
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 12 تیر 1401
03 ذی الحجه  1443

03  جوالی   2022
 شماره 3567   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکلصمتاصفهان:محصوالتواحدهایصنعتیوتولیدیاصفهانبه۱۰۴کشورصادرمیشود؛

فرصت طالیی صادرات

رییس دادگستری استان خبرداد:

بازگشت 3 هزار و 230 کارگر 
به چرخه کار در اصفهان

تصمیم عجیب مدیران 
ذوب آهن برای انحالل 

رشته های ورزشی!

مناطق سجزی و جرقویه 
اصفهان، کانون های 

اصلی  گرد وخاک هستند

صرفه جویی 5 مگاواتی 
در مصرف برق معابر 

اصفهان

در آیین تودیع و معارفه مدیران 
عامل شرکت آبفای استان 

مطرح شد:
 چالش های اصفهان

 به دلیل جاری نبودن 
زاینده رود، نیازمند توجه 

ویژه وزارت نیرو است

 خطر خانه به دوشی 
بیخ گوش اولین مرکز اتیسم کشور در اصفهان؛

نوری که خاموش می شود

اعزام اردوی راهیان نور از 
اصفهان به غرب کشور آغاز شد
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آگهی مزایده عمومی

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان  م الف:1345705

اداره امور شعب بانک ملی اســتان اصفهان در نظر دارد کاالهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره  گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره  مزایده 1001001195000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت 1401/04/11 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/04/28

تاریخ بازدید: 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/27 ساعت 08:00 تا 12:00 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/04/28 ساعت 19 

زمان بازگشایی 1401/04/29 ساعت 10:00 زمان اعالم به برنده 1401/04/30 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 

)در صورت وجوه هزینه مربوط( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )و ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده و 

واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021       دفتر ثبت نام اصفهان 88969737 – 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش< ثبت نام / پروفایل مزایده گر < موجود است.

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی  یک مرحله ای

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان  م الف:1345701

1( موضوع مناقصه:

ups خرید باتری صنعتی با کاربرد در

2( محل تحویل شهر اصفهان انبار اداره امور شعب بانک ملی ، هزینه حمل تا محل تحویل بعهده تامین کننده می باشد 

3( شرایط پذیرش : مشخصات فنی پیوست در اسناد مناقصه

4( محل دریافت اسناد مناقصه : 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمی

5( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ 1401/04/09 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/04/16 ساعت 19:00 بعد از ظهر 

6( مهلت ارسال پاکت ها : 

تا تاریخ 1401/04/30 ساعت 19:00 

7(زمان بازگشایی: 
ساعت 10 صبح یکشنبه 1401/05/02 

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمی www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2001001195000005

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذاری اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزی راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.

سوء قصد نافرجام به امام 
جماعت مسجدی در اصفهان

  حفظ اقلیم اصفهان
 یک وظیفه ملی است

اینجا برای نفس کشیدن هوا  کم است
اصفهانی ها بهار امسال 49 روز هوای آلوده نفس کشیدند؛

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان               

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق 
مناقصه عمومی دو مرحله ای به فروشنده  واجد صالحيت واگذار نمايد

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان - امور تداركات و انبارها

تاريخ بازگشايی شماره مناقصهموضوع مناقصه رديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

1
تجدید مناقصه  
خرید کامپیوتر 

2246/14011401.04.02 08/30700.000.000

2
تجدید مناقصه  
خرید انواع کنتور 

2247/14011401.04.0208/453.690.000.000

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دو شنبه  مورخ 1401/04/13 تا ساعت 00 : 18  روز دوشنبه  مورخ 1401/04/20 بصورت الکترونیکی و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 تا ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 بصورت الکترونیکی و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1(ضمانت نامه بانكی 
معتبر 2(ضمانتنامه صادره از موسســات بیمه گر و بیمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 4(فيش 
واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0105042522005  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد 

سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير توضيحات : 
1-هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های  زاینده رود – عصر ایرانیان  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2-داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشــتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 
حاصل نمايند.

 www.setadiran.ir 3-اســناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس 
  http://iets.mporg.ir  قابل دسترســی ميباشــد وهمچنين آگهی اين مناقصه در ســايت پايگاه ملی مناقصات ايــران بــه آدرس 

قابل دسترسی می باشد . 
4-به پيشــنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون ســپرده معتبر و يا الك گرفته شــده با الك غلطگير و يا 

پيشنهاداتی كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5-کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده 

شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6-آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7-الزم اســت مناقصه گــران در صورت عــدم عضویت قبلــی ، مراحل ثبــت نام در ســایت تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
به  آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس1456 -دفتر ثبت نام 33999818 

نوبت اول

نوبت اول
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روسیه از چندین توافق با شورای اروپا خارج شد
با فرمان میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه این کشور از چندین توافق با شورای اروپا خارج شده 
است.به گزارش خبرگزاری تاس، بر اساس این دستور روسیه از گروه همکاری بین المللی شورای اروپا 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، توافق نامه همکاری برای پیشگیری و حفاظت در برابر بالیای طبیعی 
خارج می شود. عالوه بر این، روسیه دیگر در صندوق حمایت فرهنگی شورای اروپا و رصدخانه سمعی و 
بصری اروپا حضور نخواهد داشت. روسیه ۲۶ سال پیش به شورای اروپا پیوست. از سال ۱۹۹۶ تاکنون 
این کشور توافق نامه های متعددی با این شورا امضا کرده است. در پی افزایش تنش ها میان روسیه و 
کشورهای اروپایی به دلیل آغاز جنگ در اوکراین، مسکو در ۱۵ مارس روند خروج از شورای اروپا را آغاز 
کرد.در میان افزایش فشارها برای سلب عضویت روسیه در شورای اروپا، مسکو در ماه اسفند اعالم کرد که 
از این شورا خارج می شوداین تصمیم به عضویت ربع قرن روسیه در این شورا پایان می دهد و همچنین 

به مسکو اجازه  داده تا در صورت تصمیم مقامات، مجازات اعدام را دوباره اعمال کند. 
  

درخواست اوکراین از ترکیه برای توقیف کشتی روسیه
اوکراین از ترکیه خواست کشتی باری »ژیبک ژولی« با پرچم روسیه را به اتهام حمل غالت از بردیانسک 
اوکراین توقیف کند.به گزارش رویترز، دادستان کل اوکراین از ترکیه خواست این کشتی را بازرسی و از بار 
غالت آن نمونه برداری کند.  یوگنی بالیتسکی رییس اداره نظامی- غیرنظامی منطقه بردیانسک اعالم 
کرده بود که بندر بردیانسک فعالیت خود را از سر گرفته و اولین کشتی تجاری با ۷ هزار تن غله این بندر را 
ترک کرده است.به گزارش ایرنا، ادعا شده که نیروهای روسیه در پی حمالت خود به اوکراین، از چند هفته 
پیش به تدریج کنترل ذخایر غالت اوکراین را به دست گرفته و صادرات این محصوالت را فلج کرده اند که 
این مسئله نگرانی از بحران جهانی غذا را افزایش داده است. به تازگی کشورهای عضو گروه ۷ در نشست 
برلین نسبت به همکاری نزدیک با یکدیگر برای اجازه صادرات غالت از اوکراین وعده داده و روسیه را 

نسبت به تشدید عمدی بحران جهانی غذا و انرژی متهم کردند.
 

 وزیر خارجه فنالند:

 احتمال گسترش جنگ به اروپا وجود دارد
»پکا هاویستو« وزیر خارجه فنالند شامگاه جمعه گفت که احتمال گسترده شدن جنگ به اروپا وجود 
دارد.وی که با شبکه خبری »ســی ان ان« مصاحبه می کرد، افزود: »احتمال گسترده شدن جنگ 
به اروپا وجود دارد به همین دلیل حمایت از اوکراین بســیار مهم است«. وزیر خارجه فنالند اضافه 
کرد: »ساختار امنیتی در اروپا به دلیل جنگ در اوکراین فروپاشیده است«.»ینس استولتنبرگ« 
دبیرکل ناتو  نیز  طی ســخنرانی در نشست سران ناتو در شــهر مادرید گفت که این اتحاد نظامی با 
بزرگ ترین چالش از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است.کشــورهای عضو ناتو در نشست سال 
۲۰۱۶ در ورشو نیز بر سر افزایش نیروهای نظامی حاضر در شرق اروپا از جمله در لهستان، استونی، 

لتونی و لیتوانی به توافق رسیدند.
 

71 درصد آمریکایی ها مخالف نامزدی »بایدن« هستند
نتایج نظرسنجی جدید دانشــگاه هاروارد و هریس نشــان داد که ۷۱ درصد از شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی با نامزدی مجدد بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مخالف و ۲۹ درصد نیز موافق 
هستند.به گزارش بامداد شنبه  ایرنا از هیل، بر اساس این نظرسنجی، از هر ۱۰ آمریکایی ۷ نفر با نامزدی 
مجدد جو بایدن، رییس جمهور این کشور در انتخابات ۲۰۲۴ مخالف هستند. در میان گروه مخالفان 
شرکت دوباره بایدن در انتخابات، ۴۵ درصد دلیل مخالفت خود را بد بودن بایدن اعالم کردند، در حالی 
که حدود یک سوم پاسخ دهندگان معتقد بودند بایدن سن باالیی دارد و حدود یک چهارم گفتند که زمان 

تغییر فرا رسیده است. 

توافق هسته ای ایران و درگیری های درون سازمانی موساد و ارتش اسراییل؛

در هر حالت »تل آویو« نگران است

دیپلماسی ایرانی: با اینکه روزنامه یدیوت آحارانوت در شمار روز یکشنبه 
خود در تفسیری به وجود اختالف نظر بین دســتگاه اطالعاتی ارتش و 
موساد درباره سودمند بودن بازگشت آمریکا به توافق هسته ای با ایران 
پرداخته، اما باید توجه داشت که مسئله پیچیده تر از آن است که در این 
مقاله مطرح شده اســت. مسئله مهم این اســت که در درون موساد و 

نیروهای مسلح اسراییل در این زمینه مجادله شدید وجود دارد.  
در واقع نفتالی بنت، نخســت وزیری که به تازگی کنار رفت، یائیر الپید، 
نخست وزیر کنونی و نتانیاهو نخست وزیر پیشین، اگر فقط در یک مورد 
اتفاق نظر داشته باشــند آن هم مخالفت با بازگشت آمریکا به برجام و 

احیای توافق هسته ای ایران است. 
از قرار، ژنرال اویو کوخاوی، رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل با احیای 
توافق هسته ای مخالف است اما ژنرال آرون هلیوا، رییس دایره اطالعات 

ارتش از بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته ای حمایت می کند.  
با اینکه اکثریت فرماندهان کنونی و پیشــین ارتش اسراییل از احیای 
توافق هسته ای اســتقبال می کند، اما گادی ایزنکوت فرمانده پیشین 
ارتش، عاموس یادلین، رییس پیشــین اطالعات ارتش و درور شالوم، 
رییس اداره تجزیه و تحلیل دایره اطالعات ارتش اســراییل می گویند 
به تعویق انداختن خطر هسته ای ایران تا ســال ۲۰۲۵، گزینه مطلوبی 

اســت و به همین علت کوخاوی در مخالفت با احیای توافق هسته ای، 
تنها مانده است. 

یوسی کوپر واسر، رییس پیشــین اداره تجزیه و تحلیل دایره اطالعات 
ارتش نیز همانند یعقوب امیدرور، از ژنرال های بازنشسته ارتش و رییس 
پیشین شورای امنیت ملی اسراییل، به شدت با احیای توافق هسته ای 
مخالفند. در میان مقامات کنونی و پیشین موساد نیز درباره احیای توافق 
هســته ای اختالف نظر جدی وجود دارد. دیوید بارنیا، رییس موساد و 
یوسی کوهن رییس پیشین سازمان جاسوسی اســراییل به شدت با 
احیای توافق هسته ای مخالف هستند. اما بسیاری از مقامات پیشین 
موساد از بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته ای استقبال و از اقدام 
ترامپ در خروج از برجام به شدت انتقاد می کنند و این اقدام را فاجعه 
آمیز می دانند. اختالف نظر در میان مقامات کنونی و پیشین موساد درباره 
احیای برجام شاید شــدیدترین اختالف میان مقامات این سازمان در 
خالل یک دهه گذشته محسوب می شود.  در بحث هایی که در گذشته 
درباره مســئله احیای برجام در میان مقامات بلندپایه دولت اســراییل 
جریان داشت، بسیاری از مقامات موساد و ارتش اسراییل با ایهود باراک، 
وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسراییل که مخالف 
برجام بودند، اختالف عقیده داشــتند. باراک و نتانیاهو در فاصله سال 

های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ آشکارا اعالم کردند که خواستار پیش دستی در حمله به 
تاسیسات هسته ای ایران هستند؛ اما مقامات موساد و ارتش اسراییل 
با این اقدام مخالفت کردند. پس از انتصاب کوهن به ریاســت موساد، 
رویکرد این سازمان تغییر کرد و از طرح حمله به تاسیسات هسته ای ایران 
حمایت کرد.  به هر حال از فوریه سال جاری و شاید دقیق تر بگوییم از ماه 
گذشته تاکنون، بارنیا، رییس موساد با حمالت پی درپی به برنامه هسته 
ای ایران و پرسنل سپاه پاسداران، بدون توجه به وضعیت گفت وگوهایی 

هسته ای، ایران را سراسیمه ساخته است. 
انتظار می رود در ائتالفی که بین الپید و گانتز به وجود آمده است، مخالفت 
با بازگشت آمریکا به برجام کم رنگ تر شود و عملیات پنهان موساد علیه 
ایران نیز کاهش یابد. به هرحال اگر توافقی درباره احیای برجام به دست 
آید، حمالت اســراییل علیه ایران فروکش خواهــد کرد؛اما گزینه های 
نظامی پنهان برای اجرا در هر لحظــه ممکن، به قوت خود باقی خواهند 
ماند. اگر توافقی به دست نیاید، احتماال جنگ اعالن نشده اسراییل علیه 
ایران ادامه خواهد یافت و چنانچه توافق حاصل شود  و محدودیت های 
عمده ای که بر اساس برجام بر فعالیت های هسته ای ایران اعمال شده 
است در ســال ۲۰۲۵ برداشته شــوند، گزینه های نظامی بایگانی شده 

اسراییل علیه ایران احتماال بار دیگر به جریان خواهند افتاد.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی خواستار 
انعطاف بیشــتر آمریکا در مذاکرات احیای برجام 
برای حصول توافق شد.میخائیل اولیانوف، نماینده 
دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین طی 
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر گفت وگوی 
معاونان وزیران امورخارجه ایران و روســیه درباره 
برجام را مثبت ارزیابی کرد.وی در پیام خود نوشت: 
این نشست یک تبادل نظر بســیار حرفه ای درباره 
وضعیت کنونی برجام و چشــم اندازهای مذاکرات 
وین بود.اولیانوف افزود: ارزیابی من این است که 
با وجود  تمام دشواری ها توافق هسته ای همچنان 

قابل اجراســت. بــرای اینکه این اتفــاق رخ دهد، 
آمریکا می بایســت انعطاف بیشتری از خود نشان 
دهد.علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
و مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات احیای 
برجام در سفر به مسکو با سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده است.در تصویر 
منتشر شــده  از این دیدار، اولیانوف مذاکره کننده 
ارشد روســیه در مذاکرات احیای برجام نیز در این 
دیدار حضور داشته است.این دیدار و رایزنی پس از 
نشست دو روزه دوحه که به صورت غیرمستقیم میان 
ایران و آمریکا با وساطت اتحادیه اروپا در روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد، انجام شده است.
خبر مربوط به سفر علی باقری به مسکو و دیدارش 
با معاون وزیر امور خارجه روسیه را حساب کاربری 
نمایندگی روســیه در وین با انتشــار عکسی از این 

دیدار منتشر کرده است.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی: 

آمریکا برای حصول توافق، انعطاف بیشتری نشان دهد

رژیم صهیونیستی در سفر رییس جمهور آمریکا به منطقه فهرستی از »گزینه های دیپلماتیک« برای افزایش فشار به ایران به او ارائه خواهد کرد.پایگاه »المانیتور« 
به نقل از برخی منابع صهیونیستی گزارش داده مقام های اسراییلی در جریان سفر »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی فهرستی از »راهکارهای 
دیپلماتیک« درباره ایران به او ارائه خواهد کرد.یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی به پایگاه المانیتور گفت اسراییل فهرستی از تدابیر دیپلماتیک برای افزایش فشار 
بر ایران و وادار کردن این کشور به دست کشیدن از برنامه هسته ای خود جمع آوری کرده است.این مقام رژیم صهیونیستی گفت: »روش هایی برای جلوگیری از 
پروژه هسته ای ]ایران[ وجود دارند که نظامی نیستند. غرب و ایاالت متحده تا کنون از همه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی که در اختیار دارند استفاده نکرده اند.«

وی در ادمه مدعی شــد: »ایرانی ها این را می دانند و با توجه به وضعیتی که دارند مقاومت در برابر تدابیر جدید را سخت خواهند یافت. ما قصد داریم ]به بایدن[ 
درباره توافق هسته ای جدید هشدار دهیم و راهکار جایگزین مشــخصی به او ارائه کنیم.«رژیم صهیونیستی تنها دارنده ســالح های هسته ای در منطقه غرب 
آسیاست که با حمایت های آمریکا برنامه تسلیحاتی خود را از هر گونه نظارت بین المللی دور نگاه داشته است.المانیتور نوشته موساد )سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی( بازگشت آمریکا به توافق هسته ای را امری می داند که حتما اتفاق خواهد افتاد. طبق ادعای این رسانه، این ارزیابی موساد منطق بسیار ساده ای 
دارد و آن این است که هیچ کدام از دو طرف راه جایگزین دیگری ندارند.دولت »جو بایدن« مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت 
اتریش زمینه های الزم برای بازگشت کشورش به توافق هسته ای برجام را فراهم کند، اما تا کنون بدون انجام اقدامات الزم برای عمل به این وعده عمال سیاست 

فشار حداکثری را علیه ایران ادامه داده است.

