
آگهی مزایده فروش خودروی سواری نوبت دوم )چاپ دوم(

آگهی مزایده فروش زمین نوبت دوم )چاپ دوم(

م الف: 1408229

م الف:  1408431

شهرداری محمد آباد  در نظر دارد باستناد مجوز شماره 6/1401/524 ش مورخ 1401/05/30 شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد نسبت به فروش یک دستگاه 
خودروی پژو پارس TU5 تصادفی سفید رنگ با مشخصات ذیل اقدام نماید.

مدلنوع خودروردیف
قیمت کل کارشناسی 

خودرو )ریال(
سپرده شرکت در 

توضیحاتمزایده / ریال

1
پژو پارس سفید رنگ 

TU5 شماره شاسی: 13981/430/000/00071/500/000529462تصادفی

شهرداری محمد آباد   در نظر دارد باستناد مجوز شماره 6/1400/253 ش مورخ 1400/10/4 و 6/401/449 ش مورخ 1401/4/6  شورای محترم اسالمی شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد 2 پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

قیمت کل کارشناسی مساحت/ متر مربعشماره پالکردیف
آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهپالک )ریال(

147515/100/000/000255/000/000
بلوار امام خمینی)ره(، روبروی 

خ فردوسی و باند کندرو 

250515/100/000/000255/000/000
بلوار امام خمینی)ره(، روبروی 

خ فردوسی و باند کندرو 

متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی از شــرایط مزایــده و دریافت و تحویل مدارک 

شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 1401/8/19 تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 به شهرداری محمدآباد و سامانه ستاد ایران مراجعه 

نمایند. الزم بذکر است مرحله اول مزایده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ســتاد ایران( https://setadiran.ir بارگزاری گردیده و افراد خواهان 
شرکت در مزایده مذکور می بایســت با تهیه توکن مربوطه در مزایده شرکت نمایند، 

لذا جهت اطالعات بیشتر با شــماره تماس 03146652541 جهت پاسخ گویی به 

ســواالت و یا ارائه هر گونه اطالعات، راجع به چگونگی تهیه توکن و ورود به سامانه 

مذکور تماس حاصل نمائید. تهیه توکن صرفــًا  در دفترخانه 380 واقع در اصفهان 

خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی به شــماره تماس 03132653310 

انجام می پذیرد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رســیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز یک شنبه مورخ 1401/09/06
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 

تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465 

متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی از شــرایط مزایــده و دریافت و تحویل مدارک 

شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 1401/8/19 تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 به شهرداری محمدآباد و سامانه ستاد ایران مراجعه 

نمایند. الزم بذکر است مرحله اول مزایده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ســتاد ایران( https://setadiran.ir بارگزاری گردیده و افراد خواهان 
شرکت در مزایده مذکور می بایســت با تهیه توکن مربوطه در مزایده شرکت نمایند، 

لذا جهت اطالعات بیشتر با شــماره تماس 03146652541 جهت پاسخ گویی به 

ســواالت و یا ارائه هر گونه اطالعات، راجع به چگونگی تهیه توکن و ورود به سامانه 

مذکور تماس حاصل نمائید. تهیه توکن صرفــًا  در دفترخانه 380 واقع در اصفهان 

خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی به شــماره تماس 03132653310 

انجام می پذیرد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رســیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان ثبت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1401/09/06

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 

تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465 

محمد اسماعیل زاده – شهردار محمدآباد 

محمد اسماعیل زاده – شهردار محمدآباد 

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
با ارزیابی کیفی

1- شرکت آب و   فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول زیر 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 شرکت آب و   فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شماره مرجعموضوعردیف
مبلغ ضمانتنامه  

) ریال ( 
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1

ساخت  )تبدیل ورق 10 و 8 میلیمتر ( ، 

 بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل 

لوله های فوالدی به قطر 800 میلیمتر همراه 

با پوشش خارجی و پوشش داخلی

401 - 3 -2529.722.000.0002001001434000120

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/8/22  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/9/2چهار شنبه    13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/9/12شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/9/13یکشنبه 8:00زمان بازگشائی پاکتها

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

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

1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل /

 تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 25  آبان  1401
21 ربیع الثانی  1444

16  نوامبر  2022
 شماره 3674    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

استاندار وعده جدید داد: تا بهمن سال آینده آب خلیج فارس به اصفهان وارد خواهد شد؛

همه راه ها و کارها به » آب« ختم می شود

م
سنی

: ت
س

عک
 سخنگوی صنعت برق

 استان اصفهان:

هنوز 
برنامه ای برای 
مازوت سوزی 
اعالم نشده است

 تپه سیلک؛ 
بازمانده یک تمدن هشت هزار ساله

4

3

7

3

3

5

مسدود شدن بیش از 8400 حلقه چاه 
غیر مجاز در اصفهان

تولید 460 متر فرش با دستان هنرمند 
مددجویان اصفهانی

به این عکس ها خیره شو، خیره شو
به اون روزهای پر از خاطره

25 آبان ماه1361؛ روزی که حماسه را مردم آفریدند، ایثار را شهدا

ایران آماده همکاری  
معدنی با کشورهای 

عضو »اکو« است
شناسایی 4 مورد 

هاری گربه در اصفهان
 تامین منابع برای
  صندوق اعتباری

  هنر با چالش
 رو به رو است

    مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:
  هفت شهرک صنعتی استان، پرخطر هستند

5 23
2
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معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان مطرح کرد:
 افزایش دو برابری طرح های برون دانشگاهی و دارای 

حمایت مالی دانشگاه کاشان
طرح های برون دانشگاهی و دارای حمایت مالی دانشگاه کاشــان دو برابر افزایش یافته است.معاون 
پژوهشــی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشــان گفت: این طرح ها در ۶ ماه نخســت امسال بیش از ۲۰ 
میلیارد ریال افزایش یافته است.مهدی شبانی افزود:مبلغ کل طرح های برون دانشگاهی سال ۱۴۰۰ را 
۱۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال بود که این مبلغ به بیش از ۲۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال رســیده است.

وی، افزایش ۵۰ درصدی مبلغ حمایت از شرکت اساتید در همایش های بین المللی، اصالح آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های پژوهشی برای ساماندهی و نظم بخشی و حمایت از پژوهشگران فعال 
را از دیگر فعالیت های حوزه معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی در یک سال اخیر عنوان کرد.شبانی به 
ارتقای سطح آزمایشگاه مرکزی از فعال به سطح توانمند اشاره کرد و گفت: همچنین امسال رتبه علمی ۵ 

نشریه دانشگاه به رتبه بین المللی و الف ارتقا یافته است.
 

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان اعالم کرد:

اعتبار 310 میلیارد تومانی برای تکمیل جاده های کاشان
رییس اداره راه و شهرسازی کاشان با اشاره به اینکه از این مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به جاده برزک کاشان 
تا ورکان به طول ۳۰ کیلومتر اختصاص می یابد، گفــت:۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار صرف تکمیل جاده 
کاشان به بادرود و ۳۰ میلیارد تومان هم برای بهســازی تقاطع قمصر در آزاد راه کاشان نطنز و ۱۰۰ میلیارد 
تومان نیز برای دو بانده شدن پل راوند اختصاص می یابد.مجتبی آراسته افزود: بخش سوم جاده کاشان 
برزک حدفاصل مسیر خنچه تا مرق به طول ۸ کیلومتر تا ماه آینده زیر بار ترافیک می رود و ۷ کیلومتر دیگر 

این جاده تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
 

 روکش آسفالت 27 هزار متر مربع از معابر روستای
 محسن آباد برخوار

۲۷ هزار متر مربع از معابر روستای محسن آباد برخوار با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دهیاری 
این روستا روکش آسفالت شد.بخشدار مرکزی شهرستان برخوار گفت: برای اجرای روکش آسفالت 
معابر روستای محسن آباد ۲۰۰ تن قیر دولتی رایگان به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۴ هزار تن آسفالت 
با هزینه ای افزون بر ۱۷ میلیارد ریال استفاده شده است.داریوش عالی محمدی افزود: طرح آسفالت 
معابر روستای محسن آباد تا پایان آبان تکمیل می شود.وی گفت: در این طرح، بیش از ۹۰ درصد از معابر 

روستای محسن آباد روکش آسفالت و بهینه سازی شد.
 

شهردار تیران و کرون خبر داد:

تعهد اداره کل راهداری برای پروژه اصالح ورودی شهر تیران
شهردار تیران و کرون گفت: پروژه اصالح ورودی شرقی این شهر با انجام  تعهد اداره کل راهداری و حمل و 
نقل اصفهان به بهره برداری می رسد.حسن حجتی در گفت وگو با ایسنا با بیان  اینکه پروژه اصالح ورودی 
شرقی تیران به صورت یک کار مشترک مدیریت شهری و اداره کل راهداری و حمل و نقل پیش بینی شده 

بود، اظهار کرد: احداث پل ورودی جزو تعهدات شهرداری بوده که ۸۰ درصد کار پیشرفت داشته است.
وی افزود: راه سازی و تخریب پل فعلی جزو تعهدات اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای بوده که پس 

از تکمیل پل عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
شهردار تیران و کرون با بیان اینکه این پروژه در دوره قبلی شورای شهر پیش بینی شده، تصریح کرد: با 

وجود کمبود بودجه در شهرداری، اما این کار انجام و از فرسایشی شدن پروژه جلوگیری شد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر:

تامین منابع برای صندوق اعتباری هنر با چالش رو به رو است

مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر گفــت: ما با چالــش تامین منابع 
روبه رو هستیم و ســعی داریم با برنامه ریزی درســت این چالش را 

برطرف سازیم.
سیدمجید پوراحمدی در حاشیه عصرانه فرهنگی که به مناسبت هفته 
نکوداشت شاهین شهر برگزار شــد، در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه حمایت از هنرمندان وظیفه اصلی صندوق اعتباری هنر اســت، 
اظهار داشــت: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر از هنرمندان کشــور 

تحت پوشش این صندوق قرار دارند.
وی با بیــان اینکه از این تعــداد بیش از ۴۲ هزار نفر تحت پوشــش 
بیمه درمان و تکمیلی هســتند، اضافه کرد: حدود چهار هزار نفر از این 

هنرمندان ساکن استان اصفهان هستند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی 
از بعد حمایت های پایه ای بیمه و مستمری و خدماتی برای هنرمندان 
را در دستور کار داریم، ابراز داشت: این حمایت ها از طریق هنرکارت در 

اختیار افراد تحت پوشش قرار می گیرد.

تامین بسته معیشتی برای 70 هزار هنرمند
وی با بیان اینکه در ایام کرونا در ۵ نوبت به بیــش از ۷۰ هزار هنرمند 
بسته های معیشتی را هدیه کردیم، گفت: به هنرمندانی که ازدواج کنند 
و یا دارای فرزند شــوند ۵ میلیون تومان کمک بالعوض و ۳۰ میلیون 
تومان تســهیالت بانکی با درصد کــم تعلــق می گیرد.پوراحمدی در 
خصوص هنرکارت نیز اضافه کرد: در حال حاضر ۸۳ هزار نفر در کشور 
هنرکارت دارند که این کارت هویت بانکی محسوب می شود و از ابتدای 
کرونا تاکنون ۵ مورد پرداخت نقدی به هنرمندان به واسطه این کارت 
انجام شده است.وی با بیان اینکه طی یک ماه و نیم گذشته بیش از ۲ 
هزار تقاضا برای بیمه هنرمندان ثبت شده است، اضافه کرد: همه تالش 
ما ارائه خدمات به جامعه هنری و خبرنگاران اســت و سعی داریم با 
پاالیش درستی که در دستور کار قرار داده ایم هنرمندان و خبرنگاران 
واقعی را تحت پوشش قرار دهیم.مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در 
ادامه با اشــاره به اینکه ما با چالش تامین منابع نیز روبه رو هستیم، 
افزود: سعی داریم با برنامه ریزی درست این چالش را برطرف سازیم.

دو مرکز استاندارد لوازم خانگی با ششصد میلیارد 
ریال هزینه در شاهین شهر اصفهان به بهره برداری 
رســید.مدیر کل اســتاندارد اصفهان گفت: این دو 
مرکز شامل آزمایشگاه مرجع کشوری لوازم خانگی 
و دیگری موسســه مکبــا با هدف ارتقــای دانش 
اســتاندارد این صنعت به ترتیب هرکــدام با پنجاه 
میلیارد و ده میلیارد تومان از محل اعتبارات بخش 
خصوصی ایجاد شده است.فرمانی افزود: راه اندازی 
این دو مرکز آغاز راهیست تا با گذر از شاخص های 
استاندارد جهانی، مسیری را فراهم کنیم تا در ارائه 
تعریف های جدید استاندارد لوازم خانگی در جهان 
شریک باشیم.وی گفت:قسمت های کالیبراسیون، 
مواد، شیمی، و قابلیت اطمینان از جمله بخش های 
آزمایشگاه مرجع لوازم خانگی در اصفهان است که 

دستگاه های سنجش و آزمایش آن تا پیش از این 
در ایران وجود نداشت.مدیر کل استاندارد اصفهان 
افزود: موسســه مکبا هم شامل ســه پژوهشگاه، 
آکادمی کیفیت و بهره وری و همچنین مرکز نشر و 
ترویج فرهنگ کیفیت و بهره وری ظرفیت آموزش 

صد هزار نفر ساعت در ســال را دارد.وی گفت: هزار 
تامین کننده قطعــات لوازم خانگــی و همه تولید 
کنندگان لوازم خانگی ایرانی بعد از کســب پروانه 
۱۷۰۵ استاندارد می توانند از خدمات این آزمایشگاه 

استفاده کنند.

با ششصد میلیارد ریال هزینه انجام شد؛

بهره برداری از دو مرکز استاندارد لوازم خانگی در شاهین شهر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد:

هفت شهرک صنعتی استان، پرخطر هستند
هفت شهرک صنعتی استان اصفهان به لحاظ مسائل ایمنی پرخطر هستند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: ۷۰ شهرک صنعتی در اســتان اصفهان وجود دارد که بار ها به شرکت شهرک های صنعتی تاکید شده باید تمامی این شــهرک ها دارای»پد بالگرد« باشند. منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه از جمله شهرک های صنعتی پر خطر استان اصفهان می توان به شهرک صنعتی رازی، سجزی و مبارکه اشاره کرد، افزود: این هفت شهرک صنعتی 
به دلیل در ارتباط بودن با مواد شیمیایی و مســائل ایمنی، در زمره نقاط پرخطر قرار دارند.وی با تاکید بر رعایت الزامات ایمنی در تمامی واحد های مستقر در شهرک های 
صنعتی گفت: این واحد ها باید بیمه باشند و شرکت شهرک ها موظف است امکان اطفای حریق را در شهرک ها استقرار دهد که فقط در ۴۰ شهرک این امکان موجود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وقوع حادثه حریق در شهرک صنعتی مبارکه افزود: این حادثه مربوط به یک شرکت تولید مواد شیمایی با عنوان »آراد 
صنعت« بود که به همت ۴۵ تیم عملیاتی از شهر های همجوار مبارکه کنترل و مهار شد.شیشه فروش با بیان اینکه این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت گفت: اکنون تیم ارزیابی 

متشکل از آتش نشانی، ایمنی شهرک های صنعتی، کارشناسان کانون رسمی دادگستری و دیگر بخش ها به محل برای بررسی فنی علت و میزان خسارت اعزام شدند.

خبر روز

عکس  روز

بی توجهی به قنات 
۸00 ساله قلعه سفید

این قنات با طول ۹ کیلومتر دارای 
۱۵۰ حلقه چاه و در بخش مرکزی 
در شهر قلعه سفید واقع شده است. 
دبی این قنات در حال حاضر ۳ تا ۲۰ 
لیتر و قسمتی از آن در حال تخریب 
است. این قنات به دلیل نداشتن 
بودجه بازسازی نشده و مشکالت 
فراوانی برای باغداران این منطقه به 

وجود آورده است.

در شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کار و تالش استان اصفهان صورت گرفت؛

کسب رتبه های برتر فعاالن قرآنی آران و بیدگل
فعاالن قرآنی شهرستان آران و بیدگل در شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کار و تالش استان 
اصفهان ۴ رتبه برتر کســب کردند.رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران وبیدگل گفت: 
شانزدهمین دوره مسابقات قرآن ویژه جامعه کار و تالش اســتان اصفهان با حضور ۱۵۰ نفر از قاریان، 
حافظان و عالقه مندان به قرآن و معارف اسالمی در باشگاه فرهنگی و تفریحی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان برگزار شد.حسن اربابی افزود: در این دوره از مسابقات حسین عسکری آرانی در رشته حفظ 
کل و در رشته حفظ ۱۰ جز ء، سجاد کمال آرانی رتبه اول استان را کسب کردند.وی گفت: فرشته صباغیان 
بیدگلی نیز رتبه سوم استان را در رشته حفظ کل خواهران به دست آورد و اصغر رضا زاده از مجتمع فوالد 
کویر هم رتبه سوم استان در رشته مفاهیم قرآن کسب کرد.این مسابقات همه ساله ویژه کارگران مشمول 
قانون کار و همسر و فرزندان ایشان )سنین ۱۸ تا ۲۵ سال( در مرکز استان برگزار و نفرات اول هر رشته 

در دو بخش خواهران و برادران به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
 

در شش ماهه نخست سال صورت گرفت؛

 جمع آوری 52 میلیارد ریال زکات واجب و مستحبی 
در شهرستان کاشان

در شش ماهه نخست امسال، ۵۲ میلیارد ریال زکات واجب و مستحبی در شهرستان کاشان جمع آوری 
شده است.رییس ستاد زکات شهرستان کاشان گفت:۷۵ درصد از این مبلغ برای محرومان و ۲۵ درصد 
برای طرح های عام المنفعه هزینه شده است.حجت االسالم سهراب زاده افزود: خیران و تولید کنندگان 
روستای قه از توابع شهرستان کاشان نیز ۵ هزار دست لباس و همچنین ۲۵ رستوران ۶۵ میلیون تومان 
غذای گرم در شهرستان کاشان به محرومان اختصاص داده اند.وی گفت: در طرح شجره طیبه نیز ۳۷ 
هزار متر اراضی گل محمدی در بخش بزرک و قمصر به صورت مادام العمر به زکات مستحبی اختصاص 
داده شده است.رییس ستاد زکات شهرستان کاشان افزود: ۶۰ اصله درخت پسته در روستای آبشیرین 
و همچنین ۳۰۰ بوته گل محمدی، ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر گالب و ۲ هزار و ۸۰۰ لیترعرقیجات و ۲۵ رأس گوسفند 

در بخش قمصر و برزک کاشان به زکات اختصاص داده شده است.
 

