
آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرایی به شــرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-3-269
عملیات مدیریت بهره برداری 

آب منطقه برخوار
28.840.250.3011.065.207.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/09/26
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/09/27

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

نوبت دوم شركت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

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

و آئین نامه معامالت شــرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره ســالن شــهرداری واقع در خیابان آیت ا... 
سعیدی مقابل راهنمایی و رانندگی نطنز به مدت یکسال با شرایط مندرج در اسناد 

را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید.
بهای پایه: ماهانه مبلــغ 40/000/000 ریال. تضمین شــرکت در مزایده معادل 
25/000/000 ریال می باشــد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با 
استناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی- یا 
فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد 

بانک ملی شعبه نطنز. 

)به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد .
ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در 
اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط 
خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین 
مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز  یکشنبه 1401/09/27 و در 

https://setadiran.ir سامانه ستاد می باشد. آدرس سامانه ستاد

تلفن تماس: 031-54222119

آگهی مزایده  عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف: 1420058

نوبت دوم

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه 
مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمین مناقصه 

401141012001093884000010

توسعه و بهینه سازی 
شبکه های برق 
جهت نیرورسانی 

به متقاضیان برق و 
بهبود کیفیت توان 
در محدوده امور 

برق منطقه 8

1401/09/161401/09/231401/10/031401/10/05790/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 1401/10/03 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان  خیابان 
جی شرقی- امور برق منطقه هشت- دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

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

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34122852 واحد مناقصات آقای سیدین  و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات ، 
شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن 34122840 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021تماس حاصل 
فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
   مناقصه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی 

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 
و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

   پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
   حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
   شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

رنا
 ای

س:
عک

در مراسم امضای تفاهم نامه 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان با 
بنیاد سینمایی فارابی مطرح شد

ضرب سکه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان 

به نام اصفهان

 ساخت و ساز غیراصولی در کنار مسجد 
تاریخی علی روستای قهرود کاشان؛
تیشه به ریشه تاریخ

2

5

3

5

5

استفاده 4 هزار و 474 بیمار صعب العالج 
از خدمات درمانی کمیته امداداصفهان

کاهش وابستگی به چوب در زاگرس، 
نیازمندمشارکت ساکنان بومی است

 آب، انتقال، اما، اگر، امید!
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان می گوید 

انتقال آب شور به اصفهان مرگ  آبخوان ها را رقم می زند؛

کاهش زمان رسیدگی 
به پرونده های 

 تعزیراتی به
 15 روز

جشنواره تئاتر اصفهان 
با مشارکت فعال 
هنرمندان برگزار 

می شود

طرح تفصیلی 30 
شهر استان اصفهان 

ابالغ شد

ایران رتبه اول آسیا را ازدست داد
سامورایی ها در صدر

3 75
6

7

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان می گوید: برای خرید لوازم برقی اگر خانواده ها به چند کاالی اصلی و مورد نیاز 
ایرانی که شامل یخچال، فریزر، اجاق گاز و لباسشویی می شود اکتفا کنند، حدود 35 میلیون تومان تمام می شود.اما اگر همین 
اقالم ایرانی به طورکامل تر در نظر گرفته شود و جارو برقی، مایکرو، پلوپز، چرخ گوشت، آبمیوه گیری و اقالم دیگر اضافه شوند، 
تقریبا 110 میلیون تومان می شود؛ حال اگر از اجناس خارجی خریداری شود و اقالمی مانند ماشین ظرف شویی هم اضافه شود، 
مبلغی بین 250 تا 350 میلیون نیاز است. از سوی دیگر، رییس سابق اتحادیه مبل اصفهان و فعال بازار  هم می گوید: سرویس 
چوب با قیمت های متفاوتی در بازار موجود است، حتی سرویس هایی با قیمت 20 میلیون تومانی هم وجود دارد؛ اما کیفیت 
ندارد.خانواده ها اگر به دنبال جنس آبرومندانه باشند که شامل مبل، سرویس خواب، ویترین و ناهارخوری می شود، از 50 

میلیون تا ارقام باالتر هزینه کردن، الزم است. 

یک جهیزیه از 200 تا 500 میلیون تومان آب می خورد؛

وصال گران!

moeini
Sticky Note
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کشف 10 هزارلیترسوخت قاچاق در تیران وکرون
فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون از کشف ۱۰ هزارلیتر سوخت قاچاق ودستگیری یک نفر درشهرستان 
تیران وکرون خبرداد.سرهنگ یوسف بهرام پور گفت: در راســتای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و 
فرآورده های نفتی ماموران پلیس آگاهی  شهرســتان تیران وکرون با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی 
از دپوی سوخت قاچاق در یکی از روستا های اطراف این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی افزود: در این راســتا ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام 
و در بازدید از یک باب انباری موفق به کشف ۱۰ هزار لیتر ســوخت گازوئیل قاچاق شدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان تیران وکرون با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش سوخت مکشوفه را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال برآورد کردند، گفت: دراین رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شــد.این مقام انتظامی در پایان خاطر نشــان کرد: قاچاق سوخت و 
فرآورده های نفتی عالوه بر هدر رفت سرمایه ملی و تاثیر منفی بر اقتصاد داخلی باعث کاهش سطح معیشتی 
بخش وسیعی از افراد جامعه می شود از این رو پلیس قاطعانه با این مسئله برخورد می کند و از شهروندان 
نیز می خواهیم هرگونه اخبار و اطالعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

 

شناسایی کارگاه غیر مجاز تعمیر سالح شکاری در آران و بیدگل
فرمانده انتظامی آران و بیدگل از شناسایی کارگاه غیر مجاز تعمیر سالح شکاری و دستگیری یک متهم 
در عملیات ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی آران و بیدگل خبرداد.سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده 
گفت: در راستای اجرای طرح جمع آوری سالح غیر مجاز و حسب اخبار واصله مبنی بر نگهداری سالح 
غیر مجاز و راه اندازی یک کارگاه غیرمجاز تبدیل سالح بادی به شکاری و تولید فشنگ توسط فردی در 
این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی و بررسی های میدانی از صحت خبر اطمینان حاصل کرده و 
ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل اعزام و در بازرسی از یک باب منزل که محل تعمیر اسلحه و تولید 
فشنگ شکاری به صورت غیرمجاز بود موفق به کشف ۲ قبضه سالح شکاری غیر مجاز،۶۹۸ عدد انواع 
فشنگ، پوکه و لوازم و متعلقات مربوط به ساخت فشنگ شکاری و ۵ قبضه سالح سرد شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد از برخورد قاطع پلیس با عامالن تهیه، فروش 
و نگهداری سالح های غیر مجاز گفت و از شهروندان خواست در جهت حفظ و ارتقای هرچه بیشتر امنیت 
در جامعه، هرگونه اخبار و اطالعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

 

دستگیری سارقان سیم و کابل برق در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از دستگیری ۲ سارق سیم و کابل شبکه انتقال برق در 
عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.سرهنگ علی صادقی بیان داشت: در راستای اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از سرقت، ماموران گشت انتظامی بخش میمه شهرستان 
در ساعات پایانی شب هنگام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، متوجه حضور مشکوک 
خودرویی سواری کنار یک تیر برق شــدند.وی افزود: ماموران پس از بررسی مشاهده کردند ۲ جوان 
باالی تیر برق در حال بریدن و سرقت سیم های برق شبکه انتقال نیرو هستند که در عملیاتی ضربتی 
موفق به دستگیری آن ها شدند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به کشف بیش از 7۰ 
متر سیم و کابل برق هوایی مسروقه در بازرسی از خودروی سارقان تصریح کرد: متهمان که پس از انتقال 
به کالنتری چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند عالوه بر بزه ارتکابی به 4 فقره سرقت سیم و کابل های 
شبکه انتقال برق در این شهرستان اعتراف کردند.این مقام انتظامی با اشاره به این که متهمان پس از 
تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند از شهروندان خواست: 
ضمن رعایت هشدارهای پلیسی پیرامون پیشگیری از سرقت در صورت مشاهده افراد مشکوک کنار 

ترانس ها و ستون های انتقال نیرو ، سریعا با شماره ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطالع دهند.

ساخت و ساز غیراصولی در کنار مسجد تاریخی علی روستای قهرود کاشان؛

تیشه به ریشه تاریخ

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان گفت: ساخت و ساز 
غیراصولی مجاور مسجد تاریخی علی روستای قهرود 
کاشان باعت خدشه دار شــدن این مسجد می شود.احمد دانایی نیا در 
جمع خبرنگاران ضمن اشاره به بیست و یکمین سالروز ثبت مسجد علی 
قهرود اظهار کرد: با توجه به آثار و تزیینات باقی مانده از جمله کاشی های 
مستقر در سردر ورودی به شبستان اصلی و همچنین کاشی های داخل 
محراب مسجد تاریخی علی قهرود که از نوع کاشی های زرین فام و مربوط 
به خاندان ابی طاهر کاشانی اســت، قدمت این مسجد حدود ۸۰۰ سال 
پیش و همزمان با دوران ایلخانان اســت.دانایی نیا ابراز داشت: بخش 
تاریخی مســجد علی قهرود شــامل شبســتان با دو ورودی اســت و 
سقف های شبستان به صورت طاق چشمه یا گنبدی است و بر جوانب آن 
صفه های فوقانی برای اسکان خانم ها احداث شده و ورودی های مذکور 
یکی مربوط به ورودی خانم ها بوده که در ضلع شمال شرقی جا گرفته و 
دیگری که اصلی است در ضلع غربی شبستان است و با کاشی های زرین 
فام تزیین شده است.وی با اظهار تاسف از ساخت و ساز غیراصولی مجاور 
این اثر ارزشمند تاریخی تصریح کرد: در ضلع جنوب غربی این شبستان، 
اخیرا مسجد دیگری با اسکلت فلزی ساخته اند که به وسیله راهرویی به 
شبستان قدیمی مرتبط است و نما های خارجی این بنا آجری و با در دو 
لنگه چوبی نســبتا بزرگی به محوطه کفش کن و فضای جلوی ورودی 

اصلی شبستان ارتباط پیدا می کند و نحوه اجرا به نحوی است که الحاقات 
آن کامال مشخص است.

ساخت و ساز های غیراستاندارد به نفع بافت تاریخی نیست
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان 
مسجد علی روستای قهرود را یکی از دو مسجد تاریخی و مهم این روستا 
دانست و تصریح کرد: این مسجد در بین مردم روستای قهرود، بسیار 
مقدس است و مردم روستا، مراسمات دینی و مذهبی و نذر و نیاز های 
خود را در آن به جا می آورند.دانایی نیا در بیان جزییات این مسجد تاریخی 
در شهرستان کاشان افزود: در ضلع شمال غربی این مسجد محوطه ای 
به نام چهل دختران واقع شده که مخصوص خانم هاست و خانم ها نذر و 
نیاز شان را در این محل به جا می آورند.وی افزود: کاشی های ستاره ای 
شش گوش در سر در و محراب انواع کاشی های زرین فام، درب چوبی دو 
لنگه بسیار ارزشمند در قسمت سر در ورودی اصلی به شبستان قدیمی 
و مشــبک های آجری در جلو صفه های فوقانی و درب چوبی گره چینی 
شده مشبک در جلو محوطه چهل دختران از مهم ترین عوامل تزیینی این 
مسجد ارزشمند تاریخی است.مسجد علی قهرود یکی از ارزشمند ترین 
بنا های دوره ایلخانی شهرستان کاشان است که به شماره 4۲۲۸ در آذرماه 

۱۳۸۰ به ثبت ملی آثار تاریخی ایران رسیده است.

رییــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان شاهین شــهر و میمه 
گفت:حمایت از سرمایه گذاری گردشگری در پهنه 
شهرستان شاهین شهر گامی ارزشــمند به منظور 

توسعه گردشگری خواهد بود.
جــواد چهراضی در نشســت مشــترک دهیاران 
روستا های شهرستان شاهین شــهر و میمه که در 
محل اقامتگاه بوم گردی میرزا تقی در روســتای 
مورچه خورت برگزار شــد، گفت: هدف از برگزاری 
این نشســت، آشــنایی هر چه بیشــتر دهیاران 
این شهرســتان با صنعت گردشــگری و چگونگی 
دســت یابی به توســعه پایدار شهرســتان از این 
طریق اســت.وی ادامه داد: بی تردید روســتا ها 
نمادی بارز از فرهنــگ بومی مردم مناطق مختلف 

از جمله شهرســتان شاهین شــهر و میمه است، 
بنابراین تالش داریم تا با گسترش گردشگری در 
روستا های شهرستان، گامی مهم به منظور توسعه 

اقتصاد محلی برداریم.
چهراضی افزود: متاســفانه در سال های گذشته با 
گسترش خشکسالی شــاهد مهاجرت بسیاری از 
مردم روستا های شهرســتان به مرکز شهرستان و 
دیگر شهر ها بودیم، بنابراین تالش داریم تا با تحقق 
طرح هر روســتا یک اقامتگاه بوم گردی، به دنبال 
توسعه اقتصادی روســتایی و مهاجرت معکوس 
مردم به دیار خود باشــیم، زیرا همه روزه شاهدیم 
که بسیاری از مردم روستا های مختلف با مراجعه 
به ما، تمایل به بازگشت به سرزمین های اجدادی 

خود دارند.

رییــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان شاهین شــهر و میمه 
تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذاری گردشگری 
در پهنه شهرســتان گامی ارزشمند به منظور توسعه 

گردشگری خواهد بود.
در این نشست دهیاران ۳۰ روستای این شهرستان 
با حضور مسئوالن شهرســتان، با فرآیند چگونگی 
تاســیس اقامتگاه هــای بومگــردی در مناطــق 

روستایی آشنا شدند.

تحقق طرح هر روستا یک بوم گردی در شاهین شهر

شهردار نجف آباد خبر داد:

افزوده شدن 120 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی نجف آباد
شهردار نجف آباد از افزودن ۱۲۰ دستگاه جدید ون و اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری این شــهر خبر داد.عبدالرسول امامی اظهار کرد: ناوگان 
جدید شامل یکصد دستگاه ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس واحد است که فرآیند اجرایی خرید آن در حال انجام است.وی افزود: این خودروها به مجموع ناوگان درون 
شهری نجف آباد افزوده می شود که در کیفیت بخشی خدمات و توسعه خطوط حمل ونقل موثر خواهد بود.شهردار نجف آباد با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومی میزان ترافیک شهر را کاهش می دهد، تصریح کرد: خودروهای تک سرنشین در آلودگی هوا و سنگینی ترافیک شهر نقش دارند که توسعه حمل 
و نقل عمومی قادر به گره گشایی از این حوزه خواهد بودوی با بیان اینکه ناوگان مسافر و بار هوشمند خواهد شد، گفت: برنامه ریزی برای اجرای زیرساخت های 
هوشمند سازی در مدیریت شهری صورت گرفته است.امامی، توزیع الستیک و تیوپ رایگان در بین خودروهای حمل ونقل عمومی را از اقدامات مدیریت شهری 

در روز حمل و نقل اعالم کرد و گفت: برای گرامیداشت این مناسبت برنامه های تبلیغی و فرهنگی پیش بینی شده که اجرا خواهد شد.

خبر روز

وز عکس ر

افتتاح مدرسه شش 
کالسه خیرساز در 

منطقه طاهر آباد کاشان
دکتــر علــی ســعیدی در زمینــی 
به گســتره ۲۳۲۰ و زیــر بنای ۸۲۵ 
مترمربع مدرسه ای را با ۱۰۰ میلیارد 
ریال هزینه ساخته که دارای شش 
کالس درس، ســه اتــاق مدیریت، 
نمازخانــه، مشــاوره و بهداشــت، 
آزمایشگاه و سالن اجتماعات است.

برداشت 2 هزار تن »به« در نطنز
کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز گفت:برداشت به در نطنز امسال نسبت به سال قبل با کاهش 
۶۰ درصدی روبه رو بوده است.اسفندیار حاجی زاده اظهار کرد: برداشت به در نطنز امسال نسبت به سال 
قبل با کاهش ۶۰ درصدی در برداشت روبه رو بوده است.وی افزود: علت این کاهش بادزدگی هنگام گل 
انگیزی درختان بوده که در نتیجه با کاهش شدید در برداشــت روبه رو بوده ایم.کارشناس امور باغبانی 
جهاد کشاورزی نطنز، گفت: این میزان برداشت از 7۵۰ هکتار از باغ های شهرستان نطنز بوده که عمده آن 
متعلق به باغ های روستای رحمت آباد نطنز است.وی تصریح کرد: نوع و رقم برداشت شده این محصول 
در باغ های شهرستان نطنز عمدتا از رقم »به« اصفهان است که کیفیت باالیی دارد.حاجی زاده خاطرنشان 
کرد: »به« عالوه بر این که به صورت خام مصرف می شود به صورت خشک شده تبدیل به مربای »به« و 

سایر اقالم خوراکی نیز مصرف می شود.
 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نایین اعالم کرد :

کشت زعفران در 4۵ هکتار از زمین های کشاورزی نایین
امسال، در 4۵ هکتار از زمین های کشــاورزی نایین زعفران کشت شده اســت. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان نایین گفت: میزان برداشــت زعفران از هر هکتار ۵ تا ۶ کیلوگرم است و پیش بینی می شود 
امسال حدود ۲7۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.حسن رستمی افزود: با توجه به نیاز کم زعفران به آب 
و نیاز نداشتن به آبیاری در فصل تابستان، کشت این محصول در مناطقی مانند نایین از لحاظ اقتصادی 
مقرون به صرفه است.وی گفت: زعفران نایین به دلیل شــرایط آب و هوایی و زمستان های معتدل از 

کیفیت مطلوبی برخوردار است.
 

تجلیل از اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان
در آیینی از ۱۸۰ استاد و دانشجوی نمونه پژوهشی و آموزشی دانشگاه کاشان و اعضای هیئت علمی نمونه 
پژوهشی تجلیل شد.رییس دانشگاه کاشان در این مراسم بر برنامه ریزی پژوهش هدفمند و کاربردی در 
دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: الزم است اساتید و دانشجویان هر رشته برای کار های تحقیقاتی و پژوهشی 
خود اولویت های جامعه را سنجیده و تحقیقات و مقاالت خود را در راستای حل مشکالت جامعه ارائه 
دهند.عباس کتابچی به تصویب سند چشم انداز سال ۱4۰4 این دانشگاه اشاره کرد و افزود: ارتباط علم با 
صنعت، برنامه ریزی مدون و استفاده از پتانسیل های موجود راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه 
دانشگاه است.پیمان صالحی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم با بیان اینکه بیش از ۱۶۲ هزار 
دانشجوی دکتری در کشور وجود دارد، گفت: ساالنه ۱۵ هزار دانشجوی دکتری فارغ التحصیل می شوند 

در حالی که میزان پسا دکتری که ما استفاده می کنیم در حد صفر است.
 

آغاز ساخت نخستین مجموعه ورزشی ویژه جانبازان و معلوالن 
در کاشان

شهردار کاشان از آغاز عملیات ساخت نخستین مجموعه ورزشی اختصاصی جانبازان و معلوالن در این 
شهر خبر داد.حسن بخشنده امنیه در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: ساخت سالن ها و فضاهای ورزشی 
در شهر کاشان به منظور عمل به شعار مدیریت شهری و به منظور اجرای برنامه توزیع عادالنه امکانات و 
خدمات شهری برای همه اقشار جامعه به ویژه توان یابان است.وی افزود:این مجموعه ورزشی در زمینی 
به مساحت شش هزار مترمربع و زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع بنا شده و شامل سالن ورزشی چند منظوره ویژه 
رشته های سالنی با کف پوش استاندارد ویژه ویلچر، رختکن، سرویس های بهداشتی و حمام جداگانه برای 
هر تیم می شود.شهردار کاشان گفت: سالن تخصصی تیراندازی الکترونیکی با هفت خط شلیک مجهز 
به مانیتور، سالن تخصصی بدنسازی و ورزش های سالنی، مجموعه اداری، سالن کنفرانس، کالس های 

آموزشی و سرویس های بهداشتی ویژه معلوالن از دیگر امکانات این مجموعه ورزشی خواهد بود.

اخبار

رییس شورای شهر مبارکه:

پارک های محله ای در 
مبارکه احداث می شود

رییس شورای اسالمی شــهر مبارکه گفت: 
پارک هــای محلــه ای در راســتای اجرای 
سیاســت محله محوری احداث می شود تا 
زمینه انجام فعالیت های اجتماعی و تفریحی 

برای ساکنان فراهم شود.
عبدا... وکیلی در گفت وگــو با خبرنگار ایمنا، 
با اشــاره به تکمیل عملیات احــداث پارک 
محله ای درچه، اظهار کرد: توسعه پارک های 
محله ای و افزایش امکانــات رفاهی و بازی 
در ســطح این اماکن عمومی برای استفاده 
ساکنان و سایر شــهروندان سطح محالت، 
افزایش رضایت مندی شهروندان را به دنبال 

خواهد داشت.
وی با اشــاره به ضــرورت توســعه اینگونه 
فضاها افزود: احــداث پارک های محله ای 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت و زمینه 
انجام فعالیت های اجتماعی و تفریحی برای 

ساکنان محله را فراهم می کند.
رییس شــورای اســالمی شــهر مبارکه با 
بیان اینکه دســتگاه ها و تجهیزات ورزشــی 
در پارک ها بر اســاس نیاز جامعــه به انجام 
فعالیت های جســمانی و توســعه فرهنگ 
سالمتی و تندرستی نصب شده است، گفت: 
ورزش در پارک ها نقش بســزایی در ایجاد 

روحیه شادابی و آرامش شهروندان دارد.
عملیات احداث پارک محله ای درچه با نصب 
وسایل ورزشی، روشنایی، مبلمان شهری و 
رسیدگی به فضای سبز، به ایستگاه آخر رسید 

و در اختیار شهروندان این محله قرار گرفت.

با مسئولان

استان

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

شورای راهبردی مجموعه جهانی 
باغ فین تشکیل می شود

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان کاشان، از تشکیل شــورای راهبردی مجموعه 
جهانی باغ فین در راستای حفظ و نگهداری این مجموعه 

تاریخی با حضور متخصصان حوزه های مرتبط خبر داد.
احمد دانایی نیا، در نشست تخصصی »طوفان و تاثیرات 
مخرب آن بــر درختان کهنســال باغ فیــن«، اظهار کرد: 
اقدام هایی جهت مقاوم ســازی و مهار درختان، تسلیح 
خاک و تاثیر بادشــکن ها، تنظیم زمان آبیــاری، فرآیند 
فیزیولوژیکی درختان باغ و همچنین اصالح ژن بذر انجام 

شده است. 
وی تصریح کرد: درخت سرو ریشــه ای به قدمت تاریخ 
دارد و دو نژاد درخت سرو که به عنوان سرو شیرازی و سرو 
نقره ای شناخته شده دارای طول سن بیوزیستی زیادی 
اســت و می تواند بهترین گزینه برای جایگزینی درختان 
آسیب دیده و مسن در فضای ســبز مجموعه جهانی باغ 

فین کاشان باشد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســتان کاشــان، افزود: مدیریت آبیاری و سالمت 
درختان برای افزایش طول عمر بیوزیســتی و جلوگیری 
از سرعت پوســیدگی درختان تاثیرگذار است و با توجه به 
پژوهش های انجام شــده در بازه زمانی اواخر فصل بهار 
آثار این دو مؤلفه بر بهبود وضعیت تغذیه درختان مشهود 
بوده است.دانایی نیا گفت: در آینده ای نزدیک با همکاری 
دانشگاه کاشان مکانی در باغ شرافتی تحت عنوان مرکز 
مطالعاتی بــاغ تاریخی فین، با هــدف انجام پروژه های 
تحقیقاتی و پژوهشــی راه اندازی خواهد شد که هدف از 
آن، نگهداری و حفظ بیشتر این مجموعه جهانی با رویکرد 

آکادمیک و علمی است.
وی افزود: مجموعه جهانی باغ فیــن، نمونه بارز یکی از 
زیباترین باغ های ایرانی اســت که ۱۵ آذر سال ۱۳۱4 در 
فهرســت آثار ملی و تیرماه ســال ۱۳۸۹ به همراه هشت 
باغ ایرانی دیگر در فهرســت میراث جهانی یونســکو به 
ثبت رسید.نشست تخصصی »طوفان و تاثیرات مخرب 
آن بر درختان کهنســال باغ فین« در آســتانه هشــتاد و 
هفتمین سالروز ثبت باغ فین در فهرست آثار ملی با حضور 

متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی برگزار شد.
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تشویق کم مصرف ها توسط آبفا؛

 قبض آب 4۵ درصد تهرانی ها زیر 20 هزار تومان شد
مدیرعامل آبفای استان تهران خبر داد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم تهران یا زیرالگو یا در سطح الگو، 
آب مصرف می کنند که تماما، یارانه ای محاسبه می شود. قبوض آب این دسته از مشترکان، به طور 

میانگین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.
محمدرضا بختیاری با تاکیــد بر این که بر خالف اســتان های دیگر که بیشــترین مصرف آب در 
کشاورزی اســت، تهرانی ها نیمی از منابع آبی را برای اهداف شــرب و بهداشتی مصرف می کنند، 
گفت: منابع تامین کننده آب شهر تهران در غرب )ســد های امیر کبیر و طالقان( و شرق )سد های 
لتیان، ماملو و الر( هستند. موضوع آب در تهران یک ویژگی در مورد دشت ورامین )شامل قرچک، 
پاکدشت، ورامین و پیشوا( دارد؛ این دشــت، حدود 6۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت و حدود 6۵۰ 
میلیون مترمکعب برداشت آب جهت کشــاورزی دارد که تا قبل از احداث سد های لتیان و ماملو، 

حدود 6۰ درصد از آب مورد نیاز آن از رودخانه جاجرود تامین می شده است.
وی با بیان ویژگی های منحصر به فرد دشــت ورامین در حوزه کشاورزی و تامین ۲۰ تا 3۰ درصدی 
میوه و تره بار شهر تهران از این دشت، افزود: منابع سطحی آب دشت ورامین، اکنون جهت تامین آب 
شرب تهران به مصرف می رسد و این دشت، با مشکل مواجه شده، اما با احداث تصفیه خانه جنوب 

تهران توسط وزارت نیرو، پساب شهر تهران جهت تامین آب ورامین، تصفیه و به مصرف می رسد.
بختیاری اظهار کرد: قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در شــهر تهران، حدود 3 هزار و 66۰ تومان 
و آب بهای پرداختی توسط مشترکان، حدود هزار و ۲۰۰ تومان است؛ یعنی تقریبا یک سوم قیمت 
تمام شده تامین آب را از مردم دریافت می کنیم. حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم یا زیرالگو یا در سطح 
الگو، آب مصرف می کنند که تماما، یارانه ای محاسبه می شود. قبوض آب این دسته از مشترکان، به 

طور میانگین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.
 

 ثبت پنجمین رکورد روزانه تولید کالف گرم در مجتمع
 فوالد سبا

مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا گفت: کارکنان پرتالش و بلندهمت مجتمع فوالد سبا در تاریخ ۱۰ 
آذرماه ۱۴۰۱ با تولید ۵3۸۰ تن کالف گرم موفق به ثبت رکورد تولید روزانه دیگری شدند.

بهمن خلیلی ضمن اعالم خبر پنجمین رکورد تولید در مجتمع فوالدسبا اظهار کرد: کارکنان پرتالش و 
بلندهمت این مجتمع در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ با تولید ۵3۸۰ تن کالف گرم موفق به ثبت رکورد تولید 
روزانه دیگری شدند. این در حالی است که در این مجتمع از ابتدای امسال تاکنون 3 رکورد ماهانه 

تولید کالف گرم نیز به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: این رکورد در حالی به ثبت رسید که رکورد قبلی ۵336 تن در تاریخ 6 مهرماه امسال 
محقق شده بود.خلیلی با اشــاره به اینکه در افزون بر این رکورد کمی، از نظر کیفیت هم کالف های 
تولیدی باالی ۹۹ درصد است، خاطرنشــان کرد: افزایش کیفی سطح محصول ارزش این رکورد را 

دوچندان ساخته است.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا تصریح کرد: در ســال »تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« برای 
چندمین بار اســت که رکورد های روزانه و ماهانه در واحد های مختلف تولید سبا شکسته می شود 
و این مهم نشــان دهنده همدلی تمامی کارکنان در بخش های تولیدی و پشتیبانی در همه سطوح 
شرکت فوالد مبارکه است. با توجه به پیوستگی خطوط تولید در سبا، هماهنگی بین خطوط و کنترل 

فرآیند تولید نقش بسزایی در افزایش کّمی و کیفی تولید دارد.
خلیلی با بیان اینکه تجربه و تخصص کارکنان بخش های مختلف باعث کاهش ضایعات و توقفات 
اضطراری و افزایش سرعت تولید شده است، ادامه داد: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
و ســازندگان داخلی در تامین قطعات و مواد موردنیاز خطوط تولید توانسته جایگاه اصلی خود را 

پیدا کند و نقش آفرین باشد.

یکجهیزیهاز۲۰۰تا۵۰۰میلیونتومانآبمیخورد؛

وصال گران!

گرانی انواع کاالها از ایرانی گرفته تا خارجی،  نفیسه زمانی نژاد
جزو چالش های اصلی خانواده هایی است 
که درصدد خرید جهیزیه هستند و با قیمت های عجیبی روبه رو می شوند؛ 
حال آنکه هرچه می گذرد بر نرخ اقالم مورد نیازشــان افزوده می شود و در 
نهایت ناچار به خرید با قیمت های گزاف هستند.افزایش قیمت دالر و تاثیر 
آن بر بازار، از اتفاقات روزهایی اســت که خرید هــر کاال را برای خانواده ها 
دشوارتر از همیشه کرده است.به عبارتی دست وپنجه نرم کردن اقتصاد ایران 
با ابرتورم از موضوعاتی است که خانواده ها را برای تامین هزینه ها با مشکل 
روبه رو کــرده و در این میان، خریــد جهیزیه یکی از عمده ترین و شــاید 
بزرگ ترین هزینه هایی اســت که بنا بر رســوم ایرانی، هر خانــواده ای را 
کم وبیش زیر بار سنگین خود می برد.رسمی دیرینه که طی چند سال اخیر 
با وجود افزایش چندبرابری قیمت ها موجب دردســرهای فراوانی شده 
است. به نظر می رسد بزرگ ترین دلیل برای این میزان از گرانی، افزایش نرخ 
دالر و کاهش ارزش پول ملی باشد، دالیلی که در شرایط فعلی، خرید جهیزیه 
را به یک دغدغه بزرگ تبدیل کرده اســت.تامین بودجه کافی برای خرید 
جهیزیه با توجه به افزایش شدید قیمت ها کاری دشوار است، زیرا نسبت به 
گذشــته نه تنها قیمت ها افزایش داشــته بلکه اقالم جدیدی هم بر اقالم 
جهیزیه افزوده شــده که به علت تبلیغات و گاه چشم وهم چشمی خریده 

می شود؛ اما بدون استفاده می ماند.

ارتباط مستقیم ضروریات اصلی یک جهیزیه با دالر
به گزارش خبرنگار »ایمنا«؛ واقعیت آن است که با وجود گرانی همه کاالها اما 
باز هم هزینه یک جهیزیه به میزان کاال و برندهای انتخابی افراد بازمی گردد. 
بر این اساس نمی توان از قیمت واحدی برای تهیه یک جهیزیه نام برد. این 
مورد همبســتگی زیادی با انتخاب برندهای گران قیمت خارجی یا کاالی 
داخلی دارد که هرکدام هزینه ای متفاوت را رقــم می زند، به طوری که در 
یک جمع بندی کلی فعاالن این حوزه خرید یک جهیزیه در حد متوسط را با 
کاالی ایرانی ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیون و با کاالی خارجی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان 
تخمین می زنند.اما در میان همه اقالم مورد نیاز جهیزیه، کاالی آشپزخانه به 
ویژه کاالی برقی از اقالم ضروری است و گویا سهم بیشتری از هزینه ها را به 
خود اختصاص می دهد؛ حوزه ای که حتی اگر اجناس داخلی هم خریداری 
شود، ارتباط کامال مســتقیمی با نرخ دالر دارد، این چنین که با رشد قیمت 
دالر و افزایش هزینه های تولید، بازار لوازم خانگی به صورت مستقیم از این 
موضوع تاثیر پذیرفته و جهش قیمت ها به حد باورنکردنی رسیده است.در 
این میان، عده ای در انتظار کاهش نرخ دالر از خرید دست کشیده اند و منتظر 
افت قیمت ها هستند. اگرچه به گفته مسئوالن، این اتفاق دور از انتظار است؛ 
از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز نگران از رکود این بازار هستند و امیدی هم به 

ارزان تر شدن مواد اولیه و در کل، کاهش هزینه های تولید ندارند.

لوازم آشپزخانه، در اولویت است
اما چه اقالمی از مهم ترین ضروریات آشپزخانه است و با چه قیمتی تمام 
می شود؟ اقالمی چون یخچال، فریزر، گاز، جارو برقی، ماشین لباسشویی، 
آبمیوه گیری و چرخ گوشت از اصلی ترین هســتند و طی سال های اخیر 

هم اجناسی مانند ماشین ظرف شویی، مایکروفر، سرخ کن و 
قهوه ساز نیز اضافه شده است.این اجناس با برندها و مدل های مختلف و 
در تنوع زیادی عرضه شده که هرکدام، قیمتی متفاوت از برندی دیگر دارد 
اما کلیت قیمت برخی از لوازم برقی مورد نیاز آشــپزخانه، برای جهیزیه بنا 
به گفته فعاالن بازار این چنین است.در این خصوص محمدجواد روغنی، 
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
می کند: برای خرید لوازم برقی اگــر خانواده ها به چند کاالی اصلی و مورد 
نیاز ایرانی که شامل یخچال، فریزر، اجاق گاز و لباسشویی می شود اکتفا 
کنند، حدود 3۵ میلیون تومان تمام می شــود.وی اضافه می کند: اما اگر 
همین اقالم ایرانی به طورکامل تر در نظر گرفته شود و جارو برقی، مایکرو، 
پلوپز، چرخ گوشــت، آبمیوه گیری و اقالم دیگر اضافه شــوند، تقریبا ۱۱۰ 
میلیون تومان می شود؛ حال اگر از اجناس خارجی خریداری شود و اقالمی 
مانند ماشین ظرف شویی هم اضافه شود، مبلغی بین ۲۵۰ تا 3۵۰ میلیون 
نیاز است.به گفته این فعال، خوشبختانه تعداد زیادی از خانواده ها جهت 
حمایت از کاالی ایرانی، در حال اعتماد به اجناس تولید داخل هستند، زیرا 
این اجناس با برندها و کیفیت خوبی عرضه می شود و به عبارتی امتحان 

خود را برای مردم پس داده اند.

سرویس چوب از کاالهای مورد نیاز جهیزیه
لوازم چوبی مانند مبل، میز ناهارخوری و سرویس خواب از دیگر کاالهایی 
اســت که معموال در جهیزیه های ایرانی به آن توجه می شود و بار سنگینی 
را بر دوش خانواده ها تحمیل می کند. درواقع پــس از لوازم برقی، خرید 
سرویس چوب جهیزیه عروس، یکی از پردغدغه ترین قسمت های خرید 
جهیزیه محسوب می شود.درحال حاضر بیشتر لوازم چوبی موجود در بازار از 
برندهای ایرانی هستند که معموال باکیفیت باالیی تولید می شوند، هرچند به 

طور موردی برندهای خارجی هم یافت می شود. اگر افراد بخواهند مبلمان 
و سرویس خواب را در سطحی قابل قبول و باکیفیت تهیه کنند، بنا به گفته 
فعاالن بازار، باید از ۵۰ میلیون تومان به باال هزینه کنند.حجت ا... پورحقانی، 
رییس ســابق اتحادیه مبل اصفهان و فعال بــازار در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار می کند: سرویس چوب با قیمت های متفاوتی در بازار موجود 
است، حتی سرویس هایی با قیمت ۲۰ میلیون تومانی هم وجود دارد؛ اما 
کیفیت ندارد.وی تصریح می کند: خانواده ها اگر به دنبال جنس آبرومندانه 
باشند که شامل مبل، سرویس خواب، ویترین و ناهارخوری می شود، از 
۵۰ میلیون تا ارقام باالتر هزینه کردن، الزم است.به گفته این فعال، به طور 
معمول افراد خرید خود را از ۷۰ میلیون آغاز می کنند و بستگی به توان مالی 

خود، پیش می روند.

خرید جهیزیه دشوارتر از همیشه
قابل ذکر اســت که تهیه یک جهیزیه کامل، اقالمی بســیار فراتر را شامل 
می شود. به عنوان مثال در یک آشــپزخانه جدای از وسایل برقی، ظروف 
چینی و آرکوپال، انواع ظروف پخت وپز با اجناس گوناگون چدن، سرامیک، 
استیل، ظروف پالسکو به عالوه دیگر خرده ریزهای یک آشپزخانه همگی 
بر دوش خانواده هایی است که مشــغول تهیه جهیزیه هستند.همچنین 
به غیراز خرید سرویس چوب، فرش، لوستر، انواع کاالهای تزیینی از دیگر 
بخش های یک جهیزیه اســت که این روزها با توجه به رکود بازار، ناتوانی 
مالی مردم و نوسانات نرخ دالر بســیاری از خانواده ها را درگیر خود کرده 
است و هر روز هم برندی تازه، جنســی جدیدتر و متنوع تر به بازار می آید و 
پس از مدتی تبدیل به یکی از ملزومات جهیزیه می شود. درصورتی که خرید 
هرکدام از این اقالم، حتی خردترین که شاید به چشم هم نیاید هزینه ای را 

می طلبد که تامین آن با شرایطی فعلی اقتصادی بسیار دشوار شده است.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
طرح تفصیلی 3۰ شهر این استان ابالغ شده و طرح 
تفصیلی ۱۱ شــهر دیگر اســتان در کمیسیون ماده 
پنج به تصویب رســیده و فرآیند قانونی ابالغ آن ها 
در حال انجام اســت.علیرضا قاری قــرآن افزود: 
همچنین مراحل تهیه طرح تفصیلی ۱6 شهر استان 
نیز پایان یافته اســت و در دســتور کار بررســی در 
جلسات آتی کمیسیون ماده پنج قرار دارد.مدیرکل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان ادامه داد: مرحله 

اول طرح تفصیلی ۲۵ شــهر دیگر اتمام یافته و در 
دســتور کار جهت عقد قرارداد مرحلــه دوم بوده و 
طرح تفصیلی ســه شــهر به دلیل مشکالت نقشه 
پایــه و یا عدم همکاری شــهرداری متوقف شــده 
اســت.وی با بیان اینکه قرارداد طــرح تفصیلی ۱۵ 
شهر دیگر استان در سال جاری و سال آینده منعقد 
می شود، اظهار داشت: عالوه بر این موارد، بازنگری 
طرح جامع شهرهای اصفهان، مبارکه، نایین، نطنز 
و فریدون شــهر با رویکردهای جدیــد و بازآفرینی 
شهری در دســت تهیه اســت.قاری قرآن گفت: با 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده همه شهرهای 
مشمول نظام طرح های جامع و تفصیلی این استان 
تا پایان سال آینده از طرح تفصیلی مصوب برخوردار 

می شوند.وی با اشاره به وضعیت طرح های توسعه 
شهری و فراشهری استان اصفهان اظهار داشت: هم 
اینک استان اصفهان با ۱۱۴ شهر از بزرگ ترین نظام 
سکونت گاهی و شبکه شــهری در بین استان های 
کشور برخوردار است، همچنین این استان دارای تنوع 
کاملی از سلسله مراتب طرح های توسعه فرا شهری 
و شهری اســت.مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان اضافه کرد: طرح های توســعه فراشهری 
طرح هایی هستند که سیاست های توزیع جمعیت، 
فعالیت و همچنین پهنه هــای عملکردی و کاربری 
اراضی را در ســطوح ناحیه، منطقه و مجموعه های 
شهری تعیین و ضوابط مربوط به نحوه استفاده از آن 

پهنه های سرزمینی را مشخص می کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

طرح تفصیلی 30 شهر استان اصفهان ابالغ شد

خبر روز

 افتتاح بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
 در اصفهان

بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان در محل برج فناوری واقع در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز به کار کرد.نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور بیش 
از ۷۰ شرکت دانش بنیان، فناور و خالق، مراکز پژوهشی، سازمان ها و دانشگاه های استان اصفهان و 
با هدف ارائه آخرین دستاورد ها و عرضه محصوالت به منظور توسعه بازار دانش بنیان و شبکه سازی 
بین شرکت های فناور برپا شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در مراسم 
افتتاح این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران گفت: اصفهان با بیش از 6۰۰ شرکت دانش بنیان یکی از 
استان های برتر در بخش دانش بنیان کشور به شمار می آید و حمایت از این شرکت ها در بخش های 

مختلف از جمله تجاری سازی محصوالت، تامین مالی و مشاوره ای ضروری است.
امیر رضا نقش افزود: برپایی نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری، فرصت خوبی برای آشنایی با 
آخرین دستاورد ها و پیشرفت های شرکت های فناور و شناســایی مسائل و مشکالت آنهاست تا 

بتوانیم موانع پیش روی آن ها را در سطح استانی و ملی پیگیری و برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه حمایت از شــرکت های فناور باید به گونه ای باشــد که بتوانند رشد کنند و به تولید 
محصوالت برسند، اظهار داشت: امسال در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اصفهان برای نخستین 
بار شاهد حضور و فعالیت مرکز رشد خالق و صنایع فرهنگی بودیم که با توجه به ظرفیت های موجود 

در استان می توان در این زمینه به خوبی فعالیت کرد.

 تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه دانش بنیان در اصفهان
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: با توجه به نام گذاری امسال 
به نام » تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در اصفهان به ریاست 
استاندار و با چهار کمیته تشکیل شد که یکی از مصوبات آن، راه اندازی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
ویژه دانش بنیان است.نقش اضافه کرد: در این ستاد، مسائل و مشکالت شرکت های دانش بنیان 
بطور خاص پیگیری می شود تا آن ها نیز بتوانند از تسهیل گری در زمینه های مختلف استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان درباره برخی از مشکالت شرکت های دانش 
بنیان مانند اخذ مجوزها، خاطرنشان کرد: این قبیل مشکالت نیز در همین ستاد قابل پیگیری است 
و تاکنون چند مراجعه از سوی شرکت های فناور داشتیم که در حال پیگیری است.وی همچنین با 
بیان اینکه علم و فناوری و صنایع با فناوری های برتر )هایتک( یکی از محور های توســعه اصفهان 
است، گفت: در قرارگاه اقتصاد دانش بنیان، دانشــگاه ها، بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی 
مرتبط و صاحبنظران حضور دارند و در چهار کمیته زیر مجموعه آن مســائلی مانند تسهیلگری در 
ایجاد شرکت های دانش بنیان و مسائل و مشــکالت آن ها مانند تامین مالی را پیگیری می کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به فعال کردن مجدد منطقه ویژه علم و فناوری 
در اصفهان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: می کوشیم تا در این منطقه اتحاد و هم افزایی راهبردی بین 
همه متولیان علم و فناوری را ایجاد کنیم.نقش، ســه رأس این هم افزایی را دانشــگاه ها و مراکز 
پژوهشی، صنعت و دولت دانست و اضافه کرد: الزم است ارتباط قوی و مناسبی بین آن ها در منطقه 
ویژه علم و فناوری برقرار باشد و اگر این سه رأس تقویت شــوند، می توانیم اتفاقات خوبی را رقم 
بزنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه نقش دولت، تسهیل گری 
و حمایتی اســت و قصد تصدی گری ندارد، تصریح کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار مهم است 
و نباید از هم بیگانه باشند.وی ادامه داد: الزم اســت نیاز ها به صورت مسئله محور از سمت صنعت 
مطرح و به شرکت های دانش بنیان منتقل شود تا بتوانیم از ظرفیت علم و فناوری استان در مسیر 

توسعه اقتصادی بهره بگیریم.
بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه امسال در محل 
برج فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۵ برپاست.هفته استانی پژوهش و 

فناوری از ۱۲ تا ۱۷ و هفته ملی از ۱۹ تا ۲۵ آذر ماه امسال برگزار می شود.

کافه اقتصاد

خبر

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشــف مخزن جدید نفتی در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت: با اســتفاده از روش های جدید اکتشاف نفت توسط 
شرکت های دانش بنیان در جنوب غربی کشور مخازن نفتی جدیدی کشف شده است.

به گزارش ایسنا، مهدی فکور در نشست خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته اقداماتی در اکتشاف نفت و گاز انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس مطالعات 
سازمان های بین المللی، در آینده سه  کشور ایران، روسیه و عراق بیشترین اکتشافات را خواهند داشت و اکتشاف سایر کشورهای منطقه به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه حوزه های رسوبی در جنوب زاگرس هستند، ایران و عراق باالترین پتانسیل کشف نفت و گاز را خواهند داشت، گفت: حجم هیدروکربوری که برای 
ایران در نظر گرفته  شده معادل ۱6 میلیارد بشکه است. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  با بیان اینکه ۱۴ بلوک اکتشافی در ایران تعریف شده است، گفت: 
با وجود مجوزهای الزم، به دلیل تحریم، هیچ بلوکی واگذار نشده و ســرمایه گذاری صورت نگرفته است اما یکی از بلوک های دریایی توسط متخصصان ایرانی، 
طراحی شده و در آستانه عقد قرارداد است. فکور با بیان اینکه حجم این بلوک 3۰ تی ســی اف و معادل مخزن خانگیران است، اظهار کرد: این مساله در خلیج 

فارس جهش بزرگی در صنایع ایجاد خواهد کرد.

کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غرب ایران

جشنواره صد دانه 
یاقوت

یازدهمین جشنواره صد دانه 
یاقوت با بخش هــای متنوع 
شــامل عرضه انار و مشتقات 
آن، در فرهنگســرای اشــراق 

برگزار شد.

وز عکس ر

ذوب آهن، برنده مزایده 
معدن ققنوس خواف 

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: برنده 
مزایده معدن »ققنوس یک« شرکت ذوب 
آهن اصفهان است و این شــرکت می تواند 
با بهره برداری از این معدن مشــکل دیرینه 

خوراک سنگ آهن خود را حل کند.
به گزارش آهن نیوز، ســیدرضا فاطمی امین 
با اشاره به سیاست اصولی وزارت صمت در 
واگذاری معادن از طریــق مزایده گفت: در 
روش مزایده، عالوه بر حذف شــائبه، رانت و 
امضای طالیی، حقوق دولتی نیز در حداکثر 

ممکن دریافت می شود.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در همین مورد، 
معدن ققنــوس که در زمان بهره بــردار قبل، 
۱۵ درصد حقوق دولتــی پرداخت می کرد با 
مزایده اخیر، این میزان بیشتر شده و از این 
نظر منافع دولت هم بیش از ۸ برابر افزایش 

می یابد.
گفتنی است؛ معدن سنگ آهن ققنوس در 
منطقه خواف استان خراسان رضوی به دلیل 
کیفیت آن، خوراک مناسبی برای استفاده در 
روش کوره بلند محسوب می شود و شرکت 
ذوب آهن که در فرآینــد ذوب از این روش 
استفاده می کند با برنده شدن در این مزایده 
می تواند نه تنها به ظرفیت اسمی 3.6 میلیون 
تن در سال برســد بلکه قادر است طرح های 
توسعه خود را نیز با اتکا به ذخایر این معدن 

اجرا کند.
تاریخ پروانه بهره برداری قبلی ۲۹ آذر ۱۴۰۰ 
به پایان رســید، اما به دلیل تخلفات متعدد 
پیمانکار، درخواســت تمدید پروانه از سوی 
وزارت صمــت و ســایر نهادهــای نظارتی و 

امنیتی تمدید شد.
پیمانکار ســابق معدن با طرح شکایات بی 
نتیجــه در روند مزایده اخــالل ایجاد کرد که 
در نهایت با رد همه شــکایات مزایده معدن 
در تاریخ ۷ آبان امســال در بســتر ســامانه 
ســتاد ایران برگزار شــد و در تاریخ ۱3 آذر 
پاکت ها با حضور مســئوالن وزارت صمت و 
ناظر بازگشــایی و شــرکت ذوب آهن برنده 

قطعی مزایده اعالم شد.

عکس: میزان
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سفر یک روزه اطراف اصفهان پیشنهادی اســت که به راحتی قلب گردشگران 
را به تپش وا می دارد. اصفهــان زیبا عالوه بر آثار تاریخی و ابنیه تماشــایی از 
طبیعتی ناب و منحصر به فرد نیز برخوردار است. کویرها، آبشارها و روستاهای 
اطراف این شهر هر کدام به نحوی جذاب و در نوع خود بی نظیر هستند. تمام 
این طبیعت بکر در اطــراف اصفهان جای دارد و اصوال فاصله زیادی از شــهر 
نخواهد داشت. بنابراین مشــتاقان سیر و ســیاحت در حوالی شهر اصفهان 

می توانند در قالب سفر یک روزه این طبیعت چشم نواز را ببینند.

چادگان و دهکده تفریحی زاینده رود
یکی از جذاب ترین انتخاب ها برای تجربه ســفر یک روزه انتخاب روستاهای 
اطراف اصفهان خواهد بود. چادگان یکی از همین روستاهاســت که به دلیل 
شــرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی عالی توانســته است توجه عده 
بسیاری از گردشــگران را به خود جلب کند. در کنار ســد چادگان و در ساحل 
دریاچه، درســت پشــت ســد، دهکده ای تفریحی و دلبرانه وجود دارد که با 
نام دهکده تفریحی زاینده رود شــناخته می شــود. این دهکده آب و هوای 
خوش و مناظر طبیعی چشــم نوازی دارد. در چادگان تفریحات هیجان انگیز 
و امکانات رفاهی زیادی ایجاد شده اســت که عبارتند از: باشگاه سوارکاری، 
اسکله قایقرانی، زمین ورزش و استخر به همراه مجموعه تجاری، رستوران و 

چایخانه سنتی.

کویر ورزنه؛ یک مکان خاص برای سفر به اصفهان
یکی دیگر از دیدنی های اطراف اصفهان با نام کویر ورزنه شــناخته می شود. 
البته این کویر محبــوب عالوه بر این نام، با نام خارا نیز شــهرت دارد. از جمله 
ویژگی های قابل توجه کویر ورزنه فاصله کوتاه آن با شــهر اصفهان است. این 
کویر از شــهر فقط به اندازه ۱۱۰ کیلومتر فاصلــه دارد. بنابراین طی زمان تقریبا 

کوتاهی امکان سفر به ماسه زار یا کویر ورزنه وجود خواهد داشت.
کویر ورزنه یا خارا در حدود ۱۷۰۰۰ هکتار وسعت دارد. در این وسعت که بسیار 

وسیع و قابل توجه به نظر می رسد انواع و اقسام تفریحات مدرن و پرهیجان 
به همراه تفریحات قابل تأمل ایجاد شــده اســت که به خوبــی می توانند 
زینت بخش سفر یک روزه شما به کویر ورزنه باشند. از جمله تفریحات ناب 
رایج در این کویر می توانیم به شتر سواری، سافاری، موتورهای چهارچرخ و 
زیپ الین اشاره کنیم. در کنار این تفریحات الزم است از جاذبه های طبیعی 
اصفهان در این منطقه نیز یاد شــود که عبارتند از: تپه های متعدد شــنی و 
ماسه ای به همراه کویر تماشــایی و دلبرانه؛ موزه مردم شناسی کویر، قلعه 

قورتان، برج های کبوتر اژیه و پل تاریخی.

کویر مرنجاب
یکی دیگر از پیشــنهادهای قابل توجه برای ســفر یک روزه اطراف اصفهان 
بدون شــک کویر مرنجاب خواهد بود. در این کویر زیبا عالوه بر شکوه کویر 
می توانید شاهد چاه تاریخی دستکن در قسمت شرقی کویر و همچنین قلعه 
مرنجاب و قنات آن باشــید. البته ناگفته نماند که تفریحات پرطرفداری از 

قبیل شترسواری و موتور چهار چرخ نیز در کویر مرنجاب دایر و امکان پذیر است.

آبشار آب ملخ
یکی دیگر از پیشــنهادهای جالب توجه برای تجربه ســفر یک روزه آبشــار 
خطرناک، تماشــایی، منحصر به فرد آب ملخ یا تخت ســلیمان است. شاید 
جالب باشد بدانید که این آبشــار در آب خود ترکیبات خاصی دارد که به شکل 
موثری می توانــد به عنوان یک آفت کــش عمل کند. آبشــار آب ملخ به طرز 
ویژه ای ملخ های مهاجم به نواحی اطراف خــود را از بین می برد. از این جهت 
برای کشاورزی در آن نواحی بسیار مهم و مفید به شمار می رود. اما این آبشار 
در کنار فایده منحصر به فردی که دارد بسیار خطرناک محسوب می شود، چون 
موقعیت جغرافیایی خاص خودش را دارد و برای رســیدن به آن الزم اســت 
مسیری یک ســاعته به صورت پیاده طی شود. البته شــاید هم نسبت دادن 

صفت خطرناک به این آبشار به دلیل وجود ترکیبات خاص در آب آن باشد.

آبشار شاه لوکاک
یکی دیگر از مقاصد جذاب در اطراف اصفهان با نام آبشار شاه لوالک شناخته 
می شــود. این آبشــار ۷۰ متر ارتفاع دارد. برای تماشــای این آبشــار دلبرانه 
الزم اســت به شهرســتان لنجام بروید. مردم محلی آن منطقه این آبشــار را 
با نام هولوکی نیز می شناســند. در فصل بهار در همین حوالی آبشــار دیگری 
جریان می یابد که بیش از ۹۰ متر ارتفاع دارد؛ این آبشــار پرخروش در فصل 
سرد به خواب زمســتانی فرو می رود و با قندیل های سخت و بلندش منظره 

تحسین برانگیزی می آفریند.

آبشار پونه زار
اما اگر قصد تجربه سفر یک روزه در اطراف شــهر اصفهان و قصد آشنا شدن 
با جاهای دیدنی اصفهان را دارید می توانید در غرب شهرســتان فریدون شهر 

۲۵ کیلومتر پیش بروید تا از روســتایی به نام چیقورت عبور کنید و پس از آن 
۲۰۰ متر دیگر پیاده پیش بروید تا به آبشــار ناب و حیات بخشی به نام آبشار 

پونه زار برسید.
شاید بپرســید چرا برای دیدن این آبشــار باید چنین راه طوالنی و دشواری را 
طی کنید! این آبشار ششمین آبشار مرتفع ایران زمین است و آب جاری در آن 
از رشته کوه های زاگرس مرکزی نشــأت می گیرد. در اطراف آن انواع و اقسام 
خزه های سبز و زرشک های وحشــی و مخصوصا پونه های کوهی روییده اند و 
فضایی سبز و معطر و باطراوت ایجاد کرده اند. البته شاید بعد از عبور از این همه 
راه دشوار برای رسیدن به چنین آبشار زیبایی یک روز اقامت واقعا اندک به نظر 
برسد. بنابراین شاید بهتر باشد برنامه ســفر یک روزه خودتان را تغییر دهید. 
تا به جای یک روز کمی بیشــتر در این نواحی بمانید تا بتوانید بیشتر و بهتر از 

طبیعت ناب آن لذت ببرید.

آبشار نیاسر 
یکی دیگر از پرطرفدارترین جاذبه های طبیعی و جاهای دیدنی اطراف اصفهان 
با نام آبشار نیاسر شناخته می شود. این آبشار پرهیاهو از چشمه ای به نام تاالر 
جاری می شود. در مسیر پر طول و دراز خود از فراز سنگ هایی آهکی و رسوبی 
عبور می کند و سرانجام در مکان آبشار نیاســر از جوار آسمان به سمت زمین 
سرازیر می شود. پیمودن این مسیر پرحاشیه در گذر زمان سبب شده است که 
در بدنه آبشار استاالکتیت ها و اســتاالگمیت ها ایجاد شوند و زیبایی طبیعت 

اطراف آبشار را بیش از پیش به رخ بکشند.

آبشار طرزه 
یکی دیگر از بهترین انتخاب ها برای داشتن سفر یک روزه سیر و سیاحت در 
آبشار طرزه خواهد بود. این آبشار ۴۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از کوه های 

زاگرس مرکزی منشأ می گیرد.

آبشار الدر
برای سفر یک روزه اطراف اصفهان می توانید آبشار الدر را نیز انتخاب کنید. 
این آبشــار در ۳۰ کیلومتری خمینی شهر واقع شــده و طبیعت بی نظیری 
ایجاد کرده است. آب جاری در این آبشار از چند چشمه نشأت می گیرد که 
همه با هم یکی می شوند. از فراز تخته سنگ ها و صخره ها به سمت زمین 
فرومی ریزند. آبشار الدر یکی از جاذبه های طبیعی اصفهان است که طراوت، 

حیات و زیبایی را به زمین اطراف خودش هدیه داده است.

آبشار طامه
یکی دیگر از ناب ترین انتخاب ها در میــان جاهای دیدنی اطراف اصفهان، 
آبشار طامه خواهد بود. این آبشار تماشایی در شهرستان نطنز و در روستایی 
به نام طامه واقع شده است. شاید جالب باشد بدانید که آب این آبشار از دل 
کوه های کرکس سرچشمه می گیرد. سپس در قالب آبشاری پرخروش با 

هیاهوی بسیار به سمت زمین فرومی ریزد و طراوت را به ارمغان می آورد.

روستای الیزنگان
روستای الیزنگان یکی از روستاهای زیبای استان فارس و از جاذبه های 
گردشگری داراب است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از داراب قرار دارد و از آن با 
عنوان سرزمین گل های محمدی یاد می شود. این روستا یکی  از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان عمده گل محمدی در استان فارس و ایران به شمار می رود. 
همچنین به دلیل نوع بافت و معماری، این روستای سردسیر کوهستانی 
به ماسوله  فارس شــهرت دارد. باغ های زیبا، چشمه های زالل و غارهایی 
همچون غار الی ســنه، غار معدن گاه، غار باغ کر، غار پیرنو و غار پیر شیخ 
علی نیز به جذابیت روستای الیزنگان افزوده اند. همان طور که اشاره شد؛ 
روســتای الیزنگان بزرگ ترین تولید کننده گل محمدی در جهان است و 
بالغ بر ۵۰۰۰ هکتار گلستان دیم محمدی و حدود ۵۰۰ هکتار گل محمدی 
آبی وجوددارد. گل محمدی تولیدی شهرستان داراب ارگانیک بوده و از نظر 
کیفی بسیار عالی است. وجود دشت گل محمدی در منطقه کوهستان و 
حوزه جغرافیایی روستاهای نوایگان و الیزنگان یکی از مهم ترین عوامل 
جذب گردشگر به این منطقه است.از منطقه، گل های محمدی را به سراسر 
ایران به خصوص قمصر کاشان می برند و از آنجا گالبش را به مشهد مقدش 
و مکه مکرمه بر ده تــا با گالب خانه خدا و حرم امام رضا )ع( را بشــویند. 
گل های محمدی در مکانی به نام سرحد )سردحد( وجود دارند. این مکان 
شب های بسیار سرد و روزها هوایی معتدل و نسبتا گرم دارد. بزرگ ترین 
واحد تولید گالب و عرقیات جنوب کشــور )صنایع تقطیر ســاغر( در این 
مکان قرار دارد. افتخار الیزنگان همین بس که تجلی گاه حق، کعبه موعود 
را با گالب ناب ان معطر می ســازند. در بهار آن گاه که با وداع یار زردپوش، 
مردمان دسته دسته ازباغات گل به سرای خویش بازمی گردند، دختران و 
پسر بچه هایی را می بینی که شاخه های گل را دور گردن خود حایل کرده و 
هلهله کنان وبا سرور و نغمه شادی و زمزمه ترانه های محلی به سوی خانه 

سرازیر می شوند.

مسجد جامع نوش آباد
نوش  آباد نام شــهری است در اســتان اصفهان که در شهرستان آران و 
بیدگل و ۱۴ کیلومتری شمال کاشــان واقع شده  است. در منطقه نوش 
 آباد بیش از ۱۵۰ اثر تاریخی وجود دارد که نیمــی از آن در داخل بافت و 
نیمی دیگر در کویر این شهر قرار دارد. شهر زیرزمینی نوش آباد و مسجد 
جامع از مهمترین آثار تاریخی آن به شمار می رود. قدمت مکانی مسجد 
جامع نوش آباد به دوران قبل از اسالم برمی  گردد. طبق برخی منابع قبل 
از ورود اسالم، آتشکده بوده و با ورود اسالم به ایران تبدیل به مسجد شده 
است. در زمان سلجوقیان بنایی جدید بر آن ساخته شد. مسجد جامع 
نوش آباد با دو ایوان شمالی و جنوبی و شبستانی وسیع که با کاربندی 
 های معماری سنتی تزئین شده، در دوران صفویه توسعه یافته است. در 
کنار این مسجد، آب انبار، ساباط و امامزاده اسحاق قرار دارد.این مکان 
تاریخی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۰۱۵ به  عنوان یکی از آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است.مسجد جامع نوش آباد مشتمل بر صحنی 
وسیع، دو ایوان مرتفع در جبهه های شمالی و جنوبی و شبستانی بزرگ، 
در جبهه شرقی است. شبستان زمستانی که تنها شبستان فعلی مسجد 
است،ســقف  هایی آجری و به صورت طاق چشمه دارد. در پشت ایوان 
شمالی مسجد جامع رواقی وجود دارد و بعد از آن محوطه ای است که به 
صورت زمین است.در ایوان جنوبی، کتیبه ای به خط ثلث گچبری شده 
دارد که تاریخ آن محو شده است. طاق این ایوان کاربندی زیبا با تزئینات 
آجر و کاشی است. همچنین در نمای پشــت بغل های آن، تزئیناتی از 

کاشی وجود دارد که یگانه تزئین نماهای صحن مسجد است.

چندمقصد پیشنهادی برای سفر یک روزه در استان اصفهان؛

سیر و سیاحت چشم نواز

پیشنهاد  روز

پیشنهاد  ویژه

مفاد آراء
9/146 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2551 مورخ 1401/08/04 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای ابوالفتح بهاء 
لو هوره ء به شناسنامه شماره 25 کدملی 4622936674 صادره شهرکرد فرزند مرادعلی 
بر ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 30/40 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4501 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان)جهت الحاق به پالک 
4501/207 که تواما تشکيل يکباب خانه را می دهد( به موجب صورتجلسه عادی مورخ 
95/03/26 )به شماره 13/95/4483 مورخ 95/4/2 شهرداری( از طرف شهرداری منطقه 
13 اصفهان )مالک رسمی( به متقاضی واگذار گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، 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: 1401/09/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16

م الف: 1413700  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/147 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 

امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شماره 10174 مورخ 1401/08/22 هيات سوم آقای احمد 
تيموری جروکانی  به شناسنامه شــماره 1271515636 کدملي 1271515636 
صادره فرزند محسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 179/98 متر مربع 
 پالک شماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 مع الواسطه از حاج حسن تيموری فرزند حاج احمد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/01

م الـف: 1422169  شـهرياري رئيـس منطقـه ثبـت اسـناد و امـالک غرب 
اصفهـان

مفاد آراء
9/148 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3263 14016030200700   هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عبدالحميد محمدی  فرزند 
 علی بشماره شناســنامه 1 دريک قطعه زمين کشــاورزی با کاربری زراعی به مساحت 
  37 / 6485 مترمربــع پالک 533 اصلی واقــع در فرتخون خريداری  ازمالک رســمی

 آقای جالل الدين حکيميان فرزند سيدحسن محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/01

م الف: 1422349 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

9/149 شــماره نامه: 140185602253000363-1401/03/21 نظــر به اينکه آقای 
عبدالرضا کريمی مارماری فرزند غالمرضا به وکالت از خانم تهمينه شمســی چمگاوی 
فرزند عليمردان به موجب ســند وکالت فروش اموال غير منقول شــماره 18433 مورخ 
1400/12/14 دفترخانــه 413 باغبهادران و  به اســتناد 2 برگ استشــهاديه محلی که 
هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب خانه  پالک 381  فرعی از 292- اصلی واقع در چم نور بخش 9 ثبت 
اصفهان در صفحه 67 دفتر 28 امالک اين اداره ذيل شــماره 4669  به نام خانم تهمينه 
شمسی چمگاوی فرزند عليمردان به شماره شناسنامه 401  ثبت و سند مالکيت به شماره 
150690  صادر و تسليم گرديده و مورد معامله ديگری واقع نشده به علت جابجايی مفقود 
شده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 
اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 
10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله 
 ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم 
خواهد کرد. م الف: 1421151 حميد سعيدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

باغبهادران 
مزایده اموال منقول

پرونــده:  شــماره   140103902002000288 آگهــی:  شــماره   9 /150
139704002003005459 آگهی مزايده پرونده به شماره بايگانی: 9704410ششدانگ 
 خودرو هاچ بــک رنو ســاندرو مدل 1395 رنگ ســفيد روغنــی به شــماره انتظامی

 13 ايران 556 ه 67 به شــماره موتور R128423 - 690 k4ma و شــماره شاســی 
NAPBSRBYVG1006125 ظرفيت: 5 ، تعداد محور: 2 ، تعداد چرخ: 4 ، نوع سوخت: 
بنزين، تعداد سيلندر: 4 متعلق به آقای محمد مير محمدی، نام پدر: علی اصغر، تاريخ تولد: 
1345/05/26 ، شــماره ملی: 1282355392، شماره شناســنامه: 43023 که در آدرس 
پارکينگ ارغوانيه می باشد که بابت مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 6640، تاريخ سند: 
1371/12/23، دفترخانه ازدواج 181 شهر اصفهان اســتان اصفهان در قبال طلب خانم 
مهری امينی و حقوق دولتی متعلقه در پرونده به شماره 139704002003005459 تحت 
وارده 139705002003057775 بازداشــت گرديده است و طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری خودرو با مشــخصات فوق از لحاظ فنی و ظاهری کاماًل سالم و کم کار و آج 
الستيک آن جمعا هفتاد درصد می باشد که به قيمت پايه 4/200/000/000 ريال ارزش 
دارد. مزايده از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1401/09/29 در اداره اجرای اسناد 
رســمی اصفهان واقع در اصفهان خيابان تاالر ميدان هفت تير برگزار می شود. مزايده از 
مبلغ پايه شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزايده 
دارای آنها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری هزينه پارکينگ و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد.  ضمنًا اين آگهی در سايت سازمان به آدرس 
Agahi.ssaa.ir  و يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/09/16 
درج و منتشــر می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلســه مزايده ده درصد از مبلغ پايه 
مزايده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک اصفهان و شناسه 
واريز )دريافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق 
واريز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســايی معتبر الزامی است. برنده مزايده 
بايد مابقی مبلغ خريد را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع 
نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، 
 مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. م الف: 1422931 

اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  



چهارشنبه 16  آذر  1401 /  12  جمادی االول  1444  /  7  دسامبر   2022 / شماره 3692 
استفاده 4 هزار و 474 بیمار صعب العالج از خدمات درمانی 

کمیته امداداصفهان
امسال برای کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العالج به ۴ هزار و ۴۷۴ مددجوی تحت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان، خدمت رسانی شده است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، 
با اشاره به کمک برای تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العالج نیازمند، گفت: این خدمات به ۴ 
هزار و ۴۷۴ مددجوی تحت حمایت کمیته امداداصفهان به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون 
تومان ارائه شده است.کریم زارع با اعالم گزارشی از عملکرد بخش درمان، ادامه داد: ۱۸ میلیارد و ۷۷۶ 
میلیون تومان برای کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان به ۶۳ هزار و ۳۸۵ نفر از نیازمندان تحت 
پوشش این نهاد پرداخت شده است.وی با بیان رایگان شدن فرانشیز مددجویان تحت حمایت، اظهار 
داشت: براساس مصوبه دولت، فرانشیز )خودپرداخت( تمام مددجویان تحت حمایت اعم از شهری 
و روستایی برای خدمات بستری در بخش دولتی، همچنین فرانشیز بیماران خاص و صعب العالج 
برای خدمات سرپایی رایگان و خدمات سرپایی درمان سایر مددجویان نیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد 
کاهش داشته است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۲۹ هزار و ۵۷۱ خانوار در 
سطح استان، تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: مصوبه رایگان شدن فرانشیز خدمات بستری 

مددجویان در مراکز درمانی دولتی اصفهان نیز در حال اجراست.
 

استاد علوم ارتباطات:

روزنامه نگاری رباتی تا 10 سال آینده در جهان گسترش می یابد
دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: سراسر دنیا تا ۱۰ 
سال آینده به سمت روزنامه نگاری و روابط عمومی رباتی می رود.فائزه تقی پور در همایش استاندارد 
روابط عمومی ایران با اشاره به مدل های جدید روابط عمومی و اطالع رسانی، اظهار داشت: براساس 
پیش بینی ها تا ۱۰ سال آینده تمام دنیا به سمت روزنامه نگاری رباتی می رود که در این سبک اطالع 
رســانی، برای ربات ها ایده، گزارش و متن و حدود و قصور رپرتاژ نویســی تعیین می شود و ربات ها 
نوشتن خبر را انجام می دهند.وی با اشاره به اینکه اکنون کشور فنالند در این سبک اطالع رسانی در 
جهان پیشتاز است، افزود: در سبک روزنامه نگاری و روابط عمومی رباتی، ربات ها مطالب و لینک ها را 
تفکیک می کنند؛ اما همه این کارها به نیروی انسانی نیز نیاز دارد که دائم اطالعات بدهند.روزنامه نگار و 
دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان خاطرنشان کرد: سبک روزنامه 
نگاری و روابط عمومی رباتی با پیشــرفت های هوش مصنوعی در ارتباط است که با عنوان روزنامه 
نگاری الگوریتمی و خودکار نیز شناخته می شود و یکی از مزایای روابط عمومی رباتی این است که فاقد 
سوگیری است.تقی پور با بیان اینکه در دوره کنونی موضوع خبررسانی تمام شده و وارد عرصه اطالع 
رسانی آگاهی بخشی شده ایم، ابراز کرد: باید توجه داشت که اکنون با گسترش فضای مجازی و به 
وجود آمدن پدیده شهروند خبرنگاران اطالعات بسیار با سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد و از این رو 

وظیفه روابط عمومی ها در این دوره اطالع رسانی و آگاهی بخشی به افکار مردم است.

کسب باالترین استانداردهای اعتبار بخشی آموزش پزشکی 
عمومی توسط دانشکده پزشکی

واحد آموزش دوره پزشكی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه، طی اعتبار بخشی كه از ۱۹ لغايت ۲۱ 
مهر ماه سال جاری از سوی ارزيابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی انجام گرفت، موفق به 
كسب اعتبار بخشی ۴ ساله )باالترین استانداردهای اعتبار بخشی آموزش پزشکی عمومی( برای 
اولين بار در بین دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شد.شایان ذکر 
است در اين ارزيابی، آموزش پزشكی عمومی از نظر استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی شامل استانداردهای آموزشی، پژوهشــی، فرهنگی، دانشجويی و مديريتی مورد بررسی 

قرار گرفت و موفق به كسب اين افتخار شد.

عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتکشاورزیاصفهانمیگویدانتقالآبشوربهاصفهانمرگآبخوانهارارقممیزند؛

آب، انتقال، اما، اگر، امید!

در حالی که رییس قرارگاه آب اســتان اصفهان گفته: پروژه انتقال آب از 
دریای عمان و خلیج فارس با جدیت در حال پیگیری است و در کمتر از 
دو سال آینده وصول این آب محقق خواهد شد؛ اما یک عضو هیئت علمی 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به »ایمنا« گفت: 
اگر با هدف تغذیه آبخوان ها انتقــال آب صورت گیرد، احتمال دارد تنها از 
فرونشست زمین جلوگیری شود، اما زمانی که آبخوان هایی که دارای آب 
شیرین هستند با آب شور تغذیه شــوند، مرگ آبخوان را به دنبال خواهد 
داشت.فرزاد حیدری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در پاسخ به این پرسش 
که آیا انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکــزی در مدت زمان طوالنی 
نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: درحال حاضر منبع اصلی 
آب در اصفهان، آب شیرین است؛ یعنی آب ناشی از ذوب برف و بارش در 
کوهرنگ و زردکوه بختیاری که در نهایت به زاینده رود می ریزد.وی با بیان 
اینکه انتقال آب از دریای عمان به ســمت اصفهان مشکالتی را به همراه 
خواهد داشت، ادامه داد: اختالف ارتفاع بسیاری در این انتقال آب وجود 
دارد به گونه ای که آب به طور متوسط باید به ۲۰۰ متر باالتر انتقال یابد که این 

موضوع نیازمند پمپاژ بوده که باعث ایجاد هزینه خواهد شد.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان تصریح کرد: انتقال هر مترمکعــب آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی، هزینه هنگفتی به همراه دارد؛ این در حالی است که آب دریا شور 

است، اگر آب شور با آب شیرین مخلوط شود آب شیرین، شور می شود.
وی اضافه کرد: اگر با هدف تغذیه آبخوان ها انتقال آب صورت گیرد، احتمال 
دارد تنها از فرونشست زمین جلوگیری شود، اما زمانی که آبخوان هایی که 
دارای آب شیرین هستند با آب شور تغذیه شوند، مرگ آبخوان را به دنبال 
خواهد داشــت و در نهایت آب چاه های زیرزمینی شور می شود.حیدری 
خاطرنشان کرد: درصورتی که انتقال آب از خلیج فارس صورت گیرد، ممکن 
است در دراز مدت این انتقال جوابگو باشد، اما سایر موارد مانند کشاورزی 
را به دست نابودی می سپاریم زیرا منابع آب شیرین را از دست می دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صرف هزینه برای شیرین سازی آب دریا 
مقرون به صرفه است، افزود: صرف این هزینه مقرون به صرفه نخواهد 
بود، زیرا به نظر می رســد شــخصی توان مصرف این آب را نداشته باشد 
چراکه بسیار گران خواهد بود؛ این موضوع در حالی مطرح می شود که اگر 
مصرف کننده ای برای این آب در دسترس نباشد در نهایت آب در گاوخونی 
رهاسازی می شود و زمین های کشاورزان با آب شور تغذیه شده و سپس 
آبخوان ها شور می شود.این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود 
دارد که انتقال آب دریا به اصفهان صرف توسعه صنایع آب بر نشود، گفت: 
نباید آب برای صنایع انتقال داده شود، بلکه باید صنایع را به سمت دریاها 
منتقل کنیم، اگر صنایع در مجاورت دریاها مستقر شود بخش عمده ای از 

نیروی کار به دنبال صنایع می روند؛ از این رو باعث توسعه سواحل دریای 
عمان شده و در ادامه سرانه مصرف آب در اصفهان کاهش می یابد.

اجرای پروژه در میان اما و اگرها
اما واگرها درباره مزایا یا عواقب پروژه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان 
درحالی همچنان مطرح می شود که همین چندروزپیش فرماندار ورزنه از 
آغاز عملیات اجرایی بخشی از قطعه پنجم خط لوله انتقال آب دریای عمان 
به استان اصفهان در این شهرســتان خبرداد و در گفت و گو با خبرگزاری 
»مهر«گفت: »کلنگ بخشــی از قطعه پنجم خط لوله انتقال آب دریای 
عمان به استان اصفهان به طول ۸۸ کیلومتر روز سه شنبه هشتم آذر ماه با 
حضور پیمانکار و شرکت ناظر پروژه و مسئوالن شهرستان در ورزنه زده شد. 
قرار است عملیات اجرایی این خط لوله انتقال آب به قطر ۲ هزار میلیمتر 
و طول ۸۸ کیلومتر در مدت هفت ماه در حوزه شهرســتان ورزنه استان 
اصفهان به اتمام برسد و در یک سال و نیم آینده به خط انتقال آب استان 
کرمان در سیرجان وصل شــود.«گفته می شود ظرفیت خط لوله انتقال 
آب دریا به استان اصفهان در مجموع ۴۰۰ میلیون مترمکعب است و طی 
یک سال و نیم آینده با وصل شــدن به خط لوله کرمان حدود ۷۰ میلیون 
مترمکعب آب برای صنعت منتقل می شود که صنایع از زاینده رود کمتر آب 

برداشت کنند تا رودخانه جاری شود.

درصورتیکهانتقالآبازخلیجفارسصورتگیرد،
ممکناستدردرازمدتاینانتقالجوابگوباشد،
اماسایرمواردمانندکشاورزیرابهدستنابودی
میسپاریمزیرامنابعآبشیرینراازدستمیدهیم.

با مسئولان جامعه

رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان گفت:کاهش وابستگی 
به چوب جنگل به عنوان ســوخت در زاگرس ، یکی از 
راهکارهای مناســب حفظ درختان و ذخیره گاه های 
جنگلی اســت.امین حافظی اظهار کرد: طی ۱۰ سال 
اخیر حدود ۸۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی با هدف 
کاهش وابســتگی به چوب درختان و حفظ جنگل، 
بین ساکنان مناطق جنگلی زاگرسی استان اصفهان 

توزیع شده اســت.وی تصریح کرد: توزیع آبگرمکن 
خورشــیدی به ویژه در شهرســتان های زاگرســی 
فریدونشهر و ســمیرم بوده و مصرف چوب را کاهش 
داده اســت.حافظی اضافه کرد: جنگل های زاگرسی 
استان اصفهان بیشتر با پوشــش گاهی بلوط به طور 
عمده در ۲ شهرستان فریدونشــهر با ۴۰ هزار هکتار و 
سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند و در سال های قبل 
برنامه ما ارائه امکانات گرمایشی به ساکنان این مناطق 
بوده اســت.رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به 
یارانه حمل سیلندر گاز و تنور گازی به عنوان طرح های 

دیگر کاهش وابستگی به چوب درختان و حفظ جنگل 
گفت: سال گذشته ۱۸ هزار کپسول گاز در بین شماری 
از ســاکنان شهرستان فریدونشهر و ســمیرم توزیع 
شــد.وی تصریح کرد: از ســوی دیگر آموزش اهالی 
محلی و فرهنگ سازی با هدف حفظ منابع طبیعی از 
دیگر مقوله هایی است که برای حفاظت از عرصه های 
جنگلی دنبال می شود.استان اصفهان از نظر تقسیم 
بندی نواحی رویشــی در ۲ ناحیه رویشی زاگرسی و 
ایران تورانی قرار گرفته است که ناحیه رویشی زاگرسی 
غرب و جنوب استان را شامل می شود و بقیه مناطق 

جزو نواحی رویشی ایرانی تورانی به شمار می رود.

رییس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

کاهش وابستگی به چوب در زاگرس، نیازمندمشارکت 
ساکنان بومی است

همایش روز جهانی 
داوطلب

همایش روز جهانی داوطلب، با شــعار 
»همبســتگی با کار داوطلبانه« در مرکز 
همایش های برج میالد برگزار شد. در این 
همایش ریاســت جمعیت هالل احمر، 
برخی از معاونان این سازمان، جمعی از 
مقامات لشــگری و کشوری، نمایندگان 
صلیب ســرخ جهانی و داوطلبان فعال 
هالل احمر حضور داشــتند و از تعدادی 
داوطلب جمعیت هالل احمر، نمایندگان 

سازمان های مردم نهاد و… تقدیر شد.

جداسازی توله یوزها از توران؛ اتفاق یا قصور؟
یک کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش ضمن توضیح درباره وضعیت دو توله یوز تازه کشف 
شده در توران گفت: حضور دام و چوپان در پارک ملی توران تنها نشان دهنده قصور و ضعف سازمان محیط 
زیست است.شنبه ۱۲ آذرماه بود که حسن اکبری،معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست  از انتقال دو قالده توله یوز مجموعه حفاظت شده توران به پاسگاه محیط بانی 
برای حفظ جان آن ها خبر داد. وی زایمان یوز در نیمه دوم پاییز در طبیعت توران را پدیده ای نادر توصیف 
کرده بود.عبدا... ساالری در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا زمان زادآوری یوز صرفا در 
فصل بهار است، اظهار کرد: هیچ کار تحقیقاتی و پژوهشی در ایران درباره موضوع زادآوری یوز صرفا در 
فصل بهار انجام نشده؛ اما براساس مقاالت علمی و بررسی های انجام شده در سطح بین المللی، زادآوری 
یوزپلنگ اصال فصلی نیست. به عبارتی هیچ وابستگی نسبت به فصل، سن و شرایط محیطی وجود ندارد 

بنابراین تولد این دو توله یوز در این فصل  اصال اتفاق عجیبی نیست.

اتفاق عجیب؛ حضور چوپان یا تولد توله یوزها در پاییز؟
وی اتفاق عجیب را حضور چوپان در پارک ملی توران دانست و افزود: اتفاق عجیب این است که واقعا 
چرا یک چوپان باید دو توله یوزپلنگ ارزشمند را بگیرد؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست در بهترین 
زیستگاه یوز آسیایی ایران هنوز نتوانسته است جوامع محلی و چوپانان منطقه را آموزش دهد و به آنان 
اطالع رسانی کند تا درصورت مشاهده حیوان در طبیعت اصال نباید به چنین گونه ارزشمندی دست بزنند؟ 
در طبیعت به هیچ عنوان امکان ندارد که مادر توله هایش را رها کنــد. معموال توله ها را در جایی مخفی 
می کند و خود برای شکار و  تهیه غذا می رود یا از ترس سگ های گله و حضور چوپان در مکانی دورتر پنهان 
می شود.این کارشناس حیات وحش اضافه کرد: باید بررسی کنیم که آیا گرفتن این توله یوزها به نیت 
خیر بوده یا مثال به عنوان قاچاقچی حیات وحش برای آن ها برنامه ای داشته اند؟ ما هنوز هیچ اطالعی 
از این قضایا نداریم. اساسا از نگاه کارشناسی باید بررسی شود که سازمان محیط زیست چرا اجازه داده 
طی این همه سال هنوز در پارک ملی توران - ارزشمندترین زیستگاه یوز با چنین حساسیت باالیی -  دام 
وجود داشته باشد؟ حضور دام و ناآگاهی جوامع محلی در محدوده پارک ملی که باالترین رده و ارزش 
حفاظتی را در کشور دارد، نکته مهمی است که باید به آن تاکید کنیم. این موضوع تنها نشان دهنده قصور 
و ضعف سازمان محیط زیست است چراکه وظیفه هیچ سازمان دیگری انجام چنین اقداماتی نیست.

کمبود بودجه بهانه است؟
این کارشــناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش در واکنش به اظهارات مســئوالن سازمان محیط 
زیست درباره تاثیر کمبود بودجه بر موضوع حفاظت اظهار کرد: برای تامین بودجه می توان از کمک های 
بین المللی استفاده کرد؛ اما مسئله اساسی این است که سازمان از طرفی می گوید بودجه برای حفاظت 
نداریم و از طرف دیگر به موضوعی مانند قرق های اختصاصی و حفاظت از آن ها توسط مردم محلی توجه 
نمی کند. جوامع محلی و مردم عالقه مند در برخی مناطق قرق های اختصاصی ایجاد کردند و به حفاظت 
از آن محدوده ها پرداختند تا پس از حفاظت با بهره برداری از مناطق درآمد کسب کنند. حدود دو سال 
این اقدام انجام شد و عالوه بر ایجاد زیستگاه های پویا و مناسب، جمعیت حیات وحش در قرق های 
ایجاد شده به طور فزاینده ای افزایش یافت؛ اما متاسفانه امسال با توجه به مشکالت پیش آمده و صادر 
نشدن اجازه برای بهره برداری از قرق ها افراد از کار خود استعفا و قرق ها را به سازمان تحویل داده اند تا 
خود به حفاظت از آن ها اقدام کنند.ساالری خاطرنشان کرد: این ضعف سازمان است که نتوانسته به هر 
دلیلی مشکل را در زمینه بهره برداری از مناطق برطرف کند و با جوامع محلی تعامل برقرار کند. قرق های 
اختصاصی نمونه موفقی در حفاظت بودند که در حال حاضر افراد به علت عدم تامین بودجه و عدم کسب 

درآمد از کار حفاظت در هفته گذشته از کار خود کناره گیری کرده اند.

آیا دو توله یوز پیدا شده زنده می مانند؟
وی درباره بهترین اقدام برای این دو توله یوز توضیح داد: براساس شنیده ها این دو توله ماده هستند. اگر 
ماده باشند وضع بدتر است چراکه دو توله یوز ماده که احتمال زادآوری داشتند را از طبیعت حذف کرده اند. 

وز عکس ر

خبر روزگزارش

جراح و متخصص زنان و زایمان:

زایمان زودرس حدود 10 
درصد از جمعیت جهان را به 
خود اختصاص داده است

جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشــیپ 
فوق تخصصی نازایی گفــت: زایمان زودرس 
بین پنج تا ۱۰ درصد جمعیــت جهان و حدود 
۷.۳ درصــد در ایران و نیز اصفهــان را به خود 
اختصاص داده است.هتاو تهرانی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، درباره زایمان زودرس و تولد 
نوزاد نارس اظهار کــرد: زایمان هایی که بر اثر 
انقباضات مکرر رحم و باز شدن دهانه آن، منجر 
به تولد نوزاد زودتر از زمان موعود می شــود را 
زایمان زودرس می گویند که بین سن بارداری 
۲۰ تا ۳۷ هفته رخ می دهد؛ این نوع زایمان پنج 
تا ۱۰ درصد جمعیت جهان و حدود ۷.۳ درصد 
در ایران و نیز اصفهان را به خود اختصاص داده 
است.وی با اشاره به اینکه سن مادر از عوامل 
زمینه ســاز زایمان زودرس است، ادامه داد: با 
توجه به افزایش سن ازدواج و بارداری مادران 
در سنین باالتر، ریسک ابتال به زایمان زودرس 
در زنان افزایش یافته اســت، البتــه بارداری 
در ســنین پایین نیز می تواند منجر به زایمان 
زودرس شود.جراح و متخصص زنان و زایمان 
و فلوشیپ فوق تخصصی نازایی تصریح کرد: 
فردی که سابقه زایمان زودرس داشته باشد، 
احتمال اینکه مجدد دچار زایمان زودرس شود، 
وجود دارد و بهتر است بیمار از ابتدای بارداری 
با توجه به بارداری های گذشــته خود یا اقوام 
زیر نظر پزشک متخصص زنان قرار گیرد.وی 
اضافه کرد: گاهی اوقات کوتاهی و نارسایی طول 
دهانه رحم منجر به زایمان زودرس می شــود 
که به طور معمول بین ســه ماهه دوم بارداری 
یعنی ۱۴ تا ۲۸ هفتگی بارداری اتفاق می افتد 
و ممکن است نیاز به دوختن دهانه رحم برای 
جلوگیری از زایمان زودرس باشد، گاهی اوقات 
بارداری هایی که با IVF )لقاح آزمایشگاهی( 
اتفاق می افتد و منجر به چندقلوزایی می شود، 
نیز می تواند باعث تشدید زایمان زودرس شود.

تهرانی خاطرنشان کرد: زایمان زودرس باعث 
تحمیل بار اقتصادی و فشار روحی و عاطفی بر 

خانواده ها می شود. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی به 1۵ روز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: زمان رسیدگی به پرونده های تخلفات تعزیراتی در استان اصفهان که گاهی تا ۷۰ روز طول می کشید به ۱۵ روز 
کاهش می یابد.علی اکبر مختاری با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی در شــعب تعزیرات استان اصفهان، اظهار کرد: این زمان در برخی از 
پرونده ها در حال حاضر ۷۰ روز است که زمان زیادی بوده و با افزایش نیروی انسانی قاضی و تسریع در رسیدگی این زمان به ۱۵ روز تقلیل خواهد یافت.وی از 
کمبود نیروی قاضی در شعب تعزیرات حکومتی سراسر استان اصفهان خبر داد و افزود: در ماه های اولیه امسال تعداد قضات این اداره کل ۲۶ نفر بود که به دلیل 
کمبود نیروی برخی از شــعب ماهانه در ماه های اردیبهشت و خرداد نزدیک به ۷۰۰ پرونده را بررســی می کردند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان حد 
متوسط و نرمال رسیدگی به پرونده در هر شعبه تعزیرات اســتان را ۱۲۰ پرونده اعالم کرد و گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی حجم رسیدگی در برخی از شعب 
افزایش یافته بود.وی با بیان اینکه ۸ قاضی به مجموع قضات شــعب تعزیرات استان اصفهان افزوده شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه شهرستان های 
استان اصفهان دارای قاضی مستقل هستند که به صورت مشترک در ادارات شهرستان های هم جوار مستقر شده اند.مختاری اضافه کرد: به دنبال استقرار ادارات 

در شهرستان های فاقد اداره هستیم که تیران و کرون مستقل شده و اداره بعدی در شهرستان خور و بیابانک راه اندازی خواهد شد.

عکس: ایمنا



بخش عمده ایراد های مطرح شده از سوی AFC در ورزشگاه آزادی برطرف شده و به زودی مجوز صدور تاییدیه کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر خواهد شد.به نقل 
از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، علیرضا عاصم یوسفی درباره ایرادهای مطرح شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص 
ورزشگاه آزادی و رفع مشکالت دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقالل برای اخذ مجوز حرفه ای گفت: حدود چهل روز پیش یک شرکت مطرح بین المللی کار 
خود را برای بررسی و تطبیق موارد مطروحه از سوی AFC با اقدامات صورت گرفته و وضعیت موجود در ورزشگاه آزادی آغاز کرد. این شرکت تمام موارد را به صورت 
مجزا بررسی کرده و مسئولیت انطباق آنها را با نکات ارائه شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا، بر عهده دارد.وی ادامه داد: شرکت مذکور اخیرا پس از بررسی ها 
ضمن تایید غیر رسمی اقدامات انجام شده در این ورزشگاه و ارائه مشاوره برای رفع اندک جزییات باقی مانده اعالم کرده است طی روزهای آتی مجوز الزم برای 
اخذ تاییدیه AFC را صادر خواهد کرد.مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده، ادامه داد: بسیاری از مواردی که 
AFC به عنوان الزامات استادیوم آزادی برای برگزاری مسابقات رسمی و صدور مجوز حرفه ای باشگاه های استقالل و پرسپولیس مطرح کرده است، انجام شده 

و با اصالح موارد جزئی باقی مانده، تنها منتظر صدور مجوز شرکت مذکور و اخذ تاییدیه خواهیم بود.

آخرین وضعیت مجوز صدور تاییدیه AFC برای ورزشگاه آزادی
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چالش ستاره بارسلونا با پاداش 10 میلیون دالری
ستاره بارسلونا با همبازی هایش در تیم ملی لهســتان به خاطر پاداش جام جهانی وارد چالش 
شد.نشریه »اسپورت« کاتالونیا خبر داد دولت لهســتان پاداش 10 میلیون دالری برای تیم ملی 

فوتبال این کشور به خاطر حضور در مسابقات جام جهانی 2022 درنظر گرفت.
این پاداش نجومی باعث ایجاد اختالف در اردوی لهســتانی ها شــد. برخی از بازیکنان لهستان 

خواستار توزیع این پاداش بین بازیکنان با توجه به دقایق حضورشان در جام جهانی شدند.
اما رابرت لواندوفسکی، ستاره بارسلونا خواستار عدالت شد و با آنها مخالفت کرد و اعالم کرد باید 

به صورت مساوی این پاداش 10 میلیون دالری توزیع شود.
لهستان در مرحله یک هشــتم نهایی مقابل فرانســه با نتیجه 3 بر یک مغلوب و از این رقابت ها 

حذف شد.
 

احمق نیستیم که روی »امباپه« تمرکز کنیم!
لوک شاو، مدافع انگلیس می گوید تیم ملی فرانسه در کیلیان امباپه خالصه نمی شود و بازیکنان 

بزرگ بسیاری در این تیم حضور دارند.
تیم ملی انگلیس با پیروزی برابر ســنگال به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 قطر راه 

پیدا کرد و حاال باید در این مرحله به مصاف تیم ملی فرانسه برود.
کیلیان امباپه، ستاره تیمش در این رقابت ها بوده و نقش مهمی را در صعود تیمش به مرحله یک 
چهارم نهایی ایفا کرده، نمایشی که تحسین بســیاری از کارشناسان و فوتبال دوستان را به همراه 
داشته است. در حالی که بســیاری تنها درباره این بازیکن و درخشــش او در ترکیب تیم دیدیه 
دشان حرف می زنند، شاو معتقد است که انگلیس باید مراقب سایر ستاره های فرانسه هم باشد. 
او در گفت وگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت:» مشــخصا پس از نمایش درخشان امباپه 
برابر لهستان صحبت درباره او بیشتر هم شد؛ اما ما پیش از این هم می دانستیم که او بازیکنی در 
کالس جهانی است. من فکر می کنم خیلی احمقانه است که فقط روی او تمرکز کنیم. آنها مدافع 

عنوان قهرمانی هستند و ما باید روی تمام این تیم متمرکز باشیم.«
 

پیشگویی »لوکا مودریچ« درست از آب درآمد
لوکا مودریچ، ستاره کروات، می گوید پیش بینی مهار دو ضربه پنالتی توسط دومینیک لیواکوویچ 
را کرده بود.تیم ملی کرواســی در مرحله یک هشــتم جام جهانی 2022 قطر به مصاف تیم ملی 
ژاپن رفت و موفق شــد با عبور از ســد این تیم به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کند. این بازی 
در وقت های قانونی و دو وقت اضافه به تساوی 1-1 رســید و در نهایت این ضربات پنالتی بود که 
باعث شد کروات ها به مرحله بعدی راه پیدا کنند و کار ژاپن در قطر به پایان برسد. ستاره بی چون و 
چرای ضربات پنالتی نیز لیواکوویچ بود که موفق شد در کمال ناباوری به سومین دروازه بان تاریخ 
تبدیل شود که ســه ضربه پنالتی را در جام جهانی مهار کرده اســت. وی نقشی کلیدی در صعود 
تیمش به مرحله یک چهارم نهایی ایفا کرده و تحسین بسیاری از کارشناسان، فوتبال دوستان و 
البته هم تیمی هایش را جلب کرد.مودریچ که پیش از این معتقد بود درخشــش او در چارچوب 
دروازه کرواسی معجزه بوده است، به نکته جالبی درباره این هم تیمی اش اشاره کرد و گفت:» من 
پیش از آغاز ضربات پنالتی به لیواکوویچ گفته بودم که قرار است دو پنالتی را مهار کند؛ اما او سه 
پنالتی را گرفت تا من را هم شگفت زده کرده باشد.«این ســتاره تیم ملی کرواسی درباره حریف 
این تیم در مرحله یک چهارم نهایی اضافه کرد:» فوتبال واقعا غیرقابل پیش بینی اســت. کره و 

برزیل برای ما فرقی ندارند. 
برابر هر تیمی که قرار بگیریم آماده خواهیم بود و مطمئنا بازی بسیار بهتری نسبت به دیدار برابر 

ژاپن ارائه خواهیم کرد.«

ایران رتبه اول آسیا را از دست داد؛

سامورایی ها در صدر

با پایان کار نمایندگان آســیا در جام جهانی، ایران رتبه اول آسیا را از 
دست داد و اکنون کره جنوبی و اســترالیا را بسیار نزدیک به خود می 

بیند.
با شکست استرالیا، ژاپن و کره جنوبی برابر آرژانتین، کرواسی و برزیل، 
کار نمایندگان آســیا در جام جهانی نیز به پایان رسید. سه تیمی که از 
قاره کهن به مرحلــه بعد رقابت های جام جهانی صعــود کرده بودند، 
نتوانســتند راهی مرحله یک چهارم نهایی شــوند و از دور مسابقات 

کنار رفتند.
وب سایت فیفا در پایان رقابت های جام جهانی، رنکینگ نهایی خود 
را به صورت رسمی منتشــر می کند؛ اما از اکنون نیز می توان جایگاه 
تیم ها را به صورت آنالین مشاهده کرد که در آن، تیم ملی ایران پس از 
ماه ها، صدر آسیا را از دست داد و این سامورایی ها هستند که به پاس 
عملکرد درخشان در جام جهانی، رتبه اول قاره کهن را از آن خود کردند.

رقابت هــای جام جهانــی 2022، بــه طور کلــی دســتاورد 15.29 
امتیاز منفــی را برای ایــران در پی داشــت و شــاگردان کی روش 

که جــام جهانــی را بــا حضــور در رتبه بیســتم دنیــا و اول آســیا 
آغاز کــرده بودند، بــه جایگاه 24 ســقوط کــرده اند، ضمــن اینکه 
 جایگاه نخســت قــاره را نیــز به تیــم هاجیمــه موریاســو واگذار 

کرده اند.
ژاپن بــه پاس درخشــش در این پیکارهــا و پیروزی برابــر آلمان و 
اســپانیا و صعود به عنوان تیم نخســت گروه، 33.57 پوئن مثبت 
را به دســت آورد و به امتیاز 1593 رســید. از آنجایی که ایران 1549 
را اندوختــه اســت، در نتیجه ژاپنی هــا 44 امتیــاز از تیم کی روش 
پیش افتاده اند که جبــران این فاصلــه کار دشــواری خواهد بود و 
به این زودی ها اتفــاق نخواهد افتــاد چرا که ضریــب امتیازات در 
 مسابقات دوستانه یا دیدارهای جام ملت های آسیا بسیار پایین تر از 

جام جهانی است.
کره جنوبی نیز توانســت از جام جهانی اندوخته مثبتی را کسب کند و 
امتیازات خود را به عدد 1539 رساند. اکنون آنها فقط 10 امتیاز از ایران 
کمتر دارند و فاصله 34 امتیازی را کاهــش داده اند که این می تواند 

زنگ خطری برای ملی پوشان باشد که حتی رتبه دوم آسیا نیز در خطر 
از دست رفتن قرار دارد.

عالوه بر این، استرالیا با کسب 45 امتیاز مثبت در جام جهانی، میزان 
نمرات کســب شــده خود را به عدد 1534 رســانده و آنها نیز فاصله 
چندانی با ایران ندارند. این در شــرایطی اســت که اگر کره جنوبی و 
استرالیا موفق به عبور از ســد برزیل و آرژانتین می شــدند، ایران به 
صورت قطعی به رتبه چهارم آســیا ســقوط می کرد که این سناریوی 
ترسناک برای تیم کارلوس کی روش رخ نداد تا آنها بدترین رنکینگ 

ایران در 9 سال گذشته را به ثبت نرسانند.
به هر شکل، رنکینگ فیفا در پایان رقابت های جام جهانی به صورت 
رسمی اعالم می شــود ولی از آنجایی که فدراسیون جهانی فوتبال از 
فرمول های مشخص و از پیش تعیین شــده ای برای اعطای امتیاز 
به کشورهای مختلف استفاده می کند، از دست رفتن صدر آسیا برای 
ایران قطعی اســت و اکنون ملی پوشــان، نفس های کــره جنوبی و 

استرالیا را پشت سر خود حس می کنند.

خبر روز

رقم قرارداد »کی روش« با تیم ملی ایران اعالم شد
رقم قرارداد مربیان حاضر در جام جهانی در حالی اعالم شد که کارلوس کی روش قرارداد 5۸0 هزار 
یورویی با تیم ملی ایران داشته است.روزنامه االقتصادیه عربستان در گزارشی مبلغ قرارداد مربیان 
حاضر در جام جهانی 2022 قطر را منتشــر کرد. بر این اساس، »هانسی فلیک« سرمربی آلمان با 
مبلغ ۶.5 میلیون یورو در صدر قرار دارد و »گرت ساوتگیت« و »دشان« سرمربی فرانسه به ترتیب با 
5.۸ و 3.۸ میلیون یورو دوم و سوم هستند.طبق اعالم این روزنامه، مبلغ قرارداد کارلوس کی روش 
پرتغالی با تیم ملی ایران 5۸0 هزار یورو است. البته قرارداد کی روش با ایران سه ماهه و تا پایان جام 
جهانی قطر بسته شده بود.به گفته مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، قرارداد کی روش صرف 
نظر از پاداش های جام جهانی ماهانه 50 هزار یورو بوده و احتماال محاسبه روزنامه االقتصادیه هم 
بر اساس همین مبلغ ماهانه بوده است.سرمربی ایران با احتساب همین قرارداد، در رده بیست و 
سوم مربیان جام جهانی قرار گرفته است. قرارداد ســاالنه کی روش از مربیان کرواسی، لهستان، 

کانادا، ولز، غنا، سنگال، کاستاریکا، کامرون و تونس بیشتر است.
 

جلسه سرنوشت ساز در انتظار »فغانی« و رفقا
جلســه کمیته داوران فیفا تکلیف علیرضا فغانــی و کمک های ایرانی او را مشــخص خواهد کرد.

در روزهای گذشــته یکی از بحث های مهم برای فوتبال ایران در جام جهانی قطر ماجرای اشتباه 
علیرضا فغانی در اعالم پنالتی به سود پرتغال در بازی با اروگوئه بوده است. این مسئله اعتراض های 
شدید اروگوئه ای ها را در پی داشت و شــایعات و گمانه زنی های متعددی در این خصوص مطرح 
شده است.برخی شــایعات حکایت از آن دارند که علیرضا فغانی، محمدرضا ابوالفضلی و محمد 
رضا منصوری به واسطه آن اشتباه تاثیرگذار دیگر قضاوتی در مســابقات نخواهند داشت ؛اما تیم 
داوری ایران همچنان در قطر حضور دارد.فغانی و کمک هایش بی توجه به اتفاقات و شایعات بر سر 
مسابقه ژاپن و کرواسی حضور یافتند و این بازی را از نزدیک تماشا کردند. آنها اما برای روشن شدن 
وضعیت خود منتظر جلسه سرنوشت ساز فیفا در روز چهارشنبه هستند.کمیته داوران فدراسیون 
جهانی فوتبال با روشن شــدن تکلیف همه تیم های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی جام 
جهانی، صبح چهارشنبه جلسه ای اضطراری تشــکیل می دهد تا درباره وضعیت داوران و قضاوت 
های آنها در مراحل بعدی تصمیم بگیرد.در این جلســه مهم قرار است با تعدادی از داوران و کمک 
داوران کشورهای مختلف خداحافظی شود و آنها به کشورهای خود برگردند. اولین تصمیم مهم و 
مشخص این است که کمیته داوران با قاضی هایی که تیم ملی کشور آنها به مرحله یک چهارم نهایی 
رسیده و می توانند در قضاوت بازی های آینده تاثیرگذار باشند، در جام جهانی قطع همکاری خواهد 

کرد و این داوران به خانه های خود می روند.
 

سرمربی اللیگایی روی نیمکت تراکتور
»پاکو خمز« اسپانیایی ســرمربی تراکتور شد.به گزارش رسانه 
رسمی باشگاه تراکتور، پس از بررســی گزینه های مختلف و 
مذاکرات فشرده، »پاکو خمز« سرمربی 52 ساله اسپانیایی 
به عنوان ســرمربی تیم فوتبال تراکتور انتخاب شد.خمز که 
ســابقه بازی در تیم ملی و باشگاه های اســپانیایی همچون 
رئــال وایکانو، رئال مورســیا، دپورتیــوو الکرونیا، رئال 
زاراگوزا و ... را در کارنامه دارد، فصل 200۶-2007 
با تیم آلکاال وارد عرصه مربیگری شده و تاکنون 
هدایت تیم هایی نظیر کوردوبا، کارتاخنا، الس 
پالماس، رایو وایکانــو، گرانادا، کروز آزول و 

ایبیزا را برعهده داشته است.

مستطیل سبز

 »رونالدو« در النصر؛
 خیلی دور، خیلی نزدیک!

روزنامه الشرق االوســط عربستان مدعی شد 
باوجود دیدار چند باره نمایندگان باشگاه النصر 
با کریستیانو رونالدو، این بازیکن تصمیم گیری 
نهایی خود را به بعــد از جام جهانی موکول کرده 
است.روزنامه مارکا اسپانیا مدعی شد کریستیانو 
رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال با جدایی 
از منچســتریونایتد، با رقمی نجومی با باشگاه 
النصر عربســتان به توافق رســیده و از ابتدای 
ژانویه برای این تیم عربستانی بازی خواهد کرد. 
به نوشته این روزنامه، قرارداد رونالدو برای هر 
فصل 200 هزار یورو خواهد بود.با این حال این 
خبر از سوی چند رسانه اروپایی دیگر و همچنین 
رونالدو تکذیب شد؛ اما روزنامه الشرق االوسط 
عربستان اخبار بیشــتری در این ارتباط منتشر 
کرد.الشرق االوســط در این خصوص نوشت: 
»هنوز نمی توان نظر مسئوالن النصر را درباره این 
گزارش دریافت کرد، در حالی که اسکای اسپورت 
گزارش داد رونالدو هنوز به توافق نرسیده است. 
به گفته منابع آگاه به الشــرق االوسط، مذاکره 
کنندگان عربستانی در این باشگاه چند روز قبل 
از شروع جام جهانی پیشــنهادات خود را ارائه 
کرده و چندین بار با این بازیکن در لیســبون در 
منزلش دیدار کردند و تماس های مستمری با 
ستاره پرتغالی در دوحه داشــتند؛ اما او به آنها 
اعالم کرد که تصمیم نهایی خود را پس از پایان 
ماموریت پرتغال در جام جهانی اعالم خواهد کرد 
و این بدان معناســت که تاکنون به طور قطعی 
به توافق نرسیده اســت. به گفته همین منابع، 
مبلغ این معامله 225 میلیون یورو برای مدت 3 
سال بوده است.«روزنامه عربستانی همچنین با 
انعکاس اظهارات سرمربی پرتغال در این ارتباط 
اعالم کرد: »به گفته منابع خبرگزاری فرانســه 
از داخل باشــگاه النصر، تماس هایی با ستاره 
پرتغالی برقرار شد؛ اما چیزی امضا نشده است. 
یکی از مســئوالن باشــگاه النصر که نخواست 
نامش اعالم شود، فاش کرد که این بازیکن 37 
ســاله قراردادی امضا نکرده و هنوز نکاتی برای 
حل و فصل وجود دارد.«از ســوی دیگر روزنامه 
االقتصادیه عربستان این ماجرا را از نگاه دیگری 

بررسی کرده است. 

از آنجایی که فدراسیون جهانی فوتبال از فرمول های 
مشخص و از پیش تعیین شده ای برای اعطای امتیاز 
به کشورهای مختلف استفاده می کند، از دست رفتن 

صدر آسیا برای ایران قطعی است

فوتبال جهان

عکس خبر

تعظیم و 
عذرخواهی سرمربی 

ژاپن بعد از حذف
هاجیمــه موریاســو پــس از 
شکســت مقابل کرواســی به 
شــکلی ویژه از هواداران تیمش 

عذرخواهی کرد.

برگزاری رقابت های کشتی قهرمانی جام باشگاه های 
جهان به میزبانی کشــورمان همچنان مشــروط به 

حمایت و حضور اسپانسرهای مالی است.
سازمان لیگ فدراسیون کشتی چندی پیش اعالم 
کرد در حال برنامه ریزی برگزاری جام باشگاه های 
جهان در رشته کشــتی آزاد است که اگر شرایط مهیا 
باشد این مسابقات در کشتی فرنگی هم برپا خواهد 
شد.اما آنطور که از گوشه و کنار خبر می رسد فعال همه 
چیز مشــروط به حضور اسپانسرهای مالی است تا 
متولیان فدراسیون کشتی و ســازمان لیگ بتوانند 
همچون دوره های گذشته، میزبان جام باشگاه های 
جهان در کشــورمان باشــند.در همین راستا باید به 
اظهارات حمید یاری، رییس ســازمان لیگ کشتی 
اشــاره کرد که معتقد اســت: »بارها اعالم شد برای 

برگزاری جام باشگاه های جهان باید اسپانسر داشته 
باشیم که خوشبختانه در کشــتی آزاد، باشگاه پترو 
پاالیش تاکستان این موضوع را قبول کرده است. بر 
این اساس می توان منابع مالی برای اهدای جوایز 
دالری و تمام هزینه هــا را تامین و پرداخت کرد و در 
نتیجه مشکلی برای برگزاری این مسابقات در کشتی 
آزاد نداریم. البته در کشتی فرنگی هم منتظر اعالم 
نظر و موافقت دو باشگاه فوالد خوزستان و سپاهان 
اصفهان هســتیم که اگر تیم یا اسپانســری متعهد 
تامین بودجه شود، در کشــتی فرنگی هم اقدام به 
برگزاری مســابقات خواهیم کرد.«البته ســازمان 
لیگ کشتی اظهار امیدواری کرده است تا پایان سال 
جاری ضمن برگزاری جام باشگاه های جهان، برنامه 
ریزی های الزم جهت جذب اسپانسرها و تیم های 

بیشتری برای حضور در لیگ برتر سال آینده انجام 
خواهد شد.این در حالی است که علیرضا دبیر، رییس 
فدراسیون کشتی نیز در جلسه هماهنگی با مسئوالن 
سازمان لیگ از برگزاری منظم لیگ برتر کشتی آزاد 
تقدیر کرد و گفت: »باید بالفاصله بعد از پایان لیگ برتر 
کشتی فرنگی، برای برگزاری جام باشگاه های جهان 
برنامه ریزی کنید. همچنین قرارداد کشتی گیران و 
مربیان باید در جام باشگاه های جهان و لیگ سال 

آینده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.«

میزبانی جام باشگاه های جهان در انتظار حامیان مالی
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مدیر منطقه ۹ شهرداری مطرح کرد:

اعتبار 10 میلیارد ریالی برای توسعه بوستان مهر
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به تاثیر فضای سبز در ارتقای کیفیت منظر شهری گفت: در این 
راستا توسعه بوستان مهر با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: احداث و توسعه بوستان ها و فضای سبز شهری با تاثیرگذاری بر 
کیفیت محیط زیست شهری و ایجاد فضایی برای افزایش تعامالت اجتماعی، نقش مهمی در توسعه 
پایدار شهری ایفا می کند.وی با بیان اینکه ایجاد فضای سبز مطلوب عالوه بر ارتقای کیفیت منظر شهر 
در زیباشناسی و ادراک هویت مؤثر است، گفت: بر این اساس توسعه بوستان مهر با هزینه ای بالغ بر ۱۰ 
میلیارد ریال اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان افزود: توسعه بوستان 
مهر با هدف ایجاد چشم انداز زیبا، بهبود سیما و منظر شهری در مرحله طراحی در سازمان پارک ها قرار 
گرفته است و تا پایان سال سه هزار متر مربع به فضای این بوستان اضافه می شود.وی با بیان اینکه 
افزایش سرانه های فضای ســبز باعث ایجاد تغییر در هویت بصری شهر می شود، خاطرنشان کرد: 
مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از درختان و پوشش های گیاهی در هر شهر باید به صورت یک 

فرهنگ نهادینه و از فضای سبز شهری به عنوان یک گنجینه ارزشمند محافظت شود.
 

سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

لزوم تامین منابع مالی برای آزادسازی گلوگاه های منطقه 3
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم تامین منابع مالی برای آزادسازی گلوگاه های 
منطقه سه اصفهان، گفت: نیاز جدی منطقه سه شهرداری در حوزه حمل ونقل، تامین منابع مالی برای 
آزادسازی ایستگاه ها و تکمیل خط دو مترو اســت، زیرا به لحاظ حجم تردد و ترافیک سنگین خودرو 
جزو نقاط اصلی شهر محسوب می شود.علی صالحی با اشاره به اینکه منطقه سه بافت اصیل، تاریخی و 
سنتی شهر اصفهان را تشکیل می دهد، اظهار کرد: این منطقه از لحاظ کالبدی و فرهنگی سابقه ارزشمندی 
دارد و جزو میراث ناملموس شهر اصفهان محسوب می شود.وی افزود: فعالیت در این منطقه با جمع 
قابل توجه نخبگان در اقشــار مختلف از جمله گروه های مختلف فرهنگی، هنــری، علما و چهره های 
مؤثر در انقالب اسالمی، فضا را برای فعالیت ســخت تر می کند، زیرا نظارت نخبگان همواره بر فعالیت 
مجموعه وجود داشته است.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: وجود بافت تاریخی، 
سنتی، قدیمی و فرسوده منطقه کار توسعه عمرانی را با مشکالت جدی روبه رو کرده است، اما در مقابل 
آن ظرفیت نخبگانی، تاریخ و هویت دیرینه این منطقه ظرفیت های خوبی را برای ایجاد ارزش افزوده 
و سرمایه گذاری فراهم آورده است.وی تاکید کرد: معتقدیم توسعه بستر ورزشی، فرهنگی و اجتماعی 

در بافت سنتی، متمرکز و پرتراکم از لحاظ جمعیت بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.
 

ایجاد جاذبه بصری زیبا در فضای سبز منطقه 11 اصفهان
مدیرمنطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: در این منطقه ضمن بازبینی و طراحی جدید با کاشت گونه های 
ســازگار با شــرایط محیطی، اقدامات موثری برای ایجاد طراوت، جذابیت های بصری و چشم نواز 
شهری در سطح منطقه انجام شده است.حسن محمدحسینی با تاکید بر اهمیت کاشت نشاءهای 
رنگارنگ فصلی در ایجاد جاذبه بصری زیبا در فضای سبز شهری اظهار کرد: هم زمان با فصل پاییز و به 
منظور توسعه، تنوع و بازپیرایی فضای سبز، ۲۵۰۰ مترمربع نشاء از گونه های مختلف گل های فصلی 
و زینتی درمیدان ها، بوستان ها، رمپ ها، بلوارها و حاشیه خیابان ها سطح منطقه کاشته شد.وی ادامه 
داد: در این فعالیت ضمن آبیاری، آبشویی، هوادهی، محلول پاشــی، تغذیه درختان و مالچ پاشی، 
علف های هرز و شاخه های خشک درختان حذف و فرم دهی درختان و درختچه ها نیز انجام می شود.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان افزود: این منطقه ضمن بازبینی و طراحی جدید قطعات با کاشت 
گونه های سازگار با شرایط محیطی خاکی و منابع آبی، اقدامات موثری را در ایجاد طراوت، شادابی، 

جذابیت های بصری و چشم نواز شهری در سطح منطقه انجام داده است.

خبر های آبی استاندار اصفهان در جمع دانشجویان

در نشست اســتاندار اصفهان با نمایندگان مجموعه های دانشجویی، 
مسئله تامین آب اســتان مطرح و راهکار های جدید مدیریت استان 

اطالع رسانی شد.
اســتاندار اصفهان در نشست با مجموعه های دانشــجویی استان به 
مناسبت روز دانشجو در پاسخ به سواالت دانشجویان درباره وضع آب 
استان گفت: از شش دولت قبل مشــکالت آب اصفهان شروع شده 
و برداشــت های بی رویه از حوضه آبی زاینده رود و پای بند نبودن به 
تعهدات تامین آب استان و تخلیه آبخوان ها منجر به مشکالت فعلی 

و بحران در استان شده است.
سیدرضا مرتضوی افزود: از طرفی فراهم شدن امکان برق رسانی در 
طول مسیر رودخانه باعث پمپاژ آب در مسیر و برداشت ها غیرقانونی 

و همه این موارد منجر به بحران آب شد.
وی با بیان اینکه ذخایر آبی اســتان به حــدود ۱۳ میلیارد مترمکعب 
کاهش یافت، گفت: این عوامل سبب بحران هایی مانند فرونشست 
زمین، اعتراض کشاورزان و قطعی آب مشترکان در تابستان شده بود.

استاندار اصفهان به تشکیل قرارگاه آب در استان، اشاره و اضافه کرد: 
در این قرارگاه هر کارشناســی را که ادعایی در خصوص آب داشــت 
دعوت کردیم و کمیته های متعــدد و مختلفی نیز ذیــل این قرارگاه 

تشکیل شد.

مرتضوی ادامــه داد: در نهایت به برنامه ۲۵ ماده ای رســیدیم که ۲۷ 
مرداد امسال در پنج محور به تصویب و تایید رییس جمهوری رسید.

وی اظهار کرد: یک محور تامین آب از دریاست که این طرح در چندین 
مقطع در حال پیشرفت اســت؛ همچنین با حمایت رییس جمهور از 
دریای عمان آبگیری به استان اختصاص یافته که این طرح نیز حدود 

۱۰۰ کیلومتر پیشرفت داشته است.
استاندار اصفهان گفت: اگر با همین ســرعت پیش برویم بهمن سال 
آینده از سه راهی منطقه سیرجان که امروز خط لوله انتقال آب یزد از 

دریا فعال است و آب اضافه دارد، برداشت حداقلی خواهیم داشت.
مرتضوی طرح دیگر را انتقال آب از حوضه های پر آب جنوب استان با 
رعایت مباحث زیست محیطی و نگاه به پایین دست دانست و ادامه 
داد: تســهیالتی را مصوب کردیم کــه هنوز به مرحله اجــرا در نیامده، 
اما تالش می کنیم در یک دوره زمانی مشــکل آب اســتان با روشی 

کارشناسی رفع شود.
وی یادآور شد: در مدیریت پســاب، مصرف صحیح، رصد و مدیریت 

مسیر نیز برنامه های مشخصی داریم.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: روز و شب همه فعاالن این حوزه در 
معاونت عمرانی اســتانداری، آب منطقه ای و مجموعه های مرتبط به 

شدت درگیر شده است.

مراقبت از منزلت و شأن دانشجویان
استاندار اصفهان در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دانشجویان 
مبنی بر اینکه »چرا اعتراضات به خشونت کشــیده می شود؟« بیان 
کرد: این امر را باید از کسانی بپرسیم که خشونت و ناآرامی در کشور را 

می خواهند در صورتی که اعتراضات همیشه شنیده می شود.
مرتضوی ادامه داد: دانشــجویی که اعتبار، شــأن و منزلت دانشجو 
بودن را از بین می برد، مرتکب جرم می شــود، اموال مردم را تخریب 
می کند و به جان و آرامش مردم تعرض می کند در ابتدا جایگاه خود 

را از بین می برد.
وی با اشاره به اعتراضات پارسال کشــاورزان اصفهان، گفت: هزاران 
نفر از کشــاورزان اصفهانی بدون توهین، تخریب اموال عمومی و در 
چارچوب مســالمت آمیز دســت به اعتراض زدند و سبک جدیدی از 
اعتراض را به همگان نشــان دادند؛ اما جمعه بعد اغتشاشگران این 
فضای آرام را به خشــونت تبدیــل و البته کشــاورزان معترض صف 
خود را از اغتشاگران جدا کردند.اســتاندار با اشاره به اینکه اعتراض با 
اغتشاش متفاوت اســت، گفت: اعتراض پذیرفتنی است و ما وظیفه 
داریم ســخن مردم را بشنویم و برای رفع مشــکالت تالش کنیم، اما 

اغتشاش آرامش مردم را از بین می برد.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: حوزه کودک و 
نوجوان بــرای این دوره مدیریت شــهری اصفهان 
اهمیت بسزایی دارد و به عنوان یکی از سرفصل های 

کالنی، محور بسیاری از رخدادهای شهری است.
مجتبی شاهمرادی در مراســم امضای تفاهم نامه 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان با بنیاد سینمایی 
فارابی اظهار کرد: مسیر پرتالطم برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجــوان را با هماهنگی و 
همراهی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و بنیاد 
ســینمایی فارابی و اعضای شورای اسالمی شهر به 
سرانجام رساندیم.وی با اشاره به حضور مدیر عامل 
بنیاد ســینمایی فارابی و هیئت همراه در اصفهان 
برای امضای تفاهم نامه بین شــهرداری اصفهان و 
بنیاد فارابی گفت: قرارداد دوساله جشنواره و بحث 
راه اندازی صندوق حمایت از تولید فیلم های کودک 
و نوجوان، امروز که شهرداری اصفهان هم سهم دارد، 
با همراهی افراد زیادی به نتیجه رسیده است.معاون 
شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: حوزه کودک 
و نوجوان برای این دوره مدیریت شــهری اهمیت 
بسزایی دارد و به عنوان یکی از سرفصل های کالنی 

محور بسیاری از رخدادهای شهری است.

وی خاطرنشــان کرد: شــاهد مجموعه اقدامات و 
رخدادهایی همچون مســابقات بین المللی نقاشی 
کودکان و نوجوانان و جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در سطح شهر اصفهان هستیم که همه مبتنی بر این 

نوع نگاه است.

*ســکه جشــنواره فیلم کودک و نوجوان به نام 
اصفهان ضرب شده است

علی تمنایی، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان اصفهان، نیز اظهار کرد: جایگاه شهر اصفهان 
پس از تجربه برگزاری ۳۵ دوره جشنواره بین المللی 
فیلم کــودک و نوجــوان خاص اســت.وی افزود: 
سکه جشــنواره بین المللی کودک و نوجوان به نام 

اصفهان ضرب شده است. همچنین اصفهان دارای 
ظرفیت های خوبی در عرصه فیلم ســازی اســت و 
ازلحاظ تعدد و تکثر اهالی هنر و تشکل های سینمایی 
در سطح کشــور بی بدیل اســت.مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان اصفهان ادامه داد: امروز 
تشــکل های متعدد هنری اصفهان خاصه در عرصه 
سینمایی افتخارآفرین هستند و در سطح کشور حائز 
رتبه برتر شده اند.وی یادآور شــد: باید ظرفیت های 
مختلف انسانی در حوزه تولید سینمایی در خدمت 
جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان باشد. 
همچنین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
در جایگاه یک ابزار در کاهش آسیب های اجتماعی 

می تواند کمک حال باشد.

در مراسم امضای تفاهم نامه جشنواره فیلم کودک و نوجوان با بنیاد سینمایی فارابی مطرح شد:

ضرب سکه جشنواره فیلم کودک و نوجوان به نام اصفهان

از شش دولت قبل مشکالت آب اصفهان شروع شده و 
برداشت های بی رویه از حوضه آبی زاینده رود و پای بند 
نبودن به تعهدات تامین آب استان و تخلیه آبخوان ها 

منجر به مشکالت فعلی و بحران در استان شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

 جشنواره تئاتر اصفهان با مشارکت فعال هنرمندان 
برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با اشاره به برخی اعمال فشارها برای عدم حضور هنرمندان 
در رویدادهای هنری، گفت: به رغم این فضا سازی ها جشنواره سی و چهارم تئاتر اصفهان با مشارکت 
فعال و پرشور هنرمندان برگزار می شود.علی تمنایی روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت برپایی 
سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان در ســالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتی افزود: جای 
تاسف است که برخی افراد هنرمند به همکاران خودشان در فضای مجازی توهین و اهانت می کنند و 
فشار می آورند که در صحنه برگزاری این رویداد حضور نداشته باشند.وی اظهار داشت: این در حالیست 
که هنرمندان نمایش و تئاتر استان با وجود همه نامالیمتی ها و فشارهای مختلفی که از همه سو در 
کشور و استان وجود دارد در صحنه نمایش ایستادند و به عشق مردم و کشورشان، فعالیت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان افزود: شرایط امروز گذراســت و کشور ما آزاد، فرهنگی و 
انقالبی است و امید است که رویدادهای اخیر موجب افزایش بصیرت و آگاهی بیش از پیش مردم 
استان اصفهان شود.وی با اشاره به زمان برپایی سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان از ۱۸ تا 
۲۱ آذر گفت: این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان و مشارکت سازمان هایی 
از جمله سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان، حوزه هنری، شرکت آب و فاضالب استان، 
انجمن هنرهای نمایشی استان و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با اشاره به فراخوان این جشنواره از چهارم مرداد گفت:۱۸ اثر 
به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط شورای بازبینی تئاتر، هشت 
اثر برای اجرای صحنه ای برگزیده شد.وی ،اولویت های موضوعی جشنواره را شامل همگرایی ملی و 
شعار سال، بحث ارتقای نهاد خانواده، آثار نویسندگان ایرانی و بومی، مسائل منطقه و استان با چشم 
انداز جهانی و شیوه های روز تئاتر دنیا عنوان کرد و گفت: آثار برگزیده این جشنواره مربوط به هنرمندان 
شهرستان اصفهان، نجف آباد و شاهین شهر است.وی تصریح کرد: در زمان حاضر ۴۰ گروه نمایش 
ثبتی در استان اصفهان وجود دارد که الزم است از همه ظرفیت های استان از جمله فضاهای شهری و 

اعتبارات برای ارتقای این هنر به خوبی استفاده شود.
 

اجرای ۵ اثر راه یافته به جشنواره تئاتر استان اصفهان
مدیر دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شــهرداری اصفهان گفت: جشــنواره تئاتر یکی از مهم ترین 
رویدادهای هنری استان اصفهان است که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرساله 
برگزار می شود.علی دادفر اظهار کرد: دفتر تخصصی هنر های نمایشی شهرداری اصفهان همواره خود را 
ملزم می داند از همه فعاالن، رویداد ها و فعالیت های حوزه تئاتر اصفهان حمایت کند.وی تصریح کرد: 
جشنواره تئاتر یکی از مهم ترین رویداد های هنری استان اصفهان است که به همت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هرساله برگزار می شود. ما در مجموعه دفتر تخصصی هنر های نمایشی شهرداری، 

همچون سال های گذشته در کنار مجموعه اداره فرهنگ هستیم.
رییس دفتــر تخصصی هنر های نمایشــی و مدیر تــاالر هنر اصفهــان گفت: هنــوز برنامه قطعی 
سی وچهارمین جشنواره تئاتر استانی به دست ما نرسیده، اما طبق مذاکرات اولیه با اداره کل فرهنگ 
استان اصفهان قرار است پنج اثر راه یافته به مرحله نهایی جشنواره در سالن های نقش جهان و تماشای 
تاالر هنر اصفهان اجرا داشته باشند.وی با بیان اینکه این رویداد هنری از روز جمعه هجدهم آذرماه در 
اصفهان آغاز خواهد شد، تصریح کرد: اختتامیه جشنواره تئاتر امسال روز دوشنبه بیست ویکم آذرماه 

در تاالر هنر برگزار خواهد شد.
دادفر در رابطه با نحوه برگزاری غیرحضوری جشنواره تئاتر این دوره طبق اعالم قبلی معاون هنری اداره 
کل فرهنگ استان  گفت: تاالر هنر در این رابطه نقشــی ندارد و این اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

است که مشخص می کند و تصمیم می گیرد کار به چه شکلی باشد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری خبر داد:

بهره برداری از 200 میلیارد 
تومان پروژه  در منطقه 12 

اصفهان
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان از بهره بــرداری از ۲۰۰ میلیارد تومان 

پروژه  در منطقه ۱۲ اصفهان خبر داد.
ســیدعلی معرک نــژاد در برنامــه رادیویی 
»صدای شــهر«، گفــت: در هفتــه جاری 
نهمین برنامه »به احترام مــردم اصفهان« 
با محوریت بهره برداری از پروژه های عمرانی 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ 

بر ۲۰۰ میلیارد تومان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در مجموعه شــهرداری اصفهان 
تالش کرده ایم به طور مستمر در برنامه هایی 
که در شــهر و شــهرداری برگزار می شــود، 
پروژه هــای عمرانــی شــهرداری در اختیار 
شــهروندان قــرار گیــرد و اقداماتی جهت 
افتتاح پــروژه انجام یا آیین آغــاز فعالیت 
عمرانی برگزار شود.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان ادامه داد: این 
برنامه ها با شعار »به احترام مردم اصفهان« 
آغاز شده که تاکنون هشت برنامه آن برگزار 
شده است که در راستای اجرای این برنامه ها 
در مناطق شــهرداری اصفهــان حضور پیدا 
کرده ایم.وی خاطرنشان کرد: در هفته جاری 
نهمین برنامه »به احترام مردم اصفهان« با 
محوریت بهره بــرداری از پروژه های عمرانی 
منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان خواهد بود که 
مجموع پروژه های مقرر برای افتتاح و آغاز 
فعالیت، بیش از ۲۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 
دارد؛ به همین منظور میهمان مردم منطقه ۱۲ 
شهرداری خواهیم شــد و امیدواریم بتوانیم 

این برنامه را نیز به خوبی برگزار کنیم.
معرک نژاد خاطرنشان کرد: پروژه های آماده 
بهره برداری و احداث منطقه ۱۲ شــهرداری 
اصفهان شــامل احداث خیابان صنعتگران، 
طرح توسعه پارک مادر، ورزشگاه مشارکتی 
نگین، آغاز احداث خیابان جدید در شهرک 

امیرکبیر و دیگر پروژه های عمرانی است.

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ شورای اسالمی شهر، پالک زمین شماره ۷۰۷ و ۷۲6 و ۷۲۷ از مجموعه تفکیکی محله 

خاراب طالخونچه را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده ۲۰۰۱۰۹۳6۲۷۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید زمانی شهردار طالخونچه م الف: 1422462

مبلغ ۵% سپرده مزایده)ریال(مبلغ پالک زمین )ریال(قیمت کارشناسی پایه هر متر مربع ) ریال(متراژشماره پالکردیف
۱۷۰۷۲۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۷۲6۲۲۲/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۱۱/۲۵۰/۰۰۰

۳۷۲۷۲۲۲/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۱۱/۲۵۰/۰۰۰

۱( تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱6
۲( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۳( تاریخ بازدید: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱6 تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴( مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

۵( تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
6( تاریخ اعالم برنده: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

۷( نوع و مبلغ تضمین ســپرده مزایده: بصورت نقد واریز به جاری ملی ســیبا 

۳۱۰۰۰۰۳۳۰۳۰۰۳ بنام شهرداری طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکی بابت ۵ 
درصد سپرده قیمت پایه کارشناسی

۸( نشانی محل دریافت اســناد: از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( 

۹( هزینه انتشار آگهی روزنامه: بعهده برنده مزایده می باشد.
۱۰( هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ ۱/۰۹۰/۰۰۰ ریال به حساب ملی 

سیبا به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۹۰۵۰۰۹ بنام شهرداری طالخونچه 

نوبت اول
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نشست خبری مدیرشــرکت مخابرات منطقه 
اصفهان با حضور اصحاب رسانه برگزارشد. همان 
طور که پیش بینی می شــد عمده ســواالت خبرنگاران در این 
 نشســت که حدود یک ساعت و نیم طول کشــید، درخصوص 
هزینه ای بود که مصوب شده تا مشترکین هرماه بابت نگه داری 
خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند. هرچند این نشســت هم با 
محوریت همین موضوع یعنی اصالح و تغییر تعرفه ها برگزار شده 

بود.
شــهریورماه امســال بود که اعالم شــد افزایش هزینه ماهانه 
تلفن ثابت بــا امضــای وزیر صنعــت تصویب شــده و بعد از 
این مشــترکین خطوط تلفن ثابــت باید ماهانــه مبلغی برای 
حفظ خــط تلفن ثابت خــود پرداخــت کنند. افزایــش تعرفه 
هزینه ماهانه تلفــن ثابت پس از حواشــی متفاوتی که گذراند، 
در آخر، پاییز ســال گذشــته مــورد بررســی قرار گرفــت و در 
 نهایت مصوبــه افزایش نرخ تلفن ثابت، تابســتان امســال به

 تصویب رسید. این طرح از ابتدای شــهریور نیز در روند اجرایی 
قرار گرفت.این افزایش تعرفه در اســتان تهــران بابت 4444 
دقیقه مکالمه، هزینه ای معادل 20000 تومان، برای ســایر مراکز 
استان ها به ازای حداقل 3333 دقیقه مکالمه 15000 تومان به 
عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای 2666 دقیقه مکالمه 
معادل 10000 تومان مشخص شــد. این مصوبه البته با انتقاد و 
اعتراض زیاد مشترکین تلفن ثابت همراه شده است. به عنوان 
مثال  برای مجموعه روزنامه زاینده رود با حدود 20 خط تلفن ثابت 
که از این تعداد تنها 5 یا شش خط به صورت روزانه فعال است و 
مورد استفاده قرار می گیرد، قبض تلفن 400 هزارتومانی صادر شده 
که عمده این هزینه 400 هزارتومانی تلفن، بابت آبونمان خطوطی 

است که حتی مورداستفاده هم قرار نگرفته است! 
به هرحــال مدیرشــرکت مخابرات اصفهــان هــم در این باره 
توضیحاتی داشت که ارائه داد هرچند به نظر می رسید در نهایت 
برخی خبرنگاران از توضیحات و پاسخ های »اسماعیل قربانی« 
چندان قانع نشــدند! قربانی تاکید داشــت این هزینه ای که از 
مشترکین گرفته می شــود، صرف بهبود کیفیت زیرساخت ها و 
شبکه ارتباطی ثابت و همراه می شود و درواقع این پول قرار است 
از جیب مردم به جیب مخابرات برود تا مخابرات بتواند شرایط 
را برای ارتباط پایدار و مســتمر و باکیفیت شبکه ارتباطی فراهم 
کند. قربانی درباره اجــرای پروژه پورت فیبر نــوری در اصفهان 
هم توضیحاتــی داد  و گفت که در دهه فجر هــم افتتاحیه های 

نویدبخشی خواهند داشت. 
در ادامه صحبت های مدیر شــرکت مخابرات منطقه اصفهان را 

می خوانید:
 در اســتان پنج میلیون نفری اصفهان، مخابرات 10 میلیون 
 خدمــت در زمینه تلفن ثابت، همــراه و اینترنت به مــردم ارائه 

می دهد. 
 با توجه به تورم موجود، برای راه انــدازی هر خط تلفن ثابت 
حدود 5 میلیون تومان هزینه می شــود در صورتی که مشترکان 
 فقط با پرداخت 200هــزار تومان از خدمــات ارتباطی برخوردار 

می شوند.
هرچه تالش کنیم زیرساخت های ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری 
را در فضای جامعه گسترش دهیم به کاهش شکاف دیجیتالی در 
جامعه کمک کــرده ایم و این موضوع تعامــل پیش رونده بین 
مخابرات و حوزه های تاثیر گذار را می طلبد تا هرچه زودتر شاهد 

این موضوع باشیم و با سرعت بیشــتری به این سمت حرکت 
کنیم.

 شرکت مخابرات منطقه اصفهان، درحال حاضر؛ 100 هزارپورت 
پرسرعت قابل واگذاری به مشــترکین را داشته و طی سه سال 
 آینده نیز بیســت میلیون خانوار در کشــور تحت پوشــش قرار 

می گیرند. 
 هزینه ســرمایه گذاری برای پورت پرســرعت در یک واحد 
مسکونی در شــهر، بین 3/5 تا 5 میلیون تومان است. در حال 
حاضر با نرخ امروز می توان گفت که هزینه اتصال ســه میلیون 
مشترک به فیبر نوری تا ده ســال آینده، حداقل 15 هزارمیلیارد 

تومان می شود. 
در آینده ای نزدیک یعنی بین 5 تا ١٠ سال آینده به جای کابل 
های مسی، فیبر نوری بســتر ارتباطی مردم خواهد بود و چون 
ســرمایه گذاری در این زمینه زمان بر است اگر از همین االن نیز 
شروع کنیم شاید دیر باشد و نیاز است با سرعت بیشتری به این 

سمت حرکت کنیم.
 فناوری اطالعات و ارتباطات، پتانســیل هــای باالیی برای 
پیشبرد اهداف توسعه جامعه نیز دارد و ما به عنوان تامین کننده 
بسترهای مخابراتی و سایرین به عنوان تســهیل کننده فرآیند 
توسعه زیرساخت های ارتباطی باید تالش کنیم تا هرچه زودتر به 

توسعه زیرساختی فیبر نوری در جامعه برسیم.
 در سال ١٣٨٨ ساختار مدیریتی شرکت مخابرات ایران ازیک 
شــرکت دولتی به خصوصی تغییر پیدا کرد که منافعی هم برای 
دولت داشت و در راستای کوچک سازی دولت یک اقدام مهم به 
حساب می آید؛ همچنین سهم درآمدی مخابرات که ٨ درصد از 
درآمد مکالمات تلفن ثابت، 5 درصد از درآمد دیتا و بین ٢٨ تا ٣١ 
درصد از درآمد تلفن همراه را مستقیما به دولت پرداخت می کند.

 سود ٢٠ درصدی سهام دولت و هزینه هایی که از روی دوش 
دولت برداشته شد نیز از مزایای دیگر برای دولت بود.  در مجموع 
حدود ٧٠ هزار تا ١٠٠ هزار میلیارد تومان  از زمان خصوصی سازی و 
در طول این سال ها، مخابرات کشور به دولت پرداخت کرده است. 
سهم اســتان اصفهان از این میزان حدود ٨ تا ١٠ درصد است. در 
ســال ٨٨ دو میلیون و  4٠٠ هزار  و اکنون ٣ میلیون تلفن ثابت 
داریم، از جمله نیازهای جامعه ما در این چند سال نیاز به پورت 
پرسرعت بود که در سال ٨٨ ، استان اصفهان ٨ هزار مشترک پورت 
پرســرعت داشــت و اکنون بالغ بر 650 هزار  مشترک پرسرعت 

مخابراتی داریم.
 اکنون بیــش از ٣6 هزار مشــترک از طريق فیبــر نوری به 
مخابرات متصل هستند، در سال ٨٨ روستاهای دارای اینترنت 
پرسرعت مبتنی بر تلفن ثابت استان دو روستا بود و اکنون بالغ بر 

550 روستا در استان اینترنت ثابت دارند.
 در سال 88 همچنین 5 هزار کیلومتر کابل فیبر نوری داشتیم 
که در طول این ســال ها 6 هزار کیلومتر به این میزان کابل فیبر 
نوری اضافه کردیم؛ اتفاق خوبی که در حوزه همراه رخ داد این بود 
که در سال ٨٨، سایت نسل ٣ و نسل 4 یا 3Gو 4G نداشتیم و 
اکنون 1554 سایت که سرویس 3G و 1381 سرویس 4G در آن 

فعال است.
 مشــترکان همراه اول ما در ســال ٨٨ دو میلیون و ٩٠٠ هزار 
مشترک بودند و اکنون ٧ میلیون و 500 هزار مشترک همراه اول 
در استان داریم و این ها بخشــی از اقداماتی بود که در خصوص 

توسعه سازی مخابرات شکل گرفته است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مبنای احراز هویت 
رای دهندگان از بســتر تلفن همراه اول انجام می شد و شواهد 
نشان می دهد که بالغ بر ۹5 درصد جمعیت استان تحت پوشش 

تلفن همراه قرار دارند.
 استان اصفهان سهم بازار بسیار خوبی را در بخش همراه اول 
دارد و حتی از استان های شاخص و پیشتاز نیز هست، افزایش 
تعرفه تلفن ثابت از ســال ٨٨ تاکنون ٣٩ درصد بوده و در طول 
همین سال ها تعرفه آب 665 درصد، برق ٨٣٣ درصد، گاز ١١ هزار 
و ٩٧ درصد، حقوق و دستمزد ٢ هزار و ٢55 درصد و نرخ ارز ٣ هزار 

و 56٧ درصد افزایش داشته است.
 همه اپراتورها موظف هستند درخواست تغییرات تعرفه ای را 
به سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند و این سازمان کمیسیونی 
داردکه وظيفه قانون گذاری در حوزه ارتباطات را عهده دار اســت، 
 بنابراین ساختار را بررســی و نتیجه را برای اجرا به اپراتورها ابالغ 

می کند.
سال گذشته درخواست مخابرات به کمیسیون رفته و مصوب 
شــد تعرفه ١5 هزار تومان به ازای هر خط در کالن شهر اصفهان، 
سایر شهرهای استان ده هزار تومان و روستاها معاف از این قاعده 
انجام شود و سپس در شورای رقابت تاییدیه گرفت. تغییر دولت 
که رخ داد و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هرگونه افزایش 
مبلغی ممنوع شد و پس از آن ستاد تنظیم بازار اجازه داد از اول 
شهریور ماه امســال افزایش تعرفه را عملیاتی کنیم و به همین 

جهت معافیت مکالمه برای مشترکان برقرار شده است.
 حداقل هزینه نگهــداری ماهانه خط تلفن ثابت در اســتان 
اصفهان به طور میانگین 30هزارتومان اســت. با تجمیع ســایر 
هزینه های پرداختی از سوی مشترکان، حدود 70درصد آن تأمین 
می شــود و برای نگهداری خطــوط تلفن ثابت روســتاها فعال 

هزینه ای دریافت نمی شود.
 مشترکان ما در شهر اصفهان می توانند تا ٣ هزار و ٣٣٣ دقیقه 
در ماه مکالمه رایگان تلفن ثابت داخل استان داشته باشند و اگر 
بیش از این میزان استفاده کند باید هزینه اش را پرداخت کند. 
همچنین مشترک 444 دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 
می تواند رایگان یــا ٢٣٨ دقیقه مکالمه ثابت بــه تلفن همراه 
دریافت کند، برای شهرهایی که ده هزار تومان تعرفه درنظر گرفته 
شده میزان مکالمه رایگان به صورت ٢ هزار و 666 دقیقه مکالمه 
شهری، ٣55 دقیقه بین اســتانی و ١٩٠ دقیقه مکالمه به تلفن 

همراه است.

مدیرشرکت مخابرات منطقه اصفهان مطرح کرد:

۶۵۰ هزار  مشترک پرسرعت مخابراتی در استان داریم
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

بازنشستگان همچنان دغدغه معیشت و درمان دارند؛

باِر درد پس از کاِر سخت

 مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری اصفهان، آخرین 

جزییات روند اجرای پروژه های 
عمرانی شهر را تشریح کرد:
کارگران مشغول 

کارند!
7

3

5

7

7

رییس انجمن صنفی مهندسان معمار اصفهان:
اصفهان در 40 سال گذشته معماری قابل 

تحسین نداشته است
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خبر داد:

امدادرسانی آتش نشانی اصفهان به 9۷5 
حریق و حادثه در آبان ماه

یاقوت سرخ در برزخ صادرات 
 وقتی انار ایران مشتری ندارد؛

کاهش ریسک 
 سرمایه گذاری

 در شهر اصفهان

  گواردیوال
  باید کنار زمین 
توپ جمع کند!

 کمبود تخت های ویژه
  در بیمارستان های

 اصفهان
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شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای مجوز قانونی و 
واجد صالحیت واگذار نماید.

آگهی تجدید مناقصه 

 حسین ایزدی -  شهردار فوالدشهر م الف: 1419399

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای مجوز قانونی و 
واجد صالحیت واگذار نماید.

آگهی   مناقصه 

 حسین ایزدی -  شهردار فوالدشهر م الف: 1419395 

نوبت  اول

نوبت  اول

شماره صورتجلسه نوع آگهی موضوع ردیف
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

1
تهیه و اجرای جدول گذاری و بلوک فرش و بتن 
ریزی بصورت پراکنده در سطح شهر فوالدشهر

تجدید 
مناقصه 

 6/00/949
1400/12/02

905/000/00018/100/000/000

شماره صورتجلسه نوع آگهی موضوع ردیف
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

1
اجرای عملیات آبیاری تحت فشار فضای 
سبز محله ب 7 و ب 8 طبق شرح خدمات 

و نقشه های پیوست اسناد مناقصه 

نوبت اول
مناقصه 

6/00/949
1400/12/02880/000/00017/600/000/000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 به سامانه الکترونیکی دولت به 
نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر،  ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر 
تلفن: 03152622001 و 03152623013

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 به سامانه الکترونیکی دولت به 
نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر،  ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر 
تلفن: 03152622001 و 03152623013

والدت حضرت زینب  )س( و روز رپستار را تبریک می گوییم

 جهان به یک جام چشم دوخته است؛

صبحانه، ناهار و شام با فوتبال در قطر
6

3

با همکاری اصفهان و همدان صورت می گیرد؛
پروژه مشترک ساخت و بازیافت هواپیما 

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان می گوید: امیدوارم مسئوالن 
دولت دیون خود را به ســازمانی که بیش از 480 هزار میلیارد تومان طلب دارد 
پرداخت کنند تا تامین اجتماعی بتواند به بیمه شــدگان و بازنشســتگان تحت 

پوشش خود، خدمات حقوقی و درمانی مناسب را ارائه دهد.
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  گواردیوال
  باید کنار زمین 
توپ جمع کند!

 کمبود تخت های ویژه
  در بیمارستان های

 اصفهان
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شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای مجوز قانونی و 
واجد صالحیت واگذار نماید.

آگهی تجدید مناقصه 

 حسین ایزدی -  شهردار فوالدشهر م الف: 1419399

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای مجوز قانونی و 
واجد صالحیت واگذار نماید.

آگهی   مناقصه 

 حسین ایزدی -  شهردار فوالدشهر م الف: 1419395 

نوبت  اول

نوبت  اول

شماره صورتجلسه نوع آگهی موضوع ردیف
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

1
تهیه و اجرای جدول گذاری و بلوک فرش و بتن 
ریزی بصورت پراکنده در سطح شهر فوالدشهر

تجدید 
مناقصه 

 6/00/949
1400/12/02

905/000/00018/100/000/000

شماره صورتجلسه نوع آگهی موضوع ردیف
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

1
اجرای عملیات آبیاری تحت فشار فضای 
سبز محله ب 7 و ب 8 طبق شرح خدمات 

و نقشه های پیوست اسناد مناقصه 

نوبت اول
مناقصه 

6/00/949
1400/12/02880/000/00017/600/000/000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 به سامانه الکترونیکی دولت به 
نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر،  ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر 
تلفن: 03152622001 و 03152623013

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 به سامانه الکترونیکی دولت به 
نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر،  ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر 
تلفن: 03152622001 و 03152623013

والدت حضرت زینب  )س( و روز رپستار را تبریک می گوییم

 جهان به یک جام چشم دوخته است؛

صبحانه، ناهار و شام با فوتبال در قطر
6

3

با همکاری اصفهان و همدان صورت می گیرد؛
پروژه مشترک ساخت و بازیافت هواپیما 

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان می گوید: امیدوارم مسئوالن 
دولت دیون خود را به ســازمانی که بیش از 480 هزار میلیارد تومان طلب دارد 
پرداخت کنند تا تامین اجتماعی بتواند به بیمه شــدگان و بازنشســتگان تحت 

پوشش خود، خدمات حقوقی و درمانی مناسب را ارائه دهد.

نوبت دومنوبت دوم

،، مشترکان ما در شهر اصفهان می توانند تا ٣ 
هزار و ٣٣٣ دقیقه در مــاه مکالمه رایگان تلفن 
ثابت داخل استان داشته باشند و اگر بیش از این 
میزان اســتفاده کند باید هزینه اش را پرداخت 
کند. همچنیــن مشــترک 444 دقیقه مکالمه 
ثابت به ثابت بین اســتانی می توانــد رایگان یا 
٢٣٨ دقیقه مکالمه ثابت به تلفن همراه دریافت 
کند، برای شهرهایی که ده هزار تومان تعرفه درنظر 
گرفته شده میزان مکالمه رایگان به صورت ٢ هزار 
و 666 دقیقه مکالمه شــهری، ٣۵۵ دقیقه بین 
استانی و ١٩٠ دقیقه مکالمه به تلفن همراه است.

یکی از انواع جدید اینترنــت ثابت، اینترنت فیبر نوری 
)FTTx( مبتنــی  بر کابل های فیبر نوری اســت که از 
کابل های مســی یا خطوط تلفن اســتفاده نمی کند و 
کابل های فیبر نوری انتقال دهنده اطالعات هســتند. 
به دلیل اســتفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنال های 
  ADSL نوری، کیفیت و ســرعت بیشتری نســبت به
دارد و می تواند یک کیفیت و ســرعت را بدون در نظر 
گرفتن فاصله کاربر تــا ســرویس دهنده ارائه دهد و 
ســرعت های دانلود و آپلودی بالغ بر یــک گیگابیت 
ارائه کند. به همین دلیل تاکید مســئوالن هم ضرورت 
توســعه فیبر نوری در کشــور اســت.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در بهمن ماه سال گذشته اعالم کرده 
بود طی 10 روز فاز اول این کار آغاز و شروع به واگذاری 
اینترنت براساس فیبرنوری می شود و نزدیک به نیم 
میلیون فیبر نوری در سراسر کشور آماده بهره برداری 
اســت.آقای وزیر معتقد بود راه اندازی فیبرنوری یک 
پروژه 10 ساله اســت، اما تالش می  شود ظرف سه یا 
چهار سال این کار انجام شــود و در الیحه بودجه 1401 
هم زیرســاخت هایی برای این پــروژه در نظر گرفته 
شده است. وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرد که باید 

نهضتی شبیه به نهضت گازکشی در این زمینه در سراسر 
کشور راه بیفتد و همه دستگاه ها پای کار بیایند تا این 
پروژه ملی انجام شود.درنهایت هم وزیر ارتباطات قول 
داد تا پایان امســال پنج میلیون پوشش، سال آینده  
هفت میلیون پوشــش جدید و سال 1403 نیز هشت 
میلیون پوشش جدید ایجاد خواهد شد تا مجموعا به 
20 میلیون برسد.اینکه این پروژه تا چه میزان پیشرفت 
Iranfttx. داشته را می توان به صورت آنالین در سایت

ir مشــاهده کرد هرچند مشاهدات نشــان می دهد 
پیشــرفت پروژه حداقل تا االن کمــی »ناامیدکننده« 
بوده است. در همین باره به تازگی »خبرآنالین« نوشت 
که: »بررسی ها از ســایت iranfttx.ir بیانگر آن است 
که امروز و درحالی که 10ماه از کلید خوردن این پروژه 
می گذرد، آمار ارائه شده امیدوارکننده نیست. این وب 
ســایت اگرچه 20میلیون پورت مذکور را هدف ســال 
1403 اعالم کرده، اما آمار همین سایت نشان می دهد 
که تنها ۹درصد از این هدف گذاری محقق شده است. 
با این اوصاف، از آنجا کــه این پروژه، یک پروژه ملی و 
راهبردی محسوب می شود، همکاری و هماهنگی همه 

دستگاه ها برای اجرای کامل آن ضرورت دارد.«

*درباره فیبرنوری*
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