سوژه روزدیکته صهیونیست ها به »بایدن« درباره ایران

وز عکس ر

ژست متفاوت 
همسر رییس 
 جمهور فیلیپین

 در مراسم سوگند

 پیشنهاد روزنامه جمهوری اسالمی
 برای تغییر تیم مذاکره برجام

 روزنامه جمهوری اســالمی نوشــت: نباید انتظار داشــت مذاکــرات برجامی قطر به ســرعت و
  در همان روزهای اول به نتیجه برســد. ایران، در اوایل ریاســت جمهوری »بایــدن« و حاکمیت

 کنونی دموکرات ها بر آمریکا، فرصت مناســبی برای احیای برجام به دســت آورده  و دولت قبلی 
 اعالم کرده بود که می تواند کار را تمام کند ولی اجازه نیافت و ادامه کار به بعد از انتخابات ریاســت

  جمهوری ۱۴۰۰ موکول شــد و به دســت گــروه جدیــد مذاکره کننــده افتاد.اکنــون دو فرصت 
 در اختیار اســت؛ یکی همان حاکمیت دموکرات ها بر آمریکا که الاقل در اصل بازگشــت به برجام
  بــا جمهوری خواهان تفــاوت نظر و ادعــای بازگشــت دارند. فرصــت دیگــر پادرمیانی بعضی
  کشــورهای جنوب خلیج فارس ازجمله قطر است که درصدد هســتند کاری کنند که مذاکرات به

 نتیجه برســد و توافق حاصل شــود.از این فرصت ها فقــط در صورتی می توان اســتفاده کرد که 
مذاکره کنندگان واقعا به احیای  برجام اعتقاد داشته باشــند و بخواهند بن بست ها را بردارند و کار 
را به نتیجه نهایی برسانند. انتظار مردم ایران این نیســت که توافق به هر قیمتی حاصل شود ولی 
 در این هم تردیدی نیســت که اکثریت مردم طرفدار رســیدن به توافق و احیای برجام هســتند. 
 ما نباید اجازه بدهیم مخالفان ایران، از ضعف های طرف مقابل به نفع خودشــان بهره برداری کنند

  و باید تدبیری داشــته باشــیم که از این ضعف ها بهره برداری کنیم و مذاکــرات برجامی را به نفع 
ایران به نتیجه برسانیم.

 
روزنامه اصولگرا: 

غربی ها شکست مذاکرات قطر را به گردن ایران انداختند
روزنامه جوان نوشت: با شروع دور جدید مذاکرات هسته ای در قطر، باز هم تبلیغات و فضاسازی 
غربی ها علیه ایران شروع شده است تا این کشور را تحت فشــار قرار دهند.در همین حال سفرای 
کشورهای اروپا در سازمان ملل، همگی مسئولیت شکست مذاکرات در دوحه و در نهایت شکست 

کلی احیای برجام را به دوش ایران گذاشته اند.
باربارا وودوارد، سفیر انگلیس در سازمان ملل پنجشنبه شب ادعا کرد: »ایران باید فورا این توافق را 
انجام دهد؛ توافقی بهتر از این وجود نخواهد داشت.« ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان 
ملل در نشست شورای امنیت گفت: »ایران هنوز هیچ فوریت واقعی برای انعقاد توافق، پایان دادن 
به بحران هسته ای کنونی و دستیابی به لغو مهم تحریم ها نشان نداده است.« نیکالس دی ریویر، 
سفیر فرانسه در ســازمان ملل نیز گفت: »ایران نه  تنها پیشنهاد روی میز را قبول نکرده است، بلکه 
موضوعات بیشــتری را نیز اضافه کرده که خارج از برجام با خواســته های حداکثری و غیرواقعی 
است.«آمریکا و متحدانش با متهم کردن ایران به اخالل در روند مذاکرات درصدد هستند هرگونه 
شکست در مذاکرات را به گردن ایران انداخته و افکار عمومی جهانی را فریب دهند. درحالی که مقصر 
اصلی شکست مذاکرات، آمریکاست و از زمان خروج یک جانبه از توافق هسته ای، از هر ابزاری برای 

ضربه زدن به ایران کوتاهی نکرده است. 
 

اصالح طلبان فقط دنبال توافق با کدخدا هستند!
»کیهان« نوشــت: در توافق هسته ای موســوم به برجام وزیرخارجه وقت کشــورمان به صراحت 
گفت »هدف از برجام اصال اقتصادی نبود« این گفته به خوبی گویای این نکته است که برای طیف 
اصالح طلب انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام مهم نبوده بلکه آنچه اهمیت داشته برای آنها صرفا 
امضای یک توافق با کدخدا بوده است؛ اما دیپلمات های اخیر کشورمان به شدت بر انتفاع اقتصادی 
ملت ایران پافشاری دارند و اگر این نباشد به راســتی امضای توافق با غرب چه فایده ای برای ما 

داردجز محدود کردن فعالیت های صلح آمیز کشورمان؟

گیشه

»بهارستان«، پیگیر تصویب 
طرح »راهپیمایی معترضان« 
رویــداد ۲۴ نوشــت: محمدحســن آصفری 
نماینده اراک معتقد اســت، هم مجلس و هم 
دولت متوجه شــده اند که فشــار تورم بسیار 
زیاد است و به تبع آن، ســفره مردم نسبت به 
گذشته خیلی کوچک شده اســت. وی اظهار 
کرد: بخشی از فضای ایجاد شده به تحریم های 
بین المللی علیه ایران برمی گردد و بخشی دیگر 
آن، داخلــی و به خاطر تصمیمــات نپخته ای 
است که از گذشــته تا امروز گرفته شده است.

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشور 
گفت: دولت گذشته هم، همه را معطل برجام 
و برداشــتن تحریم ها کرد و هیچ گاه الیحه ای 
را به مجلس در جهت اصالح ســاختار اقتصاد 
و جراحی اقتصادی نفرســتاد. اگر این روند از 
گذشته به مرور آغاز می شد، اکنون شاهد این 

حجم از فشار بر زندگی مردم نبودیم.
آصفری در پاســخ به اینکه مماشات مجلس 
با دولت تا چــه زمانی ادامه خواهد داشــت؟ 
گفت: به اعتقاد من، دولــت تاکنون در نظارت 
بر کار دولت، کوتاهی نکرده است. تذکر، سوال 
و حتی اســتیضاح هایی که در دستور کار است 
این گواه را می دهد. با این تفاســیر، دولت هم 
متوجه برخی مسائل شده و از این رو، سرعت 
جراحی اقتصادی را کم کرده است.نماینده اراک 
در واکنش به فضای امنیتی کشــور که به تبع 
اعتراضات مردمی شکل گرفته است، ادامه داد: 
اعتراض به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و 
اساسا هر اعتراضی که بدون سالح باشد، اجازه 
آن در قانون اساسی دیده شده است. شایسته 
نیست فردی به نفس اعتراض مسالمت آمیز، 
اعتراض کنــد. موضوعی که نگرانی هــا را زیاد 
کرده، حضور افرادی است که گاهی شکم شان 
ســیر اســت، اما در این اعتراضات مردمی و 
صنفی، دنبال سوءاستفاده هستند.وی افزود: 
به طور مثال، اعتراض بازنشسته ها و معلمان 
حق اســت، ولی باید افراد غیرمرتبط را از این 
 صنف ها جدا کرد. از این رو در کمیسیون شوراها

  و امــور داخلــی کشــور، در حــال بررســی 
 طرحی هســتیم که اجازه راهپیمایی با مجوز 

را به معترضان بدهیم. 

انتظار می رود در ائتالفی که بین الپید و گانتز به وجود 
آمده است، مخالفت با بازگشت آمریکا به برجام کم رنگ 
تر شود و عملیات پنهان موساد علیه ایران نیز کاهش 
یابد. به هرحال اگر توافقی درباره احیای برجام به دست 

آید، حمالت اسراییل علیه ایران فروکش خواهد کرد

بین الملل
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رییس دادگستری استان خبرداد:

بازگشت 3 هزار و 230 کارگر به چرخه کار در اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با پیگیری دادگستری اصفهان از تعطیلی ۱۰۵ واحد تولیدی 
جلوگیری شد.حجت االسالم اسدا... جعفری در باره فعالیت ستاد اجرایی سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان اظهار کرد:طی یک سال گذشته تعداد ۱۳ جلسه در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال برگزار شده و تعداد ۱۰۵ مصوبه در این زمینه نیز به تصویب رسیده 
است.در این مدت ۱۳۴ بازدید از واحد های تولیدی انجام و ۹۷ جلسه راجع به پیگیری مصوبات برگزار 
شده و تعداد ۴۸۱ مورد مکاتبه قضایی صورت گرفته است.به گفته وی، براساس آمار های ثبت شده تعداد 
۱۰۵ واحد تولیدی شامل: کارخانه، کارگاه و شرکت با پیگیری های ستاد احیا از تعطیلی آن ها جلوگیری به 
عمل آمده است.رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی، تعداد ۳ 
هزارو ۲۳۰ کارگر به چرخه کار در واحد های تولیدی احیا شده بازگشته اند و همچنین با پیگیری ستاد جهت 

حل مشکالت واحد های تولیدی، تعداد ۱۱ هزارو ۵۰۰ فرصت شغلی تثبیت شده است.
 

صرفه جویی 5 مگاواتی در مصرف برق معابر اصفهان
در کنترل روشنایی معابر، فضای سبز سطح شهر و نور پردازی ها به میزان ۵ مگاوات در شهر اصفهان 
صرفه جویی شد.سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان در نشســت مدیریت کاهش پیک بار در 
شرکت توانیر با تاکید مدیریت مصرف برق و برق رسانی مداوم با اشاره به کنترل روشنایی معابر، 
فضای سبز سطح شــهر و نور پردازی ها گفت: با توجه به رسیدن فصل گرما یک ناترازی در مصرف 
برق ایجاد می شود و شرکت توزیع برق اصفهان ۸۰ درصد تعهدات مدیریت مصرف را عملیاتی کرده 
است.علیرضا کشانی افزود: با یک در میان کردن ۶۷ هزار چراغ روشنایی معابر کاهش مصرفی ۱۰ 
مگاوات در هر ساعت را در شب به همراه داشته و با تبدیل ۳۸ هزار المپ پرمصرف ۱۲۵ وات به ۲۰ 
وات ال ای دی نیز ۸/۳ مگاوات در هر ساعت در شب صرفه جویی شده است.با تنظیم فتوسل های 
نجومی در خاموش و روشــن شــدن روشــنایی معابر، ۲۵ صدم مگاوات، در کاهش روشنایی و 
نورپردازی پارک، آرامســتان و مراکز فرهنگی و ورزشی، معابر شــهرداری به میزان یک مگاوات و 
روشنایی ســاختمان های اداری و محوطه ها به میزان ۲ مگاوات کاهش مصرف به همراه داشته 
است.سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان از کاهش ۲ مگاواتی مصرف برق در روشنایی معابر و 
مراکز نظامی نیز خبر داد و گفت: لوستر و میوه فروش ها هم یک مگاوات ما را در مدیریت مصرف 
همراهی کرده اند.به گفته وی، در حوزه کشاورزی ۲۵ مگاوات، عمومی و اداری ۲۱ مگاوات، مولد های 
خود تامین ۲۳ مگاوات و در حوزه صنعتی ۷۵ مگاوات مدیریت بار صورت گرفته و به عبارتی شرکت 

توزیع برق اصفهان ۸۰ درصد از تعهدات خود را به ثمر رسانده است.
 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

تخفیف هایی که جنس را گران تر می کند
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: مردم فریب تبلیغات دروغین برخی از فروشگاه ها 
را در خصوص قیمت و تخفیف کاال ها نخورند.علی اکبر مختاری گفت: برخی از فروشگاه ها به صورت 
غیر متعارف با تبلیغات دروغین مردم را فریب می دهند، بدین صورت که با باال بردن قیمت مصوب 
کاال و دادن تخفیف دروغین ذهن مردم را فریب می دهند و آن ها را به خرید کاال ترغیب می کنند.وی 
افزود: با یک محاسبه ساده متوجه خواهیم شد حتی کاال با وجود تخفیف از قیمت درج شده روی 
آن هم گران تر برای مشــتری از آب در می آید.به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، 
نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزه کاال و خدمات و ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به قاچاق 
امسال در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.مختاری از مردم خواست در صورت 
مشــاهده تخلفاتی مبنی بر گران فروشی، تبلیغ خالف واقع و ... با ســامانه ۱۲۴ تماس بگیرند تا 

موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد شود.

مدیرکل صمت اصفهان می گوید: محصوالت واحدهای صنعتی و تولیدی اصفهان به ۱۰۴ کشور صادر می شود؛

فرصت طالیی صادرات

مدیرکل صنعت، معــدن و تجارت اصفهان گفت: بر اســاس آخرین 
آمار محصوالت مختلف واحدهای صنعتی و تولیدی این اســتان به 
۱۰۴ کشور صادر شده و امید است در ســال جاری میزان صادرات باز 

هم افزایش یابد.
امیرحســین کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال ۱۴۰۰ 
حدود یک هزار و ۴۴۸ قلم کاال از مبدأ اســتان اصفهان به ۱۰۴ کشور 
صادر شد که  ارزش صادرات استان در سال گذشته حدود هزار و ۳۵۰ 
میلیون دالر بود و پیش بینی می شود که در سال جاری افزایش یابد 

و به هزار و ۶۷۶ میلیون دالر برسد.
کمیلی با بیان اینکه میزان صادرات و واردات اســتان اصفهان در وزن 
و ارزش در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ با رشــد مواجه بود، اضافه کرد: 
عراق، افغانستان و امارات عمده کشــورهای هدف صادراتی اصفهان 

هستند.
وی، حوزه های مزیت دار صادرات در استان اصفهان را سنگ، فوالد، 
نساجی، صنایع دستی، قطعه ســازی، فرش، الیاف پلی استر و طال 
خواند و اظهار داشت: ۱۱ میز توسعه صادرات کشور در اصفهان تعریف 

شده است و ظرفیت های باالیی در این زمینه داریم.
کمیلی با تاکید بر اینکه اصفهان در زمینه تولید پلی استر رتبه نخست 

را در کشور دارد، خاطرنشان کرد: در صنعت نساجی نیز مزیت ما فرش 
ماشــینی اســت که حرف اول را می زند و اصفهان قطــب تولید این 

محصول به ویژه در کاشان است.
وی با اشــاره به اینکه اصفهــان در زمینه تولید فرش دســتباف نیز 
حرف اول را می زند، تصریح کرد: ما پارســال صادرات باالیی در این 
زمینه داشتیم؛ اما در سال های گذشــته به دلیل برخی سیاست ها با 

مشکالتی برای صادرات فرش دستباف مواجه بودیم.
مدیرکل صنعت، معــدن و تجارت اصفهان با اشــاره به ظرفیت های 
صادراتی اســتان در زمینه های صنایع دارویی، محصوالت شیمیایی، 
فرآورده های لبنی، مواد پالستیکی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 
ورقه های فــوالد، قطعات خودرو، خــودرو، لوازم خانگی، ســیمان، 
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی گفت: با همت مسئوالن و بخش 
خصوصی و برطرف شــدن برخــی از موانع موجود، مــی توان میزان 

صادرات را در سال های آینده افزایش داد.
کمیلی از جمله مســائل پیش روی صادرات را بانکی، مالی، گمرکی، 
تجاری، حمل و نقل، سیاسی و دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها 
عنوان و تاکید کرد: الزم اســت اطالع رســانی الزم بــه تاجران ما در 
زمینه های مربوط به قوانین و مقررات صادرات در کشــورهای دیگر 

صورت گیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به تحریم های ظالمانه الزم اســت که برای 
موضوع تبادالت ارزی، تدبیر مناسبی اتخاذ شــود، خاطرنشان کرد: 
همچنین باید چشم اندازی از وضعیت کشورهای هدف داشته باشیم 
تا بدانیم که نیازهای آنها چیســت و چه کاالهایی مــی توانیم به آنها 

صادر کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان  با تاکیــد بر اینکه اصفهان 
ظرفیت های بسیار خوب سخت افزاری و نرم افزاری برای صادرات در 
بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات دارد، افزود: 
برقراری ارتباط خوب و مناسب با کشورهای هدف صادراتی به کاهش 

هزینه های صادرات و تسهیل در فرآیندها کمک بسیاری می کند.
حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحــد صنعتی و ۷۶ شــهرک و ناحیه صنعتی در 
اســتان اصفهان فعال اســت. ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۴۵ 
درصد فوالد، ۵۵ درصد مصنوعات طال، ۲۰ درصد فرآورده های نفتی، 
۴۵ درصد مصالح ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش و بافت فرش، 
۴۵ درصد نساجی و ۲۵ درصد تشــکیالت پزشکی و دارویی کشور در 
اســتان اصفهان تولید می شود و ســهم ۱۱.۷ درصدی در حمل و نقل 

کاال دارد.

رییــس اتحادیــه مشــاوران امــالک اصفهــان 
گفت:تدبیــری کــه به تازگی شــنیده می شــود، 
اجاره داری حرفه ای اســت که فعــال در حد حرف 
بوده و اگر به طورصحیح هدایت شود، نتیجه خوبی 

خواهد داشت.
رســول جهانگیری اظهار کرد: وام ودیعه مسکن، 
ســقف افزایش اجاره بهــا و برخورد با مشــاوران 
متخلــف، هیچ یک تاثیــر قابل توجهــی بر بخش 

رهن و اجاره مسکن نداشــته، زیرا مشکل اصلی 
یعنی کمبود ساخت مسکن های متناسب با ذائقه 

امروزه مردم، بر جای خود باقی است.
به گفته وی، تدبیری که به تازگی شــنیده می شود، 
اجاره داری حرفه ای اســت که فعــال در حد حرف 
بوده و اگر به طورصحیح هدایت شود، نتیجه خوبی 

خواهد داشت.
به این صورت که یکسری تسهیالت و امکانات برای 
ساخت مســکن در اختیار ســرمایه گذار قرار داده 
می شود؛ البته این مسکن ها باید فقط برای اجاره 

در اختیار مردم قرار گیرد.