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مبارکه خبر داد:

وجود بیش از 27 هزار نسخه کتاب در شهرستان مبارکه
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان مبارکه گفت: مبارکه با داشتن ظرفیت ۷ هزار عضویت 
کتابخانه ای در کل کتابخانه های عمومی در سطح شهر، آمار بسیار خوبی در سطح استان دارد و این امر 
باعث قرار گرفتن در بین کتابخانه های تراز اول استان شده است.مهناز قربان پور در گفت و گو با صاحب 
نیوز با تبریک به مناسبت فرارسیدن ۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتاب خوانی به عالقه مندان در این زمینه، 
بیان داشت: شهرستان مبارکه با داشتن ۱۷ کتابخانه عمومی در سطح شهرستان و شهر های تابع  این 
پتانسیل باال را دارد که بتواند سطح مطالعه سرانه شهرستان و عضویت گیری افراد را باال ببرد.رییس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان مبارکه تصریح کرد: شهرستان مبارکه با دارا بودن بیش از ۲۷ هزار نسخه 
کتاب در عنوان های مختلف در بین شهرستان های برتر استان در زمینه وجود نسخ کتابی قرار دارد.وی 
همچنین افزود: طبق آمار ،مبارکه رتبه ششم در زمینه سرانه مطالعه و تعداد اعضا مطالعه کننده قرار دارد.

قربان پور بیان داشت: این شهرستان با داشتن ظرفیت ۷ هزار عضویت کتابخانه ای در کل کتابخانه های 
عمومی در سطح شهر آمار بسیار خوبی در سطح استان دارد و این امر باعث قرار گرفتن در بین کتابخانه 
های تراز اول استان شده است.رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان مبارکه افزود: پس از 
شهرستان خمینی شهر، شهر مبارکه بیشترین تعداد کتابخانه و عضو را در سطح استان دارد که این نکته 
باعث در زمره قرار گرفتن کتابخانه و کتاب خوان های برتر استان شده است. در این بین شهر مبارکه با 

داشتن یک هزار و  ۵۰۰ نفر عضو رتبه اول اعضا را در سطح داخلی شهرستان داراست .

اخبار

فرماندار تیران و کرون خبرداد:

اختصاص 50 هکتار زمین 
برای نهضت ملی مسکن

فرمانــدار تیران و کرون گفــت: نهضت ملی 
مســکن در  شهرســتان تیران و کــرون با 
اختصــاص زمین دولتــی ۵۰ هکتاری آغاز 

می شود.
علی محمدی کیــا اظهار کــرد: ۵۰ هکتار از 
زمین های شهرک بهارســتان تیران تفکیک 
و برای نهضت ملی مسکن پیش بینی شده 

است.
وی افزود: پنج هزار نفــر از تیران و کرون در 
ســامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کرده اند که بخش عمــده ای از آن متعلق به 
بخش کرون و رضوانشهر بود و با پیش بینی 
زمین و بهره گیری از مازاد زمین های دولتی 
برای این دو شــهر نیز شاهد احداث مسکن 
خواهیم بود. فرماندار تیران و کرون با اشاره 
به طرح هــای مسکن ســازی، تصریح کرد: 
بنیاد مسکن هم ۸ پروژه مسکن روستایی 
با ظرفیت ۲۰۰ واحدی در دســت دارد و ۳۰۰ 
واحد نیــز در حال مطالعه اســت.محمدی 
کیا با بیان اینکه عزم مدیریت شهرســتان 
بر احداث خانه برای افراد فاقد منزل است، 
گفت: زمین رایگان و تسهیالت بانکی برای 
ساخت مسکن مطابق با دستورالعمل های 
دولتی اجرا می شــود.وی از تشکیل انجمن 
خیران مسکن ساز در تیران و کرون خبر داد 
و گفت: این مجموعه باید زودتر از این زمان 
ایجاد و برای اقشــار آســیب پذیر و جوانان 
خانه احداث می شــد، اما تاخیر در این امر 
خسارت به توسعه شهرســتان و مردم زده 
اســت.فرماندار تیران و کرون بیــان کرد: با 
راه اندازی این مجمع خیریه ای، شاهد انجام 
پروژه های مسکن ســازی برای افراد فاقد 
خانه به ویژه جوانان خواهیم بود.محمدی کیا 
از تصویب صدور پروانه های تجاری ســازی 
برخــی از امــالک شــهروندان تیرانــی در 
کمسیون ماده پنج خبر داد و افزود: امالک 
 واقع در بلوار شهید بهشتی غربی و شرقی و

 خیابان طالقانی شمالی مشمول این مصوبه 
شدند.

استان

با مسئولان

رییس اداره میراث فرهنگی سمیرم:

توسعه گردشگری سمیرم نیازمند 
تخصیص اعتبارات ملی است

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
سمیرم گفت: شهرســتان ســمیرم دارای ظرفیت باالیی در حوزه 
گردشگری و به ویژه گردشگری طبیعی اســت که به همین دلیل 
باید در حوزه زیرساخت های گردشگری و تخصیص اعتبارات ملی 
برای توسعه این زیرساخت ها مسئوالن نگاه ویژه ای داشته باشند.

سعید سلیمانیان در گفت وگو با ایسنا درباره ظرفیت های گردشگری 
شهرستان سمیرم و آثار تاریخی آن، اظهار کرد: تا کنون در شهرستان 
سمیرم ۱۸۵ اثر تاریخی شناسایی شده که از این تعداد ۲۲ اثر به ثبت 
آثار ملی رسیده و ۴ اثر در فهرست آثار طبیعی)آبشار سمیرم، سیدان، 
تنگ خشــک، تنگ ریگان( به ثبت رسیده اســت.وی افزود: در 
سمیرم یک بنا متعلق به دوران سلجوقی است که بیش از ۹۰۰ سال 
قدمت دارد و اکنون به موزه تاریخ و فرهنگ این شهرستان تبدیل 
شده است. همچنین شبستان مسجد جامع، بنای تاریخی حمام 
خواجگان و حمام شــیدون از دیگر آثار تاریخی مهم سمیرم است 
که توسط اداره میراث فرهنگی در یک دهه اخیر مرمت و بازسازی 
شده اند.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان ســمیرم گفت: آثار تاریخی شهرســتان سمیرم بیشتر 
شامل قبرستان های قدیمی، تپه های باستانی و میل های سنگی 
بوده که این آثار بیشتر نیاز به تعیین حریم، کاوش و باستان شناسی 
دارند. به عبارتی در حوزه کاوش و باستان شناسی نیاز به مطالعه و 
شناســایی داریم تا اطالعات خود درباره این آثار را افزایش و بهتر 
بتوانیم تعیین حریم آن را انجام دهیم.ســلیمانیان ادامه داد: این 
آثار تاریخی نیاز به مرمت اضطراری ندارند و بیشتر نیازمند کاوش 
هستند. البته شبستان مسجد جامع سمیرم در طرح مرمت قرار 
دارد.وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری ۵۴ نقطه سیاحتی داریم، 
گفت: از این تعداد ۹ نقطه به عنوان منطقه نمونه گردشگری و ۴ اثر 
ثبت طبیعی شده است. در مجموع جزو شهرستان هایی قرار داریم 
که در حوزه طبیعت گردی خیلی شــناخته شده هستیم و ظرفیت 
این را داریم که در حوزه طبیعت گردی و اکوتوریسم بتوانیم گردشگر 
جذب کنیم که در سال های اخیر تا حد زیادی این مهم محقق شده 
اســت.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
شهرستان سمیرم، افزود: آنچه که اکنون در حوزه گردشگری مشکل 
داریم، نبود زیرساخت های کافی برای حضور گردشگران است که نیاز 
داریم اعتبارات ویژه ای در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری به اداره 
میراث فرهنگی به عنوان متولی و شهرداری ها تحت عنوان بهره بردار 
تعلق بگیرد تا بتوانیم زیرساخت های الزم را برای توسعه گردشگری 

سمیرم فراهم کنیم.
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

هنوز برنامه ای برای مازوت سوزی اعالم نشده است
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: هنوز هیچ برنامه برای مازوت سوزی در نیروگاه های 
اصفهان اعالم نشده است. سال گذشته به دلیل ســرمای شدید و مصرف باالی گاز، حدود ۴۵ روز 
در دو تا سه واحد از نیروگاه شهید منتظری، مازوت ســوزی داشتیم.محمدرضا نوحی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تا زمانی که وارد سرمای شــدید نشویم، مشخص نمی شود چه میزان 
گاز مورد نیاز است؛ همچنین مشخص نیست که آیا الزم است تا از سوخت مازوت استفاده شود یا 
خیر؟وی افزود: سال گذشته به دلیل سرمای شدید و مصرف باالی گاز، حدود ۴۵ روز، در دو تا سه 

واحد از نیروگاه شهید منتظری، مازوت سوزی داشتیم.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اضافه کرد: امسال نیز با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان 
مصرف گاز درمورد این موضوع تصمیم گیری می شود.نوحی گفت: این اقدام در زمان های الزم برای 
جلوگیری از قطع نشــدن گاز خانگی انجام می گیرد.وی تاکید کرد: در این حال استاندار اصفهان، 
معاونان، مسئوالن محیط زیســت استان در تالش هستند که از ســوخت مازوت استفاده نشود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: هنوز هیچ برنامه برای مازوت سوزی در نیروگاه های 
اصفهان اعالم نشده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه اعالم کرد:
کاهش 20 تا 30 درصدی تقاضای مرغ

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: با توجه به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای مرغ 
گوشتی به دلیل تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت مرغ، ۱۰۰ میلیون جوجه برای نیاز بازار کافی است، 

در همین راستا برای کنترل تولید مازاد، تصمیم گیری شده است.
محمدرضا صدیق پور درخصوص چهار مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید مرغ کشور، اظهار کرد: این 
مصوبات نتیجه کارگروهی است که تشــکل های ملی در آن حضور داشتند و به این نتیجه رسیدند 
بخشی از مازاد تولید آذرماه را با ایجاد گردش به ماه های پر مصرف دی و بهمن منتقل کنند تا برای 

تامین مرغ شب عید شرایط بهتری فراهم شده و این تولید مازاد نیز مدیریت شود.
وی افزود: با توجه به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای مرغ گوشــتی به دلیل تغییرات نرخ ارز 
و افزایش قیمت مرغ، ۱۰۰ میلیون جوجه برای نیاز بازار کافی اســت؛ امــا افزایش تولید از پیش 

برنامه ریزی شده بود که اکنون تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
 دبیر انجمــن تولیدکننــدگان جوجه یک روزه گفت: در این راســتا پیشــنهاد شــد، مــازاد تولید 
 آذرماه به ماه های پایانی ســال منتقل شود. همچنین شرکت پشــتیبانی امور دامی متعهد شده 
 که تولید مــازاد ۱۰۰ میلیــون شــهریور، ۱۲۰ میلیون مهرماه و بالــغ بر ۱۲۵ میلیــون جوجه ریزی

 آبان ماه را خریداری کند تا وقفه ای در تولید مرغ گوشــتی ایجاد نشده و ضرر و زیان تولیدکنندگان 
نیز جبران شود.

گشایش هفدهمین نمایشگاه سنگ، معادن، ماشین آالت و 
صنایع وابسته در اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان، میزبان هفدهمین نمایشگاه تخصصی سنگ، معادن، ماشین آالت 
 و صنایع وابسته اســت. در این نمایشگاه ۱۷۰ شــرکت داخلی ونمایندگان شــرکت های خارجی

  فعال در حوزه ســنگ، معادن، ماشــین آالت وصنایع وابسته در مکانی به وســعت ۳۰ هزار متر 
 مربع آخریــن دســتاورد ها وخدمــات خــود را دراین زمینه بــه نمایش گذاشــته انــد. در این 
 رویــداد نمایشــگاهی فعــاالن حــوزه اکتشــاف، اســتخراج، بهره بــرداری معــادن ســنگ، 
مهندسان مشاور، پیمانکاران و فعاالن حوزه ماشین آالت استخراج و شفرآوری، تجهیزات و ادوات 

معادن و کارخانجات سنگ حضور دارند.

استاندار وعده جدید داد: تا بهمن سال آینده آب خلیج فارس به اصفهان وارد خواهد شد؛

همه راه ها و کارها به» آب« ختم می شود

سیدرضا مرتضوی جزییات طرح های انتقال آب به اصفهان به منظور 
احیای زاینده رود را تشریح کرد.

سیدرضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان در گردهمایی شهرداران استان 
اصفهان درشورای سازمان همیاری شهرداری های استان، اصلی ترین 
مسئله اســتان اصفهان را کمبود آب و خشــکی زاینده رود دانست و 
بیان کرد: از ابتدا می دانستیم که کمبود آب، عدم جریان زاینده رود و 
فرونشســت زمین چالش های اصلی ما در استان اصفهان هستند از 

همین رو ماموریت اصلی خود را در همین چالش ها ترسیم کردیم.
وی با بیان این که از ابتدای مســئولیت در استانداری اصفهان بخش 
قابل توجهی از وقت مجموعه اســتانداری صرف موضوع زاینده رود 
و فرونشســت زمین شده اســت، گفت: در شــرایطی فعالیت خود 
را در اســتانداری اصفهان آغاز کردیم کــه تجمعاتی از شــهریور ماه 
شکل گرفته بود و کشــاورزان اصفهانی از بی عدالتی ها در توزیع آب 
به ســتوه آمده بودند از همین رو عــزم خود را جزم کردیــم تا ارتباط 
 بی واســطه و مســتمری با ذی نفعان، کشــاورزان کارشناسان و ... 

برقرار کنیم.

گوش های شنوا، برنامه احیای زاینده رود را تدوین کرده است
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه مطالعاتی کــه از دوران قبل در 
استانداری انجام شده بود یکی از پایه های این مسیر بود، اظهار کرد: با 
تشکیل قرارگاه آب هر فردی که در حوزه آب و زاینده رود ادعایی داشت 
را وارد کردیم و گوش شنوایی بودیم برای هر فردی که نظری درباره آب 

دارد تا در نتیجه به »بسته احیای زاینده رود« برسیم.
مرتضوی بیان کرد: بسته استخراج شــده حاصل نظر کشاورزان، ذی 
نفعان، مهندسین، دانشگاهیان و ... است و تالش کردیم بند بند این 

بسته را در مسیر قانونی خود دنبال کنیم.

مســئله تامین آب برای اســتان اصفهان، به میز رییس جمهور 
کشیده شد

استاندار اصفهان تصریح کرد: در تامین آب برای استان سعی کردیم 
نسبت به گذشته تفاوت قائل شویم و مسئله آب استان اصفهان را نه در 
سطح استان بلکه در سطح ملی و به میز رییس جمهور بکشانیم. این 
یکی از دستاورد های مبارکی بود که در این حوزه اتفاق افتاد و دغدغه 

استان با همه ابعاد در سطح ملی مطرح شــد واکنون همه می دانند 
مشکل اصفهان در بحث زاینده رود چیست.

یک میلیارد متــر مکعب کمبود آب در منابع نســبت به مصارف 
استان اصفهان

 مرتضوی، مدیریت مصارف و منابع آب را از رویکرد های اســتانداری 
دانســت و عنوان کرد: در بحث مصارف و منابع، شفاف سازی ویژه ای 
صورت گرفت. از سطح وزارت نیرو، وزارت کشور و رییس جمهور همه 
می دانند در حوزه منابع و مصــارف اصفهان چه وضعیتی وجود دارد و 
همه آگاه هســتند که نزدیک به یک میلیارد متر مکعب کمبود آب در 
منابع نسبت به مصارفی که ایجاد شده داریم و این عدد بزرگی است.

وی ادامــه داد: در پنــج محور مدیریــت مصرف، مدیریت پســاب، 
ساماندهی زاینده رود و کنترل برداشت های غیرقانونی، تغییر الگوی 
کشــت و تامین آب برنامه ریزی جامعی صورت گرفت و با تمام توان 

به دنبال عملیاتی شدن اهداف هستیم.

تامین آب برای استان اصفهان در قالب طرح های متعدد
استاندار اصفهان با اشاره به راهکار های تامین آب برای استان، اظهار 
کرد: نمی توانیم ســالیانه یک میلیارد کمبود مصرف آب را با مدیریت 
مصرف جبران کنیم قطعا باید تامین آب ویژه ای در حوضه زاینده رود 
اتفاق بیفتد تا چالش ها کمتر شود؛ بنابراین در چند بخش تالش شد 
روی موضوع تامین آب کار شود که یکی از این بخش ها که در ایام اخیر 

باجدیت پیگیر بودیم، تامین آب از خلیج فارس است.

بهره مندی اصفهان از خلیج فارس با آبگیر مستقل
مرتضوی افزود: از دوره قبل تامین آب از خلیج فارس در دســتور کار 
استان بود ولی در حد مطالعات و با هدف استفاده استان از یک آبگیر 
مشترک با ســایر اســتان ها و مطالعات، عملیات میدانی، مجوزها، 
برداشــت و ... پیش نرفته بود، اما با برنامه ریزی های صورت گرفته 
توانستیم مجوز یک مسیر مجزا را برای اصفهان اخذ کنیم و استان ما 

مجوز یک آبگیر مستقل را اخذ کرده است.
وی  بیان کرد: آبگیر قبلی که اصفهان تالش می کرد از آن بهره مند شود 
دست دیگران بود و اصطالحا شیرفلکه آن دست ما نبود یعنی ما دوباره 
پایین دست بودیم و همه مخاطرات استان در گرو تصمیمات دیگران 
قرار می گرفت. همچنین استان اصفهان را برای ده ها سال خریدار آب 

و درگیر حواشی می کرد.

