این منطقه کامال سالم و بهداشتی است.
در این اطالعیه آمده است: به دنبال شیوع شایعاتی در فضای مجازی مبنی 
بر شیوع وبا از طریق مصرف آب شرب شبکه و رد این شایعه توسط دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، شرکت آبفای اســتان نیز هر گونه انتقال بیماری از 

طریق شبکه آب شرب اصفهان را تکذیب می کند.
آب شرب ۵8 شهر و 380 روستای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ از طریق تصفیه خانه آب باباشــیخعلی تامین و پس از گذراندن همه 
فرآیندهای تصفیه، ازن زنی و کلر زنی شده و میزان کلر باقی مانده در شبکه 
 آب شــرب بر اســاس اســتانداردهای 10۵3 بوده و در محدوده 0.۵ تا 0.8

 میلی گرم بر لیتر  است.
همچنین به صــورت روزانه همه آزمــون های میکروبی و شــیمیایی برای 

اطمینان از ســالمت آب شرب توســط آزمایشگاه های شــرکت آبفا انجام 
می شود.

همچنین به استحضار مشــترکین عزیز می رســاند با توجه به در مدار قرار 
گرفتن تعدادی از چــاه های متفرقه بــا هدف جبران کمبود آب شــرب و 
بهداشت در فصل گرم سال؛ آب استحصال شده همه این چاه ها به صورت 
دائم گندزدایی و کلرزنی شــده و کنترل های بهداشــتی الزم توســط مرکز 
بهداشت اســتان و شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به صورت دائم 

انجام می شود.
بر همین اساس همشهریان گرامی و روســتاییان عزیز ساکن در 100 شهر و 
۹48 روستای تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
از ســالمت آب شرب شبکه آبرســانی کامال مطمئن باشــند و یقین داشته 
 باشــند که امکان انتقال بیماری وبا از طریق آب تصفیه و گندزدایی شــده 

وجود ندارد.

رییس  هیئت  مدیره شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد ارزش 
 افزوده و صادرات دارد و تامین کننده نیازهای بسیاری از صنایع تولیدی کشور 
است.محسن صالحی نیا اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه 
بزرگ صنعتی کشــور، نقش بســیار مهمی در ایجاد ارزش  افزوده و صادرات 
دارد.وی افزود: هرچند این روزهــا تولید با حداکثر ظرفیــت، به دلیل وجود 
محدودیت های انرژی با چالش های جدی مواجه اســت، امــا برای این که 
بتوانیم تولید با ظرفیت باالیی داشته باشیم و آن را استمرار دهیم، پروژه های 
مختلفی برای تقویت زیرساخت ها ازجمله تصفیه پســاب و احداث نیروگاه 

تعریف  شده تا بتوانیم از کاهش میزان تولید جلوگیری کنیم.
 رییــس  هیئت  مدیــره شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: فوالد 
 مبارکــه برنامه های ویــژه ای بــرای ایجاد تنــوع در تولید محصــوالت خود

  دارد تــا بتوانــد نیــاز صنایــع پایین دســتی همچــون خودروســازان و
  تولیدکننــدگان لوازم خانگــی را برطرف ســازد تــا از واردات در ایــن زمینه 

جلوگیری کرده باشد.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: از بدو تاسیس، فوالد مبارکه دارای 
مزیت های رقابتی منحصر به فردی بوده اســت ولی باید مزیت های جدیدی 
را در خود ایجاد کرده و بســیاری از مزیت های قبلی را نیــز تقویت کند تا گروه 
فوالد مبارکه متعالی بماند.محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شــرکت 
فوالد مبارکه در آیین افتتاحیه کارگاه معماری سازمانی و مدیریت فرآیندهای 
گروه فوالد مبارکه در مورد پیشینه این شــرکت اظهار کرد: فوالد مبارکه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت تا ماموریت و نقش خود در رشد صنعتی 

کشور را ایفا کند.
وی گفت: فوالد مبارکه در طول سال های ساخت، زنجیره کاملی از خطوط تولید 
را ایجاد کرد و در نهایت در 23 دی ماه سال 71 خطوط تولید شروع به کار کرد تا 
کشور را در سال های پس از دفاع مقدس به سمت توسعه صنعتی سوق دهد. 
ایجاد زنجیره کامل تولید و عالوه بر آن سرمایه انسانی دانش آموخته دو مزیت 
مهم فوالد مبارکه است که با این مزیت ها این شرکت در مسیر رشد قرار گرفت.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه افزود: اگر بخواهیم امروز با دید دیگری 
به فوالد مبارکه نگاه کنیم باید بگوییم که این گروه شــامل شرکت های زیادی 

است که به نحوی همه دست به دســت هم می دهند تا بتوانند در زمینه های 
فعالیت شان در کشور ماموریت خود را برای اعتالی صنعت کشور به خوبی انجام 
دهند.وی خاطر نشان کرد: از بدو تاسیس فوالد مبارکه دارای مزیت های رقابتی 
منحصر به فردی بوده است ولی باید مزیت های جدیدی را در خود ایجاد کرده 
و بسیاری از مزیت های قبلی را نیز تقویت کند تا گروه فوالد مبارکه همچون قبل 
متعالی بماند. ذات توسعه کسب و کار این است که چون بقیه در حال حرکت 
هستند اگر بایستیم ممکن است عقب بمانیم و به همین دلیل نیاز به معماری 

مجدد سازمانی و بازنگری در فرآیندها و مدل کسب و کار خود داریم.
ناظمی هرندی تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و پروژه هایی که در 
این زمینه تعریف کرده ایم قرار است سازمانی یکپارچه و هم افزا را ایجاد کنیم که 
بزرگ ترین مزیت آن ترکیبی از کسب و کارها در گروه فوالد مبارکه است و این 
موضوع وقتی محقق می شود که مجموع استراتژی های طراحی شده یکدیگر 
را پشتیبانی کنند.کارگاه معماری سازمانی و مدیریت فرآیندهای گروه فوالد 
مبارکه، به میزبانی این شرکت و با حضور جمعی از مدیران و کارکنان شرکت های 

عضو گروه برگزار می شود.

شرکت آبفای استان اعالم کرد:

آب شرب اصفهان کامال سالم و بهداشتی است

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه:

نیاز به ایجاد مزیت های رقابتی جدید در گروه فوالد مبارکه داریم

نقش مهم فوالد مبارکه اصفهان در ایجاد ارزش  افزوده برای کشور
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