
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

شنبه 05 شهریور    1401 
29 محرم   1444

27  آگوست  2022
 شماره 3610    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

چالش ها و فرصت های پیش رو برای تجارت سازنده با همسایگان؛

 اصفهان در ابتدای مسیر دیپلماسی اقتصادی

»مهدی قائدی« گران ترین 
بازیکن لیگ ایران؟ 

تشکیل ستاد مهر برای 
 خدمت رسانی مطلوب 
به شهروندان اصفهانی

225 نوزاد از خدمات 
بانک شیر مادر در 

اصفهان بهره مند شدند

بازسازی نقاط آسیب 
دیده خط انتقال مازوت 

پاالیشگاه اصفهان

ساخت تصفیه خانه و شبکه 
جمع آوری فاضالب و 

برنامه ریزی برای استفاده مجدد 
از پساب تصفیه شده شهرک های 
صنعتی، اصفهان را در این زمینه 

پیشتاز کرده است؛

یک الگوی درست
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110 پزشک نمونه در اصفهان 
تجلیل شدند

391 طرح بهزیستی در اصفهان 
آماده بهره برداری است

نیم متر مربع؛
 سرانه ورزشی هر 
شهروند اصفهانی

 استاندارد میانگین سرانه ورزشی در سطح دنیا تقریبا 3 و نیم مترمربع است،
  اما اگر در شهرهای دنیا این عدد را بررسی کنیم، در شهر توکیو سرانه ورزشی به ازای 

هر فرد  8 مترمربع است که این آمار میزان اهمیت افراد را به  سالمت و ورزش نشان می دهد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

شنبه  29  مرداد  1401  
22   محرم   1444

20    آگوست   2022
 شماره 3604      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبرداد:

 راه اندازی 2مرکز معاینه فنی موتورسیکلت
 در استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

امدادرسانی اصفهان برای بازگشایی خطوط 
انتقال آب کوهرنگ

7

در گردهمایی فعاالن فرهنگی، اجتماعی استان  مطرح شد:

اصفهان؛ بهشت خیرین

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:

ثبت نام 146 هزار و ۷۷ زائر 
اربعین از استان اصفهان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور:

اصفهان، برترین استان در 
جذب بیمه شوندگان است

بی توجهی به دستور 
 وزیرجهادکشاورزی برای

 تغییر کاربری سیلوی اصفهان
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 استاندار اصفهان پیگیر
  ابالغ مصوبات سفر 
رییس  جمهور باشد

5

برگزاری دومین 
 کنگره 24 هزار 

شهید و 400 سردار 
استان اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

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

آگهی مناقصه

حسین ایزدی- شهردار فوالدشهر م الف: 1366692

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی 

با اولویت محله های امام حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا  )ع( به شماره 
2001094734000039 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

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

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/27

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/10
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 678/750/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی- 03145225200 

           مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1366802

نوبت اول

چاپ اول

 اما و اگر گذر خط دو مترو از قلب اصفهان؛

میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد؛  38 درصد + ۵1۵ هزار تومان؛

قول ها بر مدار قرار؟

3

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های امام حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا )ع( 

مبلغ پایه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف

1
اجرای عملیات احداث 

نیروگاه فتوولتانیک خود 
تامین شهرداری فوالدشهر

مناقصه  
نوبت اول

1400/12/02  6/00/949520/000/00010/400/000/000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14/30 روز پنج شنبه مورخ 1401/06/10 به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر – تلفن: 03152622001 و 03152623013

4

         آشنایی با برج کبوترهای اصفهان؛

     یک تیر و چند نشان!

7

لطفا »تاریخ داری« کنید

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 24 مرداد  1401 
17 محرم   1444

15  آگوست  2022
 شماره 3600    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار طالق در استان 
طی سال ۱۴۰۰، از رتبه سوم اصفهان در ایران در زمینه طالق خبرداد؛

داستان وصال و فراق!

ازدواج جوانان یکی از 
دغدغه های مهم جامعه است

بیش از 150 نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی از 18 
استان کشور شناسایی شد

تصویب طرح جاده 
 جلوان در شورای توسعه

 و برنامه ریزی استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

استان اصفهان 2 هزار 
مگاوات کمبود برق دارد

شورای شهر گزارش کامل از 
شرکت هایی که شهرداری 
اصفهان در آنها سهام دارد 

 می خواهد: شهرداری
 هنوز گزارش نداده است

شهردار پاسخ بدهد

روستای تاریخی »ُسه« ، دارای 
جاذبه های کم نظیر اما ناشناخته

 به یک 
»کمک داور ویدئویی« 

نیازمندیم!
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: 
 خانه زیر یک میلیارد تومان در 

اصفهان نداریم

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:
افزایش دو درجه ای دمای هوا

از گران فروشی به کم فروشی!
 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید نوع تخلفات

 نانوایی ها به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت نان سوق پیدا کرده است؛

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 2- 156 / 3
تهیه،ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب 

کلیه قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنی 
دو طرف نما جهت منطقه فوالدشهر 

1.428.000.000جاری ذوب آهن 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/6/5
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/6/6

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

پست بانک ایران در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود )به نشانی: اصفهان، خ ســپه، نبش کوچه تلفن خانه( را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001003617000001 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/05/23                                                                  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/02 ساعت 14

تاریخ بازدید: 1401/05/25 لغایت 1401/06/03                    مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/05/23 لغایت 1401/06/13 ساعت 18 
تاریخ بازگشایی : 1401/06/14                                                            تاریخ اعالم به برنده: 1401/06/15

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی: اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست کیوان 

                           آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 2001003617000001 

  پست بانک استان اصفهانم الف:1364198

نوبت اول

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان
آگهی  مزایده  عمومی  فروش  امالک تملیکی به شماره مزایده  2001001014000037   

اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی 
 شرکت سهامی ابیتشپنی  امور دام کشور 

استان اصفهان

م الف:1364130

1-  مزایــده  گــزار:  اداره کل  پشــتیبانی امور دام  اســتان اصفهــان  به شناســه ملــی 14002771736 و 
شــماره اقتصــادی 411113673771 بــه آدرس اصفهــان-دروازه شــیراز- خیابــان دانشــگاه-
 خیابــان توحید-نبش خیابــان شــهید منصورموحدی)قزل بــاش( و شــماره تمــاس 84 -36214482 

داخلی 100
2- موضوع  مزایده:  فروش  امالک تملیکی  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت

) setadiran.ir( با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع کار( : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و 
اصل تضمین  را در  پاکت  الک  و مهر شده  به غیر از بارگذاری در سامانه،  به واحد امور مالی مزایده گزار تسلیم نمایند.