خبر روز

 کدام کسب وکارهای اینترنتی
 حمایت می شوند؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ضوابط شناســایی سکوهای مشــمول طرح حمایت از سکوها و 
کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شــرایط بهره مندی از حمایت های آن را در فراخوانی منتشر کرد.

مطابق این فراخوان سه دسته شاخص اصلی شامل شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کاربران، 
شــاخص های پذیرش عمومی سکو برای کســب و کارها و شــاخص های مرتبط با قابلیت های نرم 
افزاری و فنی، برای شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از ســکوها و کسب و کارهای اقتصاد 
دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.سکوهای متقاضی می توانند با مراجعه به پرتال وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات به آدرس ict.gov.ir نسبت به دسترسی به اسناد فراخوان یاد شده اقدام و پس 
platform@ict. خود ارزیابی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مثبته به آدرس پســت الکترونیک

gov.ir اقــدام کنند.  طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، براســاس اســناد فراخوان یاد 
شده ســکوهایی که با ارائه اســناد مثبته بیش از ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند، مشمول 
حمایت های آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال 
خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند 
نیز مطابق آیین نامه های مربوطه امکان بهره مندی از برخی از حمایت های طرح را خواهند داشــت.

گفتنی است؛ آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اینترنتی طی هفته های گذشته توسط وزیر ارتباطات 
وفناوری اطالعات رونمایی شد؛ به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات محدودیت های ایجاد شده 
طی دو ماه گذشته برای دو پلتفرم خارجی که بخشــی از کسب و کارهای مردمی روی آنها بود، سبب 
تسریع در روند این مصوبه شد.این آیین نامه ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت را شامل می شود و خدمات 
و امتیازات متنوعی را برای سکوهای مشمول و کسب وکارهای احزار هویت شده درنظر گرفته است. 
به طور مثال در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای اینترنتی و کاربران، این امکان وجود دارد که به 
سکوها و کسب و کارهای احراز هویت شده، نشان ویژه یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود یا برای عموم 
کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده )تیک آبی( فراهم شــود. اما در این آیین نامه حمایت ویژه ای 
برای سکوهای مشمول در نظرگرفته شــده و آنها می توانند از مزایای قانونی حضور در پارک های علم 

و فناوری برخوردار شوند. 
 

  مسدود شدن بیش از ۸400 حلقه چاه غیر مجاز
 در اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان از پر و مسدود شدن بیش از ۸۴۰۰ 
حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان خبر داد.

محمود چیتیان با اشــاره به توقیف چهار هزار و ۴۱۵ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در استان، 
گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون هشت هزار و ۴۰۶ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان پر و مسلوب 
المنفعه شده است.وی با بیان اینکه  امسال ، ۴۱۶ حلقه چاه غیرمجاز پر شده است، افزود: از سال 
۱۳۹۶ تا کنون چهار هزار و ۵۰۶ کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس روی چاه های کشاورزی، 
صنعت و خدمات دولتی نصب شــده اســت.به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، با این اقدامات، از برداشت حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی 
استان جلوگیری شده است.چیتیان افزود: در راســتای چاره اندیشی برای کنترل افت و کسری 
مخزن در آبخوان ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 
در سال ۱۳۸۴، برنامه های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد.وی خاطر 
نشان کرد: مرکز سامانه ۳۸۴۸ یکی از راه های ارتباط مردم استان اصفهان با شرکت آب منطقه ای 
اصفهان است و مردم می توانند در سراسر استان از طریق تماس با این سامانه، در تمام طول شبانه 
روز، گزارش تخلفات از قبیل حفاری، الیروبی، کف شکنی غیر مجاز چاه، بهره برداری از چاه های 

فاقد پروانه و … را مطرح کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل صمت استان:

ایران آماده همکاری  معدنی 
با کشورهای عضو »اکو« است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: ایران برای همکاری و ســرمایه گذاری 
مشــترک با کشــورهای عضو اکــو در زمینه 
اکتشاف، اســتخراج و فرآوری های معدنی و 
ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در هر کدام 
از کشورهای عضو در این زمینه، آمادگی کامل 
دارد.امیرحسین کمیلی، در اجالس کارشناسان 
معدنی کشورهای عضو اکو)سازمان همکاری 
اقتصادی( در اتاق بازرگانــی صنایع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان افزود: سیاســت قطعی 
ایران، افزایش سطح همکاری های منطقه ای 
است و سازمان اکو بعنوان یکی از ظرفیت های 
بســیار خوب برای همکاری هــای منطقه ای 
محسوب می شود.وی تصریح کرد: امروز ایران 
پس از گذشت بیش از ۴۰ ســال از انقالب به 
کشوری قوی و قدرتمند در دستیابی بسیاری 
از زیرســاخت ها تبدیل شــده اســت.کمیلی 
افزود: ایران در عرصه زمین شناسی و اکتشاف، 
استخراج و فرآوری معادن پیشرفت های بسیار 
خوبی داشته است و ظرفیت های بسیار باالیی 
در این زمینــه دارد.وی ادامه داد: فناوری های 
روز و شرکت های خصوصی دانش بنیان قوی 
بسیاری در این زمینه در کشور ایران ایجاد شده 
است.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
اظهار داشت: ایران یکی از بنیانگذاران سازمان 
اکوســت و ظرفیت های خوبی از نظر معادن و 
زمین شناسی در کشــورهای عضو اکو وجود 
دارد.وی اضافه کرد: سایر کشورهای عضو اکو 
هم در این زمینه ها پیشرفت خوبی دارند و این 
امر امید را بیشتر می کند که همکاری های آینده 
بطور جدی تر و عملیاتی تر ادامه پیدا کند.  کمیلی 
خاطرنشــان کرد: ایران برای سرمایه گذاری و 
همکاری  مشــترک با کشــورهای عضو اکو در 
زمینه اکتشاف، اســتخراج و فرآوری و ایجاد 
شهرک های صنعتی مشترک در ایران و هر کدام 
از کشورهای عضو اکو برای فرآوری مواد معدنی 
آمادگی کامل دارد.کشورهای عضو اکو و ایران 
دارای منابع بسیار غنی و فراوان معدنی از جمله 
سنگ های تزیینی تا کانسارهای فلزی و عناصر 

کمیاب هستند.

   آگهی مناقصه عمومی تجدید شده  یک مرحله ای
شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و آئين نامه 

معامالت شرکت ، از طريق برگزاری مناقصه عمومی  تجدید شده یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه  
تجدید شده 

شرکت

شماره شده در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاريخ توزيع موضوع مناقصه تجدید شده
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ 
تضمین

۴۰۱۱۴۰۹۴-۱۲۰۰۱۰۹۳۹۰۵۰۰۰۰۰۹

 اجرای پروژه های اصالح 
ساختار شبکه های توزیع 
برق و انتقال نیرو و برق 

رسانی ،رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات و روشنایی در 
محدوده امور برق منطقه ۴

۱۴۰۱/۰۸/۲۵۱۴۰۱/۰۹/۰۱۱۴۰۱/۰۹/۱۲۱۴۰۱/۰۹/۱۳۲.۰۰۰.۱۰۰.۰۰۰

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه عمومی  یک مرحله ای به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا 

پایان وقت اداری روز  شنبه 1401/09/12 در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: 
اصفهان سروش- حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایی – کوچه شهداد – امور برق منطقه ۴- طبقه ۲ – دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

كه 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 شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32299313  اداره مالی و اداری امور برق منطقه4 و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 32299001 اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ ،دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

 *مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۳۲۲۴۱۱۵۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ۷۲ ساعت 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 اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاكات آزاد می باشد.

 به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

 سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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تپه سیلک ؛ بازمانده یک تمدن هشت هزار ساله
خیلی از کشورهای نوظهور دنیا به دنبال این هستند تا با استفاده از آثار باستانی کمی که دارند تاریخی برای خودشان 
دست وپا کنند. ولی ما در ایران اقیانوسی از دیدنی های تاریخی داریم. نه تنها اسم بعضی از آنها به گوش مان نخورده 
بلکه گاهی حتی آن ها را تخریب می کنیم. یکی از شــگفت انگیزترین دیدنی های تاریخی کشور که شاید تعداد 
انگشت شماری از مردم از وجود آن خبر داشته باشند، تپه سیلک کاشان است.این مطلب به معرفی این اثر تاریخی 
اختصاص دارد و قصد داریم تا از تاریخ هشت هزارساله این منطقه برای تان بگوییم.با سفر به دل تاریخ، تمدن های 
زیادی را کشف می کنیم که فالت ایران را به عنوان محل سکونت انتخاب کرده بودند. یکی از این تمدن های چند 
هزار ساله که بعد از بررسی آثار تاریخی به جامانده از هزاران سال قبل مورد توجه قرار گرفته، تمدن سیلک است. 
سیلک نخستین تمدن در بخش مرکزی ایران است که در حوالی منطقه فین کاشان قرار داشته و قدمتی بین هفت 
تا هشت هزار سال دارد.محوطه باستانی سیلک یا بهتر است بگوییم تپه سیلک در اصل ویرانه ای به جامانده از 
زیگورات متعلق به ایران باستان است که زمانی به عنوان نیایشگاه مردم ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت 
و از سفال و گل رس ساخته شده است. زیگورات نوعی سبک معماری مذهبی است که عمدتا مخصوص شهرهای 
بین النهرین یا عراق کنونی و ایران بوده است. طبق این شیوه معماری بنا به صورت یک برج هرمی شکل بنا می شده 
است.این محوطه شامل تپه شــمالی )سیلک کوچک( با مســاحت پنج هکتار، تپه جنوبی )سیلک بزرگ( با 
مساحت هشت هکتار و ۲ گورستان است که در فاصله ۶۰۰ متری از هم قرار گرفته اند. گورستان الف قدمت ۳۵۰۰ 
ساله دارد و متاسفانه امروزه روی آن بلوار ۲4 متری امیرالمومنین کشیده شده است. گورستان ب هم با قدمت 
۳۰۰۰ سال در زیر باغ ها و مزارع کشاورزی ضلع غربی تپه قرار گرفته است.تپه سیلک در ۲4 شهریور ۱۳۱۰ به فهرست 
آثار ملی و تاریخی کشور اضافه شد و در سال ۱۹۹۷ میالدی هم در فهرست ثبت آثار موقت جهانی قرار گرفته است.

تاریخچه و اهمیت فرهنگی
اگر اطالعات کافی نداشته باشید در نگاه اول به تپه سیلک تصور می کنید که همه  چیز درباره اینجا دروغ بوده و این 
محوطه تاریخی فقط یک تل خاک است؛ اما وقتی پیش از سفر به این دیدنی تاریخی اطالعات کافی کسب کنید و 
بیشتر با تمدن سیلک آشنا شوید خواهید فهمید که با چه جواهر گران قیمتی طرف هستید.درباره قدمت تپه سیلک 
نظرات مختلفی وجود دارد. در بسیاری از منابع تاریخی قدمت تمدن اینجا بین ۷ تا 8 هزار سال برآورد شده است. 
رومن گیرشمن، باستان شناس فرانسوی اوکراینی  تبار که برای شناسایی این محوطه تاریخی به ایران آمده بود 
قدمت این تمدن را حدود ۱۰هزار سال تخمین زد. بعضی این منطقه باستانی چند هزار ساله را جایگاه اولین تمدن 

شهرنشینی بشــر می دانند. قدمت بعضی از قدیمی ترین آثار به دست آمده از تپه شمالی این 
محوطه به حدود ۷۵۰۰ سال می رسد و آخرین آثار کشف شده از تپه جنوبی مربوط 

به ۵ هزار سال قبل است.ماجرای 

شکل گیری این تمدن از این قرار است که در پی تغییرات آب و هوایی که هزاران سال قبل اتفاق افتاد، آب وهوای 
فالت ایران مناسب تر شد و چمن زارها و دشت های سرسبز در نقاط مختلف شکل گرفتند. باوجود این رخدادهای 

طبیعی مردم غارنشین فالت ایران تصمیم گرفتند که به جای غار در دشت به زندگی ادامه بدهند.

ماجرای کشف تپه سیلک
یکی از عجیب ترین موضوعات درباره تپه سیلک ماجرای کشف تصادفی آن است. شاید باور نکنید ولی تا حدود 
8۰ سال پیش کسی از وجود این تمدن بزرگ و چند هزار ساله خبر نداشت. این منطقه حتی در بین مردم کاشان 
به شهر نفرین شده معروف بود. پس از سیل شدیدی که ده ها سال قبل در این منطقه اتفاق افتاد تعدادی از گورها، 
ابزارآالت و ظروف سفالی از دل زمین بیرون آمدند.با پیدا شدن عتیقه های چند هزار ساله از دل زمین های اطراف 
فین کاشان متاسفانه همه  چیز به بدترین شکل ممکن پیش رفت. آن هایی که می خواستند پولدار بشوند و یک شبه 
ره صدساله را بروند شروع به شخم زدن زمین های این محوطه تاریخی کردند و عتیقه هایی که به دست می آوردند 
را با قیمت های ناچیز به دالالن و قاچاقچیان عتیقه می فروختند.با انتقال عتیقه ها به موزه های کشورهای غربی از 
جمله موزه لوور پاریس، رومن گیرشمن که از باستان شناسان موزه لوور بود به قصد نجات این منطقه به ایران سفر 
کرد و با کمک آندره گدار که مدیر موزه ملی ایران بود کاوش های گسترده ای را در این منطقه آغاز و نتایج را هم در 
چند بخش منتشر کرد. زحمات گیرشمن و همکارانش بی نتیجه ماند و زمان به گونه ای سپری می شد که احتماال 
اگر سروکله دکتر صادق ملک شهمیرزادی پیدا نمی شد دیگر هیچ اثری از تپه سیلک باقی نمی ماند و همه جای 

آن تبدیل به منازل مسکونی، زمین کشاورزی و جاده و خیابان شده بود.

خصوصیات منحصربه فرد تپه سیلک
تپه ســیلک دروازه ای برای ورود به گذشــته اســت. در نتایج پژوهش های انجام شــده توســط گیرشمن و 

حیرت انگیز اشاره شده است. در دکتر شــهمیرزادی به طور مفصل به خصوصیات ایــن مکان تاریخی 
اســت؛ ولی طبق آثار حال حاضر تپه سیلک یک نقطه گرم و خشک 

باستانی به دست آمده از هزاران 
ســال قبل این تپه 

منطقه ای جنگلی و مرطوب بوده و انواع حیوانات اهلی و وحشی در این نقطه وجود داشته اند. طرح و نقش های 
روی ظروف سفالی به ما نشان می دهند که حیواناتی مثل شیر، پلنگ، گوزن و آهو در این منطقه زندگی می کرده اند. 
درگذشته رودخانه ای هم در تپه سیلک وجود داشته که به یک دریاچه منتهی می شده و با توجه به نقش ماهی های 
روی ظروف ســفالی احتماال ســاکنین این منطقه در رودخانه ماهیگیری می کرده اند.اشاره به ظروف سفالی 
کردیم و بد نیست به این موضوع توجه کنیم که یکی از نکات جذاب و شنیدنی درباره این منطقه باستانی وجود 
خرده سفال های چند هزار ساله روی زمین و اطراف تپه هاست که به باستان شناسان برای شناخت هرچه بهتر 
این منطقه خیلی کمک کرده اند. این ظروف سفالی ارزشمند شامل ظروف دهان گشاد، ظروف منقاردار، کاسه، 
کوزه ، جام و پیاله های کرم یا زرد رنگ هستند. روی این ظروف با رنگ سیاه یا قهوه ای تیره اشکال و نقش های 
هندسی، جانوری یا تلفیقی از هر دو کشیده شده است.پیدا شدن دوک های ریسندگی و بافندگی یکی از چیزهای 
باورنکردنی درباره تپه سیلک است که نشان دهنده آشنایی مردم این تمدن چند هزار ساله با صنعت ریسندگی 
و بافندگی است. با کشف کوره ذوب فلز در بخش جنوبی این تپه، کلکسیون عجایب تکمیل شد و می توان گفت 
تپه سیلک یکی از صنعتی ترین شهرهای آن زمان بوده است. به احتمال بسیار زیاد ساکنین سیلک با ذوب کردن 
فلزات مختلف برای خود ابزار و وسایل مختلفی می ساخته اند.در خرابه های به جا مانده از تپه سیلک چند اسکلت 
انسان هم پیدا شده است. این اسکلت ها به همراه اشیای ارزشمند و قیمتی در موزه  لوور پاریس، موزه ملی ایران 
و موزه ای که در کنار این مجموعه باستانی قرار دارد، نگهداری می شوند.شواهد نشان می دهند که مردم سیلک به 
کشاورزی و پرورش حیوانات اهلی مشغول بوده اند. ساکنین سیلک برای محافظت از خودشان در برابر سرما و 
گرما اتاق های کوچکی از جنس شاخ و برگ درخت می ساختند و در آن ها زندگی می کردند تا اینکه بعدها تصمیم 

به ساخت خانه های گلی گرفتند.

مسیر دسترسی و اطالعات بازدید
اگر مبدأ حرکت به ســمت کاشــان را پایتخــت در نظر بگیریم بایــد دو ســاعت و نیم رانندگــی کنید و ۲۳۵ 
کیلومتر را طی کنید تا به شــهر زیبای کاشــان برســید. تپه ســیلک در جنوب غربی کاشــان و ســمت راست 
خیابان امیرکبیر که همان جاده کاشــان – فین اســت، قرار دارد. برای دسترســی به این محوطه باســتانی 
 باید در خیابان امیرکبیر نرســیده به خیابان امامزاده قاســم)ع( به سمت راســت بپیچید و وارد بلوار 
امیر المومنین کاشان بشوید.کاشان به  دلیل اینکه در همسایگی کویر مرکزی ایران قرار گرفته، در دسته 
شهرهایی با آب وهوای گرم و بیابانی قرار می گیرد. فصول پاییز و زمستان بهترین زمان برای سفر به 
این شهر و بازدید از تپه سیلک یا هر دیدنی دیگر این شهر هستند. آب وهوای کاشان از 

اوایل فروردین تا اواخر اردیبهشت هم 
مناسب سفر و تفریح است.

