
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 11  مهر  1401
06 ربیع االول  1444

03  اکتبر  2022
 شماره 3637    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

استاندار از نحوه تخصیص بودجه های جاری اصفهان نسبت به سایر استان ها  گالیه کرد؛

 ناعادالنه است

نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد:

دوپوش گنبد مسجد 
امام)ره( نیازمند بازبینی

اصفهان رتبه دوم بروز 
 سرطان سینه را در 

کشور دارد

ساالنه 2 میلیارد 
مترمکعب آب از اصفهان 
به دیگر حوضه های آبریز 

انتقال می یابد

رییس قرارگاه آب استان:

انتقال آب دریای عمان 
به اصفهان تا 2 سال 
آینده محقق می شود

     بهره برداری از 10 
کیلومتر از کریدور 
شمال – جنوب 
کشور به ارزش 
1500 میلیارد 

مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود می گوید 
ویالیی در حریم رودخانه نداریم؛
معمای ویال !
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شورای سیاست گذاری کنگره بزرگداشت 
24 هزار شهید استان اصفهان برگزار شد

در اربعین امسال 14۹ موکب از استان 
مشغول خدمت به زوار حسینی بودند

 آش همان آش و کاسه همان کاسه!
  افزایش 30 درصدی ترافیک اصفهان با بازگشایی مدارس؛

شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2028/01/6658 مورخ 1401/06/14 هیات تطبیق و مصوبه شماره 442 شورای محترم اسالمی شهر 

خورزوق نســبت به خرید قیر 6070 با اعتباری به مبلغ 7/500/000/000 ریال را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تاریخ انتشار: 1401/06/31 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/07/09 مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/07/20 تاریخ بازگشایی : 1401/07/20 تاریخ اعالم برنده: 1401/07/20
شرایط عمومی  و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه عمومی

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوقم الف: 1384715

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه  در نظر دارد زمین های با کاربری مسکونی با مشخصات زیر واقع در ادامه خیابان 22 بهمن – بلوار 65 متری شهید حمزه بابایی را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند پس از نشر آگهی جهت شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« مراجعه و نسبت به 
خرید اسناد و بارگذاری قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

آگهی مزایده عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف: 1388101

نوبت دوم

نوبت اول

شرایط شرکت در مزایده:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/07/23 جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/08/03 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

شماره

 پالک 
موقعیت

 مساحت تحدید حدود 
متر مربع

تضمین شرکت قیمت 
در مزایده 

کل ریالهر متر مربع ریالغربجنوبشرقشمال

2
بن پالک شمالی 

پالک بست
195/90100/051/04619/600/000/000980/000/000

520095/000/00019/000/000/000950/000/000

9

جنوبی

ت
س

ن ب
ب

پالک 

  

197/35104/889/79020/700/000/0001/035/000/000

10200107/500/00021/500/000/0001/075/000/000

11200105/000/00021/000/000/0001/050/000/000

12200105/000/00021/000/000/0001/050/000/000

سنا
 ای

س:
عک
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 

معامالت شرکت ، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.irدریافت وحداکثر تا پایان وقت 
اداری روزچهارشنبه مورخ1401/07/27در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی)پاکت الف-ضمانت نامه(خود 
رابه نشانی: اصفهان میدان آزادی خیابان مالصدرا-برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول دبیرخانه ، 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir:   سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir:   سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir:  سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن36685084-031واحد مناقصات و خریدو جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن :366۹2771-031اداره مهندسی تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41۹34-021،دفتر ثبت نام:88۹6۹737-021و851۹3768-021تماس 
حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:دراسناد درج شده است0
مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارك و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانی https://www.eepdc.ir   مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه ســوال با شماره تلفن32241153آقای امیرانی تماس 

حاصل فرمایید(
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا72ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ 

می دارد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایــت این بند به عهده 

مناقصه گران می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر باارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
به مدارك ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضای مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي

شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاري مناقصات و شرکت توزیع برق 
  پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. مرحله اي به آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک

  

 چهارروز حداکثر  تا پایان وقت اداري دریافت و  www.setadiran.irپیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت 
میدان  به نشانی: اصفهان  خود را ضمانت نامه) -(پاکت الفدر سامانه فوق بارگذاري نماید و همچنین اسناد فیزیکی  27/70/1401شنبه مورخ 

که بعد از مهلت د. به پیشنهادهایی دبیرخانه ، تحویل نماین اول شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه  برق منطقه شش-آزادي خیابان مالصدرا
  مقرر بارگذاري گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

               http://tender.tavanir.org.ir         سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانی :
   http://iets.mporg.irسایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی :          

 http://eepdc.irسایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی:     

زامات، اطالعات، و جهت آگاهی بیشتر درمورد ال واحد  مناقصات و خرید031-36685084جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 
  تماس حاصل فرمائید. اداره مهندسی 031- 36692771شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 

  فرمائید.تماس حاصل  021- 85193768و  021-88969737دفتر ثبت نام: ، 021-41934جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 
  0اسناد درج شده استدر  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارك و فعالیت هاي خود، در سامانه برون سپاري شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی *
https://www.eepdc.ir  امیرانی تماس حاصل فرمایید)آقاي  32241153مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن  

  ساعت قبل از بازگشایی پاکتها براي خود محفوظ می دارد. 72شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا *
ا واحد مناقصه و مزایده ، شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس ب *

  ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.  *

  ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با  *
  به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاي فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. *
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.    *
  سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. *
  

  امور تدارکات و بازرگانی - شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانامور برق منطقه شش                                                                           

 

 نام پیمانکار:
  40114082شماره مناقصه مرجع : 

 يابانهایآپادانا اول و دوم اصفهان و اصالح ساختار خ يها ابانیاصالح ساختار محله خ  دفترچه مناقصه :   2001093886000015شماره سامانه: 
  امور برق منطقه شش اصفهان رسالت، آرمان، فرشته، الوند، عترت و معراج شهر بهارستان ثار،یمالک، ا

رسالت، آرمان، فرشته، الوند، عترت و معراج  ثار،یمالک، ا يابانهایآپادانا اول و دوم اصفهان و اصالح ساختار خ يها ابانیاصالح ساختار محله خ
  امور برق منطقه شش اصفهان شهر بهارستان

شماره مناقصه 
  مرجع

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
  الکترونیکی دولت (ستاد)

تاریخ توزیع 
 دفترچه

مهلت تهیه 
 دفترچه

آخرین مهلت  بارگذاري 
  و تحویل پاکات

بازگشائی  اسناد 
 ارزیابی کیفی

بازگشایی پاکات 
 مناقصه

  مبلغ تضمین

40114082  2001093886000015   11/07/1401  17/07/1401  26/07/1401  27/07/1401  27/70/1401  000,000,2531,  

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
یادگار یاران خرازی در خط شیر

اصالح ساختار محله خیابان های آپادانا اول و دوم اصفهان و اصالح ساختار خیابان های مالک، ایثار، رسالت، آرمان، 
فرشته، الوند، عترت و معراج شهر  بهارستان امور  برق منطقه شش اصفهان
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شماره مناقصه
مرجع

شماره مناقصه
مرجع

تاریخ توزیع
دفترچه

مهلت تهیه
دفترچه

بازگشایی اسناد
ارزیابی کیفی

بازگشایی پاکات
مناقصه

 مبلغ 
تضمین

آخرین مهلت بارگذاری 
و تحویل پاکات

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(



دوشنبه 11  مهر  1401 /  6 ربیع االول  1444  /  3  اکتبر   2022 / شماره 3637 

آمریکا و ونزوئال، ۹ زندانی تبادل کردند
آمریکا در قبال آزادی ۷ آمریکایی زندانی در ونزوئال، ۲ جوان ونزوئالیی را که از بستگان »نیکالس 
مادورو« رییس جمهوری این کشور هســتند، آزاد کرد.به گزارش خبرگزاری افه، دولت ونزوئال در 
بیانیه ای اعالم کرد این مبادله، نتیجه مذاکراتی اســت که در پنج مارس )۱۴ اسفند( و در جریان 
دیدار مادورو با یک هیات بلندپایه آمریکایی در کاراکاس انجام شــد.این مذاکرات که مقام های 
آمریکایی در هفته های اخیر، آن را مذاکراتی »ســخت« توصیف کردند، ادامه داشت و در نهایت، 
این تبادل صورت گرفت. این اقدام در کشــوری »میــان ونزوئال و ایاالت متحده« انجام شــد و 
واشنگتن ترجیح داده است نام این کشور مخفی بماند. مقام های آمریکایی روند تبادل زندانیان 
را به این صورت تشریح کردند که پس از فرود دو هواپیما از طرف ونزوئال و آمریکا، مذاکره کنندگان 
هویت افراد را تایید کردند و مبادله انجام شد.به گفته دولت ونزوئال، آزادی آمریکایی ها »به دالیل 
بشردوستانه« بدون ارائه جزئیات صورت گرفته است. دو جوان ونزوئالیی آزاد شده، برادرزاده های 
»سیلیا فلورس« همسر نیکالس مادورو هستند که در دسامبر ۲۰۱۷ توسط دادگاهی در نیویورک به 
اتهام قاچاق مواد مخدر به ۱۸ سال زندان محکوم شده بودند. به نوشته افه، جزییات در مورد هویت 
ونزوئالیی های آزاد شده توسط مقام های آمریکایی در یک کنفرنس مطبوعاتی اعالم شده و دولت 

ونزوئال در بیانیه خود از آزادی »دو جوان ونزوئالیی که به ناحق زندانی شده اند« خبر داد.
 

تاکید دوباره رییس پنتاگون بر حمایت از گسترش ناتو
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به حمایت واشنگتن از سیاست گسترش ناتو، گفت هرکاری بتوانند برای 
رساندن تجهیزات مورد نیاز اوکراین برای شکست دادن روسیه انجام می دهند.با وجود هشدارهای 
شدید روسیه درباره گسترش ائتالف نظامی »سازمان پیمان آتالنتیک شمالی« )ناتو(، واشنگتن 
بار دیگر از حمایت خود برای گسترش ناتو خبر داد.»لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا بامداد یکشنبه 
گفت: »با چالشی از سوی کشورهای اســتبدادی مواجه هستیم که تالش می کنند از طریق تهدید 
کردن دیگران، شرایط را تغییر دهند«.به نوشته وبگاه شبکه »الجزیره«، آستین که کشورش رکورددار 
حمالت بی دلیل و مداخالت نظامی تجاوزکارانه در کشورهای دیگر است، مدعی شد: »ایاالت متحده 
قاطعانه استفاده از خشونت و جنگ برای حمله به کشورها را رد می کند«.وی با بیان اینکه آمریکا 
متعهد به حمایت از سیاست درهای باز برای ناتو است، اظهار داشــت: »ما هر کاری از دست مان 
برآید انجام می دهیم تا مطمئن شویم اوکراین آنچه را که برای رسیدن به پیروزی نیاز دارد، کسب 
کند«.رییس پنتاگون در مصاحبه با شبکه »سی ان ان« نیز گفت: »مذاکرات سه جانبه سازنده ای با 

همتایان ژاپنی و استرالیایی خود برای تعمیق یکپارچگی دفاعی داشتم«.
 

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا: 

دیر یا زود غرب و روسیه باید وارد گفت وگو شوند
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا معتقد است که تالش های واشنگتن برای وارد کردن اوکراین به ناتو 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی محتاطانه نبوده است.هنری کیسینجر، دیپلمات کهنه کار 
۹۹ ساله آمریکایی در صحبت با اندیشکده شورای روابط خارجی استدالل کرد که واشنگتن تالش 
کرد بدون تبعیض همه اعضای سابق بلوک شــوروی را پس از فروپاشی دیوار برلین زیر چتر خود 
قرار دهد و اینکه کل منطقه بین مرکز اروپا و مرز روسیه برای تجدیدساختار باز شد.این وزیر خارجه 
اسبق آمریکا با بیان اینکه تحوالت مذکور اساسا کمربند امنیتی تاریخی روسیه را حذف کرد، گفت: 
از نقطه نظر روسیه، ایاالت متحده سپس تقال کرد تا کل این منطقه را بدون استثنا در یک سیستم 
راهبردی تحت رهبری آمریکا ادغام کند.در نتیجه کیسینجر تاکید کرد که »این سیاست عاقالنه ای 
از جانب آمریکا نیست که بخواهد اوکراین را به عضویت ناتو درآورد.«با این حال، او معتقد است که 
این تالش های والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه برای الحاق اوکراین به حوزه نفوذ مسکو با 

یک حمله غافلگیرکننده را توجیه نمی کند.

بایدن برای توافق احیای برجام منتظر چیست؟

وقت کشی به سبک آمریکایی

نامه نیوز نوشــت: آمریکا با همکاری آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
می کوشد به هر نحو که شده توافق احیای برجام را به بعد از انتخابات کنگره 
موکول کنند زیرا بایدن می داند اگر توافق با ایران را امضا کند ممکن است 
جمهوری خواهان بتوانند با افکار عمومی را علیه دموکرات ها  کنند و همین 
موضوع باعث شکست دموکرات ها در انتخابات کنگره شود که اگر چنین 
شود هم ممکن اســت جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده هم دست پیروز شوند؛ بنابراین به دلیل آنکه احیای برجام در محافل 
سیاسی آمریکا دارای اهمیت باالیی است و موافقان و مخالفانی دارد، 

بایدن می خواهد از خیر امضای آن تا پیش از انتخابات کنگره بگذرد.
عالوه بر این صهیونیست ها مهم ترین تامین کنندگان هزینه های مالی 
جمهوری خواهان و دموکرات ها هستند زیرا هر دوی این جناح ها متعهد 
به حفظ منافع آنها هستند. بایدن با دانستن اینکه صهیونیست ها به شدت 
با احیای برجام مخالف هســتند نمی خواهد در آستانه انتخابات کنگره 

حمایت های مالی آنها از دموکرات ها را از دست بدهد.
با همه این اوصاف به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر آنکه در جلسه ای 
محرمانه بایدن با اعضای کنگره دیدار داشته و در این جلسه اعالم شده 
که مذاکرات احیای برجام به بن بســت رسیده اســت. این موضوع را 
پایگاه خبری واشــنگتن فیری بیکن مطر کرده و دارل ایســا، نماینده 

جمهوری خواه کنگره از ایاالت کالیفرنیا هم در گفت وگو با همین رســانه 
گفته اســت که »دو هفته پیش آنها )دولت بایدن( تصور می کردند که 
توافقی وجود دارد ؛ اما اکنون می دانند که توافقی در میان نیست و در مورد 
چگونگی رسیدن به یک توافق نیز دچار مشکل شده اند، زیرا درباره همه 
چیز مذاکره کرده اند و در پایان، ایران توافقی را که مورد مذاکره قرار گرفت، 
نمی خواهد«. فیری بیکن به نقل از مقاماتی دیگر نیز ادعا کرد که دولت 

آمریکا نسبت به حصول یک توافق جدید با ایران خوش بین نیست.
دارل عیسی، نماینده جمهوری خواه کالیفرنیا هم در گفت وگو با العربیه، 
سخنانی مشابه را مطرح کرده و گفته است: »دولت دو هفته پیش تصور 
می کرد که به توافقی دست یافته، اما اکنون می دانند که معامله ای در کار 
نیست و کار دیگری هم نمی شود کرد، چرا که تمام راه ها را رفته اند و ایران 

قصد ندارد معامله کند«.
در پایان نباید از نقش رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به عنوان بازوی اجرایی آمریکا غافل شــد؛ فــردی که آژانس را به 
محفلی سیاســی و در اختیار آمریکایی ها و صهیونیست ها تبدیل کرده 
و به وضوح می بینیــم که برای توجیــه تعلل های بســیار آمریکایی ها 
اتهاماتی بی اساس را به ایران می زند تا در این شرایط قدرت توجیه گری 

آمریکایی ها را باال ببرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
گفت: بنابر اقتضائات امنیتی ظرفیت های اینترنت 
محدوده شده است و کشور به سرعت از این مرحله 
عبور خواهد کرد و مردم می توانند از اینترنت پرسرعت 

با کیفیت باال و توانمندی استفاده کنند.
عزت ا... ضرغامی افزود: اینترنــت آمده که انقالب 
اســالمی را نجات دهــد و من برخالف کســانی که 
فضای مجازی را تهدید می دانند معتقدم بزرگ ترین 
فرصت فضای  مجازی اســت و اگر ایــن فضا نبود 
بسیاری از شعارهای انقالب اســالمی مثل آزادی، 
آ زدی بیان، آزادی اندیشــه و آرمان هایی که انقالب 

معرفی کرده است و رهبر انقالب هم بارها بر روی آن 
تاکید کرده،رسانه های رسمی توان تحقق این آرمان 
ها را نداشتند  تا تضارب آرا کنند و ما باید قدرشناس 

باشیم و آن  را حفظ کنیم.
وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد: اگر از شرایط امنیتی 
مقطعی عبور کنیم، به مراتب اینترنت پرسرعت تری 

در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با اشــاره به اینکه بسیاری از کســب و کارها به 
خصوص کسب و کارهای دیجیتال متضرر شده اند و 
برای دفاع از کسب وکارها باید بتوانیم امنیت الزم را 
فراهم کنیم، درباره نتایج اقتصادی این وزارت خانه 

گفت: محورهای اصلی کارنامه یک ســاله خودمان 
را منتشــر کرده ایم؛ اما اگر آخرین عدد و رقم ها را 
بخواهید باید بگویم ۱۸3 پــروژه مهم از جمله هتل 
و شهرک های تفریحی به ارزش 3 هزار ۲۰۰ میلیارد 
تومان افتتاح شده و در طول یک سال گذشته ۲ هزار 
۲۰۰ موافقت اصولی صادر شده اســت که ضوابط را 

سهل تر و تفویض اختیار به استان ها داده شد.

وزیر میراث فرهنگی: 

اینترنت آمده که انقالب اسالمی را نجات دهد

وضعیت برجام همچنان مبهم است و در تازه ترین خبر گویا در جلســه ای میان بایدن و اعضای کنگره آمریکا گفته شده که مذاکرات برجامی به بن بست رسیده 
است.حسن بهشتی پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، درباره این موضوع به »نامه نوز« گفت: »آمریکا در عمل می خواهد به برجام برگردد؛ 
اما برجامی را می خواهد که ایران تعهداتی را بپذیرد ولی امتیازاتی که می خواهد را به دست نیاورد. ایران هم می گوید باید تحریم ها لغو شوند؛ اما آمریکایی ها اوال 
تحریم ها را به بخش های مختلف تفکیک می کنند و می گویند آن بخشی از تحریم ها را به حالت تعلیق و نه لغو درمی آوریم که صرفا محدود به مسائل هسته ای 
ایران باشد و البته تاکید می کنند اگر در این مرحله به توافق رسیدیم باید بر ســر موضوعات دیگر هم مذاکره کنیم«.وی ادامه داد: »مسئله این است که آمریکا 
می خواهد به کدام برجام برگردد؟ برجامی که ایران می خواهد یا برجامی که مدنظر خودش است؟ ایران دنبال این است که زیربار برداشتن جزئی تحریم ها نرود 
و می گوید یا تحریم ها را کال برداشته شوند یا دست کم تحریم های اصلی برداشته شوند. برداشتن تحریم ها به معنای تعلیق تحریم هاست، نه لغو تحریم ها«.

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: »آقای رییســی در مصاحبه اخیرش گفت که می خواهیم توافقی به دست آوریم که آن تحریم ها علیه 
ایران برداشته شود؛ اما بازهم می گوید آمریکایی ها باید تضمین بدهند و من نمی دانم چرا مدام این سخن گفته می شود زیرا اساسا نه فقط درباره توافق برجام 
که درباره هر توافق بین المللی دیگری ضمانت واقعی وجود ندارد و صرفا رضایت طرفین مهم است. مسئوالن می خواهند حقوق بین الملل را به حقوق خصوصی 
تبدیل کنند. در حقوق خصوصی اگر فردی مال دیگری را ببرد، متضرر می تواند در دادسرا شکایت کند و دستگاه قضایی در حمایت از او وارد عمل می شود تا سارق 

را دستگیر کند؛ اما در حقوق بین الملل اصال این طور نیست و تضمینی وجود ندارد.«

خبر روزمسئله این است که آمریکا می خواهد به کدام برجام برگردد؟

روزنامه اطالعات:

 اگر می خواهید بغض جامعه سر باز نکند، با مردم حرف بزنید
روزنامه اطالعات نوشت: باید بپذیریم که جامعه متکثر ۸۵ میلیونی را نمی توان با یک نظر و روش و یا 
با نگاه یک جمع محدود همفکر که حتی در حوزه مباحث معرفتی و دینی هم توسط دیگر اندیشمندان 
این حوزه محل نقد و مناقشه اند، اداره کرد و حساب این جزم اندیشی را به پای دین و باور دینی نوشت. 
کوته ســخن اینکه اگر می خواهیم هر بار بغض اجتماعی در هر حادثه کوچک و بزرگی سرباز نکند و 
بستر دشمن شــاد کنی را فراهم نیاورد، باب گفت وگوهای بین نسلی و شنیدن صدای مخالف را باز 
کنیم. نه فقط در میانه بحران ها و زودگذر، بلکه به عنوان یک ضرورت همیشگی و مدام فضای مناسب 
برای اعتراض و نقد حکومت و دولت و تظاهرات اعتراضی مدنی، دکان اغتشاش و آشوب و کشتار و 

تخریب را تخته می کند. 
  

هشدار وزیر اطالعات به گروهک های تروریست وابسته به استکبار
وزیر اطالعات با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت سردار »سید حمیدرضا هاشمی«، گفت: گروهک های 
تروریستی به زودی نتیجه اعمال ننگین خود و اغتشاش و آشوب و ترور مردم بی گناه را خواهند دید. به 
گزارش ایسنا، حجت االسالم سید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات با صدور پیامی شهادت سردار سید 
حمیدرضا هاشمی فرمانده اطالعات سپاه اطالعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان را به رهبر 
معظم انقالب اسالمی، رییس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سایر همسنگران، خانواده 

محترم ایشان و عموم مردم استان سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت گفت.
 

قالیباف:

 چرایی و چگونگی جان باختن مهسا امینی با جدیت پیگیری شود
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توطئه های دشمن باعث نمی شود ما وظایف مان را نسبت 
به شهروندان فراموش کنیم، گفت: اولین مسئله چرایی و چگونگی جان باختن خانم امینی است. در 
این باره همانطور که در هر سه قوه مطرح شده موضوع باید پیگیری شود و با هر تقصیر و قصور احتمالی 
برخورد شود.محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه چند نکته درباره مسائل جاری بیان کنم، گفت: در وقایع اخیر اولین مسئله چرایی و چگونگی 
جان باختن خانم امینی است. در این باره همانطور که قبال هم توسط مسئوالن در هر سه قوه مطرح شده 
موضوع باید با جدیت پیگیری و نتیجه به صورت رسمی اعالم و با هر تقصیر و قصور احتمالی به تناسب 

خطا و بدون هیچ اغماضی برخورد شود.
 

حاجی ایرانی بازداشت شده در عربستان آزاد شد
»خلیل دردمند« حاجی ایرانی بازداشت شده در عربستان آزاد شد. در تماس های تلفنی جداگانه فواد حسین، 
وزیر امور خارجه عراق و السید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان با  حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشورمان خبر آزادی حاجی بازداشت شده ایرانی در سعودی به وزیر امور خارجه کشورمان اعالم شد.

افشاگری احمدی نژاد:

 طرحی درست کردند که فضای مجازی را محدود کنند
منیبان نوشت: محمود احمدی نژاد در ویدئویی می گوید: طرحی درست کردند که فضای مجازی را محدود 
کنند.محمود احمدی نژاد اظهار می کند: طرحی درست کردند که فضای مجازی را محدود کنند. اجازه تجمع 
که نمی دهید، مردم رســانه ای هم ندارند، در انتخابات هم که می آیند و حرف شان را با رای ندادن یا رای 

باطله و یا رای دادن می زنند، آن را هم گوش نمی کنید، حاال می خواهید فضای مجازی را هم ببندید!؟

کافه سیاست

ادعای تازه سازمان ملل:
 باقر نمازی ایران را ترک کرد 

و سیامک نمازی آزاد شد
»استفان دوجاریک« سخنگوی سازمان ملل 
خبر داد که »باقر نمازی« از زندان آزاد شده و 
ایران را ترک کرده و سیامک نمازی نیز آزاد شده 
)اما همچنان در ایران( است.حساب کاربری 
سازمان ملل نیز اعالم کرد که »آنتونیو گوترش« 
دبیر کل ســازمان ملل قدردان این اســت که 
پس از درخواست از رییس جمهور جمهوری 
اسالمی ایران برای آزادی باقر نمازی، به وی 
اجازه ترک ایران برای درمان داده شده است.

سیامک و باقر نمازی چند سال پیش به اتهام 
جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هر کدام 

به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند.
خبرنــگار المانیتور در مصاحبــه اخیری که با 
»حســین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه 
ایران داشــته درباره امکان مبادلــه زندانیان 
شــامل دو تابعیت هایی مثل عماد شــرقی، 
مراد طاهباز و باقر و ســیامک نمازی ســوال 
کرد و پرســید االن مذاکرات در این رابطه در 
چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا شــما پیش بینی 
می کنید بدون توافق هســته ای هم بتوانیم 
در مورد زندانیان توافق کنیم؟ که وی پاســخ 
داده بود: ما هیچ ارتباطی بین موضوع انسانی 
زندانیان و بازداشــت شــدگان با برجام قائل 
نیســتیم. بنابراین برای تبــادل زندانیان به 
عنوان اقدام انسانی آمادگی داریم و به طرف 
آمریکایی هــم گفته ایم.خبرنگار ســوال کرد 
پس برای چــه چیزی منتظر هســتید و چه 
چیزی باعث عدم پیشــرفت موضوع شــده 
اســت؟ که وزیر خارجــه عنوان کــرد: طرف 
آمریکایی در این موضوع پاســخ ما را خیلی 
کند می دهد و نمی دانیم چه مشکالتی طرف 
آمریکایی دارد، ولی ما هر زمان اعالم آمادگی را 
از طرف آمریکایی در این زمینه دریافت کردیم، 
بالفاصله آمادگی خود را اعالم کردیم. امیدوارم 
در پرونــده تبــادل زندانیان و بازداشــتی ها 
گام های خوبی را برداریم. البته باید دید طرف 
آمریکایی هم در این موضــوع همراهی الزم 
را خواهد داشــت؟ ما آماده ایم بدون ارتباط با 

برجام، این یک موضوع کامال انسانی است.

بین الملل

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی اردستان صنعت کویر سهامی خاص

 ثبت شده به شماره 855 و شناسه ملی 14003۹62103 به تشکیل مجمع عمومی عادی 
نوبت اول بصورت فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی اردستان صنعت کویر سهامی خاص دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به 
صورت فوق العاده که در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲6 راس ساعت ۹ صبح در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان اردستان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

۲- انتخاب بازرس
3- اخذ تصمیماتی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

جامعه شناس:

نظام باید پس از فوت مهسا امینی 
حداقل عذرخواهی می کرد

نورنیوز، رســانه شــورای عالی امنیت ملی به نقل از ایرنا 
نوشــت: عماد افروغ، جامعه شــناس گفــت : نظام باید 
برخورد به موقع و دســت کم عذرخواهی می کرد، اما همه 
چیز را موکول به پاســخ فالن کمیته و کمیسیون و دستور 
مقامات کردند. این می شود نوشدارو بعد از مرگ سهراب. 
باید می فهمیدید قطع نظر از هر پاســخی کــه از کمیته ها 
بیرون بیاید، شــما مقصرید. چون اگر به این خانم ایست 
نمی دادند و او را ســوار ون نمی کردند، این اتفاق رخ نمی 
داد. حداقل قضیه این اســت که همان ایست دادن سبب 
شوک روحی و روانی شده است. مسئول این شوک روحی 

کیست؟ بابت همین عذرخواهی می کردید.
»عماد افروغ« ضمن تحلیل ریشه های ناآرامی های اخیر 
در کشور، مسئوالن کشور را به تجدید نظر در برخی روش ها 
و قوانین توصیه و تاکید کرد: به هیــچ وجه تجدید نظر در 
برخی روش ها باعث خدشه به نظام نمی شود و اتفاقا این 

رشد یک نظام را نشان می دهد.
این جامعه شــناس در تبیین علت بــروز ناآرامی ها در پی 
جان باختن »مهسا امینی« گفت: جامعه ما آبستن انواع 
ناآرامی، به دلیل انواع مشــکالت از تورم و بیکاری تا عدم 
توزیع عادالنه و برابر مواهب سیاسی اقتصادی و فرهنگی 
اســت. بنابراین فوت خانم مهســا امینی تنها یک جرقه 
بود برای این که خشــم های فروخفته یــک بار دیگر خود 

را نشان دهد.
این جامعه شناس گفت: ای کاش نظام به موقع درباره این 
حادثه واکنش نشان می داد و عذرخواهی می کرد. من به 
محض فوت خانم امینی مصاحبه ای کــردم و گفتم نظام 
عذرخواهی کند، اما کســی عذرخواهی نکرد. احاله دادند 
به کمیته هایی که تحقیق شــود و معلوم نیست کی نتیجه 
می دهد. باال خره این حادثه قطع نظــر از این که آن خانم 
سابقه بیماری داشته باشــد، در گشت ارشاد انجام شده و 
حتی اگر او را نزده باشند، فشــار روحی رخ داده و منجر به 
سکته شده اســت. این موارد در دنیا جا افتاده که هر کس 
اعمال قدرت می کند، مسئولیت دارد. برخی منطق جامعه 
شناسی و مسائل علوم انســانی را درک نمی کنند و خیلی 
بســته عمل می کنند، این همه عالمان انســانی ما حرف 

می زنند، به چه نتیجه ای می انجامد؟
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مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان مطرح کرد:

پیشرفت 70 درصدی پروژه راه آهن سریع السیر اصفهان - قم
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به تکمیل بزرگراه بادرود – کاشان به عنوان بخشی 
از کریدور شمال – جنوب کشور، گفت: راه آهن سریع السیر در محدوده اصفهان تا قم ۷۰ درصد پیشرفت 
زیرسازی داشته است.علیرضا صلواتی با اشــاره به بهره برداری از ۱۰ کیلومتر از کریدور شمال – جنوب 
کشور، اظهار کرد: این پروژه تکمیل و بارها از مسیر بازدید شد تا ایمنی آن نیز از نزدیک سنجیده شود. وی 
اعتبار تخصیصی به این پروژه را ۸۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: ارزش فعلی این طرح ۱۵۰۰ میلیارد 
ریال است.وی با بیان اینکه در ادامه این جاده دو تقاطع خواهیم داشــت، ادامه داد: در حال حاضر به 
شکل دوربرگردان هم سطح است، اما در آینده به شرط تامین اعتبار تقاطع غیرهمسطح ابوزیدآباد در این 
جاده اجرایی می شود. به گفته مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان، تمام اقدامات عمرانی که 
در حوزه راه، راه آهن و آزادراهی در کشور انجام می شود، متوجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور 
است؛ درحالی که در استان و شهرهای کوچک و بزرگ آن، شرکت با حجم کار زیاد باید خدمت رسانی کند 

و متاسفانه در شرایط فعلی پروژه های عمرانی با معضل تورم و کمبود اعتبار روبه رو است. 

معاون اقتصادی استانداری:
هم افزایی بین بخشی برای راه اندازی کارخانه نوآوری اصفهان 

ضروری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با تاکید بر ضرورت هم افزایی بین بخشــی برای 
راه اندازی هرچه ســریع تر کارخانه نوآوری اصفهان گفت: پیش بینی می شــود این مجموعه تا ســال 
۱۴۰۲ بهره برداری شود.امیر رضا نقش، در حاشیه جلسه کارخانه نوآوری اصفهان هوشمند در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: کارخانه نوآوری یکی از پیشــران های اقتصادی استان است که در آن مجموعه ای 
از شتاب دهنده ها و شرکت های نوپا و نوآور)استارتاپ( مستقر می شــوند تا حمایت الزم از آنها صورت 
گیرد.وی اظهار داشت: این کارخانه بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین چهار مجموعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری و شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در زمینی به مساحت حدود ۱۱ هزار متر مربع با ۱۳ سوله ایجاد خواهد شد.نقش با اشاره به اینکه 
از ابتدای امسال تصمیم گرفته شد که این کارخانه در محل سابق مرکز تحقیقات جهاد و پژوهشگاه مواد 
و انرژی در محدوده خیابان امام خمینی اصفهان ایجاد شود، اضافه کرد: مقرر است چهار هزار مترمربع از 

فضای این کارخانه به بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و فضایی اختصاص یابد.

فرماندار فریدون شهر:
اعتبار سفر رییس جمهور به فریدون شهر تخصیص نیافته است

فرماندار فریدون شهر گفت: کل اعتبار تخصیصی سفر رییس جمهور به استان اصفهان برای شهرستان 
فریدون شهر ۴۵۰ میلیارد تومان بود که این اعتبار هنوز تخصیص نیافته است.محمدجواد صفا در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: اعتبار سفر رییس جمهور به استان و دستگاه های متولی ابالغ شده، اما اعتبار در نظر 
گرفته شده برای شهرســتان فریدن هنوز تخصیص نیافته است. مردادماه اعتبار سفر رییس جمهور به 
استان اصفهان ابالغ شــد، اما چون استاندار اصفهان در تالش اســت که اعتبارات را افزایش دهد هنوز 
مقداری از بودجه این سفر ابالغ نشده است.وی افزود: حتی بودجه امسال به شهرستان فریدون شهر 
هنوز تخصیصی نیافته است. البته به استان های دیگر اعتبارات سفر رییس جمهور تخصیص یافته و به 
شهرستان فریدون شهر هم تخصیص خواهد یافت.فرماندار فریدون شهر گفت: کل اعتبار تخصیصی سفر 
رییس جمهور به استان اصفهان برای شهرستان فریدون شهر ۴۵۰ میلیارد تومان بود که به تدریج و برای 
طرح های سه ساله است. برای مثال به جاده دره میلگان ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در 

سه مرحله و در عرض ۳ سال اختصاص می یابد.

استاندار از نحوه تخصیص بودجه های جاری اصفهان نسبت به سایر استان ها  گالیه کرد؛

 ناعادالنه است

اســتاندار اصفهان گفت: مشکالت بسیاری از دیرباز  ایرنا
تاکنون در زمینــه تخصیص نامناســب و ناعادالنه 
بودجه های جاری این استان نسبت به سایر استان ها وجود دارد.سیدرضا 
مرتضوی، در شورای برنامه ریزی استان در اســتانداری افزود: شرایط 
نامناســب و ناعادالنه ای در زمینه بودجه جاری اصفهان نسبت به سایر 
اســتان ها  از دیرباز وجود داشــته که جبران آن توســط اعضای مجمع 
نمایندگان استان و با تخصیص اعتبارات سایر بخش ها امکان پذیر است.

وی ادامــه داد: دســتگاه های اجرایی باید به دنبال ســهم اســتان در 
بودجه های وزارتخانه ها باشند و هر یک از آنها در قبال این مسئله پاسخگو 
هستند و در جلسه آینده شورای برنامه ریزی استان نیز باید در این زمینه 
گزارشــی ارائه دهند.اســتاندار اصفهــان تصریح کــرد: در زمان حاضر 
ردیف های بودجه سال ۱۴۰۲ در وزارتخانه ها در حال جمع بندی برای تنظیم 
الیحــه بودجه اســت بنابراین در صــورت پیگیری مدیران اســتان در 
دستگاه های ملی، این امکان وجود دارد که متناسب با مشکالت استان، 

نیازهای اعتباری این حوزه ها در سطوح ملی نیز دیده شود.
وی اضافه کرد: باید سهم استان را از طریق پیگیری در تخصیص بودجه ها 
و تدوین ردیف ها در وزارتخانه ها دنبال کنیم و  الزم است این پیگیری در 
حوزه آب که استان در این زمینه با مشکالت متعددی مواجه است، به طور 

ویژه دنبال شود.به گفته وی، پیگیری در زمینه تخصیص بودجه های حوزه 
آموزش و پرورش، بهداشــت و درمان، ورزش و راه و شهرسازی استان 
اصفهان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید سهم استان متناسب 

با مشکالت مبتالبه این خطه مد نظر قرار بگیرد.
مرتضوی گفت: از مجمع نمایندگان اســتان انتظار داریم تا در این زمینه 
جلسه ای را با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کنند و مدیریت 
اســتان هم در این زمینه از هرگونه کمک و همکاری دریغ نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این موضوع جزو دغدغه های اعضای 
مجمع نمایندگان اصفهان شود به طور قطع اثرات خوبی را به دنبال خواهد 
داشت.استاندار اصفهان افزود: بر حسب دســتور رییس جمهوری و با 
توجه به لزوم انجام عملیات  بانکی صنایع بزرگ در بانک های اســتان 
و برای افزایش منابع بانکی در استان، مقرر شده تا کلیه صنایع بزرگ و 
 بنگاه های اقتصادی مستقر در استان نسبت به تمرکز حساب های بانکی 
خود در بانک های اســتان با اولویت بانک های دولتــی اقدام و نتیجه 
 را حداکثر تا یــک ماه به معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری

 اعالم کنند.
وی بیان کرد: در راســتای حمایت بانکی و رفع موانع تولید، اجرای این 
مصوبه توسط بنگاه های اقتصادی استان مورد تاکید است و در صورتی 

که این اتفاق رخ ندهد رویکرد مدیریت اســتان در ارائه خدمات به این 
بنگاه ها نیز تغییر خواهد کرد.مرتضوی تاکید کرد: نباید زحمات، مشکالت 
و آسیب فعالیت بنگاه های اقتصادی برای استان باشد؛ اما منابع آنها در 

جای دیگری هزینه شود.  
وی اظهار داشــت: به منظور توسعه اقتصادی اســتان به ویژه در بخش 
خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان مقرر شده تا بنگاه های اقتصادی 
و صنایع بزرگ اســتان اعم از فوالد، پاالیشــگاه، پتروشــیمی و صنایع 
شیمیایی در خریدها، قراردادهای ســال، خدمات و برون سپاری های 
خود، حداکثر بهره برداری را از شرکت های مستقر در استان به عمل آورند 
و آنها را در اولویت قراردادهای خویش قرار دهند.  استاندار اصفهان ادامه 
داد: بنگاه های اقتصادی بزرگ استان با وجود ظرفیت های خوبی که در 
حوزه های فنی، مهندسی و دانش بنیان دارند خیلی از خدمات مورد نیاز 
خود را از خارج از کشور یا تهران دنبال می کنند به همین دلیل شرکت های 
دانش بنیان و فنی و مهندسی استان در قالب دست دوم و دست سوم 
همان خدمات را ارائه می دهند که این امر ظلم بزرگی در حق شرکت های 

دانش بنیان استان محسوب می شود.
شورای جلسه شــورای برنامه ریزی اصفهان با حضور استاندار و مدیران 

دستگاه های اجرایی و اعضای این شورا در استانداری  برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: 
ســاالنه دو میلیارد متر مکعــب آب از اســتان خارج 
می شــود، بنابراین اصفهان، اســتانی کویری نیست.

حسن ساســانی اظهار کرد: در پایان شهریورماه حجم 
آب سد زاینده رود ۱۷۶ میلیون مترمکعب بوده، اما در 
حال حاضر به ۱۶۳ میلیون مترمکعب رســیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸.۵ متر مکعب بر ثانیه 
ورودی و ۲۱ مترمکعب بر ثانیه خروجی سد زاینده رود 
است، تصریح کرد: از این مقدار خروجی سد زاینده رود، 

حدود ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آن بــرای خط لوله انتقال آب به 
کاشان می رود و اکنون هفت الی هشت مترمکعب بر 
ثانیه بین سد تنظیمی زاینده رود و سد چم آسمان، آب 
برداشت می شود که این رقم در فصل تابستان از ۱۲ تا ۱۴ 
مترمکعب متغیر است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان افزود: جلوگیری و کنترل برداشت های 
مجاز دو اقدامی اســت که بــه صورت جــدی انجام 
شــود، وضعیت حوضه زاینده رود، در دهه اخیر به علت 
بارگذاری های وزرات نیرو و مجوزهایی که در باالدست 
و پایین دست برای توســعه صنعت، کشاورزی و آب 
شرب صادر شده، مطلوب نیست.ساسانی خاطرنشان 
کرد: میزان حقابه حوضه زاینده رود به تفکیک در شورای 

عالی آب مشخص شده، این میزان حقابه ها بر اساس 
طومار شــیخ بهایی و قانون توزیع عادالنه آب در سال 
۱۳۶۱، تعیین و تعریف شده است.وی ادامه داد: ۱۷۶ 
میلیــون مترمکعب برای محیط زیســت، ۳۰ میلیون 
مترمکعب برای شرب اصفهان، ۴۰ میلیون مترمکعب 
برای صنعت که به طور عمده فقط شرکت ذوب آهن بوده 
است و ۴۱۹ و ۶۰۵ میلیون متر مکعب برای حقابه های 
کشاورزان از سد زاینده رود در قانون مشخص شده که 
مجموع آن ۱,۲۷۰ میلیون متر مکعب می شود، اما منابع 
آبی ما در بهترین حالت ۱,۱۳۸ میلیون مترمکعب است 
که با کمبود بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب منابع در بحث 

حقابه روبه رو هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای: 

ساالنه 2 میلیارد مترمکعب آب از اصفهان به دیگر 
حوضه های آبریز انتقال می یابد

خبر روز

از طریق پیگیری در تخصیص  را  باید سهم استان 
بودجه ها و تدوین ردیف ها در وزارتخانه ها دنبال کنیم 
و  الزم است این پیگیری در حوزه آب که استان در این 
زمینه با مشکالت متعددی مواجه است، به طور ویژه 

دنبال شود

در قرارگاه اقتصاد دانش بنیان بررسی شد؛

چالش ها و موانع رشد اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان
چالش ها و موانع رشد اقتصاد دانش بنیان در قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان با حضور 

جمعی از مسئوالن استانی و استاندار اصفهان بررسی شد.
بــه گــزارش ایمنــا، قــرارگاه اقتصاد 
دانش بنیان اســتان اصفهان با حضور 
اســتاندار، رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی، رییس ســازمان صمت 
و رییس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 

برگزار شد.
اولین چالشــی که در این جلسه مطرح 
شــد تاســیس نشــدن شــرکت های 

دانش بنیان براساس نیاز بازار بود.
مصوبه: بانک اطالعاتی نیازهای صنایع و 
سازمان ها توسط سازمان صمت با همکاری سایر سازمان ها و صنایع به گونه ای تدوین شود که سایر 

سازمان ها، شرکت های فناور و تیم های استارت آپی بتوانند از این بانک اطالعاتی استفاده کنند.
دومین چالش نیاز شــرکت های فنــاور و دانش بنیان به فضــای اداری و کارگاهی بــود. به دلیل 
محدودیت فضای فیزیکی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر مراکز رشد دانشگاهی استان 
و نیاز جدی به فضای اداری و کارگاهی برای اســتقرار شرکت ها و موسســات فناور و دانش بنیان، 
همه دستگاه ها و سازمان های اداری استان موظفند فضای اداری و کارگاهی مازاد خود را در اختیار 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر مراکز رشد اســتان قرار دهند.گفتنی است؛ پیش از این 
دســتگاه های اجرایی مجاز به انجام این اقدام بوده اند. با وجود حدود هشت شتاب دهنده فعال 
در اســتان اصفهان، تخصیص چنین فضاهایی ناگزیر است. هم اکنون ۲۰ شرکت در شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان به کارگاه نیازمند هستند.
سومین چالش ضعف ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان به عنوان مولفه مهم اقتصاد مقاومتی و 
نبود شناخت جامعه هدف از نقش آفرینان این عرصه و ناچیز بودن سهم شرکت های دانش بنیان از 

اقتصاد کشور که در کشور حدود یک درصد و در اصفهان حدود سه درصد است.
در این راســتا مصوب شد سازمان صداوســیمای اســتان اصفهان حداقل ۱۰۰ ساعت برنامه های 
آموزشی و ترویجی را با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر مراکز نوآوری و فناوری 

استان، تهیه و در ساعات مناسب از شبکه اصفهان پخش کند.
همچنین سایر سازمان های متولی همچون شهرداری اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش، محتوای 
فرهنگ ساز برای مخاطبان و دانش آموختگان، دانش آموزان و خانواده ها برای شناخت صحیح از 

اقتصاد دانش بنیان تولید و در مناسبت ها و اماکن مناسب پخش کنند.
دستگاه های اجرایی مجازند یک درصد از بودجه خود را در قالب قراردادی با صداوسیما هزینه کنند

به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان، همه دستگاه های اجرایی مجاز 
هستند یک درصد از بودجه خود را در قالب قراردادی با صداوسیما هزینه کنند. براین اساس شهرک 

علمی و تحقیقاتی می تواند با همکاری هر یک از دستگاه های اجرایی در این حوزه اقدام کند.
برنامه ریزی برای توسعه صادرات کاالها و خدمات دانش بنیان و فناور نیز یکی از موارد مطرح شده در 
این جلسه بود که براساس آن پیشنهاد تولید محتوای فاخر چند زبانه از محصوالت با فناوری باالی 
استان برای ارائه به هیئت های اعزامی و همچنین هیئت های خارجی، تهیه طرح های امکان سنجی 
سرمایه گذار فناورانه و برگزاری دوره های کارگاهی تخصصی برای افزایش مهارت های صادراتی داده 
شد.همچنین درخصوص ضعف اطالع رســانی موثر توانمندی های شرکت های دانش بنیان برای 
تبلیغ و اقناع فعاالن اقتصادی، پیشنهاد شد نمایشگاه ساالنه ظرفیت های فناوری و نوآوری استان 

اصفهان در بهمن ماه برپا شود.

کافه اقتصاد

معاون جهاد کشاورزی اصفهان:گزارش

نان گران نمی شود
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تا پایان امسال نان گران نخواهد شد، گفت: در اصفهان هیچ کمبود آردی نداریم و این استان 
می تواند آرد استان های همجوار و متقاضی را نیز تامین کند.امید شریفی درباره برخی زمزمه های نانوایان مبنی بر افزایش نرخ نان، اظهار کرد: با توجه به وعده دولت تا 
پایان امسال هیچ گونه افزایش نرخ نان سنتی )لواش، تافتون و بربری( نخواهیم داشت.وی افزود: منتها در فاز دوم اجرای طرح آزادسازی قیمت ها، قرار است قیمت 
آرد برای انواع نان های سنتی و صنعتی آزاد شود و دولت مقرر است افزایش قیمت آرد و افزایش هزینه های جاری نانوا را جبران کند و در این فاز مردم این هزینه ها را 
پرداخت نمی کنند.معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: درحال حاضر نیز ۱۵ درصد کمک هزینه به نانوایان پرداخت می شود ولی 
بعد از آزادسازی نرخ آرد، با محاسبات صورت گرفته در این  افزایش هزینه ها برای نانوا جبران خواهد شد.وی به مردم توصیه کرد که دغدغه قیمت نان را نداشته باشند 
و اقدامات محاسباتی مربوط به دولت و نانواست.شــریفی درباره ادعای برخی نانوایان از کمبود آرد نیز، گفت: در اصفهان هیچ کمبود آردی نداریم و این استان معین 

استان های دیگر است و  می تواند آرد استان های همجوار و متقاضی را تامین کند و به نوعی ذخایر استراتژیک آرد استان مطلوب است.

 برداشت گردو در 
کشمیر هند

با فرا رسیدن فصل برداشت گردو در کشمیر 
هند، کشاورزان شــروع به چیدن محصول 
کرده اند، اما ایــن کار، آنقدرها هم که به نظر 
می رسد، آسان نیست، بلکه کار بسیار سختی 
است، زیرا کسی که گردو را می چیند، باید به 
باالی درخت برســد. گردو که در دره کشمیر 
و سایر نقاط کشور هند به نام »اخروته« نیز 
شناخته می شود، در نواحی شمالی کشور و 
در منطقه معتدل یافت شده و گمان می رود 

منشأ آن از منطقه فارس تا کشمیر باشد.

وز عکس ر

رییس قرارگاه آب استان:

انتقال آب دریای عمان 
به اصفهان تا 2 سال آینده 

محقق می شود
رییس قرارگاه آب استان اصفهان گفت: پروژه 
انتقــال آب از دریای عمان و خلیــج فارس با 
جدیت در حال پیگیری اســت و در کمتر از دو 

سال آینده وصول این آب محقق خواهد شد.
ســیدفرهاد قادریان در نشست هم اندیشی 
رؤســای شــوراهای اســالمی شــهرها و 
شهرســتان های حاشــیه زاینــده رود که با 
موضوع »بررســی چالش های الگوی کشت 
در اراضی حاشیه زاینده رود، مدیریت مصرف 
و بهره وری منابع آبی در کشــاورزی و جریان 
دائمی زاینده رود« توسط کمیسیون ویژه آب 
و مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شهر 
برگزار شــد، اظهار کرد: امروز مدیریت استان 
با همراهی اعضای شــورای اســالمی شهر، 
نمایندگان مجلس و متولیــان امر، مجدانه 
در حال پیگیری رفع مشــکالت آب اســتان 
هســتند.وی با تقدیر از هم افزایی استان در 
موضوع آب گفت: گزینه بسیار قابل قبولی در 
امر تولید و تامین آب در دســتور کار مدیریت 
استان اســت و بر این اساس مقدمات اولیه 
انتقال آب از دریای عمان با دستور و موافقت 
مسئوالن کشــوری انجام شده است.رییس 
قرارگاه آب استان اصفهان افزود: پروژه انتقال 
آب از دریای عمان و خلیج فارس با جدیت در 
حال پیگیری است و در کمتر از دو سال آینده 
وصول این آب محقق خواهد شد.قادریان با 
اشــاره به مزایای این طرح تصریح کرد: این 
انتقال آب از سرچشمه به صورت مستقیم به 
اصفهان انجام می شود، اما پروژه هایی چون 
بهشت آباد، کوهرنگ و خرسان از ادامه مصرف 
آب دیگر استان هاست.وی خاطرنشان کرد: 
پروژه جدید انتقال آب یــک منبع آبی جدید 
اســت که به فالت مرکزی اضافه می شود و 
با احتســاب ضریب چرخش و بازچرخانی، 
حــدود ۲.۵ برابــر ضریب خواهد داشــت.

قادریان تاکید کرد: پروژه انتقال آب از دریای 
عمان، یک آبگیر  با آب مرغوب تر را نسبت به 

خلیج فارس در اختیار استان قرار می دهد.
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 غرقاب گلپایگان؛ یکی از روستاهای دیدنی ایران

 افسانه یک روستا

روستای غرقاب گلپایگان یکی از روستاهای دیدنی ایران به شمار می رود. شهرت این منطقه به خاطر چندین سنگ نگاره 
غرقاب است. محوطه باستانی تنگه غرقاب در نزدیکی تیمره گلپایگان قرار دارد که بیشترین تعداد سنگ نگاره های باستانی 

در آن وجود دارد. 
وجه تسمیه این منطقه افسانه ای شنیدنی دارد. گفته می شود زمانی این منطقه کامال در زیر آب غرق شده بود. پادشاهی که 
با سپاه خود از کنار این منطقه عبور می کند متوجه عالمتی شبیه مناره می شود. او دستور می دهد تا دربند منطقه را باز کنند تا 
آب تخلیه شود. با تخلیه آب خانه ها پدیدار می شوند. سنگ نگاره های تنگه غرقاب معروف ترین دیدنی  های غرقاب گلپایگان 

است. البته در این روستا آثار تاریخی دیگری مانند قلعه های تاریخی و یک حمام تاریخی نیز وجود دارد.
در حوالی روستای غرقاب گلپایگان مجموعه ای از سنگ نگاره های باســتانی وجود دارد. این سنگ نگاره ها متعلق به ادوار 
مختلف تاریخی هستند. قدمت برخی از آنها حدود ۷۰۰۰ سال قبل و قدمت برخی دیگر قرن هشتم هجری برآورد شده است. 
از عجایب این سنگ نگاره ها این است که یک وجه اشتراک میان آنها وجود دارد. چه سنگ نگاره های متعلق به قبل از دوره 
اسالمی و چه سنگ نگاره های متعلق به بعد از ورود اسالم حاوی نکاتی است که تقدس و اسرارآمیز بودن این منطقه را تایید 
می کند.البته محتوای اغلب این سنگ نگاره ها تصاویر حیوانات مختلف و یا به عبارتی صحنه شکار است. اما تصویر بز کوهی 
که در نگاره های ایران باستان نمادی از تقدس بوده در این آثار بسیار تکرار شده است. مشی و مشیانه که اولین انسان ها در 
اساطیر ایرانی هســتند اولین بار با شیر یک بز ماده تقویت شدند. در ســایر آثار قدیمی ایرانی بز کوهی به عنوان نماد کمک 

رسان یا نماد آب و باران و زایندگی به کار رفته است.
عالوه بر تصاویر مذکور کتیبه هایی به خط پهلوی و کوفی نیز در این منطقه کشف شده است. تحقیقات کاملی که در مورد این 

سنگ نگاره ها و کتیبه ها توسط »مرتضی فرهادی« صورت گرفته در کتابی با عنوان »موزه ای در باد« گردآوری شده است. 
این کتیبه که بر روی سنگی به شکل لوزی حک شده در حال حاضر به مســجد گلپایگان منتقل شده است. قطر بزرگ این 
لوزی یک متر و قطر کوچک آن ۰/۵ متر است. این کتیبه به زبان پهلوی گسسته و با شیوه کوبیدن سنگ بر روی سنگ پدید 

آمده است. کارشناسان قدمت این کتیبه را اواخر دوره ساسانیان یعنی حدود ۱۵۰۰ سال قبل تخمین زده اند.
محتوای این کتیبه چیزی شبیه به وقف نامه و در پاسداشــت عناصر مقدس در باور ایرانیان باستان ترجمه شده است. این 
عناصر مقدس همان عناصر چهارگانه خاک، آب، آتش و باد هستند. البته بخشی از کتیبه )احتماال مربوط به باد( از بین رفته 
ولی بخش باقی مانده اینطور ترجمه شده است: »سه چیز را همواره به یاد داشته باش: زاغ خاک، دریای آب، آتش هیزم«.

این کتیبه مربوط به دوره اسالمی و قرن پنجم هجری و احتماال حکومت ســلجوقیان بوده است. زیرا در قرن پنجم منطقه 
اصفهان و گلپایگان تحت حکومت سلجوقیان بوده است. محتوای این کتیبه دستوری مبنی بر ساخت یک رباط و خانقاه در 
منطقه است.تنگه غرقاب در نزدیکی شهر گلپایگان و شهر گلپایگان در حد فاصل خمین و خوانسار قرار دارد. فاصله تهران تا 
گلپایگان حدود ۳۶۰ کیلومتر است که با ماشین شخصی در کمتر از ۵ ساعت پیموده می شود. برای سفر به گلپایگان پس از 
طی اتوبان تهران-قم باید به سمت اصفهان حرکت کنید. پیش از رســیدن به اصفهان مسیر فرعی به سمت گلپایگان وجود 

دارد. با دنبال کردن بلوار امام رضا شهر گلپایگان به روستای غرقاب گلپایگان می رسید.
بهترین زمان بازدید از تنگ غرقاب، فصل بهار اســت؛ چراکه در این هنگام عالوه بر بهره منــدی از روح تاریخی منطقه، قادر 
خواهید بود تا طبیعت سرسبز و هوای دلپذیر را نیز تجربه کنید. تنگ غرقاب در فصل تابستان آب و هوایی گرم و خشک دارد و 
در فصل زمستان نیز ممکن است مسیر دسترسی به آن لغزنده و دشوار شود؛ هرچند زمستان های این منطقه کویری غرقاب، 
چندان سرد و آزاردهنده نیســت.از دیگر دیدنی های گلپایگان می توان از مسجد جامع گلپایگان، بازار گلپایگان، قلعه وداغ، 

حصار و بارو گلپایگان، میل سجلوقی گلپایگان و روستای وانشان نام برد. 

  ایران گردی

مفاد آراء
7/30 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 1715 مورخ 1401/6/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت   آقای 
محمد علی مهدی پور به شناسنامه شــماره 73  کدملی 1288638604 صادره 
اصفهان  فرزند ابوالقاســم  در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 200/03 متر 
مربع پالک شماره 3738  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان می باشد که به موجب سند شماره 28961 مورخ 1388/11/20 دفتر 101 
اصفهان مقدار 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3738 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به آقای  محمد علی مهدی پور فرزند ابوالقاسم انتقال قطعی يافته 
است و همچنين مقدار نيم دانگ مشــاع از ششدانگ پالک مزبور برابر يک فقره 
اظهار نامه بنام سکينه مال محمد پذيرش ثبت شده است و بنامش در جريان ثبت 
می باشد و مقدار نيم دانگ قيد شده فوق الذکر از طرف آقای ابوالقاسم مال محمد 
دستجردی فرزند حســين به متقاضی واگذار شده است که در متن بيع نامه مورخ 
86/10/13 قيد شده است که » آقای ابوالقاســم مال محمد دستجردی  از طرف 
پدرش، آقای حسين مال محمد واگذاری گرفته و نامبرده اخيرالذکر نيز از مادرش، 
خانم سکينه مال محمد نيز واگذاری گرفته اســت« و متقاضی نيز به موجب يک 
فقره استشهاديه محلی که به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک 
رسمی ) سکينه مال محمد( دسترســی ندارد بنابراين مقداری از مالکيت متقاضی 
در ازای مالکيت رســمی مشــاعی و مقداری نيز در ازای بيع نامه عادی از طرف 

مالک رسمی می باشد. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11

م الف: 1381612  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/31  هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  
و اسناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل 
محرز گرديده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشــند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اسناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000330 مورخ 1401/05/11 و کالســه 

پرونده 1400114402018000019 بنام محمدرضا مددکن فرزند غالمحسين 
شماره شناســنامه 718 کدملی 1285834496 نســبت به شش دانگ يک باب 
کارگاه به مساحت 126.30 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی 
واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخــش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای 
سند رسمی ابتيای به شماره 84558 مورخ 1398/09/25 دفترخانه 96 دولت آباد 

به نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/11

م الف: 1380767 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

7/32  هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخــوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اســناد رســمی مالکيت 
مشــاعی  و اســناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانــه و بالمعارض 
متقاضيان ذيل محــرز گرديده اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعييــن تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و بــه منظور اطالع 
عموم مراتــب در دونوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
 اشــخاص نســبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشــته باشند  
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور 

سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000333 مورخ 1401/05/11 و کالســه 
پرونده 1395114402018000092 بنام خانم فهيمه السادات حسينی سبدانی 
فرزند سيدرسول شماره شناسنامه 1271255863 کدملی 1271255863 نسبت 
به شــش دانگ يک باب کارگاه به مســاحت 532.82 مترمربع احداثی بر روی 
قســمتی از پالک 397 اصلی واقع در اصفهان خيابان زينبيه خيابان غفاری قبل 
از پمپ بنزين 110 کوچه ســردخانه بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار طبق 
مبايعه نامه عادی خريداری بصورت مع الواســطه از خانم فاطمه يزدی به شماره 

11836 مورخ 1366/10/05 دفترخانه 72 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/11

م الف: 1381645  محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

7/33 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  
و اسناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل 
محرز گرديده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشــند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اسناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000331 مورخ 1401/05/11 و کالســه 
پرونده 1400114402018000021 بنام محمدرضا مددکن فرزند غالمحسين 
شماره شناســنامه 718 کدملی 1285834496 نســبت به شش دانگ يک باب 
کارگاه به مســاحت 99.73 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی 
واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخــش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای 
سند رسمی ابتيای به شماره 83782 مورخ 1398/07/03 دفترخانه 96 دولت آباد 

به نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/11

م الف: 1380788  محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

7/34 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1186 14016030200700 مورخ 22 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبدالصمد جزينی درچه فرزند تقی بشماره شناسنامه 123 وکدملی 
1141850109 صادره از خمينی شــهر درششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به 
مســاحت  36 / 149 مترمربع پالک 22 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوارشــفق 
اصفهان خريداری رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11

م الف: 1380755 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/35 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7462 - 1401/07/02 هيات دوم آقای محمد مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شماره 54 کدملي 1289901635 صادره فرزند رمضان در 
ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 233/11 متر مربع پالک شماره  1 فرعی 
از 37  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از محمد مستاجران گورتانی فرزند رمضان ثبت در صفحه 443 دفتر 209 تاييد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/26

م الف: 1387140  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/36 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6835 - 1401/06/14 هيات چهارم آقای خليل طاهری 
قلعه اخالصی به شناسنامه شماره 57 کدملي 6219972511 صادره داران فرزند 
جليل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 102/51 
متر مربع پالک شماره  2412 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از جعفر ملک محمدی سند 99227 مورخ 

54/8/18 دفترخانه دو اصفهان
رديف 2- راي شماره 6834 - 1401/06/14 هيات چهارم خانم گل عنبر حسينی 
به شناسنامه شماره 530 کدملي 6219510811 صادره بوئين و مياندشت  فرزند 
نصرت نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان  به مساحت 
102/51 متر مربع پالک شماره  2412 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از جعفر ملک محمدی سند 99227 

مورخ 54/8/18 دفترخانه دو اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/26

م الف: 1387167  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/37 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140160302031000689 - 1401/7/2 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملــک نايين تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
عبدالحسين توسلي فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 69015 صادره ازاصفهان 
در شــش دانگ مفروزی يکباب خانه و باغچه  به مساحت 1630 مترمربع پالک 
ثبتی قسمتی از 52 اصلي واقع در مزرعه شاهکوه بخش 17 ثبت اصفهان الحاقی 
به ثبت نايين نسبت به قســمتی از مالکيت مشاعی متقاضی محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/7/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/7/26

م الف: 1385871 اباذر مهيمن  رييس ثبت اسناد و امالک نايين
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مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی:

اصفهان رتبه دوم بروز سرطان سینه را در کشور دارد
مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار وزارت 
بهداشت، این استان رتبه دوم کشوری را در بروز موارد جدید سرطان سینه دارد و زنان برای تشخیص به 
موقع این بیماری باید حداقل یک بار در سال به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.زهرا روانخواه افزود: اصفهان 
در سال های اخیر همواره در رتبه های اول تا سوم سرطان سینه قرار دارد و بر اساس آخرین آمار مربوط به 
سال ۹۷، جایگاه دوم کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.وی اظهار داشت: بر این اساس 
در زمینه سرطان سینه، میزان بروز سنی استاندارد شده جمعیت در استان اصفهان بین ۵۰ تا ۵۲ نفر در 
هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.وی با بیان اینکه سرطان سینه وابسته به جنسیت بوده و بیشترین میزان 
ابتالی آن مربوط به زنان است، خاطرنشان کرد: برنامه های مختلفی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه 
های علوم پزشکی به منظور شناسایی به موقع و درمان این نوع سرطان در حال اجراست که غربالگری 
یکی از مهم ترین آنهاست.روانخواه اضافه کرد: برای انجام هرچه بهتر غربالگری سرطان سینه در استان 
اصفهان، سه مرکز ماموگرافی دولتی با تعرفه پایین در بیمارستان های امید، الزهرا)س( و شهید بهشتی 
در شهر اصفهان و در برخی از شهرهای اســتان مانند شهرضا، نایین و زرین شهر در حال ارائه خدمات به 
زنان است.وی با بیان اینکه مرکز نمونه برداری سینه با تعرفه دولتی نیز در بیمارستان امید اصفهان راه 
اندازی شده است، گفت: حدود ۸۰ درصد از زنانی که در مراکز بهداشت و درمان استان اصفهان زیر پوشش 
غربالگری سرطان سینه قرار گرفتند در مراحل اول و دوم این بیماری، شناسایی شدند که این مراحل 

قابل درمان و بهبود است.
 

شورای سیاست گذاری کنگره بزرگداشت 24 هزار شهید 
استان اصفهان برگزار شد

شورای سیاست گذاری کنگره بزرگداشت ۲۴ هزار شهید استان اصفهان با حضور استاندار برگزار شد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا مرتضوی در شورای سیاست گذاری کنگره بزرگداشت ۲۴ هزار شهید 
استان اصفهان با اشــاره به ضرورت و اهمیت پرداختن به حوزه ایثار و شهادت در جامعه، اظهار داشت: 
همگان می دانند تا زمانی کــه درصدد تقویت فرهنگ ایثار و رویکردهایی کــه در دهه اول انقالب پیش 
پای مردم این سرزمین قرار گرفت؛ حرکت کردیم توفیقات خداوند شامل حال  ما شد.وی ادامه داد: با 
رویکردی که دشمن در سال های اخیر و جنگ شناختی که علیه مملکت ما راه انداخته؛ به نظر می رسد 
مسیری جز تقویت آرمان های انقالب و دفاع مقدس نداریم. بدون شک یکی از مهم ترین میدان ها برای 
ایجاد احساس تعلق نسبت به آرمان های انقالب اسالمی در نسل های آینده برگزاری کنگره شهداست. 

 

افزایش ۳۰ درصدی ترافیک اصفهان با بازگشایی مدارس؛
آش همان آش و کاسه همان کاسه!

رییس پلیس راهور شهر اصفهان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی ترافیک سطح شهر اصفهان با بازگشایی 
مدارس، گفت: معابر سطح شهر تا ساعت ۸:۴۵ صبح با ترافیک روبه رو هستند و از ساعت ۱۱:۳۰ به بعد 
نیز مجدد ترافیک سطح شهر افزایش می یابد.سرهنگ علی مولوی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: از زمان 
بازگشایی مدارس با افزایش فوق العاده ترافیک در ســطح کالن شهر اصفهان روبه رو بوده ایم و ترافیک 
سطح شــهر، ۳۰ درصد افزایش یافته است.وی با اشــاره به تمهیدات پلیس راهور طی ایام بازگشایی 
مدارس، افزود: از همه ظرفیت پلیس راهور برای برقراری پوشش ترافیکی در همه نقاط سطح شهر به 
خصوص طول بزرگراه ها استفاده شده است و عوامل پلیس راهور در محدوده های دارای مدارس شلوغ، 
خیابان ها و معابر اصلی و حریم تقاطع و میادین چینش شده اند. سرهنگ مولوی با اشاره به گشت زنی 
خودروهای ستاد مهر در سطح شهر، تصریح کرد: خودروهای ســرویس مدارس نیز طی این ایام 

کنترل می شوند و در صورت بروز مشکل، تذکر الزم داده می شود.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

۷۰ درصد از مراکز توانبخشی مناسب سازی نشده است

معاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان با اشــاره به 
اســتیجاری بودن مراکز توانبخشــی، گفت: بــا افزایش تــورم، اجازه 
ساختمان ها بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته، از سوی دیگر بیش 
از ۷۰ درصد از مراکز مناسب سازی نشده و امکان رعایت استانداردها در 
ســاختمان های اجاره ای وجود ندارد.سید کمال صدیقی، در نشستی با 
خبرنگاران که روز  گذشته برگزار شد، با اشــاره به بیش از ۱۵۰ ماموریت 
و وظیفه سازمان بهزیســتی، اظهار کرد: سازمان بهزیستی فعالیت ها و 
خدمات خود را در ۴ حوزه تخصصی مشارکت های مردمی، پیشگیری، 
امور اجتماعی و توانبخشی ارائه می کند. حوزه توانبخشی نیز فعالیت های 
خود را در ســه دفتر تخصصی دنبال می کند.وی یکی از دفاتر تخصصی 
حوزه توانبخشــی را دفتر مراقبتی و توانبخشــی اعالم کــرد که مراکز 
شــبانه روزی، مراقبت در منزل و ویزیت در منزل زیرمجموعه آن است. 
درحال حاضر ۶۵ مرکز شبانه روزی، مراقبت در منزل و ویزیت در منزل در 
استان فعالیت می کند. ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در مراکز شبانه روزی، ۲ هزار و ۱۲۰ 
نفر در مراکز ویزیت در منزل و نزدیک به ۵۰۰ نفر در مراکز مراقبت در منزل، 
خدمات توانبخشی و مراقبتی ما را دریافت می کنند.معاون توانبخشی 
اداره کل بهزیستی استان با بیان اینکه در مراکز شبانه روزی با چالش ها 
و مشکالتی مواجه هستیم، گفت: یکی از مهم ترین چالش ها باتوجه به 

جنگ اقتصادی دشــمن و تحریم ها، افزایش هزینه مراکز شبانه روزی 
است. در حال حاضر ســرانه نگهداری یک معلول در مراکز شبانه روزی 
۱۰ میلیون تومان اســت و میزان یارانه ای که به طور متوسط توسط دولت 
پرداخت می شود ۲ میلیون تومان اســت. ۸ میلیون تومان فاصله یارانه 
دولتی و هزینه مراکز باعث می شود خانواده های افراد تحت معلول تحت 
فشار قرار گیرند که نیاز به ورود خیرین داریم.وی با اشاره به اینکه سیاست 
کشور موسسه زدایی است، تصریح کرد: به تعداد مراکز شبانه روزی افتخار 
نمی کنیم، چون باید موسسه زدایی را با فرهنگ سازی در جامعه دنبال 
کنیم تا خانواده ها آماده مراقبت و نگهداری از معلوالن خودشان شوند و 
بار را از روی دوش مراکز برداریم.صدیقی، چالش دیگر مراکز توانبخشی 
را استیجاری بودن اعالم کرد و افزود: با افزایش تورم، اجازه ساختمان ها 
بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصــد افزایش یافته که چالش جدی اســت و جا 
دارد ارگان هایی مثل راه و شهرســازی و شهرداری با کاربری توانبخشی 
زمین هایی در اختیار مراکز توانبخشی قرار دهند و تسهیالتی نیز در نظر 
گرفته شود تا مراکز بتوانند ساختمان هایی مناسب شرایط مددجوی ما 
بنا کند.وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مراکز توانبخشــی مناسب 
سازی نشــده و امکان رعایت استانداردها در ســاختمان های اجاره ای 
وجود ندارد، گفت: ۱۲۷ مرکز روزانه توانبخشــی داریم که شــامل مراکز 

اتیســم، بیماران روانی مزمن، سالمندان، کم شنوا و ناشــنوا، کم بینا و 
نابینا، جسمی حرکتی و آسیب نخاعی و کارگاه های تولیدی و حمایتی 
اســت. ۴ هزار و ۵۹۹ نفر از مراکز روزانه خدمات توانبخشــی استفاده 
می کنند که اگر این مراکز نبود هم بار مراکز شبانه روزی به شدت افزایش 
می یافت و هم بهداشت و ســالمت روانی یک خانواده تحت تاثیر قرار 
می گرفت.معاون توانبخشــی اداره کل بهزیستی اســتان، سرانه مراکز 
روزانه توانبخشــی را ۵ میلیون تومان اعالم و تصریح کــرد: یارانه ای که 
به طور متوسط پرداخت می شود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که 
فاصله زیادی با هزینه های این مراکز دارد. تالش شــده ارزیابی کمی و 
کیفی خدمات را به صــورت دوره ای انجام دهیم تا کیفیت خدمات افت 
پیدا نکند، جلسات فصلی هم اندیشی، پایش، اجرای برنامه های هنر 
درمانی در کنار آموزش و توانبخشــی نیز از دیگر اقدامات در حال انجام 
است.وی ادامه داد: یکی از مهم ترین چالش های حوزه توان پزشکی و 
تجهیزات این است که عمده تجهیزات وارداتی است و تولیدات داخلی 
هم هنوز به کیفیت الزم نرسیده است، مثال سمعک کامال وارداتی است، 
اما در زمینه ویلچر شرکت های داخلی تولیداتی دارند اگرچه کیفیت الزم 
را ندارد.صدیقی با بیان اینکه میزان مستمری پرداختی برای یک نفر ۴۲۰ 
هزار تومان و برای خانواده باالی ۴ نفر یک میلیون و ۸۰ هزار تومان است، 
یادآور شــد: قانون گفته ۴۰ درصد حداقل حقوق یک کارگر باید به عنوان 
مستمری به مددجویان پرداخت شود، اما منابع دولتی محدود است و 
امکان پرداخت مستمری بیشتر وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه بیش 
از ۵۰ تشکل و کانون فعال در حوزه معلوالن در استان داریم که شاید اگر 
نبودند بســیاری از مطالبات به حق معلوالن روی زمین می ماند، افزود: 
۸۹ هزار و ۹۷۲ نفر در حوزه توانبخشی در استان تحت پوشش داریم که 
از این تعداد ۴۴ هزار و ۶۴۶ نفر مستمری می گیرند. بیش از ۸ هزار نفر 
نیز پشت نوبت مستمری هســتند که با دریافت سهمیه، حداقلی برای 
جامعه هدف فراهم می کنیم.رحیم نوروزی، کارشناس حوزه توانبخشی 
اداره کل بهزیستی استان نیز در این نشست، به ماده ۲ قانون حمایت از 
معلوالن اشاره و اظهار کرد: باتوجه به نیاز معلوالن برای استفاده از معابر و 
امکانات شهر و روستا، برخی ارگان ها به ویژه شهرداری ها در این زمینه کم 
کاری کرده اند و هنوز معلوالن دسترسی کمتر به امکانات و خدمات سطح 
شهر دارند.وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش و نگاه جامعه به معلوالن، 
گفت: درست است معلوالن یک نقص یا ناتوانی حسی یا جسمی دارند، 
اما هیچ تفاوتی بین انسان ها در سطح جامعه نیست و هرکسی ممکن 
است نقصی داشته باشــد، پس اگر قراراست در سطح جامعه خدماتی 
ارائه شود باید با نگاه انسانی باشــد و همه افراد امکان برخورداری از آن 
را داشته باشند.به گزارش ایسنا، نوروزی به قانون سهمیه ۳ درصد برای 
استخدام معلوالن نیز اشــاره و اظهار کرد: در استخدام امسال  آموزش و 
پرورش تعداد زیادی از معلوالن حد نصاب نمره الزم را دریافت نکردند و 
نتوانستند از این سهمیه استفاده کنند.وی در خاتمه خاطرنشان کرد: یک 
سازمان توانایی پاسخ به همه نیازهای معلوالن را ندارد و انتظار داریم همه 

ارگان ها و نهادها به کمک ما بیایند.

با مسئولان جامعه

مدیرکل بازسازی عتبات عالیات استان:

دراربعین امسال 14۹ موکب از استان اصفهان 
مشغول خدمت به زوار حسینی بودند

مدیرکل بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان از افزایش ۴۰ درصدی نذورات 
مردم استان اصفهان در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه 
در سال گذشته خبر داد.جعفر عسگری در حاشیه سفر به کاشان در دیدار با حجت 
االسالم والمسلمین سیدسعید حسینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان 
با اشاره به تاسیس ستاد بازســازی عتبات عالیات در ۱۸ سال پیش به فرمان 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: این ستاد توانسته است در این 
مدت با جمع آوری کمک ها و نذورات مردمی اقدامات ماندگاری برای بازسازی 
عتبات عالیات انجام دهد.وی با بیان اینکه در طول این سال ها تاکنون نزدیک 
به ۲۰۰ پروژه اجرایی شده اســت، ابراز داشت: یکی از مهم ترین ماموریت های 
ستاد بازسازی عتبات عالیات ساماندهی مواکب خدمت رسانی در ایام اربعین 
حسینی است.مدیرکل ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در ایام اربعین امسال ۱۴۹ موکب از استان اصفهان مشغول خدمت به زوار 
حسینی بودند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۵ موکب در مرز های ایران، ۳۶ موکب 

در مسیر نجف به کربال، ۸۰ موکب در کربال و هشت موکب در نجف اشرف مشغول 
به خدمت بودند.وی با اشــاره اینکه یکی از دیگر مهم ترین وظایف این ســتاد 
ساخت و بهسازی اماکن مقدس در عراق است، گفت: هزینه تمام این اقدامات 
توسط مردم و خیرین عزیز پرداخته می شود.عسگری با اشاره به اینکه استان 
اصفهان در زمینه جذب خیرین و کمک های مردمی یکی از استان های پیشرو 
در سطح کشور است، افزود: با وجود تمام محدودیت ها میزان جذب نذورات در 
شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۰ درصد 

افزایش داشته است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان:

طرح مهر تحصیلی اوقاف کاشا ن اجرا شد
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان از اجرای طــرح مهر تحصیلی در 
قالب اهدای بســته های لوازم التحریر به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون ریال به 
اقشار آسیب پذیر خبر داد.مسلم محمودزاده گفت: به مناسبت هفته وقف 
)۲ تا۱۱ مهرماه( از محل عواید موقوفات منطبق شهرســتان ۹۰ بسته کامل 
مهر تحصیلی را تهیه و به اقشــار آســیب پذیر تحت پوشش مراکز افق بقاع 

متبرکه هدیه کرد.
وی تصریح کرد: بسته های مهر شــامل یک عدد کیف کوله پشتی، دفتر به 
تعداد مورد نیاز ســال، جامدادی، مدادرنگی، انواع خــط کش، گونیا ونقاله 
ژالتینی، پرگار، انواع مداد و خودکار به تعداد مورد نیاز است که برای هر بسته 
حدود ســه میلیون ریال تامین شده اســت.به گفته محمودزاده، طرح مهر 
تحصیلی سال هاست که با شروع سال تحصیلی توسط سازمان اوقاف و امور 
خیریه و به صورت متمرکز با تهیه لــوازم التحریر ارزان اجرا و برای اداره های 
سراسر ایران ارســال تا از محل نیات واقفین خیراندیش تامین هزینه و به 
جامعه هدف هدیه شود.محمودزاده یادآور شــد: مبالغی را که شهروندان و 

مستاجران موقوفات شامل اجاره بها و پذیره های مورد نظر طبق مقررات به 
ادارات اوقاف پرداخت می کنند به صــورت مجزا در هر موقوفه ذخیره و برابر 

نیات واقفین خیراندیش هزینه می شود.

مفاد آراء
7/38 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2469 14016030200700 مــورخ 08 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای علیرضا احمدی موســیانی فرزند حسن بشماره شناســنامه 5 وکدملی 
 1111863989 صــادره از فالورجان درششــدانگ یک باب دامداری به مســاحت

  50 / 2959 مترمربع پالک 14 اصلی واقع در موســیان خریداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای قنبرعلی احمدی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/7/26

م الف: 1386514 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  2574 14016030200700و 140160302007002577 و 
140160302007002575 مورخ 14 / 06 / 1401  هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقایان مرتضی 
جان بزرگی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 1288 وکد ملی 1111908907صادره 

از فالورجــان وپرویز جــان بزرگی فرزنــد محمد حســین بشناســنامه 97 وکدملی 
1950784101 صادره از بندرماهشــهر ومحمــد جان بزرگی فرزند محمد حســین 
بشــماره شناســنامه 608 وکدملی 1285770498 صادره از اصفهان هرکدام نسبت 
به دودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  174 مترمربع پالک 411 
اصلی واقع در شرودان فالورجان خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حسین 
دولت آبــادی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/7/26

م الف: 1386739 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

فقدان سند مالکیت
7/40 شــماره نامــه: 140185602033002396- 1401/07/09 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششــدانگ یکباب خانه بمســاحت 297/50 متر مربع بشماره پالک ثبتی 719 
فرعی از 141- اصلی جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 9033 صفحه 316 دفتر 
43- امالک و تحت شماره چاپی 806527 به نام فاطمه فوالدی طرقی فرزند میرزا  صادر 
و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 14012170203300391 
مورخ 1401/07/02 منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 40102155336000227 و رمز تصدیق 173271 شماره 9693 مورخ 1401/07/02 
که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 25 نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت 

ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1387303 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مروارید دانه سپاهان
 بشناسه ملی 10980171676 و به شماره ثبت 89 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/31 طبق سند صلح 
شماره 41979 مورخ 1401/06/17 دفترخانه اسناد رسمی 49 زواره جالل گلخنی زواره 
بشماره ملی1189347679 تمامیت سهم الشــرکه خود 300000000 ریال بود را به 
مهرداد رحمتی بشماره ملی1189961474 واگذار نمود و از شرکت خارج شد و در سرمایه 
شرکت تغییری حاصل نشــد . طبق سند صلح شــماره 41979 مورخه 1401/06/17 
دفترخانه اســناد رســمی 49 زواره علی گلخنی زواره بشــماره ملی1189583933 
تمامیت سهم الشرکه خود که200000000ریال بود را به مهرداد رحمتی بشماره ملی 
1189961474 واگذار نمود و از شــرکت خارج شد و در سرمایه شرکت تغییری حاصل 
نشد . نام شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از انتقال : مهرداد رحمتی بشماره ملی 
1189961474 دارنده500000000 ریال سهم الشرکه - منیره پروین آشتیانی بشماره 
می 0033331065 دارنده166000000 ریال سهم الشــرکه - مولود یوسفی بشماره 
ملی 0082718271 دارنده166000000 ریال سهم الشــرکه - فهیمه شایق بشماره 
ملی 0063886685 دارنده165600000 ریال سهم الشرکه - یوسف جلیلوند بشماره 
ملی 4320757262 دارنده2400000 ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1387715(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز )ســند( خودروی ســواری پژو 206 آریان 
 مدل 1390 به رنگ ســفید - روغنی به شــماره پالک

 ایران 53-459  ب 45 و شماره موتور 15090027130 و 
شماره شاســی NAAP41FD6BJ335158 و شناسه 
 ملــی خــودرو IRFC901V7D2335158 بــه نــام 
آقای اکبر ســلطانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کابل افشان پارسیان 
زواره به شناسه ملی 14004027944 و شماره ثبت 185 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1401/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا اعالمی زواره 
به شــماره ملی 1189592576 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره، آقای احســان اله پناهی درچه به شماره ملی 1141957442 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اعالمی زواره ء به شماره 
ملی 1189412829 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/27 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات 
و قراردادها با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به 
تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای 
مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1387779(



ورزش سه نوشت: تیم ملی قصد دارد پیش از سفر به دوحه در تهران بازی دوستانه ای را با یکی از تیم های حاشیه خلیج فارس انجام دهد.پیش از این قرار بود 
با روسیه بازی کنیم اما تاریخ پیشنهادی از سوی فدراسیون فوتبال روسیه برای برگزاری این بازی مورد قبول فدراسیون فوتبال و کارلوس کی روش قرار نگرفت. 
روس ها روی برگزاری این بازی در تاریخ 25 آبان تاکید دارند؛ اما انتخاب کارلوس کی روش 20 آبان است. به همین خاطر بازی با روس ها منتفی شده است و 
فدراسیون فوتبال به خصوص کمیته روابط بین الملل مذاکرات خود را با تیم های حوزه خلیج فارس آغاز کرده تا در نهایت با یکی از آنها به توافق برسد.در برخی از 
خبرها اینطور آمده است که نام حریف بعدی تیم ملی امارات است. یکی از مدیران فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: هنوز مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده 
و تالش ها برای انتخاب حریف تیم ملی ادامه دارد. به طور همزمان با چند کشور در حال مذاکره هستیم و در صورتی که قرارداد برگزاری بازی دوستانه امضا شود 
به طور رسمی اعالم خواهد شد.بر اساس برنامه طراحی شده از سوی کارلوس کی روش، تیم ملی چند روز زودتر راهی دوحه می شود تا با شرایط آب و هوایی این 

کشور پیش از اولین بازی که برابر انگلیس خواهد بود، آشنا شود.

امارات؛ نام حریف ایران هنوز مشخص نیست
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»مسی« در اوج؛ به بهترین بازیکن تاریخ احترام بگذارید!
پاری سن ژرمن شامگاه شنبه در چارچوب رقابت های هفته هشتم لیگ فرانسه به مصاف نیس 
رفت و توانست این تیم را با نتیجه 1-2 شکست دهد. گل اول این بازی را مسی روی یک ضربه 

ایستگاهی تماشایی وارد دروازه حریف کرد تا نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرده باشد. 
این گل باعث شــد که حاال این بازیکن آرژانتینی از ابتدای فصــل 23-2022 تا به حال روی 44 
درصد از گل های زده تیم کریستوف گالتیه به صورت مستقیم نقش داشته باشد یعنی یا پاس آن 
گل را ارسال کرده و یا خودش آن گل ها را به ثمر رسانده است. نکته جالب اینجا بود که به محض 
این که او توانست این گل را از روی ضربه آزاد وارد دروازه حریف کند، عبارت »GOAT« به معنای 
بزرگ ترین بازیکن تاریخ روی تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین در ورزشــگاه پارک دو پرنس نقش 
بست. او پس از پایان بازی نیز به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد تا در 14 بازی اخیر پی 

اس جی، در 12 بازی این عنوان را از آن خود کرده باشد.
 

پیولی:

 میالن با این روحیه آماده هر رقابتی است
استفانو پیولی، ســرمربی میالن  می گوید از پیروزی این تیم برابر امپولی در وقت اضافه بسیار 
خوشحال و هیجان زده اســت.میالن در چارچوب رقابت های هفته هشتم لیگ ایتالیا به مصاف 
امپولی رفت و با نتیجه 1-3 برابر این تیم به پیروزی رسید.  این بازی در حالی با پیروزی میالن 
به پایان رسید که آنها گل اول را در دقیقه 79 به ثمر رساندند؛ اما امپولی توانست در دقیقه 92 بازی 
را به تساوی بکشاند و در حالی که به نظر می رســید این بازی قرار است با نتیجه تساوی به پایان 
برسد، روسونری موفق شد دو گل در دقایق 93 و 96 بزند و بازی را به سود خودش تمام کند. پیولی 
پس از پایان بازی گفت:»این یک پیروزی تیمی است؛ اما در میالن همیشه همین طور بوده است 
چون ما مشتاق هستیم که در کنار هم رشد کنیم و عملکرد خوبی داشته باشیم. مصدومیت ها در 
طول یک فصل رخ می دهند ولی من خوش شانس هســتم که بازیکنان با استعداد زیادی دارم 

که همگی رفتار درستی دارند و حس می کنند جزئی از این پروژه هستند.«
 

ژاوی:

 این برد را مدیون »لواندوفسکی« و »تراشتگن« نیستیم
بارسلونا موفق شد با تک گل دقیقه 20 روبرت لواندوفسکی بر میزبان خود تیم مایورکا غلبه کند. 
این ششمین پیروزی متوالی کاتاالن ها در فصل جاری اللیگا بود که آنها را 19 امتیازی کرد و موقتا 
با یک امتیاز بیشتر نســبت به رئال مادرید، به صدر جدول رده بندی رساند.ژاوی هرناندز، مربی 
بارسا، در نشست خبری پس از بازی گفت:» درست است که با تک گل لواندوفسکی برنده شدیم 
و تراشتگن هم چند مهار خوب داشت ولی این پیروزی نتیجه تالش همه بازیکنان است. در دفاع 
بسیار خوب بودیم و در همه نقاط زمین به خوبی جنگیدیم. تراشتگن و لوا دو بازیکن تعیین کننده 

هستند ولی نباید تالش دیگر بازیکنان را نادیده گرفت.«
 

رکورد خیره کننده »ژاوی«؛ تاریخ سازی با عبور از »زیدان«
ژاوی هرناندز پس از پیروزی بارســا برابر مایورکا، رکورد بهترین شــروع و شکست ناپذیری یک 
مربی در بازی های خارج از خانه اللیگا را به نام خود ثبت کرد. نکته قابل توجه، شکست ناپذیری 
بارسلونا در زمین حریفان با هدایت ژاوی است. بارسا در خانه مایورکا 0-1 به پیروزی رسید و این 
هجدهمین بازی متوالی دور از خانه بود که بارســا با هدایت ژاوی مغلوب نشد. حاصل کار بارسا 
در این 18 بازی، 13 پیروزی و پنج تســاوی بوده اســت. به این ترتیب ژاوی از رکورد زین الدین 

زیدان عبور کرد.

ساپینتو اعصاب خود را  کامال از دست داد!

یک نفر »ریکاردو« را نگه دارد!

عصبانیت هــا و رفتارهــای عجیــب و غریــب ســرمربی پرتغالی 
اســتقالل گویا تمامی نــدارد! در شــرایطی که بازی اســتقالل و گل 
گهــر پــس از گل تســاوی ســیرجانی ها بــدون صحنــه خاصی و 
در شــرایطی کامال آرام دنبــال می شــد، ناگهان ارســال ابوالفضل 
جاللــی بــه درون محوطــه جریمــه، باعث شــکل گیــری صحنه 
 جنجالــی در محوطه جریمه میزبان شــد که وقفــه ای 5 دقیقه ای

 را در بازی به دنبال داشت.
ارسال جاللی در شــرایطی به حردانی رســید که امین قاسمی نژاد با 
ضربه ای قیچی برگردان، باعث سرنگونی بازیکن جوان استقالل شد 
و همین مسئله کافی بود تا سعید عرب براقی به نشانه خطای پنالتی 
در سوت خود بدمد. بازیکنان و نیمکت نشینان گل گهر به شدت نسبت 
به این تصمیم معترض بوده و معتقد بودند خطا بیرون از محوطه رخ 

داده است.
هر چند کــه تصاویر تلویزیونی نشــان می داد تصمیم داور مســابقه 
درســت بوده و خطا درون محوطه جریمه رخ داده، اما سیرجانی ها 
به شــدت معترض بودند و با اعتراض به کمک داور، اعتقاد داشــتند 

که تصمیم آنها اشتباه است. همزمان نیز استقاللی ها با جلوگیری از 
نزدیک شدن بازیکنان میزبان به داوران، سعی داشتند مانع از تغییر 
تصمیم عرب براقی و محمدرضا ابوالفضلی کمک داور اول بازی شوند. 
در نهایت داور روی تصمیم خــودش ماند و خطــای پنالتی را اعالم 
کرد اما پیش از آنکه این ضربه زده شــود، او به سمت نیمکت ذخیره 
های اســتقالل رفت و با کارت قرمز مستقیم، ریکاردو ســاپینتو را از 
 کنار زمین اخراج کرد و همین مســئله آتش خشم سرمربی پرتغالی

 را افزایش داد.
ســاپینتو با حرکات دســتانش معتقد بود او کاری انجــام نداده که 
مســتحق دریافت کارت قرمز باشد و به ســمت عرب براقی حمله ور 
شــد. همزمان نیز نیمکت نشینان اســتقالل از جمله بیژن طاهری و 
خســرو حیدری در تالش بودند تا مانع از درگیری فیزیکی او با عرب 

براقی شوند.
در این لحظه، ناگهان ساپینتو به سمت نیمکت گل گهر رفت و مشخص 
شد هدف او، ســعید الهویی کمک امیر قلعه نویی است. ظاهرا پس 
از اعالم خطای پنالتی به سود استقالل، او با ســرمربی پرتغالی وارد 

درگیری های لفظی شده و همین مســئله خشم سرمربی پرتغالی را 
افزایش داد.

لهویــی هــم پــس از اخــراج و هــم در پایــان بــازی  ســعید ا
گفــت بــه واســطه همــکاری بــا یــک مربــی پرتغالی، بــه این 
زبــان آشناســت و ســاپینتو در طــول بــازی بــا زبــان پرتغالی، 
 بــه آنهــا فحاشــی کــرده و همیــن مســئله باعــث عصبانیــت او

 شده است.
در نهایت میانجی گری های اطرافیان نیمکــت دو تیم و به خصوص 
بیژن طاهری، باعث شــد تا این درگیری ها افزایــش پیدا نکند و در 
ادامه نیــز عرب براقی با یــک کارت قرمز، الهویی را نیــز از کنار زمین 
 اخراج کــرد تا هر دو چهــره جنجالی ســیرجان، بــازی را از رختکن 

دنبال کنند.
نکته جالب اینکه ساپینتو پیش از شروع بازی، از قلعه نویی خواسته 
بود که به دســتیارانش اجازه اعتراض به داوری را ندهد و تنها هر دو 
سرمربی از حق تیم هایشان دفاع کنند؛ مسئله ای که به نظر می رسد 

رعایت نشده است.

خبر روز

گاندوها و جایگاهی که پس گرفتند
ذوب آهن با کسب پیروزی شیرین مقابل پیکان به رتبه هفتم جدول صعود کرد.تیم مهدی تارتار که 
در شش هفته نخست شکســت ناپذیر مانده بود، موفق شد پیکان را شکست دهد تا با این نتیجه 9 
امتیازی شود و به عنوان یکی از تیم های بدون باخت لیگ برتر، به نیمه باالی جدول صعود کند.این 
پیروزی برای ذوب آهن در حالی رقم خورد که شاگردان تارتار یک نیمه از گل خود دفاع کردند و توانستند 
طلسم پیروزی در ورزشگاه فوالدشهر را هم بشکنند تا با انگیزه بیشتری پای به دو دیدار حساس مقابل 
نساجی و استقالل بگذارند؛ بازی هایی که با کسب امتیازات الزم، می تواند جایگاه ذوب آهن را از این 
هم بهتر کند.ذوب آهن که فصل گذشته پس از شش مدعی قدرتمند و پرتوان لیگ برتر در جایگاه هفتم 
قرار گرفت، حاال دوباره این رتبه را پس گرفته اما باتوجه به اضافه شدن تراکتور به 6 مدعی لیگ ایران، 
شاید رتبه هشتم نیز جایگاه مناسبی برای گاندوها باشد.با این حال ذوب آهن با بازیکنانی که حاال در 

فرم خوبی قرار دارند می تواند یکی از پدیده های لیگ برتر باشد.
  

واکنش رییس AFC به فاجعه فوتبال آسیا با 182 کشته!
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا به فاجعه انسانی در فوتبال اندونزی واکنش نشان داد.بامداد یکشنبه 
یک فاجعه انسانی در جریان برگزاری یک مسابقه فوتبال در اندونزی رخ داد.طبق گزارش ها، زمانی که 
مسابقه بین دو باشگاه فوتبال »کروساهان آرما« و »پرسبایا سورابایا« در استادیوم »کانجوروهان« 
واقع در منطقه ماالنگ در شرق جاوه به پایان رسید، اوضاع به آشوب کشیده شد. هواداران تیم بازنده 
به داخل زمین فوتبال هجوم بردند و نیروهای امنیتی نیز ضمن تالش برای جلوگیری از آشوب آنها، 
اقدام به پرتاب گاز اشک آور کردند. »نیکو آفینتا« رییس پلیس منطقه شرقی این جزیره توضیح داد 
که در جریان این آشــوب، 182 نفر جان خود را از دست داده و حداقل 188 نفر دیگر نیز دچار سطوح 
مختلفی از جراحات و آسیب شدند.شیخ سلمان که ریاست 4 ساله اش دوباره تمدید شد در واکنش 
به این فاجعه انسانی در فوتبال آسیا، گفت: به عنوان عضوی از کنفدراسیون فوتبال آسیا این حادثه 

دردناک را به دوستانم در فوتبال اندونزی و خانواده قربانیان تسلیت می گویم.
 

لیگ برتر بسکتبال بدون تماشاگر شد
با اعالم سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، بازی های لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار می شود.به نقل 
از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طبق اعالم سازمان لیگ ادامه رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
کشور بدون تماشاگر برگزار می شود.سازمان لیگ بسکتبال همچنین اعالم کرد در صورتی که اداره 
کل ورزش و جوانان استان های میزبان، مجوز ورود تماشاگر را اخذ کنند برگزاری مسابقات با حضور 
تماشاگر از نظر فدراسیون بالمانع است.در صورت عدم امکان برگزاری مسابقات در هر یک از استان 

ها، آن مسابقه در تهران بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.
 

پایان لجبازی »ساپینتوم با ستاره مغضوب استقالل
ریکاردو ساپینتو سرانجام در بازی با گل گهر از هافبک ازبکستانی خود استفاده کرد.در شرایطی که پیش از 
شروع فصل گفته می شد عزیزبک آمانوف یکی از بازیکنانی است که مورد توجه ریکاردو ساپینتو قرار گرفته 
ولی با شروع لیگ و سکونشینی های متوالی هافبک ازبک مشخص شد اوضاع به این شکل نیست و 
سرمربی پرتغالی عالقه چندانی به این هافبک تکنیکی ندارد.غیبت های متوالی آمانوف در لیست بازیکنان 
استقالل باعث سواالت بسیاری شد و کار به جایی رسید که ساپینتو در یکی از کنفرانس های به شدت از 
این صحبت ها ناراحت شد و با زیر سوال بردن آمار آمانوف از او انتقاد کرد. با این حال سرمربی پرتغالی 
پس از تعطیالت لیگ و خط خوردن آمانوف از لیســت تیم ملی ازبکستان، تصمیم گرفت برای دیدار با 
گل گهر نام او در فهرست نفرات استقالل قرار دهد. آمانوف در سیرجان حدود 10 دقیقه برای استقالل 

بازی کرد تا طلسم بازی نکردن او در لیگ بیست و دوم هم شکسته شود.

خارج از گود

سرمربی فوالد به زمین و زمان توپید؛

عصبانیت »نکونام« از داور 
مسابقه و مدیران باشگاه!

جواد نکونــام در حالی کنفرانــس مطبوعاتی 
بعد از بازی با مس را پشــت ســر گذاشت که 
با عصبانیت در آن شــرکت کرد.شــاید یکی از 
عصبانی ترین نسخه های جواد نکونام در فصل 
اخیر و در کنفرانس مطبوعاتــی بعد از بازی با 
مس کرمان دیده شــد. نکونام گفت: من بعد 
بازی خیلی دوستانه و محترمانه با داور صحبت 
کردم و به او گفتم شما هم یک قسمت از فوتبال 
هستید و اگر قرار است کمک کنید باید این کار 
را انجام دهید. االن تیم های حریف بازی های 
ما را می بینند و همــه همینطوری فوتبال بازی 
می کنند. اصال نمی گذارند کســی فوتبال بازی 
کند و معلوم است به خاطر مساوی خوشحال 
از اهواز می روند. اصال فوتبــال بازی نمی کنند 
و دائم خوابیده اند. چــه در دقیقه یک بازی و 
چه در دقیقــه 90.نکونام که بســیار ناراحت به 
نظر می رســید، صحبت خــود را اینگونه ادامه 
داد: در باشگاه ما خدا را شکر هیچ کس نیست 
اعتراضی انجام بدهد و یک نفــره اینجا همه 
کارها را انجــام می دهیم. به آقای افشــاریان 
می گوییم خواهش می کنیــم یک داور خوب 
برای ما بگذارید. ایشــان خوب داوری کرد؛ اما 
بازی باید در جریان باشد. به من می گوید شاید 
بازیکن حریف مصدوم باشد، مگر می شود؛ تیم 
جای دیگری حمله می کنــد و گلر جای دیگر 
می افتد.وی سپس به انتقاد از کمیته انضباطی 
پرداخت و گفت: هفته اول اعتراض کردیم اما 
جریمه کردند. به چه علت کمیته انضباطی من 
را جریمه کرد؟ چون از حــق فوالد دفاع کردم؟ 
من باز هم بخواهم حرف می زنم. اصال کمیته 
انضباطی نمی تواند جریمه کند به خاطر اینکه اگر 
جریمه بلد هستند بکنند جلوی تیم های بدهکار 
را بگیرند. من سال های سال است از باشگاه ها 
پول طلب دارم به من نداده اند. فدراسیون پول 
من را نداده است. اگر کمیته انضباطی می تواند 
آن ها را درست کند. نمی خواهد من را به خاطر 
کنفرانس جریمه کند. من آدمی هستم به نفع 
فوتبال صحبت می کنــم. به داوری اعتراض 

داریم و هر چه می گوییم اصال انگار نه انگار.

ساپینتو با حرکات دستانش معتقد بود او کاری انجام 
نداده که مستحق دریافت کارت قرمز باشد و به سمت 
عرب براقی حمله ور شد. همزمان نیز نیمکت نشینان 
استقالل از جمله بیژن طاهری و خسرو حیدری در تالش 

بودند تا مانع از درگیری فیزیکی او با عرب براقی شوند

فوتبال جهان

عکس خبر روز

182 کشته در یک مسابقه 
فوتبال در اندونزی!

در یکی از دیدارهای لیگ اندونزی شــاهد اتفاق 
ناگوار بودیــم. ماموران کنترل شــورش در تالش 
برای متفرق کردن هواداران از گاز اشک آور استفاده 
کردند و همین باعث شد که آنها تالش کنند از یک 
درب خارج شوند و همین مسئله منجر به ازدحام 
گســترده و در نتیجه خفگی هــواداران زیادی در 
ورزشگاه شد. این حادثه پس از شکست 3 بر 2 آرما 
مقابل پرسبایا سورابایا رخ داد که در آن لحظه صدها 
هوادار به زمین حمله کردند و پلیس برای متفرق 

کردن این هواداران از گاز اشک آور استفاده کرد.

با توجه به برنامه ریزی انجام شــده برای مسابقات 
لیگ برتــر و همچنین اردوی تیم ملــی قبل از جام 
جهانی به نظر می رسد مســابقات باشگاهی تا قبل 
از تورنمنت قطر به هفته دوازدهم برســد و ســایر 
بازی ها بعد از جام جهانی برگزار شود. در جلسه ای که 
کارلوس کی روش با مدیران سازمان لیگ داشت، او 
برنامه های خود را برای تیم ملی اعالم کرده است. بر 
این اساس کی روش قصد دارد حدود 15 روز قبل از 
شروع مسابقات قطر بازیکنان ملی پوش را در اختیار 
داشته باشد.طبق برنامه ای که کی روش به سازمان 
لیگ داده، کمیته مسابقات می تواند حداکثر تا 13 
آبان ماه بازی ها را جلو ببرد. از سوی دیگر سرمربی 
تیم ملی تاکید کرده که فاصله مسابقات کم شود تا 
با فشردگی زیاد مشــکلی برای نفرات پیش نیاید. 

به همین خاطر کمیته مســابقات تصمیم گرفته تا 
با فاصله 6 یا 7 روزه بازی هــا را جلو ببرد.از آنجایی 
که مسابقات هفته هفتم از شنبه شروع شد، امکان 
برگزاری بازی ها در آخر هر هفتــه تا تاریخ 13 آبان 
وجود دارد. در شــرایطی که 7 هفتــه از رقابت های 
لیگ برتر گذشته، تا تاریخ 13 آبان، 5 آخر هفته وجود 
دارد که سازمان لیگ می تواند در آن بازی بگذارد.به 
عبارت بهتر همان طور که سهیل مهدی، رییس کمیته 
مسابقات، چند روز قبل اعالم کرد مشکلی برای جلو 
بردن بازی ها تا پایان هفتــه دوازدهم وجود ندارد. 
البته هنوز تصمیم قطعی بــرای این موضوع اتخاذ 
نشده است.به نظر می رسد سازمان لیگ قصد دارد 
برنامه ای که برای بازی های آینده در نظر می گیرد، 
با کارلوس کی روش هم چک نهایی کند. اگر تاکید 

کی روش این باشد که بازی ها هر 7 روز یک بار برگزار 
شــود، آن وقت تا تاریخ 13 آبان امــکان برگزاری 5 
هفته دیگر وجود ندارد. در این صورت هفته دوازدهم 
لیگ برتر ممکن است به بعد از جام جهانی موکول 
شــود. در این هفته دربی پایتخت میان استقالل و 
پرسپولیس را در پیش داریم. مسابقه ای حساس که 
برگزاری اش قبل از جام جهانی می تواند تب فوتبال 
را در کشور داغ نگه دارد. از این رو کمیته مسابقات هم 
تاکید زیادی برای جلو بردن بازی ها تا هفته دوازدهم 

قبل از تورنمنت قطر دارد.

تاکید سازمان لیگ برای رساندن لیگ به هفته دوازدهم؛

دربی قبل از جام جهانی؟ کی روش تصمیم می گیرد
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رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

برگزاری تور گردشگری ویژه ناشنوایان اصفهان
رییس اداره گردشگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: این اداره به 
مناسبت روز ناشــنوایان از این عزیزان دعوت کرده تا در طرح گردشــگری »دستان گویا« که به شکل 
اختصاصی برای آن ها تعریف و برنامه ریزی شده است، شــرکت کنند.علیرضا مساح اظهار کرد: بنای 
شهرداری ارائه خدمت به همه شهروندان و اقشار مختلف مردم است. گروهی از شهروندان ممکن است 
به علت معلولیت نتوانند از ویژه برنامه ها و طرح های مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری بهره ببرند.به گفته 
وی، اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت روز ناشنوایان 
از این عزیزان دعوت کرده تا در طرح گردشگری که به شکل اختصاصی برای آن ها تعریف و برنامه ریزی 
شده است، شرکت کنند. در واقع این گروه می توانند از یک فرصت برابر در استفاده از امکانات و خدمات 
شهری و گردشگری بهره مند شــوند.رییس اداره گردشگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: برنامه این بازدیدها با دو انجمن ناشنوایان شهر اصفهان هماهنگ شده 
همچنین پیش از این در جلساتی همه امور مربوط به این تور یک روزه هماهنگ شده است. راهنمای 
ناشنوایان مسلط به زبان اشاره نیز در طرح دستانی گویا حضور خواهد داشت.وی تصریح کرد: محتوای 
الزم را به راهنمای ناشنوایان داده ایم تا بتواند در گروه های کوچکی که شکل خواهد گرفت به خوبی و به 

طور کامل همه مواردی را که در محتوا پیش بینی شده است را به این عزیزان منتقل و ارائه کند.
 

آب نماهای منطقه ۵ اصفهان بازسازی شد
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با اشاره به بازسازی و نوســازی آب نماهای این منطقه، گفت: 
آب نماها به عنوان بخشی از المان های زیبا در پارک ها و فضاهای سبز به منظور زیباتر کردن نمای بصری 
و تلطیف روحیه شهروندان تعمیر و مجدد راه اندازی شــده است. حسین کارگر اظهار کرد: در منطقه 
پنج شهرداری اصفهان ۴۱ آب نما وجود دارد که نگهداری آنها به صورت ساالنه یک میلیارد تومان برای 
این منطقه هزینه دارد و عالوه بر آن، یک میلیارد تومان نیز هزینه بهینه سازی این آب نماهاست.وی 
ادامه داد: وجود آب نما در میادین و بوستان ها با صدای آبی که ایجاد می کند، عالوه بر افزایش زیبایی 
منظر شهری، در ایجاد آرامش و تلطیف هوا نیز تاثیرگذار است و جلوه هایی از زیبایی و نشاط را برای 
شهروندان به ارمغان می آورد.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: آب نماهای سطح 
این منطقه به عنوان بخشی از المان های زیباسازی در پارک ها و فضاهای سبز به منظور زیباتر کردن 
نمای بصری و تلطیف روحیه شهروندان تعمیر و مجدد راه اندازی شده است.وی تصریح کرد: اقدامات 
انجام شــده در عملیات نظافت آب نماها شامل ســرویس الکتروپمپ و متعلقات، اسیدشویی و 

شست وشوی حوض، بررسی نورپردازی و در نهایت آب گیری و استارت آب نما می شود.

ساماندهی بیش از ۹0 هزار مترمربع از پیاده روهای منطقه ۸
مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان گفت: در یک ســال گذشــته بیش از ۹۰ هزار مترمربع از 
پیاده روهای سطح این منطقه با صرف هزینه ای بالغ بر ۳۱۵ میلیارد ریال ساماندهی شد و تا دو ماه 
آینده تمام پروژه های پیاده روسازی منطقه به اتمام می رسد.علی باقری در گفت وگو با ایمنا، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین درخواست ها و مطالبات شهروندان این منطقه، ساماندهی پیاده روها بوده 
که در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی های الزم در این باره انجام شد و تاکنون ۱۲ پیاده رو معابر اصلی 
و فرعی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به انجام عملیات ساماندهی پیاده روهای 
خیابان شهید شهبازی شمالی، تصریح کرد: کمتر از یک ماه آینده عملیات پیاده روسازی این خیابان 
تکمیل می شود.مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان افزود: در یک سال گذشته بیش از ۹۰ هزار 
مترمربع از پیاده روهای سطح منطقه با صرف هزینه ای بالغ بر ۳۱۵ میلیارد ریال ساماندهی شد و تا 

دو ماه آینده تمام پروژه های پیاده روسازی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به اتمام می رسانیم.

مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود می گوید  ویالیی در حریم رودخانه نداریم؛

معمای ویال !

مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود به تازگی گفته که 
ویالیــی در حریم زاینــده رود وجود نــدارد و نیازی به 
آزادسازی نیست. این گفته مسعود منتظری البته در تقابل و تناقض با 
مصاحبه های برخی مسئوالن دیگر استان اســت که تا پیش از این بر 
ضرورت آزادسازی حریم زاینده رود از ویالسازی های شخصی و ارگانی 
خبر داده و درباره آن صحبت کرده بودند. آن طور که »ایمنا« نوشته مسعود 
منتظری در غرفه سازمان عمران زاینده رود در نمایشگاه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری در جمع خبرنگاران، گفته: سازمان عمران 
زاینده رود سال ۶۷ در اصفهان ایجاد شد و سیاست استانداری اصفهان بر 
این بود که از حاشیه دریاچه زاینده رود برای حوزه گردشگری فضایی ایجاد 
کند تا ارگان هــای دولتی، بخش خصوصی و نیز مــردم عادی حداکثر 
استفاده را از این ظرفیت ببرند.وی با بیان اینکه سازمان عمران زاینده رود 
با محوریت استانداری ایجاد شده است، ادامه داد: این سازمان یک شورا، 
هیئت مدیره و بخش اجرایی دارد و رییس شــورای ســازمان شخص 
استاندار و اعضای شورا مدیرکل منابع طبیعی، مدیرعامل آب منطقه ای، 
مدیرکل ارشاد، معاون عمرانی استانداری و نماینده وزارت کشور هستند.

وی اضافه کرد: در فاز اول دهکده فرهنگی تفریحی شهر چادگان حدود 
۱۷۵۰ ویال مستقر اســت که از این تعداد ۵۰ درصد مربوط به ارگان های 
دولتی و ۵۰ درصد مربوط به بخش خصوصی اســت؛ ارگان های دولتی 

ویالها را در اختیار نیروهای خود قــرار می دهند و بخش خصوصی هم 
ویالهای در اختیار خود را دارد که در چارچوب و ضوابط ســازمان عمران 

زاینده رود است.
منتظری گفت: سیاست گذاری در هیئت مدیره انجام شد که یک سری 
از ویالهای سازمان را بتوانیم با قیمت های مناســب در اختیار مراجعه 
کنندگان و افرادی که در سامانه www.ioz.ir ثبت می کنند در اختیار قرار 
دهیم. در کنار کد ۲۰۷۳ که آب منطقه ای اعالم کرده است که باید حریم 
دریاچه آزاد شود، سازمان عمران زاینده رود با توجه به اینکه مدیرعامل 
آب منطقه ای از اعضای شــورای سازمان اســت، یکی از سیاست های 
سازمان این است که پای بند به ضوابط و مقررات حکمیت باشد . همه 
موارد حفظ شــده اســت و هیچ ویالیی در حریم زاینده رود وجود ندارد 
و نیاز به آزادسازی نیست.مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود گفت: 
زمین هایی در حریم ما وجود دارد و می توانیم برای آن هزینه کنیم بیرون 
از آن مجموعه ها که زمین های منابع طبیعی و مســتثنیات است اجازه 
ورود نداریم؛ اما در کنار آن همکاری برای احیای فضای سبز داریم از سال 
گذشته نزدیک به ۹۲ درصد از فضای سبز تحت آبیاری تحت فشار قرار 
گرفته است و از تصفیه فاضالب برگشت داریم برای فضای سبز و مدیریت 
منابع آب را مدیریت کردیم، اما با محدودیت هایی که داریم نمی توانیم 

توسعه فضای سبز داشته باشیم.

تناقض گویی درباره ویالسازی در حریم زاینده رود
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود در حالی می گوید ویالیی در حریم 
زاینده رود وجود ندارد و نیازی به آزادسازی نیست که فروردین ماه امسال 
فرماندار شهرستان لنجان آزادسازی حریم و بســتر رودخانه زاینده رود 
در این شهرستان را یک الزام دانست و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شده مقرر شد در ابتدای اجرای این دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی 
غیردولتی همچون شهرداری و دانشگاه آزادعقب نشینی را تا خط پروژه 
انجام دهند تا پس از آن آزادســازی ویالهای شــخصی آغاز شود. آقای 
فرماندار همچنین از شناسایی ۲۵۰۰ ویالی شخصی خبر داده و تاکید کرد: 
فاز دوم برخورد قضایی با تخلفات تجاوز به حریم و بستر رودخانه زاینده رود 
در شهرستان لنجان مربوط به ســاختمان های متعلق به افراد حقیقی و 
حقوقی غیرحاکمیتی است و چنانچه به صورت خودجوش این آزادسازی 
انجام نشود شــاهد اجرای قاطع قانون بدون خط قرمز در این خصوص 
خواهیم بود. مرداد ماه امسال نیز مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل 
از عزم جدی این دفتر برای مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی بستر و 
حریم زاینده رود خبر داد و گفت: در این راستا در سال گذشته ۴۰۰ تخلف 
شناسایی شد.  ضمن اینکه شیشــه فروش، مدیرکل بحران استانداری 
اصفهان نیز خبرداد که در سه سال اخیر افزون بر ۱۴۰ هکتار تصرف و ساخت 

وساز غیرمجاز در حریم رودخانه در استان، متوقف و تخریب شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از اجرای 
بیش از ۶۷ هزار تن آسفالت در سال جاری خبر داد 
و گفت: اکیپ های این سازمان با استقرار در مناطق 
پانزده گانــه به مناسب ســازی، لکه گیری و روکش 

آسفالت معابر اصلی و فرعی شهری می پردازند.
امیرعباس رحمتی اظهار کرد: در حال حاضر چندین 
اکیپ آسفالت کاری در سطح شهر در حال فعالیت 
است و تا جایی که شرایط جوی مساعد باشد تا پایان 

سال جاری نسبت به روکش آســفالت و همچنین 
ترمیم آسفالت های تخریب شده، اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اکیپ های سازمان عمران با استقرار 
در مناطق پانزده گانه به مناسب ســازی، لکه گیری 
و روکش آســفالت معابــر اصلی و فرعی شــهری 
می پردازند که شامل چندین اکیپ آسفالت ریزی، 

آسفالت رویه، آسفالت تراشی و لکه گیری است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: 
فرمول آسفالت استفاده شــده، استاندارد و مطابق 
با آب وهوای شهر اصفهان اســت و عالوه بر تاییدیه 
آزمایشگاه سازمان عمران، از آزمایشگاه مکانیک و 

خاک نیز تاییدیه دریافت می کنیم.

وی افزود: اجرای آســفالت در معابر تازه تاسیس، 
آســفالت پروژه ها، پل هــا، لکه گیــری و درزگیری 
آسفالت های معیوب شامل ترمیم محل نشست ها، 
ترمیم ترک هــای انبســاطی و انعکاســی، ترمیم 
تقاطع ها و میادین بخشی از فعالیت های اکیپ های 

پخش آسفالت این سازمان است.
رحمتی با بیان اینکه با فعالیت شبانه روزی اکیپ های 
پخش آسفالت سازمان عمران، شاهد یک جهش در 
بهبود آسفالت معابر شهر اصفهان بوده ایم، اظهار کرد: 
با توجه به این موضوع از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۶۷ هزار تن آسفالت ریزی در معابر اصلی و 

فرعی و پروژه های شهری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای بیش از 67 هزار تن آسفالت در سال جاری

لی می  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود در حا
گوید ویالیی در حریم زاینده رود وجود ندارد و نیازی 
به آزادسازی نیست که فروردین ماه امسال فرماندار 
شهرستان لنجان آزادسازی حریم و بستر رودخانه 

زاینده رود در این شهرستان را یک الزام دانست

یادگار یاران خرازی در خط شیر
لشکر ۱۴ امام حسین )ع( از نخستین یگان های رزمی ســپاه بود که در دوران دفاع مقدس شکل 
گرفت، این لشکر در بســیاری از برهه های حساس، آزادسازی ســرزمین های اشغالی، نبردها و 
عملیات ها، نقشــی کلیدی ایفا کرد. نام 
بزرگ مردانی همچون شهید حاج حسین 
خرازی با لشکر ۱۴ امام حسین )ع( گره 

خورده است.
با گذشت چهار دهه از آغاز دفاع مقدس، 
این حماسه هشت ساله هنوز هم سرشار 
از ناگفته های بسیار است، ناگفته هایی 
از عناصر و بازیگرانی که با نقش آفرینی 
خود، ناممکن هــای زیــادی را ممکن 
کردند. درباره نقش گردان ها و یگان های 
نظامی ایران در سال های جنگ تحمیلی، پژوهش های زیادی صورت گرفته و کتاب های فراوانی 
نوشته شده اســت.»اطلس لشــکر ۱۴ امام حســین )ع( در دوران دفاع مقدس« از جمله این 
کتاب هاست که به قلم احمدرضا عشوریان تهیه و تنظیم و از ســوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس منتشر شده است.این اثر به بررسی نقش و عملکرد این لشکر و حماسه آفرینی رزمندگان 
و فرماندهان آن در طول هشت سال دفاع مقدس می پردازد. در این اطلس سعی شده با استفاده 
از نقشه، نمودار، جدول و عکس، عملیات هایی که رزمندگان لشکر امام حسین)ع( در آن شرکت 
داشته و حماسه آفرینی کرده اند، تبیین و تشریح شود. احمدرضا عشوریون، نویسنده و پژوهشگر 
حوزه جنگ که خود از رزمندگان دوران دفاع مقدس است، با نیروهای اعزامی از اصفهان در لشکر 
امام حسین)ع( در جبهه حضور یافت و تا پایان جنگ همراه با این لشکر در مناطق مختلف عملیاتی 
آفندی و پدافندی شرکت کرد.رونمایی از اطلس لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در دوران دفاع مقدس 
در چهارمین همایش یادها و نام ها، با حضور سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
برگزار شد. احمدرضا عشوریان درباره سیر نگارش و انتشار اطلس لشکر ۱۴ امام حسین )ع( گفت: 
زمانی که شناسنامه لشکر ۲۷ محمدرسول ا... )ص( آماده و نزد مقام معظم رهبری برده شد، در 
آنجا ایشان سراغ شناسنامه لشکرهای دیگر از جمله لشکر ۱۴ امام حسین )ع( را می گیرند. بعدها 
با پیگیری که آقای رحیم صفوی انجام دادند، مجموعه شهید قوچانی در اصفهان راه اندازی شد تا به 
تدوین کارنامه عملیاتی این لشکر بپردازد و کار تدوین شناسنامه و اطلس از سال ۹۳ کلید خورد و در 
همان زمان گفت وگوهای اولیه ای هم با مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این ارتباط صورت 
گرفت و اطالعات و منابع موجود در آن مرکز اعم از نقشه، کالک، مصاحبه با رزمندگان و فرماندهان 
به ویژه اسناد مربوط به شناسنامه لشکر ۱۴ امام حسین)ع( در اختیار این مجموعه گذاشته شده و 

اطالعات دسته بندی و نواقص آن ها مشخص شد.
با مشخص شدن قالب و قواره فصول و پیکربندی عملیات ها، تدوین اطلس نیز به صورت عملیات به 
عملیات شروع شد و برای تکمیل نواقص گفت وگوهایی با فرماندهان لشکر که در قید حیات هستند 

صورت گرفت تا اطالعات مربوط به هر عملیات به صورت مستند تهیه شود.
عشوریون درباره اهمیت و جایگاه لشــکر ۱۴ امام حسین)ع( در دفاع مقدس هم گفت: لشکر ۱۴ 
امام حسین )ع( که در ابتدا تیپ ۱۴ امام حسین )ع( نام داشت، یکی از نخستین یگان های رزمی 
سپاه بود که پیش از آغاز عملیات طریق القدس شکل گرفت و سپس با گسترش سازمان به لشکر 
 ۱۴ امام حسین )ع( ارتقا پیدا کرد تا دست کم با توان رزمی سه برابر گذشته در جنگ حضور داشته 
باشد.اســتان اصفهان با حمایت های مالی و جمع کردن نیرو و امکانات، این لشــکر را به یکی از 
پر قدرت ترین یگان های ســپاه در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تبدیل کرد. این لشکر در 
دوران هشت ساله دفاع مقدس در ۲۳ عملیات آفندی شرکت کرد که در بیشتر آنها نقشی پر رنگ 

و کارساز داشت.

با مسئولان

خبر روزگزارش

نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد:

دوپوش گنبد مسجد 
امام)ره( نیازمند بازبینی

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار امیدواری کرد که به زودی داربست های 
گنبد مســجد امام )ره( برچیده و مرمت ها 
تکمیل شود و گفت: به نظر می رسد که پس از 
چند صد سال این دوپوش نیازمند رسیدگی 
و بازبینــی ســازه های درونی اســت و این 
کارهای مهم باید هرچه سریع تر انجام شود.

عباس مقتدایــی در گفت وگو بــا ایمنا، در 
خصــوص بازدید اخیر از گنبد مســجد امام 
)ره( اظهــار کــرد: هفتم مهرماه از قســمت 
گریو گنبد مســجد امام )ره( بازدید کردیم؛ 
در قسمتی که از یک سو عالی قاپو و از سوی 
دیگر کف میدان امام )ره( و شــاید اندکی از 

گنبد مسجد شیخ لطف ا... دیده می شود.
وی با اشــاره به انتقاداتی کــه در هفته های 
گذشــته به مرمت کاشــی کاری گنبد مطرح 
شــد، افزود: در یکی از ترک های گنبد نقصی 
دیده شد که وزیر میراث فرهنگی نیز نسبت به 
آن واکنش نشان داد و نمایندگان نیز دیدگاه 
خود را اعالم کردند.نماینده اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی این اشکال و نقص در مرمت 
کاشی کاری گنبد مسجد امام )ره( را کامال قابل 
برطرف شدن دانست و گفت: اکنون این کار در 
حال انجام است؛ اما مشکل دیگری که در این 
زمینه وجود دارد این است که در قسمت پایین 
گنبد یعنی در فاصله بین نمای بیرونی گنبد با 
داخل مسجد یک فضا به نام دوپوش قرار دارد 
که نیازمند رسیدگی است.وی با اشاره به تهیه 
گزارش مکتوب از شرایط دوپوش گنبد مسجد 
امام )ره( خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوع 
کنونی این اســت که بودجه الزم برای مرمت 
این بخش از گنبد به ســرعت در سطح ملی 
دیده شود و به عنوان نماینده اصفهان موظف به 
پیگیری، تذکر و مذاکره با وزیر و در صورت نیاز 
با باالترین مقامات کشور در این زمینه هستیم.

مقتدایی تالش نماینــدگان برای اختصاص 
بخشی از بودجه مورد نیاز برای مرمت مسجد 
شــیخ لطف ا... و گنبد مســجد امام )ره( را 

اثربخش دانست.

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری:

فضای کار اشتراکی سازمان فاوای شهرداری اصفهان ایجاد شد
مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان گفت: فضای کار اشتراکی این ســازمان با ۱۱۰۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر ایجاد شده 
است که می تواند نقش موثری در بهبود اکوسیستم کارافرینی این کالن شهر ایفا کند.ســیدحمیدرضا ابطحی اظهار کرد: مراکز آموزشی همیشه با یک تضاد 
ذاتی همراه بوده است و با وجود اینکه همه به مدرسه و دانشگاه رفته ایم، اما همواره آموزش های ما با آنچه در صنعت نیاز بوده، تفاوت داشته است یا به شکلی 
قدیمی بوده و در صنعت دیگر از آن موضوعات استفاده نمی شده است.وی ادامه داد: ذات صنعت آموزش شاید در ۱۰۰ سال گذشته تفاوت خاصی نکرده باشد، 
هر چند شیوع کرونا در جهان باعث شد این صنعت آموزش های الکترونیکی و غیرحضوری را جدی بگیرد و این آموزش ها اگر چه در دسترس تر و عمومی تر 
است، اما اجرایی و عملیاتی نیست.مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با بیان اینکه فضاهای کار اشتراکی به دلیل تمرکز بر 
همکاری و یادگیری جمعی به وجود آمده و در حال حاضر در بیشتر شهرهای اصلی جهان این فضاها شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی زمانی 
که افرادی با مهارت باال در یک فضا برای انجام فعالیت های خود گرد هم جمع شوند، باعث به وجود آمدن فضای کاری جدی خواهد شد و برای افرادی که تازه 

کار تر هستند، فرصت های کارآموزی و شاگردی بسیار ارزشمندی را فراهم خواهد کرد.

پنجاه و هفتمین 
جلسه علنی 
شورای شهر 

اصفهان
پنجاه و هفتمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان 

در تاالر شورا برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان گفت: عملیات آزمایش دوره ای و بازآماد)اورهال( فنی 

خط تله سی یژ ناژوان انجام شده است.
سعید ساکت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در تشریح انجام عملیات آزمایش 
دوره ای و بازآماد )اورهال( فنی تله ســی یژ ناژوان، اظهار کــرد: با توجه به 
اهمیت مبحث استاندارد در بهره برداری و ارائه خدمات به گردشگران و مردم 
در ابرسازه ها، شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان خود را نسبت به 

پیگیری مداوم و انجام اقدامات الزم در این مسیر ملزم می داند.
وی افزود: در حال حاضر در مسیر همیشگی ارتقای کیفیت ایمنی و رعایت 
اصول و قواعد استاندارد، عملیات بافت کابل خط تله سی یژ ناژوان با همکاری 
شرکت معتبر بین المللی و عوامل فنی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 

فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان انجام شد.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شــهرداری اصفهان پیرامون جزییات اقدامات فنی خط تله سی یژ ناژوان، 
خاطرنشــان کرد: اصالح ۱۲۰ متر از طول ۳۶۰۰ متری کابل تله سی یژ ناژوان 
صورت پذیرفت که پس از بازگشایی دو بافت از یکدیگر اصالحات و تعمیرات 

الزم بر آن اعمال شده است.
وی با بیان اینکه پروژه های کابل جزو حساس ترین و پیچیده ترین اقدامات 
در حوزه ابرسازه ها محسوب می شــود، ادامه داد: به دلیل آن که بافت ها و 
گره هایی که در کابل ایجاد می شود، حساسیت ویژه ای دارد، بنابراین اهمیت 
حضور متخصص ماهر به منظور انجام ایــن عملیات از جایگاه ویژه ای برای 

ما برخوردار است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان در تشریح پیشــینه گروه فنی و بین المللی بافنده کابل 

تله ســی یژ ناژوان اصفهان، تصریح کرد: شــرکت تک کیبل فرانسه به مدت 
۹۰ سال است که در فرانسه تاسیس و در حوزه کابل ها فعالیت می کند؛ این 
شــرکت ضمن انجام بافت کابل ها به صورت تخصصی و مطابق با علوم روز 

دنیا، به تولید انواع کابل های ابرسازه ها می پردازد.
وی تصریح کرد: اکنون نیروی فنی این تیم بین المللی که ســابقه ۱۶ ساله 
در حوزه کابل ها دارد برای انجام عملیات بافت کابل خط تله سی یژ ناژوان به 
اصفهان سفر کرده اند که به دنبال آن این پروژه فنی پس از انجام اقداماتی 
همچون تجهیز کارگاه، آماده سازی کارگاه، وینچ، دمونتاژ و آزاد کردن کابل در 

مدت زمان ۱۰ روزه آغاز و انجام شد.
ساکت با اشاره به حساسیت بســیار باالی این اقدام فنی و وجود خطرات 
زیاد احتمالی، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه انجام بافت کابل در سطح 
کیفیت باال از آسیب دیدگی قرقره ها، الســتیک قرقره ها و فریم ها در مدت 
زمان کوتاه جلوگیری می کند، انجام این اقدام با دقت باال از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
وی افزود: بخش زیــادی از اقدامات تخصصی و فنــی این پروژه همچون 
دمونتاژ، جمع آوری و وینچ کردن کابل توســط نیروهــای فنی و متخصص 
شرکت توسعه سپاهان انجام شد و متخصص شــرکت بین المللی ما را در 
فرآیند گره ها، پوشــاندن وایرها کمک کرد و اصالح وایرهای آسیب دیده را 
با همراهی کارکنان فنی شــرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی سپاهان 
دنبال کرد.مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی 
و ورزشــی ســپاهان شــهرداری اصفهان اظهار امیدواری کرد که  با انجام 
این اقدامات فنی و مهندســی به نحو احســن همچون استانداردســازی 
 تله کابین صفه و تله ســی یژ ناژوان با کیفیت باالتری میزبان مردم اصفهان 

و گردشگران باشیم.

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در اطالعیه ای درباره تامین آب شرب 
اصفهان و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب به مردم هشدار داد.

در این اطالعیه آمده است که با توجه به کاهش بارندگی ها و افت منابع تامین 
آب، از مردم همراه اســتان اصفهان تقاضا داریم با مدیریــت بهینه مصرف، 
شرکت آبفای استان اصفهان را در تامین آب پایدار برای همگان، یاری کنند.

سقایان شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان همچون گذشــته با تالش 
شبانه روزی، تمام توان خود را به کار خواهند بست تا در تامین آب پایدار مردم 
خللی ایجاد نشود، اما با توجه به شــرایط منابع ذخیره، به طور قطع این امر 

فقط با همکاری مردم در مدیریت مصرف آب محقق خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هم اکنون ذخیره ســد زاینده رود به کمتر از ۱۸۰ میلیون متر 
مکعب رسیده و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت سد خالی است و بر اساس گزارش 
هواشناسی استان، کم بارشی ها در پاییز ۱۴۰۱ به طور محسوس ادامه داشته و 
احتماال بارندگی ها از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد که در صورت تداوم مصرف 

فعلی، نگرانی هایی در تامین آب شرب استان به وجود خواهد آمد.

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جــاده ای اســتان اصفهــان گفت:روزانه 
یک میلیــون و ۲۰۰هزارتــردد درمحورهای اصلــی اصفهان ثبت می شــود 
 وایــن آماربیانگر لــزوم توجــه به زیرســاخت های حمــل و نقــل در این

 استان است.
فرزاد دادخواه صبح یکشــنبه در آییــن بهره بــرداری از ۱۰ کیلومتر از کریدور 
شــمال – جنوب کشــور با بیان اینکه هر قطعــه راهی که افتتاح می شــود 
اگرچه به بار مســئولیت راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای می افزاید اما 
از آن اســتقبال می کنیم، اظهار داشــت: هــر بزرگراهی که شــکل می گیرد 
 حذف تصادف های رخ به رخ را در پی خواهد داشــت و ایمنی ســفر مردم را 

افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه توســعه راه ها مهم ترین اولویت بــوده و تالش کرده ایم در 
توســعه راه ها ایمنی خط قرمز قرار داده شــود، ادامــه داد: اصفهان یکی از 
پرترددترین جاده های کشور است، این اســتان به دلیل اینکه در مرکز کشور 
قرار دارد محل تردد کریدورهای اصلی کشور که از تهران به بندرعباس و سایر 

کریدورهاست.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه تردد 
شــمارهای اصفهان روزانه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد را در اســتان 
اصفهان ثبت می کنند، افزود: این آمار به جز ترددهایی است که در محورهای 

فرعی و روستایی اتفاق می افتد.
وی تاکید کرد: ضروری است توجه بیشتر به باند دوم کاشان - قم که حوادث 
زیادی در آن رخ می دهد، صورت گیرد تا کمترین حوادث را شــاهد باشیم و 

آزادراه وضعیت بهتری را داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری:

عملیات آزمایش دوره ای و اورهال فنی تله سی یژ ناژوان انجام شد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اطالعیه ای هشدار داد:

مردم در مصرف صرفه جویی کنند

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:

 روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد درمحورهای اصلی اصفهان
 ثبت می شود

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶7-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

بهره برداری از ۱۰ کیلومتر محور مواصالتی »کریدور شــمال – جنوب 
کشور «حد فاصل شهرستان کاشان و بادرود در استان اصفهان روز 
یکشنبه آغاز شد.مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان در مراسم بهره برداری 
از طرح یادشده، گفت: تکمیل بزرگراه بادرود – کاشان بخشی از کریدور شمال – جنوب 
کشور اســت که تا پیش ازاین یک پروژه پایان ناپذیر بود؛ اما با تالش و پیگیری های 
بخش های مختلف این پروژه به ثمر نشســت.علیرضا صلواتی افزود: هر روز شاهد 
وضعیت نامناســب این جاده و حوادثی که در آن رخ می داد، بودیم که با بررسی های 
کارشناسی و حمایت های انجام شده رفع مشــکالت و موانع در دستور کار قرار داده 
شد.به گفته صلواتی، این پروژه تکمیل و بارها از مســیر بازدید شد تا ایمنی آن نیز از 
نزدیک سنجیده شود.صلواتی در مورد ارزش ریالی این پروژه گفت:  بودجه اختصاص 
یافته برای این پروژه ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که ارزش فعلی آن ۱۵۰۰ میلیارد ریال است.  
وی اظهار کرد: دو تقاطع در ادامه این جاده خواهیم داشت که در حال حاضر به شکل 
دوربرگردان هم ســطح است؛ اما در آینده به شــرط تامین اعتبار تقاطع غیرهمسطح 
ابوزیدآباد هم که به نوعی دغدغه مردم است در این جاده اجرایی می شود.   مجری کل 
طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: همه اقدامات عمرانی که در حوزه راه، راه آهن 
و آزادراهی در کشور انجام می شود متوجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور 
است؛ این در حالی است که در کل استان و شهرهای کوچک و بزرگ آن، شرکت باید 
خدمت رسانی کند و حجم کار بسیار زیاد است. صلواتی با بیان اینکه در شرایط سخت 
فعلی فعالیت های عمرانی مطلوبی در استان و کشور رخ می دهد، افزود: در شرایطی که 
با معضل تورم و کمبود اعتبار روبه رو هستیم هر قطعه ای که در این کشور ساخته می شود 
و هر سنگی که بر روی سنگ گذاشته می شود ایثاری انجام شده است. وی با انتقاد از 
اینکه گاهی مقایسه نادرست صورت می گیرد و ایران با سایر کشورها قیاس می شود، 
توضیح داد: باید شرایط سایر کشورها در تمام ابعاد با کشور ما مقایسه شود، باید بدانیم 
کشورهای دیگر با جنگ نابرابر تحریم روبه رو نبوده اند و سال های ویرانی جنگ تحمیلی 
را پشت سر نگذاشته اند این حجم از فشار بدون شــک می تواند موانعی بزرگ برای 
پیشرفت و توسعه باشد که با حضور مسئوالن انقالبی و مردمی که پای آرمان هایشان 
ایســتاده اند تا حدودی در جهت غلبه بر این مشــکالت موفــق بوده ایم. مجری کل 
طرح های زیربنایی استان اصفهان در ادامه به برخی از پروژه های عمرانی استان اشاره 
کرد و گفت: شــرکت ســاخت در اســتان اصفهان ۱۶ پروژه فعال دارد همچنین در 
اســتان های جنوبی کشــور در بحث آزادراه ها ۳ پروژه آزادراهی فعــال وجود دارد که 
پروژه های بزرگی محسوب می شــوند.صلواتی تاکید کرد: با افتتاح آزادراه اصفهان - 
شیراز در سال جاری ۱۰ درصد به طول آزادراه های کشور اضافه می شود و مسیر اصفهان 
به شیراز ۱۳۰ کیلومتر کوتاه تر خواهد شد از سوی دیگر در حوزه راه آهن ۲ پروژه مهم در 
دستور کار داریم که راه آهن اصفهان به شهرکرد ۶۲ درصد پیشرفت زیرسازی و راه آهن 
سریع السیر هم در محدوده اصفهان تا قم 7۰ درصد پیشرفت زیرسازی داشته است.

وی اضافه کرد: ۳ پروژه آزادراهی دیگر جزو برنامه های این شرکت است و تا ۳ ماه آینده 
درصورتی که بتوانیم قرارداد مشارکت را منعقد کنیم، شروع خواهد شد.در ادامه صلواتی 
به ۳ مناقصه دیگر که جزو پروژه های آتی استان اصفهان هستند، اشاره کرد و گفت: تا 
دو ماه آینده تقاطع غیرهمســطح راوند ورودی شهر کاشان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد که در 
مصوبات سفر استانی رییس جمهور به استان اصفهان نیز پیش بینی شده مورد ارزیابی 
قرار می گیرد.صلواتی اظهار کرد: مسیر حنا به قدمگاه و اتصال آن به آزادراه اصفهان شیراز 
هم به مناقصه گذاشته شده است. از سوی دیگر اســناد مناقصه بن - داران و مسیر 

چوپانان به جندق برای رفتن به مناقصه آماده شده است. 

اصفهان، مرکز ثقل حمل ونقل کشور 
 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور با اشاره به اینکه در حوزه حمل ونقل فعالیت های مطلوبی در استان اصفهان انجام 
شده است، گفت: مرکز ثقل حمل ونقل کشور اصفهان است به همین منظور برنامه وزارت 
راه و شهرسازی براین اســاس بوده تا برنامه های عمرانی در حوزه حمل ونقل اصفهان 
با اولویت پیگیری شود چرا که اثرات آن برای تمام کشور است.خیرا... خادمی افزود: 
هر محوری که از تمام نقاط ایران بیاید باید از گوشه ای استان اصفهان عبور کند این در 
حالی است که وضعیت و ظرفیت خاص این استان باعث شده اصفهان کانون بزرگ 
حمل ونقلی کشور قلمداد شود.خادمی در ادامه به جایگاه کشور در حوزه حمل ونقل اشاره 
کرد و گفت: کشور تقسیم کننده حمل ونقل دنیاست، در تاریخ کریدورهایی مثل جاده 
ابریشم و سایر کریدورهای تاریخی از ایران عبور کرده اند، این موضوع نشان می دهد 
که ایران محل اتصال شــرق و غرب دنیا بوده اســت.وی اضافه کرد: موقعیت خاص 
جغرافیایی و حمل ونقلی کشور باعث شده از این بابت همیشه درآمد و ظرفیت ویژه برای 
مردم کشور داشته باشیم در این شرایط یکی از وظایف تاریخی ما و یکی از سرمایه ها 
که باید برای آیندگان حفظ کنیم، تثبیت این موقعیت است.   مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با بیان اینکه ضرورت دارد شرایط حمل ونقلی را 
به گونه ای فراهم کنیم تا همیشه به عنوان مرکز تبادل بار دنیا محسوب شویم، عنوان کرد: 
استکبار جهانی با احداث کریدورهای موازی در تالش است تا مانع عبور بار از جاده های 
ایران و توقف حمل ونقل جاده ای از کشور ما باشد و این  موقعیت خاص را از ایران سلب 
کنند.وی توضیح داد: واقعیت این است که به صرفه ترین، ایمن ترین و راحت ترین مسیر 
دنیا ایران است؛ الزم است که کریدورهای اصلی کشور را تکمیل کنیم، کریدورهایی که 
برای حمل بار دنیا بتواند به صرفه باشد فراهم شود، در این بحث عقب هستیم و الزم 
است در این حوزه با سرعت بیشتری کار شود.خادمی با بیان اینکه در دولت سیزدهم 
برنامه ریزی الزم برای فراهم شدن شبکه ریلی کشور انجام شده، تصریح کرد: برنامه 
منســجم و تامین مالی بزرگی را فراهم کرده ایم، ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در 
کشور در حال اجرا داریم و کل ریل کشور از ۱۰۰ سال گذشــته تا کنون ۱۴ هزار کیلومتر 

بوده است در بخش آزادراهی نیز حدود ۲ هزار ۸۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم که در 
حال حاضر هزار و ۳۵ کیلومتر آزادراه در حال اجرا به پیمانکار سپرده شده که این رقم 
حدود ۴۰ درصد آزادراه های موجود کشور است و افزون بر ۶ هزار و ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه 
در کشور داریم.به گفته  معاون وزیر راه و شهرسازی، بحث توسعه زیربنای حمل ونقل 
کشور گستردگی و پراکندگی زیادی دارد به همین منظور شاید خدمات انجام شده در 

این مسیر چندان به چشم نیاید. 

اصفهان؛ چهارراه ترانزیت کشور 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان نیز گفت: هر قطعه راهی که افتتاح 
می شود اگرچه بار مسئولیت راهداری و حمل ونقل جاده ای اضافه می شود؛ ولی واقعا از 
آن استقبال می کنیم چرا که هر بزرگراهی که شکل می گیرد حذف تصادف های رخ به رخ 
را در پی خواهد داشت و ایمنی سفر مردم را به همراه دارد.به گفته فرزاد دادخواه، توسعه 
راه ها مهم ترین اولویت بوده و تالش کرده ایم در توسعه راه ها ایمنی خط قرمز قرار داده 
شود.دادخواه اســتان اصفهان را به عنوان چهارراه ترانزیت کشور دانست و توضیح داد: 
اصفهان یکی از پرترددترین جاده های کشور است، این استان به جهت اینکه در مرکز کشور 
قرار دارد محل تردد کریدورهای اصلی کشور که از تهران به بندرعباس )که همین محور 
قطعه ای از آن کریدور است( و سایر کریدورهاست.وی بیان داشت: بالغ بر یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تردد در محورهایی که تردد شمار دارد به جز ترددهای محلی و راه های فرعی و 
روستایی قطعا می طلبد از این پروژه ها در استان بیشتر داشته باشیم.مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان افزود: کار مجموعه راه و شهرسازی تمامی ندارد، هر 
آزادراه و جاده ای که افتتاح می شود باید برای سال های آینده آن و بحث اصالح به جهت 
ترددهای زیادی که در آن صورت می گیرد برنامه ریزی داشت.دادخواه تاکید کرد: ضروری 
است توجه بیشتر به باند دوم کاشان - قم که حوادث زیادی در آن رخ می دهد، انجام شود 

تا کمترین حوادث را شاهد باشیم و آزادراه وضعیت بهتری را داشته باشد.

اصالح جاده مرگ، مطالبه مردمی بود
نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: از 
نخستین روزی که به عنوان نماینده مردم نطنز و بادرود به مجلس شورای اسالمی 
رفته ام، پیگیر مطالبه مردم این منطقه برای اصالح وضعیت جاده ای که به جاده 
مرگ شــهرت یافته بود، شــدم. رحمت ا... فیروزی پوربادی عنوان کرد: دستور 
ویژه برای اصالح جاده صادر شد درحالی که مشــکالت زیادی برای پیمانکاران 
طی سال های گذشته تا به امروز بوده اســت.وی ادامه داد: با نبود اعتبارات الزم 
 اما حمایت های راهگشــا در ســطوح مختلف شــاهد افتتاح و بهره برداری این

 پروژه هستیم. 

ضرورت ایمنی جاده ها برای ایام پرتردد 

امام جمعه بادرود گفت: زمانی جاده بادرود به جاده مرگ شهرت داشت و امروز 
می توان نام جاده حیات به آن داد.حجت االسالم والمســلمین علیرضا قاسمی 
افزود: سال ها تالش شــده تا اکنون شــاهد افتتاح و بهره برداری از این آزادراه 
باشیم، از سال ۸۸ دستور برای باند دوم جاده کاشــان، ابوزیدآباد و حسین آباد 
وجود داشته و کارهای مطالعاتی انجام شده بود. وی ادامه داد: از کل مسیر ۴۵ 
کیلومتری حدود ۱۳ کیلومتر انجام شده و به بهره برداری رسیده است.امام جمعه 
بادرود با اشاره به اینکه در برخی از ایام سال به مناسبت های مختلف شاهد حجم 
زیادی از ترددها در این جاده هســتیم، گفت: با افزایش ترددها به طبع خطرات 
زیادی مسافران را در جاده ها تهدید می کند و می طلبد هر چه سریع تر به صورت 
ویژه این جاده مورد بازنگری قرار داده شــود.وی ،خواســتار رسیدگی سریع تر 
 به جاده سایت هسته ای شــهید احمدی روشن به شهرســتان نطنز و دو بانده

 شدن آن، شد.
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