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روزنامه رسالت:

آمریکایی ها به این سه دلیل به برجام برگشتند
رسالت نوشت :امروز بحث بر ســر مذاکرات هســتهای در حالی وجود دارد که آمریکاییها از سر

فارین پالیسی :کمک موشکی چین به عربستان ،رقابت بن سلمان با ایران ،نقش آمریکا و باقی قضایا؛

استیصال به میز مذاکره برگشــتند و علت اصرار آنها بر احیای برجام به سه موضوع برمیگردد؛

کابوس های سعودی

بازگرداندن نفت ایران به بازار انرژی ،اســتفاده از برگه ایران در انتخابات کنگره و انتخابات ریاست
جمهوری و استفاده ازتوافق احتمالی درسفرمنطقهای بایدن.مهمترین اصلیکه موجب شده است
آمریکاییها به میزمذاکره برگردند ناموفق بودن سیاستهای آنها دراعمال فشارحداکثری بودهکه
آنها را به این محاسبات رسانده است که فشارها نمیتواند بر کنشگری جمهوری اسالمی تاثیرگذار
باشد.این موضوع به ما نشان میدهد که رویکرد آمریکاییها یک رویکرد کامال تاکتیکی و شکلی
و نه یک تغییر ماهوی و راهبردی اســت بنابراین پیشبینی میشود که با تغییر محیط بینالملل
رویکرد آنها نیز تغییر پیدا خواهد کرد .بر همین اساس ما پیگیر بوده و هستیم که باید آمریکاییها
در مذاکرات پیش رو به  ۳خواسته منطقی و عقالنی جمهوری اسالمی ایران تن دردهند؛ برداشتن
تحریمها ،دادن تضمین معتبر و تعبیه پروسه راستیآزمایی معتبر در توافق احتمالی .

فرمانده سابق حفاظت سپاه:

خطرازبیخ گوشمان گذشت
مهرنوشت :فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمیگفت  :شهدای مدافع حرم رفتند تا
پرچم شیعه همچنان باال باشد.سردارعلیگرجی زاده درمراسمگرامیداشت شهدای هفتم تیرو شهید
میر بهزاد شهریاری در روستای بحیری با بیان اینکه شــهدا را دست کم نگیریم ،اظهار داشت :شهدا
بهترین داراییشان را دادند تا ما درامنیت زندگیکنیم.فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با اشاره به اینکه ما به شهدا بدهکارهستیم و آنهاکشوررا متحولکردند ،افزود :جایگاه پدران
و مادران شهدا پیش خدا ویژه است.گرجی زاده ادامه داد :شهدا ما را درجنگ پیروزکردند و زمانیکه
جنگ شروع شد ما چیزی نداشتیم ولی انسانهایی داشــتیم که راهشان را انتخاب کرده بودند و به
هدفشان نیزرسیدند.وی تصریحکرد :به لطف شهید سلیمانی و دیگرشهدا خطرداعش ازبیخگوش
ماگذشت و شهدای مدافع حرم رفتند تا پرچم شیعه همچنان باال باشد.گرجی زاده اضافهکرد :دشمنان
هزینههای زیادیکردند تا داعش درسوریه و عراق پیروزشود ولی همین شهدا به آنها اجازه ندادند.

بالل صاب درفارین پالیسی نوشت :کاخ سفید بارها تاکیدکرده استکه
دیدارجو بایدن ،رییسجمهورآمریکا درجده ،عربستان سعودی ،با رهبران
عربستان و دیگر کشورهای عربی در اواسط ژوئیه ،موضوعات مختلفی
فراترازافزایش شدید قیمتهای بینالمللی نفت را پوشش خواهد داد.
دولت حق دارد براین پیام پافشاریکند.گفت وگوی بایدن با سعودیها
نباید محدود به درخواست از آنها برای پمپاژ نفت بیشتر شود ،که به هر
حال درکوتاه مدت مشکالت بازارانرژی را حل نمیکند.
بهگزارش «انتخاب» ،درادامه این مطلب آمده است :عربستان سعودی
مانند سایرنقاط جهان دریافته استکه هرچقدرهمکه دفاع موشکی قوی
باشد ،نمیتواند حمالت موشکی و پهپادی پیشرفتهای را متوقف کند که
ایرانیها و متحدان حوثیشان در یمن بارها علیه این کشورانجام دادند.
ویرانگرترین حمله درپاییز ۲۰۱۹علیه تاسیسات نفتی عربستان بود .در
اواخرماه مارس سال جاری ،حوثیها با موفقیت چندین هدف غیرنظامی
را درچندین بخش ازپادشاهی ازجمله تاسیسات نمکزدایی انرژی و آب
مورد حمله قرار دادند.حتی بهترین فناوری ایاالت متحده که سعودیها
با سیستمهای دفاعی منطقهای پاتریوت و ترمینال در ارتفاع باال دارند،
قادر به دفاع در برابر حمالت پیچیده و همزمان نبوده است .گزارش شده
که اسراییل اخیرا در فناوری دفاع موشکی پیشرفتهایی داشته و یک
سیستم لیزری جدید به نام «پرتو آهن» را با موفقیت آزمایشکرده است،
اما نتیجه گیری قطعی در مورد اثربخشی آن ،به ویژه قبل از آزمایش در

مهاجری و حکایت «ماست روحانی ،ماست رییسی»

نبردهای واقعی ،بسیارزود است .حتی اگرعربستان سعودی به همکاری

یک فعال سیاسی اصولگرا  ،رییس بانک مرکزی را به مقایسه میدانی نرخ تورم دو دولت های قبلی

دفاع موشکی با اسراییل عالقهمند باشد -که هست  -این سیستم جدید

و فعلی دعوت کرد.محمد مهاجری نوشت :بانک مرکزی ،هی میزان تورم در دولت قبل را باال می برد
و هی می گوید االن تورم خیلی کم شده و اوضاع گل و بلبل است .محتاج جنگ نیست برادر! رییس
بانک مرکزی یک توک پا تشریف ببرد دم مغازه ماست بندی محله و بپرسد :ماست روحانی سطلی
چند بود؟ ماست رییسی سطلی چند است؟ نرخ تورم دستش می آید.

دردسرتازه «قالیباف» پس ازنجات دادن وزیرصمت
ایلنا نوشت:درحالیکه نمایندگان درصحن علنی استماعگزارش میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن
جمهوری اسالمی ایران را در دستور کار داشتند ،پس از ارائه گزارش وی ،گروهی از نمایندگان درخواست
استیضاح رستم قاسمی وزیرراه و شهرسازی را با بیست امضا درسامانه نمایندگان بارگذاریکردند.شنیده
میشودکه این استیضاح درواکنش بهگزارش سید میعاد صالحی درمورد حادثه قطارتبریزمشهد مطرح
شده و نمایندگان خواستاربرکناری صالحی هستند.استیضاح وزیرراه و شهرسازی درحالی تقدیم هیات
رییسه مجلس میشودکه با وساطت قالیباف استیضاح فاطمی امین به دلیل آنچه تفکیک وزارت صمت
نامیده شد با ارائه مهلت دو ماهه به دولت به صورت موقت متوقف شده است.

به این زودیها عملیاتی نخواهد شد.
عالوه برنقصهای عملیاتی ،دفاع موشکی ،قیمت بسیارباالیی نیزدارد.
برای دستیابی و نگهداری سامانههای دفاع موشکی پیشرفته میلیاردها
دالر هزینه الزم خواهد بود .در نتیجه یک راه فوقالعاده ناکارآمد ،اگرچه
هنوز اجتنابناپذیر ،برای دفاع در برابر پهپادها و موشــکهای مهاجم
ارزانتراست( .دومی ،بسته به مشخصات آنها ،ممکن است چند میلیون
دالرهزینه داشته باشد ،درحالیکه قیمت اولی فقط چند هزاردالراست).
چنینکاری حتی برای ثروتمندترینکشورها نیزبه صورت دائمی شدنی
نیست.
البته هیچ کدام از اینها به این معنی نیســت که سعودیها از سرمایه
گذاریهای خود در دفاع موشــکی چشم پوشــی کرده یا آن را محدود
خواهند کرد .اما نشــان میدهد که آنها  -مانند بسیاری از کشورهای
دیگر در سراسر جهان ،از جمله کشورهای عضو ناتو  -ممکن است دیگر
برای حفاظت از شهرها و زیرســاختهای حیاتی خود به دفاع موشکی

تکیه نکنند .احتمال چنین سناریویی کمتر میشد اگر ایران کارت سفید

مذاکره بودن» موشکها را تاییدکرد .برنامه موشکی ایران همواره یکی از

برای توسعه و بهبود مستمر برنامه موشکی خود نداشت .دیپلماسی و

عناصر اصلی استراتژی این کشور برای دفاع از خود و حتی اعمال قدرت

تحریمهای آمریکا و همچنین استفاده اسراییل اززوردرسالهای اخیر،

فراترازمرزهایش بوده است.

نتوانسته اند زرادخانه ایران را محدود کنند .هر بار که واشنگتن موضوع

ریاض میخواهد با نشــان دادن اینکه در حال توسعه توانایی مبارزه با

موشــکها را با تهران مطرح کرده ،تهران بالفاصله هرگونه مصالحه را رد

آتش اســت ،بازدارندگی قویتری علیه تهران ایجاد کند .سوال نهایی

کرده است.

برای سعودیها این است که آیا این رویکرد موفق خواهد بود یا خیر .به

دیپلماسی منطقهای یا چندجانبه راه دیگری برای مقابله با موشکهای

احتمال زیاد اینطور نخواهد شد ،زیرا درک آنچهکه ایرانیان را بازمیدارد،

ایران اســت .طبق گزارشها ،خود ســعودیها و ایرانیها از سال ۲۰۲۱

موضوعی فوق العاده دشواربرای همه دشمنان تهران بوده است.

تاکنون چندین دور مذاکرات مســتقیم در بغداد انجام دادهاند و اگرچه

آرزوی سعودیها برای دستیابی به موشکهای قویتراحتماال میتواند

فیصل بن فرحان ،وزیر امور خارجه عربستان سعودی از پیشرفتهای

تاثیر معکوس داشته باشــد .ایران در نتیجه تجربه وحشتناک خود با

حاصل شده راضی به نظر میرسید ،اما اعتراف کرد که هنوز راه زیادی در

عراق در طول جنگ  ۱۹۸۸-۱۹۸۰به موشــکها بسیار حساس است،

پیش است .مشخص نیســت که آن حوزههای همگرایی چیست ،اما

بنابراین ممکن است حمالت پیشگیرانهای را برایکاهش یا ازبین بردن

بعید است ایران موافقتکرده باشدکه برنامه موشکی خود را به هرنحوی

تهدید انجام دهدکه میتواند به انتقامگیری سعودیها و درنهایت جنگ

محدود کند.ایرانیها چه در گفت وگو با کشورهای منطقه ،چه اروپاییها

همه جانبه منجرشود .شانس بایدن برای متقاعدکردن سعودیها برای

و چه با ایاالت متحده ،در این موضوع کامال ثابت بوده اند .در سال ،۲۰۱۸

تجدید نظر در همکاری با چین در زمینه موشکهای بالستیک (یا با هر

سرلشکر فرزاد اســماعیلی ،فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا

کشور دیگری که بخشی از رژیم کنترل فناوری موشکی نیست) خیلی

(ص) برنامه موشکی ایران را «خط قرمز» خواند .سه سال بعد ،ابراهیم

خوب نیســت ،اما او اهرم مهمی دارد .نقش ضروری ایاالت متحده در

رییسی ،رییس جمهور ایران ،موضع نظام اســامی مبنی بر «غیرقابل

ایجاد معماری یکپارچه دفاع هوایی و موشکی درمنطقه.

اظهار نظر روز

سخنگوی وزارت خارجه قطر:

به تالش برای رسیدن به راه حل میان تهران و واشنگتن ادامه میدهیم
سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به اینکه که کشورش تالش می کند که مشارکت مثبتی در این مذاکرات داشــته باشد ،تاکید کرد :ما آماده تداوم تالش های
دیپلماتیک خود برای رسیدن به راه حل هستیم.ماجد االنصاری درگفتوگو با شبکه الجزیرهگفتکه نقش دوحه درمیزبانی ازمذاکرات غیرمستقیم میان ایران و
آمریکا خالصه می شود وکشورقطرطرفی دراین مذاکرات نیست.وی تاکیدکرد :دوحه تالش های دیپلماتیک زیادی برای نزدیککردن رویکردها و تبادل پیامها
میان دو طرف انجام داده و میزبانی قطرازاین مذاکرات نشان دهنده این استکه همه طرف ها به اینکشورو تالش های آن اعتماد دارند.سخنگوی وزارت خارجه
قطر خاطرنشان کرد که کشورش تالش می کند که مشارکت مثبتی در این مذاکرات داشته باشد و آماده تداوم تالش های دیپلماتیک خود برای رسیدن به راه حل
است.االنصاریگفتکه مذاکرات نتیجه تالش های اروپایی است و انریکه مورا ،نماینده اتحادیه اروپا مسئولیت انتقال پیام ها میان دو طرف را برعهده دارد.وی در
پایان تاکیدکردکه اعتمادسازی میان دو طرف بزرگ ترین چالشی استکه تهران و واشنگتن با آن رو به رو هستند.براساس اینگزارش ،وزارت خارجه قطرپیش از
این نیزاعالمکرده بود :ازمیزبانی مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران برای احیای توافق هستهای دردوحه استقبال میکنیم .امیدواریمکه مذاکرات دوحه با نتایج
مثبت همراه باشد و ثبات و امنیت درمنطقه را تقویتکند.

مدیرمسئول روزنامه جمهوری:

اگربهشتی امروزمیان
ما بود ،درحصر به سرمی برد
جماران نوشت  :مدیرمسئول روزنامه جمهوری
اسالمی گفت :امروز مدیریت کشور با دانشگاه
امام صادق(ع) و مدرســه حقانی اســت .من
قضاوتی در این باره نمی کنــم ،بد یا خوبش را
افکار عمومی باید قضاوت کنند.حجت االسالم
و المسلمین مســیح مهاجری در نشستی به
مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت آیت ا...

اتحادیه اروپا:

دکتر بهشتی در کانون توحید اظهار کرد :مسائل

مذاکرات وین به قطرمنتقل نشده است

ســخنگوی ســرویس سیاســت خارجی اتحادیه

است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه

اروپا در یــک کنفرانس خبــری توضیحاتی را جهت

گذشــته در ســفرش به تهران اعالم کرد و گفت که ما

شفافسازی برگزاری مذاکرات غیرمستقیم برجامی

توانستیم مانع را ازسرراه برداریم و پیش خواهیم رفت.

میان ایران و آمریکا درقطرارائهکرد.بهگزارش ایســنا

وی افزود :به عنوان گام اول در این مرحله ،مذاکرات

به نقل از خبرگزاری کویت ،پیتر اســتانو ،ســخنگوی

نزدیــک را داریم که به معنی مذاکرات غیرمســتقیم

سرویس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به

میان ایــران و آمریکا در زمینه پیدا کــردن راهی برای

برگزاری مذاکرات غیرمستقیم برجامی میان تیمهای

پیش رفتن اســت تا آمریکا در نهایت بتواند به برجام

مذاکرهکننده ایران و آمریــکا در قطر ،گفت :مذاکرات

ملحق شود.

احیای توافق هستهای از وین به جای دیگری منتقل

سخنگوی سرویس سیاست سیاست خارجی اتحادیه

ککنفرانس خبری دربروکسل
نشده است.استانو دری 

اروپا تاکید کرد :مباحث میان شــرکای توافق درباره

دراین باره بیانکرد :آنچه درحال حاضردرقطردرحال

برجام که هماهنگی آن بر عهده جوزپ بورل ،مسئول

رخ دادن است ،مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و

سیاست خارجی اتحادیه اروپاست ،قرار است در وین

آمریکا با تسهیلگری اتحادیه اروپاست .این چیزی

برگزار شود.استانو همچنین گفت :مذاکرات در دوحه

مختلفی از ابعاد شــخصیتی شهید بهشتی در
محافل مختلف گفته می شد ،ولی سراغ ندارم
که درباره برخی ازاقدامات عملی ایشان مطالبی
گفته شــده باشــد .وی افزود :بنابراین بحث
امروز نســبت به مطالب همیشــگی متفاوت
اســت و توجه کردن به آن اندکــی حوصله می
با تسهیلگری جوزپ بورل آغاز شــد که انریکه مورا،
معاونش به نمایندگی ازاو درآنجا حضوردارد.
وی درپاسخ به این سوالکه مذاکرات وین چه زمانی از
سرگرفته میشود،گفت :ما همیشه میگوییم فرصت
موجود به نفعمان نیست و باید به سرعت پیس برویم،
اما تعیین کردن زمان آن به جوزپ بورل ،نماینده ارشد
اتحادیه اروپا بســتگی ندارد ،چون همه چیز به اراده
شرکای مذاکرات بستگی داردکه مسیررو به جلو را در
زمینه تدابیرنهایی پیداکنند.

عکس روز

خواهد.مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی
گفت :آقای بهشتی در  ۱۸علم مجتهد و به سه
زبان زنده دنیا مســلط بود .همیــن باعث می
شــد که به زبان های مختلف فعالیت کند و با
افراد در جای جای دنیا ارتباط داشــته باشــد.
مسیح مهاجری خاطرنشان کرد :پایه و اساس
شــخصیت معنوی آیت ا ...بهشتی را صداقت
تشکیل می داد .ایشــان هیچ چیزی را برتر از
صداقت نمی دانست .آقای بهشتی هرگز دروغ
را درهیچ زمینه و اندازه ای برنمی تابید .وی ابراز
عقیده کرد :حاال کــه دروغ را به عنوان یک اصل
می بینیم متوجه می شــوم که آقای بهشــتی
چرا تا این اندازه روی صداقت تاکید می کردند.
مسیح مهاجری نشست در کانون توحید گفت:

بدرقه رییسی در
فرودگاه مهرآباد
رییس جمهور به دعوت رسمی
همتای ترکمنســتانی خود و
به منظور شرکت در ششمین
اجالس ســران کشــورهای
حاشیه خزرصبح دیروز تهران
را به مقصد عشقآباد ترک کرد.