  ایران گردی

مفاد آراء
8/130  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 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 دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8628 - 1401/07/28 هيات دوم آقای غالمرضا عشقی نژاد 
به شناسنامه شماره 1516 کدملي 1285891368 صادره اصفهان  فرزند محمد جواد  
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 158/26 متر مربع پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حســين 

چراغی افارانی ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

م الف: 1403013  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/131 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 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 دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8178 - 1401/07/21 هيات دوم آقای ابوالقاسم مارانی  به 
شناسنامه شــماره 57 کدملي 1290140782 صادره اصفهان  فرزند حسين  نسبت 
به 246/26 سهم مشاع از 346/26 سهم  ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
346/26 متر مربع پالک شماره 708 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام متقاضی و مع الواسطه 

از گوهر مارانی فرزند حاج رضا تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

م الف: 1403000  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/132  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 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 رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8097 - 1401/07/19 هيات اول خانم فردوس مهر 
عليان گورتانی  به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290244812 صادره فرزند 
مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 
237 مترمربع پالک شماره  1298  فرعی  از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حاجــی رمضان جانثاری 

الدانی ولد مرحوم کاظم طبق اظهار نامه ثبتی
رديف 2- راي شماره 8099 - 1401/07/19 هيات اول آقای رجب سعادت 
نژاد  به شناسنامه شماره 1437 کدملي 1283431890 صادره فرزند رضا علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 237 متر 
مربع پالک شماره  1298  فرعی  از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حاجی رمضان جانثاری الدانی ولد 

مرحوم کاظم طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

م الف: 1402631  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
8/133  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 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 دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8672 - 1401/07/30 هيات دوم خانم کيانا نصر اصفهانی 
به شناســنامه شــماره 1645 کدملي 1282927426 صادره اصفهان  فرزند يداله 
در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 307/71 متر مربع پالک شماره 203 
فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 
 96708 مورخ 97/8/9 دفترخانه 25 اصفهان و ســهم االرث از يدا... نصر اصفهانی

 طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/10

م الف: 1410028  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

8 شــماره آگهــی: 140103902004000072 شــماره پرونــده:  /134
139604002004000854 آگهی مزايــده پرونده اجرايی کالســه: 9603073  
ششدانگ پالک اصلی دو هزار و دويست و شــصت و هفت )2267( پالک فرعی 
هجده هزار و چهارصد و پنج )18405( مفروز و مجزی شــده از اصلی مذکور مفروز 

و مجزی شــده از فرعی 9516 قطعه دو تفکيکی طبقه يک واقع در بخش شــش 
ثبت اصفهان به مســاحت 118/5 متر مربع به انضمــام پارکينگ و انباری آدرس: 
بهارستان بلوک 124 ، خيابان ارديبهشــت غربی، خيابان محتشم کاشانی، خيابان 
شــهيد شــيرازی 9، پالک 1015، طبقه اول، کدپســتی 8144148718 که سند 
مالکيت آن در صفحه 405 دفتر 494 ذيل شماره ثبت 105145 با شماره چاپی سند 
042492- الف/94 و شــماره الکترونيک 139420302024035092 به نام خانم 
فاطمه ستوده فرزند خيراله ثبت و صادر شده اســت با حدود: شمااًل: در پنج قسمت 
که قسمت دوم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی است به طولهای 3/47 متر مربع 
1/25 متر مربع 1/60 متر مربع 1/25 متر مربع 3/93 متر مربع اول ديواريست دوم تا 
چهارم ديوار و پنجره است پنجم ديواريست اول به فضای ملک مجاور شماره 9486 
فرعی از شــماره 2267 اصلی دوم تا چهارم به نورگير مشاعی پنجم به فضای ملک 
مجاور شماره 9486 فرعی از شماره 2267 اصلی شــرقًا به طول 13/83 متر مربع 
ديوار به ديوار است به ملک مجاور شماره 9517 فرعی از شماره 2267 اصلی جنوبًا 
در هفت قســمت که قســمتهای چهارم و پنجم و هفتم آن غربی است به طولهای 
1/75 متر مربع 0/51 مترمربع 4/47 متر مربع 0/96 متر مربع 0/29 متر مربع 2/13 
متر مربع 1/52 متر مربع اول و دوم ديواريست سوم نيم ديوار جلوی بالکن چهارم و 
پنجم ديواريست ششم ديوار و پنجره است هفتم ديواريست اول تا هفتم به فضای 
حياط مشاعی غربًا در پنج قســمت که قسمت دوم آن شــمالی قسمت چهارم آن 
جنوبی اســت به طولهای 3/55 متر مربع 2/94 مترمربع 3/64 مترمربع 2/92 متر 
مربع 5/42 متر مربع اول ديوار به ديوار است دوم ديواريست سوم درب و ديوار است 
چهارم ديواريست پنجم ديوار به ديوار اســت به ملک مجاور شماره 9515 فرعی از 
شــماره 2267 اصلی دوم تا چهارم به راه پله مشــاعی پنجم به ملک مجاور شماره 
9515 فرعی از شــماره 2267 اصلی. انباری قطعه يک به مساحت 7/73 به حدود 
اربعه شماال در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است به طولهای 1/84 متر مربع 
0/82 متر مربع 1/47 متر مربع اول تمام شيشه ای دوم درب و ديوار تمام شيشه ای 
سوم ديوار تمام شيشه ای اول تا سوم به راه پله مشاعی شرقا به طول 1/89 متر مربع 
ديواريست به پشت بام جنوبًا به طول 3/27 متر مربع ديواريست به پشت بام غربا به 
طول 2/71 متر مربع ديواريست به فضای ملک مجاور شماره 9515 فرعی از شماره 
2267 اصلی، پارکينگ قطعه يک به مساحت 12 متر مربع به حدود اربعه شماال به 
طول 2/40 متر مربع خط فرضی به محوطه پارکينگ شرقا در دو قسمت به طولهای 
4/70 متر مربع 0/30 متر مربع اول و دوم خط فرضی است اول به محوطه پارکينگ 
دوم به حياط مشاعی جنوبا به طول 2/40 خط فرضی اســت به حياط مشاعی غربا 
در دو قســمت به طول های 0/87 متر مربع 4/13 متر مربع اول و دوم خط فرضی 
است اول به حياط مشاعی دوم به محوطه پارکينگ که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک 1015 دارای عرصه 189 متر مربع و ساخت اعيانی در طبقات همکف و اول 
می باشد. نمای خارجی پالک آجر و سنگ و درب ورودی ريلی فلزی و پنجره های 
خارجی  آلومنيومی، کف حياط سنگ فرش موزاييک و نمای  حياط آجری، اسکلت 
ساختمان بتنی و ســقف تيرچه بلوک، فاقد آسانسور، دستگاه راه پله کف کف سنگ 
و ديوار سراميک و نرده فلزی می باشد. واحد مورد ارزيابی در طبقه اول به مساحت 
118/5 متر مربع دارای درب ورودی چوبی و قاب فلزی ،کف واحد سراميک، ديوار 
 گچ و رنگ و بخش ديوار کوب MDF ســقف گچ و رنگ و کنــاف و نورپردازی، 
 PVC درب های داخلی چوبی ، ســرويس بهداشــتی کف و ديوار کاشی و سقف
دارای 2 اتاق، آشپزخانه اپن ديوار ســراميک و کابينت MDF، سيستم سرمايشی 
پکيج و شوفاژ و سرمايش کولر آبی، دارای انشعابات  آب مشترک و برق و گاز مجزا 
و قدمت حدود دوازده سال می باشد. در زمان مبادرت و بازديد کارشناسی پالک در 
حال بهره برداری و در اجاره مستاجر مشاهده گرديد. که به موجب سند رهنی شماره 

130669 مورخ 1395/7/3 تنظيمی در دفترخانه اســناد رسمی شماره 99 اصفهان 
در رهن بانک ملی ايران واقع می باشــد و طبق اعالم بستانکار مورد وثيقه تا تاريخ 
1402/01/16 بيمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1401/09/12 در 
اداره اجرای اسناد رهنی و شــرطی اصفهان واقع در اصفهان خيابان هشت بهشت 
شرقی چهار راه اول شــهيد صداقتی ابتدای خيابان الهور سمت چپ طبقه سوم از 
مبلغ 13/000/000/000 ريال )سيزده ميليارد ريال( شروع و به هر کس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/08/25 درج و منتشــر 
می گردد. توضيحًا  شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده 
به حساب سپرده ثبت به شماره حساب IR090100004061013207670192 و 
شناســه واريــز 998108561161070070570000000000 و حضور خريدار يا 
نماينده قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واريز خواهد شد  در اين صورت 
عمليات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزايده تجديد می گردد.  ضمنا درج آگهی 
در سايت سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور به منزله درج آگهی در روزنامه های 
کثيراالنتشــار می باشــد. م الف: 1412092 وکيلی رئيس اداره اجرای اسناد 

رهنی و شرطی اصفهان 
 فقدان سند مالکیت

8/135 شــماره نامــه: 140185602033002881- 1401/08/14 نظــر بــه 
اينکه ســند مالکيت ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی پالک ثبتی شــماره 685 
فرعی از 212- اصلی بمســاحت 573/6 متر مربع واقع در طــرق رود جزء بخش 
11حــوزه ثبتی نطنز بشــماره دفتــر الکترونيــک 139920302033000406 و 
تحت شــماره چاپی 015479 ســری ب ســال 98 و هلوگرام 5480479 به نام 
ربابه غفــاری طرقی فرزند علــی اکبر  ثبت و صادر و تســليم گرديده، ســپس به 
موجــب درخواســت وارده 139921702033000780 مــورخ 1401/08/14 
منضم به دو بــرگ استشــهاديه که امضاء شــهود آن به شــماره شناســه يکتا 
140102155610001032 و رمــز تصديــق 993434 و شــماره 22811 مورخ 
1401/08/14 که به تاييد دفترخانه اســناد رســمی 168 نطنز رسيده است مدعی 
مفقود شــدن ســند مالکيت ششــدانگ پالک مرقوم در اثر اســباب کشی مفقود 
گرديده است و درخواســت صدور المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره يــک اصالحی ذيل ماده 120 آييــن نامه قانون ثبــت  در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 1408568 رحمت اله شــاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه

 ثبت ملک نطنز
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تولید 460 متر فرش با دستان هنرمند مددجویان اصفهانی
۴۶۰ متر فرش با دســتان هنرمند مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان بافته شده 
است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون مددجویان تحت حمایت این نهاد، ۹۰ تخته فرش دســتباف به متراژ ۴۶۰ متر مربع با 
ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تولید کردند.احمد رضایی با اشاره به استعدادسنجی 
و مشاوره شــغلی به مددجویان برای اجرای طرح های قالی بافی، گفت: درحال حاضر ۴۱۰ بافنده با 
ایجاد کارگاه های قالی بافی برای تامین معاش خود فعالیت می کنند.وی با تاکید به کیفیت مطلوب 
فرش های تولیدی مددجویان، ادامه داد: ۲۶۰ مددجوی هنرمند با نظارت ۱۹ اســتادکار حرفه ای در 
قالب طرح راهبری شغلی به تولید فرش دستباف مشغول هستند که پس از تکمیل، توسط راهبران 
به فروش می رسد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان، با بیان اینکه کار نظارت، آموزش و 
هدایت مددجویان بافنده فرش توسط کارشناسان این نهاد انجام می شود، افزود: امسال تاکنون ۱۴ 

کارگاه آموزشی با هدف پایدارسازی طرح برای قالی بافان برگزار شده است.
 

در سال جاری صورت گرفت؛

شناسایی 4 مورد هاری گربه در اصفهان
مدیرکل دامپزشکی استان گفت : امسال چهار مورد هاری در جمعیت گربه های شهری شناسایی شده 
و در صورت غفلت دچار معضالت اساسی خواهیم شد.شهرام موحدی در نوزدهمین همایش کشوری 
کارشناسان بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان )زئونوز( با اشاره به بروز بیماری هاری در 
جمعیت گربه های شهری  اظهار کرد: در سال جاری چهار مورد هاری گربه در اصفهان مشاهده شده 
که اگر جمعیتی از گربه ها به هاری مبتال شود،کنترل این بیماری دشوار خواهد شد.وی افزود: گربه 
برعکس سگ ممکن است هاری خشن داشته باشد و حین حمله سر و صورت افراد را مورد گزش قرار 
می دهد و از آنجایی که گربه، پنجه های خود را با زبــان لیس می زند به طور معمول آلوده به ویروس 
است.مدیرکل دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: تداخل گربه های مبتال به هاری با جمعیت سگ های 
بدون صاحب و ولگرد معضالت بی شماری را به وجود خواهد آورد که پیشگیری از این اقدام نیازمند 
همکاری فرابخشی بین دستگاه هاست.موحدی با اشاره به معضالت واکسیناسیون سگ ها افزود: 

تاکنون بیش از ۲۵ هزار قالده سگ در استان اصفهان علیه هاری واکسینه شده اند.
 

۹ نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور جان باختند
مدیر گروه بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ۷۸ نفر در کشور امسال به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شدند که ۹ نفر از آنها بر اثر این بیماری 
جان باختند.بهزاد امیری در جمع خبرنگاران در حاشــیه همایش کشوری کارشناسان بیماری های 
قابل انتقال بین انسان و حیوان)زئونوز( در اصفهان افزود: امسال با افزایش موارد ابتال و فوت ناشی 
از تب کریمه کنگو در کشور نسبت به ۲ سال گذشته مواجه بودیم.وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: آمار تب کریمه کنگو در سال ۹۹ در کشور ۴۰ نفر مبتال و پنج مورد فوتی و در سال گذشته ۱۳ مورد 
ابتال و ۲ مورد فوتی بود.امیری همچنین با اشاره به اینکه پارسال حدود ۲۶۰ هزار مورد حیوان گزیدگی 
در کشور با ۱۶ فوتی داشتیم، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال نیز تا کنون هشت مورد فوت ناشی از 
حیوان گزیدگی در کشور داشتیم.وی با بیان اینکه در سال جاری نسبت به میانگین پارسال با افزایش 
موارد حیوان گزیدگی در کشور مواجه شدیم، اضافه کرد: در زمان حاضر نمی توان آماری از موارد حیوان 
گزیدگی ارائه کرد زیرا باید تا پایان سال صبر کرد تا آمار جمع بندی شده را ارائه کنیم.امیری با اشاره به 
اینکه در سال گذشته عامل ۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی، سگ و ۱۶ درصد گربه بود، تاکید کرد: از مردم 
می خواهیم که به گربه های بدون صاحب دست نزنند و اگر گربه بیماری را شناسایی یا مشاهده کردند 
به دامپزشکی یا شهرداری اطالع دهند.وی همچنین به مردم توصیه کرد که از غذا دادن به حیواناتی 

مانند سگ و گربه خودداری کنند زیرا این کار باعث ازدیاد نسل آنها می شود.

وعدهجدیددربارهوضعیتآبیاستان:تنشهایآبیاستاناصفهانکاهشمییابد؛

فقط به برکت باران!

کارشــناس اداره کل هواشناسی اســتان با بیان اینکه میزان بارش ها 
در سال زراعی جدید نسبت به مدت مشــابه ۳۰ درصد افزایش یافته 
اســت،گفت: بارش های امســال می تواند تا حدودی تنش های آبی 
استان را کاهش دهد؛ اما نمی تواند اثرات کم  بارشی های قبل را جبران 
کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نوید حاجی بابایی شامگاه 
دوشنبه در جمع خبرنگاران درمورد میزان بارش ها در سال زراعی جدید 
اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته شرایط کم بارشی بر کل کشور و استان 
حاکم بوده و متاسفانه این وضعیت باعث شد که شدت خشکسالی در 
کل مناطق استان افزایش پیدا کند و در حال حاضر ۱۰۰ درصد مساحت 

استان درگیر خشکسالی است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان درگیر دو مدل خشکسالی کوتاه مدت 
و بلند مدت شده، افزود: میزان بارش ها از ابتدای سال زراعی تاکنون 
حدود ۳۰ میلی مترمکعب اســت که این میزان نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشــته ۳۰ درصد و نســبت به بلند مدت ۵۰ درصد افزایش 

داشته است.
کارشناس اداره کل هواشناسی اســتان تصریح کرد: مقایسه وضعیت 
بارش استان از ابتدای مهرماه ســال ۹۸ تا ۲۳ آبان ماه امسال نشان 
می دهد وضعیت بارش در اکثر مناطق اســتان ضعیف بوده و حتی در 

برخی از مناطق شــرقی استان شــرایط بدتر از دیگر مناطق است.وی 
ادامه داد: مقایسه وضعیت بارش اســتان از ابتدای مهرماه سال ۹۹ 
تاکنون به وضوح شرایط کم بارشــی در سطح استان را نشان می دهد. 
شرایط بارش استان از ابتدای مهرماه ســال ۱۴۰۰ تاکنون کمی بهبود 
پیدا کرده و وضعیت بارش اســتان از ابتدای سال زراعی جدید بهتر از 

گذشته است.