3- برنامه  زمانی 
1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 31 /1401/05 ساعت: 19:00
3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگی قبلی:  از تاریخ 1401/05/30 تا تاریخ 1401/05/31 ساعت: 9 الی 12 

4-5-مهلت تحویل پاکت الف)ضمانتنامه( :  تا ساعت: 07:30  مورخ  1401/06/13 
5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

6-5  بازگشایی: در تاریخ 1401/06/13 ساعت: 08:00 

قیمت پایه کاربری فعلینوع   ملکوضعیت سندپالک ثبتیمساحت اعیانمساحت عرصهنشانیردیف
مزایده )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
وضعیت ملکشماره مزایدهدر مزایده )ریال(

وضعیت موجود90/000/000/0009/000/000/0002101001014000044مسکونیویالییتک برگ شش دانگ27022015190/9887اصفهان-خیابان پروین- خیابان عسگریه- بن بست انقالب )20( پالک 1190

2
اصفهان-خیابان عالمه امینی شرقی-  کوچه شهدای سلمان 

فارسی- نبش بن بست شهید سلیمانی- پالک 148
وضعیت موجود32/000/000/0003/200/000/0002101001014000045مسکونیویالییتک برگ شش دانگ113/0822015194/3678

وضعیت موجود23/000/000/0002/300/000/0002101001014000046مسکونیویالییتک برگ شش دانگ232/4522024/2685اصفهان-اتوبان شهید خرازی-کوی فاضل)80(- کوچه شهید حسینی- پالک 3138

4
اصفهان-خیابان آب 250- کوچه شهید مرادی)13( -مقابل 

مدرسه حاج کمال داوودی- پالک 13
وضعیت موجود150/000/000/00015/000/000/0002101001014000047مسکونیمجتمع ساختمانیتک برگ شش دانگ3005504858/84

وضعیت موجود50/000/000/0005/000/000/0002101001014000048مسکونیویالییدو سند تک برگ شش دانگ7110/23  و  298/824207109/2اصفهان-خیابان ولی عصر-کوچه نظام الملک-کوچه اژه ای-پالک 526

وضعیت موجود65/000/000/0006/500/000/0002101001014000049مسکونیویالییتک برگ شش دانگ25530015190/28951اصفهان- حکیم شفایی دوم- خیابان معلم- نبش بن بست سعید مدنی-پالک 651

نوبت دوم

5

م
سنی

: ت
س
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نوبت دوم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

شنبه  29  مرداد  1401  
22   محرم   1444

20    آگوست   2022
 شماره 3604      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

3

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبرداد:

 راه اندازی 2مرکز معاینه فنی موتورسیکلت
 در استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

امدادرسانی اصفهان برای بازگشایی خطوط 
انتقال آب کوهرنگ

7

در گردهمایی فعاالن فرهنگی، اجتماعی استان  مطرح شد:

اصفهان؛ بهشت خیرین

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:

ثبت نام 146 هزار و ۷۷ زائر 
اربعین از استان اصفهان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور:

اصفهان، برترین استان در 
جذب بیمه شوندگان است

بی توجهی به دستور 
 وزیرجهادکشاورزی برای

 تغییر کاربری سیلوی اصفهان

7

3

5

7

 استاندار اصفهان پیگیر
  ابالغ مصوبات سفر 
رییس  جمهور باشد

5

برگزاری دومین 
 کنگره 24 هزار 

شهید و 400 سردار 
استان اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

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

آگهی مناقصه

حسین ایزدی- شهردار فوالدشهر م الف: 1366692

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی 

با اولویت محله های امام حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا  )ع( به شماره 
2001094734000039 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

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

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/27

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/10
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 678/750/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی- 03145225200 

           مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1366802

نوبت اول

چاپ اول

 اما و اگر گذر خط دو مترو از قلب اصفهان؛

میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد؛  38 درصد + ۵1۵ هزار تومان؛

قول ها بر مدار قرار؟

3

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های امام حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا )ع( 

مبلغ پایه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف

1
اجرای عملیات احداث 

نیروگاه فتوولتانیک خود 
تامین شهرداری فوالدشهر

مناقصه  
نوبت اول

1400/12/02  6/00/949520/000/00010/400/000/000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14/30 روز پنج شنبه مورخ 1401/06/10 به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر – تلفن: 03152622001 و 03152623013

4

         آشنایی با برج کبوترهای اصفهان؛

     یک تیر و چند نشان!

7

لطفا »تاریخ داری« کنید

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 24 مرداد  1401 
17 محرم   1444

15  آگوست  2022
 شماره 3600    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار طالق در استان 
طی سال ۱۴۰۰، از رتبه سوم اصفهان در ایران در زمینه طالق خبرداد؛

داستان وصال و فراق!