آقای بهشتی با اول وقت نماز خواندن همیشه
در محضر خدا بود و به هر چــه می گفت عمل
می کرد مانند امیرالمومنیــن (ع) که به هر چه
می فرمودند عمل می کردند .ایشان نه فقط با
شهادت بلکه با صداقت به فوز عظیم رسید.وی
افزود :آقای بهشــتی حتی یک دقیقه از وقت
خود را تلف نمــی کرد و نظــم در کارها از جمله
توفیقات ایشان بود.مسیح مهاجری در پایان
گفت :اگرشهید بهشتی امروزدرمیان ما بود ،در
حصر به سر می برد برای اینکه مسائلی را که در
کشوروجود دارد ،برنمی تابید.

عکس :فارس

بین الملل
«زلنسکی» درشورای امنیت :کرسی روسیه را پس بگیرید!
ایسنا نوشت :ولودیمیر زلنســکی ،رییسجمهور اوکراین از سازمان ملل خواست روسیه را از شورای
امنیت این سازمانکه مسکو عضو دائمی آن است،کناربگذارد.بهگزارش تاس ،زلنسکی سهشنبه در
جریان یک سخنرانی ویدئویی درنشست شورای امنیت سازمان مللکه ازسوی اوکراین تشکیل شد،
روسیه را به «یک دولت تروریستی» خواندکه باعث شد روسیه وی را متهمکندکه ازسخنرانی شورای
امنیت به عنوان یک «کمپین روابط عمومی ازراه دور» برای درخواست سالحهای بیشترغربی استفاده
میکند.زلنسکی ،شورای امنیت را تحت فشارقرارداد تا مسکو را ازسازمان ملل اخراجکند و دادگاهی
را برای تحقیق درباره اقدامات ارتش روسیه دراوکراینکه در ۲۴فوریه به اینکشورحملهکرد ،تشکیل
دهد.با این حال ،روسیه یککشوردارای حق وتو درشوراست و میتواند ازخود دربرابرهرگونه اقدامی
محافظتکند.زلنسکی به شورای امنیتگفت :روسیه حق شرکت دربحث و رایگیری درمورد جنگ
اوکراین را ندارد ،جنگی که غیرقابل تحریک و فقط اســتعمار بخشی از روسیه است .من از شما می
خواهمکه اختیارات هیئت دولت تروریستی را سلبکنید.

مسکو ،زمان پایان جنگ اوکراین را اعالم کرد
دولت روسیه اعالمکردکه عملیات نظامی اینکشوردرخاک اوکراین تا پایان بمباران دونباس و توقف
تهدیدها ازسویکییف ادامه خواهد داشت.به نقل ازتاس ،دیمیتری پولیانسکی ،معاون اول نماینده
دائم روسیه درسازمان ملل درنشست شورای امنیت این سازمان زمان پایان عملیات نظامیکشورش
درخاک اوکراین را اعالمکرد.ویگفت :عملیات نظامی روسیه تا زمانیکه بمباران دونباس و تهدیدها
ازخاک اوکراین متوقف شود ،ادامه خواهد داشت.پولیانسکی درمورد هدف قراردادن یک مرکزخرید
در کرمنچوک گفت :هیچ حملهای به این مرکز نشد ،بلکه ارتش روسیه با سالحهای هدایتشونده
دقیق به انبارهای حاوی تسلیحات و مهمات غربی دریافت شده ازایاالت متحده وکشورهای اروپایی
درنزدیکیکارخانه وسایل نقلیهکرمنچوک حملهکرد.وی افزود :این تسلیحات و مهمات جمع آوری
شده بود تا بهگروههای مسلح اوکراین دردونباس ارسال شود.

پوتین:

همه اقوام باید دراداره افغانستان سهیم باشند
رییس جمهوری روسیه با تاکید براینکه همه اقوام درافغانستان باید درحکومت اینکشورمشارکت
کامل داشته باشند ،گفت :مسکو با تمامی نیروهای سیاســی در افغانستان در تماس است و در
این راستا ،تمام تالش خود را برای عادی ســازی اوضاع در افغانستان انجام خواهد داد.به نقل از
خبرگزاری «تاس» ،والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری روسیه در پایان دیدار خود با امامعلی رحمان،
رییس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که مقامات مسکو بر این عقیده هستند که تمامی اقوام در
افغانستان باید در اداره امور کشورشان مشارکت کامل داشته باشند.پوتین گفت« :ما معتقدیم که
تمامی گروههای قومی که در افغانستان نمایند ه داشته و زندگی میکنند ،همانطور که قبال هم تاکید
شده ،باید در حکومت این کشور مشارکت کامل داشته باشند».

ترکیه باالخره به عضویت سوئد و فنالند درناتو رضایت داد
رییسجمهور فنالند مدعی شــده ترکیه مخالفت خود با پیوستن فنالند و ســوئد به ائتالف ناتو را
کنار گذاشته است.به گزارش منابع خبری ،سران ترکیه ،سوئد و فنالند به تازگی یادداشتی را برای
پیوستن دو کشور شــمال اروپا به ناتو امضا کرده اند .یک منبع آگاه در این زمینه گفت« :این یک
توافق سه جانبه برای الحاق به ناتو است ».روزنامه «اکاثیمرینی» نیز در این باره نوشت « :ساولی
نینیستو» رییس جمهور فنالند گفت که ترکیه در اولین روز از نشست سران این ائتالف در مادرید،
پایتخت اسپانیا ،با حمایت از عضویت مشترک فنالند و سوئد در ناتو ،موافقت کرده است.

بامسئولان
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معاون استاندار:

نرخ بیکاری دراصفهان روند کاهشی دارد
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهــان گفت :نرخ بیکاری در اســتان اصفهان روند کاهشــی دارد

در نشست آشنایی رایزنان و کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه با ظرفیتهای استان اصفهان مطرح شد؛

و در بخش صنعت میزان اشــتغال افزایشــی اســت.به گزارش مهر ،امیررضا نقش در نشست
آشنایی رایزنان و کارشناسان اقتصادی

چالش صادرات مصنوعات طال از اصفهان

وزارت امور خارجه با ظرفیتهای استان
اصفهان ،با اشــاره به بیانیــه گام دوم
انقالب اســامیاظهار داشــت :استان
اصفهان بیش از  ۱۷۰دانشــگاه و مرکز
آموزش عالــی و همچنین بیش از ۳۰۰
هزار دانشــجو دارد و باعث شــده این
اســتان در حوزه ســرمایههای انسانی
پتانسیل خوبی داشته باشد.وی اضافه

اصفهان هم از نظر سختافزاری و زیرساختی پتانسیل

کرد :این استان با  ۹۵۰۰بنگاه اقتصادی

خوبی دارد و هم از نظر نرمافزاری .این استان صادرات

یا واحــد تولیدی که در  ۷۶شــهرک و ناحیه صنعتی مشــغول بــه فعالیت هســتند ۲۰ ،درصد

خدمات فنی مهندسی خوبی میتواند داشته باشد که

فرآوردههای نفتی و  ۴۰درصد فوالد کشور را تامین میکند.

ارزشافزوده بسیاری باالیی برای استان خواهد داشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت :صنعت این استان یک صنعت ملی است
و تاثیر زیادی در اقتصاد کشور دارد.نقش تصریح کرد :مهمترین نقشپذیریهای این استان در
نظام تقسیمکار ملی و منطقهای موارد مختلفی را شامل میشود .سهم اقتصاد دانشبنیان در کل
کشور کمتر از یک درصد است درحالیکه این سهم در اصفهان  ۲.۵درصد است و تالش داریم تا
این مقدار را در سالهای آینده به  ۵درصد برسانیم.وی در خصوص چشمانداز اقتصادی استان نیز
گفت :در راهبردها و محورهای اصلی توسعه به استناد نتایج مطالعات طرح آمایش استان پنج
محور اصلی داریم که شامل «آموزش ،علم و فناوری»« ،ارتقا فرهنگ و هنر»« ،میراثفرهنگی
صنایعدستی و گردشگری»« ،صنعت و معدن» و «کشاورزی»می شود.معاون هماهنگی امور

رییس ســازمان صمت اســتان اصفهان گفت ۵۰ :درصد از کارگاههای
طالسازیکشوردراصفهان مستقراست و این درحالی استکه صادرات
مصنوعات طال ازاصفهان مشکل دارد.بهگزارش مهر ،امیرحسینکمیلی

یک کارشــناس در هر اســتان برای ارتباط بین رایزنان بازرگانی با تجار

در نشست آشنایی رایزنان و کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه با

هم بســیار کمککننده است.وی خاطرنشــان کرد :اصفهان هم از نظر

ظرفیتهای استان اصفهان با تبریک دهه تولید و تجارت گفت :استان

سختافزاری و زیرساختی پتانسیل خوبی دارد و هم از نظر نرمافزاری.

اصفهان از نظر واحدهای صنعتی و معدنی و واحدهای تولیدی صنفی و

این استان صادرات خدمات فنی مهندسی خوبی میتواند داشته باشدکه

خدماتی برجستگی خاصی دارد .آمار واردات و صادرات در دوازدهماهه

ارزشافزوده بسیاری باالیی برای استان خواهد داشت.

فرش ماشینی و محصوالت شیمی آلی بیشترین محصوالت صادراتی

دهکده لجستیک دراصفهان راهاندازی میشود

 ۱۴۰۰نسبت به  ۱۳۹۹نشان از رشد دارد .آهن و فوالد ،مواد پتروشیمی،
این استان را تشــکیل میدهد.وی افزود :درسال  ،۱۴۰۰ازمبدأ اصفهان
یک هزار و  ۴۸۸قلم کاال به  ۱۰۴کشــور دنیا صادر شــده است .در فرش
دستباف اصفهان حرف اول را در کشــور میزند.رییس سازمان صمت
اســتان اصفهان اضافه کرد :اصفهان مزیتهای مختلفــی دارد که باید
موردتوجه قرار گیرد .این اســتان با تولید  ۴۰درصد از فوالد کشــور برای
سرمایهگذاری در این بخش مزیت بسیاری دارد .بهعالوه این استان در
حوزه طال با در اختیار داشتن  ۵۰درصد کارگاههای طالی کشور رتبه اول را
دارد؛ اما متاسفانه درحوزه صادرات مصنوعات طال به دلیل برخی قوانین
دچار مشکل بودهایم.وی گفت :باید چشــمانداز مناسبی از کشورهای
هدف داشته باشیم تا بتوانیم محصوالت موردنیازهرکشوررا تولیدکنیم.
رفتوآمد هیئتهای تجاری به اســتان اصفهان نقش مهمی در توسعه

رایزنان اقتصادی ،اعزام نیروی کاربه خارج ازکشوررا تسهیل کنند

اقتصادی اســتان دارد و رایزنان اقتصادی میتوانند با اتخاذ تصمیمات
درست ،نقش پررنگی در توســعه تجارت ایفا کند.کمیلی افزود :تعیین

استان اصفهان ،اظهار داشت :باتوجهبه اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار
داریم باید از ظرفیتهای موجود بهدرستی استفاده کنیم این در حالی
است که از ظرفیت کارخانههای استان بهدرســتی استفاده نمیشود.
وی افزود :ایجاد دهکده لجستیک بهعنوان یکی از پروژههای پیشران،
موردتوجه استان است که دستورات موردنیاز آن در سفر رییسجمهور
به اصفهان داده شد .اصفهان هوشمند ،ایجاد شهرک تخصصی فرآوری
عناصر معدنی راهبردی ،ایجاد شــهرک تخصصی طال ،شهرک صنفی
پوشاک ،کیف و کفش و ایجاد شیمی پارک از جمله طرحهای پیشران
استان اصفهان است که باید با کمک رایزنان اقتصادی تکمیل شود.

اولویت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه
افزایش صادرات است
رییس اداره اطالعات اقتصادی و همکاریهای توســعهای وزارت امور خارجه گفــت :اولویت معاونت
دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه ،افزایش صادرات از اســتانهای مختلف و ارزآوری به داخل کشور
است.محمدجواد همت پناه در گفتوگو با ایرنا افزود :کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه با آگاهی
درباره بخش اقتصادی و شــرکتهای تولیدی و صادراتی اســتانهای مختلف به محل ماموریت خود
اعزام میشوند تا فرصتهای مناسب را برای افزایش صادرات بیابند.وی با بیان اینکه ما در استانهای
مختلف کشور ،ظرفیتهای صادراتی متنوعی داریم ،اظهار داشــت :یکی از ملزومات کار یک کارشناس
اقتصادی وزارت امور خارجه این است که آگاهی کاملی نسبت به ظرفیتهای داخل کشور داشته باشد
و بداند این ظرفیتها در زمینههــای تولید ،فرصتهای تجاری ،ســرمایهگذاری و صادرات و همچنین
نیازمندیهای صنایع داخلی ما چیست.همت پناه اضافهکرد :براساس همین احساس نیاز ،تصمیمگرفته
شد که کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه قبل از اعزام به محل ماموریت خود ،بازدیدهای استانی
داشته باشند تا با آشنایی کامل از ظرفیتها و نیازهای هر اســتان بررسی کنند که چهکاری برای توسعه
صادرات استانها دراین ماموریتها میتوانند انجام دهند.وی ادامه داد :ازسالگذشته پس ازبرگزاری
دورههای آموزشی نظری وکارگاههایی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری و برخی ازموسسهها مانند سازمانهای توسعه تجارت و سرمایهگذاری ،بازدیدکارشناسان
اقتصادی وزارت امور خارجه از استانها آغاز شد و تاکنون از قزوین و مرکزی و همچنین عسلویه بازدید
داشتیم.همت پناه با تاکید براینکه دراین بازدیدها با شرکتهای توانمند صادراتی آشنا شدیم ،خاطرنشان
کرد :این بازدیدهاکمک میکند تاکارشناسان اقتصادی وزارت امورخارجه با بینشکافی به محل ماموریت
خود در کشــورهای دیگر بروند و با پیگیری نیازها بهمنظور بازاریابی و کشــف فرصتهای تجاری برای
شــرکتهای ایرانی بهویژه واحدهای دانشبنیان و فناور اقدام کنند.وی با بیان اینکه اخیرا با همکاری
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،کمیتهای دروزارت امورخارجه دراین زمینه تشکیلشده است،
اضافهکرد :تاکنون حدود  ۴۰۰شرکت دانشبنیان درسایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه
معرفیشدهاند که در زمینههای مختلف مانند حملونقل ،پزشکی و دارویی توان صادراتی دارند.رییس
اداره اطالعات اقتصادی و همکاریهای توسعهای وزارت امور خارجه گفت :کارشناسان اقتصادی وزارت
امور خارجه و سفارتخانهها ،واسط بین بدنه اقتصادی داخلی و زمینههای خارج کشور هستند و آگاهی
کامل آنها ازظرفیتها اقتصادی استانها بهویژه درزمینه دانشبنیانکمک بسیاری به آنها میکند.وی با
اشاره به اینکه امسال حدود  ۳۸نفر از کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه پس از گذراندن دورههای
آموزشی و بازدید ازچند استان به محل ماموریت خود اعزام میشوند ،خاطرنشانکرد :آنها به شرق آسیا،
آسیای میانه ،آفریقا ،آمریکای التین و اروپا اعزام میشوند.

عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

همچنین محســن ایروانــی ،مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانداری اصفهان ،نیزدراین نشستگفت :اولویتهای

است.وی افزود :فازاضطراری بن  -بروجن اجرا شده و اگرقراراست این طرح به طورکامل اجرا شود،
باید فکری به حال لوله انتقال آب به یزد اندیشــید.عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان

دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت :طی سال گذشته میزان واردات کاال به مقصد
استان اصفهان بیش از  ۶۴۷میلیون دالر بوده است .اصفهان ظرفیت خوبی در حوزه کارگوترمینال
دارد؛ اما الزم اســت از این ظرفیت بهویژه در بخش کشــاورزی و گلوگیاه بیشتر استفاده کنیم.

در اولویت استان است .مشوقهای سرمایهگذاری مختلفی هم برای

نقش اضافه کرد :در بخش کشاورزی با توجه به وضعیت کمآبی استان ،به سمت کشت گلخانهای

سرمایهگذاران در نظر گرفته شــده که پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی

پیش رفتهایم .وی خاطرنشــان کرد ۱۷۸ :رشــته صنایعدستی در اســتان اصفهان وجود دارد و

و همچنین اعطای معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات از جمله این

ازاینحیث میتوان آن را پایتخت صنایعدســتی کشــور نامید .بهعالوه اصفهان با  ۱۳شهر مهم

موارد است.مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری

جهان خواهرخواندگی دارد.

اصفهان گفت :در سال  ۸۷ ،۱۴۰۰درصد اهداف استان در خصوص جذب

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار گفت :اقدام موثری که قرار است در این استان پیاده

سرمایهگذاری محقق شده است .در سال  ۲۰۲۱در مجموع  ۸۵۰میلیارد

شود ،تکمیل پروژه قطار سریعالسیر استان اصفهان اســت که اولین پروژه اینچنینی در کشور

دالر ســرمایهگذاری خارجی در دنیا انجام شده که ســهم ایران از این

محسوب میشود و اصفهان ،قم و تهران را به هم متصل میکند.

مقدار ناچیز است.

نقش با بیان اینکه اســتان اصفهان در بخش معدن رتبه دوم کشور از نظر استخراج و ذخایر را در

ایروانی اظهارداشت :بازاراعزام نیرویکاربراساسگزارش بانک جهانی

اختیار دارد ،اظهار داشــت :در بخش صنعت بهویژه صنایع هایتک و تولید دانشبنیان ظرفیت

حدود  ۵۸۹میلیارد دالر درآمــد در جهان ایجاد کرده اســت که رایزنان

بسیاری در استان اصفهان وجود دارد.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :اینگونه جلسات

اقتصادی میتوانند با تسهیل اعزام نیروی کار استان به کشورهای هدف

شروع یک مسیر بسیار طوالنی است .شــرکتهای دانشبنیان استان سال گذشته بیش از ۵۰

بهرهمندی استان ازاین درآمد را افزایش دهند.

خبر روز
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای اصفهان مطرح کرد:

آزادسازی  60هکتاراز
اراضی بستردریاچه
سد زایندهرود

معــاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب

میلیون دالر صادرات داشتهاند که قابلتوجه است.