افزایش ۹ درصدی بارش ها در کوهرنگ 
حاجی بابایی گفت: بارش ها در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه 
آبی زاینده رود تاکنون حدود ۱۰۲ میلی مترمکعب بوده که این میزان ۹ 
درصد افزایش بارش را نشان می دهد. میزان بارش های سال گذشته 
در کوهرنگ حدود ۱۶  میلی مترمکعب بود که در مقایسه با سال جاری 

بارش ها حدود ۸۶ میلی مترمکعب افزایش داشته است.
وی،با بیان اینکه بارش ها در سال زراعی جدید نسبت به گذشته بهبود 
پیدا کرده، افزود: جریانات سرد اقیانوس آرام یکی از عوامل اصلی رقم 
زننده شرایط کم بارشی در استان طی ۳ سال گذشته بود و خوشبختانه 
این جریانات ضعیف شده اند و این اتفاق به سامانه های غربی مجال 
گذر می دهد. خوشبختانه در سرچشــمه های آبی استان و زاینده رود 

بارش های خوبی را دریافت کرده ایم و این روند مثبت ادامه دار خواهد 
بود و تا پایان ســال زراعی در اکثر مناطق اســتان بارش های نرمالی 
اتفاق خواهد افتاد و انتظار می رود که در مناطق غربی و سرچشمه های 

زاینده رود وضعیت بارش ها بهتر از دیگر نقاط باشد.

تنش های آبی کاهش می یابد 
کارشناس هواشناسی اســتان خاطرنشــان کرد: بارش های امسال 
می تواند تا حدودی تنش های آبی استان را کاهش دهد، اما نمی تواند 
اثرات کم  بارشی های قبلی را جبران کند.حاجی بابایی با بیان اینکه از 
روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه)امروز( سامانه بارشی خوبی در استان فعال 
خواهد شد، افزود: بارش ها از مناطق غربی استان شروع خواهد شد 
و روز پنجشنبه کل مناطق استان را در بر می گیرد. پیش بینی می شود 
که میزان بارش ها در مناطق غربی و سرچشمه های زاینده رود بیشتر از 
سایر مناطق باشد و سامانه تا اواخر روز جمعه ۲۷ آبان ماه فعال خواهد 
بود.وی متذکر شد: همچنین پیش بینی می شــود که سامانه بارشی 
بعدی از اواسط هفته آینده در استان فعال شود و این روند مثبت بارشی 
تا اواخر سال زراعی ادامه دار باشد و شاهد بارش های خوبی در سطح 

استان به ویژه سرچشمه های زاینده رود خواهیم بود.

مقایسهوضعیتبارشاستانازابتدایمهرماهسال
99تاکنونبهوضوحشرایطکمبارشیدرسطحاستان
رانشانمیدهد.شرایطبارشاستانازابتدایمهرماه
سال1400تاکنونکمیبهبودپیداکردهووضعیتبارش
استانازابتدایسالزراعیجدیدبهترازگذشتهاست

با مسئولان جامعه

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان گفت: خانوار هایی 
که بیمه درمانی ندارند می توانند با مراجعه به دفتر 
خدمات بیمه سالمت همگانی تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند.محمد حســین صفاری، جمعیت بیمه 
شدگان بهره مند از خدمات رایگان سالمت همگانی 
را در اســتان یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر بیان کرد و 
گفت: از این تعداد جمعیت زیرپوشــش خدمات 
رایگان ســالمت همگانی در اســتان یک میلیون و 

۳۲۰ هزار نفر، ۷۸۰ هزار نفر زیرپوشــش خدمات 
صندوق بیمه ســالمت همگانی و بیش از ۵۰۰ هزار 
نفر هم در صندوق بیمه ســالمت روســتاییان در 
شــهر های کمتر از ۲۰ هزار نفر هســتند.وی گفت: 
این تعداد بیمه شــده در قالب ۵ صندوق بیمه ای 
از خدمات درمانی چهار هزار موسســه تشخیصی 
درمانی طرف قرارداد استفاده می کنند.مدیرکل بیمه 
سالمت استان با توصیه به کسانی که بیمه درمانی 
ندارند، گفت: این افراد می توانند با مراجعه به دفتر 
خدمات بیمه سالمت همگانی تحت پوشش قرار 
گرفته و از خدمات صندوق بیمه ای رایگان با ارجاع 
از پزشــک خانواده خدمات دریافت کنند.صفاری 

افزود: ســازمان بیمه ســالمت حمایت زوج های 
نابارور را هم در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد و در صورت 
مراجعه به بخش های خصوصی تا ۷۰ درصد تعرفه 
همان مرکز تحت پوشــش قرار داده اســت.وی با 
اشاره به اینکه برای تسهیل در پرداخت هزینه های 
درمــان ناباروری، اســناد بســتری در همان مرکز 
درمان ناباروری محاســبه و فقط ســهم بیمه شده 
پرداخت می شــود، گفت: بیمه سالمت، حمایت از 
زوج های نابارور را افزایــش داده و درمان ناباروری 
در مراکز دولتی را تا ۹۰ درصد و در صورت مراجعه به 
بخش های خصوصی تا ۷۰ درصد تعرفه همان مرکز 

تحت پوشش قرار داده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان خبرداد:

پوشش بیمه سالمت برای خانواده های بدون بیمه

بازدید اصحاب رسانه 
از سوله های مدیریت 

بحران شهر تهران
اهالی رســانه با حضور رییس اداره 
مدیریت بحران از پایگاه های ستاد 
بحران اســتان تهران در مناطق ۶ و 
۱۱ بازدیــد کردند. فضا های ســوله 
هاى بحران به منظــور آماده باش 
در زمان بحران هاست و استفاده از 
سوله به منظور تمرین های آمادگی 
جسمانی گروه های دوام و اقدامات 

امدادرسانی است.

فواید مصرف خیار برای سالمت بدن
کاهش وزن، سالمت قلب و تسکین دهنده درد و ورم از دالیلی است که خیار را به یک انتخاب عالی 
برای مصرف منظم تبدیل می کند.خیار یکی از ســبزی های جدا نشدنی ســاالد و یکی از غنی ترین 
سبزی های آبرسان و در دسترس است که با داشــتن مواد مغذی برای سالمتی و دفع سموم مفید 

است.

خیار، بدن را هیدراته نگه می دارد
آبرسانی کلید حفظ عملکرد های حیاتی بدن است. گرچه مصرف ۸ تا ۱۰ لیوان آب و مایعات دیگر در روز 
مهم است، اما خیار می تواند در تامین این نیاز بدن کمک کند. خیار حاوی حداکثر ۹۶ درصد آب است 

که می تواند بدن را مرطوب نگه دارد و نیاز های روزانه آن را برآورده کند.

خیار  و کمک به کاهش وزن
خیار یکی از بهترین و آسان ترین گزینه های کاهش وزن محسوب می شود.خیار، حاوی فیبر و محتوای 
آب خوبی است و گزینه غذایی بسیار کم کالری برای مصرف آن محسوب می شود، همچنین این میوه 

سبز حاوی سایر ویتامین ها و مواد معدنی ضروری مورد نیاز است.

مصرف خیار برای رفع درد مفاصل
خیار و سایر میوه های ســبز از درد های مفصلی و عضالنی جلوگیری می کند، زیرا خیار نه تنها برای 
سالمت پوست مفید است بلکه باعث تقویت اســتخوان ها و عضالت نیز می شود. برخی محققان 

معتقدند خیار یک داروی طبیعی برای تسکین درد مزمن و عالئم مرتبط با آرتروز است.

خیار برای لثه ها مفید است
حفظ ســالمت دندان و دهان بــرای مقابله با عوارض آن برای ســالمتی مهم اســت. خیار یکی از 
سبزی هایی است که در تنظیم تعادل اسید در دهان حفظ تعادل pH نقش بسزایی ایفا می کند و به 
بدن کمک می کند تا از بریدگی ها و زخم های کوچک جلوگیری یا در زمان کمتری التیام یابند، همچنین 

جویدن منظم خیار می تواند به کاهش خطر ابتال به بیماری های لثه و دندان کمک کند.

تقویت جریان خون با مصرف خیار
خیار سرشار از آنتی اکسیدان است و عملکرد های حیاتی بدن را حمایت می کند. آنتی اکسیدان های 
زیاد موجود در ســبزی هایی مانند خیار می تواند به تنظیم جریان خون، مقابله با رادیکال های آزاد و 
حتی به بازسازی رشد بافت در بدن کمک کنند.خیار غنی از آنتی اکسیدان هایی مانند فالونوئید ها و 
تانن ها است که در جلوگیری از تجمع رادیکال های آزاد موثر هستند و خطر ابتال به بیماری های مزمن 

و عفونت ها را کاهش می دهد.

دفع سموم بدن با خوردن خیار
مصرف خیار به طور منظم می تواند به دفع میکروب ها و سموم ناخوشایند بدن را که ممکن است در 
هضم سالم تداخل داشته باشــند، کمک کند.خیار نه تنها از کمبود آب بدن که یک عامل اصلی برای 
حرکات بد روده است، مراقبت کند، بلکه حاوی مقدار زیادی فیبر اســت که دفعات حرکات روده را 
افزایش می دهد و رشد باکتری های خوب روده را نیز تقویت می کند، همچنین سطح منیزیم و پتاسیم 
موجود در این میوه به از بین بردن مشکالتی مانند احتباس آب، نفخ و بیماری های روده کمک می کند.

خیار سطح کلسترول را تنظیم می کند
خیار دارای نوعی فیبر محلول طبیعی است که به کاهش سطح کلسترول خون کمک می کند، سموم 
را از بین می برد و قلب را سالم نگه می دارد، همچنین کارشناسان متعقدند خیار می تواند کلسترول، 

سطح تری گلیسیرید را کاهش دهد.

وز عکس ر

خبر روزکافه سلامت

اجرای طرح بیمه کارگران 
ساختمانی با کسری بودجه 

17 هزار میلیارد تومانی 
مواجه است

مدیــرکل ســازمان تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان گفــت: در اجرای طــرح بیمه کارگران 
ساختمانی، با کســری بودجه ۱۷ هزار میلیارد 
تومانی مواجه هستیم.مرتضی حاجی کاظمی 
در جمــع خبرنــگاران پیرامون بیمــه کارگران 
ســاختمانی، اظهــار داشــت: بیمــه کارگران 
ساختمانی برای افرادی اســت که در صنعت 
ساختمان ســازی فعال هستند و همه فعاالن 
این صنعت از کارگران ساده گرفته تا جوشکار و 
گچ کار طبق قانون می توانند بیمه شوند و برای 
بیمه نیازی به کارفرمــا ندارند.وی در خصوص 
مدارک مــورد نیاز برای اســتفاده از این طرح، 
تصریح کرد: متقاضیان ایــن طرح باید از فنی 
و حرفه ای پروانه مهــارت دریافت کنند و پس 
از دریافت اتحادیه صنفی، با مراجعه به سامانه 
ثبت نام کنند.مدیرکل سازمان تامین اجتماعی 
اســتان با تاکید بر اینکه داشتن پروانه مهارت 
از فنی و حرفه ای بــرای طرح بیمــه کارگران 
ساختمانی الزامی است، افزود: متقاضیان این 
طرح اگر در شرکت و دفتر متناسب با حوزه کاری 
فعال باشند، نیازی به پروانه مهارت ندارند، اما 
افرادی که کارفرما ندارند، باید پروانه مهارت را 
کســب کنند.وی با بیان اینکه متقاضیان این 
طرح ۷ درصد از حق بیمــه را پرداخت خواهند 
کرد، گفت: نرخ حق بیمه در این طرح ۲۷ درصد 
است که ۲۰ درصد آن از محل صدور پروانه های 
ساختمانی پرداخت می شــود. متاسفانه این 
مبلغ برای بیمه همه متقاضیان کافی نیست و 
به همین دلیل طرح فعال متوقف شده است، 
البته تا پایان شهریور ماه ۹۷ هیچ محدودیتی 
وجود نداشت و همه متقاضیان بیمه شدند، اما 
از آن تاریخ به بعد با توجه به محدودیت منابع 
متقاضیان بیمه نشده اند.حاجی کاظمی گفت: 
طبق برآوردها برای اجرای قانون بیمه کارگران 
ســاختمانی با حدود ۱۷ هزار میلیــارد تومان 
کســری بودجه مواجه هســتیم، با این حال 
مصوبه اصالح قانون و تامین منابع به مجلس 

ارائه شده است

کارشناس بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان های استان اصفهان گفت:به طور میانگین روزانه ۱۷ تن زباله عفونی و تیز و برنده در سطح بیمارستان ها و 
مراکز سرپایی اصفهان تولید می شود.احمد شماعی زواره  اظهار کرد: حجم روزانه پسماند های پزشکی بیمارستان ها و مراکز سرپایی شهر اصفهان و شهرستان های 
مبارکه، لنجان فالورجان، خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون که به محل دفن منتقل می شــود به طور میانگین روزانه حدود ۱۷ تن است که از این میزان ۱۲ تن 
زباله بیمارستانی در مبدأ تولید و بی خطرسازی می شود.وی افزود: روزانه ۵ تن زباله از سطح مراکز سرپایی شامل مطب ها، کلینیک ها، آزمایشگاه ها و ... در ۷ شهر 
بزرگ استان اصفهان تولید می شود که بر اساس ضوابط اجرایی پسماندها، این مراکز یا بایستی از خدمات بی خطرسازی بیمارستان های مجاور استفاده کرده و یا 
از سایت های مرکزی و منطقه ای برای بی خطرسازی پسماند های خود استفاده کنند.کارشناس بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان های استان اصفهان 
تصریح کرد: اکنون ۵۸ بیمارستان در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۳۰ بیمارستان در شهر اصفهان قرار دارد و تمام این بیمارستان ها مجهز به دستگاه بی 
خطرسازی پسماند است.وی گفت: بر اساس ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها موظف به تفکیک، جمع 
آوری، نگهداری و بی خطر سازی زباله های بیمارستانی است و پس از عادی سازی پسماندها، شهرداری ها موظف به حمل و نقل و دفع نهایی این پسماند ها هستند. 
اما محیط زیست خروجی پسماند های پزشکی از دستگاه های بی خطرساز را همچنان ویژه تلقی می کند.شماعی زواره افزود: این نگاه محیط زیست به زباله های 
بی خطر باعث شده که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن صرف هزینه های هنگفت برای فرآیند بی خطرسازی، هزینه حمل و نقل و دفع نهایی را نیز متحمل شود.

بی خطرسازی روزانه 12 تن زباله بیمارستانی در اصفهان

سنا
 ای

س:
عک



سرمربی تیم والیبال پیکان:

یکمیلیاردبرای»محمدموسوی«درخواستکردهاند
سرمربی تیم والیبال پیکان می گوید طبق شــنیده ها سرمربی نیان الکترونیک خراســان برای موافقت با حضور کمکی محمد موســوی با تیم پیکان در جام 
باشگاه های جهان یک میلیارد تومان درخواست کرده است.پیمان اکبری در مورد افزایش تعداد باخت های پیکان و از دست دادن جایگاهی که این تیم در ابتدای 
لیگ داشت، گفت: اینکه چند پله پایین بیاییم در مراحل مقدماتی خیلی برای من نگران کننده نیست. مهم این است که در نهایت عملکرد خوبی داشته باشیم؛ 
اما االن مشکالتی داریم که تالش می کنیم برطرف شان کنیم. سرمربی تیم پیکان در مورد جذب بازیکن کمکی برای حضور در قهرمانی باشگاه های جهان بیان 
کرد: یک بازیکن خارجی جذب کرده ایم و دو سه بازیکن داخلی در صورت موافقت باشگاه هایشان به جمع ما اضافه می شوند. منتظریم ببینیم آیا باشگاه ها با 
ما همکاری الزم را خواهند داشت و کاری که ما سال های گذشته در حق تیم های دیگر انجام داده ایم، در حق ما انجام می دهند یا نه؟ اگر شرایطی که می خواهیم 
اتفاق بیفتد و بازیکنان مورد نیازمان در این سفر به ما کمک کنند، با دلگرمی و شرایط بهتری در این مسابقات حضور پیدا می کنیم.اکبری در پاسخ به این سوال که 

درخواست سرمربی تیم خراسان چه بوده است، بیان کرد: گویا یک رقم یک میلیارد تومانی می خواهند که  شرایط آن برای ما فراهم نیست.
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سیاستمدارانگلیسی:برایمندیگرُمردی»رونالدو«!
انتقاد از کریســتیانو رونالدو بعد از مصاحبه جنجالی اش با پیرس مورگان از حیطه ورزش فراتر 
رفته و حتی به دنیای سیاست هم کشیده شده اســت.از زمان انتشار بخش کوتاهی از مصاحبه 
کریستیانو رونالدو با پیرس مورگان، هر ساعت جزییات بیشــتری از مصاحبه او منتشر شده و 
تنش بین او و منچستریونایتد را افزایش می دهد. مصاحبه ای 90 دقیقه ای که قرار است به صورت 
کامل چهارشنبه شب پخش شود ولی تا اینجا می دانیم کریستیانو در آن از خیانت منچستریونایتد 
به خودش صحبت کرده و می گوید برای اریک تن هاخ احترامی قائل نیست چون احترام ندیده 
است.روزنامه نگاران ورزشــی و کارشناسان فوتبال و ستاره های ســابق یونایتد و دیگر تیم های 
انگلیسی روز شلوغی را پشت سر گذاشتند و همگی مشغول واکنش نشان دادن به صحبت های 

جنجالی رونالدو بودند.
جرمین دفو در بی بی سی مدعی شد که غرور رونالدو خدشه دار شده و او را وادار به چنین واکنشی 
کرده ولی باشــگاه یونایتد از حرف های او چنان ضربه ای دیده که دیگر نمی تواند با کریســتیانو 
ادامه دهد. اریک تن هاخ که ســابقه چندین بار درگیری رســانه ای با رونالدو را دارد مدعی شد 
ستاره پرتغالی می خواهد با این مصاحبه خودش را اخراج کند و در حال حاضر 99 درصد هواداران 
یونایتد پشت اریک تن هاخ ایستاده اند.اما گستره واکنش ها از دنیای ورزش فراتر رفت و حتی به 
سیاست کشیده شد. جرج گالووی، سیاستمدار مشهور بریتانیایی که از قضا هوادار پر و پا قرص 
منچستریونایتد اســت هم به صحبتهای رونالدو واکنش نشــان داد تا مشخص شود ابعاد این 
مصاحبه روز به روز در حال وسیع تر شدن است. جرج گالووی در توئیتر خود با اشاره به آن مصاحبه 

جنجالی نوشت:» حاال دیگر برای من مرده ای کریستیانو«.
 