ازدواج جوانان یکی از 
دغدغه های مهم جامعه است

بیش از 150 نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی از 18 
استان کشور شناسایی شد

تصویب طرح جاده 
 جلوان در شورای توسعه

 و برنامه ریزی استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

استان اصفهان 2 هزار 
مگاوات کمبود برق دارد

شورای شهر گزارش کامل از 
شرکت هایی که شهرداری 
اصفهان در آنها سهام دارد 

 می خواهد: شهرداری
 هنوز گزارش نداده است

شهردار پاسخ بدهد

روستای تاریخی »ُسه« ، دارای 
جاذبه های کم نظیر اما ناشناخته

 به یک 
»کمک داور ویدئویی« 

نیازمندیم!
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: 
 خانه زیر یک میلیارد تومان در 

اصفهان نداریم

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:
افزایش دو درجه ای دمای هوا

از گران فروشی به کم فروشی!
 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید نوع تخلفات

 نانوایی ها به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت نان سوق پیدا کرده است؛

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 2- 156 / 3
تهیه،ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب 

کلیه قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنی 
دو طرف نما جهت منطقه فوالدشهر 

1.428.000.000جاری ذوب آهن 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/6/5
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/6/6

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

پست بانک ایران در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود )به نشانی: اصفهان، خ ســپه، نبش کوچه تلفن خانه( را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001003617000001 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/05/23                                                                  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/02 ساعت 14

تاریخ بازدید: 1401/05/25 لغایت 1401/06/03                    مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/05/23 لغایت 1401/06/13 ساعت 18 
تاریخ بازگشایی : 1401/06/14                                                            تاریخ اعالم به برنده: 1401/06/15

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی: اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست کیوان 

                           آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 2001003617000001 

  پست بانک استان اصفهانم الف:1364198

نوبت اول

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان
آگهی  مزایده  عمومی  فروش  امالک تملیکی به شماره مزایده  2001001014000037   

اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی 
 شرکت سهامی ابیتشپنی  امور دام کشور 

استان اصفهان

م الف:1364130

1-  مزایــده  گــزار:  اداره کل  پشــتیبانی امور دام  اســتان اصفهــان  به شناســه ملــی 14002771736 و 
شــماره اقتصــادی 411113673771 بــه آدرس اصفهــان-دروازه شــیراز- خیابــان دانشــگاه-
 خیابــان توحید-نبش خیابــان شــهید منصورموحدی)قزل بــاش( و شــماره تمــاس 84 -36214482 

داخلی 100
2- موضوع  مزایده:  فروش  امالک تملیکی  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت

) setadiran.ir( با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع کار( : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و 
اصل تضمین  را در  پاکت  الک  و مهر شده  به غیر از بارگذاری در سامانه،  به واحد امور مالی مزایده گزار تسلیم نمایند.

3- برنامه  زمانی 
1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 31 /1401/05 ساعت: 19:00
3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگی قبلی:  از تاریخ 1401/05/30 تا تاریخ 1401/05/31 ساعت: 9 الی 12 

4-5-مهلت تحویل پاکت الف)ضمانتنامه( :  تا ساعت: 07:30  مورخ  1401/06/13 
5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

6-5  بازگشایی: در تاریخ 1401/06/13 ساعت: 08:00 

قیمت پایه کاربری فعلینوع   ملکوضعیت سندپالک ثبتیمساحت اعیانمساحت عرصهنشانیردیف
مزایده )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
وضعیت ملکشماره مزایدهدر مزایده )ریال(

وضعیت موجود90/000/000/0009/000/000/0002101001014000044مسکونیویالییتک برگ شش دانگ27022015190/9887اصفهان-خیابان پروین- خیابان عسگریه- بن بست انقالب )20( پالک 1190

2
اصفهان-خیابان عالمه امینی شرقی-  کوچه شهدای سلمان 

فارسی- نبش بن بست شهید سلیمانی- پالک 148
وضعیت موجود32/000/000/0003/200/000/0002101001014000045مسکونیویالییتک برگ شش دانگ113/0822015194/3678

وضعیت موجود23/000/000/0002/300/000/0002101001014000046مسکونیویالییتک برگ شش دانگ232/4522024/2685اصفهان-اتوبان شهید خرازی-کوی فاضل)80(- کوچه شهید حسینی- پالک 3138

4
اصفهان-خیابان آب 250- کوچه شهید مرادی)13( -مقابل 

مدرسه حاج کمال داوودی- پالک 13
وضعیت موجود150/000/000/00015/000/000/0002101001014000047مسکونیمجتمع ساختمانیتک برگ شش دانگ3005504858/84

وضعیت موجود50/000/000/0005/000/000/0002101001014000048مسکونیویالییدو سند تک برگ شش دانگ7110/23  و  298/824207109/2اصفهان-خیابان ولی عصر-کوچه نظام الملک-کوچه اژه ای-پالک 526

وضعیت موجود65/000/000/0006/500/000/0002101001014000049مسکونیویالییتک برگ شش دانگ25530015190/28951اصفهان- حکیم شفایی دوم- خیابان معلم- نبش بن بست سعید مدنی-پالک 651

نوبت دوم

5

م
سنی

: ت
س

عک

نوبت دوم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                          

پنجشنبه  27  مرداد  1401  
20   محرم   1444

18    آگوست   2022
 شماره 3603      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

3

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

هوای اصفهان خنک تر می شود

بهره برداری ازکمربندی غرب اصفهان؛

آزادراه شرق از کاله قاضی می گذرد

3

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تایید تلویحی برداشت آب در قالب طرح 
بن-بروجن، می گوید این طرح از کارون آب برداشت می کند نه از زاینده رود؛

اصفهان ستیزی؟ نه، اصال!