رییس اتحادیه تلفن همراه اصفهان:

همه فروشندگان موبایل مکلف به اخذ کد نقش هستند
ریس اتحادیه تلفن همراه اصفهان با بیان اینکه از اول تیرماه دریافت کد «نقش» برای خریدوفروش موبایل الزامی شــده است ،گفت :همه واحدهای صنفی
مکلف به ثبت اطالعات از جمله ثبتنام در ســامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش هستند.حســن میرشمشیری اظهار کرد :این دســتور مربوط به آن فعاالنی
اســت که خرید خود را به طور رســمی انجام میدهند و باید از ســامانه جامع تجارت کد دریافت کنند.وی اضافه کرد :پیشازاین فقط به صدور فاکتور بسنده
میشد اما ازاینپس الزم اســت ثبتنام در ســامانه انجام گیرد.رییس اتحادیه تلفن همراه اصفهان ادامه داد :همه واحدهای صنفی مکلف به ثبت اطالعات
از جمله ثبتنام در ســامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش هســتند.به گفته میرشمشــیری ،قرار اســت برای فعاالن این حوزه ،بهزودی دورههایی در راستای
آموزش چنین امری برگزار شــود.وی افــزود :از اول تیرماه دریافت کد نقش برای خریدوفروش موبایل الزامی شــده اســت .این قانون جدیدی اســت که
از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ شده است.

منطقهای اصفهان از آزادســازی  60هکتار از
اراضی بستر دریاچه سد زایندهرود خبر داد.

مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان:

به گزارش خبرگزاری روابطعمومی شــرکت

کیفیت زعفران اصفهان بیشترازخراسان است

آب منطقهای اصفهان ،محمود چیتیان اظهار
داشت :شرکت آب منطقهای اصفهان بهمنظور
اجرای تکالیف قانونی در راســتای صیانت
از کمیت و کیفیت منابع آب ،مســاحت ۲۶
هکتــار از اراضی داخل بســتر دریاچه ســد
زایندهرود را طی  ۴روز بــا هماهنگی مراجع
قضایی و انتظامی آزادســازی کرد.چیتیان
بیان کرد :بر اساس اصل  ۴۵قانون اساسی و
ماده  ۲قانون توزیع عادالنه آب ،رودخانهها،
مســیلها و آبهــای جاری آنهــا ثروت
عمومی بوده و در اختیار حکومت اســامی
است.معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقــهای اصفهــان با اشــاره به حجم
ذخیره آب در مخزن ســد زاینــدهرود گفت:
میزان ذخیره کنونی ســد زاینــدهرود ۳۵۲
میلیون مترمکعب است و ورودی به آن ۳۱
مترمکعب بر ثانیه اســت.وی با بیان اینکه
خروجی ســد زایند هرود باهدف تخصیص
آب بــرای آبیــاری باغات کشــاورزان غرب
از بامداد ســی و یکم خــرداد افزایشیافته

و ســایر محصوالت باغی اصفهان رتبههای اول تا

صادرات آن و تولید بچهماهی قــزلآال نیز از جمله

پنجم کشــوری را دارد .تولید پیاز ،ســیبزمینی و

مزیتهای رقابتی بخش کشاورزی استان اصفهان

محصوالت گلخانهای از جمله مزیتهای نســبی

اســت .ســاالنه  ۲۷۸هزار تن محصوالت مختلف

استان اصفهان اســت.مدیر امور ســرمایهگذاری

کشــاورزی از اســتان اصفهان به ترکیه ،روســیه،

سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت:

کانادا ،چیــن ،هند و … صادر میشــود.مدیر امور

مدیر امور ســرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی

بیش از  ۹۰درصد بذر مصرفی حوزه کشاورزی اکنون

سرمایهگذاری ســازمان جهاد کشــاورزی استان

استان اصفهان گفت :شــاخصترین گیاه دارویی

وارداتی است؛ اما در اصفهان تولید بذرها آغاز شده

اصفهان گفت :میز صادرات بخش کشاورزی در اتاق

تولیدی اســتان اصفهان زعفران اســت که ضریب

است .شــاخصترین گیاه دارویی تولیدی استان

بازرگانی ایجاد شده است .مطالعه بازار و شناسایی

کیفیت بیشتر از محصوالت استان خراسان دارد.

اصفهان زعفران اســت که ضریب کیفیت بیشتر از

مقاصد صادراتی ،دیپلماســی غذایی و گردشگری

به گزارش ایمنا ،علی شــریفی اظهار کــرد :بهرغم

محصوالت اســتان خراسان دارد.شــریفی افزود:

کشاورزی ،ایجاد بازار و روابط تجاری برای صادرات

مشکالت ناشــی از خشکســالی و کمآبی بخش

اصفهان میتواند محل تمرکــز صنایع تبدیلی برای

محصوالتکشاورزی و جذب سرمایه و سرمایهگذار

کشاورزی استان اصفهان در تامین شاخصه امنیت

کشــور بوده و در حوزه صادرات ایفــای نقش کند.

از جمله شاخصهایی است که توقع میرود رایزنان

غذایی برای مردم اســتان نقش موثری در ضریب

در بخش محصوالت پروتئینی بهاندازه بیش از ۱۳

اقتصادی وزارت خارجه در اجرای آن اهتمام داشته

امنیت غذایی کشــوری بر عهــده دارد.وی افزود:

استان در اصفهان تولید انجام میشود.وی تصریح

باشند تا ظرفیتهای استان اصفهان بیشازپیش

در تولید شــیرخام ،گوشــت قرمز ،تخممرغ ،مرغ

کرد :تولید کلنی زنبورعسل ،تولید ماهیان زینتی و

موردتوجه قرار گیرد.

عکس روز

است ،تصریح کرد :آب برای کشاورزان غرب،
 ۹روز از محل ســد چم آســمان و  ۷روز در
شــبکههای نکوآباد پیشبینی شــده است
و این آب در شــهر اصفهان جــاری نخواهد

عضو هیئتمدیره نظام صنفیکشاورزان اصفهانگفت :قابلقبول نیستکه بخشی ازآب و حقابه طبیعی

ازحقشان ندارند .صحبتهای آقای نقدعلی نماینده اصفهانکامال درست بود و حرفی غیرازقانون نزده

شیوع کرونا در سالهای گذشته کاهشی بوده است .نرخ بیکاری در این استان نیز روند کاهشی

پتانسیل باالیی برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد.وی افزود :در

بهعنوان یکی از اصلیترین ســدهای مرکز

مشکلی پیش نمیآید و درخواست مردم اصفهان ازوزارت نیرو اجرای قانون است و درخواست بیشتر

نقش افزود :در بخش صنعت میزان اشتغال افزایشی است .اشتغال بخش خدمات اما باتوجهبه

شهری بهویژه فروشگاههای بزرگ تجاری و ساخت شهرکهای جدید

فکری به حال لوله انتقال آب به یزد شود
پاییندست به یزد منتقل شود.حسین وحیدا در گفتوگو با ایمنا اظهار کرد :اگر قانون اجرا شود هیچ

درصد است.

اصلی سرمایهگذاری استان اصفهان مشخص شده است .بخش عمران

بود.چیتیان خاطرنشان کرد :سد زایندهرود

استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت توسط باالدست برداشت شود و بخش دیگری از آن هم از

 ۶.۱درصد است .سهم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در این استان نسبت به کشور نیز ۱۰.۶

پنلهای خورشیدی دارد .توســعه صنایع پاک ،غیرآالینده و کم آببر

استانداری اصفهان ،در این نشست با اشــاره به پروژههای پیشران در

رییس اداره اطالعات اقتصادی و همکاریهای توسعهای وزارت امورخارجه:

تقویت صنایع پاییندستی گام بر میداریم .سهم استان اصفهان در تولید ناخالص داخلی کشور

بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز این اســتان ظرفیت خوبی در تولید

همچنین احســان شــهیر ،مدیرکل دفتر هماهنگی امــور اقتصادی

کافهاقتصاد

اقتصادی استاندار گفت :ما در استان اصفهان بهاندازه کافی صنایع مادر داریم بنابراین به سمت

دست فروشی

کشورو تامینکننده آب محیطزیست ،شرب،
کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران،
در سال  ۱۳۴۹با ظرفیت اسمی  ۱.۲میلیارد
مترمکعب بهرهبرداری شــد ،این سد قوسی
شــکل در  ۱۱۰کیلومتری غــرب اصفهان در
شهرستان چادگان قرار دارد.

خاطرنشانکرد :اصال قابلقبول نیستکه بخشی ازآب و حقابه طبیعی استان اصفهان با پنج میلیون نفر
جمعیت توسط باالدست برداشت شود.

عکس :ایسنا
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  ایرانگردی

« اردستان»؛ از قنات  800ساله تا مسجد چند هزارساله
اردستان شهرستانی نسبتا کوچک دراصفهان است که با مســاحت ۱۱هزارکیلومترمربع و جمعیت ۴۱هزارنفردرفاصله  ۱۱۸کیلومتری شما لشرق اصفهان قراردارد.

ساخت این مسجد دقت کنید ،میتوانید متوجه الگوبرداری استادانه این مسجد از روی مسجد جامع اصفهان شوید .در ساخت هر دو مسجد ،از سبک معماری رازی

این شهرستان شامل  ۳بخش ۳ ،شهر ۷ ،دهستان و  ۳۰۶روستا میشــود و مکان های دیدنی متنوع و زیبایی دارد که درادامه برخی ازاین مناطق دیدنی را به شما

استفاده شده است.درباره مساجد ایران باید بدانید بسیاری از آنها تغییر کاربری پیدا کردهاند .مســجد جامع اردستان نیز نمونهای از همین نوع مسجد به حساب

معرفی می کنیم.

را به مســجد تبدیل کردند .بخشهای مخصوص عبادت زرتشتیان ،به شبستان مسجد تبدیل شد .البته باید بدانید ســاختمانی که امروز شاهد آن هستیم ،به قرن

قنات مون

هفتم الی هشتم قمری تعلق دارد.متاسفانه طی حمله وحشیانه مغولها به ایران ،این مسجد آسیب بسیاری را متحمل شد .در حقیقت این مسجد در قرن سوم از

قنات مون یک قنات دوطبقه  ۸۰۰ساله اســت .این قنات در یکی از قدیمیترین محالت اردستان قرار دارد .قناتهای بســیاری در مناطق کویری حضور داشتند که
امروز خشک شدهاند .قناتها از چشمهها تامین میشود .قنات یکی از ابداعهای مهم ایرانیان است .برای انتقال آب از سرچشمه تا مناطق مختلف ،از قنات استفاده
میشود .اگر از یک جوی آب بر روی سطح زمین به جای قنات استفاده میشــد ،آب در اثر تبخیر و گرمای آفتاب ،از بین میرفت .به همین خاطر قناتها زیر سطح
خاک قرار دارند .این قنات  ۳٫۵الی  ۴کیلومتر طول دارد .بد نیســت بدانید عمق چاه مادر این قنات به  ۳۰متر میرســد .در این قنات  ۳۰میله تعبیه شــده و امکان
آبدهی  ۶۰لیتر در ثانیه را دارد .ساخت چنین قناتی در گذشته با امکانات بسیار محدود واقعا ستودنی است.یکی از نکات جالب که درباره قنات مون باید به آن اشاره
شود ،قدمت آن است .بر اساس اسناد تاریخی ،قدمت این قنات به دوران کیانیان ،اشــکانیان و ساسانیان باز میگردد .برخی چنین روایت میکنند که مقنی یزدی،
بانی ساخت این قنات است و برخی دیگر ساخت آن را به ارکان حکومتی نسبت میدهند .جالب است بدانید هنوز هم آب در این قنات جریان دارد و همانند روز اول
دارای عملکردی مطلوب اســت.در این قنات دو کانال مختلف به چشــم میخورد .کانال باالیی حدود  ۲۰۰متر از کانال پایینی دورتر است .آب این قنات قابل شرب،
شیرین و بسیار خوشطعم است .زمانی که در گرمای تابستان از آب این قنات بنوشید ،از خنکای آن قطعا شگفتزده خواهید شد .الزم به ذکر است قنات مون یکی
از آثار ملی ایران و آثار جهانی یونسکو به حساب میآید.

یک آتشکده به مسجد تغییر کاربری پیدا کرد .در دوران سلجوقی بخش بسیاری از آن آســیب دید .پس از آن با کمک دولت و همت مردم ،این مسجد به شکلی که
امروز شاهد آن هستیم بازسازی شد .این مسجد وسعت بسیاری دارد و اولین مســجد دوطبقه در تاریخ اسالم است .ظاهر این مسجد بسیار بیآالیش و خبری از
کاشیکاریهای فیروزهای در آن به چشم نمیخورد .با وجود این ،با دیدن مسجد بیتردید سبک معماری آن را تحسین خواهید کرد.
منطقه حفاظت شده کهیاز
کهیاز نام یکی از زیباترین مناطق طبیعی و جاهای دیدنی اردستان است .این منطقه در  ۵کیلومتری شرق شهرستان اردستان قرار دارد .وسعت این منطقه به حدود
۴۲هزار هکتار میرسد .از سال  ،۱۳۸۱سازمان حفاظت از محیط زیست ،این منطقه را حفاظتشده اعالم کرد .از نظر طبیعی ،در منطقه کهیاز پوشش گیاهی بسیار انبوه
و متنوعی وجود دارد .قرارگیری موقعیت خاص منطقه در کنار پوشش گیاهی مناســب و منابع آب کافی ،کهیاز را به مکانی امن و آرام برای زندگی حیوانات مختلف
تبدیل کرده است .در این منطقه میتوانید شاهد انواع گیاهان بوتهای و درختچهای و انواع گلهای منحصربهفرد باشید.اکوسیستم در این منطقه بسیار پویاست .در
حقیقت هر کجا که انسان پای خود را از طبیعت بیرون بکشد ،طبیعت روند معمول زندگی را ادامه خواهد داد .در این منطقه حیواناتی همانند قوچ ،آهو ،پلنگ ،گرگ،
کفتار و انواع پرندگان همانند کبک ،زاغ ،تیهو و سایر پرندگان زندگی میکنند .الزم به ذکر است منطقه حفاظت شده کهیاز را بهعنوان یکی از زیستگاههای پلنگ آسیایی

مسجد جامع اردستان
در سفر به هر شهر ،بازدید از مســجد جامع آن را باید در

میآید .بر اساس اسناد تاریخی ،مسجد جامع اردســتان در گذشته یک آتشکده یا معبد زرتشتیان در دوره ساســانیان بوده است .پس از ظهور اسالم ،این آتشکده

میشناسند .همچنین قوچ ایرانی که از کمیابترین انواع قوچ در ایران محسوب می شود نیز بهوفور در این منطقه زندگی میکند.
برنامه سفرتان قرار دهید.

مساجد جامع هر شهر معموال

بزرگ ترین و زیباترین مســاجد آن شهر هستند .این

با وجود اینکه منطقه کهیاز یک منطقه حفاظت شده اســت و امکان شکار در آن وجود ندارد؛ اما حیوانات از دست شــکارچیان غیرقانونی در امان نیستند .متاسفانه
شکارچیانی بیرحم ،قوچهای ایرانی را به دام مرگ میکشانند تا سر آنها را برای تزئین به فروش برســانند .برای بازدید از این منطقه ،نیاز به دریافت مجوز خاص
هســتید .همچنیــن بهتر

مسئله درباره مسجد جامع اردستان نیز صدق میکند.

است بهخاطر حضور شــکارچیان غیرمجاز ،حتما بهصورت گروهی از این منطقه دیدن کنید .بهعالوه
اینکه مراقب باشید حیوانات از وجود شما مطلع نشوند.

مسجد جامع اردستان در لیست آثار ملی ایران قرار دارد.
این مســجد یک مسجد ۴ایوانی اســت .اگر به سبک

مفاد آراء
 4/62آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  297مورخ  1401/1/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت خانم مشهوره
صادقی حسنوند به شناسنامه شماره  593کدملی  5559446688صادره فرزند اسدا...
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  51/36متر مربع مفروزی از پالک شماره 2
فرعی از  2436اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای
مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1334846 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/63آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  274مورخ  1401/1/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای محمد علی
گنجعلی چم جنگلی به شناسنامه شماره  56کدملی  1282748106صادره اصفهان
فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  147/18متر مربع مفروزی از
پالک شماره  2944فرعی از  5000اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1334901 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/64آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  585مورخ  1401/3/5هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی ،مالکیت آقای فرزاد
خدا رحمی به شناسنامه شــماره  602کدملی  1288882191صادره اصفهان فرزند
روح اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  118متر مربع مفروزی از پالک شماره
 131فرعی از  4483اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمد شیخ دستجردی (مالک
رسمی) خریداری گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1335132 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/65آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  282مورخ  1401/1/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای حشمت اله
عابدی درچه به شناسنامه شماره  338کدملی  1290950490صادره اصفهان فرزند
شکراله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  103/03متر مربع مفروزی از پالک
شــماره  4786اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحیم هادیان (مالک رسمی)
خریداری گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1335173 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/66آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رای شــماره  597مورخ  1401/3/7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی ،مالکیت آقای
علی یار سعیدی قلعه آقائی به شناسنامه شماره  5کدملی  6209752209صادره فرزند
علی ضامن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  231/30متر مربع
مفروزی از پالک شماره  131فرعی از  4483اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمد
شیخ دستجردی (مالک رسمی) خریداری گردیده است.
 برابر رای شــماره  596مورخ  1401/3/7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی ،مالکیت آقای رحیم
صدیقی قلعه آقائی به شناسنامه شماره  3کدملی  6209752187صادره فرزند رمضان
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  231/30متر مربع مفروزی
از پالک شماره  131فرعی از  4483اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمد شیخ
دستجردی (مالک رسمی) خریداری گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1335247 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/67آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رای شــماره  547مورخ  1401/2/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای کام شــاد
مسلم به شناسنامه شماره  651کدملی  1971785350صادره مسجد سلیمان فرزند
جعفر در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  33/16متر مربع مفروزی از پالک شماره
 11فرعی از  4410اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در
ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 برابر رای شــماره  576مورخ  1401/3/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای کام شــاد
مسلم به شناسنامه شماره  651کدملی  1971785350صادره مسجد سلیمان فرزند
جعفر در ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مساحت  100/22متر مربع مفروزی
از پالک شماره  11فرعی از  4410اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1335144 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/68آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رای شــماره  288مورخ  1401/1/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت خانم مهنوش
کشاورز به شناسنامه شماره  15050کدملی  1292860154صادره اصفهان فرزند
جمشید در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  52/85متر مربع
مفروزی از پالک شــماره  2270اصلی واقع در اصفهان بخــش  5حوزه ثبت ملک
جنوب اصفهان مع الواســطه و بموجب بیع نامه عادی از طرف خانم عزت حســنی
سیچانی «مالک رسمی» به متقاضیان (مهنوش کشاورز و گلنوش کشاورز) واگذار
(که پدر متقاضیان آقای جمشید کشاورز به موجب بیع نامه عادی از خانم رقیه خاکی
ســیچانی خریداری نموده و وی نیز از آقای نصراله فتوحی خریداری نموده است و
نیز ورثه ی خانم رقیه خاکی به موجب رضایتنامه عادی به طرفیت متقاضیان ،اعالم
نموده اند نسبت به مالکیت مرحومه رقیه خاکی ســیچانی هیچ گونه ادعایی ندارند)
گردیده است.
 برابر رای شــماره  289مورخ  1401/1/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی ،مالکیت خانم گلنوش
کشاورز به شناسنامه شــماره  6095کدملی  1292770694صادره اصفهان فرزند
جمشید در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  52/85متر مربع
مفروزی از پالک شماره  2270اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب
اصفهان مع الواســطه و بموجب بیع نامه عادی از طرف خانم عزت حسنی سیچانی
«مالک رسمی» به متقاضیان (مهنوش کشــاورز و گلنوش کشاورز) واگذار (که پدر
متقاضیان آقای جمشید کشاورز به موجب بیع نامه عادی از خانم رقیه خاکی سیچانی
خریداری نموده و وی نیز از آقای نصراله فتوحی خریداری نموده است و نیز ورثه ی
خانم رقیه خاکی به موجب رضایتنامه عــادی به طرفیت متقاضیان ،اعالم نموده اند
نسبت به مالکیت مرحومه رقیه خاکی سیچانی هیچ گونه ادعایی ندارند) گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1335399 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 4/69آگهي ماده  3قانون و ماده  13آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره  268مــورخ  1401/1/28هیــات اول موضــوع قانــون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای
محمد کاشی درچه به شناسنامه شماره  22863کدملی  1282698001صادره اصفهان
فرزند محمد باقر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  293/12متر مربع مفروزی از
پالک شماره  4786اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای مرتضی نظری (مالک رسمی)
خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/04/09 :
م الف 1335387 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 4/70شــماره نامه 1401/04/04 - 140185602033001125 :نظر به اینکه سند
مالکیت ششدانگ قطعه زمین (قطعه دوازدهم تفکیکی) بمساحت  260/30متر مربع
بشــماره پالک ثبتی  3425فرعی از  -33اصلی جزء بخش  9حوزه ثبتی نطنز ذیل
ثبت  16333صفحه  327دفتر  -133امالک به نام باقر امینی نظری فرزند حسین
بشماره چاپی  328142صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب سند قطعی 81766
مورخ  1387/05/23دفترخانه اسناد رسمی  7نطنز بالسویه به آقایان محمد مهدی و
علیرضا و محمد علی و هلن شهرت همگی امینی نظری انتقال گردیده است که سهمی
ال نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ بنامش ثبت گردیده
محمد مهدی ذی ً
ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت  9909972076400594مورخ 1399/05/26
قاضی شورای حل اختالف شعبه چهار مجتمع شماره یک حصر وراثت آمل محمد
مهدی امینی نظری فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از -1:سوسن سهراب پور (همسر)
 -2رکسانه و رامین شهرت هر دو امینی نظری (فرزندان) و الغیر سپس ورثه بموجب
درخواست وارده  140021702033006858مورخ  1400/11/10منضم به دو برگ
استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا  140002151899001420و
رمز تصدیق  474781شماره  11983مورخ  1400/09/03که به تایید دفترخانه اسناد
رسمی  1598تهران رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت پالک مرقوم سند
مالکیت در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت المثنی ملک
فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف
مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق
مقررات خواهد شد .م الف 1342676 :رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي
حوزه ثبت ملک نطنز

جامعه

بامسئولان
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رسیدگی به  ۳۴۸پرونده حقوقی مددجویان اصفهانی
مسئوالن علوم پزشکی و آبفای اصفهان میگویند مردم نگران نباشند؛ همه چیزتحتکنترل است

وبای مجازی و حقیقی!

ها ســالم اســت و امکان انتقال
اصفهان اطمینان داد :آب مصرفی آن ً
بیماری وبا ازطریق آبیکه تصفیه وگندزدایی شده وجود ندارد.

جواد کرانی در گفتوگو با ایمنا ،با اشاره به اینکه عمده دعاوی مددجویان در حوزه مباحث حقوقی

دلیلی برای نگرانی درباره شــیوع وبا وجود ندارد .این را دکتر رضا فدایی
مدیرگروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان میگوید که
این روزها در گفت وگو با رســانهها بارها مطالب منتشر شده در فضای
مجازی مبنی برشــیوع وبــا را تکذیب کرده اســت.وی میگوید :آنچه
امروز با آن مواجه هستیم افزایش موارد ابتال به بیماریهای گوارشی و
بهخصوص اسهال استکه به دلیلگرمای هوا ایجاد شده است.مدیرگروه
بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح می کند :البته
بهتازگی مواردی دیده شده که تعدادی از مبتالیان به کرونا دچار عوارض
گوارشی و اسهال شدهاند و پس ازچند روزبهبودیافتهاند.بهگفته فدایی،
بیماریهای ویروسی و گوارشی شــباهتهایی به هم دارند که پزشک
میتواند تشخیص دهد و متناسب با آن داروی الزم را تجویزکند.
وبا ،بیماری امروزنیست
وی میگوید :بیماریهایی مانند وبا که در طبیعــت مخزن دارند ،قابل
ریشهکنی نیستند ،اما اکنون دلیلی برای شیوع وبا وجود ندارد.به گفته
مدیرگروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان ،بهطورکلی
وبا در گذشتههای دور شــایع بوده و با بهبود کیفیت بهداشت ،شبکه آب
لولهکشی و نظارت بر کیفیت آب ،این بیماری به این سادگی شیوع پیدا
نمیکند.فدایی توصیههایی هم به بیمارانی که دچار عوارض گوارشــی
میشــوند ،دارد ،از خوددرمانی و مصرف آنتیبیوتیک پرهیز کنند و اگر

کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیوع گسترده وبا را تکذیب می کنند
و میگویند با وجود مشاهده موارد اندک دربرخی مناطقکشور ،نمیتوان
گفت وبا شایع شده است.بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دریک ماه
اخیر و با گرمشــدن هوا موجی از بیماریهای گوارشی بهویژه اسهال در
میان شهروندان اصفهان شایع شده؛ افزایش موارد ابتال به این بیماریها
با انتشارفایل صوتی ناشناس درشبکههای اجتماعی مبنی برشیوع وبا،
سبب نگرانی برخی شهروندان شــده و با اینکه مراجع رسمی بارها این
شــایعه را تکذیب کردهاند؛اما گویا نگرانیهایی که فضای مجازی به آن

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برای توضیح بیشتربه فرآیند تصفیه
آب میپردازد و اظهار می کند :آب آشــامیدنی  ۵۸شهر و  ۳۸۰روستای
باباشیخعلی تامین و پس ازگذراندن همه فرآیندهای تصفیه ،ازن زنی و
کلرزنی میشود.به گفته خورسندی؛ میزان کلر باقی مانده در شبکه آب
آشامیدنی بر اساس استانداردهای  ۱۰۵۳بوده و در محدوده  ۰.۵تا ۰.۸
میلیگرم برلیتراست.

دامن میزند دست از سر مخاطبان ناآگاه بر نمیدارد .دراینبین برخی
نگران آلودگی آب آشامیدنی هســتند ،عدهای با استناد به بیماریهای
گوارشی به شــایعات دامن میزنند و البته هستند گروهی که بهآسانی
اسیراظهارنظرهای غیرعلمی و بدون سند و مدرک شبکههای اجتماعی
نمیشوند.

آزمونهای روزانه سنجش سالمت و کیفیت آب
وی می افزاید :بهصورت روزانه همه آزمونهای میکروبی و شــیمیایی
برای اطمینان از سالمت آب آشــامیدنی در آزمایشگاههای شرکت آبفا
انجام میشود.بهگفته مدیرروابطعمومی و آموزش همگانی شرکت آب

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان گفت وگو کردیم .او هم که این
شایعات را شنیده میگوید :ماجرا ازفضای مجازی شروع شد ،اما شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان هرگونه انتقال بیماری از طریق شبکه آب

این چاهها نیز بهصورت دائم گندزدایی و کلرزنی میشود و نظارتهای
بهداشتی الزم را مرکز بهداشت و شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان
پیوسته دردستورکاردارند.خورسندی به مشترکان آب آشامیدنی در۱۰۰
شهر و  ۹۴۸روستای زیرپوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان

درمورد وبا بیشتربدانیم

اخبار

سرطان هم گفت :زئو پالنکتونهای آبهای بهخصوص شیرین مخزن
اصلی بیماری وباست.به گفته وی ،آب و بهخصوص آبهای سطحی یا

بیماری هم به شمارمیرود.این متخصص بیماریهای عفونی ادامه داد:
میوه و سبزیهای خام ضدعفونی نشده ،یخ تهیه شده ازآب آلوده یا آلوده
شده درمرحله توزیع ،وضع نامناسب بهداشت محیط ،آب آشامیدنی آلوده
به مدفوع ،دست و وسایل آلوده به مدفوع و استفراغ ،غذاها بهخصوص
غذاهای مرطوب که کمی بعد از پختن آلوده شده و چند ساعت بیرون از
یخچال باقیماندهاند و غذاهای دریایی خام یا نیمپزبهویژه صدف ،رشد و
انتقال میکروب وبا را موجب میشوند.بهگفته نصری ،بیماری وبا ازراههای
مدفوعی  -دهانی قابل انتقال و بیش ازیک میلیون ارگانیسم برای ایجاد
بیماری الزم است؛ اما انتقال ازطریق تماس مستقیم فردبهفرد نادراست.

بیماریهای قلبی و عروقی دراصفهان روی مرزهشدار
یک فوقتخصص بیماریهای قلب و عروقی گفــت :بیماریهای قلبی و عروقی و مرگومیرهای
ناشی از آن در شــهر اصفهان به جهت صنعتی بودن به مرز هشــدار و نگرانکننده رسیده است.به
گزارش ایرنــا ،دکتر حمیــد صانعی در
ارتباط با کاهش سن شیوع سکتههای
قلبی و مغــزی در جوانــان اظهار کرد:
عوامل متعددی در رســیدن سکتههای
قلبــی و مغــزی بــه جوانــی اثرگذار
اســت؛ اما از عمدهترین آن میتوان به
اســتفاده از غذاهای فریزی و کنســرو
شــده و رویآوری جوانــان به مصرف
ســیگار و مواد دخانی مثــل کوکائین و
الکل ،حشیش و الاسدی اشاره کرد.
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشــت اصفهان ســهم بیماریهای قلبی عروقی در
مرگومیر مردم استان در ســال گذشــته را  ۴۰.۵درصد اعالم کردند؛ اما شواهد نشان میدهد که
این نرخ افزایشیافته است و مردم هنوز هشدارهای داده شده درباره تغییر و اصالح الگوی سبک
زندگی را چندان جدی نمیگیرند .حوادث و انواع ســرطان ،عوامل عمده دیگر مرگومیر مردم به
شمار میآیند.مسئول پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی مرکز بهداشت اصفهان ،سهم
بیماریهای قلبی عروقی در مرگومیر مردم این خطه در سال جاری را  ۴۱.۵درصد اعالم و به تاکید
وی ،این بیماریها روند روبهرشدی را طی میکند.

فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان:

رییس بنیاد نخبگان استان مطرحکرد:

حرکت نخبگان ازدانشگاه
به سمت شرکتهای
دانشبنیان

رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت:
در حقیقــت یکی از رســالتهای مهم بنیاد
ملی نخبگان این اســت که جریان نخبگان

به شــمار میآیند.وی با بیان اینکه برخی از مردم اطالع ندارند که حتــی نگهداری حیواناتی مانند
سنجاب غیرقانونی است زیرا این حیوان ،گونه وحشی محسوب میشود ،اظهار داشت :سودجویان
برای زنده گیری سنجاب ،گاه دهها هکتار از جنگلهای زاگرس را به آتش میکشانند و درختان را
قطع میکنند درحالیکه ســنجاب با جمعآوری دانهها به بقای جنگل و زادآوری درختان جنگلی
کمک میکند و بدون شک اگر مردم این موارد را میدانستند برای نگهداری سنجاب در خانههای
خود اقدام نمیکردند.وی به یک موردکشف یک قالده شیرآفریقایی درخمینیشهراصفهان درسال
جاری اشاره و خاطرنشان کرد :در مواردی نیز پرندههای وحشی که برخی از آنها در معرض خطر
انقراض هستند نیز کشفشده است که ما ازنظر بینالمللی باتوجهبه عضویت ایران در کنوانسیون
منع تجارت گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (سایتس) تعهداتی برای حفاظت
ازاینگونهها داریم.یوســفپور با بیان اینکه در چند مورد نیز کشفیاتی درباره نگهداری آهو و قوچ و
میش در استان اصفهان در منازل و باغهای شخصی داشتیم ،گفت :قاچاق حیاتوحش گردش
مالی باالیی دارد و قاچاقچیان حیاتوحش به دلیل عدم آگاهی مردم این قبیل حیوانات را قاچاق
میکنند و به فروش میرسانند .فرمانده یگان حفاظت محیطزیســت استان اصفهان با تاکید بر
لزوم محافظت ازگونههای مختلف جانوری بهعنوان ذخایرارزشمند ژنتیکی و سرمایههای بیبدیل
کشور ،افزود :آینده متعلق به کشورهایی اســت که تنوع ژنتیکی باالیی داشته باشند و این ژنها
میتوانند در آینده پشتوانه محکمی از تامین دارو ،درمان بیماریها و تولید مواد غذایی باشند.

اداره ،خدمات حقوقی مددجویانکمیته امداد را ازطریق میزخدمت و با استفاده از ۶۲وکیل نیکوکار
انجام میدهند ،همچنین در سال گذشته  ۹۷نفر از مددجویان به کانون وکالی دادگستری معرفی و
نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام شد.وی گفت :بیشتر خدمات حقوقی به مددجویان ،مرتبط
با امور خانواده است که با پیگیریهای انجام شده در سال گذشته و با احقاق حقوق آنها ۱۵ ،نفر
توانمند شده و از حمایت کمیته امداد خارج شدند.

افزایش آمارغرقشدگی ،سوختگی و مصدومان
تصادفات دراصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان آمار اجساد معاینهشــده ،فوت ناشی از مسمومیت با گاز
 ،COبرقگرفتگی ،غرقشدگی ،مصدومان و فوتیهای حوادث کار ،مصدومان و فوتیهای حوادث
ترافیکی ،نزاع و درگیریها ،مسمومیت با قرص برنج و فوتیهای ناشی از سوختگی طی دو ماهه
نخست سال جاری را تشریح کرد.
منصور فیروزبخت در گفتوگو با ایمنا ،اظهار کرد :بهطورکلی  ۶۰۳جسد طی دو ماهه نخست سال
جاری معاینه شد که این آمار در مدت مشابه  ۱۴۰۰برابر با  ۶۳۸جسد بوده و معاینه اجساد کاهشی
 ۵.۵درصدی داشته است.
وی افزود :فوت ناشی از مســمومیت با گاز  COدر دوماهه ابتدایی سال جاری برابر با  ۱۳نفر بوده

فیروزبخت اضافه کرد :تعداد مصدومان حوادث کار در دو ماه ابتدایی  ۱۴۰۱برابر با  ۴۲۲نفر اســت
که از این تعداد  ۲۴نفر زن و مابقی مرد هســتند و نسبت به سال گذشته که این تعداد برابر با ۳۹۵
نفر بوده اســت ،با افزایش  ۶.۸درصدی مواجه هســتیم .همچنین در پی حوادث کار  ۲۱نفر جان
خود را از دست دادند.وی با بیان اینکه در پی حوادث ترافیکی دو ماه نخست سال جاری  ۱۵۴نفر
جان خود را از دست دادند ،گفت :تعداد مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی طی مدت مذکور برابر
با چهارهزار و  ۵۲۴نفر اســت که این آمار در مدت مشابه سال گذشــته برابر با سه هزار و  ۴۷۲نفر
بوده و تعداد مصدومان ناشــی از حوادث ترافیکی طی دوماهه ابتدایی سال جاری با  ۳۰.۳درصد
افزایش روبهرو شده است.سرپرست پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد :طی دوماهه سال
جاری آمار مصدومان نزاع و درگیریها برابر با شش هزار و  ۵۹۳نفر است و این آمار در مقایسه با
مصدومان نزاع و درگیری در سال گذشته که برابر با شش هزار و  ۸۵۵نفر بوده ،کاهش  ۳.۸درصدی
داشته است.وی با بیان اینکه طی دوماهه ابتدایی سال جاری همانند مدت مشابه سال گذشته دو
مرد دچار مسمومیت با قرص برنج شــدند ،افزود :فوتیهای ناشی از سوختگی طی مدت مذکور
برابر با  ۳۴نفر است و این آمار در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته که برابر با  ۳۲نفر بوده۶.۳ ،
افزایشیافته است.

آغازپیش ثبتنام اعزام به پیادهروی اربعین ازفردا
پیش ثبتنام شرکت در پیادهروی اربعین از دهم تا  ۳۱تیرماه در سامانه سماح انجام میشــود.مدیرکل حج و زیارت استان گفت :اگر دولت عراق محدودیتی
برای ورود زائران ایجاد کند ،افرادی میتوانند در پیادهروی اربعین شرکت کنند که پیش ثبتنام و سپس ثبتنام نهایی را انجام داده باشند.علیرضا صادقی افزود:
این پیش ثبتنام به منزله ثبتنام قطعی نیست و سازمان حج و زیارت هیچ تعهدی برای اعزام افرادی که اقدام بهپیش ثبتنام کردهاند ،نخواهد داشت ،ولی
باتوجهبه لزوم برنامهریزی ،این پیش ثبتنام باید انجام شود.وی گفت :کسانی که به بیماریهایی نظیر دیابت ،قلبی و عروقی ،سرطان ،مشکالت کلیوی و سایر
بیماریهای صعبالعالج مبتال هستند ،ازپیش ثبتنام خودداریکنند ،چون ارائه خدمات پزشکی به آنها درمسیرپیادهروی اربعین امکانپذیرنیست .همچنین
افرادی که بیماری واگیردار و زمینهای دارند ،باالی  ۶۰سال هستند و فشارخون باال و کنترل نشده دارند ،ثبتنام نکنند.صادقی افزود :افرادی که پیش ثبتنام
میکنند باید حداقل  2دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند و گذرنامه آنها از تاریخ اعزام و عبور از مرز ،شش ماه اعتبار داشته باشد.

افزایش  ۱۶درصدی برخورد با تخلفات حادثهساز
دراصفهان

دانشــجویان نخبه به سمت شــرکتهای
دانشبنیان میتوان رشد و شکوفایی علمی
آنها را بیشتر کرد.
به گفتــه ربانــی ،اگــر نخبگان به ســمت
شــرکتهای دانشبنیان بروند مشــکالت
مختلف کشور به دســت آنان حل میشود،
بنابراین بنیــاد نخبگان اصفهــان قصد دارد
جریــان نخبگان اســتان را شناســایی و با
ورود آنهــا بــه شــرکتهای دانشبنیان،
در حوزههــای مختلــف هــوش مصنوعی،
طرحهــای مختلفی را اجــرا کند.هرچند در
ســالهای اخیر جایگاه ایران از حیث تولید

فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان اصفهان گفت :طبق قانون ،خریدوفروش ،جابهجایی

آنها نیزغیرقانونی است ،افزود :حیواناتیکه نگهداری آنها غیرقانونی است اهلی نیستند و وحشی

رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان تصریح کرد۳۱ :

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:

محیط دانشگاه فعالیت کنند بلکه با هدایت

و کشــورمان با  ۴هــزار و  ۵۴۲مقاله علمی

در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه نگهداری ،خریدوفروش ،جابهجایی و نگهداری حیوانات

مددجویان کمیته امداد استان ارائه شده است.

کند ،دانشــجویان و نخبــگان نباید فقط در

نگهداری حیاتوحش درمنزل و باغ شخصی جرم است

حیاتوحش و اجزای بدن مرده حیاتوحش مانند تاکسیدرمی ،شاخ ،گوشت ،پوست ،سم و پنجه

وی با تاکید بر اینکه وکالی خیر ،همهروزه در استان به مددجویان مشاوره حقوقی میدهند ،افزود:
در سال گذشته نیز هزار و  ۱۳۸پرونده مورد بررسی قرار گرفته و بیش از سه هزار خدمت حقوقی به

را به سمت شرکتهای دانشبنیان هدایت

علم در حــوزه هوش مصنوعــی ممتاز بوده

و نگهداری حیوانات حیاتوحش در منزل و باغ شخصی جرم محسوب میشود.سعید یوسفپور

اظهارنامه ،لوایح ،دادخواست ،شکوائیه ،حضور در جلسات دادرسی و ...انجام شده است.

بوده و مسمومیت ناشی از گاز  COبا افزایش مواجه شده است.

الهه نصری ،فلوشــیپ بیماریهای عفونی در افراد نقص ایمنی پیوند و

خبر روز

است ،اظهار کرد :در سهماهه سال جاری  ۳۴۸پرونده حقوقی در قالب  ۸۰۰خدمت شامل :تنظیم

است که از این تعداد دو نفر زن و  ۱۱نفر مرد بودند .این آمار در مدت مشابه سال گذشته برابر با دو نفر

عامل نگهداری ویبروکلرای فعال و نهفته درپالنکتونهاست و منبع انتقال

پراکنده باهدف جبران کمبود آب آشامیدنی در فصل تابستان ،آب همه

ابتدا برای اطالع از کیفیت آب آشامیدنی اصفهان با مهرداد خورسندی

مایع درمانی و جایگزینی آب ازدسترفته بدن ،فورا اقدام شود.

آبهایی که به هر صورتی با میکروب آلوده میشود هم بهعنوان مخزن،

و فاضالب استان اصفهان ،باتوجهبه درمدارقرارگرفتن تعدادی ازچاههای

آب آشامیدنی اصفهان کامال سالم و بهداشتی است

دچارضعف و بیحالی شدید یا اختالل هوشیاری شدند یا درمدفوع خون
مشاهدهکردند (نشانهکمآبی شدید بدن) به پزشک مراجعهکنند تا برای

زیرپوشش سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ ،از طریق تصفیهخانه آب

سهماهه نخســت ســال جاری ۳۴۸ ،پرونده حقوقی مددجویان اصفهانی در جلسات قضایی و
دادرسی رسیدگی شد.

دلیل بیماریهای گوارشی اخیرچیست؟

آشامیدنی اصفهان را رد میکند.مدیر روابطعمومی و آموزش همگانی

رییس اداره حقوقی و امور نماینــدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان اصفهان گفت :طی

وضع مطلوبــی در این زمینــه دارد؛ اما باید

رییس پلیسراه استان اصفهان از افزایش برخورد
 ۱۶درصــدی بــا تخلفــات حادثهســاز در راههای
برونشهری اســتان اصفهان طی سهماهه امسال
خبر داد.
سرهنگ اصغر زارع گفت :باتوجهبه اینکه تخلفات
حادثهساز تخلفاتی هســتند که در صورت ارتکاب
آنها توســط راننــده احتمال افزایــش تصادفات
یا حتی ایجــاد حوادثی جبرانناپذیــر وجود دارد،

اذعان کرد وضع ایــران در زمینه کاربردهای
هوش مصنوعی قابلتوجه نیســت و باید با
برنامهریزی ،آگاهسازی عمومی و تخصصی،
شناسایی نیروهای انســانی نخبه و تامین
زیرساختها شرایط توسعه کاربردی و عملی

عکس روز

هوش مصنوعی را فراهــم کرد.رییس بنیاد
نخبگان استان اصفهان گفت :یک نمونه کار
مهمی که در زمینه هوش مصنوعی در استان
اصفهان شــد ،تفاهمنامهای بود که در سفر
رییسجمهوری به اصفهان منعقد شد.
تفاهمنامه بنیاد ملی نخبگان و شرکت فوالد
مبارکه در حوزه هــوش مصنوعی به امضای
ســورنا ســتاری ،معاون علمــی و فناوری
رییسجمهــوری و محمدیاســر طیبنیا،
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه رسید و بنیاد
نخبگان اصفهــان مجری ایــن تفاهمنامه
است.

مراتع شهرسمیرم
درحصارزباله

پلیسراه اســتان برخورد با این تخلفات را در تمام

متخلف درج میشود.

فصول سال دنبال میکند.

برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،محرومیت

پلیسراه اســتان اصفهان با اســتفاده از تیمهای

و ممنوعیتهایی برای ایــن رانندگان در نظر گرفته

گشتی محسوس و نامحسوس درسهماهه نخست

شده است که بهمحض به حدنصاب رسیدن نمرات

امسال اقدام به اجرای طرح تشدید برخورد با این

منفی ،ممنوعیت و محرومیتها اجرا خواهد شد.

تخلفات کرده است که در پی آن شاهد افزایش ۱۶

رییس پلیسراه اســتان اصفهــان گفت :تیمهای

درصدی برخورد با این تخلفات در استان بودیم.

گشت پلیسراه استان اصفهان با رانندگان مرتکب

وی درمورد برخی رانندگان که از نمره منفی تعریف

تخلفات حادثهساز برخورد میکند به همین خاطر

شــده برای این تخلفــات اطالعی ندارنــد ،گفت:

رانندگان رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی

تخلفات حادثهســاز دارای نمره منفی برای راننده

را در اولویت خــود قرار دهنــد و از ارتکاب تخلفات

هســتند و بهمحض ارتکاب تخلف و اعمال قانون،

حادثهســاز که عواقب بدی برای رانندگان یا سایر

نمره منفی تعریف شده در سوابق گواهینامه راننده

کاربران راه دارد ،پرهیز کنند.

مستطیلسبز
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طالبان کوتاه آمدند؛ اما تلویزیون ایران نه!
شرق نوشــت :طالبان با وجود اینکه بازی های جام جهانی را مصداق لهو و لعب می دانند برای
پخش زنده بازی ها اقدام کردند؛ اما مســابقات جام جهانی از تلویزیون ایران پخش نمیشود.

بیزنسمن های فوتبالی ایران()2؛

بهتازگی فهرستی از  ۱۰۱کشــور دنیا در چند سایت آســیایی و اروپایی منتشر شده که حق پخش

پول روی پول!

قانونی بازیهای جام جهانی را خریداری کرده و از طریق بعضا یک تا ســه شــبکه مختلف ،این
بازیها را برای عالقهمندان پخش میکنند .قسمت خبرساز ماجرا این است که در این بین اسمی
از ایران دیده نمیشود! در فهرست منتشرشده ،اسم یکی از شبکههای تلویزیونی افغانستان هم
دیده میشود که حق پخش را دارد ولی اسم شبکه سه و ورزش ایران دیده نمیشود.افغانستان
در شرایطی برای پخش زنده بازیهای جام جهانی اقدام کرده که اخیرا خبری مبنی بر نارضایتی
طالبان از پخش بازیهای جام جهانی در این کشــور منتشر و ادعا شــده که آنها این بازیها را
مصداق لهو و لعب میدانند.

مدافع جنجالی استقالل سوژه جدید رسانه پرتغالی
رســانه پرتغالی به انتقال مدافع استقالل به ســپاهان واکنش جالبی نشان داد.محمد دانشگر
مدافع استقالل چند روز پیش با قراردادی  3ساله راهی ســپاهان شد تا زیرنظر ژوزه مورایس،
ســرمربی پرتغالی و جدید زردهای اصفهان کار کند.نشــریه «رکورد» پرتغال این انتقال را سوژه
خود قرار داد و واکنش جالبی درباره این خرید مورایس نشــان داد و نوشــت :محمد دانشگر،
مدافع میانی  28ساله استقالل ژوزه مورایس را به ریکاردو ساپینتو ترجیح داد.این بازیکن ایرانی
در پایان قراردادش با استقالل برای سه فصل با ســپاهان قرارداد امضا کرد .سپاهان فاش کرد
محمد دانشگر گزینه درخواستی از ســوی مورایس بوده است.ریکاردو ساپینتو و خوزه مورایس
با هدایت تیمهایی که فصل گذشته به ترتیب در ردههای اول و سوم قرار گرفتند ،حریفان هم در

قریب به یک دهه ای در فوتبال آلمان ،ســرمایه بســیاری کســب

لیگ برتر ایران شدند.

با انتخاب سایت لیگ فوتبال پرتغال؛

«طارمی» درترکیب رویایی لیگ پرتغال قرارگرفت
سایت لیگ فوتبال پرتغال ترکیب رویایی این لیگ را معرفی کرد و مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی
پورتو را هم به عنوان یکی از بازیکنان حاضر در این ترکیب انتخاب کرد .طارمی در رقابتهای فصل
اخیر  ۲۶۱۳دقیقه برای پورتو بازی کرد و با به ثمر رساندن  ۲۰گل و  ۱۱پاس گل روی  ۳۱گل تیمش
تاثیرگذار بود و کمک زیادی به قهرمانی تیمش کرد.ترکیب رویایی لیگ پرتغال که متشــکل از ۱۱
بازیکن برتر این لیگ است ،با انتخاب کارشناسان و هواداران انتخاب شد.

از آنجا که فوتبالی ها معموال در ســال

ایمان گودرزی

درآمد خوبی دارند ،ترجیح می دهند از

سرمایه خود استفاده کنند و بیزینسی به راه بیندازند .بعضی از آن ها
پول را در حساب نگه نمی دارند و حداقل زمین و ماشین و خانه خرید
و فروش می کنند تا سرمایه شــان کم نشود .بی شک بیزینس من
فوتبال ایران علی دایی است .اصال او بود که باعث شد تا فوتبالی ها
شانس خود را در شغل های دیگر امتحان کنند .علی دایی از همان روز
هایی که قرارداد خوب میبست ،پولش را به همراه معروفیتش وارد
بازار کار کرد .خودش تعریف می کند حتی وقتی در آلمان بازی می

کرده است .او که به واسطه سال ها حضور در تیم فوتبال هامبورگ،
امروز به یکی از اسطوره های این باشگاه متمول و بزرگ آلمانی بدل
شده است ،در فضای اقتصاد و کسب و کار عالقه زیادی به ملک دارد
و تقریبا همه داشــته های مالی اش را در مســیر خرید امالک ،آن
هم در آلمان و تهران به کار گرفته اســت .موشک سال های گذشته
هامبورگ ،اخیرا سرمایه گذاری در بخش صادرات و واردات را نیز آغاز
کرده و حتی عالقه زیادی به زمین های کشاورزی پدرش در یکی از
روستاهای اراک دارد.
قلعه نویی ،مرد شیک پسند فوتبال

واکنش باشگاه سپاهان به قرارداد  ۷۰میلیاردی با «دانشگر»

کرد پول ها را به ایران می آورد و سرمایه گذاری می کرد.هم نسل های
او مثــل منصوریان ،مهــدوی کیــا ،کریمــی و ...هم کــم و بیش

فرصت رســیدن به امور دیگر را دارد .قلعه نویی همیشه مدعی است

باشگاه سپاهان مبلغ قرارداد  ۷۰میلیاردی با دانشگر مدافع سابق استقالل را تکذیب کرد.در حالی

بیزینسهایی می کردند .فوتبالیست های امروزی ،اما به اندازه نسل

بیشــترین درآمدش از محل مربیگری در لیگ برتر اســت .او که به

 ۹۸سرشان در بیزینس نیست .اکثر آن ها ترجیح می دهند سرمایه

عنوان پرافتخارترین مربی فوتبال ایران ســاالنه مبالغ بســیاری از

گذاری مطمئن کنند و مثال رو به کار تولیــدی نیاورند .این مطلب به

باشــگاه های لیگ برتر می گیرد ،در کنار فعالیــت در حوزه فوتبال،

خوبی نشان می دهد قدیمیها به نســبت امروزی ها بیزینس من

بخشی از سرمایه بسیار زیاد خود را صرف خرید یک مبل فروشی در

بهتری هستند .در ادامه به چند فوتبالیست برتر ایران در حوزه کسب

خیابان ولیعصر کرده است و البته بدش هم نمی آید در بازار ساخت و

و کار اشاره ای می کنیم:

ساز سرمایه اش را به کار گیرد .در مورد ژنرال آبی ها شنیده می شود

میلیارد تومان است ،اما این موضوع تکذیب شد .علی ناظری ،مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان
ضمن تکذیب این مطلب گفت :با قاطعیت اعالم میکنیم چنین پولهایی در نقل و انتقاالت خرج
نمیکنیم و رقم انتقال محمد دانشگربه اصفهان در قرارداد  ۳ســاله به مراتب کمتر از  ۷۰میلیارد
تومان بود .ناظری گفت :هدف ما در نقل و انتقاالت ترویج فرهنگ فوتبال پاک است و اصوال پولی

که او استخر و سونای پرطرفداری هم دارد.

برای انتقاالتی این چنین در اختیار نداریم .تیم فوتبال ســپاهان بازیکن میخرد ،اما با ضوابطی
که به حیات فوتبال صدمه نزند .باشگاه ســپاهان تاکنون در فصل نقل و انتقاالت محمد دانشگر
و میالد زکی پور را به خدمت گرفته اســت .محمد نژاد مهدی ،مدافع سپاهانی نیز قراردادش را با
این تیم به مدت  ۲فصل دیگر تمدید کرد.

مهدی مهدوی کیا ،مالک بزرگ

رضا میرزایی بعد ازسجاد شهباززاده و امید حامدیفراحتماال سومین خرید آبیها و دومین خریدشان ازسپاهان است.جانشین وریا غفوری هم جذب شد تا جدایی
کاپیتان استقالل تقریبا قطعی به نظربرسد .وینگرراست سپاهانیهاکه دراین تیم چندان فرصت بازی نداشت به جمع آبیپوشان آمد تا شاید بتواند دراین تیم جایگاه
ثابتتری داشته باشد .رضا میرزایی ،محصول آکادمی سپاهان است و ازتیم جوانان این باشگاه به بزرگساالن راه پیداکرد و اولین بازیاش درتیم بزرگساالن را زیرنظر
ایگوراستیماچ انجام داد .او را حاال با  ۲۶سال سن نمیتوان درمیان بازیکنان جوان حسابکرد .میرزایی فصلگذشته فقط  ۳بازی درترکیب اصلی قرارگرفت و در۱۴
بازی هم به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد و درکل با حدود  ۴۵۰دقیقه حضوردرمیدان ،یک بازیکنکامال نیمکتنشین بود.ذوبآهن ،تراکتورو آلومینیوم اراک ۳
دیداری بودکه او درترکیب اصلی قرارگرفت .مقابل تراکتوربین دو نیمه تعویض شد .بهترین بازی او آخرین بازیاش با پیراهن سپاهان بوده است؛ بازی با آلومینیوم
که یکی ازبهترین بازیکنان میدان محسوب شد ۲ .شوت و  ۲شوت درچارچوب و  ۳پاسکلیدی (بیشترین دربازی) درمیان نمرات «متریکا» او را به دومین بازیکن
سپاهان دراین بازی تبدیلکرد.یکی ازخصوصیات بازی او دردقایقکمیکه برای سپاهان بازیکرده ،دقت شوتهایش است .بازیکنیکهکم شوت میزند؛ اما تقریبا
تمام شوتهایش در چارچوب است .البته حاصل این شوتها فقط یک گل در بازی سپاهان و نفت مسجدسلیمان بود که گل چهارم را وارد دروازه حریف کرد .نقطه
ضعف میرزایی هم با قد  ۱.۷۵نبردهای هوایی استکه عدد  ۰را درکارنامه فصلگذشته او ثبتکرده است.

واکنش رییس فدراسیون بوکس به
واگذاری زمین این رشته به کشتی:

یوسفی گفت دلم خواست
آن زمین را به کشتی بدهم!

رییس فدراســیون بوکسگفت :وقتی شرکت
توسعه زمین متعلق به بوکس را بهکشتی داد ،با
رییس این شرکت صحبت کردم و او گفت دلم
خواست این کار را انجام دهم.تیم ملی بوکس
کشورمان که مانند دیگر رشتههای ورزشی در

خرید«محبی»؛ استقالل نزدیکترازسپاهان
کسب  40امتیاز از  34بازی هفتم شد بعید به نظر
می رسد دومین فصل حضور در ترکیب تیم پرتغالی
را تجربه کند به این خاطر که با درخواســت جدی

باشگاه استقالل به واسطه قطعی شدن حضورالهیار

باشگاه های ایرانی برای حضور در لیگ برتر مواجه

صیادمنش در تیم هال سیتی و درآمدی که از این

شده اســت .بر اساس خبرهای رســیده از پرتغال

انتقال به دست آورده شرایط بهتری ازنظرمالی برای

مذاکرات استقالل و سپاهان برای در اختیار گرفتن

خرید محمد محبی پیدا کرده و هیچ بعید نیست در

قطعی محمد محبی جدیتر از دیگر تیم های ایرانی

روزهای آتی موفق به اخذ رضایت نامه این بازیکن از

دنبال می شود و گفته می شود استقالل در مقایسه

باشگاه سانتاکالرا پرتغال شود.محمد محبی فصل

با سپاهان پیشنهاد بهتری برای خرید محمد محبی

گذشته براساس توافق باشگاه سپاهان و سانتاکالرا

به باشگاه پرتغالی ارائه داده است .باشگاه استقالل

با شهریار مغانلو معاوضه شــد و قرارداد سه ساله

در تالش برای خرید قطعی بازیکن فصل گذشــته

با باشــگاه پرتغالی منعقد کرد .بند فسخ قرارداد او

سپاهان است و پیش تر گفته شده بود حاضر شده

 3میلیون دالر است؛ اما پیشــنهادات ارائه شده از

می زند تا خیالش از بابت تنها یادگار پدرش ،راحت باشد.

کاپیتان و سرمربی سابق آبی ها به واسطه سال ها حضور در فوتبال
کشورهای حوزه خلیج فارس ،ســرمایه بسیاری جمع کرده و خود را
از جمله مردان موفق اقتصادی فوتبال ایران می داند .مجیدی تقریبا
همه داشته های مالی خود را در بخش ساختمان های دبی سرمایه
گذاری کرده و یکی از مالکان بزرگ ساختمانی در این شهر تفریحی،
اقتصادی است.
علیرضا منصوریان
قبال در کار واردات قطعات کامپیوتر بود .در صنعت چاپ هم فعالیت

رستوران عربی هم دارد که معموال پاتوق خودش همانجاست.

را از اختیار بوکــس در آورده و آن را به کشــتی
اختصاص دهد.ایــن زمین که هــم اکنون در

منتظر مانــد و دید که آیا باشــگاه پرتغالی در برابر
پیشــنهادات تیم های ایرانی به خصوص استقالل
کوتاه خواهد آمد یــا خیر .در صــورت عدم صدور
رضایت نامه محمد محبی ازسوی باشگاه سانتاکالرا
این بازیکن یک فصل دیگربازی درلیگ برترپرتغال
را تجربه خواهد کرد.

زمین فوتبالی خاص
درمازندران

َ
گت چمن ،نام قطعه زمینی اســت به مساحت
بیش از  ۲۰هــزار متر مربع در روســتای ییالقی
فیروزکال،ازتوابع بخشکجورشهرستان نوشهر،که
به واسطه وجود آب های سطحی و خاک مناسب
به یکی از خاص ترین زمین های چمن طبیعی
منطقه درچند دهه اخیرتبدیل شده است.اعتقاد
جوانان و ورزش دوستان منطقه بر این است که
آغاز عملیات گود برداری در اطراف این زمین غیر
اصولی وکارشناسی نشده است و درآینده موجب
ازبین رفتنگت چمن می شود.

رسانهها دراسپانیاگزارش دادند ،ویالی رونالدو نازاریو ،اسطوره فوتبال برزیل ،درجزیره ایبیزای اسپانیا
هدف دستبرد قرار گرفته است.خبرگزاری رسمی اســپانیا اعالم کرد ویالی متعلق به رونالدو نازاریو
در جزیره ایبیزای این کشور هدف دستبرد قرار گرفته است .بر اســاس این گزارش از خانه رونالدو،
جواهرات و پول نقد سرقت شده است.جالب اینجاســت که رونالدو در زمان سرقت در ویال حضور
نداشته ،اما یک فوتبالیست شناختهشده این روزها تعطیالت خود را درویالی او سپری میکند .مارکو
وراتی ،ستاره ایتالیایی پاریسن ژرمن ،این روزها برایگذراندن تعطیالت خود درایبیزا به سرمیبرد.
وراتی ،ویالی متعلق به رونالدو را اجاره کرده و ســرقت در همین زمان رخ داده است.خانه رونالدوی
برزیلی در محله کاال جوندال در جنوب جزیره ایبیزا واقع شده است .در روزهای گذشته مارکو وراتی،
ویالی مریخی راکرایهکرده بوده و برایگذراندن تعطیالت خود درآن سکونت داشته است .رسانههای

آن صورتگیرد بالتکلیف مانده و به همین دلیل

اقدامی بسیار عجیب تصمیم گرفت این زمین

محبــی پایینتر از یــک میلیون دالر اســت و باید

سرقت ازخانه رونالدو درزمان حضور«وراتی»

گرت بیل:

بوکســورها در آنجا تمرینی انجام نمیدهند در

سوی تیم های ایرانی برای در اختیار گرفتن محمد

فوتبالجهان

کردن دارند ،از ۲۰سال پیش دارای سالن تمرین

شرکت توسعه اماکن ورزشی وقتی متوجه شد

عکس روز

عکس :تسنیم

به عهده یکی از نزدیکانش گذاشته است و خود فقط گاهی به آنجا سر

اسپانیایی اعالمکردند میزان خسارت وارد شده درنتیجه سرقت ،نزدیک به  3میلیون یورو بوده است.

بود ،اما ازآن موقع تا امروزبدون اینکه تمرینی در

برای دریافت رضایت نامه این بازیکن  500هزار دالر
جدید این مبلغ را باالتر برده باشد .به نظر می رسد

نگه داشت .البته به دلیل مشغله زیاد کاری ،مدیریت این گاوداری را

فســتفود دارد .یکی در دشت و ســه تا هم در ســعادت آباد .یک

«شــاغالم» برخالف چهــره و خلق و خــوی ســنتی اش ،یکی از

مجموعه آزادی کمپ اختصاصی برای تمرین

محمد محبی که فصل گذشــته به همراه این تیم با

را ادامه داد و گاوداری مدرنی را که یادگار پدرش بود ،حفظ کرد و سرپا

واکنش روز

محصول آکادمی سپاهان؛ با جانشین «وریا غفوری» دراستقالل

به باشگاه پرتغالی پرداخت کند و شاید در مذاکرات

بود که عالوه بر حضوری فعال در کار خرید و فروش زمین ،شغل پدر

میکرد ولی رفته رفته به ســمت رســتورانداری رفت .البته او چهار

غالم پیروانی ،کسب و کاربا گاوداری

مهدی مهدوی کیا از آن دست بازیکنانی اســت که به واسطه حضور

پدری برای برادران پیروانی خوش یمن بود و در این بین فقط غالم

فرهاد مجیدی ،سرمایه دارآبی ها

ژنرال استقاللی ها آنقدر درگیر مربیگری در لیگ برتر است که کمتر

که گفته میشود رقم قرارداد محمد دانشگر ،مدافع فصل گذشته استقالل با باشگاه سپاهان ۷۰

پولدارترین های فوتبالی به شمار می رود .ارث به جا مانده از خانواده

انحصارفدراسیونکشتی قراردارد چندی پیش
توسط مسئوالن این فدراســیون تکمیل شد و
االن دراختیارفدراسیون علیرضا دبیرقرارگرفته
اســت.همین موضوع با واکنش تند حســین
ثوری ،رییس فدراسیون بوکس نسبت به عاصم
یوسفی ،رییس شرکت توسعه اماکن ورزشی
مواجه شد .وی درحاشیه مجمع سالیانه بوکس
گفت :یککارغیرکارشناسی و غیرعقالنی توسط
شرکت توسعه اماکن ورزشی شکلگرفت بدون
اینکه اطالعی به ما بدهنــد .دبیر از روی زرنگی
رفته این زمین را برای کشتی گرفته است .من
بارها با او صحبتکردم و او هرباربه منگفتکه
به ما اصال ربطی ندارد .بعد ازآن با عاصم یوسفی
صحبت کردم که متاســفانه او جواب درست و
حسابی به من نداد وگفت دلم خواست آن زمین
را بهکشتی بدهم .من برای دفاع ازحق بچههای
بوکس هیــچ گاه عقب نشــینی نخواهم کرد و
تحت فشارهای سنگینی قرارگرفتم.کسانیکه
از ما انتقاد میکنند تمام عزیزانی هستند که از
سر دلسوزی میخواهند به بوکس کمک کنند،
اما اینکه من بخواهم جوان  ۱۸ ،۱۷ســاله را که
توانسته درآسیا مدال بگیرد راکناربگذارم و آنها
راکه درهرمسابقهای رفتهاند ،درشب اول و دوم
باختهاند بیاورم ،فکرنمیکنمکاردرستی باشد.

آمریکا بهترین انتخاب برای من و خانوادهام است
گرت بیل ،ستاره ولزی ،بیصبرانه درانتظاربازی درلیگ آمریکا و تیم جدیدش است.قرارداد بیل درپایان
فصل گذشته با رئال مادرید تمام شد و این بازیکن به صورت آزاد از این تیم جدا شد تا به لس آنجلس
اف سی ملحق شود .دوران حضور او در ســانتیاگو برنابئو با قهرمانیها و موفقیتهای بسیاری همراه
بود و او  9سال درخشان را با فتح پنج لیگ قهرمانان پشت سر گذاشت؛ اما در سالهای پایانی شرایط
چندان خوبی را در این تیم تجربه نکرد .مصدومیتهای متعدد و حواشی بیرون از زمین باعث شد که
این بازیکن جایی درترکیب رئال مادرید نداشته باشد و درنهایت نیزدو طرف تصمیم به قطع همکاری
با یکدیگربگیرند .بیلکه چند روزقبل به صورت رسمی به لس آنجلس اف سی ملحق شد ،دربیانیهای
که درسایت رسمی این باشگاه آمریکایی منتشرشده ،گفت «:من ازاین انتقال به باشگاه لس آنجلس
اف سی بسیارخوشحال و هیجانزده هستم».او با تاکید روی تصمیم درستیکهگرفته اضافهکرد«:این
جایگاه درستی برای من و خانوادهام اســت .بیصبرانه در انتظار شروع کارم با این تیم و آمادگی برای
کسب جامهای بیشتردرلس آنجلس هستم».

رودی گارسیا؛ سرمربی جدید النصرعربستان
سرمربی سابق رم ،هدایت تیم النصرعربستان را برعهدهگرفت.باشگاه النصرعربستان ازانتصاب رودی
گارسیا فرانسوی به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد .این سرمربیکه سابقه هدایت تیم های رم،
مارسی ،لیون و لیل را دارد ،پس ازنهایی شدن قراردادش جایگزین میگل روسو آرژانتینی می شود .مسلی
آل معمر ،رییس هیئت مدیره النصردرتوئیترخود نوشت :اولین قدم برای آماده شدن برای فصل آینده
استخدام مربی است .این مذاکرات طوالنی و سخت بود .گارسیا هفته آینده برای تکمیل مراحل آماده
سازی و بررسی تیم درریاض خواهد بود.گارسیا درفصل  2011-2010لیل را هدایتکرد تا عنوان قهرمانی
لیگ یک فرانسه را به دست آورد و جایزه بهترین مربی لیگ و سپس جام حذفی فرانسه راکسبکرد.

تصمیم نهایی بارسا؛ «ممفیس دیپای» فروشی است
روزنامه اسپورت ،چاپ کاتالونیا ،مدعی است مدیران بارسا برای فروش ممفیس دیپای تصمیم
قطعی گرفته و آماده دریافت پیشنهادها هستند.بر اساس اعالم روزنامه اسپورت ،چاپ کاتالونیا،
مدیران باشگاه بارسا در مورد فروش ستاره هلندی خود ،ممفیس دیپای ،به تصمیم قطعی رسیده
و قصد فروش او را دارند .این روزنامه میگوید مدیران برنامههای دیپای در مقر باشــگاه بارسا
حضور یافته و این تصمیم باشگاه به آنها اعالم شــده است .بارسا آماده دریافت پیشنهادها برای
واگذاری دیپای است.

بامسئولان

پنجشنبه  09تیر  30 / 1401ذی القعده  30 / 1443ژوئن  / 2022شماره 3565

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

ایستگاههای کوچک آتشنشانی درخدمت ایمنی بازاراصفهان

بیتالمال ،ثروت فرهنگی و داشتههای تاریخی شهر است؛

ابنسینا را ضعیف و متعلق به دوره قاجار خوانده است ،اضافه کرد :مگر
میشود در چندصدمتری مســجد جامع کارکرده و به این راحتی آثار را

تیشه به ریشه تاریخ

اینگونه تفســیر کنید؟! هرکس فقط در حد چند کتاب معمول درباره
اصفهان بخواند و یا اندک شناختی از شهرسازی دوران اسالمی داشته
باشد میداند که در دوران اسالمی با مجموعه آثار مواجه هستیم و نه یک
اثر .مسجد جامع اصفهان تنها بنایی است که در کنار دهها بنای ارزشمند
دیگر در هسته مرکزی شهر اصفهان و دورانی که سلجوقیان در اوج قدرت
بودند ،به کمال رسید .محدودهای که در آن باید به دنبال آثار ارزشمند از
دورانی باشیم که شهر پایتخت سلجوقیان و رقیب بغداد بود ،همینطور
آثاری از ســایر دورههای قبل و بعد از حمله مغول کــه اصفهان همواره
بهعنوان شهر اول و یا شهر دوم کارکرد خود را حفظ کرده بود.

سرپرست کاوش باستانشناسی ایستگاه متروی امام حسین (ع) با
بیان اینکه اداره کل میراثفرهنگی استان اصفهان باید تصمیم قاطعی
برای میراث ناپیدا و الیههای فرهنگی پنهان شهر اصفهان بگیرد ،گفت:
اگر ارادهای برای شــناخت و حیات پایدار اصفهان وجود دارد این شهر
نباید بازیچه افرادی شــود که تمام ثروت نهفته شــهر را به بهانه مترو،
به بهانه پاســاژ و پارکینگ و به بهانه خانههایی که توسط مردم ساخته
میشود از بینببرند و فقط افسوس آن برای ما باقی بماند .داستانی
تکراری که در دوره پهلوی نیز با آن مواجه شــدیم و در آن موقع به بهانه
عبور خودرو و توســعه ظاهری ،خیابانهایی احداث شد که همچنان
درگیرآن هستیم و بافت و آثارموجود را تخریب و شواهد را مدفونکردند
«اگر ارادهای برای شناخت و حیات پایدار اصفهان وجود دارد این شهر
نباید بازیچه افرادی شــود که تمام ثروت نهفته شــهر را به بهانه مترو،

رویکردی که در پیش گرفته حافظ منافع سازمان قطار شهری است نه

به بهانه پاســاژ و پارکینگ و به بهانه خانههایی که توسط مردم ساخته

حافظ منافع میراثفرهنگی!

میشود از بینببرند و فقط افسوس آن برای ما باقی بماند».
این بخشــی از صحبتهای مدیرگروه باستانشناســی دانشگاه هنر
اصفهان در پاســخ به اظهارنظرهای اخیر مسئول باستانشناسی اداره
کل میراثفرهنگی استان اصفهان درباره نتایج گمانهزنیها در ایستگاه
ابنسینا (یکی از ایستگاههای خط دو قطار شهری اصفهان) است.
علی شجاعی اصفهانی با انتقاد ازاظهارنظراخیرمسئول باستانشناسی
اداره کل میراثفرهنگی استان اصفهان به ایسنا گفت :از اعضای شورای
فنی این اداره بهغیراز مسئول باستانشناسی استان ،شخص دیگری
تخصص باستانشناسی ندارد و طبیعتا سایر افراد که در حوزه کاری و
تخصصی خود خبره هســتند به خود اجازه اظهارنظر دررابطهبا مسائل
مربوط به تخصص مســتقل باستانشناســی را نمیدهند .مســئول
باستانشناســی اداره کل میراثفرهنگی اســتان اصفهان در پوشش
شورای فنی این اداره مطالبی را درباره ایستگاه ابنسینا عنوان میکند
که زیبنده این اداره نیســت .به برنامههایی که تحــت عنوان نظارت یا
کاوش توسط بخش باستانشناسی اداره کل انجام میشود انتقادات
جدی وارد است و به طور خاص دررابطهبا پروژه قطار شهری اصفهان به

و امروز هم با موضوع مترو .اگر افراد بخواهند فقط با این پیشفرض
حرکت کنند که این آثار مهم نیســت بنابراین هرچقدر هم ما بگوییم و
بنویسیم و نشــر دهیم بازهم آنها حرف خودشــان را تکرار میکنند و
اتفاقی رخ نمی دهد.شــجاعی اصفهانی تاکید کرد :انتظار بود با مدیر

ظلم به اصفهان و محو شواهد تاریخی شهربهواسطه مترو
این باستانشناس افزود :در مورد چهارباغ هم این مسئله وجود داشت
که به نظر شورای فنی اســتناد و گفته میشد دادههای موجود مربوط
به دوران قاجار است مهم نیســت ،پهلوی است مهم نیست ،آثار از بین
رفته و سنگفرش کنید! طرح چنین دیدگاههایی جای سوال است؟!
عضو هیئتعلمی دانشــگاه هنــر اصفهان تصریح کــرد :بیتالمال از
نظر کسی که در حوزه باستانشناســی تحصیالت دارد ثروت فرهنگی
شهر منحصربهفرد اصفهان است .بیتالمال داشتههای تاریخی شهر
ماست که نهتنها برای اصفهان ،بلکه برای کل ایران و جهان مهم است،
نه ظلمی که بهواســطه ساخت مترو واردشــده و منجر به محو شواهد
تاریخی شهر شد.

جدید ادارهکل میراثفرهنگی صنایعدستی وگردشگری استان اصفهان
که قاطعانه وارد میدان شده و دغدغههای جدی برای اصفهان دارد در
حوزه باستانشناسی اســتان اصفهانهم اتفاقات خوبی رخ دهد و ما
شاهد یکسری حرکاتی باشیم که به نفع باستانشناسی شهر و به نفع
باستانشناسی حوضه آبریز زایندهرود و کل اســتان باشد ولی دوباره
تکرارهمان اتفاقات قبلی استکه میگویند آثارقاجاراست مهم نیست،
پهلوی است مهم نیســت ،سفال است ارزشــی ندارد ،معماری است
ضعیف است ،خرده سفال است به درد نمیخورد ،شورای فنی باید نظر
بدهد و پنهان شدن در پشت مردم که برای رفاه مردم باید این روند طی
شود! حرفهایی ازاینقبیل که ما انتظار داریم حداقل از گوش متولیان
میراث شنیده نشــود.مدیرگروه باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان
ادامه داد :امیدوارم با حضور افرادی که در این دوره در بدنه شــهرداری

مگرمیشود آثارچندصدمتری مسجد جامع را اینگونه تفسیرکنید؟!

حضور دارند و دغدغه میراثفرهنگی شهر را دارند و حضور مشاور وزیر

شــجاعی اصفهانی با بیــان اینکه مســئول باستانشناســی اداره کل

بهعنوان مدیرکل اداره میراثفرهنگی استان اصفهان ،بنیانهای جدی

میراثفرهنگی استان اصفهان آثاربهدستآمده درمحل ایستگاه متروی

برای شناخت میراث ناپیدا در شهر و استان گذاشته شود.

خبر روز

اخبار
معاون استانداراصفهان:

رسانه به عنوان صدای مردم نباید خاموش شود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهانگفت :رسانه به عنوان صدای مردم نقش تاثیر
گذاری دربیان مشکالت و مطالبهگری دارد و نباید خاموش شود .محمدرضا جان نثاری درشورای اطالع
رسانی استان اصفهان افزود :اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی موتورمحرک ساختاررسانه ای استان استکه
خود نیزبه ثبات نیازدارد؛ ما ظرفیت و مطلب قابل اطالع رسانی را داریم ،نیروی انسانی وخبرنگارماهرهم
داریم؛ اما اطالع رسانی صحیح انجام نمیدهیم.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان
گفت :بنده به عنوان رییس شورای اطالع رسانی استان ازعملکرد شورا راضی نیستم ،اگرخبرنگاری اطالع
رسانی صحیح و روایت گری صحیح درجامعه انجام ندهد روایت غلط مردم آن جامعه رابه اشتباه می
اندازد.جان نثاری خاطرنشان کرد :اطالع رسانی باید صریح روشن و در چارچوب انقالب اسالمی باشد
و خبرنگار باید شنونده انتقادات و پیشنهادها باشــد.وی اضافه کرد :اگر مطالبه باعث تحریک و تنش
بین استانی شود امنیت ملی ما را به خطرمی اندازد و باید با درایت انجام شود.معاون سیاسی امنیتی و
اجتماعی استانداری اصفهان گفت:شورای اطالع رسانی به عنوان سیاستگذار رسانه ای استان اصفهان
هیچ ممانعت و خط قرمزی دراطالع رسانی ها ندارد مگراندک مواردیکه شورای تامین نقد میکند.وی
افزود :یک خبرنگارباید پیشرفت مصوبات سفرهای مسئوالن را پیگیری و مطالبهکند.جان نثاری اظهار
داشت :حمایت از رسانه ها به خصوص رسانه های مکتوب و خبرنگار باید در دستور کار مسئوالن ما قرار
بگیرد هم مشکالت ساختاری و پشتیبانی روند و فرآیند رسانه و هم اصحاب رسانه باید حمایت شوند.

فرمانداراصفهان:

اوقات فراغت تابستان امسال بایدغنیترازسا لهای قبل باشد
محمدعلی احمدی ،فرماندار اصفهان در مراسم افتتاح طرح تابستان فیروزهای اوقات فراغت ناحیه
بسیج امام صادق(ع) ،با بیان اینکه اخالص و معنویت ،رمزموفقیتکارهای سخت و دشواراست ،اظهار
داشت :همافزا بودن پایگاههای بسیج خواهران و برادران با هیئت امنای مساجد وکانونهای فرهنگی،
استمرار برنامههای اوقات فراغت تابستانی بسیج و محوریت مساجد برای برگزاری این برنامهها ،از
جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار دهیم.وی افزود :برنامههای اوقات فراغت تابستان
امسال بایستی با برنامههای سالگذشته متفاوت باشد؛ چراکه امسال مدیران دولت سیزدهم درهمه
عرصهها با دست اندرکاران این برنامهها همراه و همگام هستند.احمدی تاکیدکرد :پایگاههای مقاومت
بسیج باید با بهرهگیری ازظرفیتهای موجود و همکاری دستگاههای اجرایی مختلف بسترالزم را برای
برگزاری هرچه مطلوبتر برنامههای اوقات فراغت فراهم سازند.فرماندار اصفهان با بیان اینکه طرح
تابستان فیروزهای بسیج خدمتی دیگر از سمت بســیجیان به مردم شهر اصفهان است ،عنوان کرد:
هدف این طرح غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تابستان  ۱۴۰۱است.وی خاطرنشان
کرد :همانگونه که در همه عرصهها بسیج در خدمتگزاری به مردم حاضر بوده ،برای این موضوع مهم و
غنیسازی اوقات فراغت نیزبرنامههای مختلفی دارد.

بازسازی رویداد غدیرخم درسال ۱۴۰۱
دبیراجرایی ستاد بازسازی واقعه غدیرخم ازاجرای نمایش طوافکعبه و خطبه خوانی درروزعید غدیر
خم دراصفهان خبرداد .جواد الهی فرگفت :رویدادیکه در ۱۸ذی الحجه اتفاق افتاده ازطوافکعبه تا
خطبه خوانی غدیربه شکل نمایش درآمده و دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.وی افزود :هدف ازاجرای
این رویداد بصیرت افزایی مردم و جهاد تبیین واقعه غدیرخم است و همچنین شاهد خطبه خوانی غدیر
و حقانیت امیرالمومنین(ع) هستیم.دبیراجرایی ستاد بازسازی واقعه غدیرخم افزود :ازعموم مردم
دعوت میکنیم تا شاهد حقانیت امیرالمومنین(ع) به واسطه خطبه خوانی و بیعت مجدد با حضرت
مهدی(عج) باشند.الهی فرگفت :این برنامه در ۲۷تیرازساعت  ۱۷درمحل خیابان امام خمینی(ره)
ورودی عاشق آباد جنب پایانه اتوبوسرانی برگزارخواهد شد.

مدیر مجموعه تاریخی ،فرهنگی و
مذهبی تخت فوالد خبر داد:

آغازطرح توسعه کتابخانه
تخصصی تخت فوالد
طرح توســعه کتابخانه تخصصی مجموعه
تاریخــی ،فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد
باهــدف ایجاد فضایــی بــرای بهرهمندی
دانشــجویان ،پژوهشــگران و عالقهمندان

کرد :بهدلیل تراکم مراکزتجاری و تاریخی دراین بازارو نبود دسترسی به هسته مرکزی آن درزمان بروز
حادثه ،چهارعامل باعث تهدید و بروزبحران میشود .محمدباقرکالهدوزان با بیان اینکه ورود وسایل
نقلیه سبک به بازارو سد معبرکسبه اجازه نمیدهد درمواقع بروزحادثه امدادرسانی بهسرعت دربازار
بزرگ اصفهان انجام شــود ،تصریح کرد :این موضوع باعث میشود سرایت آتش به سایر واحدهای
تجاری سرعت بگیرد ،همچنین وجود شبکههای برق غیرمجاز که کسبه برای روشنایی واحد تجاری
خود به بیرون از مغازه نصب کردند ،ممکن است هر لحظه باعث آتشسوزی و بروز حادثه شود .مدیر
منطقه سه شهرداری اصفهان تصریحکرد :دیگر دلیل تهدید و بروز بحران در بازار بزرگ اصفهان ،وجود
لزا همچون مقوا برای بستهبندی
زمینهای بایرو ساختمانهای فرسودهکه محل انباریا ضایعات اشتعا 
وسایل ،یونولیت و الستیک است که میتواند با حریق کوچک ،بازار اصفهان را تهدید کند.وی افزود :با
توجه به جلسات مکرر برگزار شده با حضور مدیریت بحران استان ،سازمان آتشنشانی و شهرداری
اصفهان درخصوص مطالعات و ارزیابی خطردربرابرحریق و حادثه برای امدادرسانی مطلوب درموقع

اصفهان نباید بازیچه افرادی شود که ثروت نهفته شهررا ازبینببرند

نظر میرسد بخش باستانشناســی اداره کل میراثفرهنگی استان با

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به مشکالت بازاربزرگ اصفهان و بحران احتمالی آن ،اظهار

بحرانی ،به نتایج قابل توجهی دست یافتیم.کالهدوزان با اشاره به طول هشت کیلومتری بازار بزرگ
اصفهان ،گفت :طبق توافقات انجام شــده مقرر شد در راســته بازار که  ۸۵۰۰واحد صنفی وجود دارد،
محلهایی برای تجهیزوســایل اطفای حریق و امدادرسانی فراهم شود تا درمواقع حادثه باکمترین
زمان ممکن نیروهای امدادرسانی بتوانند ازتجهیزات مربوطه استفادهکنند.

شناسایی  ۴۰۰بنای ناایمن در شهر؛

عبرت اصفهان ازمتروپل آبادان
متروپل آبادانکه فروریخت ،بحث ساختمانهای ناایمن داغترشد .بهگزارش صداوسیما ،ماجرای
ساختمانهای ناایمن ،سالهاســت در مرحله شناســایی و تذکر به مالکان است ،اما بعد از فاجعه
آتشسوزی ساختمان پالسکوی تهران ،حساسیت روی این موضوع بیشترشد و حاال دوباره ،پس از
ریزش متروپل آبادان ،نظارتها و اخطارها به مالکان ساختمانهای ناایمن بیشترشده است.معاون
شهرسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ازسالها پیش،کارگروه شناسایی ساختمانهای ناایمن در
اصفهان تشکیل شده ،میگوید :درمرحله اول بررسیها ،حدود  ۴۰۰بنای ناایمن دراصفهان شناسایی
شد.وحید مهدویان میافزاید :بناهای ناایمن اصفهان کامال مشخص شده و قرار است بدون تعارف،
آخرین اخطارها به مالکان این ساختمانها داده شود.بهگفته وی ،البته شهرداری بهتنهایی نمیتواند
ازپس این معضل بربیاد؛ چون مشکالتی ،چون چند مالکیتی و جابهجایی وجود دارد.

رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری:

تابلوهای شهردراختیارکانونهای تبلیغاتی مجوزدارارشاد
قرارمیگیرد
رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت :تابلوهای شهری در اختیار
کانونهای آگهی و تبلیغاتی مجوزدار از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قرار میگیرد و سازههای
تبلیغاتی بین این کانونها به مزایده گذاشته میشود.مجتبی شاهمرادی اظهار کرد :بر اساس قانون
متولی تایید محتوای تبلیغاتی و تجاری تابلوهای شهری ،وزارت ارشاد و در استانها اداره متبوع آن
است و شهرداری تنها سازه تابلوی شهری را در اختیار کانونهای تبلیغاتی قرار میدهد.وی با اشاره
به اینکه شهرداری از لحاظ قانون وظیفهای در راستای نظارت و بررسی محتوای تابلوهای تبلیغاتی
تجاری شهری ندارد و به طورقانونی شهرداری امکان هیچگونه ورود برمحتوا و مشتریان اینکانونها
ندارد ،گفت :هر ساله تابلوهای شهری از سوی شهرداری به مزایده گذاشته میشود و در این مزایده
تنهاکانونهای تبلیغاتی مجوزدارازارشاد امکان شرکت دارند.

شهردار اصفهان:

مشکالت شهرداریها را درسطح ملی پیگیری میکنم
شهرداراصفهان درنخستین نشست شهرداران استانکه درمهمانسرای شهرداری اصفهان برگزارشد،گفت :نخستین نشست شهرداران مراکزشهرستانها دردوره
مزاده ،با توجه به اینکه عضو شورای سازمان شهرداریها
جدید مدیریت شهری به منظورهماندیشی و احصای مشکالت شهرستانها برگزارشد.گفته علی قاس 
و دهیاریهایکشورهستم ،مسائل و مشکالت بزرگیکهگریبانگیرشهرداریهاست را ازاین طریق درسطح ملی مطرح و پیگیری خواهمکرد.قاسم زاده با بیان
اینکه عمده مشکالت و معضالت شهرداریها مشترک است،گفت :فهرستی ازمشکالت و موانعیکه شهرداران درمسیرخدمت با آن روبهرو هستند تهیه شده
است و درسطح ملی آنها را پیگیری خواهیمکرد.درطول این مدت ،ازطریق برگزاری جلساتی درسطح ملی و با شخص معاون اول رییس جمهور ،برای احقاق
حق و حقوق شهرداریها تالشهای بسیاری شده است.وی افزود :شهرداران باید سعیکنند ازطریق رایزنی و ارتباط با نمایندگان مجلس ،حق و حقوق خود را
درسطح ملی مطالبهکنند.شهرداراصفهانگفت :الزم است دربخش اختصاص ارزش افزوده به شهرداریها تالش بیشتریکنیم ،چراکه رقم آن دربودجه ۱۴۰۱
افزایش قابل توجهی داشته استکه میتواند درمان بسیاری ازدردهای شهرداریها باشد.

رشتههای مختلف از کتب گوناگون ،در محل

یک جامعهشناس:

باغ طوبی واقع در آرامســتان تاریخی تخت
فوالد آغاز شد.

شهرداری ،تنها متولی چهارباغ نیست

به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری
اصفهان ،مدیر مجموعه تاریخی ،فرهنگی و
مذهبی تخت فوالد بــا اعالم این خبر گفت:
بهمنظور احیای کتابخانــه تخصصی تخت
فوالد و توسعه فضای فیزیکی مخزن کتاب؛
پــروژه ســاماندهی و افزایش مســاحت
کتابخانه تخت فوالد ظرف مدت  2ماه اجرا
میشود.
ابراهیم عمرانی افزود :با اجرای این پروژه
فضای تحقیقی و مطالعــات تخصصی در
مجموعه تخت فوالد افزایش مییابد و گامی
در راستای تســهیل مطالعه و تحقیق برای
مخاطبین و پژوهشگران برداشته میشود.
وی از وجود بیش از  10هــزار جلد کتاب در

غالمرضا فتحآبادی،جامعه شــناس با اشــاره به
کارکردهــای مثبت و اجتماعی پیــادهراه چهارباغ،
اظهار کــرد :همانطورکه ذهن انســان بــه عنوان
خصوصیترین فضا به شمار میرود ،فضای شهری
بهعنوان عمومیترین فضا معرفی میشــود.وی با
اشاره به نقش شــهرداری در پیشگیری از کاهش
آســیبهای اجتماعی در پیادهراه چهارباغ ،گفت:
شــهرداری تنها متولی پیشــگیری از آســیبها،

این کتابخانــه تخصصی خبــر داد و تاکید

میتوانند از این کتابخانه استفاده کنند.
به گفتــه عمرانــی ،بــرای دانشــجویان و
پژوهشگران رشــتههای مختلفی همچون
تاریخ ،هنــر ،معماری ،جامعهشناســی و
اصفهان شناسی کتب ارزشــمندی در این
کتابخانه موجود است که با توسعه کتابخانه

ســالهای اخیر به خاطر عملکرد خوب شهرداری

استانداری مرکزی بهعنوان دستگاه ستادی ،تمام

اصفهان نسبت به برخی شــهرداریهای شهرهای

دســتگاههای اجرایی را مکلف کنند که هرکدام به

کشــور نهادهای حمایتی ،برخی نهادهای انتظامی

وظایف خود در محور پیــادهراه چهارباغ عمل کرده

و نهادهای اجتماعی در انجام وظایف خود کمکاری

و دادگستری اســتان اصفهان ناظر بر عملکرد این

کردهاند و انجــام وظایف را به شــهرداری اصفهان

دستگاهها باشد و با دستگاههای کمکار برخورد کند.

ســپردهاند.این جامعهشــناس گفــت :در برخی

وی اضافه کرد :درواقع پیادهراه چهارباغ را نمیتوان

پیادهراههای کالنشهرهای کشور و حتی جهان ،تنها

کانون جرم و آســیبهای اجتماعی شهر اصفهان

پلیس حضوری نامحســوس دارد.وی تاکید کرد:

دانســت ،زیرا در این نقطه شهری شاهد بیشترین

اگر به دنبال راهکار برای کاهش معضالت چهارباغ

تعامل انسانها با یکدیگرهستیم؛ تعاملیکه برپایه

هستیم باید سیاســتگذاری اجتماعی صحیحی

خرید ،گذراندن اوقات فراغت و اســتراحت موقت

برای این امــر صورت گیــرد؛ درواقــع فرمانداری

شکلگرفته است.

آگهی مناقصه عمومی (مرحله دوم – نوبت دوم)

کرد :عموم شهروندان با اســتفاده از کارت
عضویت طرح جامع کتابخانههای شهرداری

معضــات فرهنگــی و اجتماعــی نیســت اما در

اصفهان و مهمتر از آن دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شــماره  31تاریخ  1401/1/22شورای اسالمی شهر نســبت به انجام عملیات جدولگذاری و پیاده رو سازی خیابانهای سطح شهر با اعتباری بالغ بر

 10/000/000/000ریال ازمحل اعتبارات شهرداری زیرنظردستگاه نظارت ازطریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .فلذا متقاضیان میتوانند براساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
 -1مهلت دریافت اسناد و مدارک 10 ،روزپس ازدرج نوبت اول آگهی  -2مهلت تحویل اسناد  10روزپس ازچاپ نوبت دوم آگهی  -3شرایط مناقصه

 -4سپرده شرکت درمناقصه  % 5مبلغ اعتبارکه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده  0102847924003نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

 -5درصورتیکه برنده مناقصه اول ،دوم و سوم به ترتیب هریک ظرف مدت یک هفته ازابالغ ،حاضربه واریزوجه و سیرمراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید.
 -6شهرداری دررد و یا قبول پیشنهادات مختاراست.

 -7محل تحویل اسناد ،دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد -8 .سایراطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه مندرجگردیده است.

احسان کوزه گرآرانی – شهردار

م الف1344744:

امکان استفاده از این آثار برای عالقهمندان
فراهم میشود.

آگهی مناقصه عمومی (مرحله دوم – نوبت دوم)

مدیر مجموعه تاریخــی ،فرهنگی و مذهبی
تخــت فــوالد خاطرنشــان کــرد :در نظر
داریــم کتابخانه تخصصی تخــت فوالد ،با
دو رویکــرد تخت فوالد شناســی و رجال و
مشــاهیر اصفهان به کلیه شــهروندان ارائه
خدمت کند.

شهرداری نیاسردرنظردارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره  31تاریخ  1401/1/22شورای اسالمی شهرنسبت به انجام عملیات آسفالت معابرو خیابانهای خاکی سطح شهرشامل (پخت ،حمل ،قیرپاشی و
پخش) با اعتباری بالغ بر 10/000/000/000ریال ازمحل اعتبارات شهرداری زیرنظردستگاه نظارت ازطریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .فلذا متقاضیان میتوانند براساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

 -1مهلت دریافت اسناد و مدارک 10 ،روزپس ازدرج نوبت اول آگهی

 -2مهلت تحویل اسناد  10روزپس ازچاپ نوبت دوم آگهی

 -3شرایط مناقصه

 -4سپرده شرکت درمناقصه  % 5مبلغ اعتبارکه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده  0102847924003نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

 -5درصورتیکه برنده مناقصه اول ،دوم و سوم به ترتیب هریک ظرف مدت یک هفته ازابالغ ،حاضربه واریزوجه و سیرمراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید.
 -6شهرداری دررد و یا قبول پیشنهادات مختاراست.

م الف1344750:

 -7محل تحویل اسناد ،دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد -8 .سایراطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه مندرجگردیده است.

احسان کوزه گرآرانی – شهردار

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
مدیرمسئول :بهمن زینالدین

پنجشنبه  09تیر  30 / 1401ذی القعده  30 / 1443ژوئن  / 2022شماره 3565

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :نشر فرهنگ

رتبه3 :

ضریب کیفی روزنامه53.4 :

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

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

در برنامه بهشت اطلسیها مطرح شد:

توسعه ساختمان سبز؛ عاملی برای توسعه پایدار شهری

دختران امروز ،بهشتیهای آینده را تربیت كنند

حاشیهنشینی ،اسکان غیررســمی و بد مسکنی خواهیم بود ،مضاف بر آن،
این موضوع منجر به افزایش تقاضای انرژی ،افزایش زیرساختها و لزوم
توجه در حفظ و مراقبت از منابع انرژی میشود.
قاریقرآن تصریح کرد :براین اســاس در کنار برنامــه ریزیهایی که برای
تعادل نظام سلسله مراتب ســکونتگاهی و توزیع متناسب جمعیت در پهنه
سرزمینی استان انجام می شود ،میبایســت مبحث طراحی پایدار نیز در
نظر گرفته شود.وی گفت :در حال حاضر که زنگ خطر تغییرات آب و هوایی
و اتمام منابع انرژی غیرقابل تجدید پذیر به صدا در آمده است ،پایداری در
طراحی (ساختمان پایدار) نه تنها به عنوان یک گزینه بلکه یکی از الزامات
اساسی به شمار میآید .مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان با اشاره

خواهر شهید بهشتی در برنامه «بهشت اطلســیها» روایتهایی از سبک و سیره

همه چیزدرکشوردرست میشود .پیروی ازراه شهدا یکی ازمسیرهای تربیت بهشتی

زندگی این شهید بزرگواربیانکرد وگفت :دختران امروز ،بهشتیهای آینده را تربیت

نوجوانان و جوانان است.وی ادامه داد :دختران امروز ما باید برای انتخاب همسر و

کنند.به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان ،حاجیه خانم

پرورش فرزندان خود معنویات را دراولویت قراردهند ،زیرا معنویات پایدارهستند و

حسینی بهشتی دربرنامه «بهشت اطلسیها»که همزمان با سالروزشهادت شهید

نه مادیات و باید بستری فراهم شود تا درون آنها شهدایی مانند شهید بهشتی پرورش

دکترآیت ا ...بهشتی و  ۷۲تن ازیاران انقالب اسالمی درخانه فرهنگ شهید بهشتی

پیداکنند.بهشتی اظهارکرد :عمرما درحالگذراست و باید ازلحظه لحظه آن بهترین

برگزارشد ،اظهارکرد :امروزشهدا دربین ما نیستند اما آرمانهای آنها وجود دارد .ما

استفاده را ببریم .خداوند در قرآن میفرماید :اگر با باری از گناه به وسعت زمین و

باید در مسیر این آرمانها حرکت کنیم تا به تعالی برسیم.وی افزود :شهید بهشتی

آسمان نزد من بیایید من با همان وسعت به سوی مغفرت تو میآیم ،اما مادامیکه

به خداوند عشــق میورزید،کسیکه عاشق خدا باشــد بعد ازاو دیگران عاشقش

گناه نکنی وگناهت را تکرارنکنی.وی تصریحکرد :عمریکه ازخداوند هدیهگرفتهایم

میشوند و این وعده خداوند است.خواهر شهید بهشتی با تاکید بر لزوم همراهی

باالترین ودیعه الهی است و باید از آن استفاده مناسب را ببریم .مشکالت همیشه

پرورش همراه با آموزش گفت :اگر نسل جوان ما در مسیر صحیح پرورش پیدا کند

بوده و هست اما باید بهگونهای برنامه ریزیکنیمکه برای آخرت آماده شویم.

به دالیل پدیدار شــدن موضوع طراحی پایدار اذعان داشــت :در شرایطی
که توســعه شــهرها بدون توجه به کاهش منابع طبیعــی و بحران انرژی،
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت :اســتفاده ازساختمان سبز
(پایدار) در اصفهــان ،راه حلی جهــت تعریف و تحلیل پایــداری در قالب
سیاست ها ومولفه های توسعه ی پایدار است که می توان به صرفه جویی
در مصرف انرژی در ساختمان و توسعه پایدار شهری دست یافت.
علیرضا قاری قرآن ،مدیرکل راه و شهرســازی و رییس شورای هماهنگی
راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این استان از بزرگترین نظام
سکونتگاه شــهری در بین استانهای کشــور برخوردار است ،اظهار داشت:
شهرهای استان اصفهان به دلیل قرارگیری در منطقه کویری ،سابقه زیست
و ســکونت ،وجود محدودیتهای محیطی همچنین تاثیرپذیری از موارد
کالن در سطح ملی با مسائل فراوانی در ابعاد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی
و مدیریت شهری روبه رو هستند.
وی اذعان داشت :مسئله شــهری شدن نظام ســکونتگاهی استان اولین
چالش پیش رو در نظام شهرسازی استان اصفهان محسوب میشود عالوه
بر این ،تحوالت در حوزه ترکیب جمعیتی مناطق شــهری و روســتایی آن
بسیار قابلتوجه است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد :از
سویی دیگر افزایش شهرنشینی در استان اصفهان و پدیده اصفهانی شدن
نقاط سکونتگاهی مجاور کالنشهر اصفهان هرچند از اثرات مثبتی همچون
مدیریت منسجم شهری و بهبود وضعیت خدماترسانی برخوردار است؛ اما
یکی از چالشهای مهم شهرسازی استان به شمار می رود.
وی بیان داشــت :با الحاق این نقاط به شــهر اصفهان شــاهد گســترش

پیامدهای جبران ناپذیری را در پی دارد و موجب میشود بخش عمده ای از
منابع آیندگان کاهش یابد ،موضوع طراحی پایدار پدیدار میشود.
وی گفت :مبحث پایداری در معماری فقط وابسته به پایداری ساختمانها
نیست بلکه بیش از آن به کلیتی به هم پیوســته و تاثیرگذار در ارتقای رفاه
ساکنین و باال بردن کیفیت زندگی انســان ها اشاره دارد که موجب توجه به
مسئله توسعه شهر پایدار نیز میشود.
رییس شــورای هماهنگی راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه
طراحی معماری پایدار وابسته به عوامل زیست محیطی و استفاده بهینه از
منابع انرژی است ،ادامه داد :همچنین شهر پایدار وابسته به معماری پایدار
است و این دو مقوله جدا از هم به دست نمیآید.

قدردانی از مدیران شرکت فوالد مبارکه همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه
همزمان با هفتم تیرماه و سالروز شــهادت آیت ا ...بهشتی و ایام گرامیداشت

داریم .وی افزود :در اصل  ۱۵۶قانون اساسی تعامل بین سازمان ها و صنایع به

هفته قوه قضاییه ،با حضور جمعی از مدیران شــرکت فــوالد مبارکه از زحمات

عنوان نقشه راه در نظر گرفته شده است ،از این رو در حال حاضر مصمم هستیم

تالشــگران عرصه قضــا قدردانی و بــر تعامل و همــکاری فی مابیــن تاکید

تا این همکاری ها را به بهترین شکل ممکن تقویت و استمرار بخشیم .در شرایط

شد.حمیدرضا ابوالحسنی زارع ،رییس دادگســتری شهرستان مبارکه ضمن

کنونی که دشمن اخالل در فرآیند خطوط تولید صنایع بزرگ و مولدی همچون

قدردانی از تالش مدیــران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد :به همراه ســایر

فوالد مبارکه را در دستور کار خود قرار داده است ،مدیران و کارکنان این مراکز باید

همکاران خود در فوالد مبارکه حاضر شدیم تا از نزیک به آن ها خدا قوت گفته و

هوشیارتر از همیشه و البته چند گام جلوتر ،حرکات و دشمنی های بدخواهان را

مراتب قدردانی و حمایت های خود را ازبزرگ ترین واحد صنعتی کشــور اعالم

با اراده آهنین خود و تقویت جریان تولید کشور خنثی کنند.

وی با اشاره به اینکه برخورداری از استاندارد سالمتی یکی از حقوق بنیادی
انسانها در سرتاســر کره خاکی اســت ،گفت :با این حال همزمان با رشد

انتصابات جدید در آبفای استان اصفهان

جمعیت و تراکم ناشــی از آن ،ماشــینی شدن زندگی و دســت اندازی به
طبیعت ،پیامدی جز تنزل کیفیت زندگی و به خطر افتادن ســامتی نصیب
افراد نشده اســت .قاریقرآن خاطرنشان کرد :اســتفاده ازساختمان سبز
(پایدار) در اصفهــان ،راه حلی جهــت تعریف وتحلیل پایــداری در قالب
سیاســتها ومولفههای توســعهی پایدار اســت .به همین دلیل توسعه
ساختمان سبز در شهر اصفهان موضوع مهمی به حساب میآیدو می بایست
در ســطحی کالن به کار گرفته شــود تا بتوان از طریق آن به صرفه جویی در
مصرف انرژی در ساختمان رسید.

جلوگیــری ازهدررفــت آب ازجملــه مواردی اســت که به

صورت یک احساس مشــترک درهمه انســان ها وجود دارد ،اما اغلب خود

را درگیراین مســئله نمی کنند و حاضرنیســتند تغییری درزندگــی روزمره خود

ایجاد کننــد .خانه یکی ازمحــل های صرفه جویی آب اســت .صرفــه جویی آب

در منازل در وهله اول ممکن اســت بی اهمیت به نظر برســد ،ولی کســانی که با
دشواری های کمبود آب آشنا هســتند ،می دانند که اگر هر مشترک بتواند نقشی
هرچند انــدک درصرفه جویــی آب ایفا کند ،با توجــه به تعداد زیاد مشــترکان،

در نهایت مقــدارزیادی آب صرفه جویی خواهد شــد .شــرایط و فضــای زندگی
افراد متفاوت اســت .مســلما راهکارو صرفــه جویی درآب را هرکــس می داند
و تــاش می کنــد روش صرفه جویی و اســتفاده درســت را پیــدا کند.

به موجب احکام صادره از ســوی حســین اکبریان ،مدیر عامل آبفای استان

و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (ع) و پيروی از منويات مقام معظم رهبری

اصفهان ،مجید باقری خولنجانــی به عنوان معاون مالی و پشــتیبانی ،بهروز

و لزوم ايجاد تحول در شركت در امر خدمت رسانی به مردم شريف استان موفق

رفیعی سامانی سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل ،محمود رضا فیروزی

و مويد باشيد .بديهی است اقدامات شما می بايســت در چهارچوب قوانين و

فر سرپرست دفتر قراردادها ،امرا...سلیمانی امین آبادی مشاور مدیر عامل ،و

مقررات مربوطه انجام پذيرد و در همين راستا پاسخگوی مسئوليت های ناشی

نوشین منصوریان به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده منصوب

از آن خواهيد بود ».اضافه می شود مجید باقری از ابتدای سال جاری به عنوان

شد.در بخشی از احکام صاده آمده است « :اميد است با اتكال به خداوند متعال

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت مشغول به خدمت بود.

صرفه جویی در مصرف آب ،ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران

راه های صرفه جویی آب در منازل
 -1مصارف آشپزخانه
بررسی ها نشان می دهدکه بین  ٣٠تا  ٤٠درصد آبیکه وارد منازل می شود درآشپزخانه
مصرف می شــود .مضر بودن پودرهای رخت شویی و مایع های ظرف شویی در منازل

برای افزایش فشار آب شوینده ،از شــیرهای دهنده هوا در مسیر آب استفاده کرد تا با
پاشــیدن آب به صورت قطرات ریز ،در مصرف آب صرفه جویی شود .این روش تا ٥٠
درصد مصرف آب را کاهش می دهد.

و نقش آلودگی آن در آب ها و فاضالب های ناشی از مصارف خانگی محرز شده است.

 -5موقع مسواک زدن آب را ببندید

مهمی در ســامت خانواده خواهد داشــت بلکه در مصرف کمتر آب نیز موثر می افتد.

نیازی نیست که وقتی مشغول مسواک زدن هستید آب همچنان باز بماند .فقط کافی

بنابراین اگراستفاده ازاین مواد به صورتکنترل شده و محدود انجام پذیرد نه تنها سهم
بنابراین حتی االمکان باید سعی شود شست و شوی ظروف در حجم یک لگن آب داغ
انجام شود و سپس مبادرت به آب کشی کرد .در صورت استفاده از ماشین ظرف شویی
برای ظرف هاییکه به چربی و مواد غذایی آغشته نباشند دستگاه رویکوتاه ترین چرخه
تنظیم و توصیه های کارخانه سازنده دســتگاه در راستای صرفه جویی در مصرف آب و
انرژی جدی گرفته شود .همیشه آب آشامیدنی در بطری های در بسته و درون یخچال
نگه داری شود ،تا مجبور نباشیم برای رسیدن به آب سرد ،شیر آب مدتی باز بماند.

است ابتدا آن را باز کرده ،مسوا کتان را خیس کنید و آب را ببندید و در آخر کار موقع آب
کشیدن دهان ،آن را باز کنید .در شست و شوی دست و صورت و وضو گرفتن هم سعی
شود شیر آب کمتر باز بماند و با استفاده از یک لیوان آب این کار صورت گیرد.

 -6کاهش حجم فالش تانک
وجود فالش تانک های پر حجم و یا ســیفون معیوب در توالت می تواند در هر ساعت
 ٤٠تا  ١٠٠لیتر آب را هدر دهد .به طور نســبی یک خانواده متوسط در ایران  ٤٢درصد آب

 -2ماشین ظرفشویی و لباسشویی را پراستفاده کنید

تخصیص داده شــده در منزل را روانه زه کش فاضالب ها می کند.اگر در منازلی فالش

برای صرفهجویی بهینه در مصرف آب ،ماشین ظرفشــویی و لباسشویی باید حتما با

تانک های پرحجم نصب شده و تعویض آن هزینه براست ،با استفاده ازابزارآالت ساده

ظرفیت کامل مورد استفاده قرار گیرند .بیشــتر تولیدکنندگان شویندههای مخصوص
ماشین ظرفشویی توصیه میکنندکه ظروف را قبل ازگذاشتن درماشین ،آب نگیرید تا
در مصرف آب صرفه جویی شود .درمورد ماشین لباسشویی نیز از زدن دکمه دور اضافه
خودداری کنید زیرا دستگاه برای آبگیری بیشتر لباسها  ۲۰لیتر بیشتر آب مصرف
خواهدکرد .وقتی میخواهید دستگاه را نصفه پرکنید ،سطح آب را مطابق با حجم
لباسها تعیین کنید .دستگاههای لباسشویی قدیمیتان را عوض کنید .ماشین
لباسشوییهای جدید  ۳۵-۵۰درصد آب و  ۵۰درصد انرژیکمتری برای هربارکارکردن
مصرف میکنند .برای شست وشوی لباس های خیلیکثیف ،ماشین های لباسشویی
اتوماتیک به مراتب از غیراتوماتیک مناسب ترند و کمتر آب مصرف می کنند در صورت
استفاده از ماشــین نوع دوم از تکرار در تخلیه و پر کردن آب برای شستن لباس های
خیلیکثیف اجتنابکنید.

مثل بطری های حاوی شن و قراردادن درداخل فالش تانک می توانیم ازمیزان مصرف
اضافی آب بکاهیم .از قرار دادن آجر در فالش تانک به دلیل وجود خرده آجر و گرفتگی
فالش تانک خودداری شود.

 -7توالتها را برای نشتی چک کنید
کمی رنگ خوراکی در مخزن توالت فرنگی بریزید ،اگر بدون ســیفون زدن ،رنگ تا ۳۰
دقیقه به کاسه توالت تراوش کرد ،نشتی وجود دارد که باید بالفاصله تعمیر شود.

 -8جلوگیری ازچکه کردن شیرآب و سردوش ها
چکه کردن و بسته نشدن کامل شیر آب ،می تواند تلفات بسیار زیاد آب را در پی داشته

 -3استفاده ازدستگاههای دفع زباله را
محدود کنید
این دستگاههاکه زیرسینک ظرفشویی نصب میشوند برای عملکرد
درست به آب زیادی نیازدارند و میزان مواد جامد داخل انبارفاضالب
خانگی را بیشتر کرده که موجب مشکل میشود.

 -4استحمام
بررسی ها نشــان می دهد که برای هر بار اســتحمام  ١٢٠لیتر آب
مصرف می شود .یکی از راه های دیگر صرفه جویی در حمام آن است
که لوله کشی ساختمان طوری انجام شود که با کمترین اتالف آب ،آب
گرم به دوش برسد .در جاهایی که امکانات فنی اجازه می دهد می توان

باشد .می توان میزان آب تلف شــده در یک دوره زمانی را با قراردادن یک سطل در زیر
شیرآب معیوب اندازه گیری کرد.

 -9ازکنتورآب برای چک کردن نشتیهای پنهان آب
استفاده کنید
کنتور آب خانه را بخوانید ،دو ساعت از آب استفاده نکرده و دوباره عدد آن را بخوانید .اگر
عدد یکسان نباشد حتما نشتی در خانه وجود دارد.

 -10صرفه جویی درخانه اقتصاد خانواده
در منازلی که صرفه جویی در خانه اقتصاد خانواده  ،انبســاط سیســتم شــوفاژ آن ها
در پشــت بام قرار دارد باید سعی شــود با تنظیم زنگ ساعت از پرشــدن و سر رفتن
صرفه جویی در خانه اقتصاد خانواده و اتالف آب جلوگیری کرد.