نویر:جنجالدرهمهرقابتهایمهموجوددارد
مانوئل نویر، دروازه بان تیم ملی آلمان، بــه انتقادها از برگزاری جام جهانی 2022 در قطر واکنش 
 نشــان داد.اهدای میزبانی جام جهانی 2022 به کشــور قطر از همان ابتدا با انتقادهای بسیاری 
روبه رو شد و مخالفین بسیاری داشت.مســائل مربوط به نقض حقوق بشر از سوی دولت این 
کشــور و مرگ هزاران کارگر مهاجر در جریان ساخت ورزشــگاه و دیگر زیرساخت های مورد نیاز 
باعث شد که انتقادها از آنها شدت بگیرد و به معضلی جدی تبدیل شود. موضوعی که در این مدت 
بارها با اعتراض هواداران آلمانی مواجه شده است. نویر در گفت وگو با خبرنگاران در این باره اظهار 
داشت:» همیشه جنجال بسیاری در رویدادهای مهم ورزشی وجود دارد و چنین چیزی پیش از 
این در آفریقای جنوبی، برزیل، روسیه و حتی در المپیک زمستانی پکن هم به وجود آمده بود.«

این دروازه بان آلمانی با انتقاد از رفتارها و اظهارات مقامــات قطری گفت:» در حالی که به تاریخ 
برگزاری این مسابقات نزدیک می شــویم، صحبت غیرقابل قبولی از سوی سفیران جام جهانی 
مطرح می شــود. البته که ما به عنــوان فوتبالیســت می خواهیم روی فوتبال تمرکــز کنیم؛ اما 

نمی توانیم به مسائل دیگر بی تفاوت باشیم.«

حراجپیراهنتیمهلنددرجامجهانیقطربرایکمکبهکارگران
پیراهن های تیم ملی هلند در جام جهانی به منظور بهره منــدی کارگران مهاجر در جام جهانی به 
حراج گذاشــته می شــود.تیم ملی هلند پیراهن های جام جهانی خود را در قطر به حراج خواهد 
گذاشــت تا به کارگران مهاجر کمک کند. فیرجیل فان دایک، کاپیتان تیــم ملی هلند گفت: همه 
می دانند که شرایط کارگران باید بسیار بهتر شود به همین خاطر خوشحالیم که فدراسیون فوتبال 
چنین تصمیمی گرفت.هلندی ها همچنین روز پنجشنبه با تعدادی از کارگران مهاجر در قطر دیدار 
و در مورد وضعیت کنونی تبادل نظر خواهند کرد.تیم ملی فوتبال هلند روز دوشنبه در اولین دیدار 

خود در جام جهانی برابر سنگال بازی می کند.

 رسانه آمریکایی ESPN  مطرح کرد:

نسل طالیی فوتبال ایران؛ دردسر تیم های بزرگ

وبگاه شبکه آمریکایی از تیم ملی کنونی ایران به عنوان »نسل طالیی« 
یاد کرده که می توانند برای تیم های بزرگ دردسر ایجاد کنند.

به گزارش فارس،  رسانه آمریکایی ESPN با انتشار گزارشی درباره تیم 
ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر، با اشاره به »سنت و دستاوردهای 
گذشته ایران در آسیا« از جمله ســه قهرمانی پیاپی در جام ملت های 
قاره کهن، به حضور بازیکنان نســل قبل ایرانــی در لیگ های اروپایی 

خصوصا بوندسلیگا اشاره کرد.
این رســانه به حضور ایران در پنــج دوره از بازی های جــام جهانی و 
بازیکنان باکیفیت تیم ملی در گذشته اشــاره کرده و نوشته است: با 
توجه به کیفیتی که آن ها در گذشــته داشتند، شواهدی وجود دارد که 
نشان می د هد تیمی که راهی قطر می شــود، از همه دوره ها بازیکنان 

با استعدادتری دارد.
گابریل تان، خبرنگار ESPN در ادامه نوشــته است: حاال این سوال 
مطرح می شــود: آیا نســل طالیی فوتبــال ایران می تواند امســال 
تاریخ سازی کند؟ مخصوصا اینکه در گروه سختی با آمریکا، انگلیس 

و ولز قرار گرفته است؟ پاسخ ساده »بله« است.
تان با اشــاره به جام جهانی 20۱۸ نوشــت: اگر به عقب برگردیم، تیم 

ملی در گروه سخت تری با اســپانیا و پرتغال قرار داشت و به صورت 
شگفت آوری در نزدیکی صعود تاریخی از گروه خود و راه یابی به مرحله 
حذفی بود. ایران پــس از پیروزی نزدیک برابر مراکش و شکســت 
آبرومند نزدیک از اسپانیا، با پرتغال یکی از غول های اروپا مساوی کرد. 
نتیجه بازی با پرتغال هم می توانست با پیروزی ایران همراه شود، اگر 
طارمی آن فرصت دقیقه آخری را از دست نمی داد. در هر صورت، ایران 

به شیوه ای نفس گیر، پس از اسپانیا و پرتغال قرار گرفت.
نگارنده مطلب، در ادامه درباره تیم ملی کنونی ایران می نویسد: حاال 
چهار سال بعد، آن ها قوی تر شده اند. ۱۳ بازیکن از 2۵ مسافر قطر در 
اروپا بازی می کنند. مهدی طارمی که آن فرصــت را در مقابل پرتغال 
از دســت داد، در اروپا با پورتو می درخشــد و در مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان اروپا پنج گل به نام خود ثبت کرده است.
ســردار آزمون که از زمان انتقال به بایرلورکوزن با مصدومیت دســت 
به گریبان اســت، چهار بار پیاپی با تیم زنیت ســن پترزبورگ قهرمان 
لیگ روسیه شده و در فصل 2۱/2020 هم بهترین بازیکن فصل لیگ 

روسیه شد.
علیرضا جهانبخش و ســامان قدوس حاال تجربه حضور در لیگ برتر 

انگلیس را در کارنامه دارند، مجید حســینی و علی قلی زاده به دنبال 
بســیاری از پیشــینیان خود، در خارج از ایران نمره قبولی گرفته اند و 
بازیکنان باتجربه ای مانند کریم انصاری فرد و ســعید عزت اللهی هم 
با اینکه در لیگ های ســطح باالیی نیســتند، اما رونــد رو به جلویی 

داشته اند.
این رســانه آمریکایی ســپس به تمجید از ســرمربی تیم ملی ایران 
پرداخت و افزود: شاید موضوع مهم تر این است که ایران توسط یکی 
از زیرک ترین و کاربلدترین مربیان تاکتیکی هدایت می شود. او سال 
20۱9 و پس از جام ملت های آســیا از ایران رفت؛ اما در ماه سپتامبر 

جایگزین دراگان اسکوچیچ شد.
تان در پایان نوشت: برای یک فردی که آشنایی به مسائل فوتبال ندارد، 
کنار گذاشــتن ایران در نگاه اول ســاده به نظر می رسد. رنگ و لعاب 
زیادی هم دور و بر تیم های مدعی گروه B جام جهانی است؛ انگلیس، 
آمریکا و حتی ولز به دلیل عاملی مانند گرت بیل. این البته موضوعی 
است که ایرانی ها ر ا اذیت نمی کند. زمان خواهد گفت اما فرصتی برای 
ایران وجود دارد که فصل جدیدی در تاریخ حضور خود در جام جهانی 

را بنویسند؛ فصلی که مدت ها منتظر آن بودند.

سوال روز

»علیدایی«بهقطرنمیرود
علی دایی، بازیکن اسبق فوتبال ایران از حضور در رویداد جام جهانی قطر انصراف داد.به گزارش ایسنا، 
علی دایی، پیشکسوت فوتبال ایران که به گفته خودش همزمان از سوی فدراسیون فوتبال قطر و فیفا 
به افتتاحیه جام جهانی 2022 دعوت شــده بود اعالم کرد که برای حضور در این رویداد فوتبالی به قطر 
نخواهد رفت.علی دایی در پستی در شبکه های اجتماعی اعالم کرده است که »با وجود دعوت رسمی فیفا 
و فدراسیون فوتبال قطر برای حضور در جام جهانی به همراه همسر و دخترانم، جواب منفی دادم«.وی 
دلیل این انصراف را حضور در میهن و همدردی با تمام خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند، 

اعالم کرده است.
 

محکومیتپنجمیلیاردیاستقاللدرموردیکبازیکن
کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.به گزارش ایسنا، 
آرای صادره به شرح زیر است:-در پی شکایت احمد موسوی از باشگاه استقالل، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ ۴۸ میلیارد و 2۶۸ میلیون و ۵۶0 هزار و ۶۴۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۵2 میلیون 
و 2۵۴ هزار و ۶22 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.-با توجه به شکایت علی عباسی 
از باشگاه ایران جوان بوشهر، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان با توجه به اعالم رضایت وی، قرار رد 
صادر کرد.-در پرونده شکایت محمدرضا فصیحی از باشگاه ایران جوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ یک میلیارد و ۳00 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 2۸ میلیون و ۳۴0 هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به خواسته خواهان بابت مازاد به میزان 200 
میلیون ریال قرار رد صادر کرد.-با توجه به شکایت محمد عابدی از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه 
به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱9 میلیون و ۶20 هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

در حق خواهان محکوم شد.
   

وزنهبردار102کیلوگرمایران:خداحافظینکردهام
وزنه بردار دسته ۱02 کیلوگرم ایران اعالم کرد که کناره گیری نکرده است و برای مسابقات سال 202۳ آماده 
می شود.امیر حقوقی درباره  اینکه گفته می شود وزنه برداری را کنار گذاشته است، بیان کرد: اخیرا شایعه ای 
ایجاد شده مبنی براینکه از وزنه برداری کناره گیری کرده ام؛ اما این مسئله درست نیست و من وزنه برداری 
را کنار نگذاشته ام. برعکس، با قدرت برای مسابقات قهرمانی آسیا 202۳ تمرین می کنم.وی افزود: من 
برای بازی های آسیایی هانگژو نیز برنامه دارم و می خواهم  در ترکیب تیم باشم و مدال خوش رنگی بگیرم 
و باعث شادی مردم شوم.دارنده مدال برنز قهرمانی جهان 202۱ در مورد علت اینکه در لیگ وزنه نزد، گفت: 
من در لیگ قراردادی ندارم؛ اما برای هفته دوم و سوم لیگ نیز تمرین می کنم تا اگر تیمی مایل بود برایش 
وزنه بزنم. یک هفته پیش نیز از ماموران بین المللی مبارزه با دوپینگ به خانه من در تبریز آمدند و به عنوان 

اولین نفر از من تست دوپینگ گرفتند و آماده آزمایش دوپینگ هستم.
 

ایران؛پیرترینتیمجامجهانی
تیم ملی ایران با پیرترین ترکیب خود راهی جام جهانی 2022 شد تا مسن ترین تیم جام جهانی 2022 نیز 
لقب بگیرد.۳2 تیم حاضر در جام جهانی 2022 قطر از روزهای گذشته ترکیب نهایی خود را برای حضور در 
این رقابت ها اعالم کرده اند که تیم ملی ایران تبدیل به پیرترین تیم ملی حاضر در این رقابت ها شده است.

میانگین سنی تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کی روش 2۸.9 سال است که از این حیث باالتر از هر ۳۱ 
تیم دیگر حاضر در رقابت ها قرار گرفته است. بعد از ایران تیم های مکزیک با 2۸.۵ سال، آرژانتین با 2۷.9 
سال و برزیل با 2۷.۶ سال در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.جوان ترین تیم جام جهانی نیز غناست که 
دارای میانگین سنی 2۴.۷ سال است. تیم  ملی آمریکا، رقیب ایران در جام جهانی با 2۵.2 سال دومین 

تیم جوان جام جهانی است.

کافه ورزش

ساکرنت:آیانسلطالیی
ایرانامسالمیتواند
تاریخسازشود؟

یک سایت آمریکایی به تحلیل وضعیت تیم 
ملی فوتبال ایران پرداخته و شانس این تیم 
را برای موفقیت زیاد دانسته است.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ســاکرنت، وقتی صحبت از 
سنت و دستاوردهای گذشته به میان می آید، 
کمتر تیم آســیایی می تواند تاریخ غنی تری 
نسبت به ایران داشته باشــد.برنده سه جام 
متوالی جام ملت های آســیا از سال ۱9۶۸ تا 
۱9۷۶ توانسته اســت بازیکنان بزرگ زیادی 
را به فوتبال جهــان معرفی کنــد. بازیکنانی 
مانند علی دایی و علی کریمی که هر دو برای 
بایرن مونیخ بازی کردند و مهدی مهدوی کیا 
که در تیم آلمانی هامبورگ جایگاه اســطوره 
ای دارد.تیم ملــی که اولین حضــور خود در 
جام جهانی را در اوایل سال ۱9۷۸تجربه کرد، 
همواره در میان بهترین های آسیا قرار داشته 
و طی ســه دوره اخیر بزرگ تریــن تورنمنت 
فوتبالی حضور داشته است. با این حال با وجود 
تمام کیفیت های قبلی که در گذشته به آن ها 
ارجحیت داده بود، ایران هرگز در جام جهانی از 
مرحله گروهی صعود نکرده است.شواهد نشان 
می دهد هیچ تیمی به اندازه تیم 2022 ستاره 
ندارد و به همین خاطر در این دوره شــانس 
زیادی برای کسب موفقیت بزرگ دارد. حال 
سوال اینجاست: آیا نسل طالیی ایران امسال 
می تواند تاریخ ساز شود؟چهار سال پیش ایران 
در گروهی بود که با حضور اسپانیا و پرتغال گروه 
سخت تری نسبت به این دوره داشت ولی در 
همان دوره فقط یک امتیاز کــم آورد تا بتواند 
صعود کند. ۱۳ نفر از ترکیب 2۵ نفره آن ها برای 
جام جهانی 2022 قطــر در اروپا حضور دارند.

مهم تر از همه، ایران توسط یکی از زیرک ترین 
و باهوش ترین ســرمربی ها در فوتبال یعنی 
کارلوس کی روش هدایت می شود، کسی که 
تیم ملی را پس از جام ملت های آســیا 20۱9 
ترک کرد؛ اما اخیرا جای دراگان اسکوچیچ را 
گرفت.زمان مشخص خواهد کرد که ایران در 
هفته های آینده فصل جدیدی را در تاریخ جام 

جهانی خود می نویسد یا خیر؟

 ۱۳ بازیکن از ۲۵ مسافر قطر در اروپا بازی می کنند. 
مهدی طارمی که آن فرصت را در مقابل پرتغال از دست 
داد، در اروپا با پورتو می درخشد و در مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان اروپا پنج گل به نام خود ثبت کرده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

وقتیبرزیلیها
هوادارایرانشدند

2۶ خــرداد ۱۳9۳؛ در هفتــه اول 
مرحله گروهی و در گروه F دو تیم 
ایران و نیجریه به مصاف هم رفتند 
که این دیدار با تســاوی بدون گل 
به پایان رسید. نکته قابل توجه در 
این دیدار حضور هواداران برزیلی 
در ورزشگاه بود. برزیلی ها در طول 
این دیدار در کنــار هواداران ایرانی، 

تیم ملی ایران را تشویق کردند.

عکس: ایسنا

پاســور تیم والیبال پیکان در مــورد عملکرد پیکان 
گفت: کمی روند تیم خوب نیســت؛ اما رفته رفته با 
همدلی بازیکنان، کادر فنی و با تمرین بیشتر، بهتر 
می شود؛ همه تیم ها در طول فصل برد و باخت دارند 
و نمی شــود به آن بحران گفت. هفته نهم لیگ برتر 
والیبال مردان برگزار شد و تیم های پیکان و شهداب 
برابر هم به میدان رفتند. پیکان در حالی که دو ست 
اول این مسابقه را از آن خود کرده بود، در سه ست 
دیگر مغلوب حریف شد. این تیم اکنون با پنج برد، 
چهار باخت و ۱۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی 
قرار دارد.محمدطاهر وادی، پاســور ملی پوش تیم 
پیکان در گفت وگو با ایســنا به دیدار مقابل شهداب 
اشاره و بیان کرد: بازی خوبی با شهداب داشتیم و هر 
دو تیم خوب کار کردند. ما هم خوب شروع کردیم اما 

از ست سوم اشتباهاتی داشتیم. ست پنجم فرصت 
جبران بود؛ اما اســتفاده نکردیم.وی در مورد اینکه 
پیکان نســبت به اوایل لیگ عملکرد ضعیف تری 
داشته اســت،   بیان کرد: االن کمی روند تیم خوب 
نیست؛ اما رفته رفته با همدلی بازیکنان، کادر فنی 
و با تمرین بهتر می شود. همه تیم ها در طول فصل 
برد و باخت دارند و نمی شود به آن بحران گفت؛ اما 
باید زود به دوران خوب برگردیم تا از باالی جدولی ها 
عقب نیفتیــم.وادی با بیان اینکــه کادر فنی نقطه 
ضعف تیم را می داند و برای آن برنامه ریزی می کند، 
 تاکید کرد: تیم ها با توجه به قهرمانی پیکان در آسیا و 
نایب قهرمانی در فصل قبل، با تمام توان مقابل ما به 
زمین می آیند و باید آماده اینگونه مسابقات باشیم.

وی در واکنش به اینکــه برخی معتقدند حق وادی 

در سال های گذشته خورده شده و در ترکیب اصلی 
تیم ملی قــرار نمی گرفت؛ اما اکنــون که به ترکیب 
تیم آمده خیلی خوب کار می کند،   گفت: گذشــته 
و دیگر نمی شــود کاری کرد ولی االن کــه آمده ام 
تمام تالشم را می کنم که بهترین عملکرد را داشته 
باشم.  پاسور تیم ملی ایران در پاسخ به این سوال 
که پدرتان همچنان در والیبال شما تاثیرگذار است و 
راهنمایی تان می کند، گفت: پدرم برایم مشاور خوبی 
است. خیلی با هم حرف می زنیم و اشتباهاتم را به 

من گوشزد می کند.

پاسور تیم والیبال پیکان:

نمیشودبهبردوباختتیمهاگفت»بحران«
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مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اصفهان، حماســه عظیم ۲۵ آبان را برگ 
زرینی از حماسه آفرینی، والیتمداری، ایثار و صبوری ملت ایران و مردم استان 
اصفهان در تاریخ انقاب برشمرد و گفت: ۲۵ آبان، نماد دلدادگی، ایثار و شدت 

عاقه مندی مردم اصفهان به انقاب اسامی است.
حجت االســام  مهدی فوقی در نشســت جمعی از مبلغان، مدیران و کارکنان 

تبلیغات اســامی شهرستان های اســتان به مناســبت ۲۵ آبان روز حماسه و 
ایثار مردم اصفهان، ضمن گرامیداشت این روز، اظهار کرد: ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ 
روزی اســت که هرگز از ذهن ها زدوده نمی شــود و مردم اصفهــان بر این روز 
می بالند، چراکه در این روز ۳۷۰ الله  خونین عملیات محرم، در میدان امام)ره( 

و خیابان های اطراف آن بر روی دستان مردم بدرقه شدند.
وی با بیان اینکه تشییع باشــکوه ۳۷۰ شهید در یک روز باعث شد مردم استان 
اصفهان با عزمی جزم تر در دفاع از اسام و کشور خود ظاهر شوند، خاطر نشان 
کرد: این حماسه و ایثار آن چنان درخشان بود که امام)ره( و رهبر معظم انقاب 
اسامی آن را مصداق دیگری از ســرافرازی در امتحانات الهی و مظهر غیرت و 

ایثار دانستند.
 فوقی این حماسه عظیم را برگ زرینی از حماســه آفرینی، والیتمداری، ایثار و 
صبوری ملت ایران و مردم اســتان اصفهان در تاریخ انقاب برشــمرد و افزود: 
۲۵ آبان، نماد دلدادگی، ایثار و شــدت عاقه مندی مــردم اصفهان به انقاب 

اسامی است.
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود 

با اشاره به نقشه های دشــمنان برای منحرف کردن اندیشــه و اعتقاد جوانان 
و نوجوانان و خدشــه به ارزش های اســامی و انقابی، گفت: دشــمن از همه 
ابزارهای موجود برای به انحراف کشاندن اندیشه های جوانان استفاده می کند 
و با ایجاد جذابیت های ظاهری در میدانی که مــا برای گفت وگو و تبلیغ انقاب 

باز کرده ایم، بازی می کند.
وی با بیان اینکه جهاد تبیین را به درســتی رهبر معظم انقــاب مطرح کردند، 
اضافه کرد: ما باید خودمان در عرصه  بیان واقعیت ها میدان داری کنیم و فرصت 
تحریف را از دشــمن بگیریم.مدیرکل تبلیغات اســامی استان اصفهان گفت: 
جهاد تبیین، استفاده همه جانبه از تمام فرصت ها و ظرفیت های موجود و قابل 

وجود برای تبیین فضای واقعی و دور از تحریف برای نسل جوان است.
وی به رویکرد سازمان تبلیغات اسامی در اســتان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
امروز سازمان تبلیغات اسامی نه فقط برای جوانان مذهبی و انقابی و روشن 
ساختن مســیر حرکت انقاب اســامی آمده، بلکه با رویکرد تحولی در تبلیغ، 
به دنبال آن اســت که فرصت برابــری را برای فهم دیــن، آرمان های انقاب و 
اسام برای نســل جوان فراهم کند.فوقی ارتباط صمیمانه و موثر با نسل جدید 

را ضرورتی برای نجــات جوانان از دام بهاییت و وهابیت و امثال آن دانســت و 
خاطرنشــان کرد: رویکرد رفتاری ما در عرصه تبلیغ باید فهمیدن، گوش کردن 
و شنیدن حرف های جوانان و نوجوانان باشــد.وی افزود: گفتمان سازی برای 
جوانان و نوجوانان یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با تکرار و بارش اندیشه 
فضاهای گفتمانی را تقویت کنیم.فوقی گفت: رویکرد سازمان تبلیغات اسامی، 
مردمی کردن تبلیغ است و از مباحث آموزشی و فرصت  تبلیغ توسط افرادی که 
در زمان های کوتاه می توانند موثر باشــند و همکاری کنند همچون ورزشکاران، 
هنرمندان، اصنــاف و ... به عنوان ظرفیت هــای ناب تبلیغی اســتفاده کرده و 

ظرفیت سازی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسامی اســتان اصفهان با بیان اینکه رهبر معظم انقاب طی 
سال های گذشته و در بیانیه ها و بیانات شان مسیر و افق های پیش رو را برای ما 
روشن کرده اند، اضافه کرد: شاید باشند افرادی که ظاهر مذهبی نداشته باشند، 
ولی در فضاهای گفتمان ســازی می توانند به کمک انقاب اسامی بیایند، باید 
بتوانیم ارتباط خودمان را فــارغ از ظواهر افراد تعریف کنیم و این روزنه ای برای 

حرکت های تحولی خواهد بود.

هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های استان جهت برپایی 
باشکوه برنامه های 25 آبان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: تشییع ۳۷۰ پیکر مطهر 
شهدا در روز ۲۵ آبان و اعزام همزمان نیروی نظامی و پشتیبانی به جبهه نشان دهنده روحیه فداکاری، 
شجاعت و والیت مداری مردم اصفهان است.سرهنگ پاسدار محمد رضایی اظهار داشت: در چهلمین 
سالروز ۲۵ آبان هم افزایی خوبی بین نهادهای مختلف با محوریت شهرداری اصفهان صورت گرفته است.

وی افزود: در دولت انقابی کنونی روز ۲۵ آبان به عنوان روز اصفهان در تقویم نام گذاری شده که محوریت 
آن تشییع ۳۷۰ شهید بود؛ اما نقش اصفهان در ســایر رویدادهای انقاب اسامی بی بدیل بوده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به نقش شهدای اصفهان 
در عملیات محرم بیان کرد: رزمندگان جمهوری اسامی از شهر اصفهان نقش موثری در عملیات محرم 
داشتند و استان اصفهان در این عملیات یک هزار و ۲۵۰ شهید تقدیم انقاب کرد که حدود ۷۰ شهید در 
رده فرماندهی قرار داشتند و سردار منصور رییســی و مهدی نصراصفهانی از این فرماندهان بودند .وی 
افزود: ۳۷۰ پیکر مطهر شهدا در روز ۲۵ آبان و سایر شهدا تا پایان آبان ماه در استان و شهر اصفهان تشییع 
شدند؛ بیش از ۵۰ درصد از شهدا مربوط به خود شــهر اصفهان بودند.رضایی تصریح کرد: در این ایام در 
استان اصفهان هم اعزام به جبهه و هم اعزام کاروان های پشتیبانی انجام می شد که نشان دهنده روحیه 
شجاعت، فداکاری و والیت مداری اصفهان است که همواره عیان بوده و در روز ۲۵ آبان به گونه دیگری خود 
را نشان داده است و رزمندگان اصفهان در دفاع مقدس شجاعت دیگری از خود به نمایش گذاشتند.وی 
با تاکید بر الگوبرداری از دفاع مقدس گفت: وظیفه مراکز فرهنگی این است که از این جنگ به نحو احسن 
جهت الگوسازی برای نسل های آینده استفاده کنند و از دفاع مقدس در محورهای مختلف برای جوانان 
و نسل ســوم و چهارم انقاب الگوبرداری کنیم.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: افتخار است که امسال در چهلمین سالگرد ۲۵ آبان شرایط به گونه ای 
است که هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های استان شکل گرفته و نتیجه آن در برنامه ریزی ها دیده 

شده و در روزهای آینده هم مردم شاهد آن خواهند بود.

 اقشار مختلف مردم اصفهان با رهبر معظم انقالب
 دیدار می کنند

معاون سیاسی  استاندار  اصفهان با اشاره به ۲۵ آبان ماه  »روز اصفهان« گفت: نمایندگانی از اقشار 
مختلف مردم استان اصفهان، در این ایام و به مناســبت این روز ویژه، ضمن حضور در محضر رهبر 
معظم انقاب، بیعت مجدد خودشان را با معظم له اعام می کنند.محمدرضا جان نثاری اظهار داشت: 
نمایندگانی از اقشار مختلف مردم استان اصفهان، در این ایام و به مناسبت این روز ویژه، ضمن حضور 
در محضر رهبر معظم انقاب، بیعت مجدد خودشــان را با معظم له اعام خواهند کرد.وی افزود: در 
سال های گذشته و به دنبال شیوع بیماری کرونا، به جهت حفظ سامت مراجعان، محدودیت هایی 
در دیدارهای عمومی با رهبر معظم انقاب درنظر گرفته شــد؛ اما اکنون بســیار خرسندیم که با گذر 
از روزهای شــیوع گســترده این بیماری، دیدارها با رهبر معظم انقاب به صورت حضوری و البته با 
جمعیت بسیار محدود در حال برگزاری است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
بیان کرد: به دنبال درخواســت های مکرر اقشار مختلف مردم انقابی اســتان به ویژه علما، خانواده 
معظم شــهدا، جانبازان و ایثارگران، نویدهایی برای دیدار با رهبر معظــم انقاب طی روزهای آینده 
داده شده اســت که امیدواریم طبق وعده ها، تعداد محدودی از نمایندگان قشرهای مختلف مردم 
استان اصفهان بتوانند با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشند.وی تصریح کرد: چگونگی این دیدار 
و جزییات بیشتر در حال پیگیری اســت و به محض اطاع به سمع و نظر مردم مشتاق، والیتمدار و 

انقابی استان اصفهان خواهد رسید.

 ۲۵ آبان ماه1361؛ روزی که حماسه را مردم آفریدند، 
ایثار را شهدا

 به این عکس ها خیره شو، خیره شو

 به اون روزهای پر از خاطره

      مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

  ۲۵ آبان، نماد دلدادگی مردم اصفهان به انقالب اسالمی است

۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ روزی پر افتخار برای مردم اصفهان است که در دفتر خاطرات 
سبز ایرانیان تا همیشه به یادگار خواهد ماند.لشکر ۱۴ امام حسین )ع( شهرت 
خط شکنی داشت که نشان شجاعت و ایمان بود و ســر در اصفهان را درخشان 
کرده بود. شجاعتی که ریشه در یقین داشته باشد حقیقی است و در سخت ترین 
شرایط نیز از دست نمی رود.با تشــییع پیکر مطهر ۳۷۰ شهید در  تاریخ ۲۵ آبان 
۱۳۶۱، روز حماسه و ایثار و شهادت اصفهان رقم خورد. گردان های عزادار لشکر 
۱۴ امام حسین )ع( در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد با دسته های سینه زنی در 
خطوط جنگی و یگان ها به راه افتادند و مروری شدند بر رخدادهای جنگ های 
صدر اســام.نجوای  عزاداری  برای ســرور و ساالر شــهیدان همه   جا به گوش 
می رسید. نیروهای عراقی که  از حمله رزمندگان ایرانی در ماه محرم می ترسیدند، 
در آماده باش کامل قرار داشتند. در پاییز ۱۳۶۱ چند تیپ و لشکر از سپاه و ارتش از 
جمله لشکر امام حسین )ع( اصفهان ماموریت پیدا کردند تا در منطقه عملیاتی 
موسیان برای انجام عملیات محرم سازمان دهی شوند.در ساعت ۲۲ دهم آبان 
۱۳۶۱، عملیات محرم با رمز یا زینب )س( در منطقه عملیاتی موسیان و شرهانی، 
زبیدات، جنوب شــرقی دهلران در غرب عین  خوش با اهدافی نظیر آزادسازی 
ارتفاعات حمرین در جنوب دهلران و دسترســی به امکانات نفتی داخل خاک 

عراق و شهرک زبیدات آغاز شد.
اهداف عملیات تا نزدیکی های ســحر تامین و الحاق نیروها با موفقیت انجام 
شد؛ ولی در منطقه دیگر درگیری، بر اثر بارندگی و طغیان آب، شکاف ایجاد شد و 

رزمندگان تاش کردند تا دشمن نتواند به آن نقطه دست پیدا کند.
با روشن شدن هوا، هواپیماهای عراقی با تمام توان حمله کرده و با ریختن بمب 
و راکت تاش کردند مانع ادامه عملیات شوند که در همین حین، نیروی هوایی 
جمهوری اسامی ایران وارد صحنه شد و پاسخ مناسبی به نیروی هوایی رژیم 
بعث داد.عملیات تا چهــار روز ادامه پیدا کرد و با خارج کــردن جاده دهلران - 
عین  خوش به طول ۱۰۰ کیلومتر از زیر دید و تیر دشمن، تامین امنیت شهرهای 
موسیان، دهلران و پادگان عین  خوش، دشــت اژیه و دهکده های اطراف آن و 
آزادســازی کوه ها، منابع نفتی موســیان، بیات و حوضچه های نفتی زبیدات، 
تلمبه خانه و ۷۰ قطعه چاه، تامین امنیت قســمتی از مرز به طول ۵۰ کیلومتر و 
اسارت ۳۴۰۰ عراقی با موفقیت پایان یافت.در جریان این عملیات بیش از ۳۰۰ 
نفر  از جوانان اصفهانی به درجه رفیع شهادت رسیدند. چند روز بعد در تاریخ ۲۵ 
آبان  ۱۳۶۱، میدان امام خمینی )ره(   اصفهان  میعادگاه ۳۷۰ شــهید جان برکف 
شد و مردم ســربلند دیار نصف جهان، پیکرهای چاک  چاک عزیزان شان را بر 

شانه هایشان تشییع کردند.
آن روز برای حضور این شهیدان در گلستان شهدای اصفهان فضای کافی وجود 
نداشت؛ به همین دلیل جلسه ای با حضور هیئت اجرایی، ریاست دادگاه انقاب 
و هیئت امنای گلستان شهدا برگزار و طی آن مقرر شد با مذاکره، صاحبان منازلی 
که در جنوب مقبره یوشع نبی قرار داشتند به یک مجتمع مسکونی متعلق به بنیاد 
مسکن و هتل کوثر انتقال داده شوند.کار انتقال و تخریب منازل با کمک جهاد 
سازندگی، شهرداری و مردم انجام شــد و ۳۳۰ قبر برای دفن شهدای عملیات 
محرم آماده شد، اما رویداد دیگری در بعدازظهر همان روز اصفهانی ها را در تاریخ 

حماسه و ایثار ایران زمین جاودانه تر کرد.
همان مردمی که صبح جوانان رشید خود را به خاک ســپرده بودند، بعدازظهر 
جوانان دیگر خود را راهی جبهه های حق علیــه باطل کردند تا خاطره عملیات را 
دوباره زنده کنند. به واسطه همین از خودگذشتگی ها بود که نام اصفهان در تاریخ 
پرافتخار ایران و انقاب اسامی ماندگار شد.امام خمینی )ره( در  مورد  این روز  
تاریخی  فرمودند: »همین چند روز پیش فقط در شــهر اصفهان حدود ۳۷۰ نفر 
را تشییع کردند، مع ذلک همین شــهیدداده ها و داغ دیده ها به خدمت خود به 
اسام ادامه می دهند.  در کجای دنیا می توانید جایی را مانند استان اصفهان پیدا 
کنید؟«مقام معظم رهبری نیز در آن ایام طــی مصاحبه ای در وصف اصفهان، 
فرمودند: »من شنیدم در اصفهان هفت نفر از بچه های یک مادر شهید شده اند 
و وی گریه نمی کند، آیا چه کسی توانسته است به او بگوید که تو که هفت فرزند 
و سه دامادت شــهید شــده اند، بعد از این ها خانه ات را هم بفروش برو پشت 
جبهه ها هم با جانت و هم با پولت کار کن؟ اصا کدام کام و کدام درســی قادر 
است چنین روحیه ای را در یک انسانی ایجاد کند؛ بنابراین این ها کار هیچ کسی 
نیست، بلکه فضای کار انقاب و فضای انقابی است که می تواند چنین معجزه ای 

داشته باشد.«
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مدیر اداره برق منطقه 4 شرکت توزیع برق شهر اصفهان گفت: با فرهنگ سازی ها 
و همکاری ادارات مختلف، در مقطع تابســتان امســال قطعی برق در بخش 
خانگی و اداری اصفهان به صفر رســید.امیر ســلجوقی در جمع خبرنگاران، با 
گرامیداشت روز 25 آبان و یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: محدوده منطقه 4، یکی 
از نقاط پر تراکم، با طیف مختلفی از طبقات اجتماعی و حدود 145 هزار مشترک 

است و باید نگاه ویژه ای به این نقطه از شهر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه خدمات برق این منطقه با 5 دستگاه پست فوق توزیع تامین 
می شود، افزود: با توجه به اینکه شبکه های توزیع فشار ضعیف هوایی و زمینی از 
نظر سطح کیفیت، یکی از پر هزینه ترین شبکه های برق بوده، برای ارائه خدمات 
و اصالح و تعمیرات، نیازمند بودجه و منابع مالی زیادی است و امیدواریم با ارائه 
شبکه پایدار برق به شهروندان و نزدیک شدن به استاندارد های جهانی در حوزه 

خاموشی ها، رضایت آن ها را به دنبال داشته باشد.
سلجوقی با اشاره به آماری از مشــترکان برق منطقه گفت: از 145 هزار و 536 
مشترک، رقمی نزدیک به 118 هزار مربوط به مشــترکان خانگی، 7 هزار و ۹00 
مشترک عمومی و حدود 1۹ هزار و 500 مشترک تجاری بوده و تعداد مشترکان 
صنعتی و کشاورزی محدود اســت.مدیر اداره برق منطقه 4 شرکت توزیع برق 
شــهر اصفهان در تشــریح خدمات این اداره افزود: شــبکه های توزیع برق تا 
زمانی که به کنتور منازل متصل شــود، 2 سطح ولتاژ فشار قوی و ضعیف را طی 
می کنند و یکی از مهم ترین وظایف ما بهره بــرداری، نگهداری و تعمیرات این 
شبکه هاست.وی بیان کرد: از جمله فعالیت های ما، توسعه و بهینه سازی شبکه 
تحت عنوان طراحی و نظارت شبکه ها برای مشترکان جدید، فروش و خدمات 

پس از فروش و لوازم انداره گیری است.

اصالح و بازسازی شبکه های فشار ضعیف شهر اصفهان
ســلجوقی با توجه به قدمت شبکه های فشار ضعیف شــهر، یکی از ابتکارات 
شرکت توزیع برق اصفهان را طرح بازسازی و اصالح ساختار این شبکه ها عنوان 
کرد و گفت: در ســال های گذشته توانســته ایم بر مبنای این طرح که حول 12 
محور در حوزه های مختلف از جمله کیفیت ولتاژ، شبکه های معارض در معابر 
و حفاظت هاست، شــبکه های فشار ضعیف را اصالح ســاختار کنیم که باعث 
باال رفتن کیفیت و عمر مفید شبکه می شــود.مدیر اداره برق منطقه 4 شرکت 
توزیع برق شــهر اصفهان گفت: در سال گذشته ســاختار 55 کیلومتر از شبکه 
توزیع برق در این منطقه با اعتباری بالغ بر 1۹0 میلیارد ریال، اصالح شد.وی با 

اشاره به بافت فرسوده منطقه 4 اصالح ساختار شــبکه را نیازمند هماهنگی با 
سازمان های دیگر دانست و تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم در این حوزه، 
اصالح ساختار شــبکه های برق خیابان های پروین، الهور، مبارزان و سپیده 
کاشانی است که در سال گذشته انجام شد.سلجوقی، تجهیز پست های زمینی 
و هوایی را باعث بهبود عملکرد و تامین برق پایدار عنوان کرد و افزود: در ســال 
گذشته 4 پست زمینی و 5 پســت هوایی با 80 میلیارد ریال اعتبار در محدوده 
خیابان های مبارزان، سروش، حکیم شفایی و مشتاق تجهیز شد که افزایش 
کیفیت برق در اکثر مناطق از جمله نتایج آن بود، به طوری که کمتر نقطه ای در 
این منطقه می توان پیدا کرد که کیفیت برق مناســبی نداشته باشد.مدیر اداره 
برق منطقه 4 شرکت توزیع برق شهر اصفهان ادامه داد: خطوط فشار متوسط 
در این منطقه به صورت زمینی بوده که از لحاظ پایداری بهتر از هوایی اســت، 
ولی اجرای آن با توجه به ترافیک و تاسیسات شهری سخت و پر هزینه است، 
اما با همت اداره برق 8 کیلومتر از این شــبکه در محدوده خیابان های شــیخ 
طوسی و مصلی با اعتباری نزدیک به 38 میلیارد ریال، احداث یا بازسازی شد.

جابه جایی تاسیسات شبکه های برق با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال
وی با وجود هزینه بر بودن انشــعابات زمینی گفت: در ســال گذشــته به 70 
مشترک مسکونی انشعاب جدید داده شــد که این کار در آینده موجب بهبود 
سیستم و شبکه می شــود، همچنین در سال گذشــته با توجه به درخواست 
متقاضیان برای رعایت حریم و جابه جایی تاسیســات شــبکه های برق، 55 
پروژه با هزینه ای بالغ بــر 6 میلیارد ریال در این بخش اجرایی شــد، این در 
حالی است که با اصالح ساختار انجام شــده امسال  این درخواست ها به 35 
مورد کاهش پیدا کرده است.ســلجوقی از فروش هزار و 660 انشعاب تک فاز 
و 550 انشعاب سه فاز در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: عالوه بر واگذاری 
کنتور های جدید، کنتور های قدیمی هم تعمیر و بازسازی شدند که در این زمینه 
یکی از بهترین مناطــق بودیم، در این بخش هزار و 700 دســتگاه با بودجه ای 
نزدیک به 30 میلیارد ریال تعویض شــد؛ همچنین طی 7 ماه نخست امسال 

هزار و 185 انشعاب تک فاز و 200 انشعاب سه فاز به فروش رفته است.
مدیر اداره برق منطقه 4 شرکت توزیع برق شهر اصفهان با توجه به حساسیت 

سنجش نرخ واقعی انرژی افزود: در حوزه لوازم اندازه گیری در سال گذشته 22 
هزار تست در بخش تک فاز و 2 هزار و 585 تست در بخش سه فاز با مبلغ 620 
میلیون ریال انجام گرفت.وی تعمیرات و نگهداری تجهیزات را از دیگر وظایف 
اداره برق عنوان کرد و گفت: در این زمینه همکاری خوبی با سازمان های دیگر از 
جمله شهرداری صورت گرفته ، برای مثال قطع شاخه ها برای توسعه شبکه های 
هوایی از جمله این اقدامات اســت؛ ولی با توجه به سرانه فضای سبز منطقه، 

تالش ما همواره حفظ آن بوده است.

حوادث جرحی ناشی از برق به صفر رسیده است
ســلجوقی،رعایت اصول ایمنی را یکی از دغدغه های اصلی اداره برق دانست 
و عنوان کرد: طی 2 سال گذشته با اطالع رسانی ها و فرهنگ سازی های انجام 
شده، حوادث جرحی ناشی از برق به صفر رسیده است.مدیر اداره برق منطقه 
4 شرکت توزیع برق شهر اصفهان نسبت به اصالح ساختار شبکه فشار ضعیف 
تا پایان ســال اظهار امیدواری کرد و گفت: با توجه به بودجه 610 میلیارد ریالی 
سال جاری، در حال حاضر اصالح ساختار حدود 58 کیلومتر از شبکه اجرایی 
شده و یا در حال اجراست، که بخش بزرگی از این طرح در مناطق کم برخوردار 

و متراکم است.
وی افزود: در همین راستا 5 پست زمینی و 3 پست هوایی با اعتبار 66 میلیارد 
ریال در حال اجرا و برنامه ریزی است.ســلجوقی، انرژی توزیع نشــده و نرخ 
خاموشی را از شاخص های مهم پایداری شبکه دانست و خاطرنشان کرد: در 
ابتدای دهه گذشته نرخ خاموشی نزدیک به هزار دقیقه بود، اما با تالش های 
انجام شــده، امروزه این نرخ به زیر 100 دقیقه در شهر اصفهان رسیده که حتی 
فراتر از بســیاری از کشور های توســعه یافته اســت.مدیر اداره برق منطقه 4 
شرکت توزیع برق شــهر اصفهان افزود: با فرهنگ سازی ها و همکاری ادارات 
مختلف، در مقطع تابســتان امســال قطعی برق در بخش خانگی و اداری به 
صفر رسید، همچنین با اصالح ســاختار انجام شده، خاموشی در سطح معابر 
ظرف مدت 48 ساعت برطرف می شود.وی اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
را از دیگر رویکرد های این اداره عنوان کرد و خاطرنشــان کرد: در سال جاری 2 
دستگاه پست زمینی و یک دستگاه پست هوایی به قابلیت اتوماسیون مجهز 
می شوند که امیدواریم این تعداد در سال آینده به 7 دستگاه افزایش پیدا کند؛ 
همچنین خدمات غیرحضوری اداره بــرق از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در 

این حوزه است.

رییس اداره امالک اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در راستای 
تامین زمین طرح نهصت ملی مسکن استان تا کنون 350 هکتار اراضی مازاد 
دستگاه های دولتی استان اصفهان شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به 
جهادکشاورزی بوده اســت.محمد کیانی در خصوص وضعیت تامین اراضی 
مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از طریق اراضی مازاد دستگاه های دولتی 
اســتان اظهار داشــت: در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، 350 
هکتار از اراضی مازاد ســایر دستگاه های دولتی در ســطح استان شناسایی 
شده است.  وی افزود: از این میزان اراضی شناسایی شده، 241 هکتار آن با 
همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان و حوزه های ثبتی شهرستان 
های اســتان اصفهان تغییر نمایندگی یافته و ســند مالکیت این اراضی به 
نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مســکن و یک مورد هم در شهر 
بهارستان به نام شــرکت عمران شهر جدید بهارســتان به نمایندگی از دولت 

صادر شده است.  
 رییس اداره امالک اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان اذعان داشت: 
برای شناسایی اراضی مازاد دســتگاه های دولتی پس از استعالم وضعیت 
ثبتی اراضی بزرگ در ســطح شــهر از اداره ثبت اســناد و امالک، با دستگاه 
مربوطه مکاتبه صوت می پذیرد تا مطابق با قانون ظرف دو ماه نسبت به تغییر 
نمایندگی اقدام کند بنابراین چنانچه دستگاه های مربوطه در موعد مقرر اقدام 
نکنند، اداره ثبت اسناد و امالک موظف است اسناد این اراضی را به نام دولت 

با نمایندگی وزارت راه و شهرســازی صادر کند.وی اضافه کرد: چندین مورد 
اراضی مازاد دانشگاه ها نیز شناسایی شده از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان 
که مکاتبات انجام پذیرفته و در حال سیر مراحل قانونی و نقشه برداری است. 
  کیانی در خصوص چالش ها و مشــکالتی که برای شناســایی اراضی مازاد 
دستگاه های دولتی وجود دارد، بیان داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اطالعات امالک و اراضی سایر دســتگاه ها را ندارد بنابراین می طلبد 
که اداره کل امــور اقتصادی و دارایی و ســازمان ثبت اســناد و امالک، این 
اطالعات را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم در راســتای قانون جهش تولید 

مسکن اقدام کنیم.
 وی خاطرنشان کرد: بعضی از دستگاه های دولتی اســتان تمایل به تغییر 
نمایندگی اراضی مازاد خود ندارند این در حالی است که عالوه بر ماده 10 قانون 
جهش تولید مسکن، در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 نیز 
دستگاه های دولتی، بنیادها و نهادهای انقالبی مکلف هستند اراضی داخل 
حریم شهری خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.  رییس اداره 
امالک اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیشترین 
اراضی مازادی که از دســتگاه های دولتی استان شناســایی شده مربوط به 
جهاد کشاورزی بوده است که مطابق با توافق به عمل آمده برای چندین شهر، 
مقرر شــده اســت که 50 درصد از این اراضی مازاد در راستای تامین مسکن 

کارکنان آن اداره در نظر گرفته شود.  

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه گفت: تالش مستمر کارکنان فوالد مبارکه از 
ابتدای بهره برداری تاکنون برای کاهش مصارف نسوز با ثبت رکورد 5.۹2 کیلوگرم بر 
تن مذاب در مهرماه سال جاری به بار نشست.به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه 
اصفهان؛ غالمرضا کمالی، مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه، ضمن اعالم این 
خبر  اظهار کرد: رکورد قبلی 6.15 کیلوگرم بر تن مذاب و مربوط به فروردین ماه سال 
13۹7 بوده است.وی با بیان اینکه کاهش حداکثری مواد اولیه به ویژه انواع نسوز ها 
در قیمت تمام شده محصوالت نقش تعیین کننده ای دارد، گفت: در راستای پیگیری 
مدیریت مصارف نســوز طبق شــاخص های جهانی و ارتقای کیفیت این مواد، 
متناسب با افزایش و نیاز تولید، اقدامات متعددی از طرف مرکز نسوز و کارکنان آن 
در حال پیگیری و اجراست که یکی از نتایج چشمگیر آن ثبت رکورد مذکور است.

به گفته مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه، کسب این رکورد ارزشمند به لطف 
خداوند متعال، حاصل تالش و تعهد کارکنان سخت کوش مرکز تعمیرات نسوز و 
پیمانکاران مرتبط، تعامل و همکاری موثر واحد هــای تولیدی و تعمیراتی ناحیه 
فوالدسازی، اجرای صحیح دســتورالعمل های بهره برداری، بازرسی های مداوم 
تجهیزات و همچنین همــکاری واحد خرید مواد مصرفی در تامین مواد نســوز 
باکیفیت است.در پی کسب این موفقیت، برخی از کارشناسان و دست اندرکاران 

ذی ربط در این زمینه اظهارنظر کردند که سخنان ایشان را در ادامه می خوانیم.

رضا جهانشاهی، رییس گروه فنی مرکز تعمیرات نسوز
مواد نسوز همواره یکی از اقالم عمده مصرفی در فرآیند فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم محسوب می  شود که هرگونه نوسان در مقدار، کیفیت و قیمت آن مستقیما 
بر قیمت تمام شده فوالد تاثیرگذار است؛ بنابراین باید با بهبود مستمر و پیش بینی و 
تدارک به موقع مواد نسوز دائما هزینه های مواد نسوز را کنترل کرد.مدیریت مصارف 
و هزینه ها از اهداف اصلی شرکت فوالد مبارکه جهت ادامه حضور موفق در بازار های 
داخلی و جهانی است. با توجه به ســهم تولید فوالد مبارکه در تولید فوالد کشور، 
کاهش مصارف مواد نسوز سهم بسزایی در رسیدن به این هدف خواهد داشت. در 
همین راستا، کیفیت نسوز های مورد مصرف و هم زمان کنترل لحظه به لحظه فرآیند 
فوالدسازی و ریخته گری و تثبیت شرایط بهره برداری منجر به کاهش مصارف و 
هزینه های مواد نسوز می شود.دســت یابی به این افتخار ثمره تالش و پیگیری 
مستمر تمامی کارکنان واحد های واحد نســوز، ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم، پیمانکاران و همکاران واحد خرید مواد مصرفی بوده است؛ ازاین رو از همه 
این عزیزان قدردانی می کنیم.

احمدرضا ایران پور، رییس تعمیرات نسوز فوالدسازی
در ادامه موفقیت های پی درپی شرکت معظم فوالد مبارکه، موفق شدیم این رکورد 
ارزشمند را در زمینه مصرف مواد نسوز ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به 
ثبت برسانیم.یکی از رسالت های بزرگ کارکنان شرکت کاهش هزینه ها و تولید 
اقتصادی است که هم زمان با سایر پارامتر های تولید پیگیری می شود و یکی از 
اقالم هزینه بر مواد نسوز است. این موفقیت مرهون زحمات شبانه روزی کارکنان 
همه واحد های ناحیه فوالدسازی، نسوز، خرید مواد مصرفی و شرکت های پیمانکار 
بوده است. امید است با تالش و کوشش شــبانه روزی بتوانیم گامی در راستای 

سربلندی و اعتالی کشور عزیزمان برداریم.

محمد فخری، رییس تولید ریخته گری
با تشــکر و قدردانی از زحمات و پیگیری های شبانه روزی کارکنان پرتالش واحد 
نســوز که منجر به ثبت رکورد ارزشــمند در مصرف ماهانه نســوز در مهرماه شد، 
دستیابی به این رکورد را به کلیه کارکنان تولید واحد ریخته گری فوالد مبارکه تبریک 
عرض کرده و از تالش ها و مشارکت ایشان در تحقق این امر مهم صمیمانه تشکر 

و قدردانی می کنم.

مصرف روزانه گاز استان پس از گذشت یک ماه به 34 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت:مصرف گاز استان در 20 مهر 51 میلیون مترمکعب 
بوده که اکنون پس از گذشت یک ماه با 67 میلیون متر مکعب به اوج مصرف رسیده 
است.ابوالقاسم عســکری، دی و بهمن ماه را پیک مصرف گاز استان در زمستان 
بیان کرد و افزود: ساالنه 22میلیارد مترمکعب گاز در استان اصفهان توزیع می شود 

ومیانگین مصرف روزانه مشترکان 50 تا 60 میلیون مترمکعب است.وی با اشاره به 
اینکه حدود دو میلیون مشترک در بخش های خانگی، صنعتی و تجاری این استان 
از مزایای گاز بهره مند هســتند، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 30 هزار مشترک به 
تعداد مشترکان استان اضافه شدند.شرکت گاز استان اصفهان گاز طبیعی 114 شهر، 

بیش از 1500 روستا و نیز 17 هزار صنعت استان را تامین می کند.

مدیر اداره برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق شهر اصفهان:

نرخ خاموشی در اصفهان به زیر ۱۰۰ دقیقه رسیده است

ثبت ركورد كمترین میزان مصرف مواد نسوز در شركت فوالد مباركه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

افزایش۳۴ درصدی مصرف گاز استان پس از گذشت یک ماه

رییس اداره امالک اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

شناسایی ۳۵۰ هکتار اراضی مازاد دستگاه های دولتی استان اصفهان 
برای طرح نهضت ملی مسکن

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبــت دوم( واگذاری 

جایگاه مورد احداث پمپ بنزین واقع در ویالشهر به صورت فروش به بخش خصوصی 
صرفًا با امتیاز و احداث پمپ بنزین شهرداری منطقه سه نجف آباد به شماره سیستمی 

20010۹0286000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحــل برگزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 

مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل  آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چــاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 و نوبت دوم 
چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/0۹/03 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 1401/0۹/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 1۹ روز چهارشنبه مورخ 1401/0۹/16

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/0۹/1۹
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 12/500/000/000 
ریال را به صورت وجه نقد به حســاب ســپرده شــماره 10/۹107470/2 با شــماره شــبا 
IR05070000100022۹107470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه 
معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده بعنوان ضمانت شرکت در مزایده 
تهیه و بارگذاری نمایند و ســپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از 

بازگشایی پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی)ره(، شهرداری مرکزی، 

کدپستی 14661-85146 تلفن 031-42640041-3 
مشخصات شهرداری : شناسه ملی : 14000277378  کد اقتصادی: 411443717316   

شماره ثبت: 0۹00544

تجدید مزایده )نوبت دوم( عمومی یک مرحله ای

عبداالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: ۱۴۱2۰۱۴

نوبت اول

فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری جایگاه مورد احداث پمپ بنزین واقع در ویالشهر به صورت 
فروش به بخش خصوصی صرفًا با امتیاز و احداث پمپ بنزین شهرداری منطقه سه نجف آباد
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