الکترونیکی شدن جلسات 
دادرسی شورا های حل 

اختالف اصفهان

رییس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان:

قیمت های دستوری با 
دستور کاهش می یابد 

برنامه ریزی برای احیای 
4۵0 واحد تولیدی راکد 

صنعتی در استان

5

3

3

5

 مسئول اجتماعی 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

اصفهان هیچ مرکزی برای نگهداری 
معتادان متجاهر زن ندارد

3

رییس اتحادیه فروشندگان 
آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  

اصفهان:
نزدیک به 70 کافه 
به دالیل اقتصادی 
تعطیل شده است

رنا
 ای

س:
عک

مدیرمنطقه12 شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

منطقه 12 ؛ نگین توسعه و سرمایه گذاری

احترامًا  این شهرداری در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 1401/100/352 
مورخ 1401/05/11 شورای اســامی محترم شهر تیران نســبت به واگذاری 
تعدادی از واحدهای تجاری اداری مجتمع نگین متعلق به شهرداری بصورت 
اجاره واقع در شهر تیران میدان آزادی مطابق با شــرایط مندرج در اسناد و از 
طریق برگزاری مزایده عمومی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)سامانه ستاد( به شماره ثبت آگهی شماره 5001095462000001 به متقاضیان 
و واجد شــرایط اقدام نماید. تمامــی مراحل برگزاری فراخــوان از دریافت و 

تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

موعد زمانی: 
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/26

مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا تاریخ 1401/06/05
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/15
زمان بازگشائی پاکت ها: 1401/06/16

آگهی مزایده )نوبت اول(

حسن حجتی – شهردار تیران م الف: 1366530

شــهرداری ســمیرم در نظــر دارد جایــگاه ســی ان جــی بــه شــماره مزایده 
5001094188000003 را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج 
 در اســناد مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت

 واگذار نماید.
کلیه مراحل برگــزاری مزایــده از دریافت و تحویل اســناد تا بازگشــایی پاکت 
 ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر ســازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار مزایده: 1401/05/27
- مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/08

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: مبلــغ 10/000/000/000 به صورت 
ضمانتنامه بانکی

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : 031۵366۵801 شهرستان سمیرم، خیابان 
شهید باهنر، شهرداری سمیرم

CNG تجدید آگهی مزایده جایگاه

محمد امین علیخانی- شهردار م الف: 1366513
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معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در آغاز دوره آموزشی یک 
روزه ویژه اعضای ستادهای معاینه فنی شــهرداری های استان اصفهان با 
بیان ضرورت اجرای اقدامات کاهش آلودگی هوا و تامین ایمنی حمل و نقل 
و ترافیک برای شــهروندان، از راه اندازی  دو خط معاینه فنی موتورسیکلت 
در اصفهان و برنامه ریزی در راســتای ارتقای آموزش های فرهنگ ترافیک 
خبرداد.حسین حق شــناس، یکی از  پیش نیازهای اصلی  »شهر زندگی« 
را هوای پاک و ایمنی در ترددهای شهری عنوان کرد و گفت: از طریق کنترل 
و معاینه فنی صحیح خودروها و موتورسیکلت ها می توان در زمینه کاهش 
آالینده های خودروها و افزایش سطح ایمنی به نتایج خوبی دست یافت. 
وی از اجرای برنامه های متعــددی ازجمله برگــزاری دوره هایی با هدف 
آموزش و ارتقای سطح دانش و اطاعات، هماهنگی و همگرایی با رویکرد 
شعار شهرداری اصفهان در این دوره »اصفهان من، شهرزندگی« خبر داد و 
افزود: طبق هماهنگی با دیگر شــهرداری ها در سطح استان، این برنامه در 
کل استان اصفهان، قابل تسری و گسترش است .حق شناس با بیان برنامه 
های شهرداری از  سال های گذشــته در زمینه معاینه فنی خودروها، اظهار 
کرد: در حال حاضر، یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین، هفت مرکز 
معاینه فنی خودرو های ســواری و یازده خط معاینه فنی در اصفهان فعال 
است. وی اعام کرد: به منظور توسعه این مراکز، امسال دو مرکز معاینه فنی 
خودروهای سواری و برای نخستین بار، دو خط موتورسیکلت در استان راه 
اندازی می شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 

خودروهای سنگین و موتورسیکلت ها در آمار تصادفات نقش قابل توجهی 
دارند، توضیح داد: اکنون اجرای معاینات فنی موتورســیکلت با همکاری 
پلیس امکان پذیر است و پس از آن که تعداد موتورسیکلت های معاینه فنی 
شده، افزایش یافت، از تردد سایر موتورسیکلت ها، جلوگیری خواهیم کرد و 

به سمت استفاده از حمل و نقل پاک و ایمن پیش می رویم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبرداد:

راه اندازی ۲مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در استان اصفهان
چاپ اول

نوبت اول

در گفت وگو با مدیرکل نوسازی مدارس استان مطرح شد:

شناسایی 3۵مدرسه دچار فرونشست 
در اصفهان

 حاشیه نوشتی از نشست شورای  شهر ششم با اصحاب رسانه؛

7ما چقدر خوبیم!

5

نوبت دوم

نوبت دوم

چاپ دوم

شهرداری فوالد شهر

شهرداری سمیرم

منارجنبان اصفهان؛ شاهکار معماری دوره ایلخانیان

راز مناره ها

مدیرعامل  آتش نشانی اصفهان:
استاندارد شدن 

آسانسورها الزامی شد

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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»جانسون«درکییف:

 نمی توانید با »پوتین« مذاکره کنید
بوریسجانسون،نخستوزیرمستعفیانگلیسروزچهارشنبهدرجریانسفرشبهکییفگفت
کهباهرگونهتالشبرایمذاکرهوعادیسازیروابطباروسیهبرسرعملیاتنظامیاینکشوردر
اوکراینمخالفاست.بهگزارشاسپوتنیک،جانســونگفت:مابایدباهرگونهتالشبرایعادی
سازیروابطباپوتین]والدیمیر[رییسجمهورروسیهمبارزهکنیم.همچنینمیدانیمکهاکنونزمان
پیشبردیکطرحضعیفبرایمذاکرهباکسیکهعالقهایبهآنندارد،نیست.شمانمیتوانیدبااو
مذاکرهکنید.جانسوندرکنفرانسمطبوعاتیمشترکباولودیمیرزلنسکی،رییسجمهوراوکراین
درکییفگفت:بایکخرسدرحالیکهپایشــمارامیخوردیایکسارقخیابانیکهشمارابه
زمینچسباندهاست،نمیتوانیدمذاکرهکنید.جانسونافزود:مذاکرهبینکییفومسکوحتیدر

صورتپیشنهادپوتینغیرممکنخواهدبود.


