
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

شنبه 4 تیــر  1401
25 ذی القعده 1443

25  ژوئن 2022 
شماره 3560

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 در تفاهم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفت؛کاهش ۵۰ درصدی 
ضریب سود کسبه در اصفهان

توافق مالیاتی

حضور پر رنگ 
دانش بنیان ها در 
نمایشگاه صنعت 
قطعه سازی اصفهان

دانشگاه، هنر و اصفهان 
سه واژه مهم در تعالی 
پیشرفت کشور هستند 

  فعال بودن 23 پروژه 
 بازآفرینی شهری 
در استان اصفهان
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 درد اصفهان، رنج ایران 
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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

 برخورد ضربتی پلیس
با اراذل و اوباش

3

 بحران گردوغبار گاوخونی، بیخ گوش اصفهان و استان های هم جوار؛ 
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جاذبه های گردشگری باغبهادران و روستاهای اطراف؛

در مسیر رود...
4

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق استان:

افزایش 30 درصدی 
مصرف برق در تابستان 

در اصفهان

همه در انتظار نهایی شدن قرارداد؛

سپاهان با یک انتخاب مهیج به جای »نویدکیا«

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری:

 اصفهان مجهز به پالک های پستی
هوشمند می شود

فرمانده نیروی زمینی سپاه 
در یادواره شهدای زرهی 

استان اصفهان:

اولین وظیفه 
مسئوالن در 

قبال خون شهدا 
اعتمادسازی است

5

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه  29 خردا د 1401
19 ذی القعده   1443

19 ژوئن  2022
 شماره 3555   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

نماینده اصفهان ازدواج های بین المللی را یکی از راهکارهای جوانی جمعیت می داند، 
اما این طرح چقدر عملی است؟

فانتزی های جوانی جمعیت

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
فرونشست زمین منتظر 
تصمیمات ما نمی شود

هواشناسی اصفهان 
نسبت به شرایط جوی 
هشدار زرد صادر کرد

رسیدگی به مشکالت 
بیش از 130 واحد 
صنعتی، معدنی و 

تجاری اصفهان

عدم حمایت از تولید 
لوازم خانگی، کارخانه ها 

را تعطیل می کند

    به بهانه شعرخوانی کنایه آمیز 
معاون اجرایی رییس جمهور 

در سفر  رییسی به اصفهان؛

  خاطر مکدر  و  
خاطره تلخ

چندمقصد جذاب اصفهان برای سفرهای یک روزه؛
از کویر تا آبشار

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی
 »سالم اصفهان« مطرح کرد:

 رفع مشکل مالکیت
  زمین های علی آباد

 کلنگان پس از نیم قرن
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1007 

)شماره 2001001188000012 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  م الف:1336619

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

دستاورد علمی اصفهان از سفر 
رییس جمهور چه بود؟

روند صعودی رشد بیابان زایی 
در اصفهان

پای قاچاق از بازار بریده می شود

معاون وزیر صمت در بازدید از نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان از 
ممنوعیت عرضه لوازم یدکی خودرو بدون کد رهگیری به بازار خبر داد؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  

شنبه 28 خرداد 1401
18 ذی القعده   1443

18 ژوئن 2022
 شماره 3554    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

   

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به عنوان ســخنران اصلی اولیــن کنفرانس 
تخصصی استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  
که سه شــنبه ۲۴خرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید 
این محصوالت پرداخت و گفت : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از 
استراتژی های اصلی این شرکت اســت که در این راستا برنامه امسال ذوب 
آهن اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
ایرج رخصتی  افزود: با اجرای طرح های توســعه مرتبــط تا افق۱۴۰۴ بیش 
از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهای آلیــاژی وکیفی باارزش 

افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد 
معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت 
های اصلی این شــرکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و 
گفت : این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی 
در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تن از محصوالت خود شد.
 رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان را یکی ازمهم ترین 
 گام های صنایع فوالدی کشــور بــرای تولید محصوالت صنعتی دانســت و 
گفت : در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شــد و همچنین انواع ریل مورد 
نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که 
به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر صنعت کشور محسوب 

می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت : این شــرکت از ۱۰ سال گذشته ، 
رویکرد تولید محصــوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کــرده و به تدریج 
ازتولید محصوالت ســاختمانی به ســمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 

کرده اســت.  مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت 
در راستای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و گفت : پروژه های احداث خط 
جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد۳۵۰ ،  احداث کوره پاتیلی شماره۳ و بازسازی 
کوره پاتیلی شــماره یک،  احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته 
گری تختال و نورد گرم و ســرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید 
محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد .وی به ۱۲ مورد 
فوالد های خاص تولید شده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت 
قادر به تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کــم آلیاژ ، پر آلیاژ ، میکروآلیاژ با 
اســتحکام باال ، ابزار و فوالد ضد زنگ اســت و همچنین قادر به تولید هرگونه 

سفارش برای فوالد های خاص خواهد بود.
رخصتی، نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را 
برای ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت : نسبت حاشیه سود 
تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار 
قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی 
همچون کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نســبت به دیگر محصوالت حاشیه سود 

خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ســاختمانی نیز، به ســمت تولید محصوالتی 
رفتیم که ســایر فوالدســازان کشــور قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این 
محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت 
ساختمان کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد 
کند. رخصتی افزود : گرایش ذوب آهــن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی 
به این معنا نیست که نیاز کشــور به محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم 
بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار 
تولید می کنیم و در ابتدای ســال جاری نیز نقش مهمــی در کنترل قیمت ها 

ایفا کردیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن امسال 400 هزارتن محصوالت
 با ارزش افزوده باال تولید می کند

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳۶۲8۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲8۴۱۶۶

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

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان  فرزانه افسرطه 
و اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شهر 
پایدار که با حضور مدیران استانی و کشوری به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار 
شد، توجه به ایمنی ســاختمان ها به لحاظ تامین ایمنی شهروندان و پایداری 
شهر، به عنوان یک ضرورت مطرح شــد. در این مراسم، از »کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن« رونمایی شد.

ضرورت توجه به ایمنی ساختمان
دبیر نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان با اشاره مشکالت فراوانی 
که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، توجه به ایمنی ساخت و ساز را عاملی مهم 
و الزامی در پایداری ساختمان و تحقق شــهر ایمن اعالم کرد و افزود: پایداری 
ساختمان ها، نما و منظر شــهری با نوع نگاه، نگرش و احساسات ما در ارتباط 

است.
سعید ظریف، رییس مجمع رسانه ای راه و ساختمان ایران)صما(  بیان کرد: سه 
حوزه پایداری ساختمان ها، نما و منظر شهری تبدیل به سه کمپین ملی شده اند 
و برگزاری نخستین اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان، گامی در 
 راستای ارتقای استانداردهای ساختمان ایمن و پایدار شهری است و همینطور،
 می خواهیم به تدویــن و تعریف نمای اصفهان و شــاخص  ملی آن مبتنی بر 

هویت شهر دست یابیم.

فقدان رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران
در ادامه، وحیــد مهدویان، رییس اجــالس و معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: در قانون شهرسازی، شهرو تمدن و هویت، سه همراه 
تاریخی دیرینه هستند و نقش مهمی در شهرسازی، توسعه پایدار و زندگی در 

شهرها دارند. 
مهدویان با اشاره به نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی و 
معماری برای طراحی و ساخت و ســاز، اظهار کرد: دستورالعمل ها، شیوه نامه 
ها و طرح هایی با هدف ایجاد محیط های امن و پایدار توأم با سرزندگی برای 
زندگی شهروندان تدوین و اجرا شده است و آنچه که از نتایج موارد تدوین شده، 
مشهود است، حاکی از برخورداری سازندگان و بهره برداران از جایگاه رسمی در 
قوانین است و با توجه به اینکه رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران وجود 
ندارد و سازوکار مناسبی برای حضور شهروندان در فرآیند تصمیم گیری  پیش 
ببنی نشده، بنابراین، مهندسان ســاختمان تاثیر چندانی در کیفیت ساخت و 

ساز شهری ندارند. 
رییس اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان بیان کرد: در برنامه جدید جامع 
شهر اصفهان که به عنوان پایلوت در کشور به صورت یک برنامه راهبردی و مستند 
اجرا می شود، بازیگران شهر که به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند ساخت 
و ساز شهری نقش دارند، در پایداری کالبد شــهر موثر خواهند بود. وی ادامه 
داد: فاز اول برنامه با رویکرد نوین به همت شــهرداری و شورای شهر و اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان به تصویب رســیده است و شهرداری به عنوان 

کارفرمای فاز دوم که فاز تجمیع است، کارخود را آغاز می کند. 

ایمنی، سرمایه گذاری مسئوالنه است
امیدرضــا ریاحی فر، دبیرکمیته ســازمان نظام مهندســی کشــور به موضوع 
»ساختمان ایمن، شهر ایمن« و بررسی حادثه متروپل پرداخت و اظهار کرد: در 
حادثه متروپل همه ما ازجمله شــهرداری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاهی 
که آموزش الزم را نداده و همه ما و نهادهایی که دســت انــدرکار صدور مجوز و 
احداث متروپل بوده اند و برای ایمنی ساختمان، جایگاهی را تعریف نکرده ایم، 
مقصر هستیم. چون تفکر تامین ایمنی نداشــته ایم و ایمنی را هزینه دانسته 
و  این عامل مهــم را در اولویت قرار نداده ایم.وی، تحمل ریســک باال و ایمنی 
فدای ســرعت کار را غیرمنصفانه خواند و افزود: نه تنها، ایمنی هزینه نیســت، 

بلکه سرمایه گذاری مسئوالنه است و در پروژه های ساخت و ساز باید ایمنی را 
از طراحی با محاسبات دقیق فنی تا مراحل پایانی ساختمان بعنوان یک اصل 

مدنظر قراردهیم.
ریاحی فر گفت: ما اولین کمپین طراحی ایمن، اجرای ایمن و بهره برداری ایمن 

هستیم و  اولین کمپین ساختمان ایمن را راه اندازی می کنیم. 

    گسترش حاشیه نشینی، تهدیدی برای هویت شهروندان
در این اجالس، علی زینی وند، معاون امور شــهری ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با طرح پرســش هایی که آیا معماری، طراحی و ساخت و 
ساز در شهرها منجربه زندگی ایمن می شود و هویت ما را بازبینی می کند، چه 
ســازوکاری برای اخذ نظر مردم وجود دارد که بتواند منجربه حفظ و انســجام 
وحدت در محالت مختلف شهر، فاصله فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و یا برهم 
زدن تعادل شهر و مبتنی بر اقلیم شود، گفت: متاسفانه، آنچه امروز در طراحی 
ها می بینیم، هویت  و حس تعلق مارا تقویت نکرده و نمی توانیم حس انسجام 
و هویت بخشی را به شهروندان منتقل کنیم. با گسترش حاشیه نشینی، انسجام 
و هویت شهری را به تاراج می دهیم. معماری بومی که حاصل اجداد و نیاکان 
است را تخریب می کنیم و ســاختمان هایی را جایگزین کرده ایم که غربت و 
بیگانگی را منتقل می کنند. وی با تاکید بر حس مشارکت جویی، گفت: طراحی 
ساختمان نباید بالی جان مردم باشد و مبنای این امر از دانشگاه آغاز می شود. 

همچنین، با توجه به ایمنی و عمر مفید ساختمان باید نگرش دوام و استحکام 
یکصد ساله داشته باشیم، ضمن آنکه کنترل قیمت ها ضروری است. 

زینی وند از تشکیل کارگروه هایی در این زمینه خبر داد و بر مسئولیت پذیری و 
هراس از نظارت مردم، توان و دانش تخصصی، حساس سازی مردم و نهادهای 

ذی ربط تاکید کرد. 

    باید پیشگام تغییر و تحول باشیم
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان با اشــاره به روند گریزناپذیر تغییر و تحول ، 
مقاومت در مقابل تغییر و تســلیم را عبث خواند و گفت: باید پیشــگام تغییرو 
تحول در مفهوم زمان و مکان باشــیم. وی افزود: در طراحی شــهری نیازمند 
خالقیت، ادبیات دینی و آنچه کــه هویت ما را تقویت می کند، هســتیم. باید 
افرادی که با تخصص، ادراک و احســاس خــود را در معماری ما منعکس می 

کنند ، ارج نهیم.
شــهردار اصفهان در صحبت از اصفهان نوین،  توضیح داد: شهرها طبق عناصر 
هویتی خود، شخصیتی دارند و باید با شناســایی شخصیت شهر و استفاده از 
دانش و تجارب در طراحی گام برداریم. وی افزود: معماری اصفهان از روایتی 
خاص برخوردار اســت که برای دســتیابی به اصفهان نوین بایــد آن روایت را 
بشناسیم و به تغییر و تحول معماری و ارکان و عناصر خالقیت در شهرسازی و 

توسعه پایدار شهر ایمن، توجه کنیم.
در نخستین اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان، از نماد»کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن«که از اصفهان آغاز می شود، رونمایی شد.

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان مطرح شد:

تحقق ایمنی ساختمان از طراحی تا معماری براساس هویت، دانش و خالقیت
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

آگهي برگزاری مناقصه عمومی 

 شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 

مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (اعتبار

401-2-104/2
تهيه مصالح و حفاري تكميلي يك 
حلقه چاه آب شرب به روش دستي 

در منطقه الاسپيدانی نطنز

جاری
۷,۴9۶,۱۰۴,9۰۵۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳ ماه

401-2-144
توسعه شبكه فاضالب محله 

كالمخواران وكوچه گلستان در 
منطقه یک  )با ارزیابی کیفی(

جاری
۵۲,9۰۲,۴۵۱,۲۳۵  ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

9 ماه

401-2-145
لوله گذاري فاضالب باقيمانده 

ورودي و خروجي ايستگاه پمپاژ 
ديزيچه مبارکه  )با ارزیابی کیفی(

۱۴,۴8۷,۳۲9,۲۵8  ۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰ جاری

۲ ماه

تهيه مصالح و تكميل ساختمان  و 401-2-146
سوله شير آالت ايمانشهر فالورجان   

۱۴,۰۵۶,۰8۴,۱۷۳۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰
جاری

9 ماه

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  
13:00روز شنبه به تاریخ  1401/04/11

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 
1401/04/12

دريافت اسناد: سایت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir      شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir      پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

نام روزنامه: زاینده رود

تاِريخ انتشار:1401/03/28

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان
 با ارزیابی کیفی )روش فشرده(

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۱۷(
شــركت ســهامی آب منطقه ای اصفهان در نظــر پــروژه عملیات تکمیل راه دسترســی به ســد 

بلطــاق را از طريق مناقصه عمومي یــک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشــرده و با شــرايط 
و مشــخصات زير به پيمانــكار واجد صالحيت واگــذار نمايد. لــذا از مناقصه گرانی كــه تمايل به 
شــرکت در مناقصه مذکور دارنــد، دعوت مي گردد نســبت به دریافت اســناد اســتعالم ارزیابی 
 کیفی و اســناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به نشانی اینترنتی

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد : ۱8۳.۵۲۰.۱8۱.8۴۱ ریال )یکصد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد و بیست میلیون و یکصد 
و هشتاد و یک هزار و هشتصد و چهل و یک  ریال( و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه 

آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱ است.
مبلغ تضمین شرکت در  مناقصه:   9.۱۷۶.۰۰9.۰9۲  ريال )نه میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و 
نه هزار و نود و دو ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شماره ۴ بند الف ماده ۶ آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی مورخ 9۴/9/۲۲ می باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالی توسط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهای 

عمرانی و در حد تخصیص دریافتی و اسناد خزانه اسالمی است. 
شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک 
تا چهار( در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.
محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان های بویین میاندشت - روستای بلطاق و مدت اجراء ۶ ماه 
شمسی است.  مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه ۳ ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت 

از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشاني مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشاني اصفهان- 
پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 

ب(دستگاه نظارت )مشاور(: مهندسین مشاور زایندآب به نشــاني اصفهان- خیابان نظر شرقی، 
جنب تاالر اندیشه شماره ۲۳۵

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به 
نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، 
مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت 
نسبت به دريافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارســال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد 

مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلــوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت سهامی آب 

منطقه اي اصفهان- کدپستی 8۱۶۴۶۷۶۴۷۳ - صندوق پستی۳9۱ 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهانم.الف :1337105

المیادین:

فرمانده بخش ترور موساد به هالکت رسید
منابع خبری اعالم کردند که فرمانده بخش ترور موساد در جریان حمله پهپادی در عراق به هالکت 
رسید.صابرین نیوز به نقل از خبرگزاری المیادین لبنان اعالم کرد که فردی به نام »ایالک رون«، 
به عنوان فرمانده بخش ترور سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان 

حمله  پهپادی در شمال عراق در اربیل به هالکت رسید. 
در همین ارتباط هم، »خالد اســکیف« خبرنگار باســابقه المیادین در حســاب کاربری خود در 
توئیتر اعالم کرد:»سایت های عراقی از کشته شدن فردی به نام االک رون، مسئول جوخه ترور 
صهیونیســت ها در جریان حمله پهپادی در اربیل در شــمال عراق خبــر می دهند.«این خبر تنها 
ساعاتی پس از حمله پهپادی به مقر آمریکا در اربیل عراق منتشر شد. ساعاتی قبل از انتشار این 
خبر، برخی منابع منطقه ای از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در حاشیه فرودگاه اربیل واقع 

در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.
 گفته شــده که این حمله پهپادی به ســاختمان کنســولگری و پایگاه نیروهای آمریکا در محله 
شورش در اربیل مرکز استان اربیل در شمال عراق صورت گرفته است.برخی منابع هم گفته اند که 

احتماال بیش از یک پهپاد در این عملیات حضور داشته است.

تصمیم تاریخی آلمان برای تجهیز اوکراین به سالح
صدر اعظم آلمان گفت که آلمان »تصمیم تاریخی« را برای تجهیز اوکراین به سالح گرفته است و 

این کار را در آینده ادامه خواهد داد.
اوالف شولتس صدراعظم آلمان گفت: ما تحویل ســالح زیادی انجام داده ایم و عملیات تحویل 
سالح های سنگین را نیز انجام خواهیم داد.وی تاکید کرد که جلوگیری از رویارویی مستقیم بین 
ناتو و روسیه مهم است و برلین طی هماهنگی با متحدان کار می کند.شولتس با انتقاداتی درباره 
کندی آلمان در ارسال سالح برای اوکراین روبه رو است، این در حالی است که صدر اعظم آلمان 
بارها چنین انتقاداتی را رد کرده و گفته که کشورش در توانایی دفاعی اوکراین و کمک های نظامی 
به این کشور نقش زیادی داشته است. شــولتس اعالم کرد که آلمان قصد ارسال سامانه دفاع 

موشکی IRIS- به اوکراین را دارد.

سوءاستفاده نیم میلیارد یورویی از بودجه اتحادیه اروپا 
بر اســاس گزارش ســازمان مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا بیش از نیم میلیــارد یورو از بودجه 
اتحادیه اروپا سال گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته که این تقلب دو برابر نسبت به سال قبل 

از آن افزایش داشته است.
سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن حدود دو برابر پول بیشــتری از دارایی های اتحادیه اروپا 
مورد سوء استفاده قرار گرفت.طبق گزارش ســازمان مبارزه با تقلب )اوالف(، بودجه بیش از نیم 
میلیارد یورویی در سال گذشته در اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه های درست 
صرف نشده است.به گزارش ویرتشافتز ووخه آلمان، این نهاد اروپایی در گزارش ساالنه خود که 
روز چهارشنبه منتشر شد این مبلغ را بیش از ۵۲۷ میلیون یورو و حدود ۲۳۴ میلیون یورو بیشتر 
از سال پیش ارزیابی کرد. این نهاد مستقر در بروکسل وظیفه کشف تقلب های مربوط به بودجه 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بازرســان همچنین در حال بررسی این مســئله در داخل نهادهای 

اروپایی هستند.
سال گذشــته، از جمله مواردی از تقلب و ســوء اســتفاده در ارتباط با بودجه اتحادیه اروپا برای 
حفاظت از آب و هوا و دیجیتالی شــدن کشف شد. این گزارش همچنین شــامل نمونه هایی از 
تالش های متقلبانه برای تامین مالی پروژه های نرم افزاری، جایگزین هایی برای آفت کش ها 

یا هواپیماهای دوست با محیط زیست است.

چهره روز

رییس جمهور:

فقر و بیکاری، زیبنده 
چهارمحال و بختیاری 

نیست
 رییــس جمهور بــا تاکید بر اینکــه فقر و 
بیکاری زیبنده استانی هم چون چهارمحال 
و بختیاری نیست، گفت: باید با مشارکت 
مســئوالن و کمک مردم شــاهد رفع فقر، 
 محرومیــت و بیــکاری از ایــن اســتان 

باشیم.
ســید ابراهیم رییســی ۱9 خردادماه در 
بدو ورود به شــهرکرد در جمع خبرنگاران 
چهارمحال و بختیــاری بــا ادای احترام 
بــه مقــام شــامخ شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگران اســتان، اظهار کرد: این قشــر 
 جزو مفاخر اســتان و کشــور محســوب

 می شوند.
رییــس جمهــور در ادامــه با اشــاره به 
ظرفیت هــای موجــود در چهارمحــال و 
بختیاری، افــزود: طبیعت بکر، زمینه های 
کشــاورزی، دامپــروری، گردشــگری 
و نیــروی انســانی کارآمــد از جملــه 
ظرفیت های این اســتان اســت کــه باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد، برای توســعه 
 و حل مشکالت به این اســتان نگاه ویژه

 می شود.
رییسی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
از اهداف سفرهای استانی است، توضیح 
داد: در این سفر نگاه ویژه ای به پروژه های 
نیمه تمامی که سال هاست موجب رنجش 

مردم شده است، می شود.
رییس جمهــور با اشــاره بــه پروژه های 
آبرســانی نیمه تمــام در چهارمحــال و 
بختیاری، عنوان کرد: برنامه ریزی شــده 
تا این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری 
برســند، اعتبــارات خوبی نیز بــرای این 
پروژه ها در نظر گرفته شــده اســت.وی 
تاکیــد کــرد: در جلســه شــورای اداری 
مصوبات ســفر به اطالع مردم، مدیران و 
اصحاب رسانه می رســد تا در جریان امور 
 قرار بگیرنــد و مدیران موظــف به اجرای

 مصوبات شوند.

 میدل ایست آی گزارش داد:

شمال سوریه، کیسه بوکس »اردوغان«

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که ترکیه به زودی برای 
پاک سازی تل رفعت و منبج از »تروریســت های کرد« وارد شمال سوریه 
خواهد شد. این چهارمین تهاجم نظامی آنکارا به منطقه در شش سال گذشته 
خواهد بود. اردوغان مانند گذشته به دنبال بیرون راندن شبه نظامیان کردی 
اســت که در حال حاضر این مناطق را کنترل می کنند و آنهــا را با نیروهای 
شورشیان سوری طرفدار ترکیه جایگزین کرده و شهرها را به رژیم های وابسته 
در امتداد مرز ترکیه تبدیل می کند.آنکارا همواره از حضور یگان های حفاظت 
خلق )ی پ گ(، وابسته به حزب جدایی طلب کردستان ترکیه )پ ک ک(، 
در امتداد مرز خود ناراضی بوده است. اما کردهای سوریه به ندرت از موقعیت 
خود برای حمله به ترکیه اســتفاده کرده اند و هیــچ افزایش قابل توجهی 
در حمالت تروریستی که ممکن اســت این تهاجم ناگهانی را ضروری کند، 
مشاهده نشده است. در واقع، اقدامات اردوغان نه با تحوالت سوریه، بلکه 
با نگرانی های داخلی خود او و فرصت هایی که جو ژئوپلیتیک کنونی فراهم 
می کند، هدایت می شود.در داخل کشور، پس از دو دهه قدرت، محبوبیت 
اردوغان رو به کاهش است و او و حزبش در معرض خطر جدی شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال ۲۰۲۳ هستند. رییس جمهور 
امیدوار است که اقدام علیه ی پ گ در شمال سوریه بتواند بخشی از این فشار 
داخلی را کاهش دهد.عملیات ضد ی.پ.گ/پ ک ک عموما مورد استقبال 
قرار می گیرد، به ویژه در میان ناسیونالیست هایی که اردوغان می خواهد آنها را 
جذب کند. در گذشته، بخش های فتح شده سوریه نیز به عنوان »مناطق امن« 
احتمالی برای بازگرداندن پناهندگان ناخواسته شناسایی شده اند. در حالی 
که در واقعیت تعداد بسیار کمی به این مناطق تصرف شده بازگردانده شده 

اند، اما این ایده برای جلب رای دهندگان خوب عمل کرده است.
با این حال، تغییر وضعیت بین المللی که حرکت اردوغان را تسهیل می کند، به 
همان اندازه مهم است. در حالی که ترکیه یک بازیگر خارجی مهم در مناقشه 
سوریه محسوب می شود، اما تابع روسیه و ایاالت متحده است که حریم 
هوایی را کنترل می کنند. تهاجمات و عملیات های گذشته ترکیه علیه ی پ گ 
تنها با تایید مسکو یا واشنگتن امکان پذیر بوده است. با این حال، هر دو به 
دالیل مختلف با حمالت بیشتر مخالفت کرده اند و مطمئنا برنامه اردوغان 
در سال ۲۰۱9 برای ایجاد یک منطقه حائل عظیم ۳۰ کیلومتری در امتداد مرز 
ترکیه و سوریه را تایید نمی کنند. اما در عین حال، انتظار نمی رود که هیچ کدام 
اعتراض جدی به تصرف تل رفعت و منبج داشته باشند.چه چیزی تغییر کرده 
است؟ در یک کالم: اوکراین. روسیه به دلیل درگیری طاقت فرسا منحرف 
شده و در حال خارج کردن برخی از نیروها از سوریه است، بنابراین با وجود 
توافق با کردهای سوریه برای دور نگه داشتن ترکیه از منبج در سال ۲۰۱9، نمی 

تواند به طور جدی در برابر عملیات ترکیه مقاومت کند.
اگرچه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه از افشــای ضعف روســیه 
توســط اردوغان اســتقبال نمی کند، اما به ترکیه نیاز دارد که مواضع خود را 
در قبال اوکراین حفظ کند و احتماال مایل اســت توافق مســکو با کردهای 
سوریه را قربانی کند. مســکو همچنین ترجیح می دهد که ترکیه در قلمرو 
کردستان مشغول باشد تا اینکه درگیری در منطقه ارزشمندتر ادلب را آغاز 
کند، منطقه ای که او و رژیم اسد متحدش در موقعیت قوی برای دفاع از آن 

نیستند.ایاالت متحده با توجه به اتحاد خود با ی پ گ از طریق نقش رهبری 
خود در ائتالف نیروهای دموکراتیک سوریه که واشنگتن برای شکست دادن 
دولت اســالمی )داعش( از آنها حمایت مالی کرد، در موقعیت دشوارتری 
قرار دارد، که این امر باعث خشم آنکارا شد. آخرین باری که اردوغان حمله 
کرد، در سال ۲۰۱9، افکار عمومی ایاالت متحده از رها کردن متحد کاخ سفید 
توسط ترامپ خشمگین شد و دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا را 
وادار کرد تا برای آتش بس ترکیــه و ی پ گ میانجی گری کند.اما اولویت 
های آمریکا تغییر کرده است و اردوغان این را می داند. همچنین می خواهد 
بی طرفی نسبی آنکارا را در مورد اوکراین حفظ کند و قطعا نمی خواهد ترکیه 
به روسیه نزدیک تر شــود. عالوه بر این، واشنگتن از اردوغان می خواهد که 
مخالفت خود با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را به دلیل امتناع آنها از استرداد 
اعضای تبعیدی پ ک ک به ترکیه و مخالفت آنها با حمله آنکارا در سال ۲۰۱9 
کنار بگذارد.اردوغان می داند که در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و در نهایت 
ممکن اســت برای پذیرش این اعضای جدید از واشــنگتن بهای باالتری 
مانند بازگشت به برنامه جت های جنگنده اف۳۵ را مطالبه کند. او مطمئنا 
انتظار دارد که کاخ سفید چشم خود را بر تسخیر این مناطق کردها ببندد، زیرا 
همچنان اکثریت قلمرو ی پ گ تحت حفاظت ایاالت متحده دست نخورده 
باقی می ماند.چنین حمالتی برای تقویت محبوبیت داخلی اردوغان در یک 

لحظه مناسب در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک الگوی قابل 
پیش بینی است. تهاجمات قبلی او در لحظات مشابه اتفاق افتاد. در سال 
۲۰۱9، ترکیه عملیات چشمه صلح را چند ماه پس از شکست حزب عدالت 
و توسعه اردوغان در انتخابات محلی کلیدی استانبول و آنکارا در زمانی که 
احساســات ضد پناهجویان در حال افزایش بود، آغــاز کرد. این عملیات 
محبوبیت رییس جمهور را افزایش داد و فضایی را برای اسکان پناهجویان 
سوری ایجاد کرد، اگرچه هرگز به عدد موردنظر دو میلیون نفر نرسید. مهم تر 
از همه، این امر توسط واشنگتن تسهیل شد و ترامپ به طور شگفت انگیزی 

برخی از نیروهای آمریکایی را خارج کرد و به اردوغان برتری داد.
به طور خالصه، تهاجمات ترکیه ارتباط چندانی با رویدادهای میدانی در سوریه 
نداشته و با وجود لفاظی های اردوغان، هیچ نگرانی امنیتی تازه ای دلیل آن 
نبود. درعوض، این مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه در حال تبدیل 
شدن به کیسه بوکس اردوغان هستند: مناطقی که او می تواند در هر زمان، 
متناسب با برنامه داخلی اش، آنها را هدف قرار دهد، مشروط بر اینکه شرایط 
بین المللی به او اجازه دهد. بعید به نظر می رســد که این وضعیت تا زمانی 
که رییس جمهور ترکیه در قدرت است تغییر کند و با توجه به اینکه بسیاری 
از مناطق در امتداد مرز سوریه هنوز تحت کنترل ی پ گ هستند، تهاجمات 

آینده محتمل به نظر می رسد.

اخبار

بین الملل
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هشدار آمریکا به اتباعش درباره سفر به ایران و لیبی 
وزارت امور خارجه آمریکا با به روزســانی توصیه های مسافرتی خود به شــهروندانش درباره ۱۰ کشور 
جهان، با طرح ادعاهایی به آنان هشدار داده اســت به ایران و لیبی سفر نکنند.وزارت امور خارجه آمریکا 
با تکرار ادعاهــا و اتهامات خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران و صدور هشدار سطح چهار ادعا 
کرد: شــهروندانش به دلیل خطر آدم ربایی، 
دســتگیری و بازداشت خودســرانه نباید به 
ایران ســفر کنند.وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شده است: شهروندان آمریکایی که به ایران 
سفر کرده یا در ایران اقامت دارند به اتهامات 
ساختگی ربوده، دستگیر و بازداشت شده اند.

این نهــاد آمریکایی بدون اشــاره به اتهامات 
افراد بازداشتی ادعا کرده است: مقامات ایرانی 
به بازداشت ناعادالنه و زندانی کردن شهروندان آمریکایی به ویژه ایرانی-آمریکایی های دو تابعیتی به 
اتهاماتی از جمله جاسوسی و ایجاد تهدید برای امنیت ملی ادامه می دهد.وزارت خارجه دولت دموکرات جو 
بایدن همچنین ادعا کرده است: مقات ایرانی دسترسی کنسولی به شهروندان آمریکایی بازداشت شده را 
به طور معمول به تعویق می اندازند.وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت آمریکا با جمهوری اسالمی 
ایران روابط دیپلماتیک و کنسولی ندارد، گفته است: دولت ایاالت متحده قادر به ارائه خدمات اضطراری 
به شهروندان آمریکایی در ایران نیست.این نهاد آمریکایی درباره سفر اتباع آمریکایی به لیبی نیز هشدار 
صادر کرده و این کشور را در سطح چهارم کشورهای خطرناک قرار داده است.وزارت خارجه آمریکا درباره 

لیبی اعالم کرده است: سطح جنایت، آدم ربایی و باج گیری در این کشور باالست .

مصوبه پارلمان عراق برای پرداخت بدهی های گازی به ایران
پارلمان عراق، متن پیشنهادی قانونی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می دهد در سایه عدم تعیین 
کلیات بودجه بدهی های بغداد از جمله بدهی های خارجی وزارت برق این کشور پرداخت شود.در حالی 
که کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون 
به عراق این امکان را می دهد که بدهی های خود به ویــژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند.
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که با حضور ۲۷۳ نماینده متن پیشنهادی قانون حمایت فوق العاده از 
امنیت غذایی و توسعه را با هدف »دست یابی به امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقیق ثبات مالی در شرایط 
تحوالت اضطراری در جهان« تصویب کرده است.طبق متنی که خبرگزاری رسمی عراق )واع( از نص این 
قانون منتشر کرده است، عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی های گازی ایران را پرداخت نماید.به 
گفته خبرگزاری فرانسه، این قانون برای اجرایی شدن بایست به امضای »برهم صالح« رییس  جمهور 
عراق برسد.پیش تر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این 
کشور به ایران معادل یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون دالر است.موسی پیش از این هشدار داده بود که »قطع 
شدن گاز ایران، بر روی عراق تاثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود ۷۰۰۰ تا 8۰۰۰ مگاوات متکی به 

گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود.«

»مادورو« به تهران سفر می کند
رییس جمهور ونزوئال در سفری رســمی و در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران 
سفر می کند.نیکالس مادورو به دعوت رسمی سید ابراهیم ریییسی، رییس جمهور در رأس هیئتی 
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود.اســتقبال رسمی در مجموعه 
سعدآباد، دیدار و گفت وگو با رییس جمهور کشورمان و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه 

دو کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه مادورو به تهران خواهند بود.

قطعنامه سه کشــور اروپایی عضو برجام و ایاالت 
متحده علیه ایران  در شــورای حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، نه تنها به لحاظ 
حقوقی جایگاهی در نظام و رژیم های سازمان های 
بین المللی ندارد، که از نظر کارشناسان، غیرضرور 
و اطالق واژه ضــد ایرانی به آن اغراق آمیز اســت.

محمدرضــا غائبی، سرپرســت نمایندگــی دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر در 
وین گفت: این قطعنامه زنگ خطری برای اعتبار و 
یکپارچگی آژانس در سیستم پادمانی و رژیم منع 
اشاعه است و همچنین نشان می دهد که همکاری 
صادقانه و گسترده با آژانس در زمینه پادمان ها در 
برابر اراده سیاسی و فشار برخی کشورها تضعیف می 
شود. وی افزود: این ضربه بزرگی به آژانس است 
که توسط یکی از مهم ترین ارگان های تصمیم گیر 
آن یعنی شورای حکام به آن وارد شد.این دیپلمات 
کشورمان ضمن روشن ســاختن این موضوع که 
پذیرش این قطعنامه نه ایران را ترغیب به فراتر رفتن 
از ســطح باالی کنونی همکاری خود با آژانس می 

کند و نه آن را مجبور به پایین آمدن از مواضع اصولی 
خود می سازد، افزود: ایران قاطعانه نسبت به این 
قطعنامه ابراز تاسف می کند و در پاسخ به آن اقدام 
مقتضی را انجام خواهد داد، که عواقب آن متوجه 
ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه است. وی با 
اشاره به اینکه اگر قرار باشد ایران پس از نشان دادن 
سطح مثال زدنی از همکاری با چنین رفتار ناعادالنه 
و با انگیزه سیاسی روبه رو شود، هشدار داد: در واقع 

ایران حق دارد در سیاســت و رویکرد خود در قبال 
آژانس بازنگری کند.وزارت امور خارجه ایران نیز در 
بیانیه ای هشدار داد که  تصویب قطعنامه یادشده که 
بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیرکل 
آژانس و مبتنی بر اطالعات دروغین و ســاختگی 
رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، نتیجه ای جز 
تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اسالمی 

ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

قطعنامه شورای حکام؛ زنگ خطری برای اعتبار این نهاد
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احمد شاه باالئی – شهردار نوش آباد م الف:1332946

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۱۴۰۰/۲8۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شورای محترم 
اسالمی شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه پنج 
شهرداری را با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ ۵۳/۶۲9/۴۰۷/۴8۰ ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه 
التفاوت قیمت قیر، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۱ شهرداری 

و بر اساس فهرست بها سال ۱۴۰۱ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مســتقل و اساسنامه و رزومه 
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین آالت متناســب با موضوع مناقصه یا دارای کارخانه تولید آسفالت و 
دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از ســازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور باشند.

مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و روزمه شرکت، تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰8 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی 
به حساب سپرده شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
ارائه نمایند، برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 بنا به پیشــنهاد شــهرداری طی نامه شــماره ۱/۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/8 و تصویب شــورای محترم اســالمی
 شهر نوش آباد به شــماره ۱۳۰/ش/ ن مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ در نظر است نســبت به فروش یک قطعه زمین به 
مساحت 9۵ متر مربع با کاربری مسکونی واقع در بلوار آزادگان، نبش میدان امام سجاد با قیمت اولیه هر متر 
مربع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ارزش تمامی این قطعه زمین به مساحت 9۵ متر مربع با مشخصات فوق الذکر 

برابر ۳/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید.
شرایط:

۱- متقاضیــان باید معــادل ۵% مبلغ پایــه را در قالــب ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به حســاب 
۰۱۰8۰۷۴9۳۳۰۰۷ این شــهرداری نزد بانک ملی شــعبه نوش آباد واریز و فیش واریــزی خود را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
۲- متقاضیان باید از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای این شهرداری 

مراجعه نمایند.
۳- متقاضیان باید تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲8 پیشنهادات خود را در دو پاکت )الف و ب( الک و مهر شده 
در قبال اخذ رسید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. ضمنًا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه 

شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.
پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل ۵% مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکسال( می باشد.

پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته 
و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناســنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا شده خود 

متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.
* پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.

۴- متقاضیان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
۵- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲9 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل 

می شود باز و قرائت خواهد شد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم، 

مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی 
به شهرداری پرداخت تا زمین مورد نظر را تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد. 
8- متقاضی باید شخصًا پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

9- تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت.
۱۰- کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه، انتقال سند و خدمات آماده سازی بعهده خریدار می باشد.

چاپ دوم

نوبت دوم

 سفر یک روزه رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به اصفهان، با وعده
 حل مشکل آبی این استان  و احیای زاینده رود به پایان رسید؛

قول ها و قرارها ...
4

وعده رییس جمهور: طرح ریزی 
 طرح جامع آب براساس اولویت ها 

و حقوق حقه مردم اصفهان 

  می گفتند زمان پرآبی زاینده رود به
  اصفهان برو، اما ما هنگام مشکالت 

میان مردم خواهیم بود 

یک سوم اعتبارات سفر استانی به 
طرح های آبرسانی اختصاص یافت

217 مصوبه استانی در سفر 
هیئت دولت به اصفهان 

حمید شهبازی- شهردار سده لنجان م الف:1337314

» آگهی مناقصه نوبت سوم «
شهرداری سده لنجان در نظر دارد اجرای اصالح هندسی و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهی مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵۲۴۳۲۳۲۳ – ۰۳۱  تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

یمنا
س: ا

عک

نوبت دوم نوبت اول

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه)ریال(

۴۰۱۰/۱۰۰۷ 
 احداث خط کابلی ۶۳ کیلو ولت 

دو مداره پست بابوکان- عاشق آباد
۲/۴9۷/۰۰۰/۰۰۰

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل 
رتبه ۵ نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۱۴۳۰۲۳۰۲98 نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر 
در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بــود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شــماره 

)۰۳۱-۳۶۲۷۰8۲۰

مهلت دریافت اسناد: از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲9 لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰9 
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح، محل پست 

۶۳/۲۰ کیلو ولت بابوکان آغاز می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری  نســخه فیزیکی )پاکت الف( آن در موعد مذکور به  آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ، سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی 
شرکت برق منطقه ای اصفهان 

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir                 www.tavanir.org.ir                    www.erec.co.ir                                www.setadiran.ir

شرکت برق منطقه ای اصفهان
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نوبت دوم



گر ایران صادقانه می خواست که اوضاع جمع  ا
شود، این جلسات می توانست هفته ها پیش برگزار 
شود. ما آماده بودیم با این جلسات )غیرمستقیم( 
موافقت کنیم، اگر می توانستیم کمی از پارامتر های 

آن ها را فهم کنیم، اما نتوانستیم

 ادعای دیپلمات آمریکایی: طرح جدید ایران نمایشی بود؛

کالف سردرگم

انتخاب:  الرا روزن، روزنامه نگار آمریکایی مدعی شد: طرح جدید ایران 
نمایشــی بود.وی در خبرنامه خود تحت عنوان »دیپلماتیک« نوشت: 
مقامات ایرانی در روز های اخیر گفته اند که »ابتکارات جدیدی« را پیش 
از نشست شورای حکام آژانس اتمی سازمان ملل در ماه جاری به ایاالت 
متحده و قدرت های غربی منتقل کرده اند؛ اما مقامات آمریکایی و اروپایی 
پیام های ایران را مبهم و درمورد برگــزاری دیدار های احتمالی توصیف 
کرده اند، نه پیشــنهاد های اساســی در مورد چگونگی رفع شکاف های 

باقی مانده در توافق برای احیای برجام.
در ادامه این مطلب آمده اســت: پس از تصویب قطعنامه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( در ۸ ژوئن که از ایران درخواست 
می کرد با تحقیقات آژانس همکاری کند، ایــران برخی از دوربین های 
آژانس را خاموش کرده و به سمت استفاده از آبشار های سانتریفیوژ های 

پیشرفته IR-۶ برای غنی سازی حرکت کرده است.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران 
گفت: پیشنهاد خود را که شــامل جدول زمانی و نقشــه راه بود، قبل از 
نشست شــورای حکام آژانس به طرف مقابل )ایاالت متحده آمریکا( 
ارائه کردیم و برای اولین بار از طریق دو وزیر امور خارجه، این پیام منتقل 
شد.به گزارش رسانه های ایران، خطیب زاده همچنین گفت: پیشنهاد ایران 

از طریق جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز منتقل 
شده است.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز ۱۷ خرداد 
گفت: »در تبادل پیام ]غیر مستقیم[با آمریکا، در دو روز گذشته ابتکارات 

جدیدی برای باز کردن مسیر ارائه کرده ایم«.
اما یک دیپلمات اروپایی در آن روز پیام ایران را حاوی »هیچ گونه محتوا« 
توصیف کرد. وی افزود که این پیشنهاد »فقط در مورد برگزاری جلسات 
در صورت پس گرفتن قطعنامه« بود.یک دیپلمات ارشد آمریکایی )۲۰ 
ژوئن( به طور مشابه پیام های ایران را قبل از نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی »نمایشی محض« توصیف کرد.وی افزود: »من 
گمان می کنم می دانی که هیاهوی آن ها قبل از ]جلســه شورای حکام[

نمایشی محض بود. تالشی لحظه آخری برای جلوگیری از قطعنامه بود، 
آن هم در ازای برگزاری جلساتی که اتحادیه اروپا هفته ها پیش درخواست 
کرده بود، با این تفاوت که هیچ محتوایی پشت سر این جلسات نبود.«این 
مقام آمریکایی ادامه داد: »اگر ایران صادقانه می خواست که اوضاع جمع 
شود، این جلسات می توانست هفته ها پیش برگزار شود. ما آماده بودیم 
با این جلسات )غیرمســتقیم( موافقت کنیم، اگر می توانستیم کمی از 
پارامتر های آن ها را فهم کنیم، اما نتوانستیم.«این مقام آمریکایی ادامه 
داد: »نمی دانم اکنون جدی هســتند یا نه. مطمئن نیستم که خودشان 

بدانند.«این دیپلمات آمریکایی گفت: »اگر آن هــا خواهان یک توافق 
هستند، این توافق در دسترس است و آن ها می دانند که چه کاری انجام 
دهند.«در همین حال، یک دیپلمات اروپایی گزارش ۱۹ ژوئن در میدل 
ایست آی را »تا حد زیادی درست« توصیف کرد که نشان می دهد ایران در 
مقطعی، جایگزینی را برای درخواست خود برای حذف سپاه از فهرست 
تروریسم وزارت خارجه پیشــنهاد کرده اســت. اما به نظر می رسید که 
دیپلمات اروپایی اشاره کرد که پیشنهاد ایران که در این مقاله توضیح داده 

شد در مقطعی پیش تر در مذاکرات مطرح شده بود، نه اخیرا.
وی افزود: »مشکل این است که همه چیز از مدتی قبل گیر کرده و فضا 
اکنون پس از نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

تقابلی شده است.«
این مقام اروپایی گفت: »ایرانی ها قبل از جلســه شــورای حکام یک 

پیشنهاد نسبتا مبهم ارائه کردند.«
از دیپلمات آمریکایی پرســیدم آیا این احتمال وجود دارد که ایرانی ها 
پیشنهادشان جدی باشــد، اما از نظر دیپلماتیک، درست منتقل نکرده 
باشــند؟این دیپلمات آمریکایی گفت: »آن ها می دانســتند دارند چه 
می کنند و می دانستند که این پیشنهاد تو خالی است، زیرا ما به صراحت 

اعالم کرده ایم که اگر اساسی باشد، آن را دنبال می کنیم«.

اخبار
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هدف »الوروف« از سفر به ایران به روایت رسانه های روس
خبرگزاری دولتی روسیه در گزارشی با اشاره به سفر سرگئی الوروف به تهران، نوشت: رییس دستگاه 
دیپلماسی روسیه با هدف رایزنی در مورد همکاری های بلندمدت دوجانبه و توسعه روابط اقتصادی 

به ایران سفر می کند.
درمورد این سفر آمده است: سرگئی الوروف برای نخستین بار پس از پیروزی  رییسی در انتخابات 
ریاست جمهوری به ایران ســفر می کند و در این سفر در مورد مســائل پیرامون امضای توافق نامه 
همکاری های بلندمدت و توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه در بحبوحه تشدید تحریم های غرب، 
با مقام هــای ایرانی رایزنی خواهد کرد.به نوشــته این خبرگزاری روس، همــکاری در حوزه امنیت 
منطقه ای در ارتباط با سوریه و افغانستان نیز از جمله موضوع های اصلی گفت وگوهای طرفین خواهد 
بود. وزارت امور خارجه روسیه نیز در توئیتی خبر داد که موضوع مذاکرات هسته ای در میان مسائلی 
است که دیپلمات ارشد روس با همتای ایرانی خود درمورد آن به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

 

 واکنش »نمکی« به اظهارات رییس جمهور درباره
 کادر درمان

سعید نمکی، وزیر ســابق بهداشــت در واکنش به اظهارات رییس جمهوری در صفحه مجازی خود 
نوشت: بی تردید در همه گیری نفس سوز قرن، در اوج تحریم و تنگدستی، همه در کنار هم ایستادند 
و راهی پر مشقت را پیمودند. اما یادمان نرود که پروانه های تن بر آتش بال زده، جان بر کفان مظلوم 
و بی ادعا نظام سالمت بودند که شــبانه روز در کنار بیماران نیازمند ایستادند، حرمان دیدار خانواده 
هایشان را به جان خریدند، بی خوابی و خستگی از پای شــان در نیاورد، بیمار شدند و گروهی نیز به 
شهادت رسیدند و داغ فقدان جانگدازشــان را همواره بر دل هایمان نهادند، غفلت نکنیم از آنچه در 

راه است که به قول حکیمی فرزانه »چو به گشتی طبیب از خود میازار چراغ از بهر تاریکی نگه دار«.
 

 استیضاح »فاطمی امین« هنوز از دستور کار خارج
 نشده است

نایب رییس اول کمیســیون صنایع و معادن در مجلس یازدهم درباره پــس گرفتن امضای برخی 
نمایندگان از اســتیضاح وزیر صمت به دیده بان ایــران گفت: معاونین پارلمانی در تالش هســتند 
که نماینــدگان مجلس را اقنــاع کنند تا از موضع اســتیضاح وزیــر صمت کوتاه بیاینــد و طبعا این 
تالش معاونان پارلمانی باعث می شــود که برخــی از نمایندگان امضای خودشــان را پس بگیرند. 
سیدمحمدحســینی،معاون پارلمانی دولت ابراهیم رییسی اعالم کرد: طبق آن چیزی که در مجلس 
به ما داده شــد، ۳۶ نفر امضا کرده بودند. تاکنون ۲۰ نفر امضای شــان را پس گرفتند. امیدواریم در 
جلسه کمیسیون تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ نفر کاهش یابد. سید جواد حسینی کیا، نایب رییس اول 
کمیسیون صنایع و معادن در مجلس یازدهم در خصوص اظهارات حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم 
رییسی درباره پس گرفتن امضاهای استیضاح فاطمی امین توسط نمایندگان به سایت دیده بان ایران 
گفت: در رابطه با این موضوع یعنی پس گرفتن امضای ۲۰ نماینده برای اســتیضاح »فاطمی امین« 
اطالعی ندارم. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به هر حال معاونین پارلمانی در 

تالش اند که نمایندگان مجلس را اقناع کنند تا از موضع استیضاح وزیر صمت کوتاه بیایند.

تکذیب شایعه فوت »مهدی کروبی«
فرزند مهدی کروبی اعالم کرد که حال عمومی شــیخ مهدی کروبی خوب اســت و خبر فوت ایشان 
تکذیب می شود. حســین کروبی، فرزند حجت االســالم مهدی کروبی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
ضمن تکذیب برخی شــایعات اعالم کرد: حال عمومی پدرم خوب و تمامی خبرهای مربوط به فوت 

ایشان شایعه است.

ادعای نماینده مردم تهران درباره محبوبیت »رییسی«
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت قبلی که دولت نبود، تعطیل بود و کاری انجام نمی داد. اما حضور آقای رییسی و روی کار آمدن دولت انقالبی به مردم 
آرامش داد.سیدعلی یزدی خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درباره کارنامه دولت سیزدهم، به جهان نیوز گفت: دولت سیزدهم در عرصه های 
بین المللی، تجارت خارجی، کرونا، تعامل با همسایگان توفیقات خوبی داشته است.وی در ادامه با اشاره به نگاه دولت به حوزه سیاست خارجی و تعامل با سایر 
کشورها، اظهار کرد: این دولت در آماده کردن زیر ساخت ها برای افزایش مبادالت تجاری کارنامه موفقی داشته است. در این مدت تعامالت با دنیا بهتر شده و 
صادرات کشور در عرصه مختلف اعم از نفتی و غیر نفتی بیشتر شده و ارز حاصل از صادرات هم بر می گردد.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه حضور 
آقای رییسی در بین اقشار مختلف مردم اقدامی ارزشمند است، بیان کرد: با توجه به سفرهای ایشان به استان های مختلف و حضور ایشان در بین مردم میزان 
اقبال به رییس جمهور در کشور و محبوبیت آقای رییسی در سطح قابل قبولی قرار دارد. نظرسنجی های پنج شش ماه گذشته محبوبیت ایشان را باالی ۷۰ درصد 

نشان می داد و از زمان انتخابات ریاست جمهوری در بین مردم مقبول تر بودند ولی مشکالت اقتصادی اخیر ممکن است قدری به محبوبیت دولت آسیب زند.

وز عکس ر

دیدار وزیر خارجه 
 روسیه با

 رییس جمهور
وزیر خارجه روســیه که هفته 
گذشــته به دعوت حســین 
للهیــان وزیــر امور  امیرعبدا
خارجه کشــورمان وارد تهران 
شــد، با رییس جمهور دیدار و 

گفت وگو کرد.

رهبر جریان صدر: 

ایران دلیل انصراف ما نیست
رهبر جریان صدر در بیانیه ای تاکید کرد که بر خالف شــایعات، جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه 

مداخله ای در امور سیاسی عراق نداشته و هیچ گروه شیعی  را تحت فشار قرار نداده است.
»سید مقتدی الصدر« رهبر جریان صدر در عراق، در بیانیه ای هر گونه مداخله ایران در امور سیاسی 

عراق را تکذیب کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عراق )واع(، رهبر جریان صدر تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران 
هیچ فشاری بر هیچ طرف شیعی اعمال نکرده و شــایعات درباره اینکه علت خروج جریان صدر 

تهدید ایران بوده، »کذب است« و »صحت ندارد.«
وی در ادامه به برخی گروه ها در عراق اشاره کرد و بیان کرد که آن ها در حال »کارشکنی سیاسی« در 

این کشور و اعمال فشار علیه برخی فراکسیون های سیاسی در عراق هستند.
مقتدی الصدر همچنین ضمن اشــاره به عدم همراهی با این گروه ها در فرآیند سیاسی عراق، در 
بخش دیگری از اظهاراتش از فراکسیون های این کشور خواست که برای اصالح و نجات کشور عراق 

موضعی شجاعانه اتخاذ کنند.
این بیانیه پس از آن صادر شــده اســت که رهبر جریان صدر در اظهاراتی خروج خــود را از فرآیند 

سیاسی عراق رسما اعالم کرد.
سید مقتدی الصدر، شامگاه چهارشنبه )بیست و پنجم خردادماه( اعالم کرده بود: »با سالم و درود 

به شــما و پیش از خداحافظی با یکدیگر و تشــکر بابت مواضع و وحدت شما، 
دوست دارم مسئله ای را به اطالع تان برسانم؛ من تصمیم به خروج از 

فرآیند سیاسی گرفته ام تا تحت هیچ شرایطی با فاسدان نه در دنیا و 
نه در آخرت همراه نباشم.«

الصدر پیش از بیان این اظهارات از نمایندگان عضو فراکســیون 
خود در پارلمان خواسته بود که استعفای خود را بنویسند 

تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به دستور وی، آماده 
باشــند. وی در توضیح دلیل درخواســت استعفای 

نمایندگان جریــان صدر گفته بــود: »من دغدغه 
قدرت و سیاست نداشــتم و فقط خواستار رسوا 

کردن هر فاســد ظالمی بــودم. اکثریت برای 
ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت 

نخواهم کرد.« رهبر جریان صدر همچنین 
ضمن اعالم اینکه بن بست تشکیل دولت 

در عراق »ساختگی« است، افزود، نمایندگان 
فراکسیون صدر آماده اســتعفا هستند. چند 
روز بعد، خبرگزاری رســمی عراق خبر داد که 
رییس پارلمان عراق با اســتعفای نمایندگان 
جریان صدر موافقت کرده است. جریان صدر 
در انتخابات عراق موفق شده بود با کسب ۷۳ 
کرسی از اصل ۳۲۹ کرســی پارلمانی در صدر 
قرار گیرد و پس از آن، ائتالف سنی تقدم با ۳۷ 

کرسی و ائتالف دولة القانون با ۳۳ کرسی، 
حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، 
ائتالف کردستان و ائتالف الفتح به رهبری 

هادی العامری با ۱۷ کرســی در رتبه های بعدی 
قرار گرفتند.

چهره روز

دلجویی رییس جمهور از کادر درمان؛ 

قدردان زحمات شان هستم
رییس جمهور گفت: وضعیت کنونی که فوتی 
های ناشی از کرونا تک رقمی و در برخی روزها 
صفر شده و نیز میزان بسیار پایین ابتال پس از 
لطف خدا،  ثمره همراهی مردم و خصوصا تالش 
ها و اقدامات جامعه پزشکی و پرستاری است 
و بنده طی ماه های گذشــته در تهران و برخی 
شهرها با حضور در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
از نزدیک شاهد این مجاهدت ها و فداکاری ها 
بوده ام و قدردان ایشــان هستم.سید ابراهیم 
رییسی، رییس جمهور در جلسه هیئت دولت، 
امید آفرینــی در جامعــه را از مطالبات مقام 
معظم رهبری و وظیفه مهم دولت برشــمرد و 
تاکید کرد: حواشی نباید دولت را از متن کار که 
خدمت به مردم و امیدآفرینی در دل هاســت، 
بازدارد. رییس جمهور ایجــاد یأس در دل ها را 
کار شیطان و شیاطین دانست و اظهار داشت: 
انسان خداجو همواره به امید زنده است و ما به 
عنوان خادمان ملت، هم باید نســبت به آینده 
امید داشته باشیم و هم روح امید را در جامعه 
تزریق کنیم.رییسی با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید مصطفی چمران و سرلشکر حاج قاسم 
سلیمانی که با امید و روحیه جهادی از مشکالت 
و سد »نمی شــود«ها عبور کردند و با کمترین 
امکانات کارهای بزرگی را در میــدان مبارزه با 
دشمنان تا بن دندان مســلح انجام دادند، از 
آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.وی، 
اقدامات و تالش های  پزشکان و پرستاران در 
مواجه با همه گیری کرونــا را از دیگر مصادیق 
امیدآفرینی در جامعه دانســت و افزود: کادر 
درمان به ویژه شهدای سالمت در شرایط بسیار 
ســخت همه گیری کرونا که زندگی همه مردم 
را تحت الشعاع خود قرار داده و نگرانی هایی را 
برای خانواده ها به وجود آورده بود،  با جانفشانی 
و از خودگذشــتگی با وجود همــه کمبودها در 
عرصه خدمت رسانی میدان داری کردند و زمینه 
بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند. 
رییسی تاکید کرد: وضعیت کنونی که فوتی های 
ناشی از کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر 
شده و نیز میزان بســیار پایین ابتال که امکان 
بازگشــایی در صنوف مختلف و ایجاد شــور و 

نشاط در کشور را فراهم کرده است.

بین الملل

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان  1401 -  16   

 جهت دریافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبســایت شرکت به نشانی
 www.msc.ir  منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تامین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد. 

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

4۸55۳۸۶۲مناقصه عمومی۱
استفاده از خدمات مشاور تخصصی در 
زمینه انجام مطالعات طرح جامع راه و 

راه آهن و حمل و نقل در فوالد مبارکه
قراردادهای خرید۱4۰۱/۰4/۲4

۱4۰۱4۰۰۰۶۹آگهی مزایده۲
فروش ضایعات نسوز از 

طریق مزایده عمومی
قراردادهای خرید۱4۰۱/۰4/۲5

قراردادهای خرید۱4۰۱/۰4/۲۱فروش ۱۰۰۰ تن لوله ریفرمر ضایعاتی۱4۰۱4۰۰۰۶۸آگهی مزایده۳



امروز دغدغه اصلی واحد های صنفی مالیات است و 
در تالش هستیم با همکاری و هماهنگی سازمان امور 

مالیاتی مشکالت کسبه را به حداقل برسانیم
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 تخلف بنگاه های معامالت ملکی پیگیری
 قضایی می شود

رییس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی گفت: در قالب پیشــنهاد وزارت راه در جلسه 
سران ســه قوه موضوع افزایش ۲۵ درصدی اجاره در تهران و مابقی شهرها را به صورت ۲۰ درصد 

به تصویب رســید و چنانچه بنگاه های 
معامالتی و ســایر موارد تخلف انجام 
دهند، توســط دســتگاه قضا پیگیری 

خواهد شد.
محمدرضا رضایی در خصوص موضوع 
اجاره بهــا نیز گفــت: دراین خصوص و 
در کوتاه مدت با همــکاری وزارت راه و 
شهرسازی به جمع بندی رسیدیم که در 
قالب پیشنهادی افزایش ۲۵ درصدی 
اجاره در تهران و مابقی شهرها به صورت 

۲۰ درصد به تصویب برسد.رییس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی گفت: برنامه های 
بلندمدت کمیسیون عمران در حوزه اجاره مســکن، تصویب قانون جهش تولید مسکن است که 
به ساخت مسکن بیشــتر کمک می کند و موضوع بعدی بحث مالیات بر خانه های خالی است 
که هم اکنون دو میلیون واحد خالی در کشــور وجود دارد که تنها ۵۰۰ هزار خانه مالیات پرداخت 
می کنند که  از وزارت اقتصاد، دارایی و راه و شهرسازی درخواست می کنیم در دریافت مالیات از 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده اقدام کنند.
رضایی کوچی گفت: کلیــات طرحی در مجلس تصویب شــد که موضــوع آن رویکرد حمایت از 
مستاجران و تشویق مالکین برای عرضه خانه های خالی و حمایت از قانون پیش فروش و تولید 
بیشتر مســکن بوده اســت و طی چند هفته آینده با کمک مرکز پژوهش ها و صاحب نظران یک 
قانون قوی و پایداری را در اجاره مسکن تصویب خواهیم کرد که مستاجرین در فصل جابه جایی 

مسکن در تابستان دغدغه خاطر نداشته باشند.

  فعال بودن 23 پروژه بازآفرینی شهری در استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ۲۳ پروژه بازآفرینی شهری در سطح استان 
اصفهان فعال است، گفت: در دهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان چالش های مرتبط با 

بافت فرسوده مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
قاری قرآن ضمن تشــریح وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری اســتان اظهار داشت: مباحث 
مرتبط با بافت فرسوده مصوب شــهری، پروژه های اجرایی، ردیف های اعتباری و اهداف در نظر 
گرفته شده در سطح استان به صورت کامال مشخص و معین بوده و ساالنه به صورت موردی در هر 

شهرستان اقدامات الزم در این زمینه به عمل می آید.  
 وی با اشاره به فعال بودن ۲۳ پروژه بازآفرینی شهری در سطح استان اصفهان اذعان داشت: جمع 

اعتبارات این پروژه ها حدود ۱۰ میلیارد تومان است.  
قاری قرآن در خصوص مشکالت مرتبط با پروژه های ســکونت گاه های غیررسمی استان بیان 
داشــت: در حال حاضر به واسطه بازنگری طرح های تفصیلی عموما ســکونتگاه های غیررسمی 
استان به محدوده شهرها ورود پیدا کرده و این موضوع مشکالت اعتباری را برای ساماندهی این 

سکونتگاه ها به همراه داشته است.  
وی با اشــاره به اینکه دســتگاه های اجرایی مکلف اند ۳۰ درصد از اعتبارات خود را در بافت های 
فرسوده هزینه کنند، گفت: در این جلسه این موضوع مورد رصد و بررسی جدی قرار گرفت و مقرر 

شد دستگاه های اجرایی نسبت به این مبحث اهتمام ویژه داشته باشند.  

در تفاهم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفت؛کاهش ۵۰ درصدی ضریب سود کسبه در اصفهان

توافق مالیاتی

  مالیات یکی از اساسی ترین مســائل و دغدغه های 
کسبه محسوب می شــود. چندی پیش در خانه ملت 
انتقاد نسبت به افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف و کارمندان مطرح 
شد. سیدكاظم دلخوش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: سه مشکل ترانش 
های بانکی، افزایش ۷۰ درصدی مالیات و ضریب مالیات سال های ۹۵ 
تا ۹۸ موجب مشکل برای اصناف و کارمندان شده است که باید هرچه 
ســریع تر، وزیر اقتصاد با حضور در مجلس دراین خصوص توضیحات 

الزم را ارائه کند.
دراین رابطه مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان اظهار کرد: سازمان 
مالیاتی اختیار به ادارات کل امور مالیاتــی داده که اگر فعال اقتصادی 
فعالیتش با سود و مالیات همخوانی ندارد، با اتحادیه صنف به مشورت 

بگذاریم و توافق کرده تا مالیات خارج از توان کسبه نشود.
عباس مزیکی با اشــاره به مبانــی قانون این موضوع اظهار داشــت: 
در تبصره ۱۲ قانون بودجه ســال ۱4۰۰ حکم قانون ایــن بود که فعاالن 
اقتصادی حســاب های تجاری را از غیرتجــاری تفکیک کنند، گردش 
دستگاه های پوز را فروش تلقی کنند که به پرونده های آن ها متصل شد. 
سازمان امور مالیاتی هم در قانون بودجه مکلف شد گردش حساب های 

دستگاه پوز و حساب هایی که مرتبط با پوز است را فروش تلقی کند.
وی با بیان اینکه این مورد به همه ابالغ و اعالم شد، افزود: اما در استفاده 
از دستگاه های پوز در طول سال ۱4۰۰ به نظر می رسد نیاز به اطالع رسانی 
بیشتر و آموزش و آگاهی بیشتر باشد. همین اطالعات کم مؤدیان نسبت 
به موضوع سبب شد سازمان امور مالیاتی از روش دیگری استفاده کند 
که به نوعی هم قانون را اجرا کرد و هم مشکالتی که کسبه داشتند را در 
فرمول خود لحاظ کرد. وقتی نمی توانست تغییری در قانون بودجه دهد، 
ضریب ســود فعالیت همه فعاالن اقتصادی را نصف کرد که بخشی از 
نقیصه ای که در نحوه اجرای قانون در دستگاه های پوز بود را جبران کرد.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان بیان کرد: موضوع دیگر اینکه به 
کسبه اعالم کردیم، اگر کسی مستنداتی ارائه کند و یا اظهار کنند رقمی 
که در دستگاه کارت کشیده شده مربوط به فروش نیست؛ ازجمله اینکه 
کسبه  وام گرفتند، بدهکار بودند و در دستگاه های پوز کارت کشیدند و 
اکنون برای مالیات لحاظ می شود، مقرر شد اداره امور مالیاتی بپذیرد. 
گروه اصناف به دو بخش تقســیم می شــوند، گروهی که می توانند از 
تبصره ۱۰۰ اســتفاده کنند که با ضریب تعدیل ســود ۵۰ درصد می شود 
و در برخی مشــاغل مثل موبایل، لوازم صوتی، تصویری و پوشاک که 
ضریب سود آن با نصف شــدن هم متناسب نبود، به طور مجدد تعدیل 

شد و مشکل تا حدودی برطرف شد.وی در توضیح تبصره ۱۰۰ تصریح 
کرد: قانون گذار به ســازمان امور مالیاتی اجازه داده که مالیات گروهی 
از مشــاغل را به صورت مقطوع تعیین کنــد و آن ها بپردازنــد و از ارائه 

اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک معاف می شوند.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: امروز دغدغه اصلی واحد های 
صنفی مالیات است و در تالش هستیم با همکاری و هماهنگی سازمان 

امور مالیاتی مشکالت کسبه را به حداقل برسانیم.
رسول جهانگیری از تفاهم با ســازمان امور مالیاتی برای نحوه صحیح 
پرداخت مالیات خبر داد و گفت: همه تراکنش های مالی کسبه ماهیت 

درآمدی ندارند و درصدد هستیم این مسئله را اصالح کنیم.
وی با تاکید بر این که تفکیک حساب های شخصی و تجاری ضروری 
است، افزود: ما با قانون مخالف نیستیم، اما معتقدیم قانون باید دقیق 

و زیرساخت های موردنیاز اجرا شود.
رییس اتــاق اصناف اســتان اصفهــان تصریــح کرد: بــا توافق های 
صورت گرفته ضریب سود مشــاغل ۵۰ درصد کاهش و تعدیل یافت و 
۷۰ درصد سقف تراکنش ها لحاظ می شود.جهانگیری افزود: کسبه تا 
پانزدهم تیرماه فرصت دارند اظهارنامه های خود را اصالح و به سازمان 

امور مالیاتی تحویل دهند.

با مسئولان

خبر  روز

 الحاق 1300 کیلومتر به شبکه ریلی کشور تا پایان
 دولت سیزدهم

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در 
حال حاضر در حال ساخت ۳۳۰۰ کیلومتر راه ریلی هستیم و برنامه ما این است تا پایان دولت سیزدهم 
حداقل ۱۳۰۰ کیلومتر از راه های ریلی به بهره برداری برســد و این نزدیک دوبرابر متوسط ساخت است.

خیرا... خادمی اظهار کرد: هم اکنون در شبکه ریلی کشور ۱4 هزار کیلومتر مسیر ریلی داریم و در حال حاضر 
در حال ساخت ۳۳۰۰ کیلومتر راه ریلی هستیم و برنامه ما این است تا پایان دولت سیزدهم حداقل ۱۳۰۰ 
کیلومتر از راه های ریلی به بهره برداری برسد و این نزدیک دوبرابر متوسط ساخت است.وی افزود: شش 
پروژه شاخص در حال اجراست که یکی از آنها پروژه اتصال چابهار به زاهدان است که با اتصال آن ترانزیت 
کاال تسهیل و این پروژه ۶۳۰ کیلومتری حدود ۶۰ درصد پیشــرفت داشته و زیرسازی پروژه حدود ۷۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید که بخشی از کریدور 
شرق کشور است.معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و 
شهرسازی تصریح کرد: دیگر پروژه ریلی دیگر کشور، راه آهن رشت - کاسپین به طول ۳۸ کیلومتر است 
که در حال اجراست که امسال به اتمام می رســد.خادمی گفت: پروژه 4۰ کیلومتری ریلی بستان آباد به 
تبریز امسال به بهره برداری می رسد و پیشرفت فیزیکی آن باالی ۹۰ درصد است و یکی دیگر از پروژه های 
مهم اتصال اردبیل به شبکه ریلی به شمار می رود که طول آن ۱۷۵ کیلومتر است که ۳۵ کیلومتر تونل و پل 
است و از سخت ترین پروژه ها به شمار می رود و درمجموع ۵۶۰ کیلومتر شبکه ریلی تا پایان سال اضافه 
خواهد شد.وی از اجرای ۱۵۱ کیلومتر احداث خط ریلی برای سنندج خبر داد و گفت: خط آهن همدان به 
سنندج است که اتصال استان کردستان به شبکه ریلی با پیشرفت ۸۸ دردی در حال اجراست و تا پایان 
سال به بهره برداری می رســد و درمجموع ۵۶۰ کیلومتر خطوط ریلی جدید به بهره برداری خواهد رسید.

علیرضا صلواتی، مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان هم اظهار کرد: از ۵۳ کیلومتر پروژه دوبانده 
شدن جاده بادرود به کاشان حدود 4۶ کیلومتر آن اجرایی و هفت کیلومتر باقی مانده بود.وی افزود: در 
سال گذشته عملیات اجرایی پروژه آغاز و با پیشــرفت فیزیکی ۹۰ درصد تا دو ماه آینده زیر بار ترافیکی 
خواهد رفت، قرارداد اولیه ۳۳ میلیارد تومان بود که حدود ۵۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه خواهد 
شد تا به بهره برداری کامل برسد.مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: باند دوم جاده نطنز به 
کاشان در دست مطالعه است و عملیات احداث تقاطع ها سایت شهید احدی روشن در حال انجام است، 
مطالعه اولیه انجام و به دنبال مجوزهای زیست محیطی و پدافند غیرعامل هستیم که بتوانیم باند دوم 

4۲ کیلومتر آن را آغاز کنیم و همچنین پروژه آسفالت میدان ترگل بادرود هم به زودی آغاز خواهد شد.

افزایش 30 درصدی مصرف برق در تابستان در اصفهان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: به دلیل کمبود برق در فصل 
گرم الزم است شهروندان با مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی اســتفاده کمتر و بهینه تر از وسایل 
سرمایشی داشته باشــند.مهدی ثقفی پیرامون رســیدن فصل گرم و کمبود برق در استان اصفهان 
گفت: در سال های گذشته ســرمایه گذاری الزم در احداث نیروگاه های جدید نداشته ایم؛ به خاطر 
کمبود منابع مالی و همچنین پایین بودن قیمت برق انگیزه الزم برای سرمایه گذاران در عرصه برق 
وجود نداشته است.به گفته او متاسفانه با کمبود زیاد برق در فصل تابستان مواجه هستیم، همچنین 
در فصل تابســتان به علت اینکه وسائل سرمایشــی وارد مدار می شــوند حدود ۳۰ درصد مصرف 
 برق را افزایش می دهند که این یک رقم قابل توجهی اســت، دچار کمبود برق در استان می شویم.

به دلیل کمبود برق در فصل گرم الزم است شهروندان با مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی ستفاده 
کمتر و بهیته تر از وسائل سرمایشی داشته باشند؛ تا آنجایی که امکانش هست کولر ها دیرتر روشن 
و زودتر خاموش بشــود، از کولر های آبی در دور کند اســتفاده و تا آنجایی که امکان دارد از کولر های 
گازی استفاده نکنند؛ اما در صورت ضرورت استفاده دمای آسایش آن روی ۲۵ تنظیم کنند که با این 

همکاری ها بتوان برق کمتری مصرف شود.

حضور پر رنگ دانش بنیان ها در نمایشگاه صنعت قطعه سازی اصفهانکافه اقتصاد
شرکت های فعال، خالق و دانش بنیان حوزه خودروسازی، به منظور ارائه ظرفیت های موثر و قابل توجه موجود در عرصه خودروسازی در یک فضای رقابتی، در 
نمایشگاه بین المللی قطعات و صنایع وابسته خودرو  اصفهان حضور یافتند.صنعت خودروسازی از جمله صنعت هایی است که زندگی روزمره مردم به آن وابسته 
است، چرا که اغلب ترددهای شهری و بین شهری به واســطه خودرو صورت می پذیرد به همین خاطر تمامی بخش های مرتبط با این صنعت، همچون قطعات 
و تجهیزات ماشین ها و خودروهای سواری ارتباط مستقیمی با زندگی اقشــار مختلف در جامعه دارد.به دنبال تشدید تحریم های خصمانه غرب علیه صنعت 
خودرویی ایرانی در سال های اخیر و مشهود شدن آثار آن بر بازار خودرو و قطعات خودرویی، شرکت های فعال در این حوزه بیش ازپیش فعال شدند و عالوه بر آنها 
این روزها شاهد حضور پرقدرت شرکت های دانش بنیان در تامین نیازهایی کشور در بخش قطعات خودرو که پیش ازاین به واردات آنها وابسته بودیم، شده اند.

اکنون با برگزاری نمایشگاه قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو در نمایشگاه بین المللی اصفهان، اغلب شرکت های صاحب نظر، خالق و دانش بنیان برای 
ارائه آثار خود و اطالع رسانی پیرامون وجود ظرفیت های موثر در حوزه خودروسازی با فضای رقابتی در این نمایشگاه حضور یافتند تا بتوانند با ارائه محصوالت خود 

گام مؤثری در وابسته زدایی میهن عزیزمان ایران به کشورهای خارجی برای تامین ملزومات موردنیاز در صنعت خودروسازی کشور برداشته باشند.

 سیمان کیسه ای
 ۸0 هزار تومان شد

رییــس اتحادیه مصالح ســاختمانی با بیان 
اینکه قیمت هر کیسه سیمان به ۶۰ تا ۸۰ هزار 
تومان رسیده است، گفت: قیمت ها بر اساس 
کارخانه تولیدکننده تعیین می شــود و دلیل 
اصلی گرانی ایــن محصول به عرضه محصول 

در بورس کاال بازمی گردد.
ناصر محمــدی در گفت وگو با  ایمنــا، اظهار 
کرد: طی دو ماه اخیر سیمان افزایش قیمت 
صددرصدی داشــته اســت و دلیل اصلی آن 

به عرضه محصول در بورس کاال بازمی گردد.
وی افــزود: باتوجه به رکود ساخت وســاز در 
کشور در شــرایط فعلی نباید با کمبود سیمان 
نسبت به تقاضا روبه رو باشیم؛ درواقع سیمان 
موجــود در کشــور، کفایت میــزان مصرف 
داخــل را می دهد.رییس اتحادیــه مصالح 
ســاختمانی ادامه داد: باعرضه ســیمان در 
بورس کاال، هر فردی از هــر صنف و حرفه ای 
با دریافت کد بورسی، امکان خرید سیمان را 
دارد و این چنین تقاضا باال و قیمت ها به طور 
غیرواقعی افزایش یافته است.محمدی گفت: 
درصورتی که اگر در بورس کاال سیمان فقط به 
مشتریان واقعی عرضه می شد، این مشکالت 
به وجود نمی آمد.وی تصریح کرد: البته در آغاز 
هم قرار بر فروش ســیمان بــه مصرف کننده 
واقعی بود، اما اکنون به دلیل ســود هنگفت 
خریدوفــروش ســیمان، بســیاری از افراد 
خریدار سیمان از بورس کاال شده اند و همین 
موضــوع این بازار را نابســامان کرده اســت.
رییس اتحادیه مصالح ساختمانی اظهار کرد: 
به عبارتی بورس به کانون بخت آزمایی تبدیل 
شده و یک رقابت ناسالم را ایجاد کرده است.

محمدی تاکید کرد: ناگفتــه نماند که باعرضه 
کاال در بــورس مخالفتی نیســت، به شــرط 
آنکه نظارت کامل هم وجود داشــته باشــد؛ 
اما متاســفانه نظارتی نیســت و هیچ رصدی 
انجام نمی گیرد. براین اســاس امروز شرایط 
قیمتی یک محصول مانند ســیمان با وجود 
تولید فراوان در داخل، به این مرحله رسیده و 
اکنون در بازار قیمت هر کیسه سیمان به ۶۰ تا 

۸۰ هزار تومان رسیده است.

کارشــناس نهال سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان 
گفت: پیش بینی می شود امسال ۲.۵ میلیون اصله 
نهال و یک میلیون بیش از ســال گذشــته به روش 
»کشــت بافت« در این اســتان تولید شود.فرشاد 
شمســی کیا افزود: حدود ۳۰ رقم گیاه در اســتان با 
اســتفاده از روش تولید می شــود که می توان به گل 
محمدی، انواع گل و گیاهان زینتی و پایه های رویشی 
درختان و گیاهان آبزی اشــاره کــرد.وی ادامه داد: 
اکنون هشت شــرکت فعال در این زمینه بیشتر در 

شهرستان های نجف آباد، مبارکه، فالورجان، اصفهان 
و کاشــان به کار مشغول  هستند و بیشــتر تولیدات 
آنها جنبه تجاری دارد.کارشناس نهال سازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان تصریح کرد: تا پایان امســال 
مجموعه هــای تولیــدی این ورزش به ۱۲ شــرکت 
خواهد رسید و شــرکت های جدید امسال بیشتر در 
بخش آزمایشــگاهی )تخصصی( مشغول خواهند 
شد.شمســی کیا اضافه کرد: برخــی از گیاهانی که 
به اصطالح سخت تکثیر نامیده می شوند تنها با این 
روش می توان آنها را تولیــد کرد بنابراین توجه هرچه 
بیشــتر به روش کشــت بافت ضروری است.وی با 
اشاره به اینکه برخالف جدید بودن کشت بافت، این 

روش در مقایسه با سایر روش ها در تولید نهال ارزان 
اســت ،تصریح کرد: بر همین اســاس هرچه بتوان 
تولیدکنندگان این بخش را توانمند کنیم در توســعه 

صنعت کشاورزی سهم قابل توجهی خواهد داشت.
کارشناس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با بیان 
اینکه تولید نهال سالم از نتایج این نوع کشت محسوب 
می شود ،اظهار داشــت: تولید و تکثیر گیاهان عاری 
از ویروس و بیماری های »فیتوپالســمایی« )گروه 
مهمی از بیمارگرهای گیاهی( و تولید متابولیت های 
ثانویه )ترکیبات آلی  که به طور مســتقیم در مراحل 
رشد و نمو یا تولیدمثل یک جاندار شرکت نمی کنند( 

گیاهان دارویی از نتایج مثبت این روش است.

5 میلیون اصله نهال به روش کشت بافت امسال در 
اصفهان تولید می شود

افتتاح واحد بخار 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی چابهار

عکس روز
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تحدید حدود اختصاصی
4/17 شماره نامه : 140185602024003171-1401/03/29 نظر به اینکه به 
موجب آراء شــماره 140060302024003767 و 140060302024003768  
مــورخ 1400/11/30 هیات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/74 متر 
مربع تحت شــماره فرعی 2986 از اصلی 4348 مفروز و مجزی شــده از شماره 
 364 فرعی از اصلــی مزبور  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت آقای 
رحمت اله قاســمی فرزند حســینقلی و خانم عصمت  ملک محمد دســتجردی 
 فرزند تقی مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد
 لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین
 اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامه قانون 
 ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود
  را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و به
 این واحد ثبتی ارائــه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
وی می تواند بــه دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را 
 دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات
  ثبتــی را بــا رعایت مقــررات ادامه میدهــد. تاریــخ انتشــار: 1401/04/04 
 م الــف: 1338864 شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک

 جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
4/18 شــماره نامــه : 140185602024003180-1401/03/29 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024003927 مورخ 1400/12/07 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 60 متر مربع تحت شماره فرعی 5036 از اصلی 4483 مفروز و مجزی 
شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت 
آقای مهران گل کاریان فرزند بهرام  مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید 
حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/05/01 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 
 1401/04/04 م الف: 1338768 شــبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/19 شــماره نامــه : 140185602024003181-1401/03/29 چــون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پــاک 4483/5039 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی به نام آقای سید ابوالفضل پور هاشــمی نائینی فرزند سید علی در جریان ثبت 
اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1401/04/29 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصــره 2 ماده 
واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصاح قضائی گواهی 
 تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. تاریخ انتشــار: 1401/04/04 

م الف: 1339305 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/20 شماره نامه: 140185602033000953 - 1401/03/23  نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی معروف 15 قصبه فادزهر پاک ثبتی شماره 97 فرعی از 
یک - اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز  ذیل ثبت 86 در صفحه 331 دفتر 
یک اماک به نام عبداله سلیمی طاری فرزند باقر شــماره چاپی 844064  صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس برابر سند قطعی 72753 مورخ 1382/03/08 دفترخانه اسناد رسمی 7 
نطنز تمامی مورد ثبتیه ناهید نکومنش فرد فرزند قدرت اله منتقل گردیده است. سپس مالک  
با ارائه درخواستی به وارده: 140121702033001649 مورخ 1401/03/22 منضم به  دو 
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 140102155884000188 و رمز 
تصدیق 433050 و شماره 68989 مورخ 1401/03/22 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 
7 نطنز رسیده است  مدعی مفقود شدن سند مالکیت پاک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود 
گردیده است و  درخواست ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 

تبصره یک اصاحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1339512  رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

4/21  نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پاک ثبتی شــماره 33  فرعی از 139 اصلی 
واقع در بخش 2 خوانسار ذیل دفتر اماک الکترونیکی 139520302011001744  به نام 
مسعود عایی تحت شماره چاپی مسلسل 512264  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس  
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 140121702011001756 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 14010215586400144 به گواهی 
دفترخانه 25 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 1340800  اداره ثبت اسناد و اماک خوانسار 

  روستای مورکان
یکی از جاذبه های گردشگری باغبهادران روستای مورکان است. پس از باغبهادران و گذر از روســتای چم پیر وارد روستای مورکان می شوید. موزه 
دکتر ریحان صفوی واقع در محله رحمت آباد موركان و دو برج کبوتر و طبیعت مورکان جاذبه های گردشــگری و اکوتوریستی این روستا هستند. در 
جنوب روستای مورکان و در دامنه کوه پیر شمع الدین روستای همام با دو چنار کهن ســال قرار دارد . همچنین در ساحل شمالی رودخانه و شمال 

غربی مورکان روستای سعید آباد قرار دارد با زیارتگاه قرآن دست خط حضرت على )ع( و طبیعت ساحلی.
پس از گذر از دو روســتای چم پیر و مورکان، جاده ای خاکی به محل چشمه و کوه پیر شمع الدين رهنمون می شــود که برای عالقه مندان به زمین 
شناسی ) به علت وجود فسیل های دوره کرتاســه( کوه نوردی ، کوه گشت و طبیعت بکر کوهســتان و همچنین عالقه مندان به جمع آوری گیاهان 

کوهی و فسیل است .

  روستای کرچگان
روستای کرچگان می تواند توقف گاه بعدی برای گردشگران طبیعت دوست با طبیعت ساحلی زیبا باشد . پس از گذر از روستای کرچگان و مشاهده 
طبیعت زیبای منطقه و روستاهای دورک ، کته شور ، صادق آباد در ساحل شمالی رودخانه و برنجگان در ساحل جنوبی رودخانه قرار دارد که چسبیده 

به هم هستند ولی توقف گاه مناسبی ندارند. روستای کرچگان از جاذبه های گردشگری باغبهادران است.

  روستای خشوئيه
از دیگر جاذبه های گردشگری باغبهادران روستای خشوئیه است. این روســتا پس از برنجگان در ساحل جنوبی رودخانه قرار دارد و می تواند توقف 
گاه بسیار مناسبی باشد. نقاط دیدنی آن شامل داالن های خانه های قدیمی برجک ، حمام قدیمی و کال محله سنتی و سپس پیر چنار بسیار قدیمی 
روستا و طبیعت زیبای آن است . روستای آید غمیش در نزدیکی خشوئیه و در ساحل شمالی رودخانه است و محله سنتی دارد . پس از آن روستاهای 

زرد خشوئیه و پرکستان قرار دارند .

  روستای چم علیشاه
چم علیشاه دارای منظره بسیار جالبی در ساحل رودخانه و همچنین محله قدیمی روستاست. در شــمال چم علیشاه چم اغل قرار دارد و در شمال 
این دو روستا رشته کوه های کم ارتفاعی که به تازگی در آنجا نیز نگاره هایی بر سنگ کشف شــده ،مشاهده می شود. پس از این دو روستا به ترتیب 
روستاهای چم کهریز ، چم نور و چم يوســف على قرار دارند و پس از آن به روســتای چم طاق که در منتهی الیه غربی بخش باغبهادران قرار دارد در 

این مسیر با صحنه های طبیعی بسیار جالب توجهی مواجه می شویم. روستای زیبای چم علیشاه نیز از جاذبه های گردشگری باغبهادران است.
مسیر گردشگری شورجه - گردنه رخ این مسیر گردشگری که در دهستان زیر کوه واقع است به ترتیب از روستای شورجه ، شهر چرمهین و روستاهای 
قلعه الی بید ، حاجت آقا ، قلعه آقا ، کلیشاد رخ، رکن آباد در دامنه جنوبی کوه پیر شــمع الدین می گذرد و به گردنه رخ می رسد.همچنین این مسیر 

دارای مسیر های فرعی نیز هست که در ادامه همراه با جاذبه های گردشگری بیان می شود.

  شهر چرمهین
شهر چرمهین خود همراه با آبشار شاهلران محور گردشگری جداگانه ای را تشــکیل می دهد. چرمهین دارای مسجد ایلخانی ، قلعه و درختان کهن 
است . آبشار شاهارا در ۵ کیلومتری جنوب غربی چرمهین خود به تنهایی می تواند یک منطقه هدف گردشگری باشد که بازدید کامل از محوطه آبشار 
و خود آبشار زمانی بالغ بر ۳ ســاعت وقت الزم دارد . طی سال های اخیر در محل آبشار شــاهلرا چند فقره آالچیق و سرویس بهداشتی همراه با نور 
پردازی درجه ۲ احداث شده که رفاه حال گردشگران را باعث می شود . در ادامه این مسیر روســتاهای الی بید و حاجت آقا قرار دارند که ما بین آنها 
ارگ کهنی است و عالقه مندان به نوع زندگانی مردمان گذشته را می طلبد روستاهای بعدی این مسیر جاذبه قابل توجهی ندارند تا گردنه رخ که خود 

دارای جاده ای و کتیبه ای مربوط به دوران صفوی است .

آبشار شاهلران
الزم به ذکر است در صورتی که از جاده فرعی به سمت جنوب شرقی شهر چرمهین حرکت کنیم، وارد مسیر فرعی دیگری می شویم که عبارت است از 
روستاهای کچوئیه ) مرکز دهستان زیرکوه( زمان آباد و هاردنگ که در محل روستای زمان آباد ارگی و قناتی کهن و در محل روستای هاردنگ امامزاده 
سید بها الدين )ع( معروف به شاه خراسان و محله قدیمی روســتای هاردنگ و برای عالقه مندان به باستان شناسی آثاری از گذشته های دور قرار 
دارد . همچنین این نکته حائز اهمیت است که در شمال روســتای رکن آباد جاده ای فرعی وجود دارد که از روستای جعفر آباد می گذرد و سپس به 
سامان می رود ، زمانی که شما وارد این جاده فرعی می شــوید پس از حدود ۱۰ کیلومتر متوجه مکانی می شوید با درختانی بسیار و چشمه و غاری 

کوچک که آنجا را پیر غالم می گویند و می تواند برای گردشگران توقفگاه مناسبی باشد .

  منطقه گردشگری صحرای وسیع طبس
در قسمت شمالی بخش باغبهادران رشته کوهی قرار دارد که در تمام مسیر رودخانه زاینده رود نیز به چشم می خورد. این کوه های کم ارتفاع را که ما 
بين بخش باغبهادران در جنوب و تیران و کرون در شمال قرار دارد را صحرای طبس می نامند که برای عالقه مندان به بیابان گردی می تواند منطقه ای 
جذاب و دوست داشتنی باشد. جاذبه های گردشگری واقع در این صحرا عبارتند از : کاوانسرای صحرای طبس معروف به قلعه تقی در شمال روستای 
نوگوران ، روستاهای حاجی الوان و قلعه ترکی واقع در این صحرا که دارای نقاطی مانند محله قدیمی و برج کبوتر در محل قلعه ترکی و محله قدیمی 
و قبرستان باستانی در محل روستای حاجی الوان هستند. همچنین سنگ نگاره های تازه کشف شده شمال روستای چم علیشاه که در جایی دیگر 

نیز ذکر شد از جمله آثار گردشگری بی شمار موجود در صحرای طبس محسوب می شود.

رودخانه زاینده رود در طول ۳۷ کیلومتر در بخش باغبهادران جریان دارد که در طول این مسیر ۲۰ روستا و خود شهر باغبهادران در کنار آن قرار گرفته اند. این روستاها که هر بیست تای آنها در دو دهســتان چم رود و چم کوه قرار دارند به ترتیب عبارتند از : روستای چم آسمان ، شهر باغبهادران ، روستاهای چم پیر ، مورکان، سعید آباد ، 
کرچگان ، برنجگان ، صادق آباد ، کته شور ، دورک ،خشوئیه ، آیدغميش ، زرد خشوئیه و پرکستان در دهستان چم رود ، روستاهای چم علیشاه ، چم آغل ، چم کهریز، چم نور، چم یوسف علی ، چم حیدر چم طاق در دهستان چم کوه .

جاذبه های گردشگری زیادی در این مسیر قرار دارند. از ابتدای مسیر در صورتی که ورود به بخش باغبهادران از سمت روستای نوگوران صورت پذیرد می توان از مکان هایی مانند پل کله تاریخی و طبیعت منطقه استفاده کرد همچنین روستای تاریخی مدیسه که زادگاه مرحوم آیت ا... سید ابوالحسن مدیسه ای مشهور به اصفهانی است 
دارای محله قدیمی و برجک و قلعه ای کوچک است که در کنار نوگوران قرار دارد. در شهر باغبهادران چند نقطه گردشگری وجود دارد که عبارتند از سد چم آسمان ، استودان و سنگ نگاره های باغبهادران و جاذبه اکوتوریستی حاصل شده از پیچ رودخانه در محل صحرای گدستان و سد چم آسمان . پیشنهاد می شود با پای پیاده محور 
تاریخی قلعه چهار برج طی شود. پس از عبور از کوچه ها و از زیر داالنی ها وارد قلعه تاریخی چهار برج باغبهادران می شوید و هنگام بازگشت تا کنار رودخانه از مسیر داالنی دروازه بشمگان پیاده روی می کنید و به محوطه پل )جديد االحداث( وشمند جان می روید. سایر دیدنی های شهر باغبهادران عبارتند از : کتابخانه و منزل استاد 

منصور امینی باغبهادرانی ، نارون کهن سال حبیب خان و انجیر کهن ) انجیر چی( و همچنین سایر مسیرهای ساحلی. 



 کمک ۲ میلیارد تومانی خیرین و آزادی ۱۶ زندانی در 
زندان های استان  اصفهان

خیرین اصفهانی رکورد تازه ای را به نام ولی نعمت کشورمان رقم زدند. در نخستین روز از هفته قوه 
قضاییه خیرین و نیکوکاران اصفهانی گرد هم آمدند و یک بار دیگر با ندای لبیک به هشتمین اختر 
تابناک آسمان امامت و والیت حضرت امام رضا)ع(رکورد تازه ای را ثبت کردند.در این روز که به 
روایتی سالروز شهادت امام رضا)ع(نیز نام گذاری شده سخاوتمندان اصفهانی با کمک ۲ میلیارد 
و ۱۶۰ میلیونی خود گره ازمشکالت  ۲۴ زندانی  وخانواده اش باز کردند.مدیر عامل خیریه حضرت 
امام موسی کاظم )ع( در این باره گفت:با توســعه فرهنگ ایثار و گذشت و سخاوت طی چندین 
سال گذشته در زندان های استان،این روند روز به روز از وسعت بیشتر و بهتری در حال انجام است 
که  ۱۶ زندانی از زندان های استان وهزینه رهن و اجاره ۸خانواده هم به مبلغ ۱ میلیارد تومان تعهد 
شد. وطنی ادامه داد:در همین راستا خیرین پس از بازدید از مجموعه خوابگاه و اسکان زندانیان 

مبلغ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان به بازسازی و تکمیل بازداشتگاه استان کمک کردند.
 

جذب پزشک متخصص در درمانگاه تامین اجتماعی 
گلپایگان

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان از جذب پزشک متخصص در درمانگاه تامین 
اجتماعی گلپایگان خبر داد و گفت: هزینه های فرانشیزی بیمه شدگان طرف قرارداد این سازمان 
در بیمارستان های سراسر کشور رایگان می شود.به گزارش ایمنا، محمد رجالی اظهار کرد: امروز 
مشکالت درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرســتان گلپایگان احصا و برای برطرف شدن 

معضالت درمانگاه تصمیماتی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به سهمیه اســتخدام پزشک که به اســتان اصفهان داده شده است، پزشکان 
متخصص داخلی، اطفال، قلب و دندانپزشــک به درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان اختصاص 
می یابد تا مشــکل کمبود پزشــک حل شــود.مدیر درمــان اداره کل تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان افزود: در صورتی که در مرکز اصفهان، پزشــکان متخصص زنان و قلب جذب شــود در 
طول هفته، در درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان نیز مســتقر خواهند شــد.رجالی با اشــاره به 
صدور ۴۰۰ ویزیت در درمانگاه اجتماعــی گلپایگان به صورت روزانه، گفــت: راه اندازی درمانگاه 
پلی کلینیک تخصیصی، منوط به افزایش جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی است؛ با اصالح 
 نظام تعرفه ها بخشــی از مشــکالت نیروهای تخصصی در درمانگاه تامیــن اجتماعی گلپایگان

 حل خواهد شد.

 راه اندازی رشته های موردنیاز بازار کار در دانشگاه 
پیام نور استان

رشته های کاربردی، بین رشته ای موردنیاز بازار کار در دانشگاه پیام نور استان راه اندازی می شود.
رییس دانشگاه پیام اســتان اصفهان با بیان اینکه حرکت به ســمت مهارت محوری در دانشگاه 
پیام نور در دستور کار است، گفت: در این زمینه تفاهم نامه ای با فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی 

و ارائه مشاوره شغلی به دانشجویان منعقد شده است.
رضا مختاری با اشاره اینکه برکنار آموزش نظری، ارائه مهارت های فنی به دانشجویان نیز صورت 
می گیرد گفت: رشــته های مدیریــت کارآفرینی، مدیریت کســب وکارهای کوچــک و مدیریت 

بانکداری موردنیاز بازار است که در دانشگاه های پیام نور راه اندازی می شود.
وی با اشاره به اینکه این دانشگاه در استان اصفهان با ۴۰ مرکز و واحد، ۳۵ هزار دانشجو دارد گفت: 
۳۰۰ عضو هیئت علمی در مقاطع و رشــته های مختلف در دانشــگاه های پیام نور استان اصفهان 

مشغول فعالیت هستند.

خبر روزبا مسئولان

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری اصفهان ؛

اصفهان مجهز به پالک های 
پستی هوشمند می شود

مدیرعامل ســازمان فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری اصفهان گفت:در ۱۰ سال 
اخیر پالک های پستی هوشمند در اصفهان 
مغفول مانده بود که از سال ۱۴۰۰ این امر در 

دستور کار قرار گرفت.
سید حمیدرضا ابطحی اظهار کرد: سازمان 
فاوا در مقام اجرای پروژه هوشمندســازی 
پالک های پســتی بــا تفاهــم و همکاری 
معاونــت خدمــات شــهری، ســازمان 
زیباســازی و اداره کل پســت اســتان، 
به روزرسانی، صحت سنجی و تولید و نصب 
پالک های هوشمند پستی را در دستور کار 

قرار داد.
پالک های هوشــمند پســتی مجهز به کیو 
آر کد در اختیار شــهروندان قرار می گیرد و 
حاوی اطالعات کد های پســتی واحد های 
مســکونی، تجــاری و اداری بــا قابلیــت 
به روزرسانی اســت که به دنبال هر تغییر و 
رخداد در شــهر نیاز به تغییر مجدد پالک ها 
نیست.وی با اشــاره به چند مشخصه بارز 
پالک هــای هوشــمند، گفــت: پالک های 
پستی هوشمند مطابق با اســتاندارد های 
یکســان طراحی و با توجه به هویت بصری 
و زیباشــناختی، رنگ آبی فیروزه ای بر آن 

انتخاب شد.
اگر در گذشته پالک ها از رنگ ها و اندازه ها 
و ابعاد مختلفی برخوردار بود و در کل شهر 
یکپارچگی را شــاهد نبودیم، امــا در حال 
حاضر با طراحی پالک های پستی هوشمند، 
استانداردســازی الزم انجام شــد و از نظر 
زیباشناسی و بصری به زیبایی شکل گرفت.

ابطحی افزود:هر گونه تغییری که رخ دهد 
به صورت نرم افزاری در پالک های پســتی 
هوشــمند اعمال می شــود، در صورتی که 
شاهد رخداد تغییراتی باشیم، خیابان جدید 
احداث شــود یا تغییر نام پیــش آید، این 
تغییرات به صورت نرم افزاری در پالک های 

پستی اعمال خواهد شد.

 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان گفت: با توجه 
به تمهیدات جدید وزارت علوم، مشکل صدور روادید تحصیلی و اقامت دانشجویان 
غیر ایرانی در آینده ای نزدیک حل خواهد شد.  هاشم داداش پور اعالم کرد: با توجه 
به آموزش غیر حضوری در ایام شیوع ویروس کرونا و عدم حضور دانشجویان، یک 
ترم تحصیلی برای دانشجویان بورسیه افزوده شد.داداش پور در دیدار با دانشجویان 
غیرایرانی دانشگاه اصفهان با تاکید بر استفاده از بیمه سالمت ویژه دانشجویان خارجی 
اظهار داشت: بیمه سالمت با بیمه حوادث متفاوت است و تعرفه های جداگانه ای را 
برای دانشجویان، مشمول می شود.معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از 
ایجاد فرصت های شغلی پاره وقت برای دانشجویان غیر ایرانی خبر داد و تصریح کرد: 
در این زمینه با وزیر کار مذاکره و مقرر شد تا در برخی از دانشگاه ها اقدامات مرتبط 
با این دانشــجویان به صورت آزمایشی انجام شــود.داداش پور با اشاره به برگزاری 
جشن دانش آموختگان غیر ایرانی در ۲۶ تیر امسال در حرم مطهر امام رضا)ع( اظهار 
امیدواری کرد که همه دانش آموختگان غیر ایرانی در این جشن بزرگ شرکت  کنند.
وی با بیان اینکه جشــنواره فرهنگ ملل نیز ۱۸ تیر در شهر قزوین برگزار خواهد شد، 
اظهار داشت: همه دانشــجویان غیر ایرانی برای ما عزیز و گرامی هستند و اصال مهم 
نیست که از چه کشوری آمده باشــند.معاون وزیر علوم اظهار امیدواری کرد که همه 
احیاگر صلح و عظمت کشورهای اسالمی و تمدن نوین اسالمی در دنیای پرچالش 

امروز باشیم.داداش پور خطاب به دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان گفت: همه 
شما عالوه بر این که مهمان ما هستید از نظر جغرافیایی نیز در یک منطقه اسالمی قرار 
گرفته ایم و اگرچه مرزهای جغرافیایی ما را به کشورهای مختلف تقسیم کرده ولی 
مرزهای عقیدتی ما را به هم پیوند داده و هدف ما نیز ارائه تســهیالت رفاهی بیشتر 
برای شما دانشجویان است.جمعی از دانشــجویان غیر ایرانی دانشگاه اصفهان در 
این نشست مسائلی مانند مشکالت اقامتی، ورود و خروج به کشور، کمبود خوابگاه 
برای متاهلین، مشکل سامانه سجاد و طوالنی شدن روندهای اداری را مطرح کردند.
دانشگاه اصفهان با حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه 

های برتر و جامع کشور است. این دانشگاه حدود ۲۵۰ دانشجوی غیر ایرانی دارد.

ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
سه مورد ابتال به بیماری تب کریمه کنگو در سه ماه 
گذشته در شهرستان فریدون شهر گزارش شده است 

و اکنون مورد جدیدی از ابتال به این بیماری نداریم.
پژمان عقدک ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان در گفت وگو با فارس، با اشاره به تب کریمه 
کنگو اظهار داشت: سه مورد ابتال به بیماری تب کریمه 
کنگو  در سه ماه گذشته در شهرستان فریدون شهر 
گزارش شده اســت و اکنون مورد جدیدی از ابتال به 

این بیماری نداریم.وی با بیان اینکه تب کریمه کنگو  
از طریق کنه به انسان منتقل می شود، افزود: افرادی 
که با خون و ترشحات یک بیمار آلوه در تماس باشند، 
مبتال می شــوند و یک بیماری حاد و تب دار است و 
با عالمت بیماری های ویروسی مانند سردرد و تب 
خود را نشان می دهد.عقدک با بیان اینکه همزمان با 
تب، ترشحات پوستی مثل خونریزی در زیر پوست 
آغاز می شــود، گفت: این ویــروس در داخل خون 
حیوانات به ویژه دام وجود دارد و توصیه می شــود 
گوشــت خریداری شــده، قبل از مصرف حداقل تا 
۲۴ ســاعت در یخچال و در دمای زیــر چهار درجه 
نگهداری شــود که این نگهداری سبب می شود اگر 
در گوشت ویروسی نیز وجود داشــته باشد، از بین 

برود.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان 
بیان کرد: تاکنون فردی مبتال به این بیماری در شهر 
اصفهان گزارش نشده است، اما با توجه به مخاطرات 
آن باید اقدامــات احتیاطی را به ویــژه در برخورد با 
دام ها، تماس با محصــوالت حیوانی و مصرف آن 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه راه های انتقــال از طریق تماس با 
گوشت، ترشحات، خون آبه، انتقال از طریق کنه آلوده 
و له کردن آن است، خاطرنشان کرد: باید کشتار دام 
در کشتارگاه ها باشد و خرید گوشت از فروشگاه های 
و قصابی هــای معتبــر انجام شــود و در خصوص 
اینکه گوشت ها و الشــه ها مهر و برچسب مربوط به 

دامپزشکی داشته باشند، دقت صورت گیرد.

 شناسایی 3 مورد ابتال به بیماری تب کریمه کنگو طی 
سه ماه گذشته

شنبه 4 تیــر ۱40۱ / ۲5 ذی القعده ۱443 / ۲5  ژوئن ۲0۲۲ / شماره 35۶0
مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان:

 هم اندیشی و تمرکز بر روش های جدید تبلیغی مورد
 تاکید است

مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: هم اندیشی و تمرکز بر اهداف و روش های جدید تبلیغ باید 
از مباحث اصلی جلسات تبلیغات باشد. به گزارش مهر، حجت االسالم مهدی فوقی اظهار داشت: 
به مناسبت تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی این رویش نورانی انقالب اسالمی عرض تبریک به 
پیشگامان عرصه تبلیغ دارم و تشکیل چنین جلســاتی در جای جای استان پهناور اصفهان بسیار 
مفید و کارآمد خواهد بود. وی ادامه داد: فعالیت های تبلیغی نه فقط در شعار بلکه در عمل به عنوان 
فردی که دغدغه ارتباط  گیری با مجاهدان گمنام در عرصه دفاع از انقالب اسالمی را دارد، باید تکریم 
شــود و این افتخاری برای ما بوده که دغدغه های این افراد را از نزدیک شنیدیم و با چهره های آنها 
آشنا شدیم.مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان خاطر نشــان کرد: هم اندیشی و تمرکز بر 
اهداف این سازمان یکی از مزیت های تشکیل جلسه است که بدانیم تحول در تقدیر توسط چنین 
جمع هایی رقم می خورد و بر گنجینه گذشته و تبلیغی که سال های سال علمای ما دنبال می کردند 
تاکید می کنیم. وی با بیان اینکه هجمه جدید دشمن به فرموده رهبر معظم انقالب بر اعتقادات و 
شعار دینی متمرکز شده است، گفت: دفاع و تبیین روش هایی مقابله باید مورد بحث و بررسی در 
جلسات واقع شود.حجت االسالم فوقی افزود: افراد بســیاری در گذشته در این مجموعه نورانی 
بودند که به جد کار کردند که حجت االسالم بهشتی نژاد به عنوان یک شخصیت یپشگام در انقالب و 
مبارزات است.وی بیان داشت: امیدوارم خداوند خیر و برکات ناشی از این فعالیت های مجاهدانه 
را به این جلسات جاری کند تا دنباله رو راه شهدایی باشیم که گمنامانه در عرصه تبلیغ قدم برداشتند 

و شهادتی از جنس شهدای اخیر حرم مطهر رضوی را بر ما عنایت دارد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در یادواره شهدای زرهی استان اصفهان:

 اولین وظیفه مسئوالن در قبال خون شهدا 
اعتمادسازی است

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: اولین وظیفه مسئوالن در قبال شهدا این است که اعتماد 
مردم نسبت به نظام کم نشود و روزبه روز بیشتر شود و مشــکالت مردم را حل کنیم.سردار محمد 
پاکپور در یادواره شهدای زرهی استان اصفهان با درود بر شــهدا اظهار داشت: بنا به گفته برخی از 
سرداران، جنگ یک گنج بود و برای به دست آوردن این گنج های درونی باید تالش کرد و جهاد تبیین 
را امروزه ســرلوحه خود قرار دارد.وی ادامه داد: در دیداری که با شهید ابومهدی المهندس داشتم 
نکاتی را در مورد فیلم های آرشیوی حزب بعث عراق بازگو کرد که جلسات آنها قبل از جنگ تحمیلی 
برگزار و صدام شنونده بوده اســت.فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در اواخر سال ۵۸ تصمیم در 
مرکزیت بعث عراق برای جنگ گرفته می شود و بخش اعظمی از خاک ایران را اشغال کردند و اگر 
خأل در تبیین دوران دفاع مقدس ایجاد شــود تحریم و وارونه جلوه دادن هم ممکن می شود.وی 
خاطرنشان کرد: باید پیوسته این گنج را بشکافیم و موضوعات را برای مردم تبیین کنیم درحالی که 
چنین چیزی رخ نداده اســت، در یک برنامه تلویزیونی نشان داده شــد که به جوانان عکس های 
شهدای بنام را نشان می دهند و نمی شناسند اما هنرپیشه های خارجی را سریع می شناسند.سردار 
پاکپور با بیان اینکه این امر نشان از ضعف عملکردی مسئوالن مربوطه است، گفت: نسل های بعدی 
و جدید باید توسط ما توجیه شوند اما مقداری سستی کردیم و دوران دفاع مقدس را به خوبی معرفی 
نکردیم.وی، شهید اصغر الوی را جزو شخصیت های تاثیرگذار دانست و گفت: ابعاد مختلف زندگی 
این شــهید قابلیت کتاب و فیلم دارد اما برخی از دولتمردان در ســنوات گذشته به این موضوعات 
نپرداختند و حتی نســبت به بیلبوردها گله می کردند.فرمانده نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: 
تا فرصت داریم و زنده هستیم باید این شــهدا را به جوانان معرفی کرد و بسیاری از فیلم ها عمیق 

نیستند و باید توجه زیادی به آنها شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

برخورد ضربتی پلیس با اراذل و اوباش

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان در ادامه سلســله جلســات 
نشست های هم اندیشــی پلیس با مردم در جمع نمازگزاران مسجد 
حضرت بقیه ا..)عج( محله برازنده شهر اصفهان با بیان اینکه حساب 
جوانانی که از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن آسیب دیدند با اراذل 
و اوباش جداست، گفت: برخورد پلیس با اراذل و اوباش و افراد شرور 
قاطعانه و کوبنده اســت و اجازه نخواهیم داد این افراد روی آرامش 

را به خود ببینند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار محمدرضا میرحیدری با بیان 
اینکه بررســی آمار جرائم نشــان می دهد غالب افراد مجرم و آسیب 
دیده کســانی هســتند که خانواده های آن ها در جهت دهی فرزندان 
خود به سمت و ســوی ارزش های دینی کوتاهی کردند،اظهار کرد: آن 
جوانی که به مواد مخدر آلوده شــده و یا جوانی که در دام فسادهای 
اخالقی افتاده در اصل فردی بوده  که از مســجد و جوانان مسجدی 

فاصله گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه کانون های فرهنگی و دینی مساجد باید در مقابل 
برنامه های فرهنگی دشمن به صورت آفندی عمل کنند، بیان کرد: اگر 
فقط به کسانی که به مســجد می آیند بسنده کنیم، ضرر خواهیم کرد، 
باید در تمام مراکز عمومی مثل پارک ها و ورزشگاه ها    که محل فعالیت 
دشــمنان ما هســتند حضور پیدا کرده و با یک گفتمان و یک برخورد 

صحیح جوانان این مرز و بوم را در مسیر صحیح قرار دهیم.

پلیس مخالف برخوردهای سلبی با جوانان است
میرحیدری با بیان اینکه پلیس مخالف برخوردهای سلبی با جوانان 
اســت، افزود: حســاب جوانانی که از تهاجم فرهنگــی و جنگ نرم 
دشمن آســیب دیدند با اراذل و اوباش جداســت، برخورد پلیس با 
افراد شروری که آسایش را از مردم سلب می کنند باید قاطع و کوبنده 
باشد؛ اما تالش ما باید اصالح جوانان آسیب دیده و باز گرداندن آن ها 
به مجامع مذهبی و دینی باشــد و نباید به گونه ای رفتار کنیم که آن ها 
با حوزه اعتقادی ما فاصله بگیرند و دشمن هم موفق شود فکر و ذهن 

آن ها را تسخیر کند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه محله شما تحت پوشش 
کالنتری ۱۹ فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان قرار دارد، گفت: 
اقدامات ارزنده ای توســط این کالنتری صورت گرفته که از آن جمله 
می توان به کاهش ۱۵ درصدی ســرقت های مهمه، کاهش ســرقت 
مغازه، خودرو، موتورسیکلت، داخل خودرو و کیف قاپی، افزایش ۲۰۰ 
درصدی برخورد بــا معضل خرید و فروش مــواد مخدر وجمع آوری 
معتادان، افزایش کشف سالح غیر مجاز، کنترل نزاع و درگیری های 

خیابانی اشاره کرد. 

وی به برخی تحرکات اراذل و اوباش در این محله اشــاره کرد و بیان 
کرد: به تازگی ۴ نفر در این محل اقدام به عربده کشی و مزاحمت برای 
مردم کردند که ماموران کالنتری به موقــع در محل حضور یافته و این 
افراد را با اقتدار باال دستگیر و به مرجع قضایی تحویل دادند که اقدام 

آن ها قابل تحسین است.
میرحیدری با بیان اینکه ۳ نفر از این اراذل و اوباش سابقه دار هستند 
برخورد قاطعانه تر دســتگاه قضایی با آنان را خوســتار شــد و گفت: 
اصفهان جای راحتی برای اراذل و اوباش نخواهد بود و اجازه نمی دهیم 
این افراد روی آرامش را به خود ببینند، البته شــهروندان هم باید از 
پلیس حمایت کرده و با نوشتن طومار از دستگاه قضایی بخواهند که 

افراد شرور را به اشد مجازات محکوم کند.

اتمام حجت پلیس با اراذل و اوباش
فرمانده انتظامی استان اصفهان به اراذل و اوباش هشدار داد و بیان 
کرد: با این گونه افراد اتمام حجت می کنم و بدانند دستی که به روی 
مردم قمه بکشد آن دست ســالم  پایین نمی آید، هر کس که در این 
محل و سایر محالت شهر اصفهان بخواهد برای مردم ایجاد ناامنی کند 
باید بداند که پلیس آرامش را از او می گیرد و این افراد باید از محل و 

حتی از شهر تبعید شوند.

حساب جوانانی که از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن 
آسیب دیدند با اراذل و اوباش جداست، برخورد پلیس 
با افراد شروری که آسایش را از مردم سلب می کنند باید 
قاطع و کوبنده باشد؛ اما تالش ما باید اصالح جوانان 
آسیب دیده و باز گرداندن آن ها به مجامع مذهبی و 
دینی باشد و نباید به گونه ای رفتار کنیم که آن ها با حوزه 

اعتقادی ما فاصله بگیرند 

با مسئولان جامعه

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  
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مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به عنوان ســخنران اصلی اولیــن کنفرانس 
تخصصی استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  
که سه شــنبه ۲۴خرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید 
این محصوالت پرداخت و گفت : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از 
استراتژی های اصلی این شرکت اســت که در این راستا برنامه امسال ذوب 
آهن اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
ایرج رخصتی  افزود: با اجرای طرح های توســعه مرتبــط تا افق۱۴۰۴ بیش 
از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهای آلیــاژی وکیفی باارزش 

افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد 
معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت 
های اصلی این شــرکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و 
گفت : این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی 
در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تن از محصوالت خود شد.
 رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان را یکی ازمهم ترین 
 گام های صنایع فوالدی کشــور بــرای تولید محصوالت صنعتی دانســت و 
گفت : در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شــد و همچنین انواع ریل مورد 
نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که 
به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر صنعت کشور محسوب 

می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت : این شــرکت از ۱۰ سال گذشته ، 
رویکرد تولید محصــوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کــرده و به تدریج 
ازتولید محصوالت ســاختمانی به ســمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 

کرده اســت.  مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت 
در راستای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و گفت : پروژه های احداث خط 
جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد۳۵۰ ،  احداث کوره پاتیلی شماره۳ و بازسازی 
کوره پاتیلی شــماره یک،  احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته 
گری تختال و نورد گرم و ســرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید 
محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد .وی به ۱۲ مورد 
فوالد های خاص تولید شده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت 
قادر به تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کــم آلیاژ ، پر آلیاژ ، میکروآلیاژ با 
اســتحکام باال ، ابزار و فوالد ضد زنگ اســت و همچنین قادر به تولید هرگونه 

سفارش برای فوالد های خاص خواهد بود.
رخصتی، نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را 
برای ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت : نسبت حاشیه سود 
تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار 
قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی 
همچون کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نســبت به دیگر محصوالت حاشیه سود 

خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ســاختمانی نیز، به ســمت تولید محصوالتی 
رفتیم که ســایر فوالدســازان کشــور قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این 
محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت 
ساختمان کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد 
کند. رخصتی افزود : گرایش ذوب آهــن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی 
به این معنا نیست که نیاز کشــور به محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم 
بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار 
تولید می کنیم و در ابتدای ســال جاری نیز نقش مهمــی در کنترل قیمت ها 

ایفا کردیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن امسال ۴۰۰ هزارتن محصوالت
 با ارزش افزوده باال تولید می کند

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳۶۲8۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲8۴۱۶۶

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

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان  فرزانه افسرطه 
و اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شهر 
پایدار که با حضور مدیران استانی و کشوری به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار 
شد، توجه به ایمنی ســاختمان ها به لحاظ تامین ایمنی شهروندان و پایداری 
شهر، به عنوان یک ضرورت مطرح شــد. در این مراسم، از »کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن« رونمایی شد.

ضرورت توجه به ایمنی ساختمان
دبیر نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان با اشاره مشکالت فراوانی 
که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، توجه به ایمنی ساخت و ساز را عاملی مهم 
و الزامی در پایداری ساختمان و تحقق شــهر ایمن اعالم کرد و افزود: پایداری 
ساختمان ها، نما و منظر شــهری با نوع نگاه، نگرش و احساسات ما در ارتباط 

است.
سعید ظریف، رییس مجمع رسانه ای راه و ساختمان ایران)صما(  بیان کرد: سه 
حوزه پایداری ساختمان ها، نما و منظر شهری تبدیل به سه کمپین ملی شده اند 
و برگزاری نخستین اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان، گامی در 
 راستای ارتقای استانداردهای ساختمان ایمن و پایدار شهری است و همینطور،
 می خواهیم به تدویــن و تعریف نمای اصفهان و شــاخص  ملی آن مبتنی بر 

هویت شهر دست یابیم.

فقدان رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران
در ادامه، وحیــد مهدویان، رییس اجــالس و معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: در قانون شهرسازی، شهرو تمدن و هویت، سه همراه 
تاریخی دیرینه هستند و نقش مهمی در شهرسازی، توسعه پایدار و زندگی در 

شهرها دارند. 
مهدویان با اشاره به نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی و 
معماری برای طراحی و ساخت و ســاز، اظهار کرد: دستورالعمل ها، شیوه نامه 
ها و طرح هایی با هدف ایجاد محیط های امن و پایدار توأم با سرزندگی برای 
زندگی شهروندان تدوین و اجرا شده است و آنچه که از نتایج موارد تدوین شده، 
مشهود است، حاکی از برخورداری سازندگان و بهره برداران از جایگاه رسمی در 
قوانین است و با توجه به اینکه رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران وجود 
ندارد و سازوکار مناسبی برای حضور شهروندان در فرآیند تصمیم گیری  پیش 
ببنی نشده، بنابراین، مهندسان ســاختمان تاثیر چندانی در کیفیت ساخت و 

ساز شهری ندارند. 
رییس اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان بیان کرد: در برنامه جدید جامع 
شهر اصفهان که به عنوان پایلوت در کشور به صورت یک برنامه راهبردی و مستند 
اجرا می شود، بازیگران شهر که به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند ساخت 
و ساز شهری نقش دارند، در پایداری کالبد شــهر موثر خواهند بود. وی ادامه 
داد: فاز اول برنامه با رویکرد نوین به همت شــهرداری و شورای شهر و اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان به تصویب رســیده است و شهرداری به عنوان 

کارفرمای فاز دوم که فاز تجمیع است، کارخود را آغاز می کند. 

ایمنی، سرمایه گذاری مسئوالنه است
امیدرضــا ریاحی فر، دبیرکمیته ســازمان نظام مهندســی کشــور به موضوع 
»ساختمان ایمن، شهر ایمن« و بررسی حادثه متروپل پرداخت و اظهار کرد: در 
حادثه متروپل همه ما ازجمله شــهرداری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاهی 
که آموزش الزم را نداده و همه ما و نهادهایی که دســت انــدرکار صدور مجوز و 
احداث متروپل بوده اند و برای ایمنی ساختمان، جایگاهی را تعریف نکرده ایم، 
مقصر هستیم. چون تفکر تامین ایمنی نداشــته ایم و ایمنی را هزینه دانسته 
و  این عامل مهــم را در اولویت قرار نداده ایم.وی، تحمل ریســک باال و ایمنی 
فدای ســرعت کار را غیرمنصفانه خواند و افزود: نه تنها، ایمنی هزینه نیســت، 

بلکه سرمایه گذاری مسئوالنه است و در پروژه های ساخت و ساز باید ایمنی را 
از طراحی با محاسبات دقیق فنی تا مراحل پایانی ساختمان بعنوان یک اصل 

مدنظر قراردهیم.
ریاحی فر گفت: ما اولین کمپین طراحی ایمن، اجرای ایمن و بهره برداری ایمن 

هستیم و  اولین کمپین ساختمان ایمن را راه اندازی می کنیم. 

    گسترش حاشیه نشینی، تهدیدی برای هویت شهروندان
در این اجالس، علی زینی وند، معاون امور شــهری ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با طرح پرســش هایی که آیا معماری، طراحی و ساخت و 
ساز در شهرها منجربه زندگی ایمن می شود و هویت ما را بازبینی می کند، چه 
ســازوکاری برای اخذ نظر مردم وجود دارد که بتواند منجربه حفظ و انســجام 
وحدت در محالت مختلف شهر، فاصله فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و یا برهم 
زدن تعادل شهر و مبتنی بر اقلیم شود، گفت: متاسفانه، آنچه امروز در طراحی 
ها می بینیم، هویت  و حس تعلق مارا تقویت نکرده و نمی توانیم حس انسجام 
و هویت بخشی را به شهروندان منتقل کنیم. با گسترش حاشیه نشینی، انسجام 
و هویت شهری را به تاراج می دهیم. معماری بومی که حاصل اجداد و نیاکان 
است را تخریب می کنیم و ســاختمان هایی را جایگزین کرده ایم که غربت و 
بیگانگی را منتقل می کنند. وی با تاکید بر حس مشارکت جویی، گفت: طراحی 
ساختمان نباید بالی جان مردم باشد و مبنای این امر از دانشگاه آغاز می شود. 

همچنین، با توجه به ایمنی و عمر مفید ساختمان باید نگرش دوام و استحکام 
یکصد ساله داشته باشیم، ضمن آنکه کنترل قیمت ها ضروری است. 

زینی وند از تشکیل کارگروه هایی در این زمینه خبر داد و بر مسئولیت پذیری و 
هراس از نظارت مردم، توان و دانش تخصصی، حساس سازی مردم و نهادهای 

ذی ربط تاکید کرد. 

    باید پیشگام تغییر و تحول باشیم
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان با اشــاره به روند گریزناپذیر تغییر و تحول ، 
مقاومت در مقابل تغییر و تســلیم را عبث خواند و گفت: باید پیشــگام تغییرو 
تحول در مفهوم زمان و مکان باشــیم. وی افزود: در طراحی شــهری نیازمند 
خالقیت، ادبیات دینی و آنچه کــه هویت ما را تقویت می کند، هســتیم. باید 
افرادی که با تخصص، ادراک و احســاس خــود را در معماری ما منعکس می 

کنند ، ارج نهیم.
شــهردار اصفهان در صحبت از اصفهان نوین،  توضیح داد: شهرها طبق عناصر 
هویتی خود، شخصیتی دارند و باید با شناســایی شخصیت شهر و استفاده از 
دانش و تجارب در طراحی گام برداریم. وی افزود: معماری اصفهان از روایتی 
خاص برخوردار اســت که برای دســتیابی به اصفهان نوین بایــد آن روایت را 
بشناسیم و به تغییر و تحول معماری و ارکان و عناصر خالقیت در شهرسازی و 

توسعه پایدار شهر ایمن، توجه کنیم.
در نخستین اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان، از نماد»کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن«که از اصفهان آغاز می شود، رونمایی شد.

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان مطرح شد:

تحقق ایمنی ساختمان از طراحی تا معماری براساس هویت، دانش و خالقیت
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

آگهي برگزاری مناقصه عمومی 

 شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 

مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (اعتبار

401-2-104/2
تهيه مصالح و حفاري تكميلي يك 
حلقه چاه آب شرب به روش دستي 

در منطقه الاسپيدانی نطنز

جاری
۷,۴9۶,۱۰۴,9۰۵۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳ ماه

401-2-144
توسعه شبكه فاضالب محله 

كالمخواران وكوچه گلستان در 
منطقه یک  )با ارزیابی کیفی(

جاری
۵۲,9۰۲,۴۵۱,۲۳۵  ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

9 ماه

401-2-145
لوله گذاري فاضالب باقيمانده 

ورودي و خروجي ايستگاه پمپاژ 
ديزيچه مبارکه  )با ارزیابی کیفی(

۱۴,۴8۷,۳۲9,۲۵8  ۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰ جاری

۲ ماه

تهيه مصالح و تكميل ساختمان  و 401-2-146
سوله شير آالت ايمانشهر فالورجان   

۱۴,۰۵۶,۰8۴,۱۷۳۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰
جاری

9 ماه

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  
13:00روز شنبه به تاریخ  1401/04/11

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 
1401/04/12

دريافت اسناد: سایت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir      شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir      پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

نام روزنامه: زاینده رود

تاِريخ انتشار:1۴۰1/۰3/28

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان
 با ارزیابی کیفی )روش فشرده(

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۱۷(
شــركت ســهامی آب منطقه ای اصفهان در نظــر پــروژه عملیات تکمیل راه دسترســی به ســد 

بلطــاق را از طريق مناقصه عمومي یــک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشــرده و با شــرايط 
و مشــخصات زير به پيمانــكار واجد صالحيت واگــذار نمايد. لــذا از مناقصه گرانی كــه تمايل به 
شــرکت در مناقصه مذکور دارنــد، دعوت مي گردد نســبت به دریافت اســناد اســتعالم ارزیابی 
 کیفی و اســناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به نشانی اینترنتی

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد : ۱83.۵۲۰.۱8۱.84۱ ریال )یکصد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد و بیست میلیون و یکصد 
و هشتاد و یک هزار و هشتصد و چهل و یک  ریال( و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه 

آهن و باند فرودگاه سال ۱4۰۱ است.
مبلغ تضمین شرکت در  مناقصه:   9.۱۷6.۰۰9.۰9۲  ريال )نه میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و 
نه هزار و نود و دو ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی مورخ 94/9/۲۲ می باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالی توسط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهای 

عمرانی و در حد تخصیص دریافتی و اسناد خزانه اسالمی است. 
شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک 
تا چهار( در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.
محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان های بویین میاندشت - روستای بلطاق و مدت اجراء 6 ماه 
شمسی است.  مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت 

از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشاني مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشاني اصفهان- 
پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 

ب(دستگاه نظارت )مشاور(: مهندسین مشاور زایندآب به نشــاني اصفهان- خیابان نظر شرقی، 
جنب تاالر اندیشه شماره ۲3۵

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به 
نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، 
مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت 
نسبت به دريافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارســال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد 

مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلــوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت سهامی آب 

منطقه اي اصفهان- کدپستی 8۱646۷64۷3 - صندوق پستی39۱ 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهانم.الف :1337105

المیادین:

فرمانده بخش ترور موساد به هالکت رسید
منابع خبری اعالم کردند که فرمانده بخش ترور موساد در جریان حمله پهپادی در عراق به هالکت 
رسید.صابرین نیوز به نقل از خبرگزاری المیادین لبنان اعالم کرد که فردی به نام »ایالک رون«، 
به عنوان فرمانده بخش ترور سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان 

حمله  پهپادی در شمال عراق در اربیل به هالکت رسید. 
در همین ارتباط هم، »خالد اســکیف« خبرنگار باســابقه المیادین در حســاب کاربری خود در 
توئیتر اعالم کرد:»سایت های عراقی از کشته شدن فردی به نام االک رون، مسئول جوخه ترور 
صهیونیســت ها در جریان حمله پهپادی در اربیل در شــمال عراق خبــر می دهند.«این خبر تنها 
ساعاتی پس از حمله پهپادی به مقر آمریکا در اربیل عراق منتشر شد. ساعاتی قبل از انتشار این 
خبر، برخی منابع منطقه ای از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در حاشیه فرودگاه اربیل واقع 

در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.
 گفته شــده که این حمله پهپادی به ســاختمان کنســولگری و پایگاه نیروهای آمریکا در محله 
شورش در اربیل مرکز استان اربیل در شمال عراق صورت گرفته است.برخی منابع هم گفته اند که 

احتماال بیش از یک پهپاد در این عملیات حضور داشته است.

تصمیم تاریخی آلمان برای تجهیز اوکراین به سالح
صدر اعظم آلمان گفت که آلمان »تصمیم تاریخی« را برای تجهیز اوکراین به سالح گرفته است و 

این کار را در آینده ادامه خواهد داد.
اوالف شولتس صدراعظم آلمان گفت: ما تحویل ســالح زیادی انجام داده ایم و عملیات تحویل 
سالح های سنگین را نیز انجام خواهیم داد.وی تاکید کرد که جلوگیری از رویارویی مستقیم بین 
ناتو و روسیه مهم است و برلین طی هماهنگی با متحدان کار می کند.شولتس با انتقاداتی درباره 
کندی آلمان در ارسال سالح برای اوکراین روبه رو است، این در حالی است که صدر اعظم آلمان 
بارها چنین انتقاداتی را رد کرده و گفته که کشورش در توانایی دفاعی اوکراین و کمک های نظامی 
به این کشور نقش زیادی داشته است. شــولتس اعالم کرد که آلمان قصد ارسال سامانه دفاع 

موشکی IRIS- به اوکراین را دارد.

سوءاستفاده نیم میلیارد یورویی از بودجه اتحادیه اروپا 
بر اســاس گزارش ســازمان مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا بیش از نیم میلیــارد یورو از بودجه 
اتحادیه اروپا سال گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته که این تقلب دو برابر نسبت به سال قبل 

از آن افزایش داشته است.
سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن حدود دو برابر پول بیشــتری از دارایی های اتحادیه اروپا 
مورد سوء استفاده قرار گرفت.طبق گزارش ســازمان مبارزه با تقلب )اوالف(، بودجه بیش از نیم 
میلیارد یورویی در سال گذشته در اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه های درست 
صرف نشده است.به گزارش ویرتشافتز ووخه آلمان، این نهاد اروپایی در گزارش ساالنه خود که 
روز چهارشنبه منتشر شد این مبلغ را بیش از 527 میلیون یورو و حدود 234 میلیون یورو بیشتر 
از سال پیش ارزیابی کرد. این نهاد مستقر در بروکسل وظیفه کشف تقلب های مربوط به بودجه 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بازرســان همچنین در حال بررسی این مســئله در داخل نهادهای 

اروپایی هستند.
سال گذشــته، از جمله مواردی از تقلب و ســوء اســتفاده در ارتباط با بودجه اتحادیه اروپا برای 
حفاظت از آب و هوا و دیجیتالی شــدن کشف شد. این گزارش همچنین شــامل نمونه هایی از 
تالش های متقلبانه برای تامین مالی پروژه های نرم افزاری، جایگزین هایی برای آفت کش ها 

یا هواپیماهای دوست با محیط زیست است.

چهره روز

رییس جمهور:

فقر و بیکاری، زیبنده 
چهارمحال و بختیاری 

نیست
 رییــس جمهور بــا تاکید بر اینکــه فقر و 
بیکاری زیبنده استانی هم چون چهارمحال 
و بختیاری نیست، گفت: باید با مشارکت 
مســئوالن و کمک مردم شــاهد رفع فقر، 
 محرومیــت و بیــکاری از ایــن اســتان 

باشیم.
ســید ابراهیم رییســی ۱۹ خردادماه در 
بدو ورود به شــهرکرد در جمع خبرنگاران 
چهارمحال و بختیــاری بــا ادای احترام 
بــه مقــام شــامخ شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگران اســتان، اظهار کرد: این قشــر 
 جزو مفاخر اســتان و کشــور محســوب

 می شوند.
رییــس جمهــور در ادامــه با اشــاره به 
ظرفیت هــای موجــود در چهارمحــال و 
بختیاری، افــزود: طبیعت بکر، زمینه های 
کشــاورزی، دامپــروری، گردشــگری 
و نیــروی انســانی کارآمــد از جملــه 
ظرفیت های این اســتان اســت کــه باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد، برای توســعه 
 و حل مشکالت به این اســتان نگاه ویژه

 می شود.
رییسی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
از اهداف سفرهای استانی است، توضیح 
داد: در این سفر نگاه ویژه ای به پروژه های 
نیمه تمامی که سال هاست موجب رنجش 

مردم شده است، می شود.
رییس جمهــور با اشــاره بــه پروژه های 
آبرســانی نیمه تمــام در چهارمحــال و 
بختیاری، عنوان کرد: برنامه ریزی شــده 
تا این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری 
برســند، اعتبــارات خوبی نیز بــرای این 
پروژه ها در نظر گرفته شــده اســت.وی 
تاکیــد کــرد: در جلســه شــورای اداری 
مصوبات ســفر به اطالع مردم، مدیران و 
اصحاب رسانه می رســد تا در جریان امور 
 قرار بگیرنــد و مدیران موظــف به اجرای

 مصوبات شوند.

 میدل ایست آی گزارش داد:

شمال سوریه، کیسه بوکس »اردوغان«

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که ترکیه به زودی برای 
پاک سازی تل رفعت و منبج از »تروریســت های کرد« وارد شمال سوریه 
خواهد شد. این چهارمین تهاجم نظامی آنکارا به منطقه در شش سال گذشته 
خواهد بود. اردوغان مانند گذشته به دنبال بیرون راندن شبه نظامیان کردی 
اســت که در حال حاضر این مناطق را کنترل می کنند و آنهــا را با نیروهای 
شورشیان سوری طرفدار ترکیه جایگزین کرده و شهرها را به رژیم های وابسته 
در امتداد مرز ترکیه تبدیل می کند.آنکارا همواره از حضور یگان های حفاظت 
خلق )ی پ گ(، وابسته به حزب جدایی طلب کردستان ترکیه )پ ک ک(، 
در امتداد مرز خود ناراضی بوده است. اما کردهای سوریه به ندرت از موقعیت 
خود برای حمله به ترکیه اســتفاده کرده اند و هیــچ افزایش قابل توجهی 
در حمالت تروریستی که ممکن اســت این تهاجم ناگهانی را ضروری کند، 
مشاهده نشده است. در واقع، اقدامات اردوغان نه با تحوالت سوریه، بلکه 
با نگرانی های داخلی خود او و فرصت هایی که جو ژئوپلیتیک کنونی فراهم 
می کند، هدایت می شود.در داخل کشور، پس از دو دهه قدرت، محبوبیت 
اردوغان رو به کاهش است و او و حزبش در معرض خطر جدی شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2023 هستند. رییس جمهور 
امیدوار است که اقدام علیه ی پ گ در شمال سوریه بتواند بخشی از این فشار 
داخلی را کاهش دهد.عملیات ضد ی.پ.گ/پ ک ک عموما مورد استقبال 
قرار می گیرد، به ویژه در میان ناسیونالیست هایی که اردوغان می خواهد آنها را 
جذب کند. در گذشته، بخش های فتح شده سوریه نیز به عنوان »مناطق امن« 
احتمالی برای بازگرداندن پناهندگان ناخواسته شناسایی شده اند. در حالی 
که در واقعیت تعداد بسیار کمی به این مناطق تصرف شده بازگردانده شده 

اند، اما این ایده برای جلب رای دهندگان خوب عمل کرده است.
با این حال، تغییر وضعیت بین المللی که حرکت اردوغان را تسهیل می کند، به 
همان اندازه مهم است. در حالی که ترکیه یک بازیگر خارجی مهم در مناقشه 
سوریه محسوب می شود، اما تابع روسیه و ایاالت متحده است که حریم 
هوایی را کنترل می کنند. تهاجمات و عملیات های گذشته ترکیه علیه ی پ گ 
تنها با تایید مسکو یا واشنگتن امکان پذیر بوده است. با این حال، هر دو به 
دالیل مختلف با حمالت بیشتر مخالفت کرده اند و مطمئنا برنامه اردوغان 
در سال 20۱۹ برای ایجاد یک منطقه حائل عظیم 30 کیلومتری در امتداد مرز 
ترکیه و سوریه را تایید نمی کنند. اما در عین حال، انتظار نمی رود که هیچ کدام 
اعتراض جدی به تصرف تل رفعت و منبج داشته باشند.چه چیزی تغییر کرده 
است؟ در یک کالم: اوکراین. روسیه به دلیل درگیری طاقت فرسا منحرف 
شده و در حال خارج کردن برخی از نیروها از سوریه است، بنابراین با وجود 
توافق با کردهای سوریه برای دور نگه داشتن ترکیه از منبج در سال 20۱۹، نمی 

تواند به طور جدی در برابر عملیات ترکیه مقاومت کند.
اگرچه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه از افشــای ضعف روســیه 
توســط اردوغان اســتقبال نمی کند، اما به ترکیه نیاز دارد که مواضع خود را 
در قبال اوکراین حفظ کند و احتماال مایل اســت توافق مســکو با کردهای 
سوریه را قربانی کند. مســکو همچنین ترجیح می دهد که ترکیه در قلمرو 
کردستان مشغول باشد تا اینکه درگیری در منطقه ارزشمندتر ادلب را آغاز 
کند، منطقه ای که او و رژیم اسد متحدش در موقعیت قوی برای دفاع از آن 

نیستند.ایاالت متحده با توجه به اتحاد خود با ی پ گ از طریق نقش رهبری 
خود در ائتالف نیروهای دموکراتیک سوریه که واشنگتن برای شکست دادن 
دولت اســالمی )داعش( از آنها حمایت مالی کرد، در موقعیت دشوارتری 
قرار دارد، که این امر باعث خشم آنکارا شد. آخرین باری که اردوغان حمله 
کرد، در سال 20۱۹، افکار عمومی ایاالت متحده از رها کردن متحد کاخ سفید 
توسط ترامپ خشمگین شد و دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا را 
وادار کرد تا برای آتش بس ترکیــه و ی پ گ میانجی گری کند.اما اولویت 
های آمریکا تغییر کرده است و اردوغان این را می داند. همچنین می خواهد 
بی طرفی نسبی آنکارا را در مورد اوکراین حفظ کند و قطعا نمی خواهد ترکیه 
به روسیه نزدیک تر شــود. عالوه بر این، واشنگتن از اردوغان می خواهد که 
مخالفت خود با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را به دلیل امتناع آنها از استرداد 
اعضای تبعیدی پ ک ک به ترکیه و مخالفت آنها با حمله آنکارا در سال 20۱۹ 
کنار بگذارد.اردوغان می داند که در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و در نهایت 
ممکن اســت برای پذیرش این اعضای جدید از واشــنگتن بهای باالتری 
مانند بازگشت به برنامه جت های جنگنده اف35 را مطالبه کند. او مطمئنا 
انتظار دارد که کاخ سفید چشم خود را بر تسخیر این مناطق کردها ببندد، زیرا 
همچنان اکثریت قلمرو ی پ گ تحت حفاظت ایاالت متحده دست نخورده 
باقی می ماند.چنین حمالتی برای تقویت محبوبیت داخلی اردوغان در یک 

لحظه مناسب در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک الگوی قابل 
پیش بینی است. تهاجمات قبلی او در لحظات مشابه اتفاق افتاد. در سال 
20۱۹، ترکیه عملیات چشمه صلح را چند ماه پس از شکست حزب عدالت 
و توسعه اردوغان در انتخابات محلی کلیدی استانبول و آنکارا در زمانی که 
احساســات ضد پناهجویان در حال افزایش بود، آغــاز کرد. این عملیات 
محبوبیت رییس جمهور را افزایش داد و فضایی را برای اسکان پناهجویان 
سوری ایجاد کرد، اگرچه هرگز به عدد موردنظر دو میلیون نفر نرسید. مهم تر 
از همه، این امر توسط واشنگتن تسهیل شد و ترامپ به طور شگفت انگیزی 

برخی از نیروهای آمریکایی را خارج کرد و به اردوغان برتری داد.
به طور خالصه، تهاجمات ترکیه ارتباط چندانی با رویدادهای میدانی در سوریه 
نداشته و با وجود لفاظی های اردوغان، هیچ نگرانی امنیتی تازه ای دلیل آن 
نبود. درعوض، این مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه در حال تبدیل 
شدن به کیسه بوکس اردوغان هستند: مناطقی که او می تواند در هر زمان، 
متناسب با برنامه داخلی اش، آنها را هدف قرار دهد، مشروط بر اینکه شرایط 
بین المللی به او اجازه دهد. بعید به نظر می رســد که این وضعیت تا زمانی 
که رییس جمهور ترکیه در قدرت است تغییر کند و با توجه به اینکه بسیاری 
از مناطق در امتداد مرز سوریه هنوز تحت کنترل ی پ گ هستند، تهاجمات 

آینده محتمل به نظر می رسد.

اخبار

بین الملل
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هشدار آمریکا به اتباعش درباره سفر به ایران و لیبی 
وزارت امور خارجه آمریکا با به روزســانی توصیه های مسافرتی خود به شــهروندانش درباره ۱0 کشور 
جهان، با طرح ادعاهایی به آنان هشدار داده اســت به ایران و لیبی سفر نکنند.وزارت امور خارجه آمریکا 
با تکرار ادعاهــا و اتهامات خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران و صدور هشدار سطح چهار ادعا 
کرد: شــهروندانش به دلیل خطر آدم ربایی، 
دســتگیری و بازداشت خودســرانه نباید به 
ایران ســفر کنند.وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شده است: شهروندان آمریکایی که به ایران 
سفر کرده یا در ایران اقامت دارند به اتهامات 
ساختگی ربوده، دستگیر و بازداشت شده اند.

این نهــاد آمریکایی بدون اشــاره به اتهامات 
افراد بازداشتی ادعا کرده است: مقامات ایرانی 
به بازداشت ناعادالنه و زندانی کردن شهروندان آمریکایی به ویژه ایرانی-آمریکایی های دو تابعیتی به 
اتهاماتی از جمله جاسوسی و ایجاد تهدید برای امنیت ملی ادامه می دهد.وزارت خارجه دولت دموکرات جو 
بایدن همچنین ادعا کرده است: مقات ایرانی دسترسی کنسولی به شهروندان آمریکایی بازداشت شده را 
به طور معمول به تعویق می اندازند.وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت آمریکا با جمهوری اسالمی 
ایران روابط دیپلماتیک و کنسولی ندارد، گفته است: دولت ایاالت متحده قادر به ارائه خدمات اضطراری 
به شهروندان آمریکایی در ایران نیست.این نهاد آمریکایی درباره سفر اتباع آمریکایی به لیبی نیز هشدار 
صادر کرده و این کشور را در سطح چهارم کشورهای خطرناک قرار داده است.وزارت خارجه آمریکا درباره 

لیبی اعالم کرده است: سطح جنایت، آدم ربایی و باج گیری در این کشور باالست .

مصوبه پارلمان عراق برای پرداخت بدهی های گازی به ایران
پارلمان عراق، متن پیشنهادی قانونی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می دهد در سایه عدم تعیین 
کلیات بودجه بدهی های بغداد از جمله بدهی های خارجی وزارت برق این کشور پرداخت شود.در حالی 
که کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون 
به عراق این امکان را می دهد که بدهی های خود به ویــژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند.
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که با حضور 273 نماینده متن پیشنهادی قانون حمایت فوق العاده از 
امنیت غذایی و توسعه را با هدف »دست یابی به امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقیق ثبات مالی در شرایط 
تحوالت اضطراری در جهان« تصویب کرده است.طبق متنی که خبرگزاری رسمی عراق )واع( از نص این 
قانون منتشر کرده است، عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی های گازی ایران را پرداخت نماید.به 
گفته خبرگزاری فرانسه، این قانون برای اجرایی شدن بایست به امضای »برهم صالح« رییس  جمهور 
عراق برسد.پیش تر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این 
کشور به ایران معادل یک میلیارد و ۶42 میلیون دالر است.موسی پیش از این هشدار داده بود که »قطع 
شدن گاز ایران، بر روی عراق تاثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود 7000 تا ۸000 مگاوات متکی به 

گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود.«

»مادورو« به تهران سفر می کند
رییس جمهور ونزوئال در سفری رســمی و در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران 
سفر می کند.نیکالس مادورو به دعوت رسمی سید ابراهیم ریییسی، رییس جمهور در رأس هیئتی 
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود.اســتقبال رسمی در مجموعه 
سعدآباد، دیدار و گفت وگو با رییس جمهور کشورمان و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه 

دو کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه مادورو به تهران خواهند بود.

قطعنامه سه کشــور اروپایی عضو برجام و ایاالت 
متحده علیه ایران  در شــورای حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، نه تنها به لحاظ 
حقوقی جایگاهی در نظام و رژیم های سازمان های 
بین المللی ندارد، که از نظر کارشناسان، غیرضرور 
و اطالق واژه ضــد ایرانی به آن اغراق آمیز اســت.

محمدرضــا غائبی، سرپرســت نمایندگــی دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر در 
وین گفت: این قطعنامه زنگ خطری برای اعتبار و 
یکپارچگی آژانس در سیستم پادمانی و رژیم منع 
اشاعه است و همچنین نشان می دهد که همکاری 
صادقانه و گسترده با آژانس در زمینه پادمان ها در 
برابر اراده سیاسی و فشار برخی کشورها تضعیف می 
شود. وی افزود: این ضربه بزرگی به آژانس است 
که توسط یکی از مهم ترین ارگان های تصمیم گیر 
آن یعنی شورای حکام به آن وارد شد.این دیپلمات 
کشورمان ضمن روشن ســاختن این موضوع که 
پذیرش این قطعنامه نه ایران را ترغیب به فراتر رفتن 
از ســطح باالی کنونی همکاری خود با آژانس می 

کند و نه آن را مجبور به پایین آمدن از مواضع اصولی 
خود می سازد، افزود: ایران قاطعانه نسبت به این 
قطعنامه ابراز تاسف می کند و در پاسخ به آن اقدام 
مقتضی را انجام خواهد داد، که عواقب آن متوجه 
ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه است. وی با 
اشاره به اینکه اگر قرار باشد ایران پس از نشان دادن 
سطح مثال زدنی از همکاری با چنین رفتار ناعادالنه 
و با انگیزه سیاسی روبه رو شود، هشدار داد: در واقع 

ایران حق دارد در سیاســت و رویکرد خود در قبال 
آژانس بازنگری کند.وزارت امور خارجه ایران نیز در 
بیانیه ای هشدار داد که  تصویب قطعنامه یادشده که 
بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیرکل 
آژانس و مبتنی بر اطالعات دروغین و ســاختگی 
رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، نتیجه ای جز 
تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اسالمی 

ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

قطعنامه شورای حکام؛ زنگ خطری برای اعتبار این نهاد
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نوبت اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۱400/2۸53 مورخ ۱400/۱۱/30 شورای محترم 
اسالمی شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه پنج 
شهرداری را با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 53/۶2۹/407/4۸0 ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه 
التفاوت قیمت قیر، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی سال ۱40۱ شهرداری 

و بر اساس فهرست بها سال ۱40۱ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مســتقل و اساسنامه و رزومه 
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین آالت متناســب با موضوع مناقصه یا دارای کارخانه تولید آسفالت و 
دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از ســازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور باشند.

مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و روزمه شرکت، تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/04/0۸ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی 
به حساب سپرده شماره 0۱04544۱50002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
ارائه نمایند، برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 بنا به پیشــنهاد شــهرداری طی نامه شــماره ۱/5۶ مورخ ۱40۱/۱/۸ و تصویب شــورای محترم اســالمی
 شهر نوش آباد به شــماره ۱30/ش/ ن مورخ ۱40۱/2/4 در نظر است نســبت به فروش یک قطعه زمین به 
مساحت ۹5 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در بلوار آزادگان، نبش میدان امام سجاد با قیمت اولیه هر متر 
مربع 35/000/000 ریال که ارزش تمامی این قطعه زمین به مساحت ۹5 متر مربع با مشخصات فوق الذکر 

برابر 3/325/000/000 ریال اقدام نماید.
شرایط:

۱- متقاضیــان باید معــادل 5% مبلغ پایــه را در قالــب ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به حســاب 
0۱0۸074۹33007 این شــهرداری نزد بانک ملی شــعبه نوش آباد واریز و فیش واریــزی خود را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
2- متقاضیان باید از روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۱ جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای این شهرداری 

مراجعه نمایند.
3- متقاضیان باید تا روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۸ پیشنهادات خود را در دو پاکت )الف و ب( الک و مهر شده 
در قبال اخذ رسید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. ضمنًا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه 

شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.
پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5% مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکسال( می باشد.

پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته 
و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناســنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا شده خود 

متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.
* پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.

4- متقاضیان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
5- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۱40۱/3/2۹ در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل 

می شود باز و قرائت خواهد شد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم، 

مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی 
به شهرداری پرداخت تا زمین مورد نظر را تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد. 
۸- متقاضی باید شخصًا پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

۹- تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت.
۱0- کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه، انتقال سند و خدمات آماده سازی بعهده خریدار می باشد.

چاپ دوم

نوبت دوم

 سفر یک روزه رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به اصفهان، با وعده
 حل مشکل آبی این استان  و احیای زاینده رود به پایان رسید؛

قول ها و قرارها ...
4

وعده رییس جمهور: طرح ریزی 
 طرح جامع آب براساس اولویت ها 

و حقوق حقه مردم اصفهان 

  می گفتند زمان پرآبی زاینده رود به
  اصفهان برو، اما ما هنگام مشکالت 

میان مردم خواهیم بود 

یک سوم اعتبارات سفر استانی به 
طرح های آبرسانی اختصاص یافت

217 مصوبه استانی در سفر 
هیئت دولت به اصفهان 

حمید شهبازی- شهردار سده لنجان م الف:1337314

» آگهی مناقصه نوبت سوم «
شهرداری سده لنجان در نظر دارد اجرای اصالح هندسی و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهی مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱۱ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵۲43۲3۲3 – ۰3۱  تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

منا
 ای

س:
عک

مشکل صدور روادید تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی در آینده ای نزدیک حل می شود

چاپ دوم
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»ژاوی« این ستاره را می خواهد
آخرین تالش های ژاوی برای نگه داشتن دمبله در بارسلونا در حالی انجام می شود که قرارداد این ستاره 
فرانسوی چندروز به پایان خواهد رسید.قرارداد عثمان دمبله، هافبک فرانسوی بارسلونا، حدود یک هفته 
دیگر، به پایان می رسد. ژاوی، سرمربی بلوگرانا که مدتی است تالش زیادی برای حفظ دمبله انجام داده 
در آخرین تالش های خود به هیئت مدیره باشگاه اعالم کرده که در مدت زمان اندک باقی مانده یک بار 
دیگر برای راضی کردن ستاره فرانسوی به تمدید، تالش کنند.داستان تمدید قرارداد دمبله مدتی است از 
خبرهای دائمی رسانه های ورزشی است ولی تا این لحظه هیچ پیشرفتی در مذاکرات دو طرف حاصل 
نشده؛ اما تکلیف این پرونده تا چند روز مشخص خواهد شد.در صورتی که امضای دمبله تا 30 ژوئن پای 
تمدید قرارداد با بارسا قرار نگیرد، او از آن تاریخ بازیکن آزاد خواهد بود.ژاوی این هافبک فرانسوی را یکی 
از اعضای کلیدی سیستم مد نظر خود می داند. بر اساس گزارش های اخیر، ژاوی از هیئت مدیره بارسا 

خواسته در روزهای باقی مانده آخرین تالش خود برای متقاعد کردن دمبله را انجام دهند.
 

حمله تند ستاره جنجالی اینتر به »زالتان«!
هاکان چالهان اوغلو، ستاره خط میانی اینتر پاســخ حواشی هفته های اخیر را داده است.چالهان 
اوغلو که از سال 2017 تا 2021 در میالن بازی می کرد، در ابتدای فصل گذشته و با انتقالی جنجالی 
راهی اینتر شد. او در تیم جدید خود در 46 بازی 8 گل به ثمر رســاند و 13 پاس گل نیز ارسال کرد. 
اما این بار رسونری قهرمان لیگ شد و زالتان در جشــن قهرمانی به این هافبک ترکیه ای و خالق 
توهین کرد. حاال هاکان چالهان اوغلو مدعی شد زالتان نقشی در قهرمانی میالن نداشته و فقط به 
دنبال دنبال توجه بوده است.هاکان چالهان اوغلو گفت:»این انتقال بسیار سخت بود، زیرا در همان 
شهر، اما با لباسی متفاوت بازی می کردم. اما من سخت تالش کردم و می دانستم که این فرصتی 
برای پیوستن به قهرمان ایتالیاست. وقتی تیمی که من به آن ملحق شدم اسکودتو را نبرد و باشگاه 
قدیمی من موفق به انجام این کار شد، مردم طوری رفتار کردند که انگار تقصیر من بود. من در اینتر 
بسیار خوشحالم و حمایت هواداران خیلی برایم خوب اســت. چهار سال در میالن بازی کردم، اما 
هیچ کس اسم من را در سکوها نخواند، اما هر بار که برای اینتر گرم می کنم نیز این اتفاق می افتد«.

چالهان اوغلو درباره صحبت های تمسخرآمیز زالتان در جشــن قهرمانی میالن گفت: او یک مرد 
40 ساله است و نه یک پسر 18 ساله بنابراین قطعا من در سن او چنین کاری را انجام نمی دهم. او 
فقط دوست دارد جلب توجه کند. وی در این فصل هیچ سهمی در اسکودتو نداشت چون به سختی 

و بسیار کم بازی کرد، اما به هر حال تمام تالش خود را می کند تا در مرکز توجه باشد.
 

منتظر بهترین مسِی تاریخ باشید!
رییس پاریسن ژرمن منتظر به نمایش درآمدن بهترین ورژن مسی است. ناصر الخلیفی معتقد است 
لیونل مسی در فصل آینده، بهترین مقطع از دوران حرفه ای خود را به نمایش خواهد گذاشت.رییس 
پاریسن ژرمن در مصاحبه با Le Parisien گفت: مسی تاریخ ساز شد. فصل گذشته، بهترین فصل او 
نبود اما پس از 20 سال حضور در بارسلونا به کشوری جدید، لیگی جدید، تیمی جدید و فرهنگی جدید 
آمد. او و خانواده اش به بیماری کووید مبتال بودند. ما در فصل آینده، بهترین مسی تاریخ را خواهیم دید.

  

سنگ تمام »مانه« برای لیورپول
سادیو مانه در گفت و گو با وب سایت رسمی باشگاه لیورپول با هواداران این تیم خداحافظی کرده و 
گفت: »تا ابد هوادار شماره یک لیورپول خواهد ماند«. سادیو مانه، ستاره سنگالی، که رسما پای قرارداد 
با بایرن مونیخ را امضا کرد تا از این پس با پیراهن این تیم به میدان برود، بعد از انتقال به غول باواریا، 
با وبسایت باشگاه سابقش، لیورپول گفت وگو کرده و ضمن خداحافظی با هواداران مرسی ساید گفت 

تا ابد هوادار شماره یک لیورپول خواهد ماند.

چهره روز

دردسر جدید استقالل
مشکل سربازی سیاوش یزدانی حل شده، اما اســتقالل برای بازی دادن او با یک مشکل تازه روبه رو 
است.باشگاه استقالل بعد از انتخاب سرمربی خود باید به فکر حفظ و جذب مهره های مورد نظرش باشد. 
سیاوش یزدانی یکی از مهره هایی است که استقالل تمایل زیادی به حفظ او دارد؛ اما این مدافع که فصل 
گذشته به دلیل خدمت سربازی از استقالل جدا شد با یک مانع جدید برای بازگشت به این تیم مواجه 
شده است. با توجه به وضعیت دانشگاهی سیاوش یزدانی، این بازیکن می تواند معافیت تحصیلی بگیرد 
و به جای ملوان، برای استقالل بازی کند اما مشــکل جدید این است که تنها شش ماه از مدت قرارداد 
سیاوش یزدانی با باشگاه استقالل باقی مانده و سازمان لیگ نیز طبق قوانین، برای بازیکنی که کمتر از 
یک سال با باشگاه خود قرارداد داشته باشد، در ابتدای فصل کارت بازی صادر نمی کند. مدیران استقالل 
طی چند روز گذشته در سازمان لیگ پیگیر این موضوع بودند تا شاید راه حلی برای این مشکل پیدا کنند؛ 
اما به نظر می رسد تنها راه حل برای آنها تمدید قرارداد سیاوش یزدانی باشد. هنوز مشخص نیست بعد 
از دلخوری هایی که بر سر ماجرای اعزام به خدمت که منجر به از دست دادن تیم ملی شد برای سیاوش 

یزدانی به وجود آمده، این مدافع حاضر می شود قراردادش را با استقالل تمدید کند یا نه؟
 

»حاج صفی« از یونان به قطر می رسد
بازیکن چندپسته فوتبال ایران فصل جدید فوتبالی را هم در آ.اک.آتن شروع خواهد کرد.احسان حاج صفی 
از آن دست بازیکنانی اســت که در تمام پنجره های نقل و انتقاالتی سال های قبل فوتبال ایران مشتری های 
پرشماری داشته است. امسال هم از این قاعده مســتثنی نبوده و مثل همیشه باشگاه های لیگ برتری به 
دنبال جذب کاپیتان تیم ملی بودند. با این حال احسان حاج صفی از شرایطش در یونان کامال راضی است.

احسان در ۵0 درصد بازی های تیمش در جمع 11 نفر اصلی قرار داشــت و به طور کلی در 4۵ درصد از دقایق 
ممکن برای آ.اک.آتن به میدان رفت تا فصل نسبتا موفقی را پشت سر گذاشته باشد. با توجه به اینکه جایگاه 
احســان حاج صفی به عنوان کاپیتان تیم ملی هم تا حدود زیادی نزد کادرفنی تیم ملی تثبیت شده به نظر 
می رسد، احتمال آنکه احسان بخواهد در آستانه جام جهانی تغییری را تجربه کند، چیزی نزدیک به صفر است.

 

»ساکت الهامی« سرمربی هوادار شد
ساکت الهامی، سرمربی فصل گذشته نساجی مازندران به عنوان ســرمربی تیم فوتبال هوادار تهران 
انتخاب شد.به نقل از رسانه رسمی باشگاه هوادار، ساکت الهامی، سرمربی پیشین باشگاه های نساجی 
و تراکتور که به همراه دو باشگاه مذکور دو قهرمانی رقابت های جام حذفی فوتبال ایران را در کارنامه دارد، 
با عقد قراردادی رسمی به عنوان سرمربی هوادار معرفی شد.در جلسه معارفه ساکت الهامی، سرمربی 
جدید هوادار که چهارشنبه شب در دفتر باشگاه هوادار برگزار شد، محمد محمداسماعیلی ریاست هیئت 

مدیره و محمدجواد رحیمی، مدیرعامل باشگاه هوادار شرکت داشتند.
 

بازگشت لژیونر
یک رسانه کروات پیش بینی کرد باتوجه به نقل وانتقاالت باشگاه دیناموزاگرب کرواسی، صادق محرمی 
مدافع ملی پوش ایران این تیم را ترک می کند و به ایران بازمی گردد.باشگاه دیناموزاگرب کرواسی »بوشکا 

شوتالو« مدافع جوان و 22 ساله را به خدمت گرفت. این بازیکن سابقه بازی برای تیم های پایه کرواسی 
 »24sata را دارد و در ســال های اخیر در تیم های آتاالنتا و ورونا ایتالیا بازی کرده اســت.وب سایت
«کرواسی ضمن ارائه گزارشــی از حضور این بازیکن جوان و نقل و انتقاالت باشگاه دینامو زاگرب، به 

نام صادق محرمی مدافع ایرانی این تیم هم اشاره کرد.این سایت نوشت: »چاچیچ )سرمربی دینامو( 
مشکلی در خط دفاعی ندارد اما ماکسیمیر همچنان به دنبال گزینه دیگری برای جناح راست است. استفان 
ریستوفسکی گزینه اصلی دفاع راست دینامو است در حالی که صادق محرمی ممکن است تابستان امسال 
به ایران بازگردد.«محرمی در این سال ها همواره یکی از مدافعان اصلی تیم ملی ایران بوده است و باید دید 

چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. 

کافه ورزش

همه در انتظار نهایی شدن قرارداد؛

سپاهان با یک انتخاب 
مهیج به جای »نویدکیا«

پس از هفته ها گمانه زنی درباره انتخاب جانشین 
محرم نویدکیا به نظر می رســد انتظار هواداران 

سپاهان نیز مانند استقاللی ها رو به پایان است.
درست همان طور که انتخاب جانشین فرهاد 
مجیدی برای مصطفی آجورلو بســیار سخت 
بود و او تالش زیادی داشت تا گزینه مناسبی 
را انتخاب کند و بســیاری از گزینه های ایرانی 
هم به همین دلیل از پذیرفتن این مسئولیت 
اجتناب کردند، در سپاهان هم همین رویه به 
شکلی دیگر جریان داشــت و مدیران باشگاه 
که می دانستند گزینه ایرانی به شدت از سوی 
هواداران پس زده می شــود، از همان ابتدا به 
دنبال گزینه خارجــی رفتند.فیلیکس ماگات 
آلمانی اولین مربی ای بود که به صورت جدی 
مذاکرات مدیران سپاهان با او آغاز شد ولی این 
مربی با تجربه که افتخــارات زیادی در فوتبال 
آلمان دارد، در شرایطی که به حضور در سپاهان 
بسیار نزدیک شده بود، درنهایت تصمیم گرفت 
به ایران نیاید.پس از اینکه محمدرضا ساکت در 
مذاکره با ماگات به بن بست رسید، تمرکز روی 
ســایر گزینه هایی که کارنامه آنها بررسی شده 
بود بیشتر شــد و از میان آنها مذاکرات با ژوزه 
مورایس با جدیت بیشتری دنبال شد و در هفته  
گذشته این مربی به ایران آمد و سفر دو روزه ای 
در اصفهان داشت تا شرایط حضور در سپاهان 
را از نزدیک بررســی کند.پس از این سفر که با 
جلساتی طوالنی مدت   میان مدیران سپاهان و 
این مربی در اصفهان همراه بود، بر سر جزییات 
توافق شد ولی مبلغ قرارداد سبب شد تا رسمی 
شدن اعالم حضور این مربی پرتغالی۵6 ساله 
کمی به تعویق بیفتد.حاال اما پس از چند روز از 
بازگشت این مربی به کشورش به نظر می رسد 
کار حضور این مربی در سپاهان در حال نهایی 
شــدن اســت و فقط این مربی که قصد دارد 
خانواده اش را نیز به ایران بیــاورد، با توجه به 
اخباری که از وضعیت ایران در رسانه های جهان 
مخابره می  شود، در حال بررسی بیشتر شرایط 
و احتماال مشورت با مربیان پرتغالی است که 
ســابقه کار در ایران را دارند تا نسبت به امنیت 

خانواده اش اطمینان حاصل پیدا کند.

اخبار جهان

وز عکس ر

»مجیدی« بین خارجی 
های معروف امارات

سرمربی ســابق اســتقالل که با کسب 
قهرمانی لیگ برتر خلیج فارس پیشنهاد 
تیم اتحاد کلبا را متوجه خود دید، در حالی 
هدایت این تیم زردپوش را برعهده گرفته 
که بایــد با مربیان خارجی سرشــناس 
رقابت کند. در یکی از تصاویری که رسانه 
اماراتی منتشر کرده، فرهاد مجیدی بین 
چهره های شناخته شده سرمربیان لیگ 

این کشور قرار گرفته است.

ایسنا نوشت: رییس فدراسیون کشتی که برای پیگیری افزایش بودجه فدراسیون 
کشتی در سال جاری به وزارت ورزش در خیابان سئول رفته بود، پس از آنکه پوالدگر 
عنوان کرد هیچ بودجه ای برای کشــتی در نظر نگرفته است، با وی درگیری لفظی 
شدیدی پیدا کرد.علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی راهی وزارت ورزش و جوانان 
شد تا در جلسه ای با ســید محمد پوالدگر، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش، 
درخواست خود برای افزایش بودجه فدراسیون کشتی در سال جاری را پیگیری کند. 
این جلسه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح آغاز و به مدت 3 ساعت به طول انجامید؛ 
اما در نهایت با درگیری لفظی شدید میان دبیر و پوالدگر به پایان رسید. دبیر ابتدا در 
این جلسه ضمن ارائه گزارش مالی فدراسیون کشتی و ساخت و سازها و سفرهای 
برون مرزی و سایر هزینه ها به معاون ورزش قهرمانی، خطاب به پوالدگر می گوید: 
االن چهارمین ماه سال است و تازه االن می خواهید بودجه امسال را بدهید؟ ما در 
همین 3 ماه گذشته 30 میلیارد تومان در کشتی هزینه کرده ایم که شامل ساخت و 
سازها، سفرهای برون مرزی، اردوها و ... بوده؛ اما شما فقط 3 میلیارد تومان به ما 
داده اید. فدراسیون کشتی سال گذشته با 14۵0 نفر 
اعزام، بیشترین اعزام را در میان فدراسیون های 
ورزشی داشته است.در شرایطی که دبیر خواستار 

کشــتی بــا افزایــش بودجه 
توجه به تورم 
و هزینه های 
شــده  انجــام 
می شــود، پوالدگر در جواب 
او می گوید: با توجه به اینکه شــما مبلغ 
70 میلیارد تومان از مجلس دریافت کرده اید، ما 
بودجه کشتی برای امسال را صفر در نظر گرفتیم 
و بودجه فدراسیون ها را بستیم.دبیر ضمن ابراز 
تعجب از صحبت های معاون وزیر در پاســخ می 

گوید: مجلس شورای اسالمی مبلغ 70 میلیارد تومان را مازاد بر بودجه وزارت ورزش 
و با توجه به جایگاه و افتخارآفرینی های کشتی برای فدراسیون کشتی در نظر گرفته 
و این موضوع هیچ ارتباطی به بودجــه وزارت ورزش ندارد. ایــن مبلغ نیز هنوز به 
فدراسیون پرداخت نشده و هفته گذشته از ســازمان برنامه و بودجه به فدراسیون 
کشــتی آمدند تا درباره نحوه پرداخت 70 میلیارد تومان به کشتی صحبت کنیم.با 
وجود اظهارات دبیر، پوالدگر در صحبت های خود چند مرتبه از بودجه 70 میلیاردی 
فدراسیون کشتی صحبت می کند که دبیر در نهایت با عصبانیت در پاسخ می گوید: 
حاج آقا من را گرفته ای؟ من دیگر چطور باید صحبت کنم و به شما توضیح بدهم که 
این مبلغ 70 میلیارد تومان ارتباطی به بودجه وزارت ورزش ندارد؟ مگر من بیکارم که 
3 ساعت اینجا بنشینم گزارش بدهم و باز شما حرف خودت را بزنی؟پوالدگر در جواب 
دبیر می گوید: ما بودجه شما را شب گذشته بستیم و قرار نیست بودجه ای به کشتی 
در سال جدید پرداخت شود که این بار دبیر با عصبانیت شدیدتر از قبل می گوید مگر 
شما که هستید که بخواهید برای کشتی تصمیم بگیرید. اگر می خواهید من را بردارید 

تو برای کشــتی تصمیم اما تا روزی که هســتم اجازه نمی دهــم تو و امثال 
اما بگیرید.پوالدگر در پاسخ می گوید: من معاون وزیرم 

دبیر به او می گوید هر که می خواهی باش تو کارمند دولت 
هستی و وظیفه داری حق کشتی را بدهی.دبیر در این جلسه 

از امضای تفاهم نامه خودداری مــی کند و خطاب به 
معاون وزیر می گوید: من دیگر هیچ کاری با شما 
ندارم و از این به بعد کارم فقط با وزیر ورزش خواهد 
بود. من سر کشتی با هیچ کس تعارف ندارم و 
به کشتی نیامده ام تا اجازه بدهم حق کشتی 
را کسی ضایع کند.این جلسه در نهایت با باال 
گرفتن تنش میان دبیر و پوالدگر به درگیری 

لفظی کشیده می شــود و بدون نتیجه به پایان 
می رسد.

جزییات درگیری شدید »علیرضا دبیر« با معاون وزیر؛

کشتی بدون بودجه!

    خداحافظی های تلخ در فوتبال ایران؛

   خوش استقبال و بد بدرقه!

این روزها خبر از دلخوری »وریا غفوری« از مســئولین باشگاه استقالل به گوش  ایمان گودرزی 
می رسد. اگر اســتقالل قصد تمدید با این بازیکن را نداشته باشد کاپیتان دوست 
داشتنی آبی ها که فصل گذشته جام را بدون باخت باالی سر برد حاال به نظر می رسد با خدافظی اجباری با آبی 
پوشان روبه رو است. به نظر می رسد فوتبال ایران قصد ترک رسم خدافظی تلخ بازیکنان بزرگ خودش را ندارد. 

به این بهانه چند خدافظی تلخ فوتبالیست های ایران را از فوتبال بررسی می کنیم.

  علی کریمی
خداحافظی او تلخ بود. در فینال حذفی سال ۹2 مقابل سپاهان، رسما از فوتبال خداحافظی کرد اما بعد از مدتی 
بازگشت اما دیگر دیر شــده بود. کی روش او را به تیم ملی دعوت نکرد و سرانجام سال ۹3 بدون اینکه در زمین 
بازی باشد، از فوتبال خداحافظی کرد. جادوگر در نامه خداحافظی اش نوشت: »اما از اینکه نتوانستم با پیراهن 
تیم محبوبم پرسپولیس فوتبال را ترک کنم اصال ناراحت نیستم زیر این اتفاق عجیبی نیست! هرگز تن به بازی 
خداحافظی که متاســفانه در فوتبال ما نوعی حرکت تشــریفاتی، تبلیغاتی و بعضا ریاکارانه است نخواهم داد. 

بسیاری از بزرگان فوتبال ما بی سروصدا خاموش شدند و به گورستان فراموشی رهسپار شدند.«

   مهدی مهدوی کیا
صحنه ای به نام خداحافظی مهدوی کیا از بازی های ملی، در خاطر کسی نمانده است. بعد از تساوی مقابل کره جنوبی 
در آخرین بازی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی و حذف تیم ملی، مهدی با اشک و گریه، از بازی های ملی کنار کشید. 
از خداحافظی او یک نامه به یادماندنی در ذهن مانده. در سال هایی که می گفتند مهدی ساق پایش را به خاطر هامبورگ 
در بازی های ملی حفظ می کرد، او پاسخی نداد تا اینکه در نامه خداحافظی اش نوشت: »کالم آخرم خطاب به افرادی 
است که بازیکنان ملی را وطن فروش خوانده اند. شما با ارائه کدام مدرک و با چه جراتی به خود اجازه می دهید در مورد 
بازیکنان ملی این گونه قضاوت کنید. توصیه می کنم، شب هنگام که سر بر بالین می گذارید، کمی به شرف و وجدان 
فکر کنید...« مهدوی کیا در سال ۹2 هم پس از آن فینال معروف حذفی مقابل سپاهان و شکست پرسپولیس، با یک 

به تلخی گفت: »رفتم تا هو نشوم.«آه، از فوتبال برای همیشه خداحافظی کرد و دنیــا 

   علی دایی
خداحافظی او از بازی های ملی بسیار تلخ بود. دایی با 14۹ بازی ملی و 10۹ گل، باید برازنده تر از تیم ملی می رفت 
ولی جو ایام جام جهانی 2006 و اتفاقات پس از آن، باعث شد تا دایی با دلخوری از فوتبال ملی برود. آخرین بازی ملی 
دایی مقابل آنگوال بود و بعد از آن دیگر در بازی های ملی دیده نشد. در آن ایام به خاطر حضور دایی در ترکیب ثابت 
ایران، برایش جک ها می ساختند و دریغ از اینکه سال ها بعد همه می گویند کاش یکی مثل او بود. دایی بعد از جام 
جهانی و پس از انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی، در لیست 40 نفره او قرار نداشت و البته سرمربی وقت 
ایران بارها گفت به دایی هرگز بی احترامی نمی کند و باید به بهترین شکل از او تجلیل شود. دایی بعدها در مصاحبه 
ای گفت: »برای کدام بازیکن احترام قائل بودند و برای چه کسی بازی دوستانه گذاشتند که حاال برای من بگذارند؟!« 

   احمدرضا عابدزاده
بازی ایران و آلمان در جام جهانی ۹8 آخرین بــازی احمدرضا با پیراهن تیم ملی ایران بود. قبل از جام ملت ها 
2000 تا دل تان بخواهید درباره چرایی بیرون ماندن او شایعه ساخته شد. از دعواها و درگیری ها بگیرید تا خط 
خوردنش توسط جالل طالبی. البته ســرمربی وقت تیم ملی بعدها گفت: »همه دکترها گفته بودند احمدرضا 
مشکل دارد و نمی تواند بازی کند، با این حال آخرش تاکید می کند آقای طالبی هر چه شما بگویید!« او حتی 
جمالت دیگری هم گفت: »بعد از بازگشت از قطر به ایران برای یک بازی دوستانه، هم اتاقی عابدزاده به من گفت 
احمدرضا می خواهد خداحافظی کند اما نمی دانم چرا بعدها آن اتفاق ها افتاد.« هنوز خداحافظی احمدرضا از تیم 
ملی جنجالی است و خودش گهگاهی با حرف هایی که می زند، ابهام ها را بیشتر می کند. خداحافظی عابدزاده 
از رده باشگاهی هم کم جنجال نداشت. سال 81 بعد از دعوا با علی پروین او را از پرسپولیس کنار گذاشتند و برای 

همیشه کفش ها را آویخت. 

   علی پروین
علی پروین هم چیزی به اسم بازی خداحافظی یا تقدیر و تشــکر یادش نمی آید. بازی خداحافظی او در رده 
باشگاهی، در ذهن کمتر کسی مانده. در سال 66 در نیمه نهایی بازی های باشگاه های تهران، مقابل هما بازی کرد 
و گل هم زد. در بازی فینال که با شکست یک بر صفر پرسپولیس مقابل دارایی همراه شد، پروین بازی نکرد و پس 
از آن از بازی های باشگاهی کنار کشید. در رده ملی هم او به خاطر قانون 27 ساله ها که باعث شد امثال حجازی 
هم کنار بکشند، از تیم ملی بیرون ماند. البته او قبل از اجرای این قانون از بازی های ملی خداحافظی کرد. آخرین 
بازی های او با پیراهن ملی در مقدماتی المپیک 1۹80 بود که در سنگاپور کاپیتان تیم ملی بود. با وجود صعود ایران 
به المپیک، مسئوالن کشور بازی ها را تحریم کردند. پروین هم جزو بازیکنانی بود که در سکوت و به دور از زمین 

فوتبال، خداحافظی کرد.
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عضو شورای شهر:

اصفهان سرمایه پذیرتر شده است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: رسانه ها می توانند در عرصه جذب سرمایه گذار در بخش 
نرم افزاری کمک حال شهر باشند.فرزانه کالهدوزان افزود: اصفهان نسبت به گذشته سرمایه پذیرتر 

شده به طوری که مصادیق مختلفی از جلب سرمایه پذیری در حال رقم خوردن است.
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر 
تصریح کرد: امروز سرمایه پذیری تنها به 
ساخت وساز ساختمان نیست، چه بسا 
شــاهد ورود ســرمایه گذاران در عرصه 
نرم افزاری، تکنولــوژی و دانش بنیان 
هستیم به طوری که امروز ۲۵ درصد از 
شرکت های ساخت تجهیزات پزشکی 

در اصفهان مستقر است.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت مطلوب 
استارت آپ ها در اصفهان گفت: اصفهان 

ظرفیت های علمی بی نظیری دارد و در واقع اصفهان کریدور علم و فناوری اســت که باید در این 
عرصه بیشتر کار رسانه ای شود.وی اضافه کرد: امروز مســئله محله محوری محدود به حضور در 
محله و رویداد محوری نیســت، بلکه احصای مشکالت و آســیب های محالت و رفع زیربنایی 

چالش ها در حال رقم خوردن است.
 

عضو شورای شهر:

تهدیدهای شهری را به فرصت تبدیل کنیم
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الزم است فضایی را برای همفکری به وجود 
آوریم و روی نقاط مثبت شــهر اصفهان تمرکز کنیم.سیدامیر ســامع  ادامه داد: اگر می خواهیم 
شاهد یک اتفاق جدید و تاثیرگذار باشیم، باید در شهر تمرکز ایجاد شود، به عنوان مثال اگر امروز 
سخن از پسماند شود، دیگر برای رسانه ها هیچ جذابیتی ندارد، شهردار لندن به مدت ۱۰ سال روی 

موضوع پسماند سخن گفت تا چند درصد از پسماند در شهر کمتر شد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: همه به دنبال آن هســتیم که کار جدیدی انجام 
دهیم، درحالی که اتفاقات جدید نیاز به همراهی، هم ســویی و در نهایت ترویج دارد، البته تکرار 
تیترها نیز باعث فرهنگ سازی می شود.وی خاطرنشــان کرد: اگر به نظافت بیرون از منزل خود 
اهمیت نمی دهیم به این دلیل است که با مردم صحبت نشده است که چه میزان هزینه برای تمیز 
شدن شهر صرف می شود؛ رســانه ها و مدیران دیگر درباره فضای سبز، پســماند و تفکیک زباله 
ســخن نمی گویند.ســامع با بیان اینکه باید فضایی را برای همفکری تشکیل دهیم و روی نقاط 
مثبت شــهر اصفهان تمرکز کنیم، اظهار کرد: به طور مثال اصفهان شاید تنها شهری در کشور باشد 
که طی ۱۵ سال گذشته به طور مستقیم زباله دفن نکرده، همچنین ۱۵ سال است کود تولید شده 
در شهر اصفهان استاندارد است، امروز در شهر ۲۰۰ لیتر پساب را تصفیه و استفاده می کنیم که در 
کشور بی نظیر است، روزانه یک هزار تن زباله معادل ۴۰۰ کامیون تولید می شود، در مواقعی آمار 

تفکیک شهروندان اصفهان از مبدأ ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده و این کار بسیار ارزشمند است.
وی تاکید کرد: تهدیدهای شهری را باید به فرصت تبدیل کنیم، الزم است با مردم گفت وگو شود و 

ارزش ها را برای آن ها مطرح کرد و از اقدامات مثبت سخن گفت.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: موضوع احداث و تجهیز ساختمان های سازگار با 
محیط زیست از جمله موضوعاتی است که رســیدن به هدف آن را می توان با رسانه ها پیش برد؛ 
ساختمان های امروز به شدت انرژی و آب مصرف می کنند، گویی امروز مسابقه ای از مصرف در 

شهر ایجاد شده است.

بحرانگردوغبارگاوخونی،بیخگوشاصفهانواستانهایهمجوار؛

درد اصفهان، رنج ایران

ایرنا:    فعال شدن کانون گردوغبار تاالب گاوخونی در شرق اصفهان بحرانی 
است که کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند، اتفاقی که به گفته آنها 
با پرداخت نشدن حقابه این تاالب روزبه روز به آن نزدیک تر می شویم و 
در این صورت شهرها و استان های هم جوار را تحت تhثیر قرار می دهد. 

به گفته کارشناسان، خشکسالی  و تغییر اقلیم از مهم ترین عوامل ایجاد 
کانون های گردوغبار اصفهان اســتY اما عوامل انسان ساز دلیل اصلی 
تبدیل دشت سگزی به یکی از کانون های بحرانی گردوغبار بوده که شرق 

شهرستان اصفهان را تحت تاثیر قرار می دهد.
آن طور که کارشناسان گفته اند، بازوی شــرقی غربی تاالب گاوخونی در 
شرق اصفهان از بازوی سگزی قوی تر است و کنترل کردن چشمه های 
ریزگردهای تاالب در صورت فعال شدن بسیار دشوار خواهد بود، عالوه  بر 
این ســونامی ریزگردهای نمک نیز از دیگر تهدیدهای فعال شدن کانون 

ریزگردهای تاالب است که امکان کشاورزی در منطقه را از بین می برد.
علی نریمانی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان نیز با بیان اینکه منشأ گردوغبارِ ســال های اخیر، محلی است، 
گفت: اما منشأ ۸۰ درصد گردوغبارهای ماه های اخیر در  اصفهان، خارجی 
بود.نریمانی اظهار داشــت: به طور معمول از اســفند تا آخر تیر و مرداد 
کانون های محلی به دلیل وزش باد فعال می شوند که تا به امروز در این 

مناطق ۳۱۰ هزار هکتار جنگل دست کاشــت و نزدیک به ۳۰ هزار و ۸۰۰ 
هکتار عملیات مالچ پاشی و بیش از ۱۰۰ کیلومتر عملیات سوخت گیری 

و ۸۰۰ کیلومتر بادشکن غیرزنده اجرایی شد.
وی ادامه داد: همچنین  ۶۰۰ کیلومتر بادشکن زنده اجرا شد و بیش از ۴۰ 
هزار هکتار مدیریت روان آب و حدود ۳۱۰ هزار هکتار عملیات قرق برای 

حفظ جنگل های دست کاشت صورت گرفت.
به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، 
اگرچه از ســال ۱۳۸۰ در ارتباط با کانون های بحرانی فرســایش بادی و 
گردوغبار مطالعه صورت گرفته ؛ اما تجارب و مستندات آن به دهه ۴۰ و ۵۰ 
و خشکسالی های آن زمان بر می گردد.وی اضافه کرد: بوته کنی ها در آن 
زمان، طوفان های سیاه را در منطقه کاشان، آران و بیدگل و اردستان رقم زد 
که همین امر باعث شد در سال ۱۳۴۹ در منطقه »آقا علی عباس« بادرود 
نطنز، کاشان و اردستان عملیات بیابان زدایی آغاز و ۷۰ درصد جنگل های 
دست کاشت عامل تثبیت گردوغبار شــود؛ اما دیگر شاهد طوفان های 

ماسه ای آسیب زا نباشیم. 
نریمانی با اشاره به اینکه از ۵۰ سال گذشته عملیات بیابان زدایی در استان 
اصفهان انجام می شــود، گفت: بیابان زایی نیز در شــمار زلزله خاموش 
طبقه بندی می شود، اتفاقی که در سوریه و عراق شاهد آن بودیم و شاید ۱۰ 

سال پیش تصور نمی کردیم که ابعاد این گردوغبارها به حدی باشد که به 
کشورمان برسد و شاهد بروز این گردوغبار در داخل و مرکز کشور باشیم.

وی با اشــاره به اینکه دشــت ســگزی در دهه ۵۰ به مرورزمان به خاطر 
برداشــت های متعــدد از  آب های زیرزمینــی و چاه های کشــاورزی، 
مسدودکردن رودخانه و تخریب معادن به کانون فرسایش بادی مبدل 
شد، ادامه داد: پس از سال ۵۸ طرح بیابان زدایی شکل گرفت و امسال 
طی مطالعه ای با دانشــگاه یــزد و صنعتی اصفهان شناســایی مناطق 
بحران زا در این دشت در دســتور کار قرار گرفت که مطابق با آن عملیات 

مهار مشخص شد.
وی با اشــاره به وجود ۳۴ هزار هکتار کانون بحران درجه یک در دشت 
ســگزی، گفت: با جنگل دست کاشــت در  ۱۲ هزار هکتار از این وسعت 
توانستیم بخش هایی از آن را به مرحله تثبیت برسانیم، همچنین در  ۱۵ 
هزار هکتار از دشت سگزی طرح هایی چون مناطق مسکونی، تاسیسات 

و شهرک های صنعتی اجرا کرده ایم.
به گفته نریمانی، هفت تا هشــت هزار هکتار از دشــت سگزی به دلیل 
اینکه مجموعه ای از کوره های آجرپزی، شن و ماسه، گچ  و رس را در خود 
جای داده است و برداشت و فرآوری آن هم در این منطقه صورت می گیرد، 

تخریب شده و به بحرانی ترین کانون گردوغبار تبدیل شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشان گفت: صدور مجوز تاسیسات جدید گردشگری 
باید باتوجه بــه ظرفیت ها و امکان ســنجی هر محله 
به ویژه محله های تاریخی مدنظر گرفته شــود.احمد 
دانایی نیا در نشست رفع موانع و مشکالت محله های 
تاریخی در مسجد و محله تاریخی آقابزرگ کاشان اظهار 
کرد: صدور مجوز تاسیسات جدید گردشگری منطبق با 
ظرفیت ها و امکان سنجی هر محله به مدیریت فرهنگی 
ما در این حوزه بســتگی دارد.وی افــزود: ازآنجاکه 
راه اندازی تاسیسات گردشگری در بافت های تاریخی 

به منزله اکسیژن مصنوعی است زمانی محله ها حیات 
و پویایی خود را خواهد یافت که ســاکنان واقعی که 

محله را ترک کردند بازگردند و در آن رفت وآمد کنند.
به گفته وی، نباید این موضوع پیش بیاید که هر خانه ای 
در بافت تاریخی تبدیل به اقامتگاه گردشــگری شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشــان گفت: تپش نبض بافت تاریخی در هیاهوی 
ســاکنان بومی محله ها و جاری بودن زندگی واقعی 
در آن است.دانایی نیا گفت: تالش ما در احیای محله 
با همه کارکردهای تاریخــی، فرهنگی و اجتماعی آن 
اســت البته در احیا و با زنده سازی خانه های تاریخی 
باید حرمت و آســایش مردم محلی حفــظ و نباید 
آسایش در محالت ســلب شــود.به گفته وی، نبود 
حلقه های هم اندیشــی یکــی از عــوارض مهم زنده 

نبودن و ناکارآمدی بافت تاریخی اســت. محله ها و 
بافت های تاریخــی نیازمند حلقه های هم اندیشــی 
مدیران تاسیسات گردشگری با ساکنان محله هستند.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشــان گفت: کاشــان به لحاظ وجود قابلیت های 
تاریخی و جاذبه های گردشگری موردتوجه گردشگران 
قرار گرفته که این مهم می توانــد یک فرصت و تهدید 
در کنار هم تلقی شــود.دانایی نیا گفــت: معضالت و 
مشکالت با نشستن در اداره ها برطرف نمی شود بلکه 
ریشــه مشــکالت را باید در محله ها جست وجو کرد. 
میراث فرهنگی متعلق به یک گروه ۵۰ تا ۶۰ نفره اداری 
نیست و این تفکر از ریشه و بن باطل و در هیچ کجای 
دنیا این گونه نیســت بلکه مردم میراث داران واقعی 

شهر هستند.

ضرورت صدور مجوز تاسیسات گردشگری متناسب با 
بافت تاریخی کاشان

بازویشرقیغربیتاالبگاوخونیدرشرقاصفهاناز
بازویسگزیقویتراستوکنترلکردنچشمههای
ریزگردهایتاالبدرصورتفعالشدنبسیاردشوار
خواهدبود،عالوهبراینسونامیریزگردهاینمکنیز
ازدیگرتهدیدهایفعالشدنکانونریزگردهایتاالب

است

عضو هیئت رییسه شورای شهر مطرح کرد:

تهیه پیوست رسانه ای برای پروژه های شهری
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: مشاوره، طرح مسئله و پیوست رسانه ای 

سه عرصه تعامل و ارتباط رسانه ها با مدیریت شهری است.
علی صالحی در جلسه هم اندیشی هیئت رییســه شورای اسالمی شهر با مدیران رسانه های شهر 
اصفهان با موضوع »مسائل شهری و نقش رسانه ها در جلب مشارکت مردم در اداره شهر«، اظهار 
کرد: هدف شورای اسالمی شهر از برگزاری این قبیل جلسات، گفت وگوی دوطرفه و تعاملی است 

و هرگز به عنوان نشست خبری به آن نمی نگریم.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که سلسله نشســت های فصلی با رســانه ها بر اساس همفکری و 
مشورت خواهی داشته باشیم که در این راستا تاکنون دو جلسه با اصحاب رسانه برگزار شده است.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در این نشست ها به این مهم رسیدیم که از 
ظرفیت اصحاب رسانه به عنوان مرجع نخبگان شهر و همچنین دیده بان مطالبات مردمی استفاده 

کنیم، زیرا رسانه ها در بعد نظارتی می توانند در کنار شورای اسالمی شهر باشند.
وی با بیان اینکه به دنبال یک کار هدفمند فارغ از یک قاب تبلیغاتی هستیم، تصریح کرد: در ابتدا 

در نظر داریم از اصحاب رسانه برای تصمیمات بزرگ شهری مشاوره بگیریم.
صالحی خاطرنشان کرد: فراتر از مشورت خواهی که در مجموعه مدیریت شهری و مجموعه های 
موازی شکل می گیرد، گاهی الزم است وضعیت شــاخص های اجتماعی را در نظر بگیریم که در 

این راستا اصحاب رسانه می توانند کمک کنند.
وی اظهار کرد: گاهی اوقات نیاز به این داریم که بدانیم چه مطالبه ای در بدنه جامعه وجود دارد که 
پاسخ به آن فوری است که در این زمینه نیز رســانه می تواند به مجموعه مدیریت شهری مشاوره 
دهد.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به طرح مسئله اولویت های مدیریت 
شهری، گفت: گاهی اوقات اتفاقات قابل توجهی در شهر رقم می خورد که نیاز است حین و بعد از 

اجرا به بوته نقد گذاشته شود تا از نقطه نظرات همکاران رسانه ای استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه محور سوم همکاری با رسانه ها، مســئله پیوست های رسانه ای است که دغدغه 
اصلی آنها نیز به شــمار می رود، افزود: در راهبردهای بودجه ای ۱۴۰۱ که از سوی شورای اسالمی 
شهر به شهرداری ابالغ شده است، شهرداری مکلف شد در انجام پروژه ها پیوست های فرهنگی، 

رسانه ای، اجتماعی، فناوری و محیط زیستی را فراهم کند.
صالحی تصریح کرد: امروز به نقطه قابل قبولی در امر تدوین پیوست های فرهنگی برای پروژه ها 
باتوجه به مصوبه شورای اسالمی شهر در سال ۹۵ رســیده ایم، اما در حوزه تدوین پیوست رسانه، 

صاحب نظران اصلی، اصحاب رسانه هستند.
وی خاطرنشان کرد: معتقد هستیم اداره بهتر شهر تحت عنوان »اصفهان من، شهر زندگی« جز با 
درگیرکردن سطوح مختلف جامعه نخبگان شهری و استفاده از نقطه نظرات آنها محقق نمی شود.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به مسئله جهاد تبیین، اظهار کرد: جهاد 
تبیین وظایفی را برعهده مسئوالن شهری گذاشته است، در این راستا امیدواریم آن جایی که نیاز 
به اعتمادسازی، پاسخگویی یا گفت وگوی بیشــتر با مردم بدون واسطه است، بتوانیم مسئولیت 

خود را انجام دهیم.
وی افزود: گام بعدی امیدآفرینی است که ما هر چه بهتر بتوانیم مسائل مردم را حل کنیم، در حوزه 

امیدآفرینی موثرتر خواهیم بود.
صالحی با بیان اینکه در نظر داریم خروجی این جلسات را در اصالح فرآیندهای اداره شهر به کار 
گیریم، تصریح کرد: سیاست تعاملی شــهرداری را بر مبنای خروجی های این جلسات ارزیابی 

خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: نوع نگاه شــورای اسالمی شهر و حتی شخص شــهردار این است که هر چه کمتر 
به سمت عوام گرایی در افتتاح پروژه ها در محالت برویم، اعتمادســازی زودتر محقق می شود؛ 

بنابراین به عمل گرایی به عنوان عامل اعتمادساز اعتقاد داریم.

با مسئولان

خبر روزخبر

برپایی گالری صنایع دستی 
یک بانوی کارآفرین در 

نوش آباد
گالری گنــدم، بــا آثــاری از زهرا ســادات 
اصفهانیان در رشــته های گیوه بافی، لباس و 
زیورآالت اصیل و سنتی ایرانی در سرای طاق 

چشمه نوش آباد گشایش یافت.
یک بانوی کارآفرین در حوزه صنایع دســتی 
در گفت وگو با ایســنا، گفت: نمایشــگاه های 
صنایع دستی، بستر مناســبی برای معرفی 
توانمندی و خالقیت زنان و دختران در مسیر 

رونق اقتصاد خانواده و جامعه است.
زهرا سادات اصفهانیان افزود: حمایت از بانوان 
کارآفرین منجر به تقویت روحیه امید و انگیزه 
برای اســتفاده خالقانه از توانمندی، دانش و 
هنر آنها می شود که ایجاد فضای مناسب برای 
شناساندن هنر بانوان، یکی از راه های حمایت 
از آن است.وی افزود: برگزاری نمایشگاه های 
موقت یا دائــم عرضه آثار بانــوان، خرید آثار 
توســط دســتگاه های دولتی بــرای جایزه 
جشنواره ها و هدیه در تجلیل از کارکنان از دیگر 
رویکردهای عمل گرایانه برای حمایت از بانوان 
کارآفرین است.این بانوی کارآفرین در حوزه 
صنایع دستی، تصریح کرد: در این نمایشگاه 
آثار هنری در رشــته های زیــورآالت و لباس 
ایرانی و هنر صنعت فراموش شده گیوه بافی 
به نمایش گذاشته شده  که از اول تا سوم ماه 
جاری، پذیرای بانوان هنردوست و گردشگران 
شهر زیرزمینی نوش آباد خواهد بود.وی گفت: 
گیوه بافی یکی از هنرهای دستی ایران است 
که از دیرباز زنان و دختران در بسیاری از مناطق 
کاشان نیز با آن آشنایی داشته اند ؛اما با ورود 
انواع کفش به بــازار، گیوه بافی هم فراموش 
شــده و فقط در روســتای نشــلج به صورت 

محدود این هنر صنعت باقی مانده است.
 اصفهانیــان، تصریح کرد: هــدف از آموزش 
صنایع دســتی برای مــن، ایجاد اشــتغال 
به صورت حرفــه ای و تخصصــی و مطابق با 
استاندارد برای بانوان است و ضمن این که هنر 
نیاکان ما به صورت کاربردی وارد زندگی مردم 
شــود تا هم کمک به اقتصاد خانواده باشد و 
هم فرهنگ ایرانی را به کل جهان معرفی کنم.

معاون وزیر علوم:

دانشگاه، هنر و اصفهان سه واژه مهم در تعالی پیشرفت کشور هستند 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ظرفیت دانشگاهی رشته های هنر در کشور حدود ۲۰ هزار صندلی است، گفت: ظرفیت این دانشگاه ها برای 
پاسخگویی به متقاضیان باید افزایش یابد.هاشم داداش پور اظهار داشت: حوزه هنر نسبت به گذشته در جامعه جای خود را خود را بازکرده که یکی از بسترهای 
مهم رشد آن در دانشگاه های هنر تعریف شده است.معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰ داوطلبان رشته هنر ۵۳ 
هزار نفر از یک میلیون و ۲۸۰ نفر بودند درحالی که در یک دهه اخیر شمار داوطلبان هنر سه برابر شده و این امر بیانگر یک اتفاق جدید در الیه اجتماعی جامعه 
است که دانشگاه هنر باید پاسخگو باشد.داداش پور با بیان اینکه دانشگاه بزرگ ترین دارایی یک شهر است، خاطرنشان کرد: استاندار هر استان نقش مهمی 
در توسعه دانشگاه ها دارد زیرا در جایگاه دولت است و ما از استاندار اصفهان انتظار حمایت داریم.در ادامه رضا خواجه احمد عطاری، سرپرست دانشگاه هنر 
اصفهان نیز اظهار داشت: دانشگاه هنر نیازمند به برندسازی در صنعت و اقتصاد است.وی با بیان اینکه دانشگاه، هنر و اصفهان سه واژه مهم در تعالی پیشرفت 

کشور هستند، تصریح کرد: دانشگاه هنر با ظرفیت های اصفهان به عنوان مهد هنر، می تواند مهد فرهنگ ایران باشد.

صبحگاه همدلی 
مدیران شهری 

اصفهان
صبحــگاه همدلــی مدیران 
شــهری اصفهان دوم تیرماه 
با حضــور شــهردار اصفهان، 
اعضای شورای اسالمی شهر 

و مدیران شهری برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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6 اقدام بدون هزینه جهت کاهش مصرف برق

صرفه جویی در مصرف برق باعث کاهش هزینه ها و هم چنین تاثیر گذاری مثبت بر محیط زیست خواهد 
شد. صرفه جویی به معنای کشف راه حل هایی جهت استفاده بهتر از منابع محدود و تمام شدنی، به خصوص منابع 
تجدید ناپذیر است. با انتخاب بهترین و کم هزینه ترین راه حل ها برای گرم و سرد کردن خانه، استفاده درست و بهینه 
از وسایل برقی خانگی تا اندازه زیادی می توان از هدر رفتن و مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کرد. در این مطلب سعی 

شده با بیان روش ها و راه حل هایی ساده سعی در کاهش مصرف برق خانگی داشته باشیم.

با فرارســیدن فصل گرما، شــاهد چالش آبی در اصفهان باشــیم. هرچند تا یکی دوســال پیش مدام تاکید می شــد که جیره بندی آب در این استان »خط حال آبی اصفهان خوب نیســت. کاهش بارندگی ها و وضعیت وخیم منابع آبی و خشکســالی زاینده رود دســت به دست هم داده تا هرسال 
قرمز« است و کار به جیره بندی نمی کشد و مشکلی در تامین آب شرب وجود ندارد؛ اما در واقعیت شاهد بودیم که اصفهانی ها در فصل تابستان و با باالرفتن مصرف آب و برق، ساعات طوالنی در روز با قطعی آب مواجه بودند یا افت شدید فشار آب را در منازل خود تجربه کردند. به هرحال اینکه وضعیت منابع 
آبی و ذخیره آب سد زاینده رود »فاجعه« است، واقعیتی است که نمی توان از آن چشم پوشید. فرهنگ مصرف مردم هم همچنان جای انتقاد دارد هرچند مسئوالن آبفای استان می گویند این مورد در اصفهان با فرهنگ سازی های صورت گرفته، پیشرفت خوبی داشته اما بازهم برای آن که از تنش آبی در این 
روزها و ماه های داغ و بسیار گرم، راحت تر عبور کنیم، همچنان الزم است مردم بیشــتر مراعات و صرفه جویی کنند. صرفه جویی در مصرف آب در خانه نیاز به هیچ هزینه اضافی ندارد. با اینکه وسایل و دستگاه های صرفه جویی آب مختلفی در بازار وجود دارد، اما حتی بدون کمک گرفتن از این وسایل هم می 

توانید در مصرف آب صرفه جویی کنید.در ادامه به برخی از این راهکارهای صرفه جویی اشاره می کنیم:
به عنوان مثال، 75 درصد از آب استفاده شده در خانه ها مربوط به حمام و 25 درصد آن مربوط به دست شویی می شود. با نصب شیر های کم فشار و تقویت کننده های شــناور که هزینه چندانی ندارند می توانید به میزان قابل توجهی در مصرف آب ماهیانه خانه تان صرفه جویی کنید.وقتی همه  اعضای خانواده از 
اهمیت بحران کمبود آب آگاه باشند، صرفه جویی در مصرف آن به مسئله ای طبیعی در خانه تبدیل خواهد شد. والدین حتما برای آموزش فرزندان برای استفاده از روش های صرفه جویی کننده در مصرف آب زمان بگذارند. یادتان باشد مسئله کمبود آب را جدی بگیرید و صرفه جویی در مصرف آن رابه یکی از عادت های خانواده درآورید.

چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟

چند راهکار ساده

 صرفه جویی در مصرف آب در خانه  
 1. شیر و لوله های آب را چک کنید که نشتی نداشته باشند 

یک چکه کوچک از شیر آب قدیمی و خراب می توانید 75 لیتر آب را دریک روز هدر دهد. نشت های بزرگ تر 
این هدر رفتن آب را به صد ها لیتر در روز می رسانند.

 2. از دستشویی به عنوان زیرسیگاری یا سطل آشغال استفاده نکنید 
هر بار که به خاطر دور ریختن ته سیگار یا دستمال کاغذی یا آشغال هایی مثل این سیفون دستشویی را می 

زنید، 20 تا 25 لیتر آب هدر خواهد رفت.
 3. دستشویی ها را برای نشتی چک کنید 

کمی رنگ خوراکی در مخزن دستشــویی فرنگی بریزید، اگر بدون سیفون زدن، رنگ تا 30 دقیقه به کاسه 
دستشویی تراوش کرد، نشتی وجوددارد که باید بالفاصله تعمیر شود.

 4. از کنتور آب برای چک کردن نشتی های پنهان آب استفاده کنید 
کنتور آب خانه را بخوانید، دو ساعت از آب اســتفاده نکرده و دوباره شماره آن را بخوانید. اگر شماره یکسان 

نباشد حتما نشتی در خانه وجود دارد.
 5. از سردوشی هایی که در مصرف آب صرفه جویی می کند و همچنین شیرآب های کم فشار استفاده کنید 

نصب این سردوشی ها بسیار ســاده بوده و هزینه بســیار کمی هم به دنبال دارد. یادتان باشد، دوش های 
طوالنی با آب داغ، در هر دقیقه 20 تا 35 لیتر آب هدر می دهد. زمان دوش گرفتن هایتان را محدودتر کنید.

 6. در مخزن دستشویی بطری های پالستیکی یا تقویت کننده شناور قرار دهید 
برای صرفه جویــی در آب و کاهش هدر رفتن آن، به ارتفاع 2 تا 5 ســانت داخل دو بطری پالســتیکی را با 
سنگ ریزه پر کنید تا سنگین شوند. بطری ها را پر از آب کنید، در آن ها را ببندید و آن ها را در مخزن دستشویی 
فرنگی قرار دهید. همچنین می توانید یک تقویت کننده شــناور ارزان خریداری کرده و در دستشویی نصب 

کنید. این کار از هدر رفتن ده ها لیتر آب در روز پیشگیری می کند.
خاطرجمع باشید که حداقل 10 لیتر در مخزن دستشــویی آب باشد تا سیفون درست کار کند. اگر آب کافی 
برای سیفون زدن در مخزن نباشــد، فرد اهرم را بیشتر به ســمت پایین نگه خواهد داشت. مطمئنا یک بار 
سیفون زدن درست که 7.5 لیتر آب مصرف می کند، بســیار بهتر از دو بار سیفون زدن ناقص است که هربار 

1.5 لیتر آب هدر می دهد.
 ۷. لوله های آب را عایق بندی کنید 

عایق کردن لوله ها کاری راحت و کم هزینه است. با این روش آب بسیار سریع تر داغ شده و از هدر رفتن آب 
وقتی منتظر گرم شدن آن هستید پیشگیری خواهد شد.

 ۸. دوش های کوتاه تر بگیرید  
یک راه برای کاهش مصرف آب این اســت که در زمان دوش گرفتن موقع شستن خود آب را بسته و فقط 
برای آب گرفتن و شست و شــوی کف ها آن را باز کنید. دریک دوش 4 دقیقه ای حدود 75 تا 150 لیتر آب 

مصرف می شود.
 ۹. موقع مسواک زدن آب را ببندید 

نیازی نیست که وقتی مشغول مسواک زدن هستید آب همان گونه باز بماند. فقط کافی است ابتدا آن را باز 

کرده، مسواک تان را خیس کنید و آب را ببندید و در آخر کار موقع آب کشیدن دهان آن را باز کنید.
 10. ریش تراش تان را در سینک دستشویی آب بگیرید 

کاسه دستشویی را با چند سانتی متر آب گرم پر کنید و برای آب گرفتن ریش تراش  از این آب استفاده کنید.
 11. ماشین ظرفشویی و لباسشویی را پر استفاده کنید 

برای صرفه جویی بهینه در مصرف آب، ماشــین ظرفشویی و لباسشــویی باید حتما با ظرفیت کامل مورد 
استفاده قرار گیرند. بیشتر تولید کنندگان شوینده های مخصوص ماشــین ظرفشویی توصیه می کنند که 

ظروف را قبل از گذاشتن در ماشین، آب نگیرید تا در مصرف آب صرفه جویی شود.
در مورد ماشــین لباسشــویی نیز از زدن دکمه دور اضافه خودداری کنید، زیرا دستگاه برای آبگیری بیشتر 
لباس ها 20 لیتر بیشتر آب مصرف خواهد کرد. وقتی می خواهید دستگاه را نصفه پر کنید، سطح آب را مطابق 
با حجم لباس ها تعیین کنید. دستگاه های لباس شویی قدیمی تان را عوض کنید. ماشین لباسشویی های 

جدید 50-35 درصد آب و 50 درصد انرژی کمتری برای هر بار کار کردن مصرف می کنند.
 12. استفاده از دستگاه های دفع آشغال را محدود کنید 

این دستگاه ها که زیر سینک ظرفشویی نصب می شوند برای عملکرد درست به آب زیادی نیاز دارند و میزان 
مواد جامد داخل انبار فاضالب خانگی را بیشتر کرده که موجب مشکل می شود.

 13. وقتی می خواهید ظرف ها رابا دست بشویید، آب را مداوم باز نگذارید 
اگر کاسه ظرفشویی تان دوتایی است، یکی از آن ها رابا آب و مایع ظرفشــویی و یکی را با آب تمیز پر کنید. 
اگر کاسه ظرفشویی  یکی است، ظرف های شسته شده را در سبد ظرف بگذارید و با اسپری آب یا کاسه آب 

داغ آن ها را بشویید.

 شما باید ساعات اوج مصرف را 
بشناسید و در آن ساعات مصرف انرژی خود 

را به حداقل برسانید. اما ساعات اوج مصرف یه چه 
معناست؟ همانطور که می دانید میانگین هزینه برق 

خانگی 60 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت است. این مقدار 
هزینه در زمان اوج مصرف روز یعنی ساعات 12 تا 16 و شب 

در ساعات 19 تا 23 حدود دو و نیم برابر محاسبه می شود. در 
زمان حداقل مصرف برق یعنی 23 تا 7 صبح هزینه هر کیلو 
وات ساعت، یک چهارم قیمت میانگین است. بنابراین از 

لوازمی که به روش الکتریکی آب را گرم می کنند مثل 
لباسشویی، اتو و… بهتر است در ساعات خارج 

از پیک مصرف برق استفاده شود.

 
مصرف باالی برق یکی از 

مشکالت کولر های گازی است که مصرف 
کنندگان آن معموال با هزینه های گزاف قبض برق 
مواجه می شوند چرا که این دستگاه برای کاهش 
دما محیط اطراف، نیاز به انرژی زیادی دارد که آن را 
از برق می گیرد. استفاده از دور کند کولر و همچنین 
نیمه باز گذاشتن یک پنجره برای تبادل هوا در فصل 

گرما می تواند کمک موثری به کاهش مصرف 
برق و همچنین بهتر خنک شدن هوا 

محیط اتاق کند.

بهتر است رنگ روشن برای 
دیوار ها استفاده شود تا در مصرف برق 

برای روشنایی در روز به خصوص در فصول 
گرم سال مد نظر باشد.  انتخاب رنگ  های 
روشن برای دیوار و لوازم منزل می تواند 
صرفه  جویی 30 تا40 درصدی در مصرف 

برق را به همراه داشته باشد.

 
یکی دیگر از موارد کاهش 

مصرف برق این است که می توانید روزها 
پرده های اتاق ها را کنار بزنید تا با استفاده از نور 
خورشید نیازی به نور مصنوعی نداشته باشید. از 

طرفی روشن گذاشتن بیهوده المپ ها عالوه بر افزایش 
مصرف برق باعث تولید گرما می شود. هم چنین بهتر 
است برای روشنایی هال وپذیرایی از المپ ها سقفی 

استفاده شود. به عنوان مثال المپ های سقفی 
مانند لوستر وهالوژن و نور مخفی.

 
از قرار دادن غذای گرم 

در داخل یخچال وفریزر خودداری 
کنید بهتر است غذا در بیرون سرد شود 

بعد درون یخچال قرار دهید. بنابراین اول 
غذا را در بیرون یخچال خنک کنید 

و بعد در یخچال قرار دهید.

هنگام خرید وسایل برقی 
برای منزل، حتما به برچسب مصرف 

انرژی آن توجه کنید. این برچسب انرژی از 
حروف A تا G رتبه بندی شده که به همین ترتیب 

حرف A به معنای بهترین رتبه مصرف انرژی و حرف 
G به معنای پایین ترین کیفیت مصرف انرژی است. 
برای کاهش مصرف برق از لوازمی استفاده کنیم که 

دارای رده مصرف انرژی A ,B باشند و یا سعی 
کنیم از لوازم پر مصرف در ساعات 

غیرپیک استفاده کنیم.
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