جهانگیری افزود: این روش، شیوه ای موفق است 
که سال هاست در کشــور های غربی اجرا می شود 
و در ایران هم اگر با زیرســاخت های الزم و توجه 
به ســلیقه و نیاز بازار هدف اجرا شود، تاثیر خوبی 

خواهد داشت.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان معتقد 
اســت قیمت رهن و اجاره از قیمت خریدوفروش 
مسکن تبعیت می کند، همچنین طی این سال ها 
دولت از راهکار هایی برای کنترل شرایط بازار رهن 
و اجاره اســتفاده کرده، اما چنــدان نتیجه بخش 

نبوده است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان مطرح کرد:

 اجاره داری حرفه ای، تدبیری جدید برای سامان بخشی
 به بازار رهن  و اجاره

خبر روز

۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۴۵ درصد فوالد، ۵۵ 
درصد مصنوعات طال، ۲۰ درصد فرآورده های نفتی، ۴۵ 
درصد مصالح ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش و 
بافت فرش، ۴۵ درصد نساجی و ۲۵ درصد تشکیالت 

پزشکی و دارویی کشور در استان اصفهان تولید می شود

آبخوان شهر اصفهان حدود 3 میلیارد متر مکعب کسری آب دارد
رییس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه کسری مخزن 
تجمعی آبخوان اصفهان- برخوار دو میلیارد و ۹۹۶ میلیون مترمکعب است، گفت: این دشت ساالنه نزدیک 
به یک متر افت سطح آب زیرزمینی دارد.مینا بگی، با بیان اینکه دشت اصفهان- برخوار از نظر منابع آب 
زیرزمینی اوضاع مساعدی ندارد، اظهار داشت: وقوع فرونشست زمین در این محدوده مطالعاتی )دشت( 
که شهر اصفهان در آن قرار دارد با توجه به شرایط اســتراتژیکی، وجود تاسیسات مهم، بناهای تاریخی و 
جمعیت زیاد ساکن در آن، بسیار حائز اهمیت است.وی با اشاره به اینکه کسری مخزن تجمعی آبخوان 
اصفهان- برخوار ۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون مترمکعب است، افزود: این دشت ساالنه نزدیک به یک متر افت 
سطح آب زیرزمینی دارد.رییس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه 
داد: یک هزار و ۴۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در دشت اصفهان -برخوار وجود دارد که تخلیه آنها بر اساس آمار 
برداری به ۱۵ میلیون مترمکعب در سال می رسد.وی با اشاره به وجود چهار هزار و ۸۰۰ حلقه چاه مجاز در 
این دشت، تصریح کرد: جبران کسری مخازن آب زیرزمینی دشت اصفهان- برخوار نیازمند عزم جدی و 

اجرای کامل طرح احیا و تعادل بخشی است به نحوی که نیاز آبخوان این دشت را تامین کند.
 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

قطع برق صنایع، قابل قبول نیست
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: قطعی برق صنایع نه تنها باعث خسارت 
زیاد به کارخانه ها و سهامداران شــده بلکه زمینه گرانی لجام گسیخته برخی از اقالم مانند سیمان را در 
بازار فراهم کرده است.شهباز حسن پور درباره سیاست های دولت برای مدیریت خاموشی ها در فصل 
تابستان، بیان کرد: از سنوات گذشــته در تامین برق صنایع و خانگی در فصل تابستان با مشکل مواجه 
بودیم؛ اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که صنایع یک شبه خودشان برق مصرفی خود را تولید کنند 
چراکه یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی حداقل ۵ سال زمان می برد تا وارد چرخه تولید شود.وی در ادامه با بیان 
اینکه دولت وظیفه دارد تا نســبت به تامین برق صنایع اقدام کند، اظهار کرد: زمانی که دولت امتیازی را 
فروخته و تعهدی را برای خودش ایجاد کرده، باید نسبت به اجرای تعهد خود پای بند باشد. قطعی برق 
نه تنها باعث خسارت زیاد به کارخانه ها و سهامداران شده بلکه زمینه گرانی لجام گسیخته برخی از اقالم 

مانند سیمان را در بازار فراهم کرده است.
 

هشدار به سازمان هواپیمایی:

عراقی ها را از آمدن به ایران منصرف می کنید
در ادامه واکنش ها به نرخ ارزی بلیت پروازهای داخلی برای مسافران غیرایرانی، وزارت امور خارجه در 

نامه ای به سازمان هواپیمایی، درباره افت سفر عراقی ها به ایران و گردشگری کشور هشدار داد.
پس از اعالم مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دو نرخی شدن بلیت پروازهای 
داخلی برای اتباع غیرایرانی و درخواست معاون گردشگری از رییس ســازمان هواپیمایی کشور برای 
توقف این دستور تا زمان بررسی ابعاد مختلف این موضوع در یک کارگروه، علیرضا عنایتی، دستیار وزیر و 
مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه نیز در نامه ای به حسن خوشخو ،سرپرست معاونت هوانوردی و 
امور بین المللی سازمان هواپیمایی کشور ، مضرات قیمت تبعیض آمیز برای سفر هوایی شهروندان عراقی 
را متذکر شد.در متن این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: »دستورالعمل جدید برای دریافت 
هزینه سفر هوایی شهروندان خارجی )متضمن دریافت حداقل ۱۰۰ دالر برای پروازهای داخل کشور(، 
هزینه جابه جایی شهروندان عراقی را که شمار آن ها در سال به بیش از دو میلیون نفر می رسد، باال می برد. 
نظر به آن که بخش بزرگی از شهروندان عراقی عازم ایران، از قشر کم درآمد هستند، تحمیل هزینه اضافی، 
یقینا آن ها را از سفر به ایران منصرف می کند. در این بستر، کشورهایی نظیر ترکیه، تسهیالت ویژه ای برای 
جذب گردشگر عراقی در نظر گرفته اند که با دستورالعمل دریافت هزینه هوایی جدید، باعث افت رونق 

گردشگری کشورمان خواهد شد.«

اخبار

رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان:کافه اقتصاد

برخی صنایع مادر، امروز نامادری شده اند 
رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: تحریم ها با ایجاد روزانه ۱۰۰ میلیون دالر ضرر اقتصادی، ریشه اقتصاد کشور را می خشکاند. باید با حفظ عزت کشور، 
دیپلماسی فعال اقتصادی داشته باشیم.مسعود جمالی، در آیین تجلیل از مدیران پیشکسوت و پیشرو صنعت استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار 
کرد: حتما باید عزت کشور حفظ شود، اما بهای سنگینی برای آن می پردازیم و وظیفه حاکمیت رفع هرچه سریع تر این مورد است، زیرا روزانه بیش از ۱۰۰میلیون دالر 
آسیب اقتصادی می بینیم و برطرف کردن آن یکی از وظایف اصلی دولت است. وی افزود: تورم عالوه بر مردم، کمر صنعت را می شکند و رکورد نرخ تورم پس از انقالب 
شکسته شد. به گزارش ایسنا، رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان یکی دیگر از وظایف حکومت را حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت: صنعتگران وظایف 
خود را انجام می دهند، اما ارزش مادی کشور در دست صنعتگر نیست. هرچیزی در کشور به زور ثابت نگه داشته شود، به رانت و البی ارتباط پیدا می کند. ارزش پول 
ملی کم شده و با محدودیت های اعمال شده صادرات نیز کاهش یافته که یکی از نامعادالت است و امیدوارم تعداد نامعادالت اقتصادی کاهش یابد. جمالی تاکید 

کرد: با حمایت های نادرست، صنعت خودروسازی به این وضع رسیده تا جایی که باید منحل شوند.

فعالیت کشتی های 
باربری در پایانه بندر 

شهید رجایی در هرمزگان
بندرشــهید رجایی بندرعباس به عنوان 
بزرگ تریــن بندرتجاری کشــور روزانه 
حجم باالیی از مراودات تجاری کشور چه 
در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات 
را میزبانی می کند و کاالهای بسیاری از 
کشــتی های تجاری در این بندر تخلیه، 
بارگیری و به سوی مقاصد دیگر رهسپار 

می شوند.

وز عکس ر

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اعالم کرد:

پیش بینی چهار منطقه 
اقتصادی در اصفهان

مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان از انجام ۹ پروژه پیشران 
اقتصادی در این دفتر خبر داد و گفت: یکی از 
این ۹ پروژه، منطقه ویژه اقتصادی اســت که 

پیش بینی چهار منطقه در استان شده است.
احســان شــهیر در آییــن تجلیــل از مدیران 
پیشکسوت و پیشرو صنعت استان اصفهان در 
محل اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: ستادی 
برای ایجاد تحــول در ایجاد کار و بســتر برای 
دانش پایه گذاری شــده که هر کســی در آن 
سهم و مسئولیتی دارد. باید آن را درک کرده و با 
سرعت و شتاب متناسب انجام شود. وی افزود: 
سیاست اســتانداری اصفهان و بحث آمایش 
استانی بر دو حوزه اقتصاد گردشگری و دانش 
بنیان بنا شده است که جز با همت و همکاری 
کارآفرینان محقق نمی شود.شهیر خاطرنشان 
کرد: به نسبت ارقام کشوری تعداد کل بیکاران 
اصفهان وضع بدی ندارد؛ اما آمــار بیکاران در 
مقاطع تحصیلی اصفهان بسیار بد است. این 
آمار و شرایط زمانی قابل بهبود است که از تجربه 
مدیران موفق اســتفاده شــود. مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
از انجام ۹ پروژه پیشــران اقتصــادی در دفتر 
امور اقتصادی خبــر داد و گفت: یکــی از این 
۹ پروژه، منطقه ویژه اقتصادی است.شــهیر 
ادامه داد: چهــار منطقه اقتصادی در اســتان 
مدنظر است. مجوزهای کاشان تقریبا آماده و 
زیرســاخت های آن انجام شده است. شهرک 
پوشاک یکی دیگر از پروژه های پیشران است 
که جزو سیاست های اســتان محسوب می 
شود.وی تاکید کرد: برای مدیریت نیاز به الگو 
و ســتاره هایی داریم که افــراد حاضر در حوزه 
کسب و کار مسیرشان را گم نکنند.وی با تاکید 
بر لزوم استفاده از تجارب، تصریح کرد: در فلزات 
محصوالت شیر تخم مرغ و بسیاری زمینه های 
دیگر پیشتاز هستیم، اما برای تحول عظیم در 
اصفهان باید از تجارب افراد موفق کســب وکار 

استفاده شود.
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جاذبه های گردشگری مبارکه، نگین سبز استان اصفهان

پارک ساحلی سرارود
پارک ساحلی سرارود یکی از جاذبه های دیدنی شهرستان مبارکه محسوب می شود. این پارک زیبا در 
محله سرارود مبارکه و در حاشیه زاینده رود قرار دارد؛ در کنار روستای سرارود یک پل قدیمی وجود دارد 
که بر روی یک رودخانه فصلی زده شده و یکی از آســیاب های قدیمی این روستا، اکنون تبدیل به یک 

سفره خانه ســنتی شــده که در کناره های رودخانه زاینده رود، آب و هوای مطلوبی دارد. گشت و گذار در 
پارک ساحلی سرارود به همراه آسیاب قدیمی دولت آباد که با چرخش آب حرکت می کند ، وجود بیشه 
های زیبا، استخر قایقرانی و ویالهای شهرداری از جمله ویژگی های این پارک بسیار زیباست. این پارک 

به وسعت۲۰ هزار متر مربع در سال ۱۳۷۰ توسط شهرداری مبارکه احداث شد.

بوستان نقاش باشی 
بوستان نقاش باشــی در شــهر مبارکه از بلوار شــهید نصوحی تا بلوار خلیج فارس و تا محل فرمانداری 
شهرستان مبارکه ادامه دارد . این بوستان سرسبز و زیبا در زمینی به وسعت حدود ۳۰۰۰۰ متر مربع احداث 
شده  و با درختانی سر ســبز وگل های قشنگ چشــمان رهگذران را می نوازد. کاشت گل های رز، مورت، 
پریکانتا، زرشک زینتی، رزماری، ال واندوال، یاس زرد، به ژاپنی، شب بو، جعفری، تاج خروس، همیشه بهار، 

شمعدانی، شاه پسند و ... در سرتاسر شهر هم فضای مبارکه را جلوه ای زیباتر بخشیده است. 

برج کبوترآباد و قلعه آسیاباد
برج های کبوتر ۱۰ قلو و ۱۸ قلو در محله لنج زیباشهر مربوط به اواخر دوره قاجاریه از لحاظ سبک معماری 
در نوع خود کم نظیر است و در سال ۱۳۸۶ در فهرست ثبت آثار ملی ایران قرار گرفته است. این اثر تاریخی 
در غرب مبارکه و حاشیه زاینده رود قرار  دارد  که در سال ۱۳۸۶ در فهرست ثبت آثار ملی ایران قرار گرفته 

است.

غارهای حسن آباد قلعه بزی
این دو غار در کوه حسن آباد قلعه بزی در شهرستان مبارکه قراردارد؛ رودخانه زاینده رود از مجاورت این کوه 
عبور می کند که همین امر سبب سرسبزی و خرمی روستاهای اطراف آن شده است. مسیرهای صعود به 
قله این کوه بسیار سخت بوده و پیمایش آن نیاز به تخصص و تجهیزات الزم دارد. غارهای این کوه مربوط 
به عهد پارینه سنگی میانی است و قطر دهانه آن حدود ۱۶ تا ۱۸ متر است و جزو غارهای طبیعی محسوب 
می شود که انسان از آن به عنوان محل سکونت خود استفاده کرده اســت. در حفاری های غار، ابزارهای 
پارینه ســنگی و نوع غذاهای مصرف شــده، پیدا شــده که همین امر موید این مطلب مبنی بر سکونت 
انسان در این غارهاســت. بر فراز کوه قلعه بزی یک بنای تاریخی شبیه به قلعه، دیده می شود که به گفته 
برخی کارشناسان این قلعه مربوط به عهد سلجوقیان است و عده ای دیگر معتقدند این قلعه از آثار دوره 

ساسانیان است که در دوره سلجوقیان مرمت شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

حمام نو
حمام نو در مرکز شهر مبارکه قرار دارد و به عنوان رستوران و نمایشگاه سنتی در حال استفاده است. قدمت 

آن نیز مربوط به دوران صفویه و در سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی ثبت شد.

روستای حوض ماهی
روستای حوض ماهی، در نزدیکی شهرســتان مبارکه واقع شده و دارای 5۷۳ نفر جمعیت است. نام این 
روستا از حوضی گرفته شده که در جنوب روســتا و در نزدیکی کوهی به نام سکو پهن، قرار دارد. ابعاد این 
حوض تقریبا ۱۰ در ۱۰ متر و عمق آن نزدیک یک متر اســت، که معموال آب تا نیمی از عمق آن را فرا گرفته 
است. آب این حوض از چشمه ای در کنار آن فراهم می شــود که تا کنون با وجود خشکسالی های متعدد 
جریان آب آن متوقف نشده است. این روستا از قدمتی بیش از ۷۰۰ سال برخوردار است. بر اساس عقاید 

و باورهای مردم ماهی های حوض واقع در این روستا، نباید مورد آزار قرار بگیرند و یا شکار شوند؛ همچنین 
در کنار حوض این روستا، زیارتگاه کوچکی وجود دارد که اهالی برای برآورده شدن حاجت های خود به آن 
توسل می جویند. اهالی روستا معتقد هســتند که این زیارتگاه خوابگاه »عزیر نبی« است. اهالی روستا 

معتقدند که چشمه آب کنار حوض در اثر برخورد عصای عزیر نبی جوشیده است. 

ایرانگردی

مبارکه از شهرهای مهم استان اصفهان محسوب می شود که در فاصله 50 کیلومتری جنوب غرب شهر اصفهان 
قرار دارد .  به دلیل عبور زاینده رود از شهر مبارکه، این شهر به دشتی زیبا تبدیل شده است .  شهرستان مبارکه 
با شهرهایی همچون  طالخونچه ،کرکوند، دیزیچه ،زیبا شــهر، مبارکه، دهسرخ و شهر مجلسی در حاشیه 
زاینده رود گسترده شده و با پارک های ساحلی نظیر سر ارود و شــهدای زینلی همیشه  محلی امن برای 
آرامش مسافران وبهره بردن از جاذبه های طبیعی بوده است. در ادامه با جاهای دیدنی مبارکه آشنا  شوید.

مفاد آراء
4/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
 . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 2602 - 1401/03/12 هيات چهارم آقای قاسم عباسی ولدانی  به 
شناسنامه شماره  1669 کدملي 1283513765  صادره اصفهان فرزند رضا  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 139/50  مترمربع از پالک شماره  317 فرعی از 26  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محترم 
آقا رشتی طبق ســند انتقالی 1501 مورخ 1322/04/25 دفتر 62  اصفهان صحبح است 
که در رای شــماره 13500 -1400/11/06 هيات چهارم آقای قاســم عباسی ولدانی به 
شناسنامه شــماره 1669 کدملی 1283513765 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 139/50 مربع از پالک شماره 317 فرعی از 26 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محترم آقا رشتی 

طبق سند انتقالی 60737 مورخ 1333/07/29 دفتر 6 اصفهان آمده است. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1335530  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/82 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 424 مورخ 1401/02/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت خانم ناهيد 
شريعت خواه  به شناسنامه شماره 1288 کدملی 1288869029 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 186/60 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 103 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  بموجب سند انتقال 103349 مورخ 1361/07/03 دفتر 7 اصفهان تمامت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4483/103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به خانم 
عزت گارماسه دستجردی )نام خانوادگی به شريعت منش تغيير نموده است( فرزند 

حاج آقا به شناسنامه شماره 84 انتقال گرديده است و بنامش در جريان ثبت ميباشد 
و به موجب نامه اداره ثبت احوال به شــماره 101/682 مورخ 1401/1/25 نامبرده 
فوت نموده است و همسر وی آقای عباس شــريعت خواه بوده که وی نيز در مورخ 
1387/7/9 فوت نموده است و فرزند خانم عزت گارماسه )شريعت منش( خانم ناهيد 
شريعت خواه )متقاضی( می باشد و ملک مورد تقاضا بموجب بيع نامه عادی مورخ 

94/2/30 از طرف نامبرده به )فرزندش ( متقاضی واگذار شده است . 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1336470  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/83 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007001188 مورخ 22 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ملک شــاد اميدی فرزند علی صالح بشماره شناسنامه 160 وکدملی 
4679018410 صادره از فارسان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 12 / 124 
مترمربع پالک 413 اصلی واقع در ششــدربلندی فالورجان خريداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای قنبرعلی کيانی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1336458 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

4/84 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007001032 مورخ 11 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صفرعلی جعفری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1577 وکدملی 
1110383509 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطه زمين کشــاورزی با 
کاربری زراعی به مساحت 13719 مترمربع پالک 466 اصلی واقع در طاد خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الــف: 1335502 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
4/85 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 140160302007001189 مورخ 22 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمــد محمدباقری فرزند عليمردان بشــماره شناســنامه 148 
وکدملی 4171290481 صادره از اليگودرز درششدانگ يک باب خانه به مساحت 
200مترمربع پالک 15اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای محمد رهنما فرزند محمود محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الــف: 1336489 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

آگهی تغییرات شرکت صبا کنترل دقیق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52917 

و شناسه ملی 10862107179 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/03/07 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: محمدرضا خاکپور به شماره 
ملی 4640103001 و اسداله خاکپور به شماره ملی 6299548681 و 
پروانه خاکپور به شــماره ملی 6299821345 به سمت اعضای اصلی 
هيئت مديره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند روزنامه کثيراالنتشار 
زاينده رود جهت نشر آگهی های شــرکت تعيين گرديد.امين ترکمانی 
نژاد به شماره ملی 0945298684 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
1 سال و راضيه عدنانی ساداتی به شماره ملی 4650719976 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 1 سال انتخاب گرديدند.ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالی منتهی به 30/12/1399 مورد تصويب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری اصفهان )1344473(

آگهی تغییرات شرکت صبا کنترل دقیق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 52917 و شناسه ملی 10862107179 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/03/07 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: محمد رضا خاکپور به شــماره ملی 4640103001 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره اسداله خاکپور به شماره ملی 6299548681 به سمت مديرعامل 
و به سمت رئيس هيئت مديره پروانه خاکپور به شماره ملی 6299821345 به 
سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند کليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدير عامل همراه با مهر شرکت دارای 
اعتبار می باشد. اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور تا مبلغ يکصد ميليون ريال با 
امضا نايب رئيس هيئت مديره و مهر شرکت دارای اعتبار است. ساير نامه های 
اداری به امضاء رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و مهر شــرکت معتبر است. 
شعبه شرکت به نشانی استان چهارمحال وبختياری، شهرستان بروجن، بخش 
مرکزی، شــهر بروجن، ميدان آزادگان، کوچه گلســتان 8، خيابان فردوسی، 
طبقه همکف، به کدپســتی: 8871866579 به مديريــت محمدرضا خاکپور 
4640103001 تاسيس شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1345075(



یکشنبه 12 تیر 1401 / 03 ذی الحجه 1443 / 03  جوالی 2022 / شماره 3567

اعزام اردوی راهیان نور از اصفهان به غرب کشور آغاز شد
مسئول مرکز اردوهای ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان از آغاز اعزام اردوی راهیان نور 
استان به سمت مناطق غربی کشور از روز گذشته خبر داد و گفت: این برنامه یک اقدام مهم فرهنگی 

در زنده  نگاه داشــتن یاد و خاطره شهدا 
و دوران دفاع مقدس است.ســرهنگ 
پاسدار عباس محمدی افزود: این اردوها 
ســه روزه انجام می شــود و روزانه پنج 
دستگاه اتوبوس به اعزام زائران به مناطق 
غربی کشــور می پردازند.وی، هدف از 
برپایی اردوهای راهیان نور را آموزش و 
آشنایی شرکت کنندگان با حماسه های 
دوران دفــاع مقدس و ســبک زندگی 
شهدا برشــمرد و گفت: مهم ترین هدف 

انتقال معارف، ارزش ها و آموزه های دوران دفاع مقدس شامل ایثار و ازخودگذشتگی و  مقاومت 
به نسل های آینده و جوانان نسل سوم و چهارم انقالب است.وی اظهار داشت: زائران در این اردوها 
از مناطق سقز ، جاده بانه به سردشت و یادمان های بیرانوند و بلحسن بازدید می کنند.مسئول مرکز 
اردوهای سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان پیش بینی کرد که در این مدت حدود هفت هزار 
نفر در این اردوها شــرکت کنند.وی با تاکید بر حفظ سالمت و ایمنی شرکت کنندگان در این اردوها 
گفت: همه زائران بیمه هستند و اتوبوس ها نیز با رعایت شرایط ایمنی و سالمت آن ها در مسیر تردد 
می کنند.محمدی ازجمله برنامه های تدارک دیده شده برای این اردوها را عالوه بر بازدید از مناطق 
عملیاتی،  بهره گرفتن از راویان دوران دفاع مقدس، برگزاری شب های خاطره، نماز جماعت و مداحی 

و نمایش فیلم های سینمایی برشمرد.
 

 کالهبرداری یک میلیارد تومانی صفحه مجازی
 فروش لباس در اصفهان

سه کالهبردار که با بازکردن چندین صفحه مجازی فروش لباس در اینستاگرام و عدم ارسال کاال 
اقدام به کالهبرداری یک میلیارد تومانی کرده بودند، به دام پلیس اصفهان افتادند.سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شــکایت خانمی به پلیس فتای شهرستان نجف آباد مبنی بر 
اینکه توســط یکی از صفحات مجازی فروش لباس در اینســتاگرام مورد کالهبرداری واقع شده 
موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات تخصصی صورت 
گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فرد شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغ 
فروش لباس مواجه شده و وقتی با فروشنده تماس می گیرد وی از او می خواهد تا مبلغ مورد نظر را 
برایش واریز کند تا لباس برایش ارسال شود، اما بعد از واریز پول نه تنها هیچ لباسی برایش ارسال 
نمی شود بلکه فروشنده دیگر جوابگوی تماس هایش نبوده است.رییس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان ابراز کرد: بالفاصله در این راستا جست وجوهای تخصصی و علمی در فضای 
مجازی انجام و در نهایت هویت ســه نفر از متهمان این پرونده در نجف آباد شناسایی و دستگیر 
شدند.به گفته سرهنگ مرتضوی، با تحقیقات صورت گرفته از متهمان سه نفر متهم اصلی دیگر نیز 
که اعضای یک خانواده و دارای سوابق مشابه بودند نیز در شهرستان برخوار دستگیر و به ۱۰ میلیارد 
ریال کالهبرداری از شهروندان با شیوه مذکور اعتراف کردند که با اقرار صریح این افراد به ارتکاب عمل 
مجرمانه خود، برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.این مقام انتظامی گفت: در 
گوشی تلفن همراه متهمان شش صفحه اینستاگرامی مرتبط با فروش لباس و کالهبرداری کشف 
شد و پنج مال باخته در این پرونده شناسایی شدند. کسانی که به این روش مورد کالهبرداری قرار 

گرفتند می توانند برای انجام شکایت به پلیس فتای شهرستان نجف آباد مراجعه کنند.

اصفهانی ها بهار امسال ۴۹ روز هوای آلوده نفس کشیدند؛

اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است

مهر: مردم اصفهان طی سه ماهه بهار ۱۴۰۱ بدون داشتن یک روز هوای 
پاک، ۴۹ روز هوای ناسالم نفس کشید که این آمار حاکی ازافزایش 
۱.۸ درصدی روزهای آلوده این شــهردر مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته است.
کالن شهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان از 
ابتدای فروردین تا سی و یکم خرداد سال ۱۴۰۱ بدون داشتن یک روز 
هوای پاک، ۴۴ روز قابل قبول )سالم( و ۴۹ روز ناسالم را تجربه کرد.

نگاهی به آمار سه ماهه این کالن شهر حاکی است که اصفهان از ابتدا تا 
۳۱ فروردین ماه امسال ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس 

و ۱۵ روز هوای قابل قبول تجربه کرد.
همچنین در سی و یک روز اردیبهشت ماه، ۱۵ روز هوای ناسالم برای 
گروه های حساس، سه روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان و ۱۳ 
روز هوای قابل قبول داشــت و در ماه خرداد نیز ۱۳ روز هوای ناسالم 
برای گروه های حساس، ۲ روز ناســالم برای عموم ۱۶ روز قابل قبول 

نفس کشید.
هر چند کالن شــهر اصفهان طی ســه ماهه بهار ســال ۱۴۰۰ نیز یک 
روز هوای پاک نداشــت؛ اما بر پایه آمار موجود شــمار روزهای قابل 

قبول آن در مدت مشــابه سال گذشــته به ۶۶ روز می رسید و ۲۶ روز 
هوای ناسالم برای گروه های حســاس و یک روز ناسالم برای عموم 

شهروندان داشت.
بررســی وضعیت کیفی هوای اصفهان در بهار امسال و مقایسه آن با 
مدت مشابه ســال قبل حاکی از افزایش ۱.۸ درصدی روزهای آلوده 
و کاهش ۱.۵ درصدی روزهای ســالم این کالن شــهر است. به بیان 
دیگر نه تنها روز پاکی در این آمار وجود ندارد بلکه شمار روزهای آلوده 

اصفهان حتی از روزهای سالم نیز در بهار ۱۴۰۱ پیشی گرفته است.
به گفته کارشناســان، اصفهان آلوده ترین کالن شــهر کشور به شمار 
می رود و در ســال ۱۳۹۹ خســارت آلودگی هوا به این شــهر دو برابر 

پایتخت، یعنی حدود هشت میلیارد دالر برآورد شده بود.

بیش از ۹0 درصد از مساحت اصفهان درگیر خشکسالی است
برپایه آمــار و مطالعات اداره کل هواشناســی در یک دوره ۱۰ ســاله، 
بیش از ۹۰ درصد از مســاحت اســتان اصفهان درگیر خشکسالی کم 
تا شدید است و درصد خشکیدگی در مناطق شرقی و شمالی استان 
حتی تا ۱۰۰ درصد می رسد. براساس آماری که دفتر مخاطرات زیست 

محیطی ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور در سال 
۱۳۹۸ اعالم کرد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کانون های گرد و غبار کشور در 

استان اصفهان است.
همچنین آمارها حاکی اســت بر اثر کاهش بارندگی در ســال جاری 
و تداوم خشکسالی در یک دهه گذشــته کانون های فرسایش بادی 
بحرانی اصفهان از ۱۶ به ۱۸ منطقه در مســاحت یک میلیون و پانصد 

هزار هکتار رسیده است.
به گفته منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، این استان در احاطه ســه کانون عمده ریزگرد داخلی، برون 
استانی )سمنان، یزد، کرمان، جنوب خراسان( و خارجی از کشورهای 
عربستان و عراق قرار دارد و اردیبهشت سال جاری خیزش ریزگردهای 
سوریه و عراق از غرب کشور به مناطق مرکزی ایران سبب غیر حضوری 

شدن مدارس اصفهان و برخی شهرهای استان شد.
از یک ســو فعالیت کانون های بحرانی فرســایش بــادی و خیزش 
گردوغبارهای داخلی و خارجی و از سوی دیگر تجمع صنایع آالینده، 
کوره های گچ و آجر و تردد میلیونی خودروها همه دست به دست هم 

داده تا بهار شهر تاریخی اصفهان نفس گیر باشد.

 آمارها حاکی است بر اثر کاهش بارندگی در سال جاری 
لی در یک دهه گذشته کانون های  و تداوم خشکسا
فرسایش بادی بحرانی اصفهان از ۱۶ به ۱۸ منطقه در 

مساحت یک میلیون و پانصد هزار هکتار رسیده است

با مسئولان جامعه

دانشیار دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی 
اصفهــان گفت:نقشــه کاربــری اراضــی و میزان 
فرسایش بادی در اســتان اصفهان نشان می دهد 

سطح بیابان ها در حال افزایش است.
رضا جعفری اظهار کــرد: بیابان زایــی می تواند با 
معیار های گوناگون بررسی شود، براساس همه این 
معیار ها اکنون مناطق مختلف اصفهان با این پدیده 

دست و پنجه نرم می کند، اما شرق استان و منطقه 
سجزی در وضعیت شدید و بسیار شدید قرار دارد.

جعفری، پدیده های طبیعی زمین شناســی مانند 
تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی را در بیابان زایی 
موثر دانســت و گفت: برخی فعالیت های انسانی 
مانند معدن کاوی، بوته کنی، چــرای بی رویه دام 
در مرتع، تبدیل مراتع به دیم زارها، کاهش شــدید 
سطح آب های زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از 
این منابع، جاده سازی و توسعه غیر اصولی شهر ها 
و روســتا ها بدون توجه به آمایش سرزمینی نیز 
از دیگر دالیل افزایش بیابان اســت.به گفته وی، 

تپه های ماسه ای ورزنه در جوار تاالب بین المللی 
گاوخونی تهدید جدی برای استان اصفهان است.

همچنیــن نتایج مطالعات انجام شــده و تصاویر 
ماهواره ای نشــان می دهد که مناطق ســجزی و 
جرقویــه کانون های اصلی گرد وخــاک در منطقه 
هســتند.جعفری با بیــان اینکه عالوه بــر این ۲ 
منطقه، کاشــان و خور و بیابانک نیز از کانون های 
درجه یک فرسایش بادی )حرکت مواد از نقطه ای 
به نقطه دیگر توســط نیروی باد( هســتند، گفت: 
میزان تولید گردوغبار یا فرسایش بادی در اصفهان 

۵۰ تا ۶۵ تن در هکتار است.

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی:

 مناطق سجزی و جرقویه اصفهان 
کانون های اصلی  گرد وخاک هستند

تصویر هوایی از 
منطقه زلزله زده 
مهران هرمزگان

بامداد شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ سه 
زلزله باالی ۶ ریشــتر منطقه 
مهــران از توابــع بندرلنگــه 
اســتان هرمزگان را لرزاند. 
کانون این زلزله در روستای 
سایه خوش بود که ۵ فوتی 

و ۴۵ زخمی به جای گذارد.

خطر خانه به دوشی بیخ گوش اولین مرکز اتیسم کشور در اصفهان؛

نوری که خاموش می شود
نخســتین مرکز آموزشــی اتیســم کشــور در اصفهان بعد از بیش از دو دهه فعالیت، این روزها با 
تهدید تخلیه و سرگردانی ۸۰ کودک مبتال به اتیسم روبه روســت.مرکز آموزش و توانبخشی اتیسم 
پرنیان اصفهــان سال هاســت به خانه 
دوم کودکان مبتال به اتیسم تبدیل شده؛ 
همان هایی که تا چند سال پیش کسی 
فکر نمی کرد آموزش پذیر باشند، اما حاال 
خیلی هایشان از همین جا راهی مدارس 
عادی و دانشگاه ها شده اند.شکل گیری 
اولین مرکز آموزش اتیســم در اصفهان 
هم حکایت جالبی دارد. ســال ها پیش 
رزمنده ای که یک پایش جبهه بود و یک 
پایش اینجــا، فکر می کــرد در عملیات 
بعدی حتما شهید می شود، برای همین تصمیم گرفت خانه ای که درست روبه روی محل سکونتش 
بود را وقف کند.واقف اگرچه تولیت موقوفه را به یک خیریه سپرد، اما حاال هنوز هم روبه روی موقوفه 
زندگی می کند، درحالی که ســر و صدای این خانه و نور امیدی که از روزنه های آن به بیرون می تابد، 
مایه دلگرمی اوست.حسین سعیدی، رییس هیئت مدیره مرکز اتیسم اصفهان  و عضو هیئت علمی 
دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان  هم از ماجرای تصمیمش برای راه اندازی مرکز آموزش کودکان 
اتیسم می گوید. سعیدی می گوید سال ها قبل وقتی در آمریکا زندگی می کرده، پزشکان تشخیص 
دادند پسرش به اتیسم مبتالست. چند وقت بعد به ایران برمی گردد و با مدل های آموزشی که دیده 
بود به فکر راه اندازی یک مرکز آموزشی برای کودکان اتیسم در وطن می افتد.وی با اشاره به اینکه واقف 
ساختمان در ساختمان روبه رو زندگی می کند و تاکنون تا حد زیادی در استفاده از ساختمان نظارت 
داشته، یادآور می شود: حدود پنج سال پیش حاج آقا ناطق متولی موقوفه فوت کرد و طبق وقف نامه 
مسئول قرض الحسنه ساالر شهیدان متولی این موقوفه شد. یکی دو سالی طول کشید تا متولی تایید 
شد و در این فاصله ما قراردادی نداشتیم، اما مرتب به اداره اوقاف مراجعه می کردیم تا اینکه متولی 
مشخص شد. متولی جدید ابتدا بر سر هزینه اجازه نظراتی داشت و مذاکراتی انجام دادیم. قرار بود 
هزینه اجاره هرسال ۱۰ تا ۲۰ درصد اضافه شود ولی حتی با افزایش اجاره ساالنه تا ۵۰ درصد موافقت 
کردیم ولی در لحظه آخر متولی قرارداد را امضا نکرد و بعد برای تخلیه ســاختمان اقدام کرد!رییس 
هیئت مدیره مرکز اتیسم اصفهان به توقف تخلیه ساختمان به دلیل شیوع کرونا اشاره و اظهار می کند: 
به تازگی متولی دوباره فرآیند تخلیه ساختمان را از سر گرفته، با اینکه حتی واقف هم چندین بار نامه 
داده که با توجه به نوع فعالیت این مرکز، برای تخلیه و حتی افزایش اجاره بها دســت نگه دارند ولی 
توجهی نمی کنند.وی درباره علت اصرار متولی برای تخلیه این ساختمان می گوید: تا االن به صورت 
رسمی اعالم نکرده اند ولی می گویند این ساختمان را برای خیریه خودمان نیاز داریم. متاسفانه روال 
کار به این صورت است که اول ساختمان را تخلیه می کنند و بعد اگر خالف وقف نامه بود باید پیگیری 
و جلوی آن گرفته شود.سعیدی با اشاره به آموزش حدود ۸۰ کودک در این مرکز، توضیح می دهد: اگر 
بعد از ۲۰ سال فعالیت این ساختمان تخلیه شود با مشکالت عمده ای روبه رو می شویم، برای همین 
حتی پیشنهاد کرده ایم متولی برای آن خیریه جایی اجاره کند و ما هزینه آنجا را بدهیم، اما متاسفانه 
قبول نکردند و حاضر به مذاکره نیستند. اداره اوقاف هم که تا چند سال قبل اجاره نامه ها و هزینه اجاره 
را تعیین می کرد، اخیرا در این ماجرا می گوید به اوقاف ارتباطی ندارد.وی به هزینه های زیادی که صرف 
مناسب سازی ساختمان و تبدیل آن به مرکز آموزش اتیســم شده اشاره و اظهار می کند: کف پوش، 
پارتیشن بندی، نصب هواساز، نرده گذاری، بازسازی سرویس های بهداشتی بخشی از هزینه های 
انجام شده است. هرجایی بخواهیم برویم باید دوباره این هزینه و زمان را صرف کنیم، ضمن اینکه فعال 

جایی در این محدوده پیدا نکرده ایم که مناسب باشد.

وز عکس ر

توصیه روزگزارش 

توصیه سرپرست اورژانس پیش 
بیمارستانی و مدیر حوادث استان 

اصفهان به مردم:

 در ساعات بیشینه دما
 از منزل خارج نشوید

سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانی و 
مدیر حوادث اســتان اصفهان از آماده باش 
اورژانس و اجرای طرح ویژه تابستان ۱۴۰۱خبر 
داد و گفت: مســافران در فصل تابســتان در 
ساعات بیشــینه دما از منزل خارج نشوند.

فرهاد حیدری در جمع اصحاب رسانه در این 
خصوص اظهار داشت: طرح امدادتابستانی با 
هدف پیشگیری و پاسخ به حوادث ترافیکی 
و گرمازدگی از ابتدای تیرماه جاری آغاز به کار 
کرد.وی تصریح کرد: با توجه به شروع فصل 
تابستان و افزایش سفرهای زیارتی، سیاحتی 
و نیز احتمال افزایش بار حوادث ترافیکی، به 
منظور پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی و 
کاهش تلفات ناشــی از آن این طرح از اول 
تیرماه لغایت ۳۱ شــهریور ماه ســال جاری 
اجــرا می شود.سرپرســت اورژانس پیش 
بیمارســتانی و مدیر حوادث استان اصفهان 
با اشــاره به آماده  باش همه بیمارســتان ها 
و مراکــز درمانی بــرای آمادگــی در پذیرش 
بیمــاران اورژانســی و کاهش زمــان توقف 
آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارستانی 
بیان کرد: به منظــور افزایش هماهنگی های 
بین سازمان های دخیل در امر امداد و نجات، 
جلســاتی با جمعیت هالل احمــر، پلیس 
راه،  اداره راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
برگزار شده است.  وی با اشــاره به تمهیدات 
اورژانس پیش بیمارستانی برای پیشگیری 
از قوع حوادث ترافیکی و ایجاد اطمینان خاطر 
مسافران در زمان اوج وقوع حوادث جاده ای 
تصریح کرد: آمبوالنس های اورژانس پیش 
بیمارستانی در مسیرهای جاده  ای در مقابل 
پایگاه در حاشیه ایمن جاده به صورت روزانه 
از ساعت ۲۰ الی ۲۳ شب مســتقر هستند.

همچنین آمبوالنس های اورژانــس در ایام 
تعطیل از ساعت ۹ الی ۱۲ مستقر می شوند.

مناسب استفاده کنند و در صورت بروز عالیم از 
راهنمایی های کارشناسان ۱۱۵ استفاده کنند.

رییس سنجش بیمارستانی انتقال خون استان خبر داد:

افزایش ۹درصدی توزیع پالکت رندوم
رییس پخش خون و سنجش بیمارستانی اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان از افزایش ۹ درصدی توزیع پالکت رندوم و افزایش ۱۴ درصدی تولید پالکت 
آفرزیس، خبر داد.محمدرضا جابری، با بیان اینکه درحال حاضر در اداره انتقال خون استان اصفهان دو نوع پالکت رندوم و آفرزیس تهیه، تولید و به مراکز درمانی 
توزیع می شود، اظهار کرد: پالکت مشتق از خون کامل به نام پالکت رندوم یا معمولی نام گذاری شده است اما در روش آفرزیس، از اهداکننده فقط پالکت اخذ 
می شود که یک واحد آن معادل شش واحد پالکت رندوم است.وی افزود: طبق آمار سه ماهه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۷۴۸ واحد پالکت رندوم به مراکز 
درمانی استان ارسال شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که برابر با ۱۵ هزار و ۴۰۲ واحد بوده است، افزایش ۹ درصدی در توزیع این نوع پالکت وجود دارد.

رییس پخش خون و سنجش بیمارستانی اداره کل انتقال خون استان اصفهان، خاطرنشان کرد: تعداد واحد پالکت آفرزیس تولید شده طی سه ماهه ابتدایی 
سال جاری برابر با یک هزار و ۲۱ واحد است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۸۹۶ واحد بوده، ۱۴ درصد افزایش یافته است.

هر
: م

س
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عکس: فارس



باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خبر می رسد مدیران ذوب آهن درصدد انحالل تمامی رشته های ورزشی شان به جز فوتبال آقایان هستند.ماجرا از زمانی آغاز می شود 
که کارخانه ذوب آهن دستخوش تغییرات مدیریتی شد و تصورات بر این بود اوضاع ورزشی این باشــگاه بهتر از گذشته شود و مدیران بودجه های مالی خوبی به 
رشته های ورزشی اش منتقل کنند.ذوب آهن همیشه عملکرد بسیار مثبتی در رشته های ورزشی فعال خود ثبت کرده و به افتخارات بی شماری رسیده ؛اما گویا مذاق 
مدیران ذوب آهن به طی کردن بیخیالی خوش تر است و با یک تصمیم عجیب و شاید قابل پیش بینی سعی بر نابودی این مجموعه دارند.انحالل رشته های ورزشی 
مساوی است با خدشه دار کردن نام باشگاه و سرانجام آن چیزی جز از بین رفتن ورزش ذوب آهن و استان اصفهان نیست.آن هم در حالی که ذوب آهن در همین 
سال گذشته، در وزنه برداری قهرمان کشور شد، در بسکتبال به عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر، به نایب قهرمانی رسید، هندبال و بسکتبال بانوان شان به لیگ برتر 
صعود کرد، والیبال بانوان و هندبال آقایان ذوب آهن به سومی لیگ برتر رسیدند و تیم فوتبال بانوان ذوب آهن در رده چهارم قرار گرفت.با تمامی این اوصاف، به جز تیم 
فوتبال مردان ذوب آهن، از درون باشگاه خبر می رسد تمامی رشته های ورزشی این مجموعه قرار است به دست فراموشی سپرده شوند تا یک تصمیم غیرورزشی 
دیگر از سوی مدیران، مانند همیشه بالی جان ذوب آهن و البته ورزش استان شود.تا این اتفاق به طور رسمی رخ نداده، هشدار می دهیم آن را عملی نکنند که اگر این 
اتفاق بیفتد، تضمینی بر عادی ماندن شرایط به روال گذشته نیست. یک باشگاه به نبض رشته های ورزشی اش سر پاست و هیچ دلیلی برای انحالل رشته های ورزشی 

مقام آور و افتخارآفرین در باشگاه ذوب آهن از جانب مدیران وجود ندارد چرا که این باشگاه از آن مردم و ورزشکاران یک استان است.

تصمیم عجیب مدیران ذوب آهن برای انحالل رشته های ورزشی!
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دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان:

 اصفهان، پتانسیل حضور 2 تیم را 
در لیگ برتر فوتسال بانوان دارد

باشــگاه ســپاهان فصل پیش با نظر »علی افضل« عضو هیئــت مدیره این باشــگاه، تصمیم 
گرفت در لیگ برتر فوتســال تیم داری کند که این اتفاق رخ داد و زردپوشــان با خریدن سهمیه 
اهورا بهبهــان و جذب بازیکنــان جوان، این تیم را تشــکیل دادند. تیم فوتســال ســپاهان در 
اوایل فصــل عملکرد خوبی نداشــت، اما هرچــه به انتهای لیــگ نزدیک می شــدیم بازیکنان 
 در زمین بــازی بهتــری ارائه دادنــد و در نهایت ایــن تیم با کســب ۳۳ امتیاز مقام هشــتمی

 را کسب کرد.
بعد از اتمام لیگ برتر فوتســال که همه گمان می کردند ســپاهانی ها برای فصل جدید یک تیم 
قدرتمند خواهند داشــت و افضل نیز مذاکرات خود را بــا بازیکنان مطرح انجــام داده بود، اما 
»محمدرضا ســاکت« مدیرعامل ســپاهان طی مصاحبه ای با ایمنا، اعالم کرد دیگر در فوتسال 

تیم داری نخواهیم کرد.
 در نهایت تیم فوتسال ســپاهان اصفهان روزهای اخیر به باشگاه سفیر گفتمان تهران واگذار شد 
تا از اصفهان فقط گیتی پسند در لیگ برتر فوتســال حاضر باشد. از طرف دیگر تیم فوتسال بانوان 
نطنز با عملکرد خوبی که در لیگ دسته یک فوتسال بانوان داشت، توانست به لیگ برتر صعود کند 

تا امسال اصفهان در بخش بانوان دو تیم در لیگ برتر داشته باشد.
»حمیدرضا دادخواه« دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان درخصوص آخرین وضعیت نماینده های 
فوتســال اصفهان در لیگ های برتر مــردان و زنان، گفت گویی انجام داده اســت کــه در ادامه 

می خوانید:
تیم فوتسال سپاهان به چه باشگاهی واگذار شد؟

تیم فوتسال فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان، حاضر در لیگ برتر فوتسال کشور طبق قراردادی به 
باشگاه سفیر گفتمان تهران به صورت قطعی واگذار شده است که جهت قطعیت این انتقال باید 

مراحل قانونی و موافقت های دیگر نیز انجام پذیرد.
طبق اعالم سازمان لیگ، سهمیه سپاهان باید به یک تیم اصفهانی واگذار می شد، چطور این سهمیه 

به خارج از استان رفت؟
احتماال تیم دریافت کننده سهمیه نظر و موافقت سازمان لیگ فوتسال را در مورد زمان واگذاری 

جلب کرده است.
راجع به صعود تیم فوتسال بانوان نطنز به لیگ برتر فوتسال بگویید، این تیم با شایستگی به جمع 

لیگ برتری ها آمد.
تیم فوتســال هیئت فوتبال شهرستان نطنز بعد از دو سه ســال حضور در لیگ دسته اول امسال 
با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی به عنوان یکی از تیم های برتــر به لیگ برتر فصل ۱۴۰۲_۱۴۰۱ 
صعود کرد و باعث شد اســتان اصفهان در فصل جاری دارای دو ســهمیه در لیگ برتر باشد. این 
تیم با استفاده از نیروهای بومی اســتان و کادر فنی باتجربه، نتایج درخشانی را در مسابقات به 
دست آورد و صعود کرد که مرحله نهایی این مسابقات هم چند روز آینده در تهران برگزار می شود.
یکی دیگر از نمایندگان فوتسال بانوان در لیگ برتر، تیم هیئت فوتبال اصفهان است. آیا برای این 

تیم برای حضور پرقدرت در لیگ برنامه ریزی صورت گرفته است؟
تیم فوتسال هیئت فوتبال اصفهان با اسپانســری جدید و برنامه ریزی بهتری، راهی مسابقات 
فصل جاری خواهد شــد. امیدواریم نتایج خوب و درنهایت عملکرد مناسبی را از این تیم شاهد 

باشیم.
فکر می کنید استان اصفهان در بخش بانوان پتانسیل دو تیم را دارد؟

مطمئن باشید استان اصفهان پتانسیل حضور دو تیم در مسابقات لیگ برتر کشور را دارد، بازیکنان 
زیادی را داریم که بیرون از استان درحال بازی کردن هستند و در بازیکن سازی هم این چند ساله 

هیئت فوتبال استان اصفهان اقدامات خوبی انجام داده است.

هیجان بازار داغ نقل و انتقاالت رایگان اروپا در سال آینده؛ 

ستاره های آزاد 2023

تمدید نکردن قرارداد با باشــگاه ها، باعث شــده تا بازیکنان بزرگی در 
آستانه آزاد شدن قرار بگیرند.

فصل نقل و انتقاالت تابســتانی در فوتبال اروپا در حالی آغاز شده که 
تعدادی از بازیکنان قراردادشان با باشــگاه های فصل گذشته به پایان 
رسیده و به اصطالح »بازیکن آزاد« هستند و می توانند به هر باشگاهی 
که دوســت دارند، ملحق شــوند.گرت بیل، آنتونیو رودیگر، نیکوالس 
زوله، ایوان پریسیچ و لورنزو اینسینیه از جمله بازیکنان آزاد هستند که 
به ترتیب راهی لس آنجلس اف سی، رئال مادرید، دورتموند، تاتنهام و 
تورنتو شدند، بدون آنکه سودی از این جابه جایی به باشگاه قبلی شان 
برسد. البته هنوز نفراتی همچون عثمان دمبله، پائولو دیباال و کریستین 
اریکسن نیز حضور دارند که به عنوان بازیکن آزاد هنوز نتوانسته اند مقصد 
نهایی شان را مشــخص کنند.نفراتی که نام شــان پیش تر عنوان شد، 
همگی قطعا جزو بازیکان سرشــناس دنیای فوتبال هستند، اما بدون 
شک به گرد پای بازیکنان آزاد سال ۲۰۲۳ نخواهند رسید؛ بازیکنانی که 
نام و آوازه بیشتری در دنیای فوتبال دارند و در ادامه به برخی از آنها اشاره 
می شود. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در صدر بازیکنان آزاد در سال 
۲۰۲۳ نام محمد صالح قرار داشت، اما این بازیکن مصری قراردادش 
را برای ۳ فصل دیگر تمدید کرد و در آنفیلد ماندگار شد تا بدین ترتیب از 

جمع بازیکنان آزاد ۲۰۲۳ خارج شود.

 روبرت لواندوفسکی مهاجم 33 ساله بایرن مونیخ
لواندوفسکی بدون شک یکی از بهترین شماره 9های دنیای فوتبال طی 
سال های اخیر بوده، با این وجود صحبت های زیادی پیرامون آینده او 
مطرح است. سران بارســلونا برای این بازیکن که فقط یک سال دیگر 
با بایرن قرارداد دارد، سه پیشنهاد ارســال کرده اند که همه آنها با پاسخ 

منفی مواجه شده اند.
لوا، اصرار زیادی برای پیوســتن به بارســا دارد، اما اگــر بایرنی ها بر 
ادامه همکاری با او تا پایان قراردادش اصرار داشــته باشند، تابستان 
 ۲۰۲۳ یکی از هیجان انگیزترین نقل و و انتقاالت در دنیای فوتبال رقم 

خواهد خورد.

رحیم استرلینگ؛ مهاجم 27 ساله منچسترسیتی
استرلینگ در اوج دوران خود قرار دارد و عملکرد خوبی هم طی فصول 
اخیر در جمع سیتیزن ها داشته، همین مسئله جای تعجب دارد که سران 
تیم آبی پوش شهر منچستر بخواهند سناریوی نامطلوبی را برای جدایی 
این بازیکن رقم بزنند. استرلینگ از ارزش خوبی در بازار نقل و انتقاالت 
برخوردار است، اما با توجه به اینکه مدافع عنوان قهرمانی لیگ جزیره 
گزینه های متعددی در بخش هجومی دارد، بعید به نظر می رسد امسال 

را در ورزشگاه اتحاد باقی بماند.

استرلینگ از چلسی پیشنهاد دارد، اما شاید سران سیتی اجازه ملحق 
شدن او به یکی از رقبا را ندهند و ترجیح بدهند او را تا پایان قراردادش 

حفظ کنند و تابستان آینده شاهد جدایی اش باشند.

یوری تیلمانس؛ هافبک 25 ساله لسترسیتی
تیلمانــس یک هافبک کامل اســت کــه می تواند خــودش را در بین 

برترین های این پست قرار بدهد.
 او در ۲5 ســالگی توانســته بیش از ۳۰۰ بازی در لیــگ انجام بدهد 
و همین مســئله، تــالش تیم هــای اروپایی بــرای جــذب او را قابل 
درک می کنــد. تیلمانس به نظر می رســد پیش از پایــان قراردادش 
 »کینــگ پــاور« را تــرک کند، هــر چند کــه شــاید این اتفــاق هم

 رخ ندهد.
در بخــش پایانی این مطلب بایــد به نام چند چهره نام آشــنای دیگر 
همچون رایان چرکی و حسام آئوار ستاره های تیم لیون، رناتو سانچز از 
بنفیکا، کنراد الیمر از الیپزیگ، ساشا کاالدزیچ از اشتوتگارت اشاره کنیم. 
این بازیکنان نیز که طی سال های گذشــته خوش درخشیده اند، فقط 
یک سال دیگر با تیم های خود قرارداد دارند، اما به نظر می رسد همین 
امسال و تابستان جاری غزل خداحافظی را سر خواهند داد و به باشگاه 

خود سود خواهند رساند.

اظهار نظر  روز

 حضور »مسلمان« در ذوب آهن 
شایعه است؛ پای دالالن در میان بود!