چین به کانادا درباره مداخله در تایوان هشدار داد
چینبهدنبالانتشارگزارشیدرخصوصبرنامهریزییکهیئتازسیاستمدارانکاناداییبرای
سفربهتایوان،بهکانادانسبتبهمداخلهدرمسئلهتایوانهشدارداد.چینیکهفتهبعدازمشخص
شــدنبرنامهریزییکهیئتازنمایندگانپارلمانکانادابرایسفربهتایواندراواخرسالجاری
میالدی،هشدارداددرصورتمداخلهکانادادرمسئلهتایوانبه»اقداماتقهرآمیز«متوسلخواهد
شد.چینطبق»اصلچینواحد«تایوانراقلمروخودمیداندوباسفرسیاستمدارانخارجیبهاین
جزیرهمخالفاست.سفارتچیندرکانادادربیانیهایاعالمکرد:ماازطرفکاناداییمیخواهیم
بهاصلچینواحدپایبندباشدوبهحاکمیتوتمامیتارضیچیناحترامبگذارد.سفارتچیندر
بیانیهخودتصریحکرد:»چینعلیههرکشوریکهاقدامبهمداخلهیاتجاوزعلیهحاکمیتوتمامیت

ارضیچینکند،اقداماتقاطعانهوقهرآمیزدرپیشخواهدگرفت«.


آمریکا، ده ها خودروی زرهی به لبنان فرستاد
ارتشلبنان،دربیانیهایاعالمکردکهآمریکا۱۵۰خودروینظامیرادرقالبکمکنظامیبهارتش
لبناناهداکردهاست.بنابرگزارششبکه»لبنان۲۴«،دربیانیهمذکورعنوانشدهکهواحدلجستیک
ارتشلبنان۱۵۰خودرویهامویرادربندرگاهبیروتازآمریکادریافتکردهاســت.آمریکادرماه
اکتبراعالمکردهبودکهکمکهایبیشــتریبهارزش۶۷میلیوندالربهارتشلبناناهداخواهد
کرد.»جوبایدن«رییسجمهورآمریکادرنهمماهسپتامبرسال۲۰۲۱یادداشتیراامضاکردهبودکه
به»آنتونیبلینکن«وزیرامورخارجهاینکشورایناجازهرامیداد۴۷میلیوندالرکمکفوریبه
ارتشلبنانارائهکند.ارتشآمریکاازسال۲۰۰۵تاکنونبارهادربازههایزمانیمتفاوتکمکهای

نظامیبهویژهخودروهایزرهیبهارتشلبناناهداکردهاست.


سفارت رژیم صهیونیستی در ابوظبی به مقر دائم منتقل شد
»امیرحایک«سفیررژیمصهیونیســتیدراماراتگفتکهســفارتاینرژیمبهمقردائمآندر
ابوظبیمنتقلشد.ویدرحسابتوئیترخودبااشــارهبهانتقالسفارترژیمصهیونیستیبهمقر
دائمدرابوظبیافزود:»پسازاینکارسختمااکنونمفتخر،خوشحالوهیجانزدههستیم«.
بنابرگزارشوبگاه»الخلیجاونالین«،حایکهمچنیننوشتکهجشنرسمیانتقالسفارتبهمقر
دائمدرابوظبیبهزودیبرگزارخواهدشد.۲۰سپتامبر۲۰۲۰اماراتورژیمصهیونیستیتوافقنامه
عادیسازیروابطراتحتنظارتآمریکادرکاخسفیددرواشنگتنامضاکردندوپسازآندرژوئن

۲۰۲۱سفارتاینرژیمدرمقرموقتدرابوظبیافتتاحشد.

تقالی»گانتز«برایجلوگیریازحصولتوافقباچاشنیایرانهراسی؛

گزافه گویی های بی پایان!

وزیرجنگرژیمصهیونیستیبااشارهبهســفرخودبهواشنگتنبرای
انتقالپیامیدربارهمذاکراتوین،مدعیشــدتوافــقجدیدباایران،
تهدیدیبرایامنیتجهانومنطقهغربآسیاست.درادامهاتهامزنیها
ولفاظیهایاخیرمقاماترژیمموقتصهیونیســتیبرایجلوگیری
ازحصولتوافــقدرمذاکراتوین،»بنیگانتز«وزیــرجنگتلآویواز
چاشنیایرانهراســیبراینگرانکردنکشورهایغربیاستفادهکرد.
گانتزشامگاهچهارشــنبهطیبازدیداز»پردیساطالعاتیومطالعات
سایبری«واقعدربئرالسبع،مدعیشدکهتوافقجدیدباایران،تهدیدی
برایامنیتجهانومنطقهغربآسیاســت.بهنوشتهوبگاه»یدیعوت
آحارونوت«ویدراینبارهگفت:»اینتوافق،توانمندیهای]هستهای[
ایرانبهسالهاقبلرابازنمیگرداند،بلکهبرایچندسالپیشرو،آنها
رافقطمحدودمیکند.اینتوافقیاستکهبهامنیتجهانیومنطقهای
آسیبمیزند«.وزیرجنگرژیمکودککشصهیونیستیبادرخواست
اعمالتحریمهایبیشــتربرایران،اظهارداشت:»حرکتسریعایران
بهسمتتسلیحاتاتمیبایدبهمیزانچشمگیریبهعقببازگردانده
شــود.همچنینتامینمالینوابشدرمنطقهبایــدازخطپولیایران
قطعشود«.گانتزهمچنینافزود:»عازمواشنگتنهستمتاپیاممهمو
روشنیرادررابطهبامذاکراتبرسرتوافقهستهایباایرانمنتقلکنم.
اســراییلتازمانیکهبداندچگونهازخوددفاعکند،بهافزایشقدرتو
تواناییهایخودادامهخواهدداد«.اینادعاهادرحالیاستکهوبگاه

