
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 02  آذر  1401
28 ربیع الثانی  1444

23  نوامبر  2022
 شماره 3680    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان تشریح کرد 
که »عوارض آالیندگی اصفهان کجا هزینه می شود؟«:

برای رفع عوارض آالیندگی هزینه می شود! 

 یک کارشناس اکوتوریسم 
مطرح کرد:

پتانسیل اصفهان 
برای جذب توریسم 

در فصول سرد 
سال!

 روستای سیور سمیرم؛
 زیبا و رنگارنگ
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آغاز اجرای طرح جهاد روشنایی با 5 هزار 
نیروگاه خانگی در استان اصفهان

مدیریت شهری اصفهان بر استقرار 
نظام HSE در شهرداری تاکید دارد

رقابت فیل و فنجان در بازار اصفهان
 فروشگاه های زنجیره ای چه تاثیری بر عملکرد خرده فروشان دارند؟

افزایش تلفات حوادث 
کار  طی هفت ماهه 
نخست سال جاری

 کمبود دارو را 
انکار نمی کنیم

خشکی زاینده رود 
و کم آبی از عوامل 

تشدید آلودگی هوا
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

بازدیدکنندگان می توانند با خودروهای 
حاضر در نمایشگاه رانندگی کنند
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها م الف: 1414703

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

نوبت دوم

محل انجام موضوع مناقصهردیف 
کار

مدت انجام 
کار )ماه(

مبنای 
برآورد

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت 
در عرصه های بیابانی منطقه فساران 
شهرستان اصفهان به مساحت 100 
هکتار سال 1401 )شماره نیاز در 

سامانه ستاد: 2001003457000001 (

شهرستان 
 اصفهان
)منطقه 
فساران(

11

فهرست 
بهای 

آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1401

16/089/000/000804/450/000
5 کشاورزی 

برای اشخاص 
حقوقی

 1- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ســاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/01 
می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/09/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز پنجشــنبه مورخ 1401/09/17 در محل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکار واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت 
شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکــی یا  واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR260100004061042107670242 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعی و  آبخیزداری استان اصفهان 
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 

94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

آگهی مزايده عمومی 
شركت توزیع برق 

استان اصفهان

موضوع مزايده :  فروش انواع اجناس برقی و غير برقی

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شركت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 

زمان انتشار در سایت : شنبه مورخ 1401/09/05 ساعت 08.00 صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده : پنجشنبه مورخ 1401/09/10 ساعت 19:00

 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1401/09/12 از ساعت 8 صبح الی 12 بعدازظهر تا  چهارشنبه مورخ 1401/09/16  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :  سه شنبه مورخ 1401/09/22ساعت 08:00 صبح 

زمان بازگشایی:  سه شنبه مورخ 1401/09/22ساعت 09:00 صبح 
 زمان اعالم به برنده:  چهار شنبه مورخ 1401/09/23

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 

اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده در بستر سامانه 

و  از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

  محل برگزاری مزایده : سالن جلسات شركت توزیع برق استان اصفهان

ساعت بازگشاییتاریخ بازگشاییشمارهموضوع مزایدهردیف

10010011900000201401/09/2209:00مزایده فروش انواع آهن آالت انبار بختیار دشت-1152

10010011900000211401/09/2209:30مزایده فروش انواع اجناس برقی  انبار بختیار دشت-2153

10010011900000221401/09/2210:00مزایده فروش انواع اجناس  غير برقی انبار بختیار دشت-3154

10010011900000231401/09/2210:30مزایده فروش انواع آهن آالت اسقاط انبار کوشک-4155

5
مزایده فروش انواع چوک چراغ الکپشتی و چراغ 

الکپشتی اسقاط انبار کوشک-156
10010011900000241401/09/2211:00

-تحويل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت 

توزیع برق استان اصفهان به آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .

- شركت توزيع برق استان اصفهان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهی مزايده در صفحات  داخلي روزنامه های  زاینده رود – اصفهان زیبا   بعهده برندگان مزايده می باشد.

- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس 

حاصل نمايند.

7



چهارشنبه 2  آذر  1401 /  28 ربیع الثانی  1444  /  23  نوامبر   2022 / شماره 3680 

سخنگوی آتش نشانی کاشان خبر داد:

 مهار آتش سوزی گسترده در مغازه سیلندرهای گاز مایع
 در کاشان

سخنگوی آتش نشانی کاشان از وقوع آتش سوزی گسترده و انفجار در کارگاه تزریق و توزیع سیلندرهای 
گاز مایع در کاشان و مهار آن با تالش آتش نشانان خبر داد.روح ا...فدایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
موج اصفهان، با اشاره به وقوع آتش سوزی گسترده این مکان در جنب میدان امام حسن)ع( این شهر 
اظهار داشت: ساعت ۱۸ و ۲ دقیقه وقوع این آتش سوزی گسترده  به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی 
اعالم شد.به گفته وی، عوامل آتش نشــانی بالفاصله با ســه خودروی عملیاتی سنگین و یک خودرو 
پشتیبان از ایستگاه های ۲ و ۶ ســازمان به محل حادثه  اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کاشان ادامه داد: با تالش عوامل آتش نشانی بالفاصله سیلندرهای گازمایع در 
معرض انفجار از محل حادثه خارج شد و حریق اطفا و  ایمن سازی محل صورت گرفت.فدایی با بیان اینکه 
در این حریق یک شخص ۵۰ ساله از ناحیه دست دچار سوختگی شد، تصریح کرد: شدت حریق موجب 

انفجار چندین کپسول گاز شده و دو موتورسیکلت دچار سوختگی شد.

 رییس اداره میراث کاشان:

ساخت و سازهای غیراستاندارد به نفع بافت تاریخی 
روستای غیاث آباد نیست

رییس اداره میراث کاشان با انتقاد از وضعیت ساخت و سازهای غیر استاندارد در بافت تاریخی روستای 
غیاث آباد اردهال گفت: ادامه این روند ساخت و ساز با این شرایط به نفع بافت تاریخی روستای غیاث آباد 
نیست.به گزارش تسنیم از کاشان، احمددانایی نیا در حاشیه بازدید از روستاهای غیاث آباد و باریکرسف 
اردهال ضمن انتقاد از وضعیت ساخت و سازهای غیراستاندارد در بافت تاریخی روستای غیاث آباد اظهار 
داشت: ادامه این روند ساخت و ساز با این شرایط به نفع حفظ بافت تاریخی روستای غیاث آباد نیست.

رییس اداره میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی شهرستان کاشــان با انتقاد از اینکه وضعیت 
موجود روستای غیاث آباد برازنده یک روستای هدف گردشگری نیست، تاکید کرد: وجود مرقد نورانی 
حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر، قتلگاه این امامزاده و برگزاری آیین سنتی- مذهبی قالیشویان 
که در فهرســت میراث جهانی نیز ثبت شده از ظرفیت هایی اســت که می توان برای توانمندسازی این 
روستا استفاده کرد.دانایی نیا در این بازدید با بیان اینکه قلعه های تاریخی روستای غیاث آباد نامزد ثبت 
در فهرست آثار ملی می شوند، گفت: دو قلعه تاریخی و آب انبار این روستا شایستگی ثبت در فهرست آثار 
ملی را دارند که امیدواریم با توجه به تفویض کامل شــورای ثبت شمال استان به شهرستان کاشان این 

مهم هرچه سریع تر انجام شود.

350 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کاشان مسدود شد
مدیر منابع آب کاشان از پر و مسدود شدن ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان از ابتدای سال جاری 
تاکنون خبر داد.روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، به نقل از محمدرضا نرجسیان افزود: در 
شهرستان کاشان ۸۸۵ حلقه چاه مجاز وجود دارد.وی ادامه داد:همچنین  از ابتدای سال تا به امروز ۲۴ 
کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های مجاز این شهرستان نصب شده است.مدیر منابع آب کاشان 
اضافه کرد: نصب کنتورهای هوشمند حجمی، پر و مســلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز واقع در 
حریم چاه های آب آشامیدنی از اولویت های این نهاد در سال جاری به شمار می رود.نرجسیان با اشاره 
به ظرفیت ایجاد شده و عضویت استادان دانشگاه این شهرستان در شورای حفاظت آب تصریح کرد: 
بهره گیری از ظرفیت  دانشگاهی برای رفع مشکالت کم آبی دشت کاشان، ارائه گزارش اقدامات مدیریت 
جهاد کشاورزی در راستای الگوی کشــت و مصرف بهینه و میزان صرفه جویی در مصرف آب و اصالح 

شبکه های فرسوده ضروری است.

دبیر جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کاشان:

جام باشگاه های کتاب خوانی؛ با هزینه کم و با مشارکت داوطلبانه مخاطبان برگزارشد
دبیر جام باشــگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کاشــان گفت: جام 
باشــگاه های کتاب خوانی یک نمایش فرهنگی در یک مناســبت خاص 
نبود، بلکه برنامه ای بود که با هزینه کم و با مشــارکت داوطلبانه مخاطبان 
اجرا می شــد.وضعیت کتاب خوانی در کشور شــرایط مطلوب و مناسب 
ندارد چون مــردم به دنبال خواندن کتاب نیســتند و کــودکان هم جدا از 
این شرایط نیســتند. جام باشــگاه های کتاب خوانی، برنامه ای بود که در 
صورت استمرار می توانست ضمن ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه، 
فرصت هایی نظیر شبکه سازی کتاب خوانی و فعالیت های ترویجی مورد 
توجه کودکان نوجوانان را به دنبال داشــته باشد.علی هاشمی، دبیر زبان و 
ادبیات فارسی در گفت وگو با ایسنا، گفت: رقابت در مدرسه به گونه ای است 
که بسیاری از خانواده ها، به مطالعه کتاب درسی برای کسب رتبه های برتر 
و موفقیت در کنکور تمرکز کرده و به کتاب خوانی و تاثیر آن بر زندگی فردی 
و اجتماعی فرزنــدان خود توجهی ندارند و حتی کتاب های غیردرســی را 
مانع پیشرفت بچه ها می دانند.وی افزود: نظام آموزشی در مدرسه، فقط 
محدود به تدریس یک کتاب یکسان در سراسر کشــور است و در نتیجه، 
دانش آموزان و خانواده ها بر این باور هســتند  که نیازی به مطالعه کتاب 
داستان و شعر نیســت .این دبیر زبان و ادبیات فارسی، تصریح کرد: صدا 
و سیما که خود را رســانه ملی می داند، در شبکه های اصلی، برنامه  خاص 
برای معرفی کتاب خوب ندارد و کمتر فیلمی اســت که شخصیت های آن 
اهل کتاب خوانی باشند.هاشــمی تاکید کرد: افراد فعــال در چرخه تولید 
کتاب می توانند برنامه های متنوعی را برگزار کنند تا مخاطبان را به کتابخانه 
و کتاب خوانی تشویق کنند و کتاب در دسترس کودکان قرار بگیرد و کمبود 
کتاب در شهرهای کوچک و روستاها جبران شود.وی گفت: برپایی تورهای 
کتاب گردی، فرصتی است که خانواده ها به کتاب و کتاب خوانی توجه کرده 
و کتاب خوب در زمان مناسب آن باید در اختیار شهروندان جامعه قرار بگیرد 
و کودکان هم حق انتخاب کتاب نیز داشــته باشند.این دبیر زبان و ادبیات 
فارســی، افزود: اختالل در خواندن و فهمیدن، یکی از مشکالتی است که 
دانش آموزان ما گرفتار آن شده اند، در حالی که با خواندن کتاب داستان و 
شعر این مشکل برطرف شده و فرآیند یادگیری درس هایی مثل ریاضی 
و فیزیک نیز آسان می شود.همچنین یک تسهیلگر حوزه کتاب به ایسنا، 
گفت: برپایی جام باشــگاه های کتاب خوانی فرصتی بود تا تسهیلگران به 
شیوه های ابداعی خود در هر منطقه جغرافیایی که زندگی می کنند کتاب 
خواندن را ترویج کرده و فرهنگ مطالعه را نهادینه کنند.معصومه خجوی 
افزود: کتاب خوانی با بخشنامه و جشنواره ترویج نمی شود بلکه باید دولت 
راهکارهای متنوعی را اجرا کند که یکی از این راهکارها توزیع رایگان کتاب 
در مدرسه و مراکز پیش دبستانی و به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها 
است.وی تصریح کرد: دولت برای راه سازی از مردم پول نمی گیرد بنابراین 

باید برای نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی نیز شــرایطی را ایجاد کند که 
کودکان و سایر شــهروندان برای تهیه کتاب، هزینه ای نپردازند حتی اگر 
سالی یک کتاب باشد.این تسهیلگر حوزه کتاب تاکید کرد: جام باشگاه های 
کتاب خوانی منجر به تنوع در شیوه های خواندن کتاب شده بود. بلندخوانی، 
گروه خوانی و قصه گویی شیوه هایی است که کودکان می پسندند که هر سه 
شیوه در این رویداد فرهنگی مورد توجه بود.خجوی گفت: دومین ویژگی 
باشگاه های کتاب خوانی، ترکیب کتاب، هنر و بازی بود که در قالب ساخت 
فیلم از داستان کتاب یا برای معرفی کتاب و حتی تماشای فیلم که یکی از 
ابزارهای ترویج کتاب خوانی بود مورد استقبال کودکان قرار گرفته بود.وی 
افزود: گفت وگو، یکی از شیوه های موثر در ترویج کتاب خوانی است که کتاب 
خوانده شده توسط کودکان مورد نقد و بررسی قرار می گرفت که این شیوه 

هم فرهنگ گفت وگو و احترام به نظر یکدیگر را در جامعه نهادینه می کند.
دبیر جام باشــگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کاشان نیز به ایسنا، 
گفت: جام باشگاه های کتاب خوانی یک برنامه ملی با هدف ترویج فرهنگ 
مطالعه و کتاب خوانی کودکان بود که نخستین دوره آن در سال ۱۳۹۵ آغاز 
شد.انسیه شعبانی تبار، افزود: جام باشگاه های کتاب خوانی یک نمایش 
فرهنگی در یک مناســبت خاص نبود بلکه برنامه ای بود که با هزینه کم و 
با مشــارکت داوطلبانه مخاطبان اجرا می شــد.وی افزود: آموزش، برای 
اجرای هر برنامه یک ضرورت اســت و بر این اساس در تابستان هر سال، 
مربیان و مروجان کتاب خوانی در کارگاه آموزشی شرکت کرده و شیوه های 
جذب مخاطب به روش تسهیلگری و الگوهای ترویج مطالعه را آموزش 
دیده و سپس با حضور ۱۲ نفر یک باشــگاه را تشکیل می دادند.دبیر جام 
باشــگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کاشــان، تصریح کرد: مزیت 

اول جام باشــگاه های کتاب خوانی، محل تشــکیل آن است که می تواند 
در مدرسه، کتابخانه، مســجد، مراکز بهزیستی، سرای محله، فرهنگسرا و 
حتی در مجتمع های مسکونی باشد.شعبانی تبار گفت: دومین ویژگی جام 
باشــگاه های کتاب خوانی، حمایت های هدفمند دولت از جامعه هدف و 
تخفیف به کتاب خوان بود و مخاطبان می توانستند کتاب خود را انتخاب کرده 
و با تخفیف آن را بخرند.وی افزود: گردش کتاب بین اعضای باشگاه در طول 
دوره برگزاری جام باشگاه ها یکی از مزیت های طرح بود به طوری که هر یک 
از آنها می توانست ۱۲ کتاب را بخواند در حالی که فقط یک کتاب خریده بود.

دبیر جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کاشان افزود: بهره گیری 
هم زمان از ظرفیت دستگاه های دولتی و سازمان های غیردولتی یکی دیگر 
از ویژگی های طرح بود که با برنامه های متناسب با هر منطقه بر پایه تجربه 
کنشگران مردمی اجرا می شد و تفاوت های فردی و منطقه مورد توجه بود.

شــعبانی تبار تصریح کرد: برگزاری تورهای کتاب گردی یکی از طرح های 
جام باشــگاه های کتاب خوانی بود. کودکی که بارها همراه خانواده خود به 
فروشگاه می رود این فرصت را داشت که به کتاب فروشی نیز رفته و یک 
تجربه لذت بخــش را رقم بزند.وی گفت: برگزاری جشــن امضای کتاب 
توسط نویسندگان و دیدار با آنها برای همه افراد جامعه جذاب است که در 
باشگاه های کتاب خوانی فراهم شده بود. رویدادهای فرهنگی متنوعی مثل 
مسابقه های نقاشی، عکاسی و کاریکاتور حول موضوع کتاب برگزار می شد 

که بستر مناسبی برای گسترش کتاب خوانی فراهم می کرد.
دبیر جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کاشان اظهار کرد: فعاالن 
فرهنگی در طول دوره برگزاری جام باشگاه ها، ۱۳۰ باشگاه تشکیل دادند که 

جمعیتی حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر عضو آن بودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
گفت: احداث پارک لجســتیک و پایانــه صادراتی 
کشــاورزی در منطقه غرب و با محوریــت تیران و 
کــرون پیش بینــی شــده اســت.امیررضا نقش 
اظهار کرد: بخــش قابل توجهی از  ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در منطقه غــرب اصفهان در حوزه 
کشــاورزی بوده که به منظور حمایت از فعاالن این 
عرصه و کاهش ضایعات پارک لجســتیک و پایانه 
صادراتی راه اندازی خواهد شد.وی افزود: این پایگاه 
صادراتی در امر صادرات و تکمیل حلقه تولید نقش 
مهمی دارد و در امر بسته بندی، برند سازی و تقویت 

بسترهای ارزآوری کمک می کند.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار اصفهان، خاطرنشان کرد: 
پیش بینی ایجــاد این پارک لجســتیک در منطقه 
غرب و با محوریت تیران و کرون انجام شده تا اینکه 
از فرصت های آن برای حمایت از ســرمایه گذاران و 
کشاورزان بهره گرفته شود.نقش با بیان اینکه بخشی 
از مشکالت و موانع تولید از طریق سفر رییس جمهور 
در حال پیگیری اســت، تصریح کرد: مشــکل برق 
شهرک های صنعتی، امکانات زیرساختی و تسهیالت 
در گردش از جمله آن بود که با حمایت های دولت در 
برخی نقاط رفع شده است.وی یادآور شد: ۳۲ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای بیش از ۲ هزار 
طرح پیش بینی و به اســتان اصفهان ابالغ شده که 
به متقاضیان پرداخت خواهد شد.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار اصفهان، اضافــه کرد: این 
تسهیالت به طرح های نیمه تمام کشاورزی با بیش 
از ۳۰ درصد پیشرفت و طرح های صنعتی باالی ۶۰ 

درصد اختصاص می یابد.

معاون استاندار اصفهان خبر داد:

راه اندازی »پارک لجستیک کشاورزی« در تیران و کرون

فرماندار سمیرم:

سرانه فضای فرهنگی سمیرم، متناسب با جمعیت نیست
فرماندار سمیرم گفت: سرانه فضای فرهنگی شهرستان متناسب با جمعیت شهر سمیرم نیست که به دنبال آن هستیم فضاهای فرهنگی در سطح شهر گسترش 
یابد.مراد الیاس پور در گفت وگو با ایسنا درباره لزوم تخصیص اعتبار به حوزه فرهنگ، اظهار کرد: هر چه بودجه فرهنگی شهرستان ها به ویژه شهرستان هایی که 
دور از مرکز استان هستند، زیاد باشد و افزایش پیدا کند بدون شک می توانیم در جهت ارتقای سطح فرهنگی، آگاهی، بینش و بصیرت مردم گام های بلندتری 
برداریم. اعتبارات فرهنگی از طریق تملک دارایی ها و اعتبارات دیگر که به شهرستان تعلق می گیرد به طور متناسب در اختیار ادارات مختلف قرار می دهیم و این 
ادارات در سرفصل هایی که تعریف کرده اند این بودجه را هزینه می کنند.وی افزود: امسال بودجه نسبتا خوبی برای حوزه فرهنگ شهرستان سمیرم پیش بینی 
شده است که امیدواریم این اعتبار تخصیص پیدا کند. بودجه فرهنگی باید برای ارتقای سطح علمی حوزه های علمیه شهرستان سمیرم، آموزش بهتر در آموزش 
و پرورش، کار بیشتر در سازمان تبلیغات اسالمی و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و امور فرهنگی دیگر هزینه شود.فرماندار سمیرم گفت: سرانه فضای فرهنگی 
شهرستان متناسب با جمعیت شهر سمیرم نیست که به دنبال آن هستیم فضاهای فرهنگی در سطح شهر گسترش یابد. اکنون هیچ سینمایی در سمیرم وجود 

ندارد و تنها یک سالن اداره ارشاد نیاز به تجهیزات دارد. البته یک سینمای قدیمی با گنجایش ۷۰ نفر داریم که در حال حاضر غیرفعال است.

خبر روز

وز عکس ر

عطرافشانی مزار شهدای 
گمنام همزمان با آغاز هفته 

بسیج در فریدون شهر
به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج با حضور 
مسئوالن شهرستان و قرائت زیارت عاشورا 
در محل امامزاده تاجعلی فریدون شهر، مزار 
شهدای گمنام فریدون شهر عطرافشانی و بر 
تداوم راه شهدا تاکید شد. همچنین محفل 
انس با قرآن نیز در این روز برگزار شــد تا 
یادآوری شود راه بسیج، از مسیر قرآن جدا 

نخواهد شد.

واگذاری 13 هزار و ۹00 مترمربع اراضی دولتی آران و بیدگل 
در راستای تامین خدمات

۱۳ هزار و ۹۰۰ مترمربع اراضی دولتی آران و بیدگل در راستای تامین خدمات واگذار شد.رییس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه امسال دو قطعه زمین دولتی در مجموع به وسعت بیش 
از ۱۳ هزار و ۹۰۰ مترمربع واگذار شده است، گفت: اداره کل راه و شهرسازی متولی واگذاری اراضی دولتی 
به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن است و همراه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های 
آتی توسعه عمران اقدام می شود.امیرحسین عصارزاده افزود: از جمله اراضی واگذار شده امسال، قطعه 
زمین دولتی به مساحت ۱۱ هزار و ۹۵۰ مترمربع به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن با کاربری درمانی 
بوده که برای ساخت و توسعه واحد آموزشی و توانبخشی در قالب اجاره به شرط تملیک پنج ساله واگذار 
شده است.وی گفت: قطعه زمین دولتی دیگری نیز به وســعت هزار و ۹۷۰ مترمربع واقع در شهرستان 

آران و بیدگل با کاربری اداری و انتظامی جهت ساخت ساختمان کالنتری مرکز آران و بیدگل واگذار شد.
 

برداشت بیش از 650 کیلوگرم زعفران از 110 هکتار مزارع 
شهرستان کاشان

بیش از ۶۵۰ کیلوگرم زعفران از ۱۱۰ هکتار مزارع شهرستان کاشان برداشت شد.مدیر جهاد کشاورزی کاشان 
متوسط برداشت زعفران از هر هکتار را ۶ کیلوگرم بیان کرد و گفت: برداشت زعفران در کاشان از اواخر مهر 
آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد.رضا مظلومی افزود: از هر کیلوگرم گل زعفران ۲.۵ مثقال زعفران به دســت 
می آید و برداشت هر هکتار زعفران زمینه اشتغال پنج نفر را فراهم می کند.وی گفت: با راه اندازی واحد های 
بسته بندی این محصول گران بها و ارزشمند، کشت زعفران می تواند به تجارتی پرسود برای فعاالن عرصه 
کشاورزی و بسته بندی شهرستان کاشان تبدیل شود.وی گفت: زعفران تولید شده در شهرستان کاشان در 

بازار شهر های دیگر و همچنین بازار شهرستان های اصفهان، قم و تهران عرضه می شود.
 

همزمان با دومین روز ازهفته بسیج صورت گرفت؛

بهره برداری از دو طرح در بویین میاندشت
همزمان با دومین روز از هفته بسیج دو طرح دربویین میاندشــت به بهره برداری رسید.مسئول بسیج 
سازندگی ومحرومیت زدایی ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت گفت: به مناسبت هفته بسیج، بخش 
اول مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای با مشارکت سپاه و بخش خصوصی با ۴۰ میلیارد ریال هزینه با زیربنای ۵ 
هزار متر مربع و ظرفیت ۲۰ هزار قطعه به بهره برداری رسید.حسین جدیدی افزود: مرمت وبهسازی قنات 
۴۰۰ ساله فرخی روستای بتلیجه هم با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه با مشارکت بسیج 
سازندگی و جهادکشاورزی بویین میاندشت تکمیل شد و به بهره برداری رسید. قنات فرخی از دو رشته 
قنات تشکیل شده است که ازطریق لوله به هم متصل شده اند.این قنات ۲۸ حلقه چاه دارد و در زمان پر 

آبی تامین کننده آب ۲۳ هکتار از مزارع روستای بتلیجه است.
 

مجمع فعاالن فضای مجازی در نایین برگزار شد
مسئول قرارگاه فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نایین گفت: مجمع فعاالن فضای مجازی 
در شهرستان نایین برای اولین بار برگزار شد.یاسر زندوانی  افزود: هدف از برگزاری مجمع فعاالن فضای 
مجازی در شهرستان نایین، هم افزایی فعاالن فضای مجازی به جهت پیشبرد اهداف انقالب اسالمی به 
ویژه منویات مقام معظم رهبری در عرصه فضای مجازی و رسانه است .وی ادامه داد: نخستین مجمع 
فعاالن فضای مجازی با حضور رییس سازمان فضای مجازی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
برگزار شــد.در این برنامه، دو نفر از فعاالن فضای مجازی به نمایندگی از دیگر فعاالن این حوزه به بیان 
مطالبات و پیشنهادات فعاالن فضای مجازی شهرستان در حضور مسئوالن شهرستانی پرداختند که با 

استقبال مسئوالن به ویژه سرپرست فرمانداری شهرستان نایین همراه شد.

اخبار

بخشدار مهاباد:

ارتقا و شکوفایی بخش 
 مهاباد، نیازمند دوری

 از اختالفات است
بخشدار مهاباد اردستان گفت: ارتقا و شکوفایی 
در بخــش مهاباد نیــاز به همدلــی، وحدت، 
همراهی مردم و مسئوالن و دوری از اختالفات 
کوچک، اما پرحاشیه دارد.سید جالل فاطمی 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بخش مهاباد 
اردســتان با دارا بودن یک شهر و ۱۶ دهیاری و 
۲۱ روستای دارای شورا و ۴۵ روستا و مزرعه در 
اواخر ســال ۱۳۹۸ به عنوان سومین بخش در 
این شهرستان به رسمیت شناخته شده است.
وی با اشاره به خدمات شاخص انجام شده طی 
دو سال گذشــته ای که مهاباد به عنوان بخش 
معرفی شده است، گفت: در ۲ سال و چند ماه 
گذشته مجموعه بخشداری مهاباد بدون حتی 
یک نفر نیروی انسانی و با استفاده از ظرفیت 
دهیاران تمام خدمات را به اهالی مهاباد انجام 
داده است.بخشــدار مهاباد با بیان اینکه طی 
دو سال گذشته درجه تمام روستاهای بخش 
مهاباد ارتقا پیدا کرده است، افزود: در ۹روستا از 
روستاهای بخش مهاباد بازنگری طرح هادی 
صورت گرفته و در چهار روســتای این بخش، 
طرح هادی اجرا شــده است.فاطمی تصریح 
کرد: موضوعات حاشیه ای در شهر مهاباد بسیار 
زیاد است و باعث شده خدمات و پیشرفت در 
این منطقه به کندی انجام شود. به عنوان مثال 
در مدت دو سال گذشته مجموعه شورای شهر 
و شهرداری مهاباد نتوانسته آن گونه که باید از 
ظرفیت های بخشداری اســتفاده کند.وی با 
بیان اینکه تاکنون بیــش از ۱۰۰ هزار متر مربع 
روکش آسفالت با هزینه ۷۴۰۰ میلیارد تومان 
در روســتاهای بخش مهاباد اجرا شده است، 
گفــت: همچنین اجرای بیــش از ۹۰ هزار متر 
مربع بلوک فرش و سنگ فرش، اجرای بیش 
از ۷۰ هزار مترمربع جدول گذاری و کانیو گذاری، 
ایجاد پارک های بازی، توســعه فضای سبز و 
درخت کاری و اصالح شــبکه آبرسانی در اکثر 
روستاهای بخش، اجرای برنامه های فرهنگی، 
هنری و آموزشی در روســتاها مهاباد از جمله 

برنامه های بخشداری بوده است.

با مسئولان

استان
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رییس سازمان جهاد كشاورزی استان:

 برای اجرای الگوی كشت، فقط وزارت جهاد كشاورزی 
پاسخگو نيست

شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان با حضور رییس سازمان، مدیران 
ســتادی و شهرســتانی در مجموعه بوم گردی كاریزی نزدیك شهرســتان مباركه برگزار شد. در این 
نشست مرادمند، رییس سازمان جهاد كشاورزی اســتان اصفهان گفت: اجرای طرح الگوی كشت 
در سراسر كشور تدوین و ابالغ شده اســت و مطالعات این طرح قبال به صورت پایلوت در سطح یكی 
از شهرستان های استان اصفهان انجام شده بود و برش اســتانی آن از سوی وزارت جهاد كشاورزی 
برای سال زراعی 1401-1402 اعالم شده ولی این طرح دارای الزامات خود است كه صرفا پاسخگوی 
آن وزارت جهاد كشاورزی نیست و بقیه بخش های دولت و حتی فراتر از قوه مجریه نیز در اجرای آن 
به سهم خود نقش دارند. وی در ادامه تاكیدکرد: برای تبیین اجرای الگوی كشت توسط بهره برداران، 
ضروری است از سوی مدیران و مسئولین این موضوع به طور صحیح، توضیح داده شود زیرا مواردی از 
قبیل احداث باغات پسته در مزارع با آب كم، توسعه مزارع گیاهان دارویی كه ارزش افزوده بیشتری را 
دارد، پیوند سرشاخه های مرغوب در باغات و تغییر درختان نسل های گذشته با درختان شناسنامه دار 
جدید پربازده، در راستای اجرای الگوی كشت هستند. رییس سازمان در ادامه تصریح کرد: ترغیب 
سرمایه گذار در بخش كشاورزی یك الزام مهم است و باید توسط همه مدیران، مسئوالن و كارشناسان، 
مسیر برای افراد سرمایه گذار ترسیم و ترغیب شود. حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی 
نیز  با اشاره به وضعیت تولیدات دامی گفت: خوشبختانه میزان جوجه ریزی، تولید گوشت مرغ و تخم 
مرغ و بازار مصرف مناسب اســت و مازاد مرغ هم توسط شركت پشتیبانی مورد حمایت خریداری و 

ذخیره سازی می شود. 

صدورشناسنامه بین المللی برای تولیدات صنایع فاخر
برای تولیدات صنایع فاخر ،شناسنامه بین المللی صادر شد. رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان 
اصفهان گفت:در راستای ســهولت در صادرات صنایع دستی این شناســنامه با کمک ۶2 کمیسیون 
تخصصی تدوین و تهیه می شود.مجدالدین تاج با اشاره به اینکه از ۶02 رشته صنایع دستی ثبت شده 
در یونسکو 200 رشته متعلق به اصفهان است، گفت: بر این اساس اصفهان به عنوان شعر خالق و شهر 
جهانی صنایع دستی شناخته شد.وی با بیان اینکه ایران در کنار کشــور چین و هند رتبه سوم تولید 
صنایع دستی در جهان را دارد، اظهار کرد: ایران رتبه 4۵ صادرات صنایع دستی در جهان را دارد.رییس 
اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان افزود: در کنار شناسنامه دار شدن محصوالت صنایع دستی 
به کمک یک شرکت مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، طرح ارزش گذاری صنایع دستی 

نیز اجرا می شود.اصفهان 200 رشته صنایع دستی فعال دارد.
 

استاندار فارس اعالم کرد:

بهره برداری از 6 قطعه آزاد راه شیراز - اصفهان تا پایان سال
استاندار فارس گفت: ۶ قطعه آزاد راه شیراز - اصفهان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.محمد 
هادی ایمانیه صبح سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت پیشرفت آزاد راه شیراز گفت: هر هفته 
روند پیشرفت این آزاد راه بررسی می شود.در جلسه ای که با حضور رضایی، نماینده خفر و جهرم در 
مجلس شورای اسالمی و رییس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی تشکیل شد، مقرر شد 
کمبود بودجه مالی این طرح با روش هایی جبران شــود و تا پایان امسال ۶ قطعه به زیر بار ترافیکی 
 رود.وی افزود: قطعه ۷ هم تا جاده شــیراز اصفهان آماده ســازی می شود و مســیر تنگ خیاره تا

  شــهرک لپویی هم در قالب ســه قطعه به طول 24 کیلومتر تا پایان امســال در یک بانــد به زیر بار 
ترافیکی می رود.

 

فروشگاه های زنجیره ای چه تاثیری بر عملکرد خرده فروشان دارند؟

رقابت فیل و فنجان در بازار اصفهان

براساس آمار موجود، بالغ بر 2۵00 شعبه فروشگاهی به عنوان فروشگاه های 
زنجیره ای در سراســر کشــور فعال بوده که هــزاران نفــر در این بخش 
به طورمســتقیم مشــغول به فعالیت هســتند. آنچه در این میان واضح 
است تالش دولت مردان و مســئوالن در راستای گســترده تر کردن این 
فروشگاه ها برای نزدیک شدن به الگوی کشورهای پیشرفته بوده است، 
با توجیه اشتغال زایی وسیع، حذف واسطه گران و عرضه انبوه کاال و اینکه 
محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب تر به دست مصرف کننده برسد.فقط 
در اصفهان به عنوان یکی از کالن شهرها با گشت وگذاری در خیابان های آن 
متوجه می شویم که تعداد بازارهای زنجیره ای این شهر پا به پای کسبه خرد 
پیشرفته اند حتی در کوچه هایش عالوه بر وجود خرده فروشان، بسیاری 
فروشگاه های زنجیره ای دیگر تاسیس شده یا در حال تاسیس است.اما 
نکته قابل تامل اینکه با وجود مزایای فراوان فروشگاه های زنجیره ای، رشد 
این مراکز، باعث برهم خوردن تعادل بازار خرده فروشــی های سنتی شده 
است که نه تنها آینده کسب وکار و کارهای سنتی را با چالش مواجه کرده بلکه 
از هم اکنون بسیاری از خرده فروشان، از ناکامی و ناتوانی برای ادامه مسیر 

در برابر زنجیره ای ها گالیه مند هستند.

تقابل مدرنیته و سنت در اقتصاد شهری
باوجود اینکه رشد قابل توجه فروشــگاه های زنجیره ای فرصتی مناسب 
برای توزیع کاال با نرخ مناســب و مهم تر از آن فرصتی برای اشــتغال زایی 

است، از سوی اصناف خرد شــهر، با ایجاد آن ها بسیار مخالفت می شود. 
این فروشــگاه ها با عناوین زنجیره ای، هر روز بی هیچ قاعده ای از گوشه 
شهرها ســر بر می آورند و تعدادشــان هم هر چه می گذرد بیشتر شده و 
کسب وکارهای خرد را به نابودی نزدیک تر می کنند.این در حالی است که 
به تبع سیاست های جهانی مبنی بر ساماندهی مشاغل شهری بدون تردید، 
با گذشت زمان با گسترش بیشــتر آن ها مواجه می شویم، اما پرسشی که 
وجود دارد آن است که آیا تدبیری هم برای بی رونقی خرده فروشان سطح 
شهر اندیشیده شده است؟کسبه خردی که هرروز خبر تعطیلی یکی از آن ها 
می رسد بدون آنکه نظارتی براین شرایط باشد. آیا تعطیلی و ورشکستگی 
این فروشگاه های سنتی، آسیب زاست؟ اشــتغال زایی دریک فروشگاه 
زنجیره ای، تا چه میزان برای یک جوان درآمدزایی دارد و تا چه زمان ادامه 
می یابد؟فعاالن بازاری براین باورند که الزم است برای تعادل بخشی به این 
فروشگاه ها چاره ای اندیشید، چراکه تغییر و تحول و هم سو شدن با مدرنیته 
باید تدریجی باشد تا دیگر مشاغل هم بتوانند خود را با این شرایط سازگار 
کنند.یکی از فعاالن سنتی بازار خرده فروشان شهر در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار می کند: از زمانی که فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای تشــکیل 
شدند شرایط برای سوپرمارکت ها و کســبه سنتی سخت شد، درحالی که 
یک سوپرمارکت محلی معیشت خانواده خود را تامین می کند، وقتی در 
همان محل، فروشگاه زنجیره ای ایجاد می شود بسیاری از مشتریان خود 
را از دست می دهد زیرا مردم برای انجام خریدهای بیشتر و یکجا فروشگاه 

بزرگ تر را ترجیح می دهند.وی اضافه می کند: با این روند، بسیاری از فعاالن 
سطح شهر با مشکل کمبود خریدار و حتی در زمان هایی با رکود کامل مواجه 
هستند باوجودآنکه ادعا می شود این فروشگاه ها موجب اشتغال زایی شده؛ 
اما موجب بیکاری کسبه قدیمی هم شــده اند.این فعال بازار خاطرنشان 
می کند: مزایای فروشگاه زنجیره ای قابل انکار نیست؛ اما همین مراکز خرید 
بزرگ که تبلیغات زیادی هم برای آن ها انجام می شود باعث از بین رفتن 
اصناف خردی شده اند که از این طریق درآمدزایی داشتند.وی می گوید: تا 
مدتی قبل فروشــگاه های زنجیره ای فقط مختص به مواد غذایی بود اما 
طی یکی دو ســال اخیر دامنه آن ها به محصوالت دیگر مثل لوازم خانگی 
هم رسیده و موجب مشــکالت فراوانی برای کسبه ســنتی شده اند.این 
خرده فروش بازار یادآور می شود: معموال آنچه خرید از فروشگاه های بزرگ 
را جذاب می کند تنوع اجناس و تخفیف هاست، درصورتی که همان اجناس 
را فروشگاه های خرد باقیمت های کمتر هم عرضه می کنند اغلب تخفیفات 
این فروشگاه های بزرگ به دلیل وزن کمتر یا کیفیت پایین تر است یا آنکه 
تخفیفات به میزانی نیست که قابل توجه باشد. در برخی از موارد هم بدون 
هیچ نظارتی، تخفیفی را به طور صوری بر کاالیی اعمال می کنند ولی درزمان 
حســاب کردن، در نظر گرفته نمی شــود.وی تصریح می کند: البته گالیه 
خرده فروشان به معنای حذف همه فروشگاه های زنجیره ای نیست ولی 
درخواست ما آن است که تاسیس آن در مناطق مختلف بر اساس قانون و 
ضابطه ای باشد و با رعایت فاصله از هم تشکیل شوند نه آنکه دریک خیابان، 
مجوز چند فروشگاه زنجیره ای داده شود و در محلی دیگر حتی یک مورد 

هم نباشد.

لزوم وجود فروشگاه های بزرگ را نفی نمی کنیم
رسول جهانگیری، رییس اتاق اصناف اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در 
ارتباط با لزوم تاسیس فروشگاه های بزرگ می گوید: به دلیل ایجاد نیازهای 
جدید برای جوامع امروزی نمی توان فروشگاه های بزرگ زنجیره ای را طرد 
کرد، زیرا جامعه در حال رشد و توسعه اســت و عمال در مواردی هم دست 
مســئوالن برای توقف شــکل گیری این مراکز بسته اســت.وی اضافه 
می کند: اما از طرفی هم اقتصاد شهری به ویژه در حوزه کسب وکار، بر پایه 
فعالیت واحدهای خرد است و مدیریت شــهری هم آن را حس می کند. 
به عنوان مثال در اصفهان به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی خرد داریم که 
این موضوع نشان می دهد ایجاد فروشگاه های زنجیره ای چه آسیبی را برای 
این واحدهای کوچک به دنبال کرد.رییس اتاق اصناف اصفهان می گوید: 
به ویژه اگر توجه کنیم که در شــهرهای ما از قبل زیرساخت های واحدهای 
صنفی خرد شکل گرفته بود، به این معنا که خودمان شهرها را نساخته ایم 
که سرانه خدمات آن را بنا بر علم روز تعریف کنیم.جهانگیری خاطرنشان 
می کند: درصورتی که در شهرهای نوین ابتدا خدمات فنی، تولیدی و کارگاهی 
تعریف شده و حتی مکان مشخصی هم برای فروشگاه های آن جانمایی 
می شود. به عبارتی فروشگاه های بزرگ در دنیا متناسب با فضای شهرسازی 
آن ها ایجاد شده اما در شهرهای کهن، قســمت بزرگی از اشتغال در حوزه 

کسب وکارهای خرد و برای این فعاالن جانمایی شده است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه مجموع ذخیره 
آب سدهای بزرگ اســتان اصفهان به 1۸۳میلیون 
مترمکعب رســید ،گفت: ذخیره آبی سد زاینده رود 
نسبت به سال گذشته 12درصد کاهش داشته است.

احسان ا... امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره 
آبی شش سد بزرگ اســتان اصفهان، اظهار داشت: 
ذخیره ســد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک 
میلیارد و 2۳9 میلیون متر مکعــب به 149 میلیون 

مترمکعب رسیده اســت.وی با بیان این که ذخیره 
آبی سد زاینده رود نسبت به ســال گذشته 12درصد 
کاهش داشته، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت )۵0 
سال(، ذخیره آب این ســد ۷۶ درصد کاهش یافته 
اســت.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان به وضعیت سد 
گلپایگان اشــاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر 
۶.۸1 میلیون مترمکعب آب ذخیره داشــته است و 
حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 
1۶ درصد و در مقایسه با بلند مدت 2۶ درصد افزایش 
 نشــان می دهد.ذخیره ســد قره آقاچ ســمیرم به
 ۵9۶0 .1۷میلیون مترمکعب رســیده است.امینی 
با بیان این که ذخیره ســد حنای سمیرم تاکنون به 

4.4۷میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: 
حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته 12درصد 
و در مقایســه با بلند مدت ۵2درصد کاهش ذخیره 
آبی دارد.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: ســد 
خمیران در تیران و کرون تا امروز حدود یک میلیون 
مترمکعب ذخیره آبی داشته و ذخیره این سد نسبت 
به سال گذشته ۳4درصد کاهش داشته است.امینی 
افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون 0.۷4 
میلیون مترمکعب آب دارد و  بر این اساس حجم آبی 
سد باغکل در مقایسه با سال قبل 10درصد افزایش 
و نســبت به میانگین بلند مــدت 2۶ درصد کاهش 

نشان می دهد.

ذخایر آب سدهای اصفهان به 1۸۳میلیون مترمکعب رسید؛

 کاهش 12 درصدی ذخیره آبی سد زاینده رود

خبر روز

درخواست برای بیمه بیکاری کاهش یافت
معاون وزیر کار از کاهش ۳0 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته خبر داد و 
گفت: تراز صندوق بیمه بیکاری بعد از چند سال مثبت شده است.بیمه بیکاری یکی از حمایت های 
اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری 
مقرر به کارگران مشــمول قانون بیمه که به طور غیر ارادی بیکار و از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی معرفی شده اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
بیمه بیکاری به کارگران مشمول قانون کار و تابع قانون تامین اجتماعی تعلق می گیرد و بر اساس 
آن کارفرما مکلف است ســه درصد از مزد کارگر را به صندوق بیمه بیکاری واریز کند.علی حسین 
رعیتی فرد،معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از کاهش ۳0 درصدی مقرری 
بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال گذشــته خبر داده و گفته است: بعد از گذشت چند سال تراز 
صندوق بیمه بیکاری مثبت شده است.به گفته وی، تاکنون نزدیک به 1۸۵ هزار نفر از مقرری بیمه 
بیکاری بهره مند شده اند که با توجه به بهبود فضای کســب و کار، می توان گفت که تعداد مقرری 
بگیران نسبت به ســال قبل کمتر شــده اســت.آنطور که رعیتی فرد گفته، در حوزه بیمه بیکاری 
فرآیند مربوط به مقرری بگیران در ســامانه جامع روابط کار صــورت می پذیرد.معاون وزیر کار 
پیش تر از کاهش ۳۸ درصدی تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری نســبت به سال 1400 خبر داده 
بود. برابر قانون، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کســانی صورت می گیــرد که به طور غیر ارادی 
و به علت حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل، آتش ســوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده 
 باشند بنابراین کارگرانی که بدون میل و اراده شخصی بیکار شده باشند می توانند درخواست بیمه 

بیکاری بدهند.
 

پرداخت 1300 میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی
مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: امســال برای نخســتین بار 2 میلیون مشــترک پله های 
مصرفی خود را کاهش دادند و از مصــرف باالی الگو به حد الگــو رفتند.»عبداالمیر یاقوتی« در 
نشست خبری در حاشیه دومین روز از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 
افزود: مشترکان تا 2 برابر الگو نیز نسبت به رعایت مصرف برق اقدام کردند و در همین اثر کاهش 

پله مصرفی داشتند.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: امســال و پس از اجرای طرح هدفمنــدی یارانه ها، تنها 
ســالی بود که بخش خانگی با کاهش مصرف خوب روبه رو شــد.یاقوتی درباره اقدامات انجام 
شده برای تابستان امسال، خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی ها از قبل انجام شده و همه مجموعه 
ها از وظیفه خود آگاه بودند.وی اظهار داشــت: عالوه بر آن، ارتباط خوبی هم با همه سازمان های 
مرتبط با وزارت نیرو برقرار و با بخش کشاورزی هم همکاری مناســبی انجام شد.مدیرکل امور 
انرژی صنعت برق گفت: اقدامات انجام شــده در بخش صنعت ســبب شــد نزدیک به هشت 
درصد رشــد در این بخش محقق شود و حتی در برخی روزهای گرم ســال برق بیشتری مصرف 
داشتند.وی گفت: ۳20 هزار حلقه چاه کشــاورزی وجود دارد که از برق اســتفاده می کنند و بار 
 قابل توجهی به شبکه تحمیل می کنند و با جابه جایی ســاعت های مصرف 2۵ درصد از بار شبکه 

کاسته شد.
 

سقف تراکنش خرید روزانه دو برابر شد
سقف تراکنش خرید روزانه به 100 میلیون تومان رسید. با توجه به سی و یکمین صورتجلسه مورخ 
1401/0۷/2۳ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده 12 دستورالعمل شفاف سازی 
تراکنش های بانکی اشخاص موضوع بخشنامه مورخ) 1400/11/11(، حداکثر تراکنش خرید روزانه 

از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد.

کافه اقتصاد

یک کارشناس اکوتوریسم مطرح کرد:اخبار

پتانسیل اصفهان برای جذب توریسم در فصول سرد سال
یک کارشناس اکوتوریسم گفت: اصفهان از جمله استان هایی است که با شروع فصل سرد دچار رکود مسافرت و جذب توریست می شود در حالی که پتاسیل های 
گردشگری باالیی در این زمینه دارد.علی مظفری در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: ســرمایه گذار به دنبال افزایش سرمایه است نه به دنبال فرهنگ سازی و 
بسترسازی و این وظیفه بخش های دولتی است که فرهنگ سازی و بسترسازی در این بخش را انجام دهد.وی، پیرامون جاذبه های طبیعی استان اصفهان در فصول 
سرد سال بیان کرد: گردشگری زمستانی آنچنان که باید و شاید در سال های قبل مورد توجه نبوده و به همین دلیل زیرساخت های آن آنچنان توسعه نیافته است.

کارشناس اکوتوریسم افزود: اصفهان از جمله استان هایی است که با شروع فصل سرد دچار رکود مسافرت و جذب توریست می شود و دلیل این موضوع هم به 
خاطر نبود اطالعات کافی درباره تفریحات زمستانه ای است که در این استان وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه البته نمی توان از نبود زیرساخت های مناسب هم برای 
توسعه توریسم زمستانه در اصفهان گذشت، ادامه داد: ما باید برنامه ریزی مناسبی برای رونق توریسم زمستانه داشته باشیم تا رونق توریسم در فصل سرد را نیز 
شاهد باشیم و بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.مظفری، اصفهان را استانی پر پتانسیل برای جذب توریسم در فصول سرد دانست و گفت: اقتصاد اصفهان می تواند از 

این طریق رونق یابد و شاهد کاهش بیکاری در این استان باشیم.

 غرفه فوالد مبارکه 
در بیستمین 

نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست

همزمان با دومین روز از بیستمین 
لمللــی محیــط  نمایشــگاه بین ا
زیست، غرفه شــرکت فوالد مبارکه 
در سالن شــماره  ۵)ملل( پذیرای 
عالقه مندان و بازدیدکنندگان از این 

نمایشگاه بود. 

وز عکس خبر ر

آغاز اجرای طرح جهاد 
روشنایی با 5 هزار نیروگاه 
خانگی در استان اصفهان

مدیــر قــرارگاه اقتصــاد مقاومتی بســیج 
سازندگی استان اصفهان از آغاز اجرای طرح 
جهاد روشنایی ســال 1401 استان اصفهان 
با ۵ هــزار نیروگاه خانگی بــرای محرومین 

استان خبر داد.
عماد مرادی، مدیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
بسیج ســازندگی اســتان اصفهان در گفت 
وگو با خبرنــگار صاحب نیــوز؛ از آغاز طرح 
روشــنایی ســال 1401 خبر داد و اظهار کرد: 
اجرای طرح ۵000 نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو 
وات استان اصفهان با حضور سردار عمومهدی 
جانشین محترم سپاه اصفهان، محمدی نژاد 
مدیر سامانه های مقیاس کوچک کشور در 
ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
و مدیــران اداره کل کمیته امداد، ســازمان 
بهزیستی، امور روستایی استانداری، شرکت 
توزیــع اســتان و شهرســتان و بانک های 

صادرات، ملت، تجارت و سپه آغاز شد.
مدیــر قــرارگاه اقتصــاد مقاومتی بســیج 
سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه در این 
مراسم مدیران نواحی و ادارات شهرستان ها 
به صورت ویدئو کنفرانس در مراســم حضور 
داشتند، ابراز کرد: اجرایی کردن تفاهم نامه 
۵ جانبه بین بسیج ســازندگی، کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی، امور 
روستایی استانداری و شــرکت توزیع برق 
استان و شهرستان اصفهان با موضوع اجرای 
طرح نیروگاه خورشــیدی ۵ کیلو وات برای 
مناطق کم برخــوردار و محرومین از اهداف 
این جلسه بود.مرادی با اشاره به اینکه بسیج 
سازندگی استان به عنوان مجری طرح ۵000 
نیروگاه با به کارگیری گــروه های جهادی و 
پرداخت تســهیالت به عنوان نهاد حمایتی 
به محرومین شــروع به اجــرای طرح کرده 
است، خاطرنشان کرد: ســایر ادارات طرف 
تفاهم نامه هم به عنوان نهاد حمایتی، اقدام 
به شناسایی محرومین و پرداخت تسهیالت 
می کنند بانک های عامــل در این طرح نیز 

سپه، ملت، صادرات و تجارت هستند.
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روستای سیور سمیرم؛ زیبا و رنگارنگ

سمیرم یکی از شهرستان های استان اصفهان به شمار می رود که به خاطر محیط کوهستانی که دارد از طبیعتی بی نظیر بر خوردار است. این شهرستان از روستاهای بسیاری 
تشکیل می شود و مناطق طبیعی زیادی دارد. سمیرم یکی از مقاصد اصلی برای گردشگری محسوب می شود که ساالنه افراد زیادی برای گذران اوقات فراغت به آنجا می روند. 
این شهرستان را، سرزمین هزار چشمه می نامند و دلیل آن نیز وجود چشمه های رنگارنگ در آن است. در مورد گذشته این منطقه گفته می شود که از هزاران سال پیش محل 
زندگی افراد زیادی بوده است و شهرنشینی در آن رواج داشت. اوج شکوه و رونق سمیرم در دوران سلجوقیان بود که در این شهر قلعه بزرگی وجود داشت و وزرای زیادی از 
سلجوقیان در این شهر بودند. در دوران صفوی به خاطر نزدیکی آن به پایتخت و وجود آب و هوای مناسب، مورد توجه پادشاهان قرار گرفت و برای استراحت به این منطقه می 
آمدند. روستاهای منطقه نیز از اهمیت باالیی برخوردار بودند و اکنون نیز برای تعطیالت آخر هفته تعداد زیادی از مردم استان و کشور به این منطقه می روند. یکی از این روستاها، 
روستای سیور نام دارد .روستای سیور در 60 کیلومتری شهر سمیرم قرار دارد و در دامنه های رشته کوه زاگرس واقع شده است. همین قرار گیری در دامنه و کوهپایه باعث شده 
که از طبیعتی بی نظیر و آب و هوای خنک در تابستان و سرد در زمستان برخوردار باشد. برای این سفر به این روستا می توانید در چهار فصل سال اقدام کنید زیرا هر فصل زیبایی 
های خاص خود را دارد. شغل مردم روستا کشاورزی و باغداری است، به همین دلیل این روستا را باغ ها و درختان متعدد پوشانده اند. رودخانه ماربر در کنار این روستا جریان 
دارد که شور و شعفی خاص به روستا می بخشد و مناظر جذاب آن را شگفت انگیز تر از قبل می کند و می توان آن را دلیل اصلی تشکیل روستا دانست.این روستا نه تنها به 
خاطر طبیعت بی نظیرش زبان زد خاص و عام است بلکه صنایع دستی و محصوالت کشاورزی آن نیز دلیل دیگری برای سفر به این منطقه 
محسوب می شوند. در ادامه برخی از دالیل محبوبیت این روســتا را توضیح می دهیم.این روستا دارای باغات زیادی 

شمار می آید. از جمله درختانی که در است و شغل اصلی مردم باغداری به 

این روستا به چشم می خورد می توان به سیب )قرمز، گالب، طالیی و …(، گردو، بادام، گالبی، انگور، هلو، توت قرمز، آلو زرد، زرد آلو، گیالس، آلبالو و سیب دره ای)ترش و 
شیرین( اشاره کرد. یکی دیگر از کارهایی که اهالی روستا به آن مشغولند، کشاورزی است. خاک مناسب و حاصلخیز این روستا باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از زمین 
های کشاورزی در آن وجود داشته باشد. از جمله محصوالتی که در این زمین ها کشت می شود، برنج است. در دشت های اطراف روستا می توانید انواع مختلفی از گیاهان 
 دارویی، که برای مشکالت مختلف مناسب هستند، را بیابید. از میان آنها می توان را گون و آویشن، چایی کوهی و … نام برد. البته شناسایی و چیدن این گیاهان نیاز به تبحر دارد، 
زیرا از هر کدام از گیاهان دارویی نوع غیر دارویی آن نیز وجود دارد که تشخیص آن برای افرادی که شناخت کافی ندارند سخت است.مردم این روستا مانند دیگر روستاهای 
 کشور کارهای دستی زیادی انجام می دهند و به بافت انواع مختلفی از زیر اندازها مشغولند که از میان آنها می توان به گلیم، قالی، جاجیم، طناب نخی، گیوه و نخ را نام برد.
  عسل را نیز می توان محصول اصلی خوراکی این ناحیه و این روستا دانست.این روستا مکان مناســبی برای زندگی حجم زیادی از حیوانات وحشی است. بزو کل، میش

  و قوچ، پلنگ و یوزپلنگ، خرس ســیاه، قهوای و ســفید، گرگ، شــغال، کفتار، گراز، روباه، گورکن، ســمور، جوجه تیغی، کبک و کبک دری، کبوتر، قرقــی و عقاب، پرنده 
 زنبورخوار، ســار، کالغ نوک قرمز، دال برخی از حیوانات و پرندگان هســتند که این روستا زیستگاه آنها محسوب می شــود.به جز  مواردی که در باال به آنها اشاره شد نواحی
  در نزدیکی این روستا وجود دارد که در زمان دیدار از روســتا می توانید به آنها هم سری بزنید. تنگ باال، حوض دل، تنگ رزک، مور، خاراشــتر، اتابکی، نعنا دون، باالزیری،
  سهران رو، خرسان بزرگ و کوچک، آب اســپید، قالت بزی، ده باال و آبشار فصلی گود نسه، چشمه کهریز دره باغ و حاشــیه رودخانه ماربر  برخی از این جاذبه های طبیعی

 هستند.

  ایران گردی

مفاد آراء
9/11 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 صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر 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 نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 9290 - 1401/08/09 هيات اول آقای علی شريعتی جوانی به 
شناســنامه شــماره 1146 کدملي 1287618820 صادره اصفهان فرزند محمد حسن  
در ششدانگ يکباب خانه مخروبه  به مســاحت 122/46 متر مربع پالک شماره 746 
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

سامانه ا مالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17

م الف: 1414561  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/12 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره 2051 مــورخ 1401/06/23 هيــات اول موضوع قانــون تعيين 
تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکيت خانم فاطمه يوزباشــی  به شناسنامه شــماره 3981 کدملی 0056591241 
صادره تهــران فرزند محمود در ششــدانگ يکبــاب خانه به مســاحت 163/70 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 4852 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف ورثه خانم 
آغا بی بی )مالک رسمی( خريداری گرديده  اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب 

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

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17

م الف: 1414738  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/13 شــماره نامــه: 140185602210006419- 1401/08/26 ســند مالکيــت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 18764 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب ســند انتقــال شــماره 106031-1385/3/8 تنظيمی دفترخانه 
 19 اصفهان به مالکيت ميترا شــريف زاده در آمده و ســند بشــماره چاپی 239505 
)دفترچه ای(، مورد ثبت صفحه 503 دفتر امالک جلد 222 تحت شــماره ثبت 54614 
صادر و تسليم ايشان شده اســت و سپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام 
دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره  يکتا 140102155355000778 
و رمــز تصديــق 168461  مــورخ 1401/7/26  کــه بــه گواهــی دفترخانه 177 
 بهارستان رســيده  مدعی اســت که  ســند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده

 و نامبرده درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لــذا مراتب  به 
 اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانــون ثبت در يک نوبت آگهی 
مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقوم 
 يا وجود ســند مالکيت نــزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهــی ظرف مدت

 ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين 
اداره تســليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند مالکيت به 
ارائه کننده ســند مســترد گــردد بديهی اســت اگر ظرف مــدت مقــرر اعتراضی 
 نرســيد يا در صــورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يــا ســند معامله ارائه نشــود

  اقــدام بــه صــدور ســند مالکيــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
م الف: 1414816 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
9/14 شماره نامه: 140185602210006614- 1401/09/01 سند مالکيت ششدانگ  
پالک ثبتی شــماره 18765 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان که 
بموجب ســند انتقال شــماره 106030-1385/3/8 تنظيمی دفترخانه 19 اصفهان به 
مالکيت سيما شريف زاده در آمده و سند بشماره چاپی 239513 )دفترچه ای(، مورد ثبت 
صفحه 278 دفتر امالک جلد 228 تحت شماره ثبت 55662 صادر و تسليم ايشان شده 
است و سپس  نامبرده بموجب سند صلح بشماره 16544- 1390/03/28 دفترخانه 165 
اصفهان تمامت سه دانگ مشاع از مالکيت خود را به بهنام شريف زاده انتقال نموده که 
مالکيت وی نيز ذيل همان صفحه و سند اوليه ثبت گرديده و سند مالکيت به نامش صادر 
نگرديده است سپس خانم ميترا شريف زاده وکيل نامبردگان بموجب وکالت نامه های 
151990 مورخ 1388/01/19 دفترخانه 131 اصفهان و 155677 مورخ 1389/08/12 
دفترخانه 131 اصفهان  با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء 

شهود آن ذيل شماره  يکتا 140102155355000780 و 140102155355000781  
و رمز تصديق 408827  و 679009 مــورخ 1401/7/26  که به گواهی دفترخانه 177 
بهارستان رسيده  مدعی اســت که  ســند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و 
نامبرده درخواست صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1415189 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آفاق گستر ظفر 
بشناسه ملی 10861151789 و بشماره ثبت 68 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/03 
سرمايه تعهدی شرکت طی گواهی شماره48 مورخ 1401/06/02 بانک 
ملی ايران شعبه زواره پرداخت شد . موضوع شرکت چنين تغيير يافت: 
ثبت موضوع فعاليت بمنزله گرفتن مجوز نمی باشــد : شرکت توليدی 
بازرگانی با هدف طراحی و ساخت محصوالت جديد در زمينه مصنوعات 
فلزی و مکانيکی و معدنی و فروش آنها در بازارهای داخل و خارج کشور 
و واردات تجهيزات الزم به داخل کشــور-انعقاد قرارداد با اشــخاص 
حقيقی و حقوقی-شــرکت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی 
: در صورت نياز با گرفتن مجوز . مرکز اصلی شــرکت به نشانی : استان 
اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، امام حسين، کوچه 
يکم جنوبی، کوچه دوم شــرقی، پالک 448-، طبقه همکف کد پستی 
8441611898 انتقال يافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد . 
ماده 33 اساسنامه به شرح زير اصالح شد: هريک از مديران بايد در مدت 
مديريت خود مالک حداقل يک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم 
مزبور را بعنوان وثيقه و تضمين خساراتی که ممکن است از تصميمات 
مديران منفردا يا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد. 
وثيقه بودن ورقه سهم مانع اســتفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل 
حق رای و دريافت سود نميباشــد ولی مادامی که مدير مفاصا حساب 
دوره تصدی خود را از شرکت دريافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثيقه 
در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری زواره )1412201(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پرتو توان   
بشناسه ملی 14007080994 

و بشماره ثبت 59195 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/08/14 
موضوع شــرکت به شــرح زيرتغيير يافت : ثبت موضــوع فعاليت زير 
بمنزله گرفتن مجوز نمی باشــد : احداث ، توسعه و بهره برداری، تعمير 
و نگهداری و تامين قطعات نيروگاه های خورشيدی، تامين برق توسط 
انرژی های تجديد پذير و سيستم های خورشيدی،توليد و تعمير سخت 
افزارهای مرتبط با رايانه، ايجاد شــهرک های دانــش بنيان، صادرات 
خدمات فنی مهندســی، واردات و صادرات قطعات سخت افزار رايانه و 
قطعات الکترونيکی، واردات و صادرات تجهيزات بيمارستانی و پزشکی، 
واردات و صادرات و خريد و فروش و تهيه و توزيع کليه کاالهای مجاز، 
اخذ مجوزها، احــداث و بهره برداری انواع واحــد صنعتی مجاز پس از 
اخذ مجوزهای الزم، عقد قرارداد با اشــخاص حقيقی و حقوقی، افتتاح 
حســاب، اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و 
 اعتباری داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در 
مناقصه هــا و مزايده ها اعــم از دولتی و خصوصی، اخــذ و يا اعطای 
نمايندگی به شرکت های داخلی و خارجی، ايجاد شعب در داخل و خارج 
از کشــور پس از اخذ مجوزهای الزم . تعداد اعضای هيئت مديره به دو 
نفر افزايش يافت و ماده مربوط اصالح شــد . اساسنامه جديد تصويب 
و جايگزين اساســنامه پيشــين گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان 

)1413674(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آفاق گستر ظفر 
بشناسه ملی 10861151789 و بشماره ثبت 68 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1401/05/03 نورمحمد زفرقندی نيرآبادی بشماره ملی 1189482436 
بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره - اعظمه عباسی نيرابادی بشماره 
ملی 1189519380 بسمت عضو اصلی هيئت مديره - مجتبی ظفرقندی 
بشماره ملی 1189601737 بسمت نايب رئيس هيئت مديره و عضو اصلی 
هيئت مديره برايب مدت 2 سال انتخاب گرديدند . کليه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای رسول ظفرقندی بشماره ملی 1189611090 و 
با مهر شرکت معتبر است . زهرا زائری اميرانی بشماره ملی 1189614154 
بسمت بازرس اصلی - ميالد نوری بشــماره ملی 3240469367 بسمت 
بازرس علی البدل تا پايان سال مالی انتخاب گرديدند . مديرعامل مجری 
مصوبات هيات مديره ميباشــد . روزنامه زاينــده رود برای چاپ آگهيهای 
شرکت تعيين گرديد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری زواره )1412193(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پرتو توان  
بشناسه ملی 14007080994

 و بشماره ثبت 59195 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/08/15 علی کاظمی 
بشماره ملی 1100059441 بســمت رئيس هيئت مديره - مهرويه 
کاظمی بشماره ملی 1110100485 بسمت مديرعامل خارج از اعضا 
- امير محمد زعفرانی بشماره ملی 1270374826 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره بمدت نامحدود انتخاب گرديدند . کليه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری با امضای هريک 
 از اعضای هيئت مديــره يا مديرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر
 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1413492(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آفاق گستر ظفر 
به شناسه ملی 10861151789 و به شماره ثبت 68 

 به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1401/07/22 و اجــازه مجمع عمومی 
فوق العاده 1401/06/03 سرمايه شرکت از محل واريز نقدی و صدور سهام جديد از مبلغ 
1000000 ريال به مبلغ 10000000 ريال افزايش يافت که تماما طی گواهی شماره75 
مورخ 1401/07/21 بانک ملی ايران شعبه زواره پرداخت شد و ماده 5 اساسنامه به شرح 
زير اصالح شد : سرمايه شرکت 10000000 ريال نقدی است که به 1000 سهم 10000 
ريالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری زواره )1412197(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پرتو توان 
بشناسه ملی 14007080994 و بشماره ثبت 59195

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1401/08/14 علی کاظمی بشماره ملی 1100059441 و امير محمد زعفرانی 
بشــماره ملی 1270374826 بعنوان اعضای اصلی هيات مديره برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1413666(



چهارشنبه 2  آذر  1401 /  28 ربیع الثانی  1444  /  23  نوامبر   2022 / شماره 3680 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان:

مشارکت مردم با مراکز نیکوکاری به 400 میلیارد تومان رسید
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، با تاکید بر لزوم توجه به خانواده های تحت حمایت 
و نیازمندان محالت، اظهار کرد: ۵۳۲ مرکز نیکوکاری در ســطح استان با مشارکت مردم در رسیدگی به 
نیازهای اساسی محرومان و نیازمندان و خدمت رسانی به صورت محله محور، فعالیت می کنند که نقش 
موثری در خدمت رسانی به محرومین دارند.کریم زارع  با اشاره به استفاده از توان مردمی در ترویج روحیه 
جهادی برای تسهیل و تسریع خدمت رسانی به افراد ضعیف و کم درآمد، ادامه داد: افزایش میزان کمک 
های مردمی نقدی، کاال و خدماتی به ارزشــی بیش از ۴۰۲ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان در سال جاری، 
نشان از حسن اعتماد مردم و نیکوکاران به این مراکز و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط این نهاد 
به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان به حضور میدانی 
مراکز نیکوکاری و تمرکز در ارائه خدمت به نیازمندان و جامعه هدف اشاره کرد و افزود: برای کیفی سازی در 
نحوه خدمت رسانی، عالوه بر آموزش به مسئوالن مراکز، بر عملکرد تخصصی آنها نیز توجه شده و درحال 

حاضر ۱۵۷ مرکز به صورت تخصصی در حوزه های مختلف فعالیت می کنند.

 مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان اعالم کرد:

افزایش تلفات حوادث کار  طی هفت ماهه نخست سال جاری
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۹۶ نفر در حوداث 
ناشی از کار جان خود را از دست دادند، گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار تلفات ۷۲ 
نفر بوده حدود ۳۴.۷ درصد افزایش داشته است.منصور فیروزبخت با اشاره به آمار حوادث ناشی از کار، اظهار 
کرد: طی هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۹۷ نفر که در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده 
بودند، در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان معاینه شده اند که شامل یک زن و ۹۶ مرد بوده است.وی 
ادامه داد: براساس این گزارش در هفت ماهه نخست سال جاری شهرستان های اصفهان، کاشان، نجف آباد، 
شاهین شهر و میمه بیشترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با 
بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۹۶ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، 
گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار تلفات ۷۲ نفر بوده، حدود ۳۴.۷ درصد افزایش 
داشته است.وی خاطرنشان کرد: سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت همواره بیشترین سهم را در آمار 
تلفات حوادث کار به خود اختصاص می دهد، در هفت ماهه نخست سال جاری ۳۷ نفر از قربانیان حوادث 
کار به دلیل سقوط از بلندی و ۲۷ نفر دیگر به دلیل اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده اند، دالیلی 

مانند سوختگی، برق گرفتگی و کمبود اکسیژن در رتبه های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کمبود دارو را انکار نمی کنیم
 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کمبود دارو را انکار نمی کنیم، اما دالیل مختلفی 
برای کمبود دارویی و آنتی بیوتیک ها وجود دارد. محمود اعتباری در نشستی با خبرنگاران به مناسبت 
هفته آگاه ســازی داروهای آنتی بیوتیک درباره دلیل کمبود دارو نیز گفت: دالیل مختلفی برای کمبود 
دارویی و آنتی بیوتیک ها وجود دارد، اما گفتی نیست.طی دو سال گذشته با توجه به شیوع کرونا و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، شیوع آنفلوانزا و عفونت های ثانویه کاهش پیدا کرد. به همین علت سال گذشته 
خرید آنتی بیوتیک ها درخواستی نداشتند، در همین راستا کارخانه فارابی که به تنهایی در خصوص تولید 
آنتی بیوتیک اطفال ۵۰ درصد کشور را پوشش می داد در سال گذشته بخش های آنتی بیوتیک را تعطیل 
کرد. وی با اعالم اینکه امســال در تمام دنیا ازجمله ایران، حدود ۶ هفته زودتر آنفلوانزا شیوع پیدا کرد و 
سیستم درمانی با شوک روبه رو شد، خاطرنشان کرد: به همین دالیل کمبود آنتی بیوتیک ایجاد شد.  وی 
در مورد کمبود داروی بیماران خاص و فروش غیرقانونی دارو، گفت: کمبود دارو را انکار نمی کنیم، اما همه 

پارامترهای دارو، تهیه و تولید در اختیار وزارت بهداشت نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد:

خشکی زاینده رود و کم آبی از عوامل تشدید آلودگی هوا

درحال حاضــر آلودگی هــوا از چالش های اصلی کالن شهرهاســت. 
اصفهان به دلیــل صنعتی بودن، جزو کالن شــهرهای آلوده کشــور 
است و هر سال با فرا رسیدن فصل ســرما، دچار بروز پدیده وارونگی 
دما )اینورژن( می شــود و میــزان آلودگی هوا افزایــش می یابد که 
نیازمند تدبیر اساســی برای کاهش این معضل است. توسعه زندگی 
شهرنشینی، افزایش بی رویه خودروهای تک سرنشین، کاهش دما 
در فصول سرد سال، صنعتی شدن و افزایش استفاده از صنایع آالینده 
موجب شده که میزان آلودگی هوای کالن شهرها طی سال های اخیر 
افزایش یابد و بدون تردید، اصفهان نیز در صدر کالن شــهرهای آلوده 
کشــور قرار دارد و کاهش میزان آلودگی هوا از مهم ترین دغدغه های 

مسئوالن شهری است.
روز دوشنبه کارشــناس اداره کل هواشناسی استان ازافزایش غلظت 
آالینده های جوی در اصفهان خبر داد و گفت: شــاخص کیفی هوای 
اصفهان تا روز پنجشــنبه به علت سکون نســبی و انباشت و افزایش 
غلظت آالینده هــای جوی در مناطق کالن شــهر اصفهــان و صنعتی 
با کاهــش کیفیت وضع هوا در حد ناســالم برای تمــام گروه ها قرار 

می گیرد.آسیه آقایی اظهار کرد: کاهش دید و کیفیت هوا در حد ناسالم 
برای گروه های حســاس و در صورت نبود مهار منابع آالینده )ثابت و 
متحرک( در بعضی از ساعت ها در حد ناســالم برای تمام گروه ها از 
اثرات مخاطرات سکون نســبی و افزایش غلظت آالینده های جوی 

است.
آقایی افزود: »مدیریت بهینه در اســتفاده از ســوخت های فسیلی، 
کاهش تردد غیرضروری و حرکات ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر 
مدیریتی الزم برای جلوگیری از افزایش غلظت آالینده ها تا حد بسیار 
ناسالم به ویژه برای ســالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری های 

قلبی و تنفسی توصیه می شود«.
این هشدارها از آلودگی بسیار باالی شهر اصفهان حکایت دارد که باید 
جدی گرفته شود.روز گذشته نیز مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفت: کم آبی، خشکی رودخانه زاینده رود و وجود کانون های 
گردوغبار شرایط آلودگی هوا را تشدید می کند. منصور شیشه فروش 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص آلودگی هوای اصفهان اظهار 
کرد: در ســال جاری دو ســامانه جوی، باعث بارش در سطح استان 

اصفهان شد؛ همچنین پیش بینی شده بود آلودگی هوای اصفهان در 
شش ماه نخست سال جاری ناشی از گردوغبار و کم آبی است.وی با 
بیان اینکه به دلیل خشــکی رودخانه زاینده رود، کانون های گردوغبار 
افزایش یافته است، ادامه داد: علت آلودگی هوا در نیمه نخست سال 
جاری، کانون های گرد و غبار، باران و رطوبت بوده و وزش باد نیز سبب 
تشدید این شرایط شده است، زیرا زمانی که باد می وزد، شاهد خیزش 

کانون های گردوغبار هستیم.
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان تصریح کــرد: نیمه 
دوم ســال به طور معمول شــرایط خاص اصفهان از نظر جغرافیایی، 
وجود صنایع اطــراف و خودروها و نیروگاه این اســتعداد را به وجود 
می آورد که آلودگی های ناشــی از خودروها و صنایــع ایجاد و منجر 
به افزایش آلودگی هوا در شــهر اصفهان و شهرهای اطراف شود.وی 
اضافه کرد: طی ســال های گذشــته پیگیری های فراوانی در راستای 
آلودگی هوای اصفهان انجام شــده اســت، به عنوان مثال دانشگاه 
اصفهان، دانشــگاه صنعتــی و محیط زیســت مطالعاتــی در زمینه 
 سهم بندی و وضعیت انتشار و منابع انتشار آالینده ها به طور مشخص

 ارائه کردند.

درج تکالیف دستگاه ها جهت کاهش انتشار آالینده ها
شیشه فروش افزود: در تصویب نامه قانون هوای پاک آمده که محیط 
زیست به عنوان دبیرخانه این قانون در اســتان ها موظف به پیگیری 
و اجرای تکالیف اســت، وظایف و تکالیف تمام دستگاه ها در بخش 
کاهش انتشــار آالینده ها در قانون هوای پاک درج شــده اســت و 
نظارت بر آن توسط محیط زیســت باید انجام شود.وی خاطرنشان 
کرد:طی سه سال گذشته مطالعاتی انجام شده و نتایج این مطالعات 
در اختیار محیط زیست قرار گرفته اســت، در سنوات مختلف به ویژه 
در شش ماه نخست سال جاری نیز جلســات متعددی در این راستا 
تشکیل شده اســت، همچنین مطالعه ای توســط هواشناسی انجام 
شده که تکمیل کننده مطالعات قبلی است و به طور دقیق سهم بندی 
انتشار آالینده ها را مشخص کرده و کمک می کند تا نتایج مطالعات و 

اقدامات دستگاه ها شتاب گیرد.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان اضافه کــرد: کم آبی، 
خشکی رودخانه زاینده رود و وجود کانون های گردوغبار شرایط آلودگی 
هوا را تشــدید می کند، از این رو در راســتای آلودگی هوا و جلوگیری 
از انتشار آالینده ها به طور مرتب جلســاتی تشکیل می شود تا بتوانیم 

آلودگی هوا را کنترل کنیم.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
9/10 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
شــرق اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود ودر صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین 
آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این منطقه تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود رابه مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی اســت 
 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

 صادر خواهد شد.
1- رای شــماره  140160302210002760 مــورخ 1401/08/22 مالکیــت 
آقای محمود قاســمی  به شــماره شناســنامه 1کدملي 1291748032  صادره 
اصفهــان فرزندعلــی ششــدانگ  یک قطعــه زمین کشــاورزی به مســاحت  
4248/90 مترمربــع پــالک شــماره 86 فرعــی از2251 اصلي )با جزءســهم 
 51514 از کل ســهم 184554 بعنوان مالک پنجاه و یک هــزار و پانصدوچهارده 
ســهم مشــاع از صدوهشــتادو چهارهزاروپانصدوپنجاه وچهار ســهم عرصه و 
 اعیان متن ســهم: هفده هزارویکصدوهفتادویک ســهم و یک سوم سهم مشاع
 از61518ســهم ششــدانگ بــا شــماره مســتند مالکیــت 59627 تاریــخ 
1371/06/16 دفتر خانه اسناد رسمی شــماره 12 اصفهان موضوع سند مالکیت 
اصلی بشــماره چاپی 318257 که در صفحــه 443 دفتر امــالک جلد 58 ذیل 
 شــماره 8318 ثبت گردیده اســت( واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 140160302210001729 مورخ 1401/06/28 مالکیت خانم لیال 
تاج کر به شماره شناسنامه 12002کدملي 1970891491 صادره مسجد سلیمان  
فرزندمجید شــش دانگ یک باب خانــه به مســاحت 109/69 مترمربع ازپالک 
شــماره 1382 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای عبد الخالق صیام 
پور اشکاوندی بموجب سیستم جامع امالک با شماره مستند مالکیت 21872187 
تاریخ 1340/01/07 تحت پالک ثبتــی 1382 اصلی بخش 6 ودردفتر 10 صفحه 
 214 امــالک ثبت گردیده اســت( واقع در اصفهــان بخش 6 حــوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
3-  رای شــماره 140160302210002620 مورخ 1401/08/15مالکیت آقای 
علیرضا ردانی پور  به شــماره شناســنامه 515 کدملي 1284157709 صادره از 
اصفهان فرزند حسین  شــش دانگ یک درب باغ به مساحت 3102/20 متر مربع 
پالک شماره 517 اصلی )بموجب سند شماره 33647-99/11/21 دفتر خانه 384 
اصفهان تمامی 3250 سهم مشاع از 6955 سهم مشاع از حسب الظهار 8025 سهم 
پالک 517 واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان به انضمام بهاءثمنیــه اعیانی به آقای 
 علیرضا ردانی پورانتقال قطعی یافته اســت( واقع دراصفهــان بخش 6حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
4- رای شماره 1401160302210002615 مورخ 1401/08/15 مالکیت آقای 
محمد صادق برازینی   کدملي 1270805185 صادره اصفهان  فرزندعباس شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 525 متر مربع  پالک 2248/1050 اصلی  )انتقال 
عادی مع الواســطه از طرف آقای جهانگیر فداکار بموجب سیســتم جامع امالک 

صفحه 55 دفتر 51 امالک سابقه ثبت و صدور سند دارد( واقع در اصفهان بخش 6 
حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان

5- رای شماره 1401160302210002616 مورخ 1401/08/15 مالکیت آقای 
محمد شهابی محمد آبادی به شماره شناســنامه 11888  کدملي 1292647434 
صادره از اصفهــان فرزند ایرج ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت 1070/17 
 متر مربــع پالک 90 اصلــی  )انتقال عــادی مع الواســطه از طــرف آقای حاج 
زینب العابدین امینی و شــرکا به احمد زارعی در اجــرای قانون اصالحات اراضی 
 صلح مشــروط گردیده طی ســند انتقال شــماره 35356 مورخ 1345/05/25 
دفترخانــه اســناد رســمی 20 اصفهــان 55 جریــب و چهــار قفیــز مشــاع 
 از 3546 جریــب ششــدانگ( واقــع در اصفهــان بخــش 20 حــوزه ثبــت 

جنوب شرق اصفهان
6- رای شــماره 140160302210002618 مــورخ 1401/08/15 مالکیــت 
آقای حیدر علی اشرفی  به شناســنامه شــماره 5کدملي 1291915508 صادره 
از جرقویه فرزند خســرو ششــدانگ یــک درب بــاغ  به مســاحت 2604/96 
متر مربع پــالک 4 اصلی  )انتقــال عادی مع الواســطه از طرف آقای حســین 
ضیائی رحیــم آبــادی فرزند غالمحســین بــه شناســنامه 1 به موجب ســند 
40593-46/06/29 دفترخانــه 29 اصفهــان تمامیــت 25 جریــب مشــاع از 
991 جریب ششــدانگ هریــک از هفت قطعه زمیــن مجزی شــده از 4 اصلی 
 واقع در بخــش 20 ثبت اصفهان( واقــع در اصفهان بخش 20 حــوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان 
7- رای شماره 1401160302210002619 مورخ 1401/08/15 مالکیت آقای 
حیدر علی اشرفی به شماره شناســنامه 5 کدملي 1291915508 صادره جرقویه  
فرزندخســرو شــش دانگ یک درب باغ محصور محصور به مساحت 1851/22 
متر مربع  پــالک 4 اصلی )انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقــای عبدالخالق 
صیام پور اشــکاوندی بموجب سیســتم جامع امالک با شماره مســتند مالکیت 
21872187 تاریخ 1340/01/07 تحت پالک ثبتی 1382 اصلی بخش 6 و در دفتر 
 10صفحه 214 امالک ثبت گردیده اســت ( واقع در اصفهان بخش 20 حوزه ثبت

 جنوب شرق اصفهان 
8- رای شــماره 1401160302210002628 مــورخ 1401/08/16 مالکیــت 
آقای حیدرعلی اشرفی  به شــماره شناســنامه 5 کدملي 1291915508 صادره 
جرقویه  فرزندخســرو شــش دانگ یک درب باغ محصور به مساحت 1200/43 
متر مربع  پالک 4 اصلی  )انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای حسین ضیائی 
رحیم آبادی بموجب ســند 40593-46/06/29 دفترخانه 29 اصفهان تمامت 25 
جریب مشاع از 991 جریب ششــدانگ هریک از هفت قطعه زمین مجزی شده از 
 4 اصلی واقع در بخش 20 ثبــت اصفهان ( واقع در اصفهــان بخش 4 حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
9- رای شــماره 1401160302210002617 مــورخ 1401/08/15 مالکیــت 
آقای ناصر رحیمی خیادانی به شــماره شناســنامه 825 کدملي 1283917181 
صادره اصفهان  فرزنداســد اهلل شــش دانگ یــک قطعه زمین کشــاورزی  به 
مســاحت 132304/33 متر مربع  پالک 129 اصلی  )بموجب سند 139250مورخ 
1395/02/27 دفترخانــه 21 اصفهان 25/1 ســهم از دو پانزدهم از 209 ســهم 
مشاع از 210ســهم دو دانگ و نیم مشاع از سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
129 اصلــی بخش 20 ثبــت اصفهان بــه آقای آقــای ناصر رحیمــی خیادانی 
 فرزند اســداله انتقــال گردیده اســت( واقــع در اصفهان بخش 20 حــوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
10- رای شماره 1401160302210000727 مورخ 03/26/ 1401و رای اصالحی 

140160302210002758 مــورخ 22/08/1401 مالکیت خانم فریده فداکار  به 
شماره شناســنامه 240 کدملي 1287722458 صادره اصفهان  فرزند تقی  شش 
 دانگ یک قطعــه زمین محصوربا بنــای احداثی به مســاحت 620/43 متر مربع
  پالک 1050فرعــی از2248 اصلی  )انتقــال عادی مع الواســطه از طرف آقای 
جهانگیر فداکار فرزند تقی مطابق صفحه 55 دفتر 51 امالک مسبوق به سابقه ثبتی 

بوده است( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان
11- رای شماره 1400160302210004482 مورخ 1400/12/04ورای اصالحی 
140160302210002726 مورخ 1401/08/22 مالکیت آقای مرتضی قلی کیانی  
به شماره شناسنامه 1990 کدملي 1286729467 صادره اصفهان  فرزنداسمعیل 
در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 13495/98 مترمربع 
پالک شــماره 41 اصلی )انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقــای محمد رضا 
کیانیسابقه ثبت داشته که به بموجب اسناد شــماره 28399 مورخ 1327/12/14 
دفترخانه 5 شهرضا و شــماره 19365 مورخ 1326/11/24 شماره 21328 مورخ 
 1322/12/23 دفترخانــه 5 اصفهان( واقــع در اصفهان بخــش 22 حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
12- رای شــماره 1400160302210004429 مــورخ 1400/11/28 و رای 
اصالحــی شــماره 140160302210002730 مــورخ 1401/08/22 مالکیت 
آقای مهدی صدرارحامی  به شــماره شناســنامه 926 کدملــي 1287616623 
فرزندکاظم شــش دانگ یک قطعه زمیــن محصور با بنای احداثی  به مســاحت 
938/15 متر مربع  پالک 23فرعــی 2251 اصلی  )انتقال عادی مع الواســطه از 
طرف آقای ابوالقاســم حســینی فرزند احمد ذیل صفحه 409و412 دفتر جلد 11 
 ششدانگ پالک 2251/23 بخش 6 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
13- رای شماره 1400160302210004423 مورخ 1400/08/22 و رای اصالحی 
شماره 140160302210002731 مورخ 1401/08/22  مالکیت آقای ناصر زارعی 
خیادانی به شناسنامه شــماره 16969 کد ملی 1283870541 فرزند حسین شش 
دانگ یک قطعه زمین کشاورزی محصور به مساحت 64785/95 متر مربع  پالک 
49 فرعی 123 اصلی  )انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم فروغ السادات امام 
جمعه زاده طبق تقســیم نامه 12232 مورخ 41/02/17 دفترخانه 9 اصفهان( واقع 

در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول :1401/09/02
تاریخ انتشــار دوم : 1401/09/17 

م الف: 1413388 ناصر صیادی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان       

فقدان سند مالکیت
9/15 شــماره نامه: 140185602210006418- 1401/08/26 ســند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 18766 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان که بموجب ســند انتقال شــماره 106088-1385/3/13 تنظیمی 
دفترخانه 19 اصفهان به مالکیت رویا شــریف زاده  در آمده و ســند بشماره چاپی 
588209 )دفترچــه ای(، مورد ثبت صفحــه 372 دفتر امــالک جلد 226 تحت 
شــماره ثبت 55326 صادر و تسلیم ایشــان شده است و ســپس  نامبرده  با ارائه 
درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره  
یکتا 140102155355000779 و رمز تصدیق 628643  مورخ 1401/7/26  که 
به گواهی دفترخانه 177 بهارستان رســیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت 
جابجایی مفقود گردیده و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 

ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1414808 ناصر صیادی صومعه مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/16 شماره نامه: 140185602210005520- 1401/07/25 چون آقای محمد 
رهنما فالورجانی مالک 186 سهم مشاع از 150000 سهم مشاع از 239050 سهم 
شــش دانگ پالک ثبتی 1417 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت جنوب 
شــرق اصفهان که در صفحه 87 دفتر 188 ذیل ثبت 8044 به نامش سابقه ثبت و 
سند مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی 53742 دارد با تسلیم دو برگ استشهاد 
شهود بشماره شناسه یکتا 140102155355000577 و رمز تصدیق 296297 و 
شماره ترتیب 18575 مورخ 1401/05/05 تنظیمی دفترخانه 177 اصفهان مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت مذکور می باشد و درخواســت  صدورسند مالکیت ملک 
فوق خود را نموده اند.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1414426 

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
اخطار اجرایی

9/17 مشخصات محکوم له : فرهاد براتی نشــانی  دستگرد برخوار بلوار معلم آهن 
فروشی 15 خرداد محکوم علیه : جواد مرادی خوشــانی فرزند رمضان   به نشانی  
 اصفهان ســپاهان شــهر عقیق 5 واحد2 ) مجهول المکان (  به خواسته :  مطالبه ، 
محکوم بــه : به موجب رأی شــماره 261 به تاریخ 98/04/03  حــوزه قضائی به 
شــماره پرونده --/98 حوزه شورای حل اختالف شــعبه پنجم شهرستان برخوار 
محکوم علیهم محکوم است به: پرداخت مبلغ 13000000 ریال بابت چک مستند 
دعوا به شــماره 305008-1396/08/25 و احتســاب تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک 96/08/25 لغایت زمان تادیــه و اجرای حکم برمینای نرخ تورم براســاس 
شاخص اعالمی که از ســوی بانک مرکزی اعالم می شود و توسط اجرای احکام 
محاسبه خواهد شــد و پرداخت مبلغ 212500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
 های نشر در آگهی ، و پرداخت نیم عشــر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا ضمنا هزینه 
حق االجرا برعهده محکوم علیه می باشــد.. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت مذبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.   
م الف : 1414390 دفتر شــعبه پنجم حقوقی  شــورای حل اختالف مجتمع  

شماره یک شهرستان برخوار



مصدومیت شدید علیرضا بیرانوند از اتفاقات مهم بازی ایران – انگلیس بود. سید حسین حسینی بعد از اینکه بینی دروازه بان شماره یک ایران با مصدومیت شدیدی 
مواجه و دچار خونریزی شد، به جای او پای به زمین گذاشت و برای اولین بار بازی در جام جهانی را تجربه کرد. این تجربه خیلی برای حسینی خوش یمن نبود و او شش 
بار دروازه خود را باز شده دید. این دو اتفاق – مصدومیت شدید بیرانوند و دریافت شش گل توسط حسینی – باعث شده تا کارلوس کی روش با چالش بزرگی برای بازی 
با ولز مواجه شود. با توجه به شدت مصدومیت بیرو، به نظر نمی رسد که او بتواند حداقل در بازی دوم تیم ملی ایران حضور داشته باشد. حسینی هم با دریافت شش گل 
احتمال حضورش مقابل ولز خیلی پایین است.در این شرایط، همه نگاه ها به سمت دو دروازه بان دیگر ایران معطوف خواهد شد؛ جایی که امیر عابدزاده و پیام نیازمند حاال 
از شانس باالیی برای کسب یک تجربه بزرگ برخوردار هستند. شاید این دو گلر تصور نمی کردند که چنین موقعیتی پیش آمده و با کنار گذاشته شدن دو رقیب باتجربه، 
فرصت حضور در جام جهانی به آنها برسد.البته هنوز نه میزان مصدومیت و دوران نقاهت بیرانوند کامال مشخص است و نه کارلوس کی روش تصمیم نهایی خود را در مورد 
استفاده یا عدم استفاده از حسینی در بازی بعدی گرفته است. به هر حال اما به نظر می رسد که انتخاب چهار دروازه بان برای لیست 25 نفره، خیلی هم برای ایران بد نشد 

و حاال با وجود مصدومیت شدید بیرو، تیم ملی سه دروازه بان دارد که هر سه شانس حضور در بازی دوم را دارند؛ البته با درصد شانس های متفاوت.

بزرگ ترین چالش »کی روش« مقابل یاران »بیل«
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شوامنی: به خاطر رئال به لیورپول و پی اس جی »نه« گفتم
اورلین شوامنی، ستاره فرانســوی، می گوید برای انتخاب رئال مادرید یک لحظه هم مکث نکرده 
است.شوامنی تابستان امسال و با قراردادی به ارزش 100 میلیون یورو از موناکو جدا شد و به رئال 
مادرید پیوست. در همان زمان گفته شده بود که باشــگاه های بزرگ بسیاری به دنبال جذب این 
بازیکن هستند تا خط میانی شان را تقویت کنند؛ اما او در نهایت تصمیم گرفت پیراهن رئال مادرید 

را به تن کند. 
این هافبک فرانسوی چند روز قبل نیز فاش کرد که کیلیان امباپه سعی کرده بود او را برای پیوستن 
به پی اس جی متقاعد کند؛ اما موفق نشد و او در نهایت راهی سانتیاگو برنابئو شد تا در کنار بزرگانی 
چون لوکا مودریچ و تونی کروس به میدان برود. او در گفت وگو با لو پاریزین درباره پیشنهاداتی که 
دریافت کرده بود، اظهار داشت:» اولین باشگاهی که پیش آمد لیورپول بود. ما مذاکراتی را انجام 
دادیم و سپس پیشنهاد رئال مادرید مطرح شد و من در ذهنم تصمیم خود را گرفته بودم. تصمیم 
من رئال بود و نه هیچ تیم دیگری. آنها بزرگ ترین باشــگاه دنیا هستند.«شــوامنی با اشــاره به 
عالقه اش به رئال گفت:» اگر بازیکنی می خواهد نامش را در تاریخ ثبت کند و کارهای بزرگی انجام 
دهد، هیچ باشگاهی بهتر از رئال نیست. برای لحظه ای مکث نکردم. به مدیر برنامه ام گفتم تا زمانی 

که آنها به من عالقه دارند، ما باید برای پیوستن به رئال تالش کنیم.«
 

»ساوتگیت« بهترین نسل تاریخ انگلستان را دراختیار دارد
اسوون گوران اریکسون، سرمربی سابق تیم ملی انگلستان مدعی شده که گرت ساوتگیت بازیکنان 
بهتری نسبت به زمانی که او هدایت سه شیرها را بر عهده داشت، در اختیار دارد.سرمربی 74 ساله 
سابق سه شیرها  در سال های 2001 تا 2006 هدایت این تیم را برعهده داشت؛ اما با وجود ستاره های 
بی شــماری که در اختیار داشت، موفق به کسب هیچ دســتاوردی برای تیم ملی این کشور نشد و 

دورانی ناموفق، حاصل کار این مربی سوئدی بود. 
تیم ملی انگلستان تحت هدایت او در جام جهانی 2002 در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب برزیل 
شــد و در جام جهانی 2006 نیز با وجود بزرگانی که در ترکیب خود داشت در ضربات پنالتی مغلوب 
پرتغال شد و از راه یافتن به مرحله نیمه نهایی بازماند.کوران اریکسون که طالیی ترین نسل تاریخ 
انگلستان را طی شش سال حضورش در اختیار داشت، مدعی شده که نسل فعلی فوتبال انگلیس 
نسبت به نسلی که خودش در اختیار داشت کامال بهتر و پویاتر هســتند.او مدعی شده که در حال 
حاضر گرت ساوتگیت بازیکنان بهتری نســبت به خودش در آن دوره دارد و تیم ملی انگلستان در 

جام جهانی قطر محکوم به کسب موفقیت است.
 

کنایه »مارکیزیو« به وقت های اضافی ایران و انگلیس
کلودیو مارکیزیو بازیکن سابق تیم ملی ایتالیا، نسبت به وقت های اضافی طوالنی مدت دیدار ایران 
و انگلیس واکنش نشان داد.در پی مصدومیت علیرضا بیرانوند در دقایق ابتدایی و برخی اتفاقات 
نیمه دوم دیدار ایران و انگلســتان، در مجموع دو نیمه حدود 24 دقیقه وقت اضافه محاسبه شد 
که این اتفاق در نوع خود یک رکورد محسوب می شد.پس از باخت سنگین تیم ملی ایران مقابل 
انگلستان با نتیجه 6-2، کلودیو مارکیزیو نسبت به وقت های تلف شده این دیدار واکنش نشان داد 

و عملکرد شاگردان ساوتگیت را تحسین کرد.
به نقل از وب ســایت فوتبال ایتالیا، مارکیزیو در این باره گفت: »زمان این بازی حدود نیم ساعت 
بیشتر از یک بازی عادی بود. این بازی تنها چیزی که کم داشــت، ضربات پنالتی بود!« مارکیزیو 
همچین گفت: »انگلیس از لحظه شروع تا پایان بازی بر جریان مسابقه تسلط داشت. اگر آنها به 
همین شکل ادامه بدهند، جام جهانی را با رضایت کامل ترک خواهند کرد. اگرچه هری کین گل نزد 

اما در انجام بازی تیمی و فضاسازی برای سایر بازیکنان بسیار موثر بود.«

ازورودنام»طارمی«بهکتابتاریختادستاوردجدید»ساوتگیت«؛

چندآمار منحصربفرد و تاریخی در دیدار ایران و انگلیس
   تیم ملی ایــران با یک باخت ســنگین برابر 
انگلیس، کار خود را در رقابت های جام جهانی 

شکســت با دریافت 6 گل، نتیجه ای دور از 2022 آغــاز کرد. 
انتظار بود که البته عملکرد بسیار ضعیف ملی پوشان نیز باعث 

انتقادات گسترده از آنها شد.
صفحه رسمی اوپتا که یکی از بزرگ ترین پایگاه های داده های 
آماری و اطالعاتی فوتبال است، به بررسی آمارها و رکوردهای 
ثبت شده در دیدار انگلیس و ایران پرداخته که مرور آن خالی 

از لطف نیست.

 رکورد خاص ستاره منچستر
49 - مارکوس رشفورد تنها 49 ثانیه پس از ورود به زمین برای 
انگلیس گلزنی کرد که سومین گل سریع یک بازیکن تعویضی 

در تاریخ جام جهانی بود.
رشــفورد در دقیقه 71 به جای بوکایو ســاکا بــه زمین آمد و 
بالفاصله موفق به گلزنی شد. اتفاقی جالب توجه برای بازیکن 
جوانی که در پی فراموشی خاطرات تلخ فینال یورو 2020 است.

 دستاوردی فوق العاده برای ساوت گیت
9 - گرت ســاوت گیت در تورنمنت های مهم )جام جهانی و 
یورو( بیش از تمام مربیان ســابق انگلیــس در جریان بازی 
پیروز شده اســت )9 برد( و از رکورد 8 پیروزی سر آلف رمزی 

پیشی گرفته است.
انگلیس با هدایت ســاوت گیت توانست در جام جهانی 2018 
از ســد تیم های تونس، پاناما و ســوئد عبور کند. سه شیرها 
در یورو 2020 نیز تیم های کرواســی، جمهوری چک، آلمان، 
اوکراین و دانمارک را شکست دادند و ایران، نهمین تیمی بود 
که برابر ساوت گیت زانو زد. البته انگلیس در جام جهانی 2018 
و در ضربات پنالتی، از سد کلمبیا گذشت که آن دیدار چون در 
جریان بازی با نتیجه تســاوی به پایان رســید، جزو این آمار 

محاسبه نشده است.

 بزرگ ترین پیروزی تاریخ انگلیس در بازی اول
6 - انگلیــس در بازی افتتاحیه خود در یــک تورنمنت بزرگ 
)جام جهانی و یورو( بزرگ ترین پیروزی تاریخ خود را به ثبت 

رساند و برای دومین بار در تاریخ خود شش گل در یک بازی از 
تورنمنت های بزرگ به ثمر رساند. آنها این کار را در مقابل پاناما 

در جام جهانی 2018 انجام دادند.
آن مســابقه، دومین بازی انگلیس در جام جهانی بود. هری 
کین در آن بازی هت تریک کرد، جان استونز 2 گل به ثمر رساند 

و جسی لینگارد نیز یک گل را وارد دروازه حریف کرد.

 رکورد تعداد پاس برای تیم ساوت گیت
366 – بازیکنان انگلیس 366 بار در نیمه اول دیدار برابر ایران، 
بین یکدیگر پاس رد و بدل کردند که ایــن آمار، دومین رکورد 
بیشــترین تعداد پاس یک تیم در نیمه اول از یک مسابقه در 
جام جهانی است )از ســال 1966(. رتبه اول در دیدار اسپانیا و 
روسیه در جام جهانی 2018 با ثبت 395 پاس در اختیار الروخا 
اســت. ایران نیز در نیمه اول تنها 46 پاس را به ثبت رساند که 
کمترین تعداد پاس برای یک تیم در نیمه اول از یک مسابقه 

جام جهانی از سال 1966 است.

 ایران اندازه 2 جام جهانی گل خورد!
6-2 - ایران در مقابل انگلیس 6 گل دریافت کرد. این بیشترین 
تعداد گلی اســت که ایران تا به حال و در جریــان یک دیدار از 
رقابت های جام جهانی خورده است. این در شرایطی است که 
ایران در 2 جام جهانی گذشته )2014 و 2018( و طی 6 دیدار، 6 
گل دریافت کرد، اما فقط در یک بازی از رقابت های جام جهانی 

2022 و برابر انگلیس، این تعداد گل را درون دروازه خود دید.
عالوه بر این، ایران هرگز نتوانســته است در یک بازی از رقابت 
های جام جهانی، بیشتر از 2 گل به ثمر برساند. آخرین بار آنها 
در جام جهانی 1998 توانستند با پیروزی 2 بر یک برابر آمریکا، 

بیشتر از یک گل بزنند.

 نام طارمی وارد کتاب گینس شد!
مهدی طارمی توانست دیرهنگام ترین گل تاریخ جام جهانی 
در پایان 90 دقیقه وقت عادی را به ثمر برساند. گل دوم مهاجم 
بوشــهری در دقیقه 102 و 30 ثانیه وارد دروازه انگلیس شد که 
به دیرهنگام ترین گل تاریخ جام جهانی )به استثنا وقت های 

اضافه و بازی در 120 دقیقه( تبدیل شد.

خبر روز

اسکوربورد ایران- انگلیس برای »ساکا«
دو گل زیبا مقابل ایران موجب شد تا ستاره ریزنقش انگلیس بهترین بازیکن زمین شود.برتری قاطع 
شاگردان گرت ساوت گیت مقابل تیم ملی ایران در حالی به دست آمد که بوکایو ساکا، وینگر جوان 
این تیم یکی از بهترین های تیمش بود و دو بار موفق به گلزنی شد.بوکایو ساکا در دیدار مقابل ایران در 
کنار اینکه دو گل تماشایی در هر دو نیمه به ثمر رساند، دو موقعیت هم داشت که تبدیل به گل نشد، اما 
با این وجود نمایش بی نقص او مقابل شاگردان کی روش، او را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی 
کرد.بازیکن 21 ساله انگلیس عالوه بر زدن دو گل مقابل ایران، 49 لمس توپ داشت که بیشتر از تمام 
شاگردان کی روش بود و با 23 پاس صحیح با دقت 82 درصدی، یک دریبل موفق، یک برد در دوئل 
هوایی و چهار پیروزی در جدال های تن به تن زمینی در کنار گرفتن دو خطا، شروع درخشانی در جام 
جهانی 2022 داشت.بوکایو ساکا که جواب اعتماد ساوت گیت را به بهترین شکل داد و 70 دقیقه در 
زمین بود، در پایان دیدار مقابل ایران که جایزه خود را به عنوان مرد اول مسابقه دریافت کرد، تصویرش 

هم به عنوان بهترین بازیکن روی اسکوربورد ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه رفت.
   

ایران، روی »بلینگهام« تگ 200 میلیونی گذاشت!
هواداران انگلیســی در رســانه های اجتماعی ادعا می کنند که قیمت جــود بلینگهام پس از جام 
جهانی به 200 میلیون پوند خواهد رسید. گلی که او را به دومین گلزن جوان سه شیرها در تاریخ این 
مسابقات تبدیل کرد.هافبک بوروسیا دورتموند زمانی که در دقیقه 35 بازی ارسال خیره کننده لوک 
شاو را با ضربه سر عالی به گوشــه باالی دروازه ایران فرستاد، توانست سه شیرها را پیش بیندازد.

حاال او با 19 سال و 145 روز پس از مایکل اوون، دومین گلزن جوان انگلیس شده است.طرفداران 
در رسانه های اجتماعی معتقدند اگر او بتواند قبل از انتقال احتمالی تابستان به این نمایش ها ادامه 
دهد، قیمت بلینگهام در طول مســابقات افزایش پیدا می کند.انتظار می رود بلینگهام در تابستان 
امسال دورتموند را ترک کند و از باشگاه های مطرحی مانند رئال مادرید، منچسترسیتی، لیورپول، 

منچستریونایتد و چلسی به عنوان مقصدهای احتمالی این بازیکن یاد می شود.

زنگ خطر برای ایران: مراقب ستاره چلسی باشید
پاس گل تماشایی کریستین پولیشــیچ به تیموتی وه آ در بازی آمریکا و ولز بار دیگر نشان داد این 
ستاره چلسی یکی از ستاره های اصلی تیم ملی آمریکاست.در نیمه اول دیدار 
ولز و آمریکا، هم تیمی های گرت بیــل در بخش اعظم این نیمه تحت تاثیر 
بازی روان و تهاجمی آمریکا بودند و کریستین پولیشیچ بارها زمان و فضای 
کافی پیدا کرد تا به عمق خط دفاعی ولزی های حمله کــرده و دروازه آنها را 
تهدید کند.در صحنه به ثمر رسیدن گل آمریکا، پولیشیچ بعد از به دست گرفتن 
کنترل توپ به راحتی از جو رادون که در موقعیتی مناســب قرار نداشت 
عبور کرد و با تشخیص به موقع فرار وه آ، یک پاس رو به جلوی 
اســتادانه به او داد تا وه آ  کار را تمام کرده و گل آمریکا را به 
ثمر برساند.این در حالی اســت که در روزهای گذشته 
تصمیم گرگ برهالتر، سرمربی آمریکا، برای گرفتن 
بازوبند کاپیتانی از پولیشیچ و تحویل آن به تایلر آدامز 
23ساله با انتقادهای زیادی در این کشور مواجه شده 
بود.ولی پولیشیچ با اینکه در بازی بازوبند کاپیتانی 
را در اختیار نداشــت، با پیراهن همیشــگی شماره 
10 نشان داد همچنان ستاره اصلی آمریکایی ها در 
بازی سازی و خلق موقعیت های جدی روی دروازه 

حریفان است. 

مستطیل سبز

بیانیه جنجالی علیه 
تصمیم »بیرانوند«

تصمیم بــرای ادامه  بازی کــردن بیرانوند بعد 
از مصدومیت مقابل بــازی با انگلیس، بازتاب 
گسترده ای در رسانه های مختلف جهان داشت 
و تصویر آســیب دیدگی دروازه بــان ایران، به 
سرعت منتشر شد.در دقیقه 8 بازی، علیرضا 
بیرانونــد دروازه بان ایران که بــرای دفع پاس 
ارسالی »هری کین« در محوطه جریمه با مجید 
حسینی برخورد کرد، دچار آسیب دیدگی جدی 
شد. شــدت این مصدومیت به حدی بود که 
حتی کارلوس کی روش از سیدحسین حسینی 
خواست برای گرم کردن و ورود به زمین به جای 
بیرانوند از روی نیمکت بلند بشــود؛ اما بعد از 
اقدام کادر پزشــکی، بیرانوند در زمین ماندنی 
شد. با این حال بیرانوند یک دقیقه بعد به دلیل 
وخامت حالــش از کادر فنی ایران خواســت 
تا او را تعویض کنند.موسســه خیریه آســیب 
مغزی Headway اجازه دادن به بیرانوند برای 
بازی کردن در این شرایط آسیب دیدگی را مایه 
شرمساری و یک تصمیم افتضاح دانست چرا 
که ممکن بود آسیب شدیدی به سالمت این 
بازیکن وارد کند.این موسسه با انتشار بیانیه ای 
نوشت: »این مایه شرمساری است که علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم ملی ایران اجازه حضور 
در زمین را پیدا کرد. بی ربط بود که او یک دقیقه 
بعد از زمین خارج شد، او نباید یک ثانیه بیشتر 
هم در زمین می ماند، چه برسد به یک دقیقه. او 
به وضوح مضطرب و برای ادامه کار ناتوان بود، 
به نظر می رسد این یکی دیگر از موارد تصمیم 
گیری توسط بازیکن باشــد و نه کادر پزشکی. 
این اولین آزمایش پروتکل ضربه مغزی جام 
جهانــی فیفــا و یک 
شکست بزرگ بود.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

حرکت جنجالی 
»کی روش« رو به 

تماشاگران
کی روش در جریــان نیمه دوم 
بــازی بــا انگلیس)احتمــاال 
پــس از دریافــت گل پنجــم( 
رو بــه تماشــاگران معترض که 
پشــت نیمکت خودی نشسته 
بودند، کــرد و ضمــن درگیری 
لفظی با آنها، با اشــاره دست از 
این هــواداران ایرانی خواســت 
ساکت شوند؛ صحنه ای که از دید 
دوربین های تلویزیونی دور ماند، 

اما توسط عکاسان شکار شد.

شکست ســنگین و پرمعنای ایران مقابل انگلیس 
در نخســتین دیدارش در جام جهانــی 2022 قطر، 
می توانســت به معنای پایان کامل رویای صعود به 
مرحله دوم باشد اما گرت بیل، با گلزنی از روی نقطه 
پنالتی توانست عالوه بر باال بردن امیدهای کشورش 
برای صعود، اندک شانس روی کاغذ ایران را به یک 
امید واقعی برای رسیدن به مرحله حذفی تبدیل کند.

با توجه به تساوی ولز و آمریکا و البته درنظر گرفتن 
این موضوع که این دو تیم هم شانس بسیار پایینی 

برای پیروزی مقابل انگلیس دارند، ایران می تواند با 
کسب چهار امتیاز از گروه خودش صعود کند.هرچند 
با بازی ضعیف مقابل انگلیس کمتر کسی می تواند 
کسب یک پیروزی و یک تساوی مقابل ولز یا آمریکا 
را خوش خیالی نداند، اما اگر مطابق انتظارات، ایران 
پس از بازی برابر انگلیس دوباره به سیستم اصلی 
خودش با کــی روش برگردد، رقم خــوردن چنین 
نتایجی آن چنان هم نشــدنی نیســت. چه اینکه 
ایران با همــان فرم 4231 توانســت مقابل اروگوئه 

و سنگال به برتری و تســاوی دست پیدا کند.با این 
حساب، اگر فرض را بر ناکامی آمریکا و ولز در پیروزی 
مقابل انگلیس بگذاریم، ایران می تواند با کسب یک 
تســاوی و یک پیروزی مقابل هر یک از دو حریف 

باقی مانده اش، به دور بعد صعود کند!

در صورت شکست ناپذیری انگلیس مقابل ولز و آمریکا؛

صعود ایران از گروه B با چهار امتیاز قطعی است!
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مدیر منطقه دو شهرداری: 

3 پاتوق شهری در محالت منطقه 2 اصفهان احداث می شود
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از توسعه پاتوق های محلی و شهری در دل محالت این منطقه خبر داد 
و گفت: تاکنون چهار پاتوق شهری در محالت این منطقه احداث شده است و امسال نیز احداث سه پاتوق 
جدید در دستور کار شهرداری قرار دارد.محمد صیرفی نژاد با بیان اینکه امروزه با توسعه روزافزون شهرها، 
توجه به محیط زندگی برای داشتن شهر سالم و شاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است، اظهار کرد: در این 
راستا یکی از اقدامات شهرداری ایجاد پاتوق های شهری در محالت است که برای گریز از تنهایی و برقراری 
تعامالت اجتماعی در یک فضا یا مکانی در محالت احداث می شود.وی با اشاره به در نظر گرفتن فرهنگ 
اصیل و سنتی اسالمی در ساخت پاتوق های شهری، افزود: این نقاط محل تجمع افراد مسن و دارای 
تجربه و جوانان در بافت های محلی است که برای انتقال تجارب، بازگویی سنت ها و ایجاد صمیمیت 
بین اهالی ایجاد می شود.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات خوبی 
در این منطقه برای زیباسازی منظر شهری، توســعه پاتوق های محلی، فضاهای مکث و بوستان های 
همسایگی انجام شده است که عالوه بر تقویت هویت محلی و همبستگی اهالی منطقه، نقش موثری 
در افزایش سالمت عمومی شــهروندان دارد.وی با بیان اینکه پاتوق های محلی ولدان، بابوکان، برزان 
مقابل ساختمان اداری شهرداری منطقه و جاوان از جمله مهم ترین پاتوق های شهری منطقه دو به شمار 
می رود، خاطرنشان کرد: پاتوق های محلی ولدان، بابوکان و جاوان در دوره جدید مدیریت شهری احداث 
شده است.صیرفی نژاد با بیان اینکه در احداث پاتوق ها به مقیاس های شهری، شاخصه های محلی، 
منطقه ای، فرامنطقه ای یا شهری توجه می شود، اظهار کرد: در این راستا نظرات معتمدان، افراد تاثیرگذار 
و ساکنان محله و نیازهای آنها در نظر گرفته می شــود.وی با اشاره به اعتبار احداث پاتوق های شهری، 
گفت: تاکنون حدود ۱۰ میلیارد ریال برای احداث پاتوق های شهری در چهار محله این منطقه هزینه شده 
است که پاتوق محلی ولدان به مساحت ۱۵۰ مترمربع با اعتبار چهار میلیارد ریال، پاتوق محلی بابوکان به 
مساحت ۱۳۰ مترمربع با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پاتوق محلی برزان به مساحت ۶۰ مترمربع با سه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و پاتوق محلی جاوان به مساحت ۱۶۰ مترمربع با اعتبار دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال مرتب سازی و کف سازی شده است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از احداث سه پاتوق شهری 
جدید در سه نقطه این منطقه خبر داد و افزود: پیش بینی می شود احداث پاتوق شهری در محله های 
آفاران، برزان و دهنو با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال تا سال ۱۴۰۲ انجام شود؛ بیشتر این پاتوق ها، دارای مسیر 
پیاده روی مناسب سازی شده، سکوی نشیمن و همچنین اجرای پایه چراغ روشنایی و تلفیق فضای 
سبز و سخت است.وی اضافه کرد: در حال حاضر پاتوق شهری دهنو در دست طراحی است که پس از 

انجام مراحل طراحی و تکمیل، مستندات برآوردی و اعتباری اجرایی می شود.
 

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری خبر داد: 

اصالح هندسی میدان ۹ دی در ورودی جنوب غربی اصفهان
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: به منظور رفع مشــکالت ترافیکی ورودی جنوب غربی 
اصفهان، اصالح هندســی میدان ۹ دی در دستور کار قرار دارد.جواد کشــانی اظهار کرد: با توجه به 
مشکالت ترافیکی و درخواست های مردمی اصالح هندسی میدان ۹ دی در جنوب غربی اصفهان 
در منطقه ۱۳ در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه این میدان نقطه تالقی خیابان قائمیه، بلوار 
کشاورز، خیابان گل ها و کندروی بزرگراه شهید کاظمی )اتوبان ذوب آهن( است، گفت: در بعضی از 
ساعات شــبانه روز به دلیل تردد زیاد خودرو در این میدان، شاهد ترافیک سنگین و پس زدگی آن 
در معابر اطراف این میدان هستیم.مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه اصالح 
هندسی میدان ۹ دی در سه مرحله شــامل کاهش عرض پیاده روی دور میدان، اصالح خروجی 
خیابان قائمیه و اصالح خیابان گل ها به میدان ۹ دی انجام می شــود.وی افزود: به منظور کاهش 
حوادث و تصادفات در بزرگراه شــهید کاظمی، جابه جایی گاردریل رفیوژ وسط این بزرگراه بررسی 
و انجام شده است به نحوی که نظافت مکانیزه توسط خدمات شهری بهتر صورت پذیرد و از تکرار 

حوادثی که قبال برای کارگران رخ داده بود، جلوگیری شود.

 رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان تشریح کرد 
که »عوارض آالیندگی اصفهان کجا هزینه می شود؟«

برای رفع عوارض آالیندگی هزینه می شود! 

رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان 
وضعیت فعلی پرداخت عوارض آالیندگی توسط صنایع آالینده اصفهان به 
شهرداری و نحوه هزینه کرد آن را تشریح کرد.ابوالفضل قربانی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، در خصوص پرداخت عوارض آالیندگی در شــهر اصفهان، 
اظهار کرد: اصفهان به جهــت نوع صنایعی که پیرامــون آن را احاطه کرده، 
یک شهر صنعتی است، اما به رغم اینکه این موضوع با اهداف در نظر گرفته 
برای شهر مغایرت دارد و ما شــاهد فعالیت صنایع مربوط به پاالیشگاه ها 
و زیرمجموعه های نفت و گاز همچنین صنایع ساختمانی هستیم، میزان 
آالیندگی این شهر ناشی از فعالیت این صنایع به شدت باال ست و آنچه که 
در خصوص پرداخت عوارض و اقدامات الزم جهت کاهش آلودگی از ناحیه 
صنایع در قانون مشخص شده، انجام نشده است.وی افزود: طبق قانون 
صنایع آالینده باید حدود ۵۰ کیلومتر از شهر فاصله داشته باشد، اما در عمل 
با توجه به توسعه شهر بعضی از این صنایع حتی داخل بافت مرکزی شهر 
فعالیت می کند؛ به عنوان مثال پاالیشگاه اصفهان یا نیروگاه های تولید برق 
دارای چنین وضعیتی اســت. هرچند که در حال حاضر بیشترین عوارض 
ناشی از آلودگی پاالیشگاه دامن گیر شهر اصفهان شده است، اما مبلغی که 
به عنوان عوارض به شهر اصفهان برای جبران این خسارت پرداخت می شود، 
بسیار کم است و شاید برای دیگر شهرها مبلغ بیشــتری پرداخت شود.

رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تمام پولی که از ســوی صنایع آالینده به عنوان عوارض 
آالیندگی پرداخت می شود، توسط مدیریت شهری در راستای توسعه فضای 
ســبز و اقداماتی که می تواند تا حدودی عوارض این آالیندگی ها را کاهش 
دهد، هزینه می شود و امکان هزینه کرد آن در مجاری دیگر شهری وجود 
ندارد.وی تاکید کرد: در گام نخست باید نمایندگان مجلس و دولت مردان 
در ارتباط با جابه جایی این صنایــع اقدام کننــد و در گام بعدی قانون ۵۰ 
کیلومتری فاصله صنایع از نقطه مرکزی شهر به ۵۰ کیلومتر از انتهای محدوده 
شهر تغییر پیدا کند تا وضعیت بهتری را برای شهر اصفهان یا سایر کالن شهرها 
شاهد باشیم.قربانی در خصوص هزینه کرد عوارض آالیندگی شهر اصفهان، 
گفت: عوارض آالیندگی در زمینه توســعه فضای ســبز، بهبود حمل ونقل 
عمومی و مواردی که به این صنایع ســرویس داده می شود، همچنین در 
راستای اقداماتی جهت فرهنگ ســازی برای حفظ محیط زیست هزینه 
می شود.وی در زمینه شفاف ســازی صنایعی که عوارض خود را پرداخت 
نمی کنند، افزود: تمام صنایع نسبت به پرداخت عوارض خود مدعی هستند، 
اما در تقسیم و افزایش آن باید بیشتر دقت شود چه بسا آنچه در بیالن کار 
ارائه می شود، باید بررسی و راستی آزمایی میزان عوارض پرداختی صنایع از 

سبد سود یا فروش آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان اهتمام ویژه ای 
جهت صیانت از سرمایه انســانی در استقرار نظام 
پیشگیری از بروز حوادث و ایمنی کار ) HSE( دارد.
سعید ابراهیمی در همایش آموزشی HSE و تجلیل 
از پیمانکاران HSE سازمان قطار شهری، اظهار کرد: 
HSE علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در 
راستای حفاظت و حراســت از نیروی کار و سرمایه 

تالش می کند که این مهم به عهده مدیران ارشــد و 
کارشناسان مربوطه است.

وی ادامه داد: شهرداری اصفهان نیز جهت صیانت 
 HSE از سرمایه انسانی، اهتمامی ویژه به موضوع
دارد.معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان با اشــاره به اقدامات شهرداری در 
این حوزه، گفت: تشــکیل کارگــروه HSE تعالی 
سازمانی متشکل از ۳۰ نفر از کارشناسان معاونت ها 
و سازمان های شهرداری، برگزاری جلسات کاربردی 
 HSE جهت تعریف و اجرای پروژه اســتقرار نظام
در شــهرداری اصفهان، همچنین برگزاری جلسات 

توجیهی با اعضای شورای اســالمی شهر و مناطق 
پانزده گانه، برگزاری جلســات تحلیــل حوادث و 
دوره های آموزشــی بــرای مدیران و کارشناســان 
شهری از جمله اقدامات شهرداری اصفهان در این 

حوزه است.
ابراهیمــی تصریح کرد: بــا نگاه به آمــار مربوط به 
حوادث خســارتی، جرحی و فوتــی رخ داده برای 
شهروندان و کارکنان، روند افزایش این نوع حوادث 
و از طرفی مبلغ قــرارداد بیمه جامع شــهروندی، 
تامل برانگیز اســت، بنابراین مدیریت شهری برای 

به کارگیری اصول HSE تاکید ویژه دارد.

معاون شهردار:

 HSE مدیریت شهری اصفهان بر استقرار نظام 
در شهرداری تاکید دارد

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

فاز سوم باغ رضوان روشن می شود
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: تامین روشنایی فاز سوم آرامستان باغ 
رضوان در دستور کار قرار دارد.علی حاجیان اظهار کرد: حدود هفت سال از افتتاح فاز سوم آرامستان 
باغ رضوان، یعنی قطعات ٧٠ تا ٩٠ می گذرد، اما هنوز بسیاری از خدمات عمومی در دسترس زائران این 
بخش قرار نگرفته است، در این راستا به منظور رفاه حال زائران در باغ رضوان، تامین روشنایی فاز سوم 
آرامستان در دستور کار این سازمان قرار دارد.وی ادامه داد: نصب پایه های روشنایی با هزینه ای بالغ 
بر ۴۰ میلیارد ریال در قالب اجرای عملیات هایی همچون حفاری، لوله گذاری، کابل کشی، تهیه و نصب 
فونداسیون، نصب تابلوهای توزیع برق و تهیه و نصب پایه ۹ متری با چراغ های ال ای دی در حال انجام 
است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: مساحت فاز سوم باغ رضوان 

۵۰ هکتار است، از این رو به ۱۵ هزار متر کابل کشی و نصب ۱۸۶ عدد پایه نیاز دارد.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری شریح کرد: 

ایمن سازی و مناسب سازی معابر شهری غرب اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه ایمن سازی معابر در کاهش تصادفات شهری موثر است، 
گفت: طرح ایمن سازی خیابان قدس در راستای ایمن سازی معابر و تامین امنیت تردد شهروندان 
با اعتبار یک میلیارد ریال اجرا شد.سیدسلمان قاضی عســگر، اظهار کرد: ایمن سازی معابر یکی از 
موضوعات حائز اهمیت در حوزه حمل ونقل و ترافیک اســت که در این راســتا با بهره گیری و اجرای 
روش های مدرن می توان تصادفات درون شهری را کاهش داد.وی افزود: طرح ایمن سازی خیابان 
قدس و دوربرگردان این خیابان نیز در راستای ایمن سازی معابر و تامین امنیت تردد شهروندان با 
اعتبار یک میلیارد ریال اجرا شد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: با در نظر گرفتن نحوه تردد 
وسایل نقلیه و عابران پیاده به منظور حفظ ایمنی و کاهش تصادفات، نصب بوالرد، بشکه های ترافیکی، 
سرعت گیر، گل میخ طرح چدن و عالئم ترافیکی در خیابان قدس انجام شده است.وی، نظارت مستمر 
در راستای کاهش ترافیک معابر اصلی و تسهیل در عبور و مرور دانش آموزان را از دیگر اقدامات حوزه 
ترافیک شهرداری دانست و ادامه داد: فراهم کردن محیطی آرام، بی دغدغه و توأم با امنیت برای تردد 

دانش آموزان از وظایف اصلی مدیریت شهری است.
 

مدیر منطقه ۵ شهرداری مطرح کرد:

اجرای بیش از 40 درصد از مطالبات مردم در زمینه آسفالت معابر
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به تعدد درخواست های مردمی در خصوص آسفالت در این 
منطقه، گفت: حدود ۴۰ درصد درخواست های مردمی در خصوص آسفالت انجام شده و ۶۰ درصد نیز آن ها 
نیز طی بازدیدهای انجام شده در حال پیگیری است.حسین کارگر اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت و 
ساماندهی معابر فرعی منطقه پنج شهرداری اصفهان به منظور ارتقای کیفی زندگی در محالت و تسهیل و 
روان سازی تردد شهروندان، با پخش بیش از ۱۸۰۰ تن آسفالت در مساحتی حدود ۷۲۰۰ مترمربع از ابتدای 
سال جاری تاکنون و با رعایت اصول فنی انجام شده است.وی با اشاره به تعدد درخواست های مردمی 
در خصوص آسفالت در این منطقه، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از درخواست های مردمی در خصوص 
آسفالت انجام و ۶۰ درصد نیز طی بازدیدهای انجام شده در حال پیگیری است.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: قرارداد جدیدی به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به منظور روکش و آسفالت تراشی معابر 
اصلی در سطح منطقه تا پایان سال منعقد شده است.کارگر اضافه کرد: با توجه به وضعیت کنونی معابر 
منطقه، هنوز تعداد زیادی از گذرهای معابر اصلی و فرعی نیاز به بهسازی و روکش آسفالت دارد که این مهم 
در دستور کار شهرداری منطقه پنج قرار دارد و در بودجه سال آینده نیز منابع بسیار خوبی برای آن پیش بینی 
شده است.وی تاکید کرد: راه های ارتباطی شهروندان برای بیان مطالبات خود در زمینه موضوعات مختلف 

از طریق تماس با سامانه مردمی ۱۳۷ یا به صورت حضوری در منطقه فراهم است.

با مسئولان

اخبار

تخت فوالد، دانش سرایی 
خفته در دل تاریخ

میراث

کارشناس و پژوهشگر تاریخ گفت: تخت فوالد 
اصفهان بعد از وادی السالم نجف، مقدس ترین 
آرامگاه جهان تشیع محســوب می شود، این 
خاک تابــان از دوران صفویه مدفن بســیاری 
از حکما و فالسفه جهان اســالم شد. ابراهیم 
خیری به مناسبت روز حکمت و فلسفه اظهار 
کرد: تخت فوالد اصفهان بعد از وادی الســالم 
نجــف، مقدس تریــن آرامگاه جهان تشــیع 
محسوب می شــود، این خاک تابان از دوران 
صفویه مدفن بسیاری از حکما و فالسفه جهان 
اسالم شد که شــاید کمتر همانندی بتوان در 
طول تاریخ برای آنان جســت وجــو کرد.وی 
افزود: تمرکز فرمانروایی یک حکومت شیعی 
در اصفهان سبب شد بســیاری از دانشمندان، 
حکما و فالسفه از نقاط مختلف قلمرو اسالمی 
به پایتخت مهاجرت کنند و در محیط مســاعد 
این ســرزمین به تحقیق، پژوهش و تدریس 
بپردازند؛ در این رهگذر سه نفر از بزرگان حکمت 
و فلسفه اسالمی، اندیشه و تفکر ژرف و عمیق 
را با روح و روان پــاک و مهذب در هم آمیختند 
و مکتب  فلسفی اصفهان را پایه گذاری کردند.

خیری ادامه داد: مرحوم شیخ بهایی، میرداماد 
و میرفندرســکی در میدان منطق و اســتدالل 
چون شــیران غرش کردند و قله های عرفان و 
تهذیب نفس را نیز سیمرغ گونه در زیر بال پرواز 
خود قرار دادند، »حکمت متعالیه« دســتاورد 
تالش علمی و مجاهدت خســتگی ناپذیر این 
بزرگمردان است.کارشناس و پژوهشگر تاریخ 
با بیان اینکه هر چند بهترین و مهم ترین تربیت 
یافته این مکتب مرحوم مالصدرا مورد بی مهری 
روزگار خود قرار گرفت و به ناچار مجبور به ترک 
اصفهان شد، گفت:  اما بسیاری از فرهیختگان و 
فرزانگان اسالمی خاک تابان تخت فوالد را برای 
زندگی همیشگی خود انتخاب کردند و شاگردان 
و تربیت یافتگان ایــن مکتب نیز همجواری با 
استاد را مایه مباهات و افتخار خود می دانستند 
به گونه ای که در بیشتر تکایای تخت فوالد قبور 
شاگردان آرامگاه آموزگار را چون حلقه درس 
در برگرفته است و پروانه وار از شمع نورانیت 

استاد بهره مند می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

باید در سه ساحت دانش آموز، خانواده و معلم برنامه داشته باشیم
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ارتباط خوبی با مقر کتاب برقرار شده و باید این ارتباط بیشتر و در نواحی و مناطق نیز شکل بگیرد؛ در کنار این ارتباط باید 
در سه ساحت اصلی دانش آموز، خانواده و معلم نیز برنامه داشته باشیم و برای هر ساحت به شیوه ای مطلوب عمل کنیم. محمدرضا ابراهیمی در جلسه هم اندیشی مقر 
کتاب، اظهار کرد: کودکان و نوجوانان امروزی، دانش آموزانی هستند که تربیت و جامعه پذیری آن ها دیجیتالی شده و نقش خانواده و مدرسه در این زمینه کم رنگ شده 
و جامعه پذیری آنها از طریق فضای مجازی اتفاق افتاده است.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: این اتفاق برای دانش آموزان مثل کسانی است که در 
بمب باران شدید مجروح شده اند، با کسی که در بمباران مجروح شده باید محبت آمیز برخورد کرد، بنابراین راه برخورد با دانش آموزانی که زیر بمباران دیجیتالی دشمن 
قرار گرفته اند که به مراتب شدیدتر از بمب باران های مرسوم است، باید محبت آمیز باشد. ابراهیمی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دررابطه با نسل 
دهه هشتادی ها و تمدن سازی این نسل، گفت: برای رفع این مشکل باید همه ارکان کشور با هم همکاری کنند، آموزش و پرورش یا آموزش عالی به تنهایی نمی توانند 
این مشکل راه برطرف کنند و باید همه ارکان نظام دست به دست هم بدهیم تا این نسل را به مسیر اصلی خود بازگردانیم.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
تاکید کرد: ارتباط خوبی با مقر کتاب برقرار شده و باید این ارتباط بیشتر و در نواحی و مناطق نیز شکل بگیرد؛ در کنار این ارتباط باید در سه ساحت اصلی دانش آموز، 

خانواده و معلم نیز برنامه داشته باشیم و برای هر ساحت به شیوه ای مطلوب عمل کنیم.

دیدار تعدادی از 
مدیران شهری 

اصفهان با آیت ا... 
مهدوی

تعــدادی از مدیــران شــهری 
اصفهان، سی ام آبان ماه با آیت 

ا... مهدوی دیدار کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

رونمایی از مستند کتاب مهمان 
مامان در اصفهان

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه 
اســتان اصفهان گفت: کتاب مهمان مامان، درمورد شــهید 
مسعود آخوندی از دانشجویان دانشــگاه صنعتی اصفهان 

است که در گردان یا زهرا)س( مشغول بود.
حسین قاسمی در مراســم رونمایی از مستند کتاب مهمان 
مامان )سردار شهید مســعود آخوندی( اظهار کرد: یکی از 
وظایف مجموعه، این اســت که فرهنگ شــهدا را به جامعه 
انتقال دهد، این کتاب در مورد شــهید مســعود آخوندی از 
دانشجویان دانشــگاه صنعتی اصفهان اســت که در گردان 
یا زهرا )س( مشــغول بود، ضمن تولید کتاب، مســتند آن 
نیز تولید شده است.خواهر شــهید مسعود آخوندی در این 
مراســم نیز بیان کرد: مادرم تا ۴۰ روز بعد از شهادت برادرم 
یادش رفته بود نمازش را بخواند تا اینکه یک روز دیدم دارد 
نماز می خواند، مادرم می گفت برادرت به خوابم آمد و یادم 
داد چه طور نماز بخوانم.وی افزود: مادرم ۴۰ ســال سر قبر 
برادرم رفت و آمد تا مزار فرزندش را تمیز نگه دارد، آقا مسعود 
در خانه ما خیلی خاطره دارد.اسماعیل صادقی از همرزمانش 
شهید مسعود آخوندی نیز در ادامه این مراسم گفت: شهدا 
کار حســینی کردند و وظیفه شــان را در آن ایام انجام دادند 
و همان طور که مقام معظــم رهبری گفتند، ۸ ســال دفاع 
مقدس حادثه کمی نبود، همه دنیا مقابل جمهوری اسالمی 
ایستادند تا باالخره دشمن شکست خورد.وی با بیان اینکه 
طی ۸ سال دفاع مقدس، شهدا اصلی ترین عنصر برای حفظ 
انقالب بودند و بعد از جنگ تاکنون هم شهدا انقالب را حفظ 
کردند، خاطرنشــان کرد: ما به یاد و خاطره شــهدا احتیاج 
داریم، شهدا با شهادت شــان به درجات عالی رسیدند و در 
پیشگاه خدا ســعادتمند شــدند.صادقی با بیان اینکه همه 
شهدای ما عزیز بودند، بعضی صفات شان مخفی بود، چون 
گوشه کوچکی از رفتارشان را می دیدیم، عنوان کرد: از زمانی 
که با شهید آخوندی در دفاع مقدس آشنا شدم، شخصیتش 
برجسته بود و با اینکه جوان بود، ولی مثل یک آدم بزرگ رفتار 
می کرد؛ دغدغه مندی و احساس مسئولیت شهید آخوندی 
ویژگی برجسته او بود و همه جانبه فکر می کرد.همرزم شهید 
گفت: بهترین یاد و خاطره شهدا ادامه دادن راه شهید است، 
در وصیت نامه شهدا، حفظ جمهوری اسالمی و گوش دادن 

به حرف ولی فقیه توصیه شده است.
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مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه صنعت خودرو از سوم تا ششم آذرماه، گفت: در این نمایشگاه از 

پنج خودروی جدید رونمایی می شود.
احمدرضا طحانیان درخصوص نمایشــگاه خودروی اصفهان اظهار کرد: از 
سوم تا ششم آذرماه شاهد نمایشــگاه صنعت خودرو در اصفهان هستیم، 
این صنعت پس از نفت یکی از مهم ترین صنایع کشور است که حجم زیادی 

از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: با وجود تحریم ها، نیاز کشــور به صنعت خودرو هر روز افزایش 
یافته و اکنون خودرو در کشــور ما به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل شــده 
که اهمیت بســیاری دارد.مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اصفهــان گفت: با توجه به رشــدی که در ایــن صنعت اتفاق افتاده اســت 
کیفیــت خودروهای داخلــی رو به افزایــش بوده و اکنون خودروســازها 
افزایش کیفیت را در دســتور کار خود قرار داده اند.طحانیان اضافه کرد: در 
نمایشگاه خودروی اصفهان 10 برند اول کشــور حضور دارند که از جمله آن 
می توان به کرمان خودرو، مدیران خودرو، گروه بهمن، خودروســازی فردا، 
ایران خودرو و شایان دیزل اشاره کرد.وی تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا 
هنوز حضور خود در نمایشــگاه را قطعــی نکرده اند و احتمال حضورشــان 

در نمایشــگاه ضعیف است. در ســال های گذشته، بیشــتر  شاهد حضور 
نمایندگی هــای خودروســازان در نمایشــگاه بودیم؛ اما امســال صنایع و 
کارخانجات در نمایشگاه خودرو اصفهان حضور می یابند.مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان گفت: در نمایشــگاه خودروی اصفهان 
از پنــج محصول جدید نیــز رونمایی خواهد شــد. این نمایشــگاه یکی از 
پرطرفدارترین نمایشــگاه های اصفهان بوده که در سال ۹6 استقبال خوبی 
از آن شد. پیش بینی می شــود امسال نیز این نمایشــگاه موفق عمل کند.

طحانیان اضافه کرد: حدود 15 هزارمتر مربع از فضای بسته و روباز نمایشگاه 
بین المللی اصفهان به این نمایشگاه اختصاص یافته است که امیدواریم با 
حضور مردم، نمایشگاه به اهداف خود برســد.وی تصریح کرد: مردم حتی 
می توانند رانندگی با خودروهایی که از آن رونمایی می شود را امتحان کنند، 
همچنین در روز ابتدای این نمایشــگاه رویدادی برگزار می شــود که در آن 
خبرنگاران چالش های صنعت خودرو را مورد بررســی قرار می دهند. برای 
برگزاری نشست های تخصصی در این نمایشگاه نیز برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان گفت: شرکت های 
خودروساز از استان های اصفهان، تهران، ســمنان، البرز، فارس، لرستان، 

کرمان، آذربایجان شرقی و غربی و قزوین در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس 
مدیریت مصرف آب را در دســتور کار داشته اســت، گفت: به ویژه طی دو دهه اخیر 
پیشــرفت های خوبی در کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است. با اجرای پروژه های 
مختلف و بازچرخانی آب، هیچ   گونه خروجی پساب از کارخانه وجود ندارد که خشک 
بودن الگن های شرق جاده فوالدشهر به زرین شهر گواه بر این امر است.به نقل از روابط 
عمومی شــرکت ذوب آهن اصفهان، ایرج رخصتی بیان کرد: خرید پساب شهر های 
اطراف، احــداث تصفیه خانه به روز و مجهز، بازچرخانی و تصفیه آب در ســیکل های 
گردشــی، تعویض برج های خنک کننده با برج های هیبریــدی و تعویض برج های 
حرارتی به برج های خشــک برای تولید برق، از برنامه های ذوب آهن اصفهان برای 
کاهش مصرف آب است.وی با بیان اینکه مصرف 20 متر مکعب آب برای تولید یک تن 
چدن در این کارخانه به چهار متر مکعب کاهش یافته است، عنوان کرد: برای مدیریت 
بهینه مصرف آب، تصفیه خانه مجهزی با به روزترین تجهیزات دنیا در دست احداث 
است که با بهره برداری از آن در سال آینده، پساب شهر و روستاهای فالورجان تصفیه 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت ذوب آهن با تاکید بر تعامل حداکثری و همسویی با 
نیاز های جامعه و مدیریت بهینه مصرف آب، تصریح کرد: ذوب آهن از ســال 1344 
حقابه تخصیص یافته ای دارد ؛اما بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، کمتر از 40 درصد 
از این حقابه را استفاده کرده ایم و در چند سال آینده نیز برداشت آب از زاینده رود را به 
میزان آب شرب مورد نیاز کاهش خواهیم داد.علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و 

توسعه شرکت ذوب آهن نیز با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان برای جمع آوری و تصفیه 
پساب شهرهای اطراف، بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، ابراز 
کرد: با این سرمایه گذاری، پساب های منطقه پس از جمع آوری به تصفیه خانه فیزیکی 
و پس از آن نیز به تصفیه خانه بزرگ و مجهز در دســت احداث هدایت خواهد شد که 
این مقدار پســاب بیش از نیمی از آب مورد نیاز کارخانه را تامین خواهد کرد.وی این 
مقدار آب را در بهره برداری از فاز اول این تصفیه خانه قابل تحقق دانست و ادامه داد: با 
بهره برداری از فازهای بعدی تصفیه خانه بزرگ ذوب آهن اصفهان، آب مورد نیاز کارخانه 
بدون وابستگی به زاینده رود تامین خواهد شد.مهدی دانشمند، مدیر آبرسانی شرکت 
ذوب آهن نیز عنوان کرد: بازچرخانی و تصفیه آب در سیکل های گردشی برای کاهش 
مصرف آب موثر است. تعویض برج های خنک کننده با برج های هیبریدی و تعویض 
برج های حرارتی به برج های خشک برای تولید برق، از برنامه های بلندمدت ذوب آهن 
اصفهان برای کاهش مصرف آب است.وی با بیان اینکه برای کاهش مصرف آب، ذوب 
آهن برای اولین بار 10 سال پیش پساب زرین شهر را که 60 لیتر بر ثانیه است، به شرکت 
انتقال داد، مطرح کرد: طی قراردادی با شرکت آب و فاضالب، پساب حدود 11روستای 
فالورجان به تصفیه خانه فوالد شــهر انتقال یافته است و پس از تصفیه به ذوب آهن 
منتقل خواهد شد.دانشمند همچنین خاطرنشان کرد: 85 درصد فضای سبز کارخانه 
به صورت دیم است و 15 درصد دیگر نیز به صورت قطره ای با پساب آبیاری می شود و 

سعی شده گونه های سازگار با آب کم در فضای سبز ذوب آهن جایگزین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور در محل اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن شهر جدید بهارســتان ضمن بازدید از روند اجرای این طرح، در نشستی با 
جمعی از سازندگان و انبوه سازان مسکن گفت: اجرای مطلوب و مطابق با برنامه زمان 
بندی طرح نهضت ملی مسکن استان در اولویت قرار دارد.به گزارش پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از روند اجرای طرح نهضت ملی مســکن شهر جدید بهارستان و پیشرفت 
فیزیکی این پروژه بازدید به عمل آورد.طی این بازدید مســائل و مشکالت اجرایی 
احصا و در جلسه ای با جمعی از سازندگان و انبوه سازان مسکن ضمن بررسی موانع، 
راهکارهای عملی جهت شتاب بخشی به عملیات اجرایی این طرح ارائه شد.در این 
جلسه ضمن قرائت صورتجلسه قبلی، موارد به صورت دقیق و ریزبینانه مورد پیگیری 

قرار گرفت و مباحثی که نیاز به مصوبه شورای مسکن داشت، احصا شدند.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان، پس از استماع موارد مطرح شده توسط نمایندگان 
سازندگان و انبوه سازان مسکن اظهار داشت: روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن 
شهر جدید بهارستان نسبت به برنامه زمان بندی، وضعیت قابل قبول دارد.وی با اشاره 
به اینکه بخشی از برنامه در نظر گرفته شده برای این شهر در فاز ساخت و اجرایی قرار 
دارد، گفت: گام دوم این پروژه از اولویت های اساسی است که می بایست در روند آن 
تسریع شود.قاری قرآن با بیان اینکه این جلسه، ششمین جلسه بررسی پیشرفت 
فیزیکی و رفع مشکالت طرح نهضت ملی مسکن شهرجدید بهارستان است، اذعان 
داشت: هدف از برگزاری این جلســات، هماهنگی برای رفع مسائل کلی در رابطه با 

طرح نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:
 بازدیدکنندگان می توانند با خودروهای حاضر در نمایشگاه

 رانندگی کنند

کاهش میزان مصرف ذوب آهن از آب زاینده رود

مدیرکل راه و شهرسازی استان در دیدار با انبوه سازان مسکن:

اجرای دقیق و مطلوب طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان در اولویت است

                آگهی مناقصه  عمومی  یک مرحله ای شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

شرکت عمران 
شهرجدید بهارستان

م الف:1415366

 شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های خود به شرح زیر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهدشد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی ) دیجیتالی ( باشد

 مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی ) دیجیتالی (  اسناد و بار گذاری پاکتهای ) ارزیابی کیفی و الف و ب و ج  ( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن  5 الی368610۹0 – 031 امور فنی و اجرایی ) ردیف 2 تا 5 این آگهی ( و امور اداری
 ) ردیف 1 این آگهی ( - تماس حاصل نمایند. ) توجه : مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند (.

الزم به ذکر است کلیه مناقصه گران در فراخوانهای ) ردیف 2 تا 5 این آگهی ( می بایست پذیرفته باشند که کارفرما قسمتی ازهزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت نماید.) پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه (  .مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد
اطالعات تماس سامانه ستادحهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس 1456 دفترثبت نام:88۹6۹737 و 851۹3768

نوبت اول

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورداولیه )ریال(پیمانکاری

در مناقصه)ريال(
مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
گشایشارایه  پیشنهاددریافت  اسناد سامانه ستاد

واگذاری انجام امورخدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت عمران شهرجدیدبهارستان به صورت حجمی 0 بدون ارزیابی کیفی1200100135200000۹
گواهی صالحیت انجام 
امور پشتیبانی و خدماتی

12 ماه3.575.000.000  71.454.054.442
از ساعت 14 

مورخ1401/0۹/01
تاساعت 17 مورخ 

1401/۹/0۹
تاساعت14 مورخ 

1401/۹/23
ساعت8 مورخ 

1401/۹/27

۹ ماه71.755.832.5463/600/000/000حداقل پایه 5 رشته راه و ابنیهمناقصه عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  123  در شهر جدید بهارستان  )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(22001001352000010
از ساعت 14 

مورخ1401/0۹/01
تاساعت 17 مورخ 

1401/۹/0۹
تاساعت14 مورخ 

1401/۹/28
ساعت8 مورخ 

1401/۹/30

5 ماه36.018.8۹0.6751/801/000/000حداقل پایه 5 رشته راهاجرای رفوژ میانی محور قلعه شور با جدول حد فاصل مسکن مهر تاسایت جانبازان )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی( 32001001352000011
از ساعت 14 مورخ 

1401/0۹/01
تاساعت 17 مورخ 

1401/۹/0۹
تاساعت14 مورخ 

1401/۹/28
ساعت8 مورخ 

1401/۹/30

42001001352000012
 اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب وشبکه توزیع آب بلوک 226 سایت کارگاهی و کارهای پراکنده 
) ورزشی 5 – پارک 121 و 122 و بلوک 125 –بلوار بهشت ( - )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

6 ماه1۹.541.347.7761.000.000.000پایه 5 رشته آب
از ساعت 14 مورخ 

1401/0۹/01
تاساعت 17 

مورخ1401/۹/0۹
تاساعت14 مورخ 

1401/۹/28
ساعت8 مورخ 

1401/۹/30

۹ ماه72.106.241.7833/610/000/000حداقل پایه 5 رشته ابنیهمناقصه عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  230  در شهر جدید بهارستان  )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(20010013   552000013
از ساعت 14 

مورخ1401/0۹/01
تاساعت 17 مورخ 

1401/۹/0۹
تاساعت14 مورخ 

1401/۹/28
ساعت8 مورخ 

1401/۹/30
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