محسن مســلمان، ســتاره اســبق لیگ برتر فوتبال، راهی ذوب آهن نخواهد شــد و پیوستنش 
به این تیم شــایعه و خواســته دالالن بود.طی دو هفته گذشــته صحبت هایی مبنی بر پیوستن 
»محسن مسلمان« برای مدت دو سال 
به تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان بود، 
اما اصل موضوع به گونه دیگری است.

طی روزهای اخیر، تماســی از ســمت 
نزدیکان محســن مســلمان با باشگاه 
ذوب آهــن گرفته شــده و از ذوب آهن 
درخواســت کرده او را به تیم سابقش 
بازگرداند تا بعد از مدتی طوالنی دوری 
از فوتبال، در ذوب آهن به فوتبال ادامه 
بدهد. در حالی که از پیوستن مسلمان 
به ذوب آهن با قراردادی دو ســاله صحبت به میان آمده بود، اما این باشگاه توافقی با او نداشت 
و پیشــنهادی که به مدیران ذوب آهن رسید با مخالفت آنان روبه رو شــد؛ بنابراین پیوستنش به 
این تیم منتفی و تمام اخبار پیرامون حضور بازیکن سابق ذوب آهن در اصفهان شایعه است. گویا 
برخی از دالالن که به هیچ طریقی پای شان از فوتبال بریده نمی شود و روزبه روز تاثیر بیشتری بر 

نقل وانتقاالت و تصمیمات مدیران باشگاه ها می گذارند، در این ماجرا نقش داشته اند.
 

معرفی مسئول امور فوتبال بانوان سپاهان
میترا چین سری به سمت مسئول امور فوتبال بانوان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان منصوب شد.

بنابر اعالم پایگاه خبری باشگاه سپاهان، با پیشنهاد مدیریت ورزش قهرمانی، تصویب هیئت مدیره 
باشگاه و با حکم محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان میترا چین سری به عنوان مسئول 
امور تیم های فوتبال بانوان این باشــگاه منصوب شد.چین ســری که اولین مدرس زن فوتسال 
AFC است، دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم تربیتی و مدرک مربیگری فوتبال 
A آسیاست.در سوابق وی، سرمربیگری تیم های بانوان شهرداری دلیجان، نامی نو اصفهان، فوالد 

ماهان سپاهان، فوالد مبارکه سپاهان، مربی تیم ملی فوتسال و فوتبال به چشم می خورد.
 

»حسین صادقی« به ذوب آهن پیوست
حسین صادقی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال هوادار تهران به ذوب آهن اصفهان پیوست.تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان با حسین صادقی بازیکن فصل گذشــته هوادار تهران به توافق رسید و 
این مهاجم ۳۱ ساله با عقد قراردادی به ذوب آهن اصفهان پیوست.صادقی سابقه بازی در تیم های 
استقالل خوزستان و قشقایی شیراز را در کارنامه خود دارد و در نخستین فصل حضور هوادار برای 
این تیم به میدان رفت. قرارداد حسین صادقی هفته گذشته با هوادار به اتمام رسید و او به عنوان 
بازیکن آزاد راهی اصفهان خواهد شد.طبق اخبار موثق، صادقی خرید جدید ذوب آهن خواهد بود 
که جانشین رضا خالقی فر می شود و در روزهای آینده باشگاه ذوب آهن از وی رونمایی می کند. 
او فصل گذشته در ۲۲ بازی برای هوادار فقط یک گل به ثمر رســاند و دو پاس گل به نام خود ثبت 
کرد.ذوب آهن تا به اینجای نقل وانتقاالت تابستانی، شهرام ساالری مهاجم سابق خیبر خرم آباد 
و آرمان اکوان مدافع فصل گذشته آرمان گهر سیرجان را رســما به خدمت گرفته است؛ همچنین 
سامان نریمان جهان طی توافق ذوب آهن و تراکتور، با سجاد دانایی معاوضه شد و اعالم رسمی 

طی چند روز آینده خواهد بود.

مستطیل سبز

کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال:

  فعال حریف اول ما 
سپاهان است

محمد کشــاورز می گوید فدراسیون فوتبال 
باید برای سال ها زحمت علیرضا صمیمی در 
درون دروازه تیم ملی فوتسال از او تقدیر کند.

محمد کشــاورز، ســرمربی گیتی پسند در 
خصوص شرایط گیتی پسند پیش از شروع 
فصل جدیــد لیگ برتر فوتســال اظهار کرد: 
تیم ما شــرایط خوبی دارد. ما از یک خرداد 
تمرینات خود را شروع کردیم و چند هفته ای 
در اصفهان به تمرینات مان پرداختیم. سپس 
اردوی یک هفته ای را در اردبیل گذارندیم که 
اردوی بسیار خوبی بود تا تیم آماده حضور در 
لیگ برتر شــود.وی ادامه داد: بعد از اردوی 
اردبیل به اصفهان برگشــتیم و در حال مرور 
تمرینات تاکتیکی هســتیم تــا آماده بازی 
نخســت برابر سپاهان شــویم. از بازیکنانی 
که سال گذشته در تیم ما بودند و به ما کمک 
کردند تشکر می کنم. تیم ما 9۰ درصد تکمیل 
شــده اســت و بازیکنان خوبــی را در نقل و 
انتقــاالت گرفتیم و احتماال تا شــروع لیگ 
یکی، دو بازیکن دیگــر جذب کنیم که جوان 
و مســتعد باشند.ســرمربی گیتی پسند در 
خصوص معلــوم نبودن وضعیت ســپاهان 
و بالتکلیــف بودن حریف تیمــش در دیدار 
افتتاحیه فصل جدید لیگ فوتسال توضیح 
داد: ما هم از طریق رسانه ها شنیدیم و پیگیر 
این وضعیت هســتیم که در هفته اول لیگ 
باید با چــه تیمی بازی کنیــم ؛اما چیزی که 
تاکنون فدراسیون و سازمان لیگ فوتسال به 
ما اعالم کرده اند، حریف نخست ما سپاهان 
اســت و ما باید به مصاف این تیــم برویم.

وی درباره خداحافظــی علیرضا صمیمی از 
بازی های ملی گفت: من ســال های زیادی 
در کنار علیرضا در تیم ملی بودم. او پســری 
باکالس، خوش اخالق و مودب بود و از نظر 
فنی، سطح باالیی داشــت. زحمات زیادی 
را برای تیم ملی کشــید و به نظرم باید برای 
سال ها زحماتش از این دروازه بان تقدیر شود. 
من برای صمیمــی در ادامه زندگی حرفه ای 

آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

گفت و گو

وز عکس ر

تصویری از توپ 
مخصوص جام جهانی 

با سنسور  ردیابی 
جاساز شده

تصویــری از توپ مخصــوص جام 
جهانی ۲۰۲۲ که در آن یک سنســور 
ردیابی قرار خواهد گرفت تا داده های 
ســریع  را بــه کمــک داور ویدئویی 

هوشمند در آفسایدها برساند. 

گسترش شــبکه های مجازی و به خصوص فضای 
اینســتاگرام که ســبک جدیدی از زندگی را به روی 
مخاطبان باز کرده باعث شــده تا خیلی ها برای دیده 
شدن وارد این شبکه اجتماعی شوند.جدا از نفراتی که 
کسب و کارشان و روزی شــان از این شبکه اجتماعی 
تامین می شــود هســتند نفراتی که فقط و فقط می 
خواهند دیده شــوند! حال اینکه بعضــی از این افراد 
همســران شــان هنرمند یا ورزشکار هســتند و این 
بهترین فرصت است تا با اســتفاده از شهرت همسر 
برای خودشــان فالوور بگیرند، دنبال جذب مخاطب 
باشــند و از همه مهم تر راهی برای گرفتن تبلیغات باز 

کنند،اگر نه چه دلیلی دارد که وقتی مثال یک ستاره را 
تیم محبوبش نمی خواهد یا وقتی یک ستاره از فالن 
تیم خداحافظی می کند همسرش این خبر را بدهد یا 
همسرش واکنش شدید الحنی به اتفاق هایی که می 
افتد نشان بدهد؟ اگر سری به اینستاگرام همسران 
ستاره ها بزنید متوجه می شــوید که چند هزار دنبال 
کننده دارند و چطور در قالبی که برای خودشان ترسیم 
کرده اند به مردم خوراک می دهند.ترسیم یک زندگی 
الکچری به کنار؛گاهی نقطه نظراتی در استوری های 
آنها قرارداده می شود که اگر حتی یک نفر را هم تحت 
تاثیر قرار بدهد یعنی رها کردن یــک ضامن! پندها و 

اندرزهای غیر کارشناسانه تاثیر متفاوتی روی افراد می 
گذارد و حتی ممکن است نقش پررنگی را در زندگی 
افراد معمولی جامعه بازی کند. این اتفاق در ورزش، 
فرهنگ و جامعه ایران در حال جا افتادن است و حتی 
فراتر هم مــی رود. اظهار نظر کردن هــای پدر، برادر، 
پسرخاله و دختر عمو به جای چهره های معروف باب 

شده و باید گفت که در فضای مجازی غوغاست.

فرصت طلبی، ولع دیده شدن یا...؟

گیریم همسر تو بود مشهور!



یکشنبه 12 تیر 1401 / 03 ذی الحجه 1443 / 03  جوالی 2022 / شماره 3567

سوء قصد نافرجام به امام جماعت مسجدی در اصفهان
در ساعات ابتدایی صبح دیروز، امام جماعت مسجدی در اصفهان با اسلحه مورد سوء قصد نافرجام 
قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ به نقل از خبرگزاری حوزه، حجت االسالم 
سید محسن اخوان که در ســاعات ابتدایی دیروز برای اقامه نماز جماعت صبح به مسجد بقیه ا...

)عج( در خیابان برازنده اصفهان رفته بود، پس از اقامه نماز و هنگام بازگشت، راکب موتورسیکلتی 
با اسلحه به سمت او شلیک کرد که خوشبختانه آسیب جدی به این روحانی نرسید.در حال حاضر 
حجت االسالم اخوان در بیمارستان بستری اســت و روند درمان خود را طی می کند. هنوز خبری 
از علت این سوءقصد منتشر نشده است.حجت االســالم اخوان پیش از این مدیر مدرسه تبلیغی 

تخصصی بین المللی ناصریه حوزه علمیه اصفهان بود.

سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۹5 درصدی عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم

سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم با بودجه ای 
به ارزش ۵۳ میلیارد ریال در حال احداث و تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.

محسن گلی اظهار کرد: خیابان نسیم به طول ۶۳ متر، عرض ۲۵ متر و با مساحت ۱۶ هزار مترمربع 
احداث خواهد شد که زیرســازی، آســفالت، جدول گذاری و تجهیز کانال رفع آب های سطحی را 
شامل می شــود.وی با بیان اینکه در خیابان نسیم هشــت هزار مترمربع مسیر دوچرخه سواری 
پیش بینی شــده اســت، تصریح کرد: عملیات عمرانی این گذر با ۷۶۰۰ مترمربع آســفالت ،۱۱۵۰ 
مترمربع زیرســازی و ۵۵۰۰ مترمکعب خاک برداری اجرایی شــده است.سرپرست منطقه هفت 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم با پیشرفت ۹۵ درصدی 
و با بودجه ای به ارزش ۵۳ میلیارد ریال در حال انجام است.وی ادامه داد: عالئم ترافیکی در خیابان 
نســیم نصب و تمهیدات الزم برای ایمنی تردد خودروها به خصوص وسایل حمل ونقل عمومی در 

نظر گرفته شده است.

پیشگیری از خزان زودرس درختان در منطقه ۹
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از روش های جلوگیری از کلروز و خشکیدگی 
زودرس سرشاخه های درختان چنار، افزایش »سکوسترین آهن« خاک است، گفت: حدود ۲۰۰ 
کیلوگرم سکوســترین آهن که یکی از کودهای مصرفی در ایران اســت، برای پیشگیری از خزان 
زودرس درختان چنار و اقاقیا در این منطقه استفاده شــده است. سیدسلمان قاضی عسگر اظهار 
کرد: چنار یکی از رایج ترین درختان مورد اســتفاده در فضای سبز شهری است که به دلیل داشتن 
تاج مناسب و رشد سریع، مورد عالقه بسیاری از طراحان منظر شهری است.وی افزود: چنار از گروه 
درختان غیرمثمر است که جهت احداث فضای سبز و زیباســازی پارک ها و خیابان های بسیاری 
از شهرهای کشور، به ویژه اصفهان مورد استفاده گسترده قرار گرفته است.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: در سال های اخیر کلروز و خشــکیدگی زودرس سرشاخه های درختان 
چنار باعث ایجاد مشکل جدی در نقاط مختلف کشور شده است . وی درخصوص علت عارضه کلروز 
و خشکیدگی زودرس سرشاخه های درختان چنار، گفت: زرد شدن برگ درختان یا رنگ پریدگی 
برگ های چنار ناشــی از عارضه کلروز آهک اســت، زیرا وجود آهک فراوان در خاک از جذب آهن 
جلوگیری می کند. قاضی عسگر با بیان اینکه بسیاری از درختان غیرمثمر از جمله درختان چنار در 
خاک های آهکی به کلروز آهن مبتال می شوند، گفت: کلروز از بیماری های فیزیولوژیکی است که بر 
اثر آن، رنگ برگ درختان چنار زرد و دچار خزان زودرس می شود. وی یکی از روش های جلوگیری 
از کلروز درختان چنار را افزایش سکوسترین آهن خاک درختان دانست و اضافه کرد: با تالش واحد 
فضای سبز این منطقه و با بهره گیری از این روش، به نسبت دو کیلوگرم در هکتار، سکوسترین آهن 

با آب آبیاری به خاک درختان چنار این منطقه اضافه شد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبرداد: اجرای مرحله تکمیلی طرح محله محوری در حصه؛

»حصه« در مسیر تحول

بر اساس بررسی ها و طبقه بندی های انجام شده، در تمام مناطق شهر 
اصفهان محله های برخوردار و کم برخوردار وجود دارد،بنابراین سیاست 
مدیریت شهری این است که سال آینده در هر منطقه حداقل دو محله 
بر اساس دسته بندی انتخاب شود، از این رو در 5۸ محله طرح ارتقای 

کیفی محله ها و سند بازآفرینی اجرا خواهد شد.
پروژه های محله محوری شــامل اجــرای طرح هایــی همچون رفع 
گلوگاه ها، بهسازی مادی ها، احداث بوستان و مراکز فرهنگی، توسعه 
کارگاه ها و اجرای پروژه هایی متناســب با محور گردشــگری اصفهان 
اســت؛ در واقع رویکرد محله محوری این اســت که در سطح محله ها 
خدمات مورد نیاز شــهروندان از جمله فضای ســبز، مراکز فرهنگی، 

مذهبی، تفریحی و مراکز توان افزایی را فراهم کند.
یکی از مناطقی که پروژه های محله محوری خود را زودتر از سایر مناطق 
شروع کرد، منطقه 14 شهرداری اصفهان با 1۹3۸ هکتار وسعت و 12 
محله است که باید نگاه ویژه ای معطوف آن شود زیرا دارای ظرفیت ها 

و پتانسیل های بالقوه است.
محمدمهدی کریمــی، مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهــان درباره 
پروژه های محله محور در منطقه 14 و دیگر اقدامات و برنامه های این 

منطقه مبسوط تر توضیح داده است:

سال گذشته مرحله نخســت اجرای طرح محله محوری را برای دو 
محله »حصــه« و »جلوان« آغــاز کردیم که فاز تکمیلی آن امســال 
اجرایی خواهد شــد؛ در ســال جاری نیــز این طرح بــرای دو محله 
»ارزنان« و »ارک« کــه در یک پهنه قرار گرفته اســت، در راســتای 
زیست پذیری و ارتقای آن عملیاتی خواهد شــد،بنابراین  این امر در 
دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. در همین زمینه اعتباری 
بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت که بــا توجه به 
افزایش هزینه های شــهری برای ایجاد تحول در این محله ها کافی 

نیست و نیاز به اعتبار دو برابری داریم.
 یکی از دغدغه های اصلی ما در محله های ارزنان و دارک بازگشایی 
گلوگاه مفتح اســت، زیرا وجود ۱۰ پالک مســکونی باعث بن بست و 

مسدود شدن این دو محله شده اســت، اما اعتباری بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ 
میلیارد تومان برای آزادسازی آن نیاز داریم.

موضوع قابل تامل این است که در این محله ها حجم محرومیت باال 
و درد بلندتر از فریاد اســت، اگر بخواهیم ساکنان این محله ها حس 
کنند که در مدیریت شهری دیده شده اند و مورد توجه قرار گرفته اند، با 
تخصیص بودجه ۳۵ میلیــارد تومانی اتفاقــی رخ نخواهد داد و تنها 

می توان بخشی از زخم این محله ها را التیام بخشید.
 برای پهنه صحرای سودان طرح ویژه ای در نظر گرفته شده است، 
در صدد احداث فضای ســبز ۴.۵ هکتاری در این پهنه هستیم که در 
صورت تحقق یکی از ابرپروژه های دوره چهارســاله مدیریت شهری 
ششم خواهد بود، زیرا از یک ســو این فضای سبز تفرجگاهی به دلیل 
دارا بودن موقعیت سوق الجیشــی، ســه محله پرتراکــم منطقه را از 
بن بســت خارج می کند و از ســوی دیگر در کنارگذر بزرگراه شــهید 
اردستانی در مجاورت خیابان بی بی مریم اتفاقات ویژه ای رقم خواهد 
خورد. برای تملک عرصه فضای سبز ۴.۵ هکتاری نیاز به اعتباری بالغ 
بر ۳۵ میلیارد تومــان داریم که در صورت تخصیــص اعتبار به صورت 
یک جا، طرح از هم اکنون وارد فاز اجرایی خواهد شد، اما اگر بر اساس 
روال عادی توافق انجام شــود، این پروژه بیش از چهار سال به طول 
می انجامد، لذا امیدواریم شــهرداری مرکزی همــکاری الزم را برای 

تزریق اعتبار داشته باشد.
در محدوده پهنه صحرای سودان، خیابان »عمان سامانی« وجود 
دارد که در ردیف پرتراکم ترین خیابان های اصفهان قرار گرفته است، در 
این خیابان به دلیل جمعیت باال دیواری بین منازل شهروندان وجود 

ندارد و به نوعی درها به یکدیگر چسبیده است.
احداث فضای ســبز ۴.۵ هکتاری از میدان الله تا کوچه ۱۶ متری 
یکی از اتفاقات ویژه در دوره چهار ساله مدیریت شهری ششم خواهد 
بود و با این اتفاق شــاهد ارزش افزوده فوق العاده برای ســاکنان و 
تحقق مدنیت شهری در یک بافت فرسوده خواهیم بود. معتقدم باید 
 حــق مــردم را بــه بهتریــن صــورت و در لــوای مدیریــت

 شهری ادا کرد.
یکی از مطالبات اصلی مردم این منطقه، ساماندهی خیابان عاشق 
اصفهانی شرقی است، این محدوده همچون حرف »T« به چند بخش 
تقسیم می شــود؛ حدفاصل میدان جوان تا ســه راه ولی عصر)عج( 
معروف به خیابان عاشق اصفهانی شرقی است، از سه راه ولی عصر تا 
مجتمع های جلوان یک خیابان دیگر است و از سه راه ولی عصر )عج( 

تا اتوبان نیز ادامه مسیر است.

امام جمعه اصفهان گفت: صاحب خانه ها نسبت به 
مستاجران خود در شرایط سخت اقتصادی در اخذ 

اجاره و رهن مراعات کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد درمورد روایاتی 
درخصوص رعایت حــال همســایگان اظهار کرد: 
سعی کنید نسبت به مستاجران خود در این شرایط 
سخت اقتصادی در اخذ اجاره و رهن مراعات کنید.

شرایط جنگ اقتصادی و اتفاقات بین المللی برای 
تغذیه جهانی بحران ایجاد کرده اســت، مسئوالن 

هم درصدد رفع مشکالت هســتند و الزم است با 
اتحاد از ایــن بحران ها عبور کنیــم.وی با تبریک 
مناســبت های ماه ذی الحجه و ســالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضــرت فاطمه )س(، گفت: 
تک فرزندی شــدن موجب محرومیــت فرزند از 
نعمت خواهر و برادر است و احساس کمبود خواهر، 
برادر، عمــه، خاله، عمــو و دایی در حــال و آینده 
برای کودکان زیان روحی ایجــاد می کند.آیت ا... 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه  رفتار والدین در تربیت 
فرزند بسیار موثر است، گفت: الزم است با رعایت 
اخالق و تقویت عملی راســت گویی و سایر صفات 
شایســته کودک را تربیت کرد و نگران این نبود که 

افزایش تعــداد فرزندان مــا را از تربیت فرزندان 
بازمــی دارد.وی روزعرفه، عید قربــان، عید غدیر، 
نزول آیات هل اتی، نزول آیه اطاعت و تولد برخی 
از ائمه )ع( را ازجمله مناسبت های این ماه برشمرد 
و گفت: ماه دی الحجه ماه بزرگی اســت و کل این 
ماه را می توان ماه والیت و امامت دانســت، الزم 
اســت با بهره گیری از فرصت های معنوی این ماه 

در راستای توبه و بازگشت استفاده کرد.
امام جمعه اصفهان در ادامه بــه بیان ویژگی های 
مومن از منظر آیــات و روایــات پرداخت و گفت: 
ایمان اعتقاد به قلب، اقرار به زبان و عمل با اعضای 

بدن است.

امام جمعه اصفهان:

 صاحب خانه ها با مستأجران در اخذ اجاره و رهن 
مراعات کنند یک باستان شناس برجسته و متخصص میراث فرهنگی: 

 حفظ اقلیم اصفهان یک وظیفه ملی است
یک باستان شناس گفت: وجود تخت فوالد در کنار آثار فرهنگی موجود نشان از ارزش و توان فرهنگی 
اقلیم اصفهان دارد، این موارد نشان می دهد تاریخ اصفهان می تواند مانند رودخانه خود زاینده باشد.

ناصر نوروز زاده چگینی، باستان شناس 
برجســته و متخصص میراث فرهنگی، 
صبــح جمعــه در پنجمین نشســت از 
سلسله نشســت های بررســی ارتباط 
متقابــل فرهنــگ عامه و گســتره های 
اجتماعی »شیوه ما مردمان« با موضوع 
اقلیم گفت: زاینده رود یک مسیر شرقی 
غربی دارد که از این طریق نیز اصفهان را 
به دو قسمت تبدیل کرده بنابراین وجود 
زاینده رود هم از نظر فیزیکی و هم از نظر 
آب و هوایی بر اصفهان تاثیرگذاشته است. اصفهان مرکز جمعیتی و رفت وآمدهای اقتصادی و مرکز 
تبادالت اجتماعی و فرهنگی است در نتیجه نقش هماهنگ کننده شرایط زندگی در اقلیم اصفهان 
از مبنای اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی وجود دارد. به همین دالیل مردم شــهرهای مختلف را از 
یکدیگر متمایز می کنیم. در پهنه سرزمینی اصفهان از یک سو با اقلیم آب وهوایی و از سوی دیگر با 
اقلیم فرهنگی مواجه هستیم. باید توجه داشت که توانمندی ها و ویژگی مردمان می تواند در کیفیت 
بهره برداری از این پهنه تاثیر بگذارد و نتیجه آن تاریخ روایی و فرهنگی هر بخش از اقلیم های موجود 
در ایران شود.وی بیان داشــت: امروزه اصفهان همانند بسیاری از نقاط دنیا و کشور دچار مشکالتی 
است که از یک سو به دلیل تغییرات اقلیمی و از سوی دیگر بی توجهی نسبت به موجود سرزمین شان 
از طریق افرادی که در آن زندگی می کنند، ایجاد شده است. قبل از صفویه تصمیم می گیرند که راه هایی 
را جست وجو کنند که آب را از مناطق دیگری به زاینده رود انتقال دهد. طرح تونل کوهرنگ از دوران 
صفویه وجود داشته است. از طرف دیگر ما طی سال های ۱۳۴۰ تاکنون صنایع بسیاری را در اصفهان 
ایجاد کرده ایم. امروز بزرگ ترین منطقه صنعتی کشــور اصفهان است و بیشترین تولید غیرنفتی را 
دارد. همین مسیر باعث شده که جمعیت زیادی در این بخش ساکن شود.این باستان شناس گفت: 
مناطق غربی استان اصفهان در زمان رضاشاه اکثرا عشــایر بودند. در آن زمان تصمیم بر این شد که 
عشایر  را ساکن کنند و همین مسئله به معنی افزایش مصرف آب در این بخش است. اصفهان سهم 
بزرگی از کشت آبی کشور دارد. در چنین شرایطی رودخانه زاینده رود باید جوابگوی زندگی شهری، 
صنایع و کشاورزی باشــد در حالی که قادر به چنین کاری نیست. اصفهان نقش مدیریت بارزی در 
مدیریت کشور طی ۵۰۰ سال گذشته داشته اســت به همین دلیل مردم این شهر توان حل مشکل 
زاینده رود را دارند. راه حل های احساسی این مشکل را حل نمی کند. زاینده رود متعلق به همه مردمی 
است که در این ناحیه ساکن هســتند. اینکه آب زاینده رود را به مناطق مختلف کشور انتقال دهیم، 
تبعاتی دارد که باید به این تبعات به ویژه در شرایطی که دچار تغییرات اقلیمی هستیم توجه داشته 
باشیم.نوروز زاده چگینی اظهار داشت: اصفهان یک حوزه سرزمینی دارای اقلیم آب و هوایی مشخص 
است که داشــته های معینی دارد. این شــهر دارای اقلیم هنر، معماری و تولیدات فرهنگی است. 
 طبعا اصفهانی ها باید برای دستیابی به توسعه پایدار، تغییراتی در شیوه تولید و مصرف خود انجام 
 بدهند. اگر تغییری در این شــرایط پدید نیاید، مشــکالت موجــود فزاینده خواهد شــد و ما را به
  سر منزل مقصود نمی رساند و باعث می شــود، اقلیم فرهنگی چند صدســاله اصفهان را از دست

  بدهیم.وی با اشــاره به پدیده فرونشســت گفت: این مســئله در ســطح اول فرهنگ اصفهان را 
 تهدید می کند. اصفهان بدون این فرهنگ مشــکالت بسیار شــدیدی خواهد داشت. اصفهانی ها و 
حتی کسانی که خارج از این شهر هستند، برای حفظ این مجموعه متعهد هستند؛ حفظ اقلیم اصفهان 

یک وظیفه ملی است.

با مسئولان

خبر روزمیراث

شهردار اصفهان مطرح کرد:

حذف امضاهای طالیی 
و واسطه گری ها با ارائه 

خدمات هوشمند در اصفهان
شــهردار اصفهان گفت:یکی از رویکردهای 
اساســی مدیریت شــهری، رفتن به سمت 
هوشمندسازی خدمات شهری و شهرداری 
اصفهان اســت.علی قاســم زاده اظهار کرد: 
مهم تریــن اتفاقی که طی روز های گذشــته 
در شهر اصفهان شــاهد آن بودیم، رونمایی 
از یک هدیــه بــرای شــهروندان اصفهانی 
اســت.وی  یکــی از رویکرد های اساســی 
این دوره مدیریت شــهری را رفتن به سمت 
هوشمندسازی خدمات شهری و شهرداری 
دانســت و گفت: در حال حاضر بسیاری از 
دستگاه ها با استفاده از سامانه های کار محور 
و خدمت محــور خدمــات الکترونیک ارائه 
می کنند، در حالی که ســامانه های هوشمند 
مخاطب محــور و مردم محور اســت یعنی 
مردم راحت تر می توانند از خدمات به صورت 
شخصی استفاده کنند و نیازی به حضور در 

محل ندارند.
به گفته قاسم زاده، یکی از وظایف شهرداری 
صدور پروانه های ساختمانی است، البته در 
ادبیات عمومی می شنوید هر فردی که قرار 
است پروانه ســاختمانی دریافت کند، باید 
چند روز مرخصی بگیرد، کفش آهنین بپوشد 
یا آشنایی داشته باشد تا بتواند امور اداری را 
راحت تر به سرانجام برساند و به همین جهت 
شــهروندان ابهاماتی جهت دریافت پروانه 
ســاختمانی داشــتند که با هوشمندسازی 
مشــکالت آن ها رفع شده اســت و مردم از 
خانه به راحتی می توانند وارد ســامانه شوند 
و با ثبت درخواست، اطالعات الزم در ارتباط 
با پــالک خــود را دریافت و مبلــغ عوارض 
ساخت وســاز را در خانه مشاهده و پرداخت 
کنند.با بهره مندی از خدمات الکترونیک دیگر 
نیازی نیست شهروندان برای دریافت پروانه 
به شــهرداری مراجعه کنند، زیرا اگر مدارک 
الزم را به موقع در ســامانه بارگــذاری کنند، 
بالفاصله پروانه ساختمانی صادر خواهد شد 

و سایه انتظار نخواهیم داشت.

آیین رونمایی 
از کتاب »ثبت 

اصفهان«
آیین رونمایــی از اولین کتاب 
ثبت اصفهان با موضوع خیابان 
و محله های مســجد سید در 
موزه هنرهای معاصر با حضور 
عالقــه منــدان و ســخنرانی 
محمدرضا رحیــم زاده برگزار 

شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

حمید شهبازی – شهردار سده لنجان م الف:1345568

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری 
سده لنجان

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعداد ۳ دستگاه ماشین آالت خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

چاپ اول

قیمت پایه به ریالتعداد دستگاه شماره پالک انتظامیشرح کاالردیف

۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۲۶/۲۳۱ ی ۱۵سواری پژو پارس مدل ۱۱۳۹۲

8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۹۵۷/۲۳۱ ی ۶8سواری پژو روآ مدل ۲۱۳88

8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳۶۵/۲۳۱ ی ۵۱سواری پراید ۱۳۱ مدل ۳۱۳۹۰

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲8  مهلــت دارند جهت اخذ اســناد مزایده به ســاختمان 
شهرداری و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با 

شماره ۵۲۴۳۲۳۲۳- ۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.
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در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت آبفای استان مطرح شد:
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با فــرا رســیدن فصــل گرمــا یــک ناتــرازی در مصرف بــرق ایجــاد می 
 شــود کــه بهتریــن راه بــرای تعــادل آن مدیریــت مصــرف برق اســت.

وزارت نیرو در این راستا برنامه ها و طرح های ویژه ای را به صنعت برق اعالم 
کرده است به طوری که با اجرایی شــدن این برنامه ها از بروز خاموشی های 
ناگهانــی در بخش های صنعت؛ کشــاورزی و همچنین خانگی پیشــگیری 
کند. شــاید مهم ترین روش برای ایجاد تراز تولید و مصرف، همکاری بیشتر 
ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی، انعقاد تفاهــم نامه همکاری بــا صنایع، 
استفاده از پتانســیل دیزل ژنراتورها، برگزاری جلسات با کشاورزان و صنایع 
و...باشــد. اما یکــی از روش ها که به نظر می رســد همپوشــانی موثری در 
کاهش مصرف داشــته، یک در میان کردن  چراغ های روشــنایی پارک ها، 
 بزرگراه ها و ورودی های شــهرها به جــز مراکز و نقاط حادثــه خیز و پرخطر

 بوده است.  
در نشســت مدیریت کاهش پیک بار در شــرکت توانیر که با حضور همایون  
حائری معــاون وزیر نیرو در امــور برق و انــرژی،  آرش کــردی مدیر عامل 
شــرکت توانیر، حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیــع توانیر و محمد 
اله داد،  معــاون هماهنگی انتقال توانیر و تمام شــرکت هــای توزیع برگزار 
 شــد، بر مدیریت مصرف برق و برق رســانی مداوم و با کیفیت تاکید شــد.

 همایون حایری پس از انتخاب شرکت توزیع برق اصفهان در خصوص روش 
های مدیریت مصرف و شــیوه های کاربردی آن؛ عملکرد این شــرکت را   در 

بخش روشنایی جویا شد.
علیرضا کشانی ،سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در کنترل روشنایی 
معابر،  فضای ســبز سطح شــهر و نور پردازی ها به میزان 05/20 مگاوات  در 
شهر اصفهان صرفه جویی شــده اســت. همچنین، 67 هزار چراغ روشنایی 

معابر یک در میان شــده که  کاهش مصرفی 10 مگاوات در هر ساعت در شب 
را به همراه داشته اســت و با تبدیل 38 هزار المپ پر مصرف 125 وات به 20 
 وات ال ای دی 8/3 مگاوات در هر ســاعت در شب صرفه جویی شده است .
کشانی تصریح کرد: صرفه جویی انرژی با تنظیم فتوسل های نجومی به طوری 
که با تنظیم آن ربع ساعت در صبح زودتر خاموش شود و ربع ساعت در غروب 
 دیرتر روشن شود، موجب شد 25 صدم مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم .

وی ابراز داشت: کاهش روشنایی و نور پردازی اماکن،پارک ها، آرامستان ها و 
مراکز فرهنگی و ورزشی؛ پل ها، معابر شهرداری به میزان یک مگاوات کاهش 
مصرف داشته که در این زمینه شهرداری همکاری داشته و ما را در این امر مهم 
یاری کرده است. همچنین در حوزه روشنایی ساختمان های اداری و محوطه 

ها به میزان 2 مگاوات مدیریت مصرف انجام گرفته است. 
سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان گفت:  در زمینه روشنایی سایت ها، معابر 
و مراکز نظامی 2مگاوات مصرف کاهش یافته است. لوستر فروشی ها و میوه 
 فروش ها نیز  به میزان یک مگاوات  ما را در مدیریت مصرف همراهی کردند.

وی به تعهدات و عملکــرد توزیع برق اصفهان اشــاره کرد و افــزود: در حوزه 
کشاورزی 25 مگاوات، عمومی و اداری 21 مگاوات، مولدهای خود تامین 23 
مگاوات و در حوزه صنعتی 75 مگاوات مدیریت بار صورت گرفته و به عبارتی 
شرکت توزیع برق اصفهان 80 درصد تعهدات خود را به انجام رسانده است.در 
این مراسم گزارش میدانی یک در میان کردن چراغ های روشنایی به وسیله 
فیلمبرداری از باال)کوات کوپتر( از حاشــیه ضلع جنوبی زاینده رود  به سمع و 

نظر مدیران صنعت برق رسید. 
گفتنی است، مهندس حائری از عملکرد شــرکت توزیع برق اصفهان تشکر و 

قدر دانی کرد.

 شرکت توزیع برق اصفهان ۸۰ درصد تعهدات مدیریت مصرف

 را در بخش روشنایی عملیاتی کرد 

35 توصیه کاربردی و در عین حال راحت، که هیــچ زحمتی برای مصرف 
کننده به دنبال ندارد، اما تاثیر بســیاری در پایدار شدن شرایط برق رسانی 
در تابستان دارد، گردآوری شده؛ که مردم با رعایت این 35 توصیه، نقش 
مهمی در جلوگیری از بروز خاموشی در تابســتان خواهند داشت. اوضاع 
سر به سر شدن تولید و مصرف برق و همچنین عبور میزان مصرف از سقف 
ظرفیت عملی تولید، در فصول گرم ســال طی چندسال اخیر، آنقدر تنش 
زاســت که اگر مردم نســبت به اصالح روند مصرف خود در روزهای گرم 
ســال توجه نکنند، احتمال بروز خاموشی بازهم وجود دارد. خاموشی که 
ضررهای بعضا ســنگینی هم برای صنایع و حتی منازل مردم در پی دارد. 
در این شماره چند توصیه و راهکار کاربردی و در عین حال راحت، که هیچ 
زحمتی برای مصرف کننده به دنبال ندارد، اما تاثیر بسیاری در پایدار شدن 
شرایط برق رسانی دارد، آماده کرده ایم که خواندنش خالی از لطف نیست. 

-1
 نیم ساعت قبل از اذان مغرب تا چهار ســاعت پس از آن زمان اوج مصرف برق 

است. با صرفه جویی در این ساعات به تامین برق پایدار کمک کنید.
-2

با تنظیم درجه کولرهای گازی بین 23 تا 25 درجه ســانتی گراد، میزان مصرف 
برق و هزینه های خانواده خود را کاهش دهیم. دمای آسایش بدن انسان بین 
23 تا 25 درجه سانتیگراد است،  با تنظیم صحیح ترموستات کولرهای گازی به 

سالمت خانواده خود بیندیشیم.
-3

 با صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف )12 تا 16 و 20 تا 24(، 
در تامین برق مورد نیاز کشور همکاری کنید.

-4
 برای کاهش مصرف برق و هزینه های خانواده ، از المپ های LED استفاده کنید. 

صرفه جویی در مصرف برق را جدی بگیریم.
-5

 در ساعات اولیه شب از وسایل برقی پر مصرف از قبیل جاروبرقی، اتو و ماشین 
لباسشویی استفاده نکنیم.

-6
 برای مصرف بهینه انرژی برق،کولرها را در محل ســایه و با عایق بندی مناسب 

نصب کنید.
-7

رایانه و لوازم صوتی و تصویری را صرفا در زمان اســتفاده روشن نگه دارید تا از 
مصرف بیهوده برق و اتالف هزینه های خانواده جلوگیری شود.

-8
 در راه پله ها،راهروها و مشــاعات ســاختمان بهتر اســت از سیستم روشنایی 

هوشمند استفاده کنید.
-9 

 هنگام تهیه لوازم برقی به برچسب انرژی که نشــان دهنده میزان مصرف برق 
اســت، توجه کنید. خرید لوازم برقی کم مصرف و پربازده نشــانگر احســاس 

مسئولیت شما نسبت به آینده انرژی کشور است.
-10

 بیش از 53% مصرف برق در بخش خانگی مربوط به دستگاهدهای خنک کننده 
مانند یخچال، فریزر و انواع کولرهاست. با استفاده بهینه از لوازم برقی به اقتصاد 

خانواده کمک کنیم. 
-11

 خاموش کردن المپ های اضافی و استفاده از نور طبیعی خورشید، ساده ترین 
راه صرفه جویی در مصرف برق است. در طول روز، با کنار زدن پرده ها از روشنایی 

طبیعی و تابش آفتاب لذت ببریم.  
-12

 بیش از 90 درصد برق مصرفی در المپ های رشته ای به گرما تبدیل می شود! به 
حفظ زمین بیندیشیم.

-13
 برای داشتن روشنایی مطلوب، به جای افزودن به تعداد المپ ها، گرد و غبارشان 

را تمیز کنیم.
-14

 هنگام مطالعه و انجام کارهای ظریف اســتفاده از نور موضعی کافیست. صرفه 
جویی در مصرف برق را جدی بگیریم.

-15
 باز نگه داشتن در یخچال و فریزر = اتالف انرژی.

-16
قرار دادن یخچــال و فریزر در کنار اجــاق گاز و آبگرمکن و یــا در معرض تابش 

مستقیم نور خورشید، مصرف انرژی آنها را افزایش می دهد.
-17

 با استفاده از شیشــه های رفلکس می توان مقدار گرمایش ساختمان و نیاز به 
استفاده از دستگاه های سرمایشی را کاهش داد.

-18 
به ازای هر درجــه کاهش دمای ترموســتات کولر، حدود 3 تــا 5 درصد از برق 

مصرفی ما کاهش می یابد.

-19
 تمیز کردن و سرویس وسایل سرمایشی پیش از شروع به کار آنها در فصل گرما، 
ضمن بهبود بخشیدن به کارکردشان، مصرف انرژی و هزینه های خانواده را نیز 

کاهش می دهد.
-20

 اســتفاده مداوم از دور تند کولرهای آبی، فشــار زیادی به موتور آنها وارد کرده و 
مصرف انرژی را به شدت افزایش می دهد.

-21
 کولرهای گازی از وسایل پرمصرف برقی هستند. بهتر است برای کاهش مصرف 

برق و هزینه های خانواده، زمان استفاده از آنها را به حداقل برسانیم.
-22

 باز و بســته کردن مکرر در یخچال و فریزر باعث کاهش عمر مفید آن و افزایش 
مصرف برق می شود.

-23
 برای تولید و تامین برق هزینه سنگینی صرف می شود، با خاموش کردن المپ 

های اضافی ضمن عمل به وظیفه ملی خود، به اقتصاد خانواده کمک کنید.
-24

 همیشه به یاد داشته باشــیم که هنگام ترک منزل یا محل کار، چراغ ها و لوازم 
سرمایشی را خاموش کنیم.

-25
 کولرهای گازی »حــدود 4 برابر« کولرهای آبی برق مصرف می کنند. وســایل 

سرمایشی را متناسب با محل زندگی مان انتخاب کنیم.
-26

 فقط زمانی از ماشین لباسشویی استفاده  کنیم که حجم لباس ها برابر با ظرفیت 
دستگاه باشد. بهتر است همیشه از ظرفیت کامل ماشین ظرفشویی با برنامه کم 

مصرف استفاده کنید.
-27

برای مصرف بهینه انرژی برق، در ســاعات اوج مصرف از دور کند کولرهای آبی 
استفاده کنیم.

-28
المپ های مرغوب و استاندارد داخلی را جایگزین المپ های نامرغوب وارداتی 

کنیم.
-29

 آیا می دانید شارژرها حتی زمانی که در حال شارژ وسایل برقی نیستند نیز برق 
مصرف می کنند؟ یادمان باشد همیشه پس از اســتفاده، شارژر را از پریز خارج 

کنیم.
-30

 برای جلوگیری از اتالف انــرژی، مدیریت مصرف بــرق و کاهش هزینه های 
خانواده حتما از کولرهای کم مصرف و دارای برچسب انرژی، استفاده کنیم.

-31
 برای کاهش مصرف برق در ساعت های پیک ظهر و پیک شب از لوازم برقی پر 

مصرف به طور همزمان استفاده نکنید.
-32

 چنانچه به مدت طوالنی از تجهیزات رایانه ای استفاده نمی کنید، آنها را خاموش 
کنید. صرفه جویی در مصرف برق را جدی بگیرید.

-33
هنگام استفاده از وسایل سرمایشی از بازگذاشتن پنجره ها خودداری کنید.

-34
در صورت عدم استفاده از لوازم برقی، به جای قراردادن شان در حالت آماده به 

کار، آنها را به طور کامل خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.
-35

اگر امکان و زمان کافی برای خشــک کردن لباس ها را در هوای آزاد دارید، بهتر 
است از خشک کن ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

35 توصیه برای صرفه جویی برق در روزهای داغ تابستان

موج

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه  09   تیر   1401
30  ذی القعده   1443

30   ژوئن  2022
 شماره 3564   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 مسئوالن علوم پزشکی و آبفای اصفهان می گویند مردم نگران نباشند؛ 
همه چیز تحت کنترل است

وبای مجازی  و  حقیقی!

معاون استاندار:

نرخ بیکاری در اصفهان 
روند کاهشی دارد

محصول آکادمی 
سپاهان؛ با جانشین 
»وریا« در استقالل

افزایش آمار غرق شدگی، 
 سوختگی و مصدومان 
تصادفات در اصفهان

آزادسازی 60 هکتار از 
 اراضی بستر دریاچه

 سد زاینده رود

در نشست آشنایی رایزنان و 
کارشناسان اقتصادی وزارت 
امور خارجه با ظرفیت های 
استان اصفهان مطرح شد؛
چالش صادرات 
 مصنوعات طال 

از اصفهان 

 » اردستان«؛ از قنات 800 ساله 
تا مسجد چند هزارساله

آغاز پیش ثبت نام اعزام به پیاده روی 
اربعین از فردا

5

4

3

7

5

3

5

3

5

6

کیفیت زعفران اصفهان بیشتر از 
خراسان است

رسیدگی به 348 پرونده حقوقی 
مددجویان اصفهانی 

تیشه به ریشه تاریخ
بیت المال، ثروت فرهنگی و داشته های تاریخی شهر است؛

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايي به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

  نام روزنامه:زاینده رود
شركت آب وفاضالب استان اصفهان تاریخ انتشار:1401/04/11

نوبت دوم

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

401-2-63/4
توسعه و اصالح شبكه آب و ترميم 

ترانشه در سطح منطقه سه   
9,999,410,006430,000,000جاری

401-2-129/2
اصالح انشعابات و شبكه توزيع 

آب شهرستان خوانسار   
9,151,244,282404,537,000جاری

401-2-159

اجرای عمليات توسعه 
شبكه فاضالب محالت 

مختلف شهر درچه خميني 
شهر  )با ارزیابی کیفی(

1,122,000,000  33,065,826,068جاری

401-2-160
ترميم ترانشه و آسفالت 

در سطح منطقه چهار
16,169,209,775615,000,000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : 
تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1401/04/25

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه
 به تاریخ 1401/04/26

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

3

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

م الف: 1343639 شركت گازاستان اصفهان

 شركت گازاســتان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  : موضوع: اجرای عملیات شــبکه گذاری پراکنده پلی اتیلن 63 تا 225 میلی متر به متراژ حدودًا 5660 متر و ساخت، نصب، انشعابات پلی اتیلن، 
پلی فوالدی جمعًا به تعداد 300 انشعاب در شهرستان چادگان، نواحی تابعه و واحدهای تولیدی

نوبت اول

به شماره فراخوان ) 2001091138000043( مورخ 1401/04/05 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه 

ملی مناقصات 53121506  مورخ 1401/04/05 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ  04/16/ 

1401  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز یکشنبه تاریخ 1401/04/26 می باشد.

• زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  00: 10  سه شنبه تاریخ 1401/04/28 می باشد. 

 • بمنظور شــرکت در این مناقصه داشــتن حداقل رتبه 5 تاسیســات و تجهیزات الزامی
 می باشد.

• مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 803,000,000 ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشــتن  مدارک معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذاری شده 

در سامانه ستاد ، الزامی است. 
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : - مرکز تماس : 

41934 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

نوبت دوم

در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت آبفای  فرزانه افسرطاها 
اســتان اصفهان که با حضور مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب مهندسی کشور، نماینده ولی فقیه و دیگر مقامات استانی و لشکری برگزار 
شد، چالش های تهدید کننده استان اصفهان  متاثر از عدم جریان رودخانه زاینده رود، 
خشکسالی، فرونشســت و کانون های گردوغبار در حالی مطرح شد که اصفهان به 

عنوان استان معین و جانشین تهران باید در مواقع بحران ایفای نقش کند.
 در آیین نکوداشت در تجلیل از خدمات هاشم امینی، مدیرعامل سابق شرکت آبفای 
اســتان اصفهان و معارفه حســین اکبریان به عنوان مدیرعامل جدید، از خدمات 
12ساله هاشم امینی تقدیر شد.هاشم امینی با اشاره به آغاز فعالیت خود درسمت 
مدیرعامل آبفا از ســال 89 ، گفت: در آن زمان سه شهربا حجم مخازن 8دهم 
میلیون مترمکعب تحت پوشش ما بود که اکنون به بیش از یک میلیون 
مترمکعب افزایش یافته است، گسترش فاضالب در سطح استان و 
استفاده از پساب در صنعت، آبرسانی پایدار به بسیاری ازمناطق 
استان، انعقاد 22قرارداد، کســب 8 رتبه برتر در جشنواره 
های شــهیدرجایی، پیگیری تعامالتی بــا نهادها و 
دستگاه های مختلف اجرایی در زمینه مدیریت 
مصرف و بحران های اخیر در حوزه توزیع 
و مصرف آب، بخشی از اقداماتی 
است که با همت کارکنان در 
این سال ها تحقق 
یافته است.

وی در 

ادامه از نقش رسانه ها در اطالع رسانی و ارائه آموزش های فرهنگی و مدیریت مصرف 
و بحران خشکسالی قدردانی کرد. 

امینی که در کارنامه خود سابقه 12ســال مدیریت آبفای استان به دور از تبلیغات، 
افزایش ســطح رضایتمندی مردم و اتحاد و همدلی کارکنان آبفا در راستای تحقق 
اهداف تعالی شرکت را دارد، به عنوان مدیر خالق توانسته پروژه های متعدد آبرسانی 
در بخش های روســتایی و شهری را اجرا کند و گره گشــای مشکالت متعددی در 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بوده است. 

                                                                      
در ادامه، حســین اکبریان، مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
که مسئولیت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت فاضالب تهران، معاون 
برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای شــهرها و شهرک های غرب تهران، عضو هیئت 
مدیره شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان و مدیر امور قراردادهای شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان را در سوابق خود دارد، اظهار کرد: آبفای استان اصفهان 
تنها شرکت آب و فاضالب قدیمی در سطح کشور است که از سرمایه انسانی توانمند و 
متخصص برخوردار بوده و به همت مهندس هاشم امینی گام های بلندی در توسعه 
شــبکه آب و فاضالب استان برداشته شده اســت.اکبریان با بیان وسعت کارهای 
صورت گرفته و ابتکارات امینی، از سختی این مسئولیت سخن گفت  و افزود: باتوجه 
به بیانیه گام دوم انقالب، شرکت آبفای اســتان اصفهان به عنوان شرکتی پیشرو، 
امکانات فنی و بهره برداری از ابعاد مختلف، زبانزد صنعت آبفا در وزارت نیرو است.

اکبریان در بیان اهداف خود اظهار کرد: توجه ویژه به فرسودگی شبکه فاضالب شهر 
اصفهان، خمینی شهر و شاهین شهر با استلزام تامین اعتبار دولتی و فاینانس باید 

در رده اولویت های ما باشد. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: تالش جهاد آبرسانی مبتنی بر دانش و 
همدلی و استفاده از تجربیات گذشتگان باید به عنوان معیارهای 
اصلی ما باشد و نوآوری و نواندیشــی را در اجرای 
پروژه ها مدنظر قراردهیم. همچنین،  
توزیع عدالت 
محور 

با نگاه به مناطق محروم و آبرسانی پایدار را باید تحقق بخشیم. وی افزود: موضوع 
جلب مشارکت پرسنل در تصمیم گیری و تصمیم سازی، جایگزینی پساب در صنایع 

و اجرای پروژه های مقابله با کم آبی از اهداف محوری آبفاست. 

 منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
آبفا مکلف شده برنامه مهندســی فنی در جهت پیشگیری از ایجاد تنش آب شرب 
ایجاد کند، اضافه کرد: آبرسانی سیار در مناطقی که مشکل آب دارند به آبفا توصیه و 
مقرر شد، ادارات و دستگاه ها تا 25 درصد صرفه جویی در مصرف آب داشته باشند. 

شیشه فروش با اذعان به جایگاه اســتان اصفهان به عنوان معین هشت استان و 
جانشین تهران در امدادرسانی، اظهار کرد:  در طول این سال ها با پشتکار و خالقیت 
و مدیریت هاشم امینی با اســتفاده از ظرفیت های خود،خدمت رسانی گسترده و 

مدیریت خوبی در توزیع ومصرف آب وجود داشته است.
وی با بیان تهدیدات خشکسالی در 80درصد استان اصفهان، شرایط فرونشست و 
تهدیدات دیگر، گفت: دشت اصفهان -برخوار و 27 دشت از 35 دشت به علت استمرار 
شرایط خشکسالی، برداشت بی رویه و عدم جریان زاینده رود، خیزش کانون های 
گردوغبار در معرض آسیب های فراوانی قرار گرفته است. همچنین، بسیاری از اراضی 
کشاورزی به دلیل نبود آب و خشکی چاه ها، لم یزرع رها شده و به کانون گردوغبار 
تبدیل شده، ازطرفی، 6هزار هکتار فضای سبز در حاشیه زاینده رود، مواجهه با تنش 
خشکی، پاییز زودرس، مشکالت آبرسانی با تانکر به 300 روستای استان مستلزم 

توجه ویژه برای احیای زاینده رود تا تاالب گاوخونی است.
وی تاکید کرد: باید جلوی بارگــذاری بر زاینده رود تا طرح تامین آب گرفته شــود. 
همچنین، بازسازی 300 کیلومتر شبکه های  فرسوده آب و فاضالب، شکستگی های 
فراوان شبکه به دلیل فرســودگی نیازمند اعتباراتی است که هنوز تخصیص نیافته، 
استانداردسازی و تکمیل دوم آبرسانی و انجام تعهدات درخصوص احیای زاینده رود 
و تاالب گاوخونی و اجرای طرح های مقابله با فرونشست، از مطالبات مهم استان از 
وزارت نیرو است. در این مراسم، اتابک جعفری، مدیر عامل شرکت  آب و فاضالب 
کشور با اشاره به اینکه در سال های اخیر آبرسانی با تانکر در مناطق مختلف از جمله 
هفت هزار روستا انجام گرفته است،  تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته 
و با اجرای طرح جهاد آبرسانی، پروژه تامین آب آشــامیدنی پایدار و دائم به هفت 

هزار روستا و مناطق محروم با مشارکت سپاه پاسداران و سه هزار روستا با همکاری 
بخش خصوصی در حال انجام است و در مجموع بالغ بر 10 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.مدیر عامل شــرکت  آب و فاضالب کشــور با اذعان به کاهش بارش ها، گفت: 
امسال در مقایسه با ســال قبل 26 درصد کاهش بارندگی در کشور گزارش شد که 
حاکی از بحران خشکسالی در ایران اســت که مختص یک سال نیست و ادامه دار 
خواهد بود و نیازمند برنامه ریزی منسجم هستیم.وی از تالش های 12 ساله امینی 
به لحاظ صداقت، شفافیت، کارایی و تخصص و مدیریت باالی ریسک در حوزه آب 
قدردانی کرد و افزود: امیدوارم، مدیرعامل جدید با توجه به شــرایط خاص استان، 

تالش مضاعف را سرلوحه کار خود قرار دهد.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

شرکت گاز استان اصفهان 
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