»آکسیوس«چندروزقبلبهنقلازمقاماتآمریکاییوصهیونیستی
نوشتکهدولتواشــنگتنطیروزهایاخیربهتلآویواطمینانداده
کهدرمذاکراتوینامتیازاتجدیدیبهایرانندادهاســت.دورجدید
مذاکراترفعتحریمهایایرانپسازوقفهایپنجماههاز۱۳مردادماه
درشهروینآغازشد.اینمذاکراتبهمدتچهارروزادامهداشتوروز
دوشنبه۱۷مردادباپروازهیئتهایشرکتکنندهبهپایتختهابهپایان
رسید.برگزاریایندورازمذاکراتپسازآنصورتگرفتکه»جوزپ
بورل«،مسئولسیاســتخارجیاتحادیهاروپادرمقالهایدرروزنامه
فایننشالتایمزمدعیشــدهبودبستهپیشــنهادیجدیدیرویمیز
گذاشتهکهحاویراهکارهایبهروزشــدهایدرخصوصرفعتحریمها
وگامهایهســتهایایراناســت.بعدازاتمامدورجدیــدمذاکرات،
مقامهایآمریکاواتحادیهاروپامدعیشدندکهیک»متننهایی«به
همهطرفهاارائهشــدهکهقابلتغییرنخواهدبودوبایستییاپذیرفته
شودویاشکستمذاکراتاعالمشود.اینادعاازسوییکمقاموزارت
خارجهایرانردواعالمشد:»باتوجهبهادامهبحثهادربارهچندموضوع
مهمباقیمانده،هنــوزدرمرحلهایقرارنداریمکهازنهاییشــدنمتن
توافقدروینسخنبگوییم.«تحلیلگرانمیگویندبرخیعواملمانند
فشارهایرژیمصهیونیستی،اختالفاتباکنگرهومشکالتداخلیدر
آمریکادلیلبیمیلیدولتبایدنبرایبازگشــتبهبرجامدرماههای

گذشتهبودهاست.

سفیرجمهوریاسالمیایراندرکویتگفتکهبا
توجهبهتحوالتاخیرعراق،دورششــممذاکرات
تهرانوریاضدرانتظاراعالمآمادگیعراق،کشور

میزباناست.
»محمــدایرانی«ســفیرکشــورماندرکویتدر
گفتوگوباروزنامهکویتــی»الرای«تصریحکرد:
قراربــودششــمیندورمذاکراتمیــانایرانو
عربستانسعودیماهگذشتهدرعراقبرگزارشود
کهطبیعتاایــندورازمذاکراتپــسازپایان،به
دیداریبینحســینامیرعبداللهیانوزیرخارجه
ایرانوفیصلبنفرحانهمتایعربستانیوی-
بادعوتکشورمیزبانازآنهابرایرایزنی-منتهی
میشــد.ایرانیافزود:پسازاتفاقاتوتحوالت

اخیرعراق،طبیعیاســتکهبایستیمنتظربودتا
کشــورمیزبانبرایمیزبانیومدیریتمذاکرات

آمادهباشد.
سفیرایراندرکویتادامهداد:موضوعازسرگیری
گفتوگوبابرگزاریدورششــممذاکــرات،مورد
توافققرارگرفتهاســت،اماایناتفــاقدرانتظار
فراهمشدنبسترمناسببرایمذاکراتدرعراق
است.کمیتههایمربوطهایرانوعربستانآماده

ازسرگیریمذاکراتهستند.
ویهمچنینتاکیــدکرد:مقاماتایراننســبت
بهپیشــرفتروندمذاکــراتبســیارخوشبین
هســتند،امامابایدمنتظردعوتعراقازدوطرف
برایازسرگیریدورششــممذاکراتبعدازپایان

رویدادهایجاریدراینکشورباشیم.
ایرانیدربخشدیگریازاظهاراتشبااشــارهبه
بازگشتســفیرکویتبهایران،باردیگرنسبتبه
ایناتفاقابرازخوشبینیکردوگفت:حضور»بدر
عبدا...المنیخ«سفیرکویتدرایران،نشانهبزرگی

ازتوسعهروابطدوجانبهاست.

جدیدترین خبر درباره دور ششم مذاکرات ایران و عربستان

مشاوررسانهایتیممذاکرهکنندههستهایکشورماندرتوئیتیادعایمطرحشدهتوسطالعربیهدررابطهباپاسخآمریکابهایرانراردکرد.العربیهروزچهارشنبهدر
خبریمدعیشدهبودکهایاالتمتحدههیچکدامازخواستههایاضافیایرانرانپذیرفتهاست.سیدمحمدمرندی،مشاوررسانهایتیممذاکرهکنندههستهای
کشورماندرجواببهاینادعانوشت:اینادعایالعربیهکامالغلطاســت.ایرانتازهبررسیپاسخراآغازکردهوبعداهماهنگکنندهرادرجریانجزییاتقرار
خواهدداد.ناصرکنعانی،سخنگویوزارتامورخارجهساعاتیپیشازدریافتپاسخدولتآمریکابهنظراتجمهوریاسالمیایرانبرایحلوفصلموضوعات
باقیماندهدرمذاکراترفعتحریم،ازطریقهماهنگکنندهاروپاییگفتوگوهاخبرداد.ســخنگویوزارتامورخارجهاعالمکرد:بررســیدقیقنظراتطرف

آمریکاییآغازشدهوجمهوریاسالمیایرانپسازتکمیلبررسیها،نظراتخوددراینرابطهرابههماهنگکنندهاعالمخواهدکرد.
ندپرایس،سخنگویوزارتخارجهآمریکانیزروزچهارشنبهدراینبارهگفت:همانطورکهمیدانیدمانظراتایراندرخصوصمتننهاییاتحادیهاروپارادریافت

کردهایم.بررسیآننظراتبهپایانرسیدهوبهاتحادیهاروپاپاسخدادیم.

خبر روزمشاور تیم مذاکره  کننده ایران، ادعای »العربیه« را تکذیب کرد

وز عکس ر

مسابقات تک 
تیراندازی 2022 
 نظامیان جهان

 در یزد

»علی باقری« بازنده بزرگ مذاکرات برجام نیست؟
روزنامهدولتیایراننوشت:سایتانتخابدرنقدیآوردهاستکه:»باقریکنیبازندهبزرگاین
مذاکرات]مذاکراترفــعتحریمدردولتجدید[خواهدبود.موافقــانبرجاممخالفتهایچند
سالقبلاورافراموشنکردندوپسازاینهمبامقایســهدادههاوستاندههایتوافق،بهنقداو
خواهندپرداخت.اوومجموعهدولت،بایدتوضیحدهنددستاوردیکسالونیممعطلیدربرجام
چیست؟«سایت»انتخاب«درحالیمدعیاستکهعلیباقریپسازتوافقبامقایسهدادههاو
ستاندههایخودموردنقدواقعخواهدشدکهنهتنهاقرارنیستدرمذاکراتجدید،دادهایبیش
ازآنچهدولتسابقدرســندپرایرادبرجامتعهدداده،پرداختهشودکهحتیدولتسیزدهممتن
پرخسارتوینششرابهمتنیمتوازنوبدونتعهدبهمذاکراتآتیمنطقهایوموشکیتبدیل
کردهاست.علیباقریدرمذاکراتاخیردستاوردهایبیشترینسبتبهبرجاموحتیپیشنویس

دولتقبلبهدستآوردهکهمدعیانسابقزباندنیادربهدستآوردنآنعاجزبودهاند.


»حسینشریعتمداری«خطاببهتیممذاکره:
 توافق می کنید در حالی که نه تحریم ها برداشته شده، نه سپاه 

از لیست خارج می شود، نه غنی سازی ادامه می یابد
حسینشریعتمداریدرکیهاننوشت:پرسشایناستکهآیاتوافقجدید،احیایهمانبرجامباهمان
متنومحتواست؟ویادرمتنومحتوایآنتغییراتاساســیوبنیادیندادهشدهاست؟!آیاپرونده
PMD)ابعادنظامیاحتمالیدربرنامههایهستهای(مختومهمیشود؟واطالعاتمربوطبهمراکز
حساسنظامیکشورمانمانندگذشتهدراختیاربازرسانآژانس)بخوانیدجاسوسانموسادوسیاو
MI۶(قرارنخواهدگرفت؟!چندروزقبلآقای»رافائلگروسی«،مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
FBSدرمصاحبهبا»سیانان«،اعالمکردکهاینپروندهمختومهنیست!وباردیگردرمصاحبهباشبکه
آمریکاتاکیدکردبهبازرسیهایحداکثریازتاسیساتومراکز)هستهایونظامی(ایراننیازداریم!
گفتنیاست،بازرسیازبرنامههستهایایران،ســختترینوگستردهترینسیستمبازرسیاستکه
آژانسدردنیااعمالمیکند!اگرخداینخواستهحذفسپاهپاسدارانانقالباسالمیازلیستگروههای
تروریستی،درشرایطپیشنهادیمانباشد!آمریکایتروریستمیتواندحملهاخیرخودرابهبهانهحمله
بهیکگروهتروریستی!توجیهکند!البتهسخنگویوزارتخارجهکشورمانضمنمحکومکردنحمله
آمریکابهمواضعیدرخاکسوریه،هرگونهوابستگیشبهنظامیاناینکشوربهسپاهپاسدارانراتکذیب

کردهولیجسارتآمریکادراعالمحملهبهسپاه،درخورتاملاست!


طعنه روزنامه اطالعات به »فرح پهلوی« به مناسبت انتخاب 
ولیعهد برای ایران!

روزنامهاطالعاتبااشارهبهانتخابدختررضاپهلویبهوالیتعهدیایران)!(ازسویفرحپهلوینوشت:
قصهدرموردبازماندگانیچندنفرهازخانوادهایسرخوردهوبیساماناست،کهگرچههنوزازسفرهغارت
نجومیچهلوچندسالپیشکشوردرحالارتزاقهستند،لیکازنظرروحیوروانیسختدرفالکتاند؛
زینرویجنساناثباقیمانده،هرازگاهیمالیخولیامیبافدوآمادهعزیمتبهعزمسلطنتمیشودو
نیمجنسذکوروامانده،هوایشاهیاشبهسرمیآید.اینطنزخیالبافانه،هرچندقابلذکرنیست،اما
والبتهکهمایهتفننوتفریحمیتواندباشد.خوباستپرستارانوندیمانزوجهباقیماندهازپادشاه،
گاهیهمدرگوشوینجواکنندکه:علیاحضرتا!شماوذکوربیکاروبیعارتاندراینچهاردهه،ازباب
نمایشوویترینهمکهشده،کداملقمهراازآنســفرهبهغارتبردهبردهانکسانیگذاشتید،کهیابا
فالکتوبدبختیبهدنبالشماجالیوطنکردند،یابههرضرورتدیگریدرخارجازسرزمینپدری
خودمجبوربهزندگیشدند؟بیشازچهلسالاستکهبیکارمیخوریدونالهسردسرمیدهید؛باقی
عمرراهمچناندرمرتعبهیغمابردهازکشوربچمیدوبچرید،بهصالحآرامشتاننزدیکترنیستآیا!؟

گیشه

دالیل بازگشت سفیر 
امارات به ایران

پایگاهاینترنتیشبکه»الجزیره«درگزارشیبه
تحلیلدالیلوانگیزههایاماراتدربازگرداندن
ســفیرخودبهایرانپسازســالهاپرداخته
است.اماراتپسازخارجکردنسفیرخوداز
تهراندرژانویه۲۰۱۶،روزیکشنبههفتهگذشته
اعالمکردکه»ســیفمحمدالزعابی«سفیر
ابوظبیدرتهران،طیروزهــایآیندهوظایف
خودرادرسفارتکشورمانازسرخواهدگرفت.
اماراتدرخبرخودمبنیبربازگرداندنسفیرش
بهتهرانبعدازگذشتششسال،تاکیدکرد
کهاینتصمیمدرجهتکمکبهپیشبردروابط
دوجانبهگرفتهشدهاست؛بهگونهایکهمنافع
مشترکدوکشورهمســایهومنطقهراتامین
کند.تصمیمبرایبازگرداندنســفیرامارات
بهتهرانحدودیکمــاهپسازتماستلفنی
»حســینامیرعبداللهیان«وزیرامورخارجه
ایرانو»عبدا...بــنزاید«همتــایاماراتی
ویصورتمیگیردکهطــیآن،توافقکردند
ســفیراماراتدرتهرانبهزودیوظایفخود
راازسربگیرد.ناظراندرایراندرمورداهمیت
منافعاقتصادیایرانواماراتمتحدهعربیو
تمایلدوکشوربرایارتقادادنمنافعتجاریبر
ترسهایسیاسیخودتوافقدارند.ساداتیان،
دیپلمــاتایرانــیدرصحبــتبــاالجزیره،
روابطتجاریکشــورشواماراتراریشهدار
توصیفکــرد.ویتاکیدکردکهشــرکتهای
ایرانیوسایرشرکتهایمستقردردبیطی
ســالهایگذشتهنقشبرجســتهایدردور
زدنتحریمهایآمریکاداشــتهاند.ساداتیان
ازدرایتسرانایرانواماراتبرایحفظروابط
تجاریباوجودکاهشفعالیتهاینمایندگی
سیاسیبینشانقدردانیواشارهکردکهروابط
اقتصادیآنهادرمقاطعیبهطورنسبیمتاثر
ازتمایالتسیاســیبرخیازکشورهایحوزه
خلیجفارسونگرانیایراندربارهعادیسازی
کشورهایهمسایهبارژیمصهیونیستیبوده
است.بااینحال،تهرانوابوظبیتوانستندبر
موانعسیاســیفائقآیندوتجارترابهعنوان
وسیلهارتباطمســتمربینخوددرچارچوب

منافعمهمخودحفظکنند.

بین الملل

عکس: ایرنا

نتانیاهو:

 ایران هر آنچه که می خواست را از 
توافق هسته ای به دست آورده است
نخستوزیرســابقرژیمصهیونیســتیطیسخنانیدر
ادامهتحرکاتمقاماتاینرژیمبرایکارشــکنیدرروند
مذاکراترفعتحریمهاعلیهجمهوریاسالمیایران،گفت
کهایرانهرآنچهراکهمیخواســتازاینتوافقبهدست

آوردهاست.
بنیامیننتانیاهو،نخستوزیرســابقرژیمصهیونیستی
ورییساپوزیســیونفعلیاینرژیمدرگفتوگوباشبکه
سعودیالعربیهدراینبارهمدعیشد:توافقهستهایبا
ایرانبرهمهتاثیرمنفیخواهدگذاشت.ویگفت:ایرانهر
آنچهراکهمیخواستازاینتوافقبهدستآوردهاست.
نتانیاهودرادامههمچنینخودرادرموضعآمریکانشــاند
وگفت:واشــنگتنطیمذاکرهغیرمســتقیمباتهرانبه
منظوراحیایتوافقبدهستهایودرتالشبرایدستیابی
بهدســتاوردهایکوتاهمدت،عالوهبراسراییلخودرانیز

ناامیدودلسردکرد.
ویادامهداد:ایرانباموشــکهایشقادربههدفقرار

دادنشهرهایآمریکاست.
اخیرانیزیائیرالپید،نخستوزیرموقترژیمصهیونیستی
درپیامیبهکاخســفیدادعاکردهکهپیشنویستوافق
وینازمعیارهایبرجامفراتررفتهوباخطوطقرمزدولت

جوبایدنهمخوانینداردوازآنتعدیکردهاست.
براســاسگزارشتارنمــایصهیونیســتی–آمریکایی
اکســیوس،الپیددردفترکارخودبا»تــددوتچ«رییس
کمیتهخاورمیانــهدرمجلسنماینــدگانآمریکاو»تام
نیدز«ســفیرآمریکادیداروباآنهادرموردمســئلهایران

صحبتکردهبود.
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 آغاز ساخت 15 هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن 
در اصفهان

نایب رییس انجمن انبوه ســازان اصفهان گفت: ســاخت ۱۵ هزار واحد مسکونی از طرح نهضت 
ملی مسکن این استان از روز چهارشنبه و توسط انبوه سازان ارشد و پایه یک آغاز شد.سید کریم 

داوودی اظهار داشت: بر اساس توافقات 
انجام شده، انبوه سازان استان اصفهان 
این واحدها را در شــهرهای بهارستان، 
مجلسی و فوالد شــهر خواهند ساخت.
وی با اشــاره به برگزاری جلســه ای با 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، 
مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان و 
انجمن انبوه ســازان اصفهان ادامه داد: 
زمین های طرح نهضت ملی مســکن از 
سوی شرکت عمران بهارستان به هشت 

انبوه ساز برتر استان اصفهان جهت آغاز ساخت و ساز تحویل شد.نایب رییس انجمن انبوه سازان 
استان اصفهان اظهار داشت: در صورت تسهیل مشــکالت و ساز و کارهای اداری، پیش بینی می 

شود که این واحدها یک و نیