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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

قطارسریعالسیراصفهان–تهرانرویریلقرارمیگیرد؟

ایستگاهچشمانتظاریاصفهانیها

مدیرکل زندان های اصفهان:

آزادی زندانیان بدهکار 
نیازمند کمک عمومی است

معاون استاندار :
میانگین سنی فرمانداران 

 در استان اصفهان
 41 سال است

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

دادسرا، بیش از هزار تذکر 
 در رعایت حقوق عامه
 به ادارات صادر کرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان خبر داد:

واگذاری 450 زمین صنعتی 
 و کارگاهی به شرکت های

 دانش بنیان 

آب حداقلی 
برای تامین آب 
آبخوان اصفهان 

تدقیق شود

عضو شورای شهر از لزوم تعیین تکلیف هزاران میلیارد 
سرمایه اصفهانی ها در ساختمان جهان نما سخن گفت؛

رهامانده بدون تکلیف!
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 توقف مزایده غیرقانونی ۹٠٠ معدن
 در استان اصفهان

راه اندازی 65  دفتر الکترونیک قضایی 
در اصفهان 

پای لنگ بناهای ناایمن اصفهان
 این بار نوش دارو پیش از مرگ سهراب برسد؛

فراخوانمناقصهعمومی
؟؟؟؟؟؟

شرکتآبوفاضالباستاناصفهاندر نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 

 مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به

آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

نوبت دوم

شماره فراخوان سامانه مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

4 ماه
عملیات آبرساني به مجتمع 

19 روستای فالورجان
9,172,124,263458,606,000

2001001434000097
401-2-58/4

4 ماه
 اصالح شبكه آب روستاي 
تينجان شهرستان كوهپايه

9,820,813,233491,041,000
2001001434000098

401-2-59/4

4 ماه
اصالح شبكه توزيع آب و انشعابات 

روستاهاي شهرستان خوانسار
9,269,079,733408,000,000

2001001434000099
401-2-90/3

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/01  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/04/08چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/04/20دو شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/04/21سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

 1-3- آدرس: اصفهــان، خیابان شــیخ کلینی، خیابــان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / 

مناقصه گر موجود است.

 از  رایکوف تا مورایس؛ 
چه کسی موفق ترین مربی 

تاریخ سپاهان است؟
 کروات ها
 در صدر

5
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میدل ایست آی: چرا مقتدی صدر ناگهان کناره گیری کرد؟

خنجر از پشت؟!
»صعدات الصلحی« در میدل ایست آی نوشت: سیاستمداران، مقامات و دیپلمات های عراقی به میدل 
ایست آی گفته اند که استعفای دسته جمعی نمایندگان مقتدی صدر از پارلمان عراق در نتیجه فروپاشی 
ائتالف وی با حزب دمکرات کردستان بوده است. به گفته آن ها، صدر پس از اینکه مسعود بارزانی، رهبر 
حزب دمکرات کردستان به او گفت که شراکت سیاســی آن ها - که در ژانویه پس از موفقیت صدر ها در 
انتخابات اکتبر گذشته امضا شد - به بن بست رسیده است، ناامید شد.در ادامه این مطلب آمده: یکی 
از تماشاگران، یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود، گفت که رقبای سیاسی شیعه، حزب 
دمکرات کردستان بارزانی را به عنوان حلقه ضعیف ائتالف هدف قرار داده و باعث ایجاد شکاف گسترده 
بین این دو قدرت طلب کهنه کار شده است. این دیپلمات گفت: »صدر از پشت خنجر خورد. تصمیم او 
برای استعفا و کناره گیری از روند سیاسی نتیجه طبیعی آن خنجر بود«.ائتالف سه جانبه شکننده بود و 
عمدتا به بارزانی متکی بود، بنابراین او هدف همه رقبای صدر شد. فشار روی این دو نفر بسیار زیاد بود. 
بارزانی شروع به غر زدن کرد و در نهایت به صدر گفت که اتحاد آن ها بیهوده است. ، اما منابع ما این گمانه 
زنی را رد می کنند که از زمانی که صدر به ۷۳ نماینده خود در ۱۲ ژوئن دســتور استعفا داد، قصد دارد به 
خیابان متوسل شود و از پایگاه حمایت توده ای خود برای تحت فشار قرار دادن مخالفان خود استفاده کند. 
آن ها گفتند که صدر  با وجود  نقش آن ها در سقوط او، قصد تشدید اوضاع علیه رقبای شیعه را ندارد.هنوز 
مشخص نیست که وضعیت سیاسی کنونی چگونه پیش خواهد رفت، اما ذی نفع اصلی خروج نمایندگان 
صدری ائتالف پارلمانی چارچوب هماهنگی اســت که حدود ۵۰ کرسی به دست خواهد آورد. بر اساس 
قوانین عراق، نمایندگانی که استعفا می دهند با نامزد بازنده با بیشترین آرا در هر حوزه جایگزین می شوند.

دوران اوج
عقب نشینی ناگهانی صدر از سیاست پارلمانی، هم متحدان و هم مخالفان او را غافلگیر و سردرگم کرده 
بود و همانطور که یکی از ناظران آشنا به این وضعیت توصیف کرد، »در اوج شکوه و جالل او بود«. پس از 
موفقیت بلوک ائتالف سائرون در انتخابات پارلمانی اکتبر، صدر به دنبال تکان دادن سیاست عراق با کنار 
گذاشــتن مخالفان از قدرت و پایان دادن به هژمونی دو دهه آن ها بود و فرمول تقسیم قدرت استفاده 
شــده از زمان ســرنگونی صدام در ۲۰۰۳ را رد کرد.در عوض، در اواخر ژانویه صدر یک ائتالف سه جانبه 
»نجات میهن« را با حزب دمکرات کردستان بارزانی، بزرگ ترین حزب کردی، و ائتالف حاکمیتی محمد 
الحلبوسی، رییس پارلمان سنی، تشکیل داد و حمایت اکثریت مطلق ۱۸۶ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده 
مجلس به دست آورد. اما جناح های شیعه در پاسخ نه ائتالف صدر، بلکه حزب دمکرات کردستان، کوچک 
ترین حزب در ائتالف با تنها ۳۱ کرسی، و دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان به رهبری حزب دمکرات 

کردستان در اربیل را هدف قرار دادند.
اولین سیلی »مطمئن«، همانطور که ناظران توصیف کردند، در فوریه زمانی رخ داد که دادگاه عالی فدرال 
عراق قانون نفت و گاز را لغو کرد که به دولت اقلیم کردستان اجازه می داد از سال ۲۰۰۷ نفت و گاز خود را 
جداگانه از بغداد بفروشد. دادگاه این قانون را مغایر قانون اساسی دانست و حکومت اقلیم کردستان را 
موظف کرد که نفت و منابع طبیعی را به بغداد تحویل دهد. در آن زمان صدر هیچ واکنشی نشان نداد.سیلی 
دوم، که کمتر از سیلی قبلی بود، حمله موشکی بود که در ماه مارس انجام شد و ویالیی متعلق به مدیر 
اجرایی گروه KAR، یکی از شرکای تجاری کلیدی بارزانی، در شمال اربیل را هدف گرفت. ایرانی ها گفتند 
که این حمله مقر سازمان جاسوسی موساد اسراییل در اربیل را هدف قرار داد.پس از حمله مارس، یک 
سری حمالت دیگر دفاتر و منافع تعدادی از رهبران حزب دمکرات کردستان در بغداد و اربیل را مورد هدف 
واقع شد. این حمالت با آتش زدن مقر حزب در بغداد در اواخر مارس و هدف قرار دادن یک پاالیشگاه در 
اربیل در اوایل آوریل به اوج خود رسید. این بار، صدر چندین توئیت منتشر کرد که در آن ها انگشت اتهام را 
به سوی رقبای شیعه خود، نشانه رفت و حمالت آن ها به متحدانش را محکوم کرد.مقتدی استاد صحنه 
بود، اما ناگهان همه چیز را رها کرد و عقب نشینی کرد. او مجبور شد این تصمیم را بگیرد. آن طور که افرادش 

ادعا می کنند این یک انتخاب نبود...

اندیشکده کوئینسی: مذاکرات احیای برجام، توافق ابراهیم و پیمان امنیتی آمریکا - اعراب - اسراییل؛ 

حاال همه شرط بندی ها بر سر پاسخ  ایران است
وبسایت رسپانسیپل استیت کرفت )Responsible Statecraft( وابسته 
به اندیشکده کوئینسی در مطلبی به قلم »رکســانا فرمانفرمایان« نوشت:  
خلیج فارس که زمانی نقطه اصلی درگیری ها بود حاال به تعبیر جیمی کارتر 
در حال تبدیل شدن به »واحه« ابتکارات و مذاکرات دیپلماتیک است، آن 
هم در زمانی که بقیه جهان در جنگ و رویارویی فــرو می رود. با این حال، 
خلیج فارس همیشــه جایگاهی استراتژیک داشــته و تحوالت امروز هم 
تنها دور دیگری از بازی پوکر است. همه شــرط بندی ها بر سر این است که 
پاسخ های ایران چه خواهد بود و همه بازیکنان شرط های باال بسته و سخت 
دعا می کنند.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: محمد بن 
زاید، اکنون روی صندلی خود نشسته و پس از مرگ پدرش در ماه گذشته به 
عنوان امیر امارات متحده عربی معرفی شده است. او محرک اصلی تغییر 
چهره خلیج فارس به عنوان محور توسعه و مدرنیزاسیون بود و حاال می خواهد 
مسئولیت نظامی منطقه ای بیشــتری را در اتحاد با ایاالت متحده به عهده 
بگیرد و ایران را به جای فلسطین به عنوان بزرگ ترین تهدید منطقه در اولویت 
قرار دهد، او پیش از این در اقدامی زیرکانه روابط با اسراییل را در دوران ترامپ 

ایجاد کرده و اکنون به سمت گرم تر کردن آن می رود.
او اخیرا مذاکراتی را با واشــنگتن در مورد یک توافق چارچوب استراتژیک 
رهبری کرده است تا تعهد واشــنگتن را برای محافظت از امارات در صورت 
آســیب دیدن از حوثی های یمن یا از ایران آن ســوی تنگه هرمز، داشته 
باشد اتفاقی که همین چند ماه پیش با شلیک موشک به ابوظبی رخ داد.

عربستان سعودی به عنوان زادگاه اسالم که مسئولیت حفاظت از دو مکان 
مقدس این دین، مکه و مدینه را بر عهده دارد، به اندازه همسایگان کوچک 
تر و زیرک تر خود برای عادی سازی روابط با اسراییل احساس آزادی نکرده 
است. این کشور همیشه مجبور است نه تنها واکنش جامعه مسلمانان را در 
برابر نگرانی های فوری امنیتی خود در خلیج فارس بسنجد، بلکه توازنی بین 
نقش خود به عنوان حامی آرمان فلسطین با اتحاد نزدیک تر و فزاینده اش 
با دولت یهودی، ایجاد کند.به این ترتیب، ریاض توافق نامه ابراهیم را امضا 
نکرد که در را به روی اتفاقات امروز باز کرد، اگرچه محمد بن سلمان، حاکم 
جوان بالفعل آن، به صراحت گفته است که در حال تجدید نظر در موضع سنتی 
عربستان است. ثروتمندترین بازیکن حاضر در جدول، قطر کوچک، چند دور 
سختی را پشت سر گذاشت، زمانی که اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
آن را در سال ۲۰۱۷ به اتهام حمایت از تروریسم تحریم کردند، اما اکنون به 
بازی بازگشــته و حیثیتش بازگردانده شده اســت. قطر که مقر منطقه ای 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده است، امسال به بحرین و کویت به عنوان 
متحد اصلی غیر ناتو پیوســت که به قول بایدن، »نمــاد قدرتمند« اهمیت 
استراتژیک آن برای واشنگتن است.توانایی قطر برای مذاکره با ایران یکی 

از ارزشمندترین کارت های این کشور اســت. امیر جوان آن، شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی و همچنین چند تن دیگر از اعضای خانواده که دارای مناصب 
وزارتی هستند، طی چند ماه گذشته از تهران دیدن کردند و تالش کردند نقطه 
مشترکی بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی پیدا کنند که در بن بست به 
سر می برند. شکست دوحه در پل زدن بر اختالفات و پیشبرد مذاکرات برجام 
به تنش به بازی می افزاید، زیرا اقدام واشنگتن در ایجاد ائتالف دفاعی غرب 
خلیج فارس با حضور اسراییل، بر این توافق فشار وارد می کند و نشان دهنده 
اعتقاد واشنگتن به این است که ایران به بدخواهی خود ادامه خواهد داد.باز 
نگه داشتن ارتباطات بین ایران و ایاالت متحده و همچنین سایر کشور های 
خلیج فارس، به شــدت بر دوش قطر اســت، به ویژه اینکه آخرین ابتکار 
دیپلماتیک واشــنگتن مطمئنا خطرات را بر همه بازیگران و احتمال تالفی 
و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش می دهد. با این حال، مذاکرات 
همچنان ادامه دارد و همه بازیگران اســراییل را بهتریــن راه برای مقابله با 
تهدیدی می دانند که منطقه را بسیار بی ثبات می کند.ایران، با میانجی گری 
عراق و عمان، وارد مذاکراتی با ریاض و ابوظبی شــده و در این بازی باقی 
ماند. در مواجهه با بن بســت مذاکرات هســته ای و تغییر استراتژیک به 
سمت اسراییل در سراسر خلیج فارس، پاسخ تهران افزایش تولید و ذخیره 
اورانیوم غنی شــده و کاهش نظارت بر برنامه هسته ای خود برای بازرسان 
آژانس بین المللی اتمی با حذف ۲۷ مورد از نظارت های آژانس بوده است.در 

همین حال، ایران به سرعت در حال افزایش قابلیت های موشکی و پهپادی 
و برد تسلیحات سایبری غیرمتعارف خود است. اقدام ایاالت متحده برای 
تقویت هماهنگی استراتژیک با متحدان خود در خلیج فارس از دو جهت بر 
بازی ایران تاثیر می گذارد: اول، تحکیم نقش و موقعیت سیاست اسراییل 
در خلیج فارس، تقویت جبهه ضد ایران با همکاری نظامی قابل توجه. دوم، 
این امر به طور موثر واشنگتن را قادر می سازد تا حضور نظامی سنگین خود 
را در منطقه کاهش دهد و تمرکز استراتژیک خود را به سمت شرق به سمت 
»هند-اقیانوس آرام« تغییر داده و تا حدی آن را با یک ساختار امنیتی جدید 
جایگزین کند که شــامل قابلیت های نظامی و اطالعاتی قدرتمند اسراییل 
است.برای ایران، این امر حمالت فیزیکی به اهداف ایاالت متحده در منطقه 
را سخت تر می کند و در عین حال، به طور بالقوه به اسراییل فضای بیشتری 
برای دنبال کردن سیاست های متفاوت با سیاست های واشنگتن می دهد، 
به ویژه برای اقدام یکجانبه علیه برنامه هسته ای ایران حتی در صورت احیای 
برجام؛ بنابراین اسراییل در حال حاضر نیز یکی از بازیگران روی میز است با 
این حال، بازی پیش رفته است. ایاالت متحده که قبال باالتر از همه بازیکنان 
قرار داشت، اکنون عقب تر ایســتاده و اهداف استراتژیک خود را به ویژه در 
صورت وقوع هر گونه جنگ احتمالی در خلیج فارس، مدنظر قرار می دهد. در 
عوض، تمرکز بر معامالتی است که بازیکنان در هر طرف خلیج فارس، چه زیر 

میز و چه با کارت های برنده در دستان شان، می توانند انجام دهند.

یک فعال سیاسی اصولگرا، درباره ماهیت تندروی 
و انقالبی نماها در ایران گفت: »داستان سوپر انقالبی 
ها داستان افرادی اســت که در سخنرانی چندوقت 
پیش مقام معظم رهبری نیز به آنها اشاره شد. این 
افرادکسانی هستند که ما را از اول انقالب به انقالبی 
بودن قبول نداشتند االن نیز گرفتار این افراد هستیم. 
آدم های تندرویــی که هیچ منطق و اســتداللی بر 
رفتار و افکار آن ها حاکم نیســت و معموال آدم های 
تندرو دارای احساسات و عواطف سیاسی خیلی تند 
هستند و عقالنیتی نیز بر آن ها وجود ندارد و حتی قبل 
از انقالب این افراد حضور داشتند. االن نیز دلواپسان، 
سوپرانقالبی های امروز هستند که به هیچ صراطی 
مستقیم نیستند.در جنگ نهروان و صفین هم سوپر 

انقالبی ها حضور داشتند کسانی که حضرت علی)ع( 
را به انقالبی بودن قبول نداشتند«.محمدمهاجری، در 
ادامه درباره روش های سوپرانقالبی ها در سیاست 
ورزی افزود: »ســوپر انقالبی ها بــرای احیای خود 
ناگزیرند دیگران را تخریب کنند.اینکه یک شخص 
تندرو به دیگران تهمت می زند حتما باید حرف خود را 
به مخالف تحمیل کند.دروغ و شارالتانیسم و تهمت 
به دیگران روش هایی است که ســوپرانقالبی ها به 
آن اعتقاد دارند. پیدا کردن این افراد نیز کار سختی 
نیســت.االن شخصیت های سیاســی و شاخصی 
دارند.وقتی رهبری در دیدار با نمایندگان این حرف 
را می زنند یعنی در مجلس نیز این آفت وجود دارد. 
وقتی رهبری می گویند انقالبی ماندن مهم اســت 

یعنی در مجلس نیز این جریان وجــود دارد«.این 
فعال سیاسی سپس درباره آینده جریان تندرو اشاره 
کرد: »جریانات تندرو همیشه زنده هستند تا وقتی 
هوای نفس و شیطان و دروغ هست این جریان نیز 
وجود دارد و هیچوقت هم حذف نخواهند شد و نمک 
غذا سیاسیون ما هستند. در جناح چپ نیز تندروها 
کم نبودند بعد از دوم خرداد۷۶ از این افراد در جناح 
 چپ نیز زیاد بودنــد که برخی االن خارج  از کشــور 

 به سر می برند.«

فعال سیاسی:

 سوپرانقالبی ها برای احیای خود دیگران را تخریب می کنند

فرمانده سپاه  : 

سازمان اطالعات سپاه همچنان خار چشم دشمنان انقالب و نظام خواهد بود
فرمانده سپاه  با بیان اینکه نظام اطالعاتی موفق از ژرفای ذهن دشمن و راهبرد او را استخراج و برای آن برنامه ریزی می کند، تصریح کرد: مجاهدت بی انتها نیاز یک نظام 
اطالعاتی حرفه ای است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در آیین تکریم و معارفه رییس سازمان اطالعات سپاه، حجت االسالم والمسلمین طائب را شخصیتی 
دانست که در دفاع از انقالب در صحنه اطالعاتی نظام، نقش برجسته و درخشانی از ابتدای مسئولیت در دو دوره منفصل نزدیک دو دهه تا به امروز ایفا کرده است.وی افزود: 
ایشان در اوج بحران های سخت و فشارهای سنگین و نبردهای اطالعاتی دشمن، نقش اطالعات سپاه در نظام اطالعاتی کشور را احیا، معماری جدیدی از اطالعات نوین 
را شکل داد و فراتر از جمع آوری و تبدیل به یک پایانه و توزیع اطالعات، سازمان اطالعات سپاه را به مجموعه ای فعال، مسلط و چند بعدی تبدیل کرد.سرلشکر سالمی 
در ادامه سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی رییس جدید سازمان اطالعات ســپاه را فردی سلیم النفس و برخوردار از اشراف، تسلط و آشنایی عمیق با حوزه حفاظتی 
اطالعاتی و امنیتی سپاه دانست که سالها در صیانت از سپاه مجاهدانه، صادقانه و هوشمندانه فداکاری کرده است. وی در پایان با تاکید بر اینکه ما بر اساس شادی و غیظ 
دشمن مسائل خود را دنبال نمی کنیم ، گفت: به فضل الهی سازمان اطالعات سپاه همچنان خار چشم دشمنان انقالب، نظام و ملت عظیم الشأن ایران خواهد بود.

خبر روز

وز عکس ر

رایزنی »الکاظمی« 
 و »بن سلمان«

 در جده
خبرگزاری رســمی عربستان 
)واس( اعالم کرد که مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق که 
به عربستان سفر کرده است با 
محمد بن سلمان، ولیعهد این 
کشور در کاخ»السالم« در شهر 

جده دیدار و گفت وگو کرد.

مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا: 
تهران باید خواسته های فرابرجامی اش را کنار بگذارد

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به باراک راوید خبرنگار اکسیوس گفت: از سر گرفتن مذاکرات 
غیرمستقیم با ایران ممکن است؛ اما ما این موضوع را متوجه نخواهیم شد مگر اینکه بعد از خروج 
تیم اتحادیه اروپا از ایران بتوانیم اطالع کامل تری از ماجرا پیدا کنیم.وی افزود: ما آماده ایم که توافق 
را به نتیجه رسانده و به اجرا برســانیم، اما ایران باید خواسته های فرابرجامی اش را کنار بگذارد. این 
مقام ارشــد در ادامه گفت: ما از بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا و تالش های مستمر اتحادیه اروپا 

سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر مشورت با آنها در مورد گفت وگوهایشان در تهران هستیم.

مقام آمریکایی: 
خبر رفع ممنوعیت صدور ویزا برای کسانی که در سپاه سرباز 

بوده اند، نادرست است
به گزارش »انتخاب«؛  یک  مقام آمریکا یی به »بی بی سی« گفت: تصور ایجاد شده که یک دستور از 
سوی سه وزارت خانه دولت بایدن، ممنوعیت صدور ویزا برای کسانی که در سپاه خدمت سربازی کرده 
اند را لغو کرده، نادرست است. این دستور عمدتا برای شهروندان افغانستان است که منتظر ویزای ویژه 
مهاجرت هستند. گفتنی اســت که خبرگزاری ها اعالم کردند که ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای 

کسانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران سپری کرده اند، حذف شد.

 سردار حسن مشروعی فر
 فرمانده سپاه حفاظت ولی امر )عج( شد

ایرنا: سردار سرتیپ دوم حسن مشــروعی فر با حکم فرمانده کل سپاه به فرماندهی سپاه حفاظت 
ولی امر )عج( منصوب شد. سردار ســرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، ســخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل سپاه اعالم کرد: سردار ســرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فر با حکم سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به سمت » فرمانده سپاه حفاظت 
ولی امر ) عج( « منصوب شد.وی افزود: فرمانده کل سپاه همچنین با اهدای لوح سپاس از خدمات 
ارزنده و مجاهدانه سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری طی دوران تصدی فرماندهی سپاه حفاظت 

ولی امر ) عج( قدردانی کرد.

 واکنش یک نماینده به هجمه علیه مجلس 
پس از اعالم وصول استیضاح وزیر صمت

نماینده قزوین در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »با اعالم وصول طرح استیضاح وزیر صمت 
هجمه شدیدی علیه نمایندگان ایجاد شده است تا امضای خود را پس بگیرند«، گفت: از هیئت رییسه 
درخواست می کنم از شأن مجلس دفاع کنند چراکه استیضاح حق نمایندگان است.لطف ا... سیاهکلی 
با اشاره به اعالم وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعالم وصول 
طرح استیضاح وزیر صمت هجمه شدیدی علیه نمایندگان ایجاد شده است تا امضای خود را پس 
بگیرند.وی گفت: در رسانه های مختلف به روش های مختلف نمایندگان را متهم می کنند و یکی از 
خبرگزاری ها و برخی فعاالن فضای مجازی تهمت های بی سند و مدرکی را علیه نمایندگان مطرح 
کردند. درهمین راستا از هیئت رییسه درخواست می کنم از شأن مجلس دفاع کنند چراکه استیضاح 
حق نمایندگان است. این نماینده مجلس افزود: باید با خبرگزاری متخلف مطابق قانون برخورد شود 
چراکه در تمام ادوار و در همین مجلس نیز استیضاح انجام شده است؛ حاال این که استیضاح وزیر 

صمت چه قباحتی دارد که این همه هجمه علیه مجلس راه افتاده است را نمی دانم.

کافه سیاست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا خبرداد: 

برگزاری مذاکرات، احتماال 
 در یک کشور حاشیه

 خلیج فارس  
جوزپ بــورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا گفت کــه مذاکرات میان ایران، 
اتحادیه اروپا و آمریکا در وین برگزار نخواهد 
شــد. وی افزود: احتماال این گفت وگو ها در 
جایی نزدیک تر به خلیــج فارس و به صورت 
مشخص تر در یک کشور حاشیه خلیج فارس 
برگزار می شــود.بورل افــزود: مذاکرات بین 
ایاالت متحده، ایــران و اتحادیه اروپا در وین 
انجام نخواهد شــد، زیرا مذاکرات در فرمت 
4+۱+ آمریکا نخواهد بود.به گفته مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا، مذاکرات 
احتماال »در جایی نزدیک تر به خلیج فارس« 
برگزار خواهند شد و به طور خاص، در یکی از 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس.وی افزود: 
مذاکرات متوقف شد بود و هیچ چشم اندازی 
برای از ســرگیری وجود نداشت. اما به لطف 
این گفت وگوها، در روزهای آینــده دوباره با 
تماس های نزدیــک بین ایــاالت متحده و 
ایران، مذاکرات آغاز می شــود. این یک خبر 
خوب است، بیایید امیدوار باشیم که این امر 
دوباره برجام را روی ریــل می آورد.وی ادامه 
داد: آنچه باید حل و فصل شود، مسائل مربوط 
به اجرا، ضمانت ها، وضعیت سپاه پاسداران 
است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: در زمانی خاص، روسیه به شدت با این 
توافق مخالف بود، زیــرا مطمئنا ایران به بازار 
نفت می آمد و منبع جایگزین نفت را ارائه می 
کرد؛ اما پس از تماس هایی که خود ایرانی ها با 
روس ها داشتند، روسیه مخالفتش را نسبت 
به توافق پس گرفت.وی در ادامه افزود: ببینید، 
اگر فضا همینطور ادامه پیدا کند و دوربین های 
آژانس همچنان برای یــک هفته یا دو هفته 
دیگر خاموش باشــد، بازی تمام می شود. 
بنابراین، آژانس بین المللی انرژی اتمی کنترل 
آنچه در برنامه اتمی ایران اتفاق می افتد را از 
دست خواهد داد و ما نمی توانیم دوباره پشت 

میز بنشینیم.

سوژه روز
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 واگذاری 450 زمین صنعتی و کارگاهی
 به شرکت های دانش بنیان 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت که این شرکت زمین های صنعتی و کارگاهی 
را با شرایط ویژه برای واگذاری به شرکت های دانش بنیان استان آماده سازی کرده است.رسول 
سواری افزود: این شــرکت در اجرای منویات رهبر معظم انقالب و در سال تولید، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین و برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان، حدود ۳۸۵ پالک زمین با کاربری 
کارگاهی و ۳۵ پالک زمین با کاربری صنعتی در مساحت های متنوع را برای استقرار شرکت های 

دانش بنیان در سطح شهرک های صنعتی استان در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۳۰ پالک زمین برای ساخت واحدهای کارگاهی با مساحت ۲۸۸ 
مترمربع را برای شــرکت های دانش بنیان اســتان در نظر گرفته ایم که پــس از احداث و تکمیل 
به صورت اســتیجاری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان اظهار داشــت: باتوجه به سیاســت های حمایتی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از شــرکت های دانش بنیان، بهای حق بهره برداری با بیشترین مساعدت در نحوه 
پرداخت و اعمال تنفس ۶ماهه و مشوق مربوطه دریافت می شود.وی اضافه کرد: این شرکت ها 
در صورت بهره برداری پیش از موعد نیز مشمول حداکثر ۳۰ درصد مشوق بهای کل حق بهره برداری 

می شوند.
 

توقف مزایده غیرقانونی ۹٠٠ معدن در استان اصفهان 
رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان دولت قبل، در استان اصفهان ۹٠٠ معدن 
را به یکباره برای واگذاری به مزایده گذاشــتند که باتوجه به بررســی همکاران مشخص شد روند 
قانونی در این مزایده ها طی نشده که فرآیند آن ها متوقف شد.به گزارش فارس، سید محمدمهدی 
طباطبایی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را از وظایف این سازمان برشمرد 
و گفت: بر سازمان هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند و یا دولت سهام دار آن هاست نظارت 
داریم. رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه سوابق نشان داده هرکجا تالش 
را در حوزه پیشگیری به کار بردیم نتیجه بیشتری حاصل شده است، گفت: در حوزه پیشگیری در 
چند بخش از جمله آسیب شناسی و بررسی چالش ها و مشکالت دستگاه ها و مکاتبات هشداری، 
بازدید سرزده از دستگاه ها، حضور مستمر در کمیســیون ها، شوراها، هیئت های تصمیم ساز و...  
اقداماتی را داشتیم و در این راستا سال گذشته ۲۴۱ فقره نامه هشداری و ۱۴۱ بازدید سرزده انجام 
شده است.وی بیان داشت: ۳۸٠ مورد اثربخشــی را در اثر اقدامات انجام شده شاهد بودیم که 
در حوزه معامالت از ۳۶٠ جلســه حضوری بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد ریال اصالح، لغو و  یا تجدید 
شــده؛ همچنین بیش از ۱۴٠ هزار میلیارد ریال وصول مطالبــات و معوقات دولت صورت گرفته 
است.طباطبایی خاطرنشان کرد: در حوزه بازرســی تعداد پرونده ها ۱۷۷ فقره بوده که در مجموع 
آن ۲۲۳ گزارش اصالحی و ۸۴ گزارش تخلفاتی، ۳۲ گزارش کیفری و ۱۷ گزارش ابطالی داشتیم؛ 
۲ سامانه ستاد خبری و گزارش کاری فســاد را داریم که عمده گزارش ها و شکایات از طریق این 
سامانه ها صورت می گیرد و مجموع گزارش های وارده ۶ هزار و ۱٠۶ مورد و تعداد رسیدگی شده ۴ 
هزار و ۶۴۵ مورد بوده است.رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: باتوجه به شرایط 
موجود و شعار سال، عمده فعالیت های مان در حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدی بوده 
و در این راســتا ۲۴۵ بازدید و جلسه برای حمایت از این شــرکت ها و ۶۸ مکاتبه داشته ایم که با 
پیگیری های انجام شده منجر به احیا، تجدید فعالیت، افزایش ظرفیت و پیشگیری از تعطیلی 

۷۵ شرکت شده است. 
وی با بیان اینکه یکی از معضالت فعاالن اقتصادی مشکالت بانکی است، خاطرنشان کرد: در این 
راستا تشکیل جلسه یا صدور نامه هشداری و یا تشکیل جلسات تخصصی باعث شده  بانک ها و 

سایر دستگاه های مرتبط با حوزه تولید نقش بهتری ایفا کنند. 

قطارسریعالسیراصفهان–تهرانرویریلقرارمیگیرد؟

ایستگاهچشمانتظاریاصفهانیها

  مهران زینلیان، معاون عمرانی استاندار اصفهان چندی 
پیش گفت: در راســتای ســفر رییس جمهور به استان 
اصفهان از بین پروژه های عمرانی که تعداد زیادی دارد، قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران  در اولویت اجراست. قطار سریع السیر اصفهان - تهران  
پروژه ای است که سال ها مردم اصفهان را در ایستگاه چشم انتظاری نگه 
داشته و پس از گذشــت دهه ها همچنان تصمیمی نهایی برای آن اتخاذ 
نشده است. دولت های مختلف با وعده های گوناگون آمدند و رفتند و تنها 
چیزی که باقی ماند چندتکه کاغذ که حکایت از اجرا نشدن این ابرپروژه بود. 
ایده ای که ۴۰ساله شد و رنگ واقعیت به خود ندید. بارها تا مرز توقف پیش 
رفت و مجــددا صحبت از اجرای آن دوبــاره و دوباره بر ســرزبان ها آمد. 
بهره برداری از قطار سریع الســیر اصفهان - قم - تهران، نخســتین قطار 
سریع السیر کشور در مسیری به طول ۴۰۹ کیلومتر و با سرعت ۳۰۰ کیلومتر 
در ساعت، روی ریل می رود و زمان سفر به تهران از ۶ ساعت به دقیقه ۱۰۰ 
کاهش می یابد.بر اســاس آمار، یکــی از مزیت های ایــن طرح امکان 
جابه جایی حدود ۱۶ میلیون مسافر در سال است.رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی در سفر هیئت دولت به اصفهان، در مورد طرح قطار سریع السیر 
اصفهان - قم - تهران گفت: مسائل فنی قطار سریع السیر اصفهان - قم 
- تهران تا دو- ســه هفته آینده در وزارتخانه تعیین تکلیف می شود و آن 
دسته از مســائلی را هم که به خارج از وزارتخانه برمی گردد مثل سازمان 

برنامه وبودجه و بانک مرکــزی پیگیری کرده ایــم.وی ادامه داد: تالش 
می کنیم در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهوری و دستگاه های 
مختلف دست اندرکار به تصمیم واحدی برسیم و با کمک رییس جمهوری 
از این کار نو پشتیبانی جدی می کنیم.به گفته قاسمی، اقدامات مفصلی 
تاکنون در این طرح شده و کار هم در نوع خود جدید است و به نظر نمی رسد 
مخالفتی با ادامه جدی طرح تا بهره برداری کامل از آن وجود داشته باشد.

 تحویل قطار سریع السیر اصفهان - تهران تا پایان دولت سیزدهم
علیرضا صلواتی، مجری طرح های زیربنایی وزارت راه و شهرســازی در 
اســتان اصفهان نیز در مورد این ابرپروژه گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ با 
حضور شش شرکت قرارگاه خاتم االنبیا)ص( این پروژه ازسرگرفته شد.

صلواتی ادامه داد: طول مســیر قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان 
۴۱۰ کیلومتر و طول مســیر قم - اصفهان ۲۴۵ کیلومتر است که به گفته 
وی، باهمت قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و مشارکت چینی ها، با وجود شیوع 
کرونا و تحریم ها، از ۲۴۵ کیلومتر مسیر نقشــه، ۱۵۰ کیلومتر به صورت 
کامل ابالغ و طراحی مسیر به اتمام رســیده و تا پایان امسال زیرسازی 
مسیر اصفهان - قم تکمیل می شود.به گفته مجری طرح های زیربنایی 
وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان، کنسرسیومی از صنایع و بخش 
خصوصی هزینه بهره برداری را تامین می کنند و پیش بینی می شود طرح 

قطار سریع السیر را تا پایان دولت ســیزدهم تحویل داده شود.صلواتی 
افزود: با وعده هایی که قرارگاه خاتم االنبیــا)ص(، پیمانکاران چینی و 
شــرکت راه آهن دادند امیدواریم تا پایان دولت ســیزدهم، طرح قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران به صورت کامل اجرایی شود.وی تاکید کرد: 
به دلیل مشکالت دولت در زمینه بودجه، کنسرسیومی از صنایع و بخش 
خصوصی اعالم آمادگی کردند که همــه هزینه های بهره برداری را تامین 

کنند تا دیگر هزینه ای بابت بهره برداری به دولت تحمیل نشود.

 30 درصد طرح، قابلیت بومی سازی دارد
مجری طرح های زیربنایی وزارت راه و شهرســازی در اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه قرار است سرعت باالی ۳۰۰ کیلومتر بر 
ساعت را با این قطار تجربه کنیم، پیشنهاد ما استفاده از اسلب ترک است، 
درصورتی که اسلب ترک اجرایی شود قطار با سرعت ۴۰۰ کیلومتر و بیشتر 
همراه اندازی می شود.به گفته صلواتی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
ملی زمین و مســکن، ۱۷۵ هکتار زمین بــه کارگاه تولید مصالح مجاور 
شهر قم تخصیص دادند تا بتوانیم کارگاه جوش ریل و تولید ابنیه بتنی را 
دایر کنیم.بر اساس آخرین صحبت هایی که با شرکت های دانش بنیان 
داشــتیم، حدود ۳۰ درصد از طرح قابلیت بومی سازی دارد که به همت 

دانش بنیان ها اجرا خواهد شد.

 تا 6 ماه آینده همه معارض های طرح برطرف می شود
مجری طرح های زیربنایی وزارت راه و شهرســازی در اســتان اصفهان 
تصریح کرد: طی دو ســال گذشــته، ۳۱۲ معارض در زمینه تاسیسات 
برق، آب، لوله نفت و ملکی داشــتیم که تاکنــون ۲۵۴ مورد آن برطرف 
شده، اما حدود ۷۰ مورد باقی مانده؛ به هرحال طی شش ماه آینده همه 
معارض های طرح برطرف خواهد شــد.صلواتی گفت: ۸۵ درصد مسیر 
به صورت کلی تملک شده و فقط ۱۵ درصد باقی مانده از سمت اصفهان 
اجرایی نشده که به دلیل مشکالت در شاهین شهر و دولت آباد بوده است.

 پروژه ای برای اتصال شهر تاریخی اصفهان به بازار 15 میلیون نفری 
تهران و کرج

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در 
واکنش به این پروژه گفت: این پروژه از دو نظر حائز اهمیت است یکی 
اینکه این طرح نیروی انســانی تحصیل کرده و موثر مــا را به بازار تهران 
متصل می کند و این اتفاق در حوزه های مختلف از جمله دانش بنیان ها 
تحول ایجاد خواهد کرد؛ دوم اینکه شهر تاریخی و گردشگری اصفهان را 
به بازار حدود ۱۵ میلیون نفری تهران و کرج متصل می کند و می توانیم در 
اواخر هر هفته گردشگر داشته باشیم؛ ضمن اینکه همایش ها، نشست ها 
و رویداد هــای مختلف در اصفهان برگزار شــود.وی ادامــه داد: تالش 
می کنیم تا کار متوقف نشود و مسیر خود را ادامه دهد و مابقی نیاز ارزی 
نیز تخصیص پیدا کند تا بهره برداری از آن را در همین دولت شاهد باشیم؛ 
این طرح از طرح های اصلی و زیرساختی اصفهان است و به هیچ وجه 

نباید اجازه دهیم که متوقف یا جابه جا شود.

وزیر نیرو گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده 
بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۶۳۰ 
هزار مشترک صنعتی در کشور، ۵۸۰ هزار مشترک 
)۹۲ درصد( بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت 
مصرفی از انرژی کامل در اوج بار سال ۱۴۰۱ استفاده 
می کنند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 
علی اکبر محرابیان اظهار کرد: امید اســت بتوانیم 
بدون مشــکل برق موردنیاز این بخــش را تامین 
کنیم.وی ادامه داد: برق حدود ۴۹ هزار مشــترک 
صنعتی هر روز هفته از ســاعت ۱۱ صبح لغایت ۲۰ 

قطع می شد، اما در سال جاری این محدودیت به ۱۲ 
ساعت در طول هفته و فقط طی یک روز از ساعت ۱۱ 

لغایت ۲۳ اعمال می شود.
وزیر نیرو با تاکید بر مراقبت از شبکه برق در تابستان 
گرم امسال، گفت: ۹ ماه برنامه ریزی و تالش صنعت 
برق موجب شد که خردادماه را با کمترین مشکالت 
سپری کنیم.محرابیان به کارگیری همه ظرفیت ها 
برای موفقیت در این برنامه ریزی را مهم دانســت 
و گفت: امروز شــاهد همکاری و حمایت ارزشمند 
دســتگاه ها هســتیم که نتایج مثبتی را در کنترل 
مصرف برق کشور به همراه دارد.وی ادامه داد: بخش 
قابل توجهی از شــرکت های توزیع، برنامه مدیریت 
مصرف را به خوبی اجرا کردند، نظم و انضباط در کار 

و برنامه ریزی مدیریت مصرف کشور، بسیار مهم و 
ضروری اســت.وزیر نیرو، مدیریت مصرف اعمال 
شده امسال را با سال های گذشته متفاوت دانست 
و خاطرنشــان کرد: این برنامه دقیق با محدودیت 
کمتر بوده که رضایتمندی و سود مشترک را به همراه 
دارد و این مهم در کاهش مصرف مشــهود است.

محرابیان، دلیل رضایتمندی مشــترکان از برنامه 
مدیریت مصرف وزارت نیرو را داشتن برنامه دقیق و 
اطالع رسانی مناسب در کشور مطرح کرد.وی ادامه 
داد: بر اساس آمار تعداد زیادی از مشترکان شامل 
پاداش مصرف شده اند، براین اساس ضروری است 
شــرکت ها در اجرای برنامه های مدیریت مصرف 

بخش های مختلف جدیت داشته باشند.

وزیرنیرو:

محدودیت مصرف برق برای ۹2 درصد مشترکان صنعتی 
اعمال نمی شود

چهره روز

آب حداقلی برای تامین آب آبخوان اصفهان تدقیق شود
معاون برنامه ریزی آب منطقه ای اصفهان، تدقیق آب حداقلــی برای تامین آب آبخوان اصفهان 
را خواستار شــد.علی رائیجیان با جمع بندی نظرات تخصصی مدیران و کارشناسان دستگاه های 
ذی ربط در جلسه فرونشســت، اظهار 
کــرد: راه حل مشــترک ما رســیدن به 
یک عدد طــراز حداقلی بــرای کنترل 
فرونشست است.وی با تاکید بر تعدد 
کارگروه هــای مربوط به فرونشســت 
در سطح اســتان اصفهان، افزود: برای 
کنترل فرونشســت اجمــاع تخصصی 
متولیان مبتنــی بر علــم و منطق نیاز 
اســت.معاون برنامه ریزی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان بــا بیان این که همه 
راه حل های موجود نجــات زاینده رود مســتلزم تامین آب حداقلی برای جــاری بودن رودخانه 
اســت، تصریح کرد: انعکاس اجماع نظرات تخصصی به ریاست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود 
و حوضه های جنوب غربی فالت و لحاظ کردن آن در سند راهبردی زاینده رود هدف برگزاری این 
جلسه است.رائیجیان با تاکید بر این که هم افزایی نگاه های متفاوت در تخصیص آب برای تاالب 
بین المللی گاوخونی ثمربخش بود، خاطرنشان کرد: جاری بودن حداقل آب در زاینده رود مطالبه 
همگان اســت و وحدت در این موضوع از راه حل های جزیره ای در ارگان های مختلف جلوگیری 

می کند.
وی با اشــاره به این که آب منطقه ای اصفهان ظرف مدت حداکثر ســه هفتــه تمامی نظرات و 
گزارش های کارگروه های فرونشست در استان را احصا می کند، اضافه کرد: برای رسیدن به عدد 
حداقل آب موردنیاز برای کنترل فرونشست اصفهان از تمامی ظرفیت های ممکن استفاده و نگاه 

علمی توأم با عمل منجر به اقدام عالج بخش دراین خصوص می شود.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد: عدم توسعه و تخصیص جدید، 
محدودکردن اضافه برداشت ها و ساماندهی مصارف مجاز، به صورت موازی پیگیری خواهد شد.

 

آب معدنی 20 درصد گران شد
رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان با بیان اینکه قیمت آب معدنی در طول دوهفته 
اخیر ۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: این گرانی در همه برندهای این محصول اتفاق افتاده 

است.
محمدرضا امین الرعایا در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: یک شــل آب معدنی یک ونیم لیتری از ۲۱ 
هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و شل آب معدنی ۱۲ عددی نیم لیتری هم به ۳۱ هزار تومان رسیده 
است.وی افزود: قیمت مصرف کننده روی بطری آب معدنی درج شده هر عدد نیم لیتری ۳,۹۰۰ 

تومان و هر عدد یک ونیم لیتری ۵,۸۰۰ تومان درج شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان دررابطه با دالیل گرانی این محصول گفت: شاید 
قیمت تولید آب معدنی برای یک کارخانه دار تغییر چندانی نســبت به گذشــته پیدا نکرده باشد 
اما آنچه تغییر داشــته و در افزایش نرخ موثر بوده اســت، هزینه های تولید مانند دســتمزدها، 
حامل های انرژی، تجهیزات و… بوده است.امین رعایا در پاسخ به این پرسش که باوجود گرانی 
و البته گرمای هوا آیا استقبال از خرید این محصول مانند گذشته است یا خیر؟ گفت: آب معدنی 
از محصوالتی است که در هیچ زمان حتی قبل از افزایش قیمت هم در سبد مصرفی خانوار جای 
نداشته است مگر عده ای خاص که بنا به دالیلی مصرف کننده ثابت آن هستند و هنوز هم استقبال 
می کنند.وی افزود: قیمت آب معدنی در طول دوهفته اخیر ۲۰ درصد افزایش داشته و این گرانی 

در همه برندهای این محصول اتفاق افتاده است.

اخبار

کافه اقتصاد

طی سه ماهه نخست سال جاری، گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در شهرستان آران و بیدگل نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است.به 
گزارش صداوسیما،  رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان آران و بیدگل گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ۱۳۱ مورد بازرسی از اصناف گوناگون 

در شهرستان صورت گرفته که منجر به تشکیل ۱۱۶ پرونده و صدور ۱۱۳ رای شده است.
داود حسن پور افزود: در یکی از بازرســی های اخیر، بیش از ۱۰۰ تن برنج احتکار شده کشف و اقالم کشف شــده تحت نظارت جهاد کشاورزی در بین مردم 
شهرستان توزیع شد.وی از عموم شهروندان درخواســت کرد که در صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ و یا به صورت 

حضوری اعالم کنند.

افزایش 60 درصدی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی

 برداشت گندم
 از مزارع

 برداشــت ۱۲۰ هزار تــن گندم
 از اراضی کشاورزی آغاز شد.

وز عکس ر

معاون عمرانی استاندار :

بودجه اجرای بسته راهکارهای 
احیای زاینده رود مصوب شد

معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: اعتبار 
اجرای بســته راهکارهای احیای زاینده رود با 
اعتبار هشت هزار میلیاردتومانی، در مصوبات 
وزارت نیرو برای پروژه هــای آبی اصفهان قرار 
دارد.مهران زینلیان در گفت وگو با مهر مصوبات 
سفر اخیر رییس جمهوری به اصفهان را مثبت 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: امید است در اجرا 
نیز بدون مشکل و محکم و قوی پیش برویم.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
مصوبات سفر رییس جمهوری تسهیالت است، 
افزود: این اعتبار قرار اســت با بودجه امسال 
استان داده شــود، اما نقدی اســت و زودتر 

تخصیص می یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
با بیان اینکه ۲۴ هــزار میلیارد تومان اعتبارات 
بودجه استان اســت، اضافه کرد: هشت هزار 
میلیارد تومان مصوبات سفر وزارت نیرو برای 
همه پروژه های آبی اســتان اصفهان است که 
برای اجرای بسته راهکارهای احیای زاینده رود 
نیز از همین اعتبار پیش بینی شــده اســت.

زینلیان در خصوص بهره بــرداری فاز اضطرار 
طرح بن - بروجن از ابتدای سال جاری نیز ابراز 
داشت: مدیریت استان همه جا مخالفت خود 
را با اجرای این طرح از حوضه زاینده رود اعالم 
کرد، نمایندگان مجلس نیــز پیگیری کردند و 
بارها طی مکاتبات رســمی مخالفت خود را با 
این طرح اعالم کردیم.وی افزود: دادگستری 
اصفهــان نیز دراین خصــوص ورود کــرد؛ اما 
چهارمحال وبختیــاری این طرح را در اســتان 

خود اجرا کرده و اکنون برداشت می کنند.

عکس: ایرنا
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طبیعت بکر روستای »هونجان« شهرضا؛ فرصتی برای تابستان گردی     

حال خوب در »هونجان«  

یکی از روستاهایی که در این روزهای گرم سال، برای سفر و تفریح و تعطیالت مناسب است و حسابی 
شما را به وجد می آورد، منطقه بکر و دست نخورده زرین چشــمه یا زر چشمه شهرضا واقع در روستای 

هونجان است. 
اگر حدود 65 کیلومتر از شهرضا به سمت جنوب پیش برویم، به تفرجگاهی محصور در کوه های زاگرس 
می رسیم که منظره درختان سر به فلک کشــیده و آب گوارای چشمه آن بهشت موعود را پیش چشمان 
شما تداعی می کند.از شهرضا تا روســتای هونجان که محل این تفریحگاه اســت، حدود 53 کیلومتر 
فاصله است، قبل از روســتای هونجان روستای اسفرجان است که بیشــه های سرسبز آن یکی دیگر از 
تفرجگاه های جنوب شهرستان شهرضاست که همه روزه، به ویژه ایام تعطیل شمار فراوانی از مسافران 

را به خود جذب می کند.
این بیشه ها بالفاصله بعد از خروج از روستای اسفرجان به سمت روستای هونجان آغاز و به طول تقریبی 
10 کیلومتر در حاشیه رودخانه ای منشعب از زرچشمه ادامه می یابد، بعد از آنکه مسیر جاده خاکی بین 
دو روستای اسفرجان و هونجان را پشت سر گذاشتید، وارد روستای هونجان می شوید و از اینجا، باید 

12 کیلومتر دیگر پیش بروید تا به زرچشمه برسید.
توجه داشته باشــید که مناظر نیمه بیابانی هم زیبایی منحصر بفرد خود را دارد، بهشت زرچشمه پشت 
همین زمین های نیمه خشــک اســت. وقتی دو سه بلندی و پســتی جاده را پشت ســر گذاشتید، با 
منظره درختان و تفریح گاه زرچشــمه مواجه می شــوید. رویــش گل های آبی رنگ در حاشــیه جاده 
و دشــت های اطراف تغییر دمای هوا و تمایــل آن به ســردی و نزدیکی فصل ســرما را نوید می دهد. 
تفریحگاه زرچشــمه بر اثر جوشش چشــمه ای با همین نام از دل کوه پدید آمده است، چشمه ای زالل 
که از دل ســنگ های ســفید رنگ بیرون می آید. در اطراف رودخانه ای که از فعالیت این چشمه ایجاد 
شده انبوه درختان وحشــی، یک پارک جنگلی طبیعی را ایجاد کرده اســت. دامنه های اطراف این کوه 
 محل رویش گیاهان دارویی فراوانی است که برای یافتن آنها شــاید مجبور باشید ماه ها، عطاری های

 شهرها را بگردید.
روســتای هونجان در منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای زمستان بسیار ســرد و تابستانی خنک است، 

شغل بیشتر مردم کشاورزی است، این روستا دارای مناطق تفریحی بسیار زیادی است.
هونجان زمستان های سرد و بهار و تابســتان های معتدل دارد. در فصل بهار و تابســتان با توجه به آب 
و هوای خوب پذیرای مســافران از شــهرها و نقاط مختلف اســت. از تفرجگاه های معروف می توان به 
بیشه های مسیر رودخانه و آبکا که دارای آب معدنی است اشاره کرد، در فصل های بهار و تابستان با توجه 

به ییالقی بودن منطقه همه ساله پذیرای 350 خانوار عشایری است.
مراسم ازدواج با استفاده از ساز و ناقاره محلی در مدت دو روز با در آوردن عروس در روز اول و داماد در روز 
دوم و رســم چوب بازی تا منزل داماد که مردم آن را همراهی می کنند،انجام می شود، در عصر روز دوم 

طی مراسمی داماد را اصالح می کنند.

وجه تسمیه روستای هونجان
در مورد وجه تسمیه این روستا در جلد ششــم فرهنگ معین در صفحات 2313 و 2314 چنین نگاشته 
شده که هون نام قبیله ای از قبایل ترک )ژلو تاتار (که از حوالی شمال آسیاست به نقاط دیگر مانند شمال 
چین و صحراهای مغولستان و دشت های ترکمنســتان و ایران کوچ کرده و انتشار یافته اند، کلمه هون 
بعدها به هونان و بعد از آن هونجان تبدیل شده اســت.به چند مورد می توان درباره قدمت و سابقه این 
روستا اشاره کرد که دارای اسناد و مدارک مســتند است که قدمت این روســتا به قرن چهارم یا پنجم 

هجری می رسد.
باقی مانده قلعه غازیان )جنگجویان( در زمان مغول ســاخته شده و بر اثر حوادث طبیعی تخریب شده 
است. سند مالکیت از زمان شــاه عباس که یک نفر را مامور جمع آوری مالیات از این روستا کرده دارای 

اسناد و مدارک مستند است که قدمت این روستا به قرن چهارم و پنجم هجری می رسد. سنگ قبرهای 
موجود از زمان زرتشتیان و سند خرید و فروش امالک که در زمان صفویه صورت گرفته هم اکنون موجود 
است. ساختمان قدیمی که 350 سال پیش ساخته شــده و تاریخی ترین حکاکی از تاریخ روستاست 

که به قلعه اسماعیل کنی معروف است. 
باقی مانده ساختمان حمام قدیمی که بنا بر دستور فتحعلی شاه قاجار احداث شده که سند آن موجود 
است و 36 تومان هزینه ساخت شده است . این حمام به خاطر این که حاکمان در فصل ییالق مدتی را 
در منطقه زر چشمه در جایی که به نام »یوردشاه« معروف است، اطراق می کرده و به خاطر شکار نیاز به 
حمام داشته اند، دستور می دهند که فردی به نام قاسم خان معروف به »قاسم خان قبا زر« مامور  شود 
که این حمام را بنا کند. آب زرچشمه دارای کیفیت باالیی اســت و به گفته اهالی بومی هونجان آب این 
چشمه شفای امراض مختلف از جمله بیماری های گوارشی اســت. این آب از زیر کوه های مرز سمیرم 
به طرف هونجان جاری و باغات این منطقه را سیراب می سازد و به حرکت خود به طرف اسفرجان ادامه 
می دهد و در مســیر خود باغات، اراضی کشاورزی و جنگل ها را مشروب می ســازد و سبب شادابی آنها 

می شود و مناظر زیبایی به نمایش می گذارد.

ایرانگردی

آثار تاریخی روستای هونجان
یکی از آثار تاریخی هونجان قلعه لطفعلی خان بیک بوده و معروف به لطفعلی کیخا 
احتشامی است که 3۷0 ســال قدمت دارد  و یکی از زیباترین بناهای این روستاست.

آینه قرین که نزدیک زرچشمه هونجان قرار دارد ییالق خوبی برای عشایر پرتالش قشقایی 
محسوب می شود.

 خانه احتشــامی مربوط به دوره صفوی اســت و در شهرســتان شــهرضا، بخش مرکزی، 
دهستان اسفرجان، روستای هونجان، محله نوکند، جنب دفتر مخابرات روستا واقع شده و 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. همچنین یک منزل تاریخی به نام منزل 
احتشامی در هونجان قرار دارد . معماری این خانه قدیمی مربوط به دوران قاجار بوده و گچ 
بری های سیم گلی آن باعث زیبایی دوچندان این نمای تاریخی شده است. محیط طبیعی 
کوه پلنگی هم که یکی از مناظر بسیار زیباست در سال های مرطوب و در فصل بهار تا اواسط 
خرداد ماه می توان آن را شــاهد بود. این مکان  محلی اســت واقع در بین جاده هونجان- 
اسفرجان معروف به کوه پلنگی که دشــتی قرمز رنگ را از تجمع گیاهی به نام گلعرونه )در 
اصطالح محلی( به وجــود می آورد که از خاصیت دارویی آن برای ســرماخوردگی در فصل 

زمستان و همچنین به عنوان خوراک گوسفندان در فصل بهار استفاده می کنند.

مفاد آراء
4/42 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 298 مورخ 1401/1/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای اســداله 
عسکريان دستجردی به شناسنامه شــماره 3351 کدملی 1289127476 صادره 
اصفهان فرزند خداداد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 94/31 
متر مربع مفروزی از پالک شماره 72 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف 

آقای سيف اله وحيدنيا )مالک رسمی( خريداری شده است.
- برابر رای شــماره 299 مــورخ 1401/1/29 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت 
آقای غالمحسين کيانی به شناسنامه شــماره 72 کدملی 1111424691 صادره 
فالورجان فرزند باقر در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
94/31 متر مربــع مفروزی از پالک شــماره 72 فرعــی از 4348  اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بيــع نامه عادی و 

مع الواسطه از طرف آقای سيف اله وحيدنيا )مالک رسمی( خريداری  شده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/06

م الف: 1333343  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
4/43 شماره نامه : 140185602024003317-1401/04/01 چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پالک 4483/5046  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام آقای مجید برادران قهفرخی فرزند سیروس  در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/05/01 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1401/04/06 

م الف: 1340528 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تبصره یک ماده 105 اصالحی

4/44 شــماره نامه: 140185602024000492 - 1401/04/04 نظر به اینکه تمامت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ پالک 4999/18100 واقع در بخش 5 ثبت ذیل صفحه 427 دفتر 
1183 و شــماره چاپی 329054 به نام صغری کاظمی جروکانی باستثناء سه بیستم اعیانی 
آن و سه دانگ دیگر در صفحه 430 دفتر 1183 به شماره چاپی 329055 بنام احمد تیموری 
جروکانی به استثنا سه بیستم اعیانی آن سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد ) که طبق پرونده 
ثبتی بهای ثمنیه اعیانی متعلق به بانوان نرجس خاتون مرشد شکرچی و عفت احمد زاده دو 
نفر عیال دایمی علی محمد احمد زاده می باشند( اعالم می دارد در اجرای تبصره یک ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، آقای عباس اسمعیلی به موجب وکالتنامه 86557 مورخ 
1401/1/6 دفتر 29 اصفهان به وکالت از احمــد تیموری جروکانی ووراث صغری کاظمی 
جروکانی تقاضای حذف قید استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری میزان 
 بهاء ثمنیه اعیانی مقادیر فوق الذکر را صفر ریال برآورد و ارزیابی نموده اعالم نموده و چون

 ذی نفع فاقد نشانی است با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع در صورت اعتراض به منطقه ثبت اسناد 
و امالک جنوب اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشد میتواند از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه  و گواهی طرح دعوی را به این 

اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین 
شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، سند مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء  ثمنیه اعیانی 

صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 1342412 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
تبصره یک ماده 105 اصالحی 

4/45 شــماره نامه: 140085602025015943 - 1400/12/17 به موجب تقاضای آقای 
تیمور بختیاری فرزند مرتضی مبنی بر حذف عبارت » باستثنای بهای ثمنیه اعیانی« از سند 
انتقال شماره 164614 مورخ 1400/08/13 تنظیمی دفترخانه 7 اصفهان از پالک 18/3047  
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق مالک بهای ثمنیه اعیانی سند مزبور خانم 
بیگم کبیری رنانی فرزند غالمعلی بشناسنامه 86 رنان همسر مرحوم صادق کبیری فرزند 
ابراهیم می باشد که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس 
رسمی  دادگستری به علت عدم وجود اعیانی تصرفات فوق الذکر را فاقد ثمن اعالم نموده و 
اعالم داشته از نشانی مالک و حیات و ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود و ذینفع در صورت ادعای تضییع حقی می تواند از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مرا جع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به 
این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارایه گواهی طرح دعوی عبارت »باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی« از سند انتقال متقاضی حذف می گردد. م الف: 1342450 ابوالفضل شهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مزایده

4/46 شماره آگهی: 140103902120000004 شماره پرونده: 139804002003003353 
به موجب پرونده اجرایی کالســه 9800587 تمامت ششــدانگ پالک ثبتی شماره 217 
فرعی از 53 اصلی بخش09 حوزه ثبت ملک فالورجان که ســند مالکیت آن بشماره چاپی 
326830 باشماره دفتر الکترونیکی 139805802007001667 مورد ثبت شماره 26005 
در صفحه 374 دفتر 239 دفاتــر بخش نه فالورجان به نام مرحوم محمد حســن فتوحی 
فرزند علی محمد به شــماره ملی : 1285667174 ) بدهکار پرونده اجرایی کالسه فوق ( 
ســابقه ثبت وصدور دارد به آدرس اصفهان خیابان نیروگاه  خیابان بافندگان کوچه مقابل 
گلزار شهدا وطبق سند مالکیت مساحت ششــدانگ آن برابر با 2 / 1975 مترمربع می باشد 
وطبق اعالم کارشناس رسمی دادگستری ملک مزبور در وضعیت موجود به صورت زمین 
محصور ساده که شــماال به دیوار پالک 1 / 53 زمین محصور که بصورت انبار دپو نئوپان ، 
لوله پلی اتیلن ودیگر مصالح ساختمانی درآمده دیوار آن به ارتفاع حدود یک متر باآجر فشاری 

ومالت گل ، شرقا فاقد دیوار مســتقل وبه کارگاه مربوط به پالک 179 / 53 جنوبا به زمین 
محصور که قبال انبار ایزوگام وعایق کاری ساختمان بوده وتعطیل بود بادیوار غیر ممتد به 
ارتفاع حدود یک متر با آجر فشاری ومالت گل وغربا به درب ودیوار چینی گلی می باشد در 
گوشه شمال غربی زمین یک اتاق کارگری به مساحت 28 مترمربع باسازه دیوار باربروسقف 
ســبک باپروفیل وورق گالوانیزه موج دار وکف اتاق مالت ماســه سیمان وبدنه داخلی گچ 
وخاک دارای درب ورودی چوبی مستعمل ودو پنجره کوچک شیشه ای فاقد کالف پروفیل 
ونمای خارجی پالستر درحد آستر بامالت ماسه سیمان وقدمت آن باالی ده سال می باشد 
 ضمنا مطابق پالکهای مجاور این زمین درضلع غربی که گذر می باشد عقب نشینی دارد . 
که با توجه به توضیحات صدراالشاره موقعیت محل ، میزان عرصه واعیان ، کاربری زمین 
دیگر عوامل موثر درقیمت گذاری ارزش روز ششــدانگ به اســتثنائ بهای ثمنیه اعیانی 
 ملک موضوعه دروضعیت موجود با احتساب جمیع توابع وضمایم متعلقه عرصتا« واعیانا« 
بمبلغ 000 / 000 / 600 / 47 ریال ) معادل چهارمیلیارد وهفتصد وشــصت میلیون تومان( 
ارزیابی وبرآورد گردیده است لذا تمامت ششــدانگ مالکیت مرحوم محمد حسن فتوحی 
فرزند علی محمد به شماره ملی : 1285667174 که باستناد سند ازدواج شماره 4965 مورخ 
27 / 12 / 1374 تنطیمی دردفترخانه ازدواج شماره 182 شهر اصفهان درقبال طلب خانم 
الله هدایت وحقوق دولتی متعلقه بازداشت شده ، درروز سه شــنبه مورخ 21 / 04 / 1401 
درمحل اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان واقع درخیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی 
ازطریق مزایده به فروش می رســد ومزایده ازمبلــغ 000 / 000 / 600 / 47 ریال ) معادل 
 جهارمیلیاردوهفتصدوشصت میلیون تومان شــروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا« 
 فروخته می شــود . الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط بــه آب ، برق ، گاز اعم

 از حق انشعاب ویا حق اشــتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز 
بدهی های مالیاتی وعواض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
 هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا« 
 وصول می گــردد ضمنا وکیل بســتانکار اعالم نمــوده اطالعی از وضعیــت بیمه ملک 
مورد مزایده ندارد . لذا این آگهی عالوه برسایت آگهی های سازمان فقط یک نوبت در روزنامه 
 زاینده رود درج ومنتشر می گردد ودرصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول خواهد شد . 
 م الف: 1340560 محســن اســماعیل زاده مســئول واحد اجرای اســناد رســمی

 فالورجان 



دوشنبه  06  تیر   1401 / 27  ذی القعده 1443 / 27   ژوئن  2022 / شماره 3562
مدیرکل زندان های اصفهان:

آزادی زندانیان بدهکار،  نیازمند کمک عمومی است
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان گفت: ۶۲۵ زندانی بدهکار با بدهی افزون بر ۱۰ هزار 
میلیارد ریال در این استان حبس هستند و تالش برای آزادی این افراد به منظور حفظ بنیان خانواده و 
کمک به حل مشکل آنان نیازمند، همت جمعی و کمک عمومی است.علیرضا بابایی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: گذشت شاکیان، کمک خیران، انجمن های حمایت از زندانیان و ستاد دیه برای آزادی این افراد 
کارگشاست.مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصفهان با بیان اینکه قضات، اعضای شوراهای 
حل اختالف و افراد خیراندیش در آزادی زندانیان همکاری دارند، اظهارداشــت: در ســه ماه نخست 
امسال ۳۱۸ زندانی بدهکار در استان اصفهان آزاد شدند.وی ادامه داد: بدهی افراد آزاد شده  نزدیک به 
۱۰ هزار میلیارد ریال بود که ۴۰ درصد این بدهی باگذشت شاکیان بخشیده شده است.به گفته بابایی، 
این بدهی ها با تالش ســتاد دیه، آورده زندانیان،  تالش انجمن حمایت از زندانیان و خیریه ها تامین 
شد.وی با اشاره به  طرح »چهارشنبه امام رضایی آزادی زندانیان محکومین غیرعمد« خاطرنشان کرد: 
چهارشنبه هر دوهفته  یک بار نشستی با خیران برگزار و زمینه آزادی  عدد هشت زندانی فراهم می شود. 

بابایی از مردم خواست تا در این طرح مشارکت و از زندانیان غیرعمد و خانواده های آنان حمایت کنند.
 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

 دادسرا، بیش از هزار تذکر در رعایت حقوق عامه
 به ادارات صادر کرد

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ تذکر و مکاتبه در باب رعایت حقوق 
عامه با ادارات و نهادهای دولتی و خدماتی از سوی  دادسرای این استان انجام شده است.به گزارش ایرنا، 
سید محمدرضا موسویان افزود: این مکاتبات و تذکرات پیرامون رعایت حقوق عامه و رفع نیازهای جامعه 
صادر شده که پیگیری اجرای آن نیز انجام می شود.وی بیان کرد: ظرفیت سازمان های مردم نهاد و نهادهای 
امنیتی و عموم مردم برای تشخیص مصادیق حقوق عامه در استان اصفهان استفاده شده که بیشترین 
فراوانی در حوزه تصادفات، محیط زیست، ایمنی جاده ها و ساختمان ها و مراکز عمومی بوده است.دادستان 
عمومی و انقالب اصفهان ادامه داد: برای کاهش تصادفات رسیدگی به نقاط پرحادثه  و برنامه ریزی برای رفع 
مشکالت فنی با همکاری دستگاه های مربوطه انجام شده و با این اقدامات صورت گرفته شاهد افزایش 
ایمنی بوده ایم.وی، آلودگی هوا را معضلی برای کالن شهرهای استان بیان کرد و اذعان داشت: بی توجهی 
برخی از واحدهای صنعتی به مســائل زیســت محیطی و آالیندگی خودروها این چالش برای شــهرها 
ایجاد کرده که ظرفیت نظارتی فعال شده و تا بهبود اوضاع پیگیری ها انجام می شود.موسویان، نظارت بر 
ساختمان های عمومی برای ایمنی آن را از دیگر مصادیق حقوق عامه اعالم کرد و افزود:  دادسرای عمومی 
و انقالب با همکاری نهادهای متولی بر این امر مهم نظارت دارد و تذکر به متولیان بناهای ناایمن داده شده 
است.وی با اشاره به فعالیت مراکز صنعتی و اقتصادی در استان اصفهان اظهارداشت: برخی از این واحدهای 
تولیدی با مشکالتی روبه رو بوده اند که در نشست های اقتصادی به دغدغه های آن ها رسیدگی شده است.

برنامه کانون پرورش فکری اصفهان برای عوامل آسیب زا محیطی 
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان گفت: در طول برنامه های تابستان 
امسال، توجه به رویدادهای محیطی و آسیب هایی که کودکان و نوجوانان را تهدید می کند در برنامه های 
این کانون منظور شده است.نسرین باباپور در گفت وگو با ایرنا افزود: فعالیت های تابستانه مراکز کانون 
برمبنای برنامه ریزی خالقانه و فرایند محور برای اعضا آغاز شده اســت.وی افزود: در دوران کرونا کانون 
استان اصفهان با تبدیل تهدیدها به فرصت ها و با برنامه ریزی کارگاه ها در فضای مجازی بیشترین ارتباط 
را با کودکان و نوجوانان برقرار کرد.وی اظهار داشــت: اکنون در پی حضوری شدن کالس ها و برداشتن 
محدودیت های کرونایی، بیشترین تمرکز بر حضور دوباره اعضا و برپایی برنامه ها بر اساس نیاز روز 

کودکان و نوجوانان و پرورش خالقیت در آن ها مبنا قرار داده شده است.

 مدیرکل پزشکی قانونی استان تاکید کرد: 

سقط جنین ممنوع

منصور فیروزبخــت، مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان در 
نشست خبری روز گذشــته با خبرنگاران، با اشــاره به ابالغ قانون 
حمایت از خانواده و ماده مرتبط با پزشکی قانونی درباره سقط جنین 
در این قانون گفت: بر اساس قانون جدید ســقط جنین ممنوع و از 
جرائم دارای جنبه عمومی اســت. اگر مادری احســاس می کند که 
جنینش دچار مشکل یا ادامه بیماری برای خودش خطرناک است، 
می تواند به پزشــکی قانونی مراجعه کرده و درخواست سقط جنین 
دهد. پس از ثبت درخواســت مادر، کمیســیونی شامل یک قاضی 
ویژه، یک نفر پزشــک متخصص متعهد و یک نفر پزشــک قانونی 

تشکیل می شود.
فیروزبخت بــا بیان اینکه حدود یک ســوم پرونده های قوه قضاییه 
برای کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود، خاطرنشان کرد: 
نظر کارشناسی پزشکی قانونی نیز برای دادگاه بسیار قابل اتکاست. 
از این رو بایــد نهایت دقت را در صدور گواهی های پزشــکی قانونی 
به خرج داد، بااین حال بــرای اعتراض به ایــن گواهی ها نیز امکان 

اعتراض و بررسی مجدد وجود دارد.
وی تصریح کرد: چنانچه پزشــک، ماما با داروفروش خارج از این 
چرخه شرایط ســقط جنین را فراهم کنند، عالوه بر مجازات مقرر در 

قانون مجازات اســالمی، پروانه فعالیت شان ابطال خواهد شد. در 
صورت فراهم بودن شرایط، سن جنین برای ســقط باید کمتر از ۱۹ 
هفته و یک روز باشد و درصورتی که بیشــتر از این باشد، شامل این 

ماده قانونی نمی شود.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان با اشــاره به نقش پزشکی 
قانونی در بحران ها تاکید کرد: در بحران های مختلف پزشکی قانونی 
مســئولیت احراز هویت را بر عهــده دارد کــه در بحران های فوری 

آزمایش های دی ان ای تا ۲۴ ساعت انجام می گیرد.
وی درباره آمارهای اداره کل در ســال ۱۴۰۰ توضیــح داد: ۱۲۱ هزار 
معاینات سرپایی در طول سال گذشــته در اداره کل صورت گرفته که 
۲۴ هزار معاینه مربوط به تصادف بوده و ۴۱ هــزار نیز مربوط به نزاع 
بوده است. آمار معاینات تصادفات در ســال گذشته نسبت به سال 

قبلی خود حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.
فیروزبخت افزود: همچنین در این سال مصدومان ناشی از حوادث 
کار ۱۰ درصد رشد داشته و به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است در 
سال گذشته نیز  ۱۲۸ نفر به دالیل ناشــی از کار جان خود را از دست 
دادند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، آمار کل پرونده های 
فوتی در سال گذشته را چهارهزار عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه 

۱۵ درصد رشد کرده است.
وی درباره پرونده های قصور پزشکی توضیح داد: در سال گذشته یک 
هزار و ۳۲۵ پرونده در کمیسیون پزشــکی به نتیجه رسیده که ۲۱۸ 
مورد آن به قصور پزشــکی مربوط بوده است. قصور پزشکی بستگی 
به نظر مرجع قضایی یا در پزشکی قانونی و یا در نظام پزشکی بررسی 
می شود. در سال گذشــته پزشکان عمومی بیشــترین پرونده ها را 
داشتند و گروه پیراپزشکی و زنان و زایمان در رتبه های بعدی هستند.

فیروز بخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر چالش های اصلی پزشکی 
قانونی توضیح داد: برای جذب و حفظ پزشــکان دشــواری زیادی 
وجود دارد و به دلیل عدم جذابیت پزشکی قانونی و شرایط حقوقی 

و مالی ناکافی، این امر سخت است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان با اشــاره به مشــکالت 
زیرســاختی پزشــکی قانونی اســتان اصفهان گفت: ســاختمان 
پزشــکی قانونی اصفهان ۵۰ سال پیش ساخته شــده و در یکی از 
مراکز اصلی ترافیکی شهر است که مشکل ساز شده است. از همین 
روی در دهه ۱۳۸۰ زمینی به وســعت ۱۰ هزار متر در شــرق اصفهان 
به پزشکی قانونی اعطا شده، اما به دلیل عدم تخصیص بودجه این 
پروژه پیشروی کندی داشت. در سال جاری سازمان برنامه وبودجه 
برای این پروژه بودجه خوبی تخصیص داد و فاز اول آن شــامل دو 

آزمایشگاه و سالن تشریح افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به طرح بانک هویت ژنتیک ایرانیان توضیح داد: در این 
بانک هر فرد ایرانی پروفایل ژنتیکی در این بانک خواهد داشــت که 
در صورت وقوع حادثه نیاز به حضور بستگان متوفی نباشد. این طرح 
بسیار بزرگ و هزینه بر است و در ابتدا با مجرمان سابقه دار آغاز شده 
و با همکاری ســازمان زندان ها پروفایل های این مجرم ها در حال 

تکمیل است.
فیروزبخت درباره زمان رســیدگی به پرونده هــا تصریح کرد: زمان 
پاســخ گویی به پرونده های معاینات از سه ساعت تا سه روز صورت 
می گیرد. تعیین علــت فوت حــدود ۵۷ روز به طــول می انجامد. 

همچنین پاسخ دهی کمیسیون ها نیز حدود ۱۴ روز زمان می برد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاســخ به سوالی درباره 
مراجعه زنــان بی بضاعــت تاکید کرد: رســیدگی بــه پرونده های 

همسرآزاری به ویژه برای زنان بی بضاعت به صورت رایگان است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مسمومیت با قرص برنج گفت: در 
سال گذشته ۱۵ نفر به دلیل اســتعمال قرص برنج فوت کردند که از 

این تعداد ۵ نفر خانم و ۱۰ نفر آقا بوده اند.

با مسئولان جامعه

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: لــزوم بازنگری در شــیوه ها و اســتفاده از 
ابزارهای به روز برای مخاطبان با ســالیق جدید در 
این دنیای مدرن و دیجیتال از ضروریات و رویکرد 

اقدامات آینده سازمان است.
حجت االسالم والمسلمین مهدی فوقی در نشست 
هم اندیشــی با اصحاب رســانه، با اشــاره به ایام 
سالگرد تاسیس ســازمان تبلیغات اسالمی اظهار 
داشت: در حقیقت سازمان تبلیغات اسالمی یکی از 
رویش های انقالب اسالمی است که به فرموده مقام 

معظم رهبری خدمات و اقدامات خوب و موثری را 
در زمینه های مختلف انجام داده است.

وی ادامه داد: این سازمان که به تدبیر و دید آینده نگر 
امام خمینی )ره( تشکیل شد و تاکنون فعالیت های 
تاثیرگذاری را در زمینه های مختلف قرآنی، هیئات 
مذهبــی، کانون هــای فرهنگی تبلیغی و ســامان 
 دادن به امــور روحانیــون و مبلغــان و مبلغات را 
داشته اســت.مدیرکل ســازمان تبلیغات اسالمی 
اســتان اصفهان با اشــاره به نیاز به گفتمان سازی 
جدید نســبت مخاطبیــن زمان کنونــی جامعه به 
خصوص نوجوانان و جوانــان گفت:  لزوم بازنگری 
در شــیوه ها و اســتفاده از ابزارهای به روز و جذاب 
برای مخاطبان مختلف با ســالیق جدیــد در این 
دنیای مــدرن و دیجیتال از ضروریــات اقدامات 

آینده سازمان است که یکی از رویکردهای جدید و 
دستور کارهای اقدامات تبلیغات اسالمی محسوب 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسالمی باید 
به سمتی برود که بیشــتر اقدامات و فعالیت های 
خود را به تشــکل های مردمی و فعــاالن فرهنگی 
واگــذار نماید و بــرای آنهــا نقش تســهیلگری و 

حمایت کننده را داشته باشد.
در ادامه این جلسه صاحب نظران از مجامعی از جمله 
حوزه علمیه، دانشگاه، کانون های فرهنگی و تبلیغی، 
جامعه قرآنی و دیگر مجامع فرهنگی حضور داشتند 
و در خصوص ســاختارها، اقدامــات، میدان های 
عملی و فعالیت های نــو با رویکرد هــای جدید و 

بازنگری در ارتباط با مخاطب را مطرح کردند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان مطرح کرد:

ضرورت استفاده از شیوه ها و ابزارهای تبلیغات 

زندگی بدون کرونا

 استفاده از تمام ظرفیت ها برای بازگشایی مدارس 
در سال تحصیلی جدید

فرماندار ویژه نجف آباد گفت: امیدواریم مدیریت آموزش وپرورش شهرستان به طورجدی پروژه 
مهر و بازگشایی مدارس را دنبال کند و در این مســیر از همه نیروهای توانمند بهره ببرد تا شاهد 
رشد این اداره باشیم.به گزارش فارس، 
موسی مباشــری، فرماندار شهرستان 
نجف آباد در آیین تکریم و معارفه مدیر 
جدید آموزش وپرورش این شهرستان 
اظهار داشت: اعتقاد داریم همه کسانی 
که مســئولیت می پذیرند خادم مردم 
هســتند.وی تصریــح کرد: هــر آمدن 
رفتنی دارد، اما خوشــا به حال کسانی 
که کارشــان مورد رضای خداوند متعال 
قرار گیرد و در مدت مســئولیت شــان 
بتوانند گره ای را از کار مسلمانی باز کنند.مباشــری در ادامه افزود: کار اداری زمان نمی شناسد و 
مسئولیت باید به موقع انجام شود والزم است جهادی وقت مان را صرف کارمان کنیم و انتظارمان 
از مدیر جدید این اســت که آموزش وپرورش را به اهدافش برساند.فرماندار شهرستان نجف آباد 
ابراز داشــت: امیدواریم مدیریت جدید به طورجدی پروژه مهر را دنبال کند و در این مسیر از همه 
نیروهای توانمند بهره ببرد تا شاهد رشد این اداره باشیم چرا که در سنوات گذشته نجف آباد همواره 

در میان شهرستان های مطرح استان بوده است.
سید احمد بنی لوحی، معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان نیز در 
ادامه ابراز داشت: در شرایط حساســی قرار گرفته ایم و اکثریت ما دغدغه فرهنگ را داریم که در 
این راستا همه ما موظفیم در این ســنگر تالش  کرده والزم است سکان داری آموزش وپرورش را 
یک ســنگر تلقی کنیم. وی گفت: جریان های داخلی و خارجی چشم به فرهنگ و تعلیم وتربیت 
دانش آموزان و جوانــان دوخته اند و امــروز تکلیف و جهاد مــا فرهنگ و تربیت اســت و امید 
داریم در این شــهر که نماد علم، ایمان و ایثار اســت به این مهم برســیم. بنی لوحی، خط قرمز 
آموزش وپرورش را سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقالب برشمرد و ابراز داشت: در این دیار 
که همه نیروهای متدین و انقالبی هستند، باید به این چشم انداز برسیم و شاهد پیشرفت بیشتر 

و بهتر شهرستان نجف آباد باشیم.
 

 کشف یک قالده شیر و 64 پرنده از یک باغ وحش غیرمجاز 
در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر از کشــف یک قالده شــیر ماده آفریقایی و تعداد ۶۴ 
قطعه پرنده کمیاب از باغی در این شهرســتان خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، غالمرضا 
براتی فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: ماموران کالنتری ۱۵ این فرماندهی 
با اشــراف اطالعاتی خود از نگهداری حیوانات نادر و کمیاب در یک باغ شخصی مطلع و بالفاصله 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مرجع قضایی به همراه نماینده 
اداره محیط زیست شهرســتان از باغ مذکور بازرســی کردند که در نتیجه این عملیات یک قالده 
شیر ماده آفریقایی و ۶۴ قطعه پرنده کمیاب که به صورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.

براتی با بیان اینکه دراین رابطه یک نفر شناسایی شــده و اقدامات جهت دستگیری وی در حال 
اجرا است، گفت: حیوانات کشف شده در این باغ به ماموران اداره محیط زیست تحویل و پرونده 

این موضوع نیز برای انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

وز عکس ر

خبر روزشهرستان ها

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

 آبله میمون و وبا
 در اصفهان نداریم

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه مورد ابتال به آبله میمون نه تنها 
در استان اصفهان بلکه در کشور نیز گزارش 
نشده اســت و گزارش ثبت شــده مبنی بر 
ابتال بــه بیماری وبا در اســتان وجود ندارد، 
گفت: همچنان بیماری کرونا در استان روند 

کاهشی دارد.
پژمان عقدک در گفت وگو بــا ایمنا، با بیان 
اینکه مورد ابتال بــه آبله میمــون نه تنها در 
اســتان اصفهان بلکه در کشــور نیز گزارش 
نشده اســت، اظهار کرد: گزارش ثبت شده 
مبنی بر ابتال به بیماری وبا در استان اصفهان 
وجود ندارد؛ اما احتمال می رود با باالرفتن 
تعداد زائران عتبات، این بیماری به کشــور 
منتقل شــود؛ بنابراین توصیه می شود افراد 
موارد بهداشــتی اعم از شســتن دست ها 
و توجه به بهداشــتی بودن مــواد غذایی و 
شست وشــوی میوه و سبزی ها را فراموش 

نکنند.
وی با اشــاره به وضعیت کرونا در اســتان 
اصفهان، افــزود: همچنان بیمــاری کرونا 
در اســتان اصفهــان روند کاهشــی دارد و 
خوشبختانه در رنگ بندی اعالم شده جدید 
نیز تنها پنج شهرستان اســتان اصفهان در 
وضعیت زرد به سر می برند و ۱۷ شهرستان 
اســتان وضعیت آبی دارند و ایــن بهترین 
حالت رنگ بندی استان اصفهان در طی یک 

سال گذشته است.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه در هفته گذشته ۴۱ کشور پیک 
کرونا داشــتند و باید به شــرایط وجود این 
ویروس عادت کرد، خاطرنشــان کرد: امید 
است افراد در جمع بندی به این نقطه برسند 
که رعایت پروتکل های بهداشــتی و تکمیل 
واکسیناســیون را در دســتور کار خود قرار 

دهند. 
عقدک افــزود: تکمیــل واکسیناســیون 
می توانــد برای ســالمت خــود، خانواده و 

جامعه کمک کننده باشد.

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: ۶۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این استان تاکنون راه اندازی شده که دو باب دیگر در این هفته به مجموع آن افزوده 
می شود.به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین اســدا...جعفری افزود: ۶۲ مرکز خدماتی تاکنون راه اندازی شده که سه مرکز  افتتاح و شمار آن به ۶۵ باب 
رسید.وی بیان کرد: دو باب دیگر دفتر پیشخوان قضایی  نیز در طول این هفته در شهرستان ها افتتاح می شود.رییس کل دادگستری اصفهان با بیان اینکه مجوز 
راه اندازی ۷۹ دفتر پیشخوان به استان داده شده، خاطرنشان کرد: امکان راه اندازی بیش از ۱۰ مرکز دیگر وجود دارد.به گفته وی، راه اندازی این دفاتر در کاهش 
مراجعات مردم به دستگاه قضایی و هزینه ها داشته و در مدیریت زمان مردم نقش مؤثری داشته که این موضوع رضایتمندی را افزایش می دهد.وی با اشاره  به 
تحولی که با توسعه خدمات الکترونیک شده یادآور شد: این اقدامات در تسریع خدمت رسانی نقش داشته است.حجت االسالم جعفری به بازدیدهای سرزده 
به حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: بازدید از مراکز قضایی و بررسی دغدغه های مردمی در تمامی واحدهای قضایی انجام شده و جلسات هفتگی روزهای دوشنبه 

انجام و سواالت مردم پاسخ داده می شود.

راه اندازی 65  دفتر الکترونیک قضایی در اصفهان 

عکس: ایرنا



با لغو دیدار دوستانه برابر اسپانیا و آرژانتین و همچنین نامناسب بودن تاریخ تورنمنت تایلند، این احتمال وجود دارد که شاگردان وحید شمسایی بدون بازی دوستانه راهی 
کویت شوند.در حالی که قرار است از سوم مهر ماه جام ملت های آسیا در کشور کویت برگزار شود، بازی های دوستانه تیم ملی فوتسال در راه آماده سازی این مسابقات 
یکی یکی لغو می شوند و همین امر موجب نگرانی وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی شده که قرار است اولین تورنمنت جدی خود را بعد از انتخابی این مسابقات تجربه 
کند.تیم ملی فوتسال ایران قرار بود که ۲ دیدار دوستانه را در تاریخ های ۱۷ و ۱۹ تیر برابر آرژانتین در خاک این کشور برگزار کند که تاکنون سفارت این کشور روادید کاروان 
ایران را صادر نکرده و برگزاری این دیدار تقریبا لغو شده است و حتی شنیده می شود آرژانتینی ها قرار است در آن تاریخ با پاراگونه بازی دوستانه برگزار کنند. فدراسیونی ها 
و سرمربی تیم ملی دلیل این اتفاق را مسائل سیاسی موجود در بین دو کشور می دانند و دلیل آن هر چه که باشد، باعث شده تا شاگردان شمسایی نتوانند محک جدی 
را مقابل یکی از برترین تیم های فوتسال جهان بخورند.همچنین دیدار با تیم ملی اسپانیا هم به دلیل همزمانی زمان پیشنهادی ایران با شروع لیگ این کشور و همچنین 
پلی آف اروپا با مخالفت الروخا همراه شد تا دومین محک جدی شاگردان شمسایی هم برگزار نشود. همچنین سرمربی تیم با تاریخ برگزاری تورنمنت تیلند موافق نیست 
و دوست دارد این بازی ها حداقل یک هفته زودتر برگزار شود تا نزدیک بازی های آسیایی نباشد. اگر این مخالفت ادامه دار باشد و شمسایی حاضر نباشد تیمش را به تایلند 

بفرسیتد، تیم ملی فوتسال باید بدون دیدار دوستانه به جام ملت های آسیا برود که این ریسکی بزرگ برای شمسایی و تیمش است.

تیمملیبدونبازیدوستانهبهجامملتهامیرود؟
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»گرتبیل«بهلسآنجلسافسیپیوست
بازیکن ولزی رئال مادرید بعد از پایان قراردادش با این تیم رسما به لس آنجلس آف سی آمریکا پیوست.

گرت بیل بعد از ۹ سال حضور در رئال مادرید از این تیم جدا شد. بیل با وجود پیشنهادهای اروپایی که 
داشت، راهی فوتبال آمریکا شد تا پیراهن لس آنجلس اف سی را بر تن کند.او در پستی نوشت: به زودی 
شما را می بینم... لس آنجلس.بیل توانست ۵ قهرمانی را با رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به دست 

آورد و سه بار هم قهرمان اللیگا شود تا پرافتخارترین بازیکن بریتانیایی تاریخ رئال مادرید لقب بگیرد.
 

عصبانیتسرانبارسلوناازرفتار»دمبله«
باشگاه بارسلونا از دمبله به خاطر تعلل در تمدید قراردادش به ستوه آمده است.قرارداد عثمان دمبله با 
بارسلونا در آستانه به پایان رسیدن است؛ این درحالی است که او هنوز تصمیم نهایی درباره ماندن و یا 
جدایی خود از آبی اناری ها را نگرفته است.دمبله بعد از آمدن ژاوی به کلی متحول شد و یک نیم فصل 
متفاوت را پشت سرگذاشت. سرمربی بارسلونا عالقه زیادی به سبک بازی دمبله دارد و از سران باشگاه 
خواسته است که این بازیکن فرانسوی را متقاعد به ماندن کنند.الموندو نوشت: سران بارسلونا رفتارهای 
دمبله را توهین آمیز می دانند چرا که او نه تیم بعدی خود را انتخاب می کند و نه این که نظر نهایی اش را 
برای ماندن اعالم کرده است. از نظر سران بارسلونا دمبله در حال بررسی بهترین پیشنهاد است و ماندن 
در بارسلونا را اولویت دوم خود قرار داده است.دمبله همواره اعالم کرده که دوست دارد در بارسلونا باقی 
بماند این درحالی است که هنوز پای میز مذاکره ننشسته است و در حال گذراندن تعطیالت تابستانی 

خود است که این خشم سران باشگاه را به دنبال داشته است.
 

»گارسیا«سرمربیالنصرعربستانشد
سرانجام باشگاه النصر عربستان توانست رودی گارسیا، سرمربی سرشناس فرانسوی را متقاعد به 
همکاری کند. النصر و گارسیا به توافق نهایی دست پیدا کردند تا این مربی فرانسوی با قراردادی دو 
ساله رسما هدایت این تیم عربستانی را برعهده بگیرد.طبق اعالم روزنامه الریاضیه عربستان، گارسیا 
ساالنه ۵.۸ میلیون یورو دستمزد از النصر دریافت خواهد کرد که البته این دستمزد شامل دستیاران 
گارسیا هم می شود.رییس باشگاه النصر عربستان اخیرا راهی پاریس شد تا گارسیا را متقاعد به حضور 

در این تیم کند و در نهایت توانست با این مربی سرشناس قرارداد امضا کند.
 

یوونتوسمشتری»نیمار«شد
باشگاه یوونتوس دوست دارد که نیمار را در تابستان سال جاری جذب کند البته به شرط اینکه این بازیکن 
برزیلی دستمزد خود را پایین آورد.جدایی نیمار از پاری سن ژرمن بسیار جدی شده است و به نظر می رسد 
که سران این باشگاه فرانسوی بعد از تمدید قرارداد با امباپه به دنبال فروش مهاجم برزیلی خود هستند.

روزنامه آس اسپانیا اعالم کرد که یوونتوس مشتری نیمار شــده و سران این باشگاه ایتالیایی در تالش 
هستند تا زمینه این انتقال را مهیا کنند. طبق اعالم آس تنها یک مانع بر سر راه انتقال نیمار به یوونتوس وجود 
دارد و آن دستمزد باالیی است که این مهاجم برزیلی دریافت می کند.یوونتوس از نظر مالی در وضعیت 

خوبی به سر نمی برد و به همین خاطر مجبور به فروش دیباال شده است. 

واکنش»دیماریا«بهحضوردرتیممورینیو
هافبک آرژانتینی پیشین پاری سن ژرمن به احتمال حضور در تیم رم واکنش نشان داد. او یوونتوس 
را بزرگ ترین باشگاه ایتالیایی دانســت.دی ماریا در واکنش به احتمال حضور در رم با لبخند گفت: 
نه من راهی رم نخواهم شد و به این پیشنهاد توجه ای ندارد. دی ماریا اما درباره حضور در یوونتوس 

گفت: یوونتوس بزرگ ترین باشگاه ایتالیاست و یکی از تیم هایی است که به جذب من عالقه دارد.

از رایکوف تا مورایس؛ چه کسی موفق ترین مربی تاریخ سپاهان است؟

کروات ها در صدر
در میان مربیان خارجی تاریخ باشــگاه  روزبهرادمهر
ســپاهان لوکا بوناچیچ و زالتکو کرانچار 
بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشــتند.ژوزه مورایس، مربی با 
کارنامه پرتغالی پس از توافق و پیوستن به باشگاه سپاهان، رسما کار 
خود را در این تیم برای حضور در لیگ بیســت ودوم آغاز خواهد کرد. 
مورایس در کارنامه خود قهرمانی در لیگ عربستان و لیگ کره جنوبی 
را ثبت کرده و دستیار مورینیو در رئال مادرید، چلسی و اینتر میالن بوده 
است. او با توپ پر به ایران آمد و باید دید می تواند عملکرد خوبی را از 
خود نشان دهد یا خیر.مربیان خارجی زیادی در تاریخ سپاهان روی 
نیمکت این تیم نشسته اند و برخی از این مربیان عملکرد قابل قبولی 
را از خود به نمایش گذاشتند. به بهانه انتخاب مورایس عملکرد مربیان 
خارجی تاریخ باشگاه سپاهان را بررسی کردیم که در ادامه جزییات آن 

را می خوانید:

زدراکورایکوف
رایکوف، اولین مربی خارجی تاریخ باشــگاه ســپاهان بود. او پس از 
قهرمانی با اســتقالل در جام باشگاه های آســیا و کارنامه درخشان با 
این تیم در سال ۵۵ از جمع آبی پوشــان جدا شد و به اصفهان رفت تا 
هدایت تیم سپاهان را به عهده بگیرد. رایکوف با وجود عملکرد خوب در 
تیم ملی ایران و باشگاه استقالل، در سپاهان موفق نبود و حضورش در 

ل این تیم بیش از یک  دوام نداشــت. ایــن مربی سا

اهل یوگسالوی در سال ۱۳۵۶ ایران را برای همیشه ترک کرد.

استانکوپوکلهپوویچ
دومین مربی خارجی تاریخ باشگاه ســپاهان در اولین دوره لیگ برتر 
هدایت طالیی پوشان را به عهده گرفت. او در این دوره نتوانست موفقیتی 
به دست آورد و با سپاهان در رده نهم لیگ برتر قرار گرفت و در نهایت از 
این تیم جدا شد. این مربی اهل کرواسی همچنین در یک دوره کوتاه در 
لیگ چهارم مجددا سرمربی سپاهان شد؛ اما باز هم عملکرد درخشانی 
نداشــت تا از هدایت این تیم کنار بــرود. با وجود عملکــرد نه چندان 
مطلوب، به اذعان برخی از کارشناســان نســل طالیی سپاهان توسط 
استانکو ساخته شد.اســتانکو پوکله پوویچ که مدت ها با بیماری دست 

و پنجه نرم می کرد، در زمستان ۹۷ و در سن ۸۱ سالگی در گذشت.

ادسونتاوارس
این مربی برزیلی در لیگ پنجم ســرمربی ســپاهان شد. نتایج او در 
لیگ برتر برای ســپاهانی قابل قبول نبود؛ اما در جام حذفی عملکرد 
موفقی داشــت و تیمش را به فینال جام حذفی رســاند. با این حال 
حضور این مربی چندان تداوم نداشت و جای خود را به لوکا بوناچیچ 

مربی کروات داد.

لوکابوناچیچ
بوناچیچ از موفق ترین مربیان کروات حاضر در لیگ ایران بود. او پس از 
این که هدایت سپاهان را به عهده گرفت در فینال جام حذفی با شکست 
پرسپولیس قهرمانی جام حذفی را به دست آورد. سپاهان در فصل بعد 
با هدایت بوناچیچ به دومین مقام قهرمانی جام حذفی رسید و در لیگ 
قهرمانان آسیا تا فینال پیش رفت. بوناچیچ در جام باشگاه های جهان 
نیز سرمربی سپاهان بود و یک پیروزی در این رقابت ها به دست آورد. 

دوران درخشان سپاهانی ها با لوکا بوناچیچ شکل گرفت.

جوروانویرا
مربی برزیلی که با تیم ملی عراق به مقــام قهرمانی در جام ملت های 
آسیا رسیده بود، بمب نقل و انتقاالتی سپاهان در هفتمین دوره لیگ 
برتر بود. او با ســر و صدای زیــادی هدایت طالیی پوشــان را به عهده 
گرفت اما در بد ترین شرایط این تیم را تحویل داد. ویرا عملکرد موفقی 
در ســپاهان نداشــت و در نهایت از هدایت این تیم برکنار شــد. البته 
سپاهانی ها در این دوره شرایط خوبی را از نظر روحی خوبی نداشتند و 

مربیان مختلفی عوض کردند.

انگینفیرات
در هشتمین دوره لیگ برتر انگین فیرات، مربی اهل آلمان که در کنار 
علی دایی توانسته بود با سایپا به مقام قهرمانی دست پیدا کند سرمربی 
گری سپاهان را به عهده گرفت. حضور در ســپاهان تنها ۱۱ بازی دوام 

داشت و از هدایت طالیی پوشان کنار گذاشته شد.

زالتکوکرانچار
یک کروات دیگر توانســت در ســپاهان روزهای خوشــی را بگذراند. 
کرانچار در کنار بوناچیچ جزو بهترین مربیان تاریخ باشــگاه سپاهان 
است. او در لیگ یازدهم روی نیمکت سپاهان نشست و توانست در 
همان فصل با تیمش به قهرمانی لیگ برتر برســد. کرانچار فصل بعد 
توانست سپاهانی ها را در جام حذفی قهرمان کند. او در سومین سال 
حضورش در ســپاهان از هدایت این تیم استعفا داد. کرانچاردو سال 
بعد هدایت طالیی پوشان را مجددا به عهده گرفت ؛اما موفقیتی با این 
تیم نداشت و در نهایت از سپاهان جدا شد.مدافع و سرمربی سابق تیم 
ملی کرواسی پس از عملکرد ناموفق عبدا... ویسی به عنوان جایگزین 
او انتخاب شد. او طی  ۱۱ هفته ای که هدایت سپاهان را در لیگ برتر بر 
عهده داشت فقط و فقط ۹ امتیاز کســب کرد. استیماچ، جزو مربیان 
کروات ناموفق فوتبال ایران لقب گرفت و در نهایت از هدایت سپاهان 

کنار گذاشته شد.

نقل قول روز

نفتمسجدسلیماناینبارسرمربیدارد،مدیرعاملندارد!
باشگاه نفت مسجدســلیمان همچنان در انتظار انتخاب مدیرعامل از سوی مدیران نفتی  است.

پس از پایان لیگ بیست ویکم، هدایت یزدی که به نوعی با دست خالی توانست نفت را در لیگ 
برتر حفظ کند، به دلیل مشکالت ســاختاری و مالی فروان و با وجود  این که پیش از این عنوان 
کرده بود برنامه های خوبی برای ساختارمند شدن باشگاه نفت دارد، از این باشگاه جدا شد.چند 
روز بعد نیز مدیران نفتی با رضا مهاجری، سرمربی نفت که در نیم فصل دوم فصل گذشته به این 
تیم اضافه شده بود، تشکیل جلســه دادند و به توافق رســیدند.اما نکته مهم این است، باشگاه 
نفت مسجدســلیمان در حال حاضر مدیرعامل بــه عنوان فردی تصمیم گیرنــده و تعیین کننده 
خط مشی، ندارد. مشــکلی که برای نفتی ها به چالش تبدیل شده و هنوز حتی نتواسته اند با رضا 
مهاجری به صورت رسمی قرارداد همکاری امضا کنند یا در خصوص دیگر موارد تیم تصمیم گیری 
شود.اگرچه از هوشنگ نصیرزاده به عنوان گزینه مدیرعاملی باشــگاه نفت نام برده می شد؛ اما 
مسئوالن نفتی هنوز به صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده اند. البته طی چند  روزگذشته نیز 
مجددا عنوان شد که یزدی به باشگاه برگشته است که این مدیر در گفت و گو با ایسنا، بازگشتش 
به مسجدســلیمان را تکذیب و عنوان کرد، مســئوالن نفتی با او صحبتی نداشته اند.همچنین از 
آن جا که اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز از پرسنل وزارت نفت هستند، با اتمام هر فصل فوتبالی 
احکام مدیریتی آن ها به اتمام رسیده و برای ادامه فعالیت باید منتظر صدور مجوز جدید از سوی 
مسئوالن نفتی باشــند و هنوز اعضای هیئت مدیره جدید هم معرفی نشــده اند.به نظر می رسد 
باشگاه نفت مسجدســلیمان مانند تمامی فصل های گذشته، دچار سردرگمی شده است و برای 
یک بار هم که در انتخاب سرمربی زود اقدام کردند، در انتخاب مدیرعامل که نقش اصلی را باشگاه 

دارد، وارد چالش شده اند.
 

پشیمانیتیملیگیکیازهزینههایمیلیاردی
مدیرعامل جدید خیبر بعــد از چهارمی در لیگ قصــد ندارد برای فصل آینده دســت به امضای 
قراردادهای میلیاردی بزند و این تیم لرســتانی بــا ترکیبی جوان فصل جدیــد لیگ آزادگان را 
شــروع خواهد کرد.تیم فوتبال خیبر خرم آباد در فصل اخیر لیگ یک فوتبــال ایران با ۵۹ امتیاز 
و ۱۲ امتیاز اختالف نسبت به تیم صدرنشــین در رده چهارم جدول ایستاد تا با وجود هزینه های 
میلیاردی از صعود به لیگ برتر باز بماند. نقل و انتقاالت و نتایــج هفته های ابتدایی تیم فوتبال 
خیبر، این تیم را تبدیل بــه گزینه اصلی صعود به لیگ برتر کرده بود اما با شــروع نتایج ضعیف، 
خیبری ها از کورس رقابت با ملوان و مس کرمان جا ماندند.تیم لرســتانی در فصل گذشته ۳ بار 
نیمکت خود را تغییر داد تا شاید بتواند به رقبایش در صدر جدول نزدیک تر شود؛ اما این اتفاق رخ 
نداد. در ابتدای فصل ، هدایت خیبر با محسن عاشوری بود اما این مربی به دلیل نتایج ضعیف از 
سمتش برکنار شد و عبدا... ویسی جایگزین او شد. البته این مربی هم خیلی روی نیمکت سفید 
و سبزپوشان لرســتانی دوام نیاورد و جایش را به کمالوند داد. خیبر سرانجام با هدایت کمالوند 
در لیگ یک چهارم شد اما مدیران این باشــگاه تصمیم گرفتند با سرمربی خود تمدید کنند.این 
باشــگاه برای این فصل لیگ یک، اســتراتژی جدیدی را اتخاذ کرده و دیگر قصد این را ندارد که 
همانند پارسال بازیکنانی با قرارداد میلیاردی را جذب کند. فصل گذشته باشگاه خیبر با ۱۷ بازیکن 
جدید از جمله میالد غریبی، یوسف وکیا، حمیدرضا دیوساالر و حامد فالح زاده قرارداد امضا کرد و 
قرارداد بازیکنانی مثل آرش افشین را تمدید کرد. مبلغ قرارداد بعضی از این بازیکنان حتی به ۳ 
الی ۴ میلیارد هم می رسد؛ اما این باشگاه برای این فصل نمی خواهد ریخت و پاش کند و حتی 
سقف قرارداد خود را هم پایین تر از فصل گذشته آورده است.احسان ناصر، مدیرعامل جدید این 
باشگاه که کمتر از ۲ ماه است روی کار آمده، قصد این را ندارد که همانند سال گذشته قراردادهای 
میلیاردی ببندد و می خواهد تیمی از بازیکنان بااستعداد و جوان را به لیگ یک بفرستد. خیبر در 
حال حاضر در حال تمدید با لیستی است که کمالوند در اختیار باشگاه گذاشته و تمرینات این تیم 

نیز از هفته آینده در لرستان شروع خواهد شد.

مستطیل سبز

پیشکسوت فوتبال: 

»کیروش«و»گواردیوال«
همنمیتوانندکاریبکنند

مربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید 
انتخاب گواردیوال و کی روش در شرایط فعلی به 
جای اسکوچیچ جوابگوی نیاز ایران نیست چرا 
که زمانی تا جام جهانی نمانده است.حسین 
فرکی در واکنش به اینکه آیــا با نظر برخی از 
کارشناســان برای برکناری اسکوچیچ از تیم 
ملی در این مقطع و انتخاب یک مربی دیگر 
از جمله کی روش موافق است یا خیر؟ گفت: 
حتی االن بهترین مربی دنیــا را هم بیاورید، 
موافق نیســتم. شــخصا موافق این موضوع 
نیستم. کاری به اسامی هم ندارم. چه گواردیوال 
و چه کی روش را هم بیاورند، نمی توانند کاری 
کنند و زمان برای این کار مناســب نیســت و 
باید همین مســیر ادامه داشته باشد. مسئله 
مهم این است که تیم ملی را به عنوان اولویت 
نخست در نظر داشته باشیم و حمایت کنیم.

مربی تیم ملی در پاســخ به این ســوال که با 
 توجه به این زمان کوتاه، به نظر او ایران شرایط 
ایده آلی در قطر خواهد داشــت یا خیر اظهار 
کرد: من فکر نمی کنم وقتــی به جام جهانی 
می رسیم، شرایط ایده آلی داشته باشیم.وی 
درباره اردوی تیم ملی فوتبال ایران در قطر که با 
نارضایتی بازیکنان همراه بود و تیم ملی بازی 
نه چندان خوبی را مقابــل الجزایر به نمایش 
گذاشت، گفت: به هر حال فکر می کنم اخبار، 
اطالعات، تصاویر و برنامه هایی که در رسانه ها 
درباره قطر گفتند، رضایت بخش نبوده است. 
حداقل یک بازی در این کشــور انجام دادیم. 
شاید اگر در قطر نبودیم، همین بازی هم انجام 
نمی شد. به جز خود بازی، اردو رضایت بخش 
نبود. همه بخش ها از جمله بازیکنان و کادرفنی 
به این موضوع اعتراف می کنند. وی با اشاره به 
اوضاع فدراسیون فوتبال گفت: ما فدراسیونی 
نداریم که تصمیم گیر باشــد. پول هم نداریم. 
حمایت های وزارت ورزش باید وجود داشته 
باشد و از نظر مالی و سیاسی کمک کنند. هر 
چند ما خواهان دخالت کمتر دولت هستیم و 
دوست داریم دولت وارد حیطه ورزش نشود 

و همه چیز در اختیار فدراسیون فوتبال باشد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

بافتفرشجام
جهانیقطرتوسط
هنرمندانتبریزی

دو هنرمند تبریزی، تابلو فرش 
نفیس مسابقات جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ را با بیش از ۳۰۰ 

رنگ و ده ها طرح  بافتند.

یک پیشکسوت فوتبال می گوید ســپاهانی ها در 
جذب بازیکن تبحر دارند و می توانند اتفاقات خوبی 

را رقم بزنند.
حسین چرخابی درباره انتخاب مورایس به عنوان 
سرمربی سپاهان اظهار کرد: به قول معروف آفتاب 
آمد دلیل آفتاب. سابقه این مربی نشان می دهد که 
این کاره است. او در باشگاه های بزرگ دنیا کار کرده و 
دستیار مورینیو بوده است. با مورینیو لیگ قهرمانان 
اروپا را به دست آورده است و ســوابقش نشان از 
عملکردش خواهد داشــت.  با این حال امیدواریم 

بتواند فرهنگ فوتبال ایران را بشناسد.
وی ادامــه داد: ســپاهان برای مورایــس کارنامه 

بسیار خوبی خواهد شد اگر بتواند موفق شود چون 
فرهنگ ما متفاوت تر از تیم های گذشته اش است. 
باید قبول کنیم باشگاه سپاهان یکی از معتبرترین 
باشــگاه های ایران اســت چون به معنای واقعی 
باشــگاه اســت و کارمندان زیادی دارد. نزدیک به 
۱۰۰ نفر فقط در خود باشگاه کار می کنند. ذوب آهن، 
پیکان و ســپاهان باشگاه هســتند و حامی دارند. 
سپاهان ابزارهای الزم برای کار کردن را دارد و در این 

شرایط یک مربی بسیار حرفه ای می تواند کار کند.
این پیشکســوت فوتبال با بیان این که سپاهان در 
جذب بازیکن تبحر دارد، گفت: تماشاگران سپاهان 
صبور نیســتند و زود تصمیم می گیرنــد. صبوری 

آن ها باعث موفقیت باشگاه می شود. در رأس این 
موفقیت انتخاب سرمربی اســت که اتفاق افتاده 
است و حضور مورایس یک نقطه مثبت در سپاهان 
خواهد بود. سپاهان امســال تنها مشکلی که دارد 
بحث نقل و انتقاالت اســت؛ اما حــدس من این 
است که می خواهند بازیکنان خارجی خوب جذب 
کنند. آن ها در جذب بازیکن تبحر دارند و می توانند 

اتفاقات خوبی را در ادامه سال رقم بزنند.

پیشکسوت فوتبال:

سپاهاندرجذببازیکنتبحردارد
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اجرای بیش از 40 هزار مترمربع آسفالت در معابر منطقه 15
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان گفت: در ســال جاری بیش از ۴۰ هزار مترمربع از معابر اصلی این 
منطقه آسفالت شده است که از جمله آنها می توان به تقاطع غیرهمسطح آیت ا...محمد ربانی تا مجموعه 
پل های ســردار ســلیمانی و خیابان آیت ا...خاتون آبادی )حدفاصل میدان اندوان تا میدان شش راه( 
اشاره کرد.هوشنگ نظری پور در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: رفع موانع و ایجاد فرصت توسعه شهر در گرو 
زیرساخت هایی است که درگذشته برنامه ریزی و اجرا شده اســت، ازاین رو زیرساخت، همراه با توسعه 
موازی و هماهنگ به سوی اهداف مشخص در حرکت اســت به گونه ای که اگر هر یک از آنها از حرکت باز 
ایستد یا حرکت کندتری به خود بگیرد، توسعه نیز از اهداف خود دور خواهد شد.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان با اشاره به نگهداری و توسعه زیرساخت های شهری در این منطقه، افزود: در سال جاری بیش از 
۴۰ هزار مترمربع از معابر اصلی منطقه ۱۵ آسفالت شده است که از جمله آنها می توان به تقاطع غیرهمسطح 
آیت ا... محمد ربانی )زیرگذر ارغوانیه( تا مجموعه پل های سردار سلیمانی در محدوده بلوار امام رضا )ع( 
و خیابان آیت ا... خاتون آبادی حدفاصل میدان اندوان تا میدان شــش راه اشاره کرد که پس از عملیات 
آسفالت تراشی، روکش اصلی آسفالت روی آن اجرا شــده  و ایمن سازی این معابر با اجرای خط کشی 

محوری، نصب تابلوهای انتظامی و ترافیکی به همراه نصب گل میخ و چراغ راهنمایی انجام شده است.
 

»خانواده زعفرانی« تا پایان تیرماه مهمان محله های منطقه ۹
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: ویژه برنامه شــاد و مفرح »خانواده زعفرانی« همزمان با آغاز 
ایام تابستان در بوستان های اصلی و محلی این منطقه برگزار شده است و تا پایان تیرماه ادامه خواهد 
داشت.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: برنامه های فصل تابستان شهرداری در ابعاد مختلف در نظر 
گرفته شده و در صدد هســتیم با اجرای برنامه های فرهنگی متنوع ویژه خانواده ها، زمینه ساز ارتقای 
شادی و نشاط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسالمی باشیم.وی با بیان اینکه برگزاری ویژه برنامه 
شاد و مفرح خانواده زعفرانی همزمان با شروع ایام تابستان از روز پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در 
بوستان های اصلی و محلی منطقه ۹ شهرداری اصفهان آغاز شد، تصریح کرد: در این جشن خانوادگی 
والدین با فرزند خود در بازی های میدانی و فکری شرکت می کنند و تیم روان شناسی حاضر، خانواده ها 
را رصد می کند، سپس در غرفه مشاوره رفتار والدین با فرزند، میزان مشارکت و همدلی خانواده با یکدیگر 
تحلیل و بررسی می شود.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده، تا پایان تیرماه هر پنجشنبه و جمعه با خانواده زعفرانی میزبان یکی از محله های این منطقه 
هستیم.وی اضافه کرد: تالش شهرداری منطقه ۹ این است که خانواده ها بتوانند ساعات خوشی را بدون 

مشغله و دور از دغدغه های روزمره در کنار هم باشند و از با هم بودن لذت ببرند.
 

سرپرست منطقه ۷ شهرداری اصفهان:

روکش آسفالت زیرگذر شهید چمران در دستور کار شهرداری است
سرپرست منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه توسعه و بهبود آسفالت معابر نقش 
مهمی در زندگی شهری دارد، روکش آسفالت زیرگذر تقاطع غیرهمسطح شهید چمران )مسیر جنوب 
به شمال( با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال در دستور کار این منطقه قرار گرفته است.محسن گلی 
اظهار کرد: ساماندهی معابر و توزیع و رسیدگی به وضعیت آسفالت سطح منطقه هفت، یکی از مهم ترین 
اقدامات و وعده های شهرداری به شهروندان است.وی افزود: با توجه به اینکه توسعه و بهبود آسفالت 
معابر نقش مهمی در زندگی شهری دارد و از مهم ترین اولویت های کاری مدیریت شهری است، روکش 
آسفالت زیرگذر تقاطع غیرهمسطح شهید چمران )مسیر جنوب به شــمال( با اعتباری بالغ بر هشت 
میلیارد ریال در دستور کار شهرداری منطقه هفت قرار گرفت.سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در پروژه روکش آسفالت زیرگذر غیرهمسطح شهید چمران، ۷۷۰ تن آسفالت استفاده خواهد 
شد، تصریح کرد: پروژه آسفالت این معبر با مساحت ۶۵۰۰ متر مربع در حال اجراست و امیدواریم رضایت 

شهروندان را در پی داشته باشد.

این بار نوش دارو پیش از مرگ سهراب برسد؛

پای لنگ بناهای ناایمن اصفهان

تعدادی از ساختمان ها در شــهرها قدمت بسیاری دارد و نیازمند نوسازی 
و بازسازی اســت و در تعدادی از ساختمان ها نیز الزامات فنی و مهندسی 
به درستی رعایت نمی شود و جزو ســاختمان های بسیار پرخطر و ناایمن 
به حســاب می آیند؛ مدیریت شــهری در راســتای انجام وظیفه به دنبال 
شناسایی ســاختمان های ناایمن اســت.به گزارش ایمنا، مطابق اصول 
مهندسی تعدادی از ســاختمان های قدیمی را می توان مقاوم سازی کرد، 
اما تعدادی نیز تنها نیازمند نوسازی هســتند تا خطری جان شهروندان را 
تهدید نکند، بی توجهی مسئوالن و مدیریت شــهری به این مسئله باعث 
می شود که وجود این ساختمان ها در هر شهری موجب رقم خوردن حوادث 
تلخی مانند متروپل آبادان و پالســکو شــود.توجه بــه بحث های ایمنی 
ساختمان ها برای در معرض خطر نبودن شــهروندان حائز اهمیت است، 
شناخت ایمنی ساختمان ها و ایجاد تغییرات در آنها باید باتوجه به رعایت 
ضوابط و آیین نامه های ساخت وساز شهری باشد، باید ساختمان سازی در 
کالن شهرها مطابق مقررات و با رعایت تجهیزات ایمنی انجام شود تا از تهدید 

ریزش و خطر سقوط ساکنان به دور باشد.

لزوم رسانه ای شدن اخطار به ساختمان های ناایمن
ابوالفضل قربانی، نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به ضرورت اخطار به ســاختمان های ناایمن در شــهر، اظهار می کند: باید 

اخطار به ســاختمان های ناایمن رسانه ای شود تا شــهروندان از ایمن یا 
ناایمن بودن آن اطالع داشته باشند. البته نحوه مطرح کردن آن در رسانه نیز 
موضوعی بسیار مهم است تا مصداق تشویق اذهان عمومی نباشد، بنابراین 
بررســی این موضوع در برنامه های آینده الزم است.وی با بیان اینکه باید 
از ساخت وسازهایی که الزامات فنی و مهندســی در آن به درستی رعایت 
نمی شود، جلوگیری شود، ادامه می دهد: نمی توانیم چشم خود را روی این 
مسائل ببندیم تا اتفاقاتی مشابه ساختمان متروپل آبادان اتفاق بیفتد، زیرا 
مبرهن است که ساختمان متروپل نوساز بوده؛ نگرانی مدیریت شهری از 
ساختمان هایی است که زمان زیادی از احداث آن ها می گذرد.نایب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح می کند: در بعضی از ساخت وسازها 
بعد از اینکه بتن ریزی انجام شد، میلگردها از بتن بیرون کشیده می شود که 
کار بسیار خطرناکی است، افرادی که اقدام به انجام این کار می کنند خائن 

و جنایتکار هستند و باید با آن ها برخورد جدی شود.

ساختمان های ناایمن در شهر اصفهان تقسیم بندی شود
عباس حاج رسولی ها، رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت تقسیم بندی ساختمان های 
ناایمن در شهر اصفهان، اظهار می کند: ساختمان های ناایمن در شهر اصفهان 
وجود دارد و برنامه ریزی برای رســیدگی به این معضل الزم اســت، آنچه 

مهم است در ارتباط با سازه این نوع ساختمان هاست که آیا می توان آن را 
مقاوم سازی کرد، اگر امکان مقاوم ســازی این ساختمان ها فراهم نباشد 
باید نسبت به نوسازی آنها اقدام کرد. وی می افزاید: مباحثی نیز مربوط به 
تسهیالت آتش نشانی این نوع ساختمان هاست، تعدادی از ساختمان ها 
باید تاییدیه مباحث ایمنی و آتش نشانی را داشته باشد، بنابراین ضروری 
اســت در هر دو مورد اعالم شــده برای ســاختمان های ناایمن در شــهر 

سازوکارهایی در نظر گرفته شود.
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان در خصوص ارزیابی های انجام شده از وجود ساختمان های ناایمن 
در شــهر اصفهان، تصریح می کند: در حال حاضر نمی توان به این موضوع 
به شکل ایده آل نگاه کنیم، اما می توان ساختمان ها را به دو گروه پرخطر و 
کم خطر تقسیم بندی کرد و با دسته بندی آنها مانع تردد شهروندان و استفاده 
از ساختمان های ناایمن شد.وی خاطرنشان می کند: باید به طور جدی تر 
تمهیداتی در ارتباط با نقل و انتقاالت این نوع ساختمان ها در نظر و تاییدیه 
الزم برای مقاوم سازی آنها گرفته شود، پاســخگویی به تمام این موارد در 
استعالمات برای کنترل وضعیت این نوع ساختمان ها نیز الزم است.وی 
در مورد اینکه در حال حاضر مدیریت بحران اســتانداری اعالم کرده است 
که در شهر اصفهان ۳۰۰ ساختمان ناایمن وجود دارد، می گوید: مسئولیت 
این ساختمان ها را باید اداره مسکن و شهرسازی بر عهده گیرد و گروه هایی 
تشکیل دهد که ایمن سازی این ساختمان ها را شناسایی و موارد پرخطر را 
اعالم کند و به هیچ عنوان به آنها اجازه بهره برداری ندهد. تنها راه موثر در این 
بخش اخطار به مالکان ســاختمان های ناایمن است، در حال حاضر این 
تعداد ساختمان ناایمن در شهر اصفهان توســط کارشناس موردنظر تایید 
شده است و البته دور از ذهن هم نیست که این تعداد ساختمان ناایمن در 

شهر وجود داشته باشد.

ضرورت ایمن سازی نقاط خطرساز در شهر اصفهان
رسول میرباقری، رییس کمیسیون، عمران معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به علت های 
ناایمن شدن بعضی از ساختمان های شهر اصفهان، اظهار می کند: در بافت 
فرسوده شهر ســاختمان هایی وجود دارد که به دلیل فرسودگی، خشت و 
گلی بودن و دیوارهــای قطور باعث ناایمنی در آن محل می شــود و وجود 
ساختمان های تاریخی به دلیل رسیدگی نکردن سازمان میراث فرهنگی 
خطرساز خواهد بود. فرسوده بودن بعضی از ساختمان ها و رعایت نکردن 
بعضی از مــوارد قانونی و مباحث مقررات ملی ســاختمان باعث ناایمنی 
می شود، بعضی از ساختمان ها نوساز است، اما الزاماتی که مرتبط با اداره 
استاندارد یا سازمان آتش نشانی بوده، رعایت نشده است، یا اینکه مالکان 
اقدامی برای گرفتن پایان کار نکردند و این موارد می تواند عاملی برای ناایمن 
شدن ساختمان ها باشــد.وی با بیان اینکه برای ارزیابی ساختمان های 
ناایمن باید به طور دقیق و کامل ســاختمان ها شناسایی شود، می افزاید: 
مالکان ساختمان هایی که موارد قانونی را رعایت نمی کند با دستور قضایی 

می توان این موارد را پیگیری کرد.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
از برگزاری نمایشــگاه مدیریت شهری خبر داد و 
گفت: این نمایشگاه می تواند محل ارائه خدمات 
فناورانه و نقطــه تالقی میان نیازهــا و خدمات 
باشد.به گزارش ایمنا، سیدامیر سامع با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه بین المللی مدیریت شهری که 
از چهارم تا هفتم تیرماه برگزار می شود، ادامه داد: 
در شهر اصفهان از سال ۸۴ یا ۸۵ نمایشگاه های 
مبلمان شــهری و بعد خدمات شــهری را برگزار 
می کردیم که چند سال بعد به نمایشگاه مدیریت 
شهری تبدیل شد. این نمایشگاه می تواند محلی 
برای گردهمایی مدیران شــهری باشــد، چرا که 
استفاده کنندگان از خدمات و تولیدات، مشاوران 
و شــرکت هایی حضور دارند که بــرای مدیریت 

شهری فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: این نمایشگاه می تواند محل حضور 
طراحان، مشــاوران و گروه هــای مختلف خالق 
و فناور باشــد و این موضوع اتفاق بســیار مهمی 
در حــوزه مدیریت شــهری خواهد بــود. در این 
راستا جلسه ای از سوی شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان در معاونت خدمات شــهری 
برگــزار و هماهنگی های الزم انجام شــد، لذا از 

مدیران استان و کشــور دعوت می کنم که در این 
نمایشگاه حضور فعالی داشته باشند.

سامع خاطرنشان کرد: در همایش ها و کارگاه های 
جنبی و در محل برگزاری نمایشــگاه می توانیم 
نقطه تالقی بیــن نیازها، تولیــدات و خدمات را 

داشته باشیم و باید از این فرصت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه کســب و کارهای دانش بنیان و 
فناورانه می توانند به مدیریت شــهری برای اداره 
شــهر با روش های موثرتر و کــم هزینه تر کمک 
کنند، گفت: معتقد هستیم که این کسب و کارها 
نیز یکی از ســتون های اصلی برگزاری نمایشگاه 
خواهد بود.عضو شورای اســالمی شهر اصفهان 

با اشــاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه در سطح 
بین المللی، اظهــار کرد: می توانیم از شــهرهای 
خواهرخوانده دعوت کنیم تا در نمایشگاه حضور 
یابند و روش ها، راهکارها و تجربیات مثبتی که در 

زمینه مدیریت شهری دارند را ارائه دهند.
وی گفــت: دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی نیز 
می توانند حضور موثری در این نمایشگاه داشته 
باشــند، همچنین شرکت های مشــاور و طراح، 
شرکت های ســازنده و صنعتی نیز باید از فرصت 
برگزاری این نمایشــگاه برای ارائه خدمات خود 

استفاده کنند.
سامع افزود: در بخش هایی نیاز است که مدیریت 
شــهری روش های بهتری را برای اداره شهر ارائه 
کند، از جمله این موارد می توان به محیط زیست، 
انرژی، سیســتم های کاهش مصــرف انرژی، 
انرژی های نو، سرمایش و گرمایش ساختمان، 
سیســتم های تصفیه آب، آب شــیرین کن ها، 
سیســتم های بهبــود و تصفیــه مجــدد آب، 
بخش های ایمنی آتش نشانی، پسماند، نظافت 
شهر، شهر هوشمند، اینترنت اشیا و ارائه خدمات 
غیرحضوری اشاره کرد که برگزاری این نمایشگاه 
فرصت مناسبی در این خصوص به شمار می رود.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

نمایشگاه مدیریت شهری، فرصتی برای ارائه خدمات فناورانه میانگین سنی فرمانداران در استان اصفهان، 41 سال است
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار اصفهان گفت: یکی از مصادیق عینی در اعتماد به 
جوانان در حوزه های مدیریتی اســتفاده از فرمانداران جوان در ۲۸ شهرستان مختلف این استان 
اســت.محمدرضا جانثاری در پنجاه و یکمین جلسه ستاد ســاماندهی امور جوانان استان اظهار 
داشت: از عمر دولت سیزدهم حدود ۱۰ ماه می گذرد؛ اما به دلیل مشکالت موجود در اداره کل ورزش 
و جوانان در این مدت ستاد ساماندهی امور جوانان تنها یک جلسه برگزار کرده بود و متاسفانه زمان 
زیادی را از دست دادیم.وی افزود: باید در جلسات ستاد ساماندهی تصمیماتی گرفته شود که بتواند 
مشکالت جوانان کشور کاهش داده و برطرف کند. عالوه بر این باید تعدادی از جوانان شهر با استاندار 
دیدار کرده و مشکالت شان را بیان کنند و در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند.معاون سیاسی، 
امنیتی اجتماعی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: مبنای جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان 
باید بر اساس برنامه عملیاتی و اقدامات قابل سنجش باشد تا بتوانیم آمار دقیقی از اقدامات انجام 
شده به دست آوریم و مشکالت این حوزه را در همه ابعاد برطرف کنیم.وی در ادامه با اشاره به کاهش 
میانگین سنی فرمانداران فعال در استان اصفهان گفت: یکی از مصادیق عینی در اعتماد به جوانان 
در حوزه های مدیریتی اســتفاده از فرمانداران جوان در ۲۸ شهرستان مختلف استان است، امروز 
میانگین سنی فرمانداران استان اصفهان ۴۱ سال است که موجب افتخار ماست. حتی در یکی از 
شهرستان ها از فرماندار دهه هفتادی استفاده کردیم و نتایج  اعتماد به جوانان را هم به خوبی دیدیم.

جانثاری متذکر شد: جوانان از مسئولین کشور انتظار اقدامات عملی دارند و اگر ببینند که اقدامات 
انجام شده واقعی است و احساس کنند که اعتماد الزم وجود دارد، اقبال بیشتری هم  نشان خواهند 

داد و امیدوارم که جلسات ستاد با حضور جوانان پویایی بیشتری داشته باشد.

رونمایی از تابلوی دحواالرض نگارگر اصفهانی
از تابلوی دحواالرض نگارگر اصفهانی همزمان با ایام حج رونمایی شــد.نگارگر اصفهانی با اشاره به 
اثر جدید خود گفت: این نگارگــری با الهام از گردش دورانی به دور خانه خدا و به وحدت رســیدن 
است و در این تابلو گردش به دور خانه خدا با خطوط اسلیمی ترســیم شده است.رضا بدرالسما با 
بیان اینکه تابلوی دحواالرض در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتی متر با شیوه نقاشی نگارگری به سبک آبرنگ 
که هنری قدسی الهی است، کشیده شده افزود: تابلو با الهام از اتفاقی که روی زمین افتاده و برای 
اولین بار زمین پیدا شــده، جایگاه خانه خدا و گردش در عالم که نمونه ملموسش را در طواف خانه 
خدا می بینیم، به تصویر درآمده است.استاد نگارگری تاکید کرد: شفاف کنندگان اطراف خانه خدا 
طواف می کنند و این گردش در عالم هستی برقرار اســت.َدْحُو اْلْرض به معنای گستراندن زمین، 
روز بیرون آمدن زمین از زیر آب است.بنابر منابع روایی، گسترده شدن زمین در روز ۲۵ ذی القعده 
بوده است.همچنین بر اساس منابع حدیثی و تاریخی، نخستین جایی از زمین که از آب سر برآورد، 

مکه یا کعبه بود.

بهره برداری از فاز نخست خیابان کاتب اصفهانی
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از احداث خیابان کاتب اصفهانی حدفاصل لیمجیر تا خیابان امام 
رضا)ع( خبر داد و گفت: فاز اول این خیابان به طول ۳۰۰ متر و برآورد هزینه ســه میلیارد تومان به 
بهره برداری رسیده است.حسن محمدحسینی اظهار کرد: احداث خیابان کاتب اصفهانی با عرض 
۲۴ متر، حدفاصل لیمجیر تا خیابان امام رضا )ع( یکی از پروژه های سال جاری منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان است.وی در خصوص آزادسازی اراضی مورد نیاز برای احداث خیابان کاتب اصفهانی گفت: 
از ۱۰ هزار متر مربع عرصه جهت آزادســازی، چهار هزار مترمربع در تصرف شهرداری است و شش 
هزار مترمربع از آزادســازی آن نیز باقی مانده است.مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان با اشاره به 
وجود ساختمان های انبوه در محل احداث خیابان کاتب اصفهانی، تاکید کرد: توافق های الزم جهت 

آزادسازی ادامه این خیابان نیز صورت گرفته است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

عضو شورای شهر از لزوم تعیین تکلیف 
هزاران میلیارد سرمایه اصفهانی ها در 

ساختمان جهان نما  سخن گفت؛

رهامانده بدون تکلیف!
رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
وضعیت ســاختمان جهان نما گفت: تعیین 
تکلیف صدها و هزاران میلیارد تومان سرمایه 
مردم که در این ساختمان نیمه تمام و نیمه کاره 
با دنیایی از مشکالت مردمی و اجتماعی رها 
مانده، الزم اســت.مجید نادراالصلی در نطق 
میان دســتور چهل و هفتمین جلســه علنی 
شورای اسالمی شهر خطاب به برخی افراد که 
ظاهرا تصمیم ندارند بسیاری از موفقیت های 
جدید شهری و شورای شهر را با عینک صحیح 
نگاه کنند، گفت: اگر  گاهــی تذکراتی مطرح 
می شــود قطعا بنای بهبود روش هــا را داریم 
و حتما هــم همین طور اســت و نباید از آن ها 
برداشت های نادرست شود.رییس کمیسیون 
آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: امروز با افتخار عرض می شود که 
اجرای سیستم الکترونیک و هوشمندسازی 
شــهرداری برای پاســخگویی و رفع نیازهای 
مردم به صورت غیرحضوری از افتخارات است.

وی افزود: اجــرای طرح شــفافیت البته به 
معنای شــفافیت در آرا و نظرها و امور جاری 
شورا و همچنین سامانه مطالبه گری حضور در 
مناطق و مساجد و محالت و ارتباط مستقیم 
و رویارویی با مردم از ســوی اعضای شــورا و 
شهرداران و معاونان مناطق امری مبارک است. 
نادراالصلی گفت: همچنین نگاه پاک دستانه 
و عملکــرد جهــادی و البتــه عدالت گرایانه 
به خصوص در دریافت انواع عوارض و تالش 
برای برون سپاری و مردمی کردن امور فرهنگی 
و تبلیغــی از دیگر افتخارات این دوره اســت 
و هنوز در راه یک ســالگی جریــان مدیریت 
جدید شهری هســتیم و فرصت های طالیی 
دیگری را به اتفاق رقم خواهیم زد. وی افزود: 
مشــارکت پذیری، جذب ســرمایه گذاری و 
ایجاد فرصت های تبلیغاتی و انگیزشی برای 
صاحبان سرمایه اســت و اصفهان می تواند 
معدن ســرمایه گذاری و تولید ثروت و کار و 

کوشش باشد.

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( باشد.مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( اسناد و بارگذاری پاکت های )الف و ب و ج ( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن ۵ الی ۳۶۸۶۱۰۹۰ – ۰۳۱ امور فنی و اجرایی- 

تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی از هزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت نماید. 

)پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه( مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۱۴۵۶ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت عمران شهر 

جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید بهارستانم الف:1341837

نوبت اول

موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
گشایشارایه پیشنهاداسناد

۱ ۲۰۰۰۰۰۱۳۵۲۰۰۰۰۵۵

اجرای تکمیل 
۱۰۰ متر مسیل 
سنگی به همراه 

پل روستای 
کیچی

حداقل رتبه 
۵ رشته ابنیه

۴  ماه۲۱/۹۳۸/۷۹۸/۹۵۰۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

ساعت ۱۴
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

ساعت ۱۳
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

ساعت ۱۴
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

ساعت ۱۰

۲۲۰۰۱۰۰۱۳۵۲۰۰۰۰۰۵

اجرای رفوژ 
میانی محور 
قلعه شور با 
جدول حد 

فاصل مسکن 
مهر تا سایت 

جانبازان

حداقل پایه ۵ 
رشته راه و باند

۵ ماه۳۶/۰۱۸/۸۹۰/۶۷۵۱/۸۰۱/۰۰۰/۰۰۰
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

ساعت ۱۴
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

ساعت ۱۳
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

ساعت ۱۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 

ساعت ۱۰
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نکاتی برای صرفه جویی در انرژی مصرفی کولر گازی؛

10 راهکار ساده
 با رعایت نکاتی ساده می توانید در انرژی مصرفی کولر گازی صرفه جویی کنید

 و هزینه های برق مصرفی کم شود.
1 قرار دادن کولر گازی در دمای باالتر در شب: در طول شب شما نیاز به سطح خنکی کمتری دارید. در طول ساعات خواب سعی کنید کولر گازی را در دمای 
باالتری تنظیم کنید. با این کار کمپرسور کمتر روشن خواهد شد. اگر دستگاه شما دارای یک حالت خواب است در این حالت قرار دهید، با این کار دما در طول 

شب باالتر خواهد رفت و باعث می شود خواب خوبی را تجربه و انرژی کمتری مصرف کنید.

2 از کولر گازی قابل حمل استفاده کنید: با استفاده از این دستگاه فقط محیطی که در آن قرار دارید، خنک خواهد شد. زمانی که کسی در اتاق نیست خنک 
کردن اتاق باعث باال رفتن مصرف انرژی خواهد شد. اگر شما نمی خواهید تمام خانه  را خنک کنید، با استفاده از یک دستگاه قابل حمل، منطقه ای که در آن 
کار یا استراحت می کنید، خنک خواهد شد. آنها50 درصد انرژی کمتر از یک کولر گازی داکت اسپلیت بزرگ برای خنک کردن همان فضا نیاز خواهند داشت.

3 بستن پنجره ها و درب های باز: زیرزمین به طور سنتی جالب ترین منطقه در خانه است، بنابراین سعی کنید تمام دریچه های قسمت پایین خانه خود 
را ببندید. زیر زمین به طور طبیعی دارای هوای خنک تری است، با بستن دریچه ها شما تمام هوا را به سمت باال می رانید و خنک کردن را آسان تر می کنید.

  4 سرویس کولر گازی را فراموش نکنید: کولر گازی شما ممکن است نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد، اما اکثر اشکاالت می توانند با یک شست 
و شوی خوب برطرف شوند، به خصوص اگر واحد خارجی کولر شــما در نزدیکی درختان و یا النه پرندگان باشد، شاخه و برگ و یا پر پرندگان می تواند 

جلوی شبکه ها را بگیرد و تبادل دما صورت نگیرد.

5 مجاری عبور هوای خنک را بررسی کنید: اطمینان حاصل کنید که کانال های کولر گازی داکت اسپلیت عایق کاری شده باشند و اتالف انرژی کمتری داشته 
باشند. در صورت عایق نبودن مقدار زیادی از خنکی از بین خواهد رفت و اتالف انرژی زیادی خواهد داشت.

6 اسباب و اثاثیه را تنظیم کنید: کمد و یا وسایل تزئینی که مانع جریان پیدا کردن هوا می شوند سهم زیادی در اتالف انرژی خواهند داشت. هر چه گردش 
هوا در محیط بهتر انجام شود انرژی کمتری هدر خواهد رفت و محیط خنک تری خواهید داشت. 

در صورتی کــه مجبور به قرار دادن پارتیشــن در محیط هســتید جریــان باد پنل کولــر گازی خود را بــه گونه ای تنظیــم کنید که جریان هــوای مطلوبی 
 در محیط داشــته باشــید. امــا ســاده ترین راه این اســت که فقــط مبلمان خــود را دوبــاره تنظیم کنیــد، حتی اگــر فقط به طــور موقــت در فصول

 گرم سال.

7 دما را روی 25 درجه تنظیم کنید: 25 درجه یک نقطه مناسب برای کولر گازی است که در سطح عملکرد مطلوب خود اجرا شود. در این دما نه احساس گرما 
خواهید کرد و محیط هم زیاد از حد خنک نمی شود و از طرف دیگر کمپرسور کولر به تناوب اتوماتیک کرده و مصرف انرژی پایین خواهد آمد.

  8 المپ های اضافه را خاموش کنید: خاموش کردن چراغ ها می تواند به کاهش گرما کمک کند، هر المپ مقداری گرما تولید می کند که کولر گازی مجبور 
به انتقال آن به بیرون خواهد شد و انرژی مصرفی باال می رود. از طرف دیگر در روزهای گرم تابستان از ورود نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید، نور خورشید 

باعث گرم شدن محیط داخل شده و مصرف انرژی را باال خواهد برد.

9 زمانی که در خانه نیستید: زمانی که شما از خانه بیرون می روید تمام درب ها و پنجره ها را بسته نگه دارید تا هوای گرم بیرون، محیط داخل را گرم نکند. اگر 
درب و پنجره ها باز باشند کولرگازی باید مقدار بیشتری کار کند تا بتواند دمای محیط داخل را به حد مطلوب برساند و انرژی بیشتری مصرف کند.

 10 حالت فن را در کولر گازی خود فراموش نکنید: در بیشــتر مواقع ما کولر گازی را فقط در حالت خنک روشــن می کنیم. اما در روزهایی که دمای 
 هوا خیلی باال نیســت به وســیله فن می توانید هوای محیط را خنک کنید. زمانی که شــما کولر گازی خود را در حالت فن روشــن می کنید، فقط فن پنل
  داخلــی کار می کند و کمپرســور روشــن نمی شــود. بــا ایــن کار مصرف انــرژی بســیار پایین خواهــد بــود و از طرف دیگــر محیط هم زیــاد خنک

 نخواهد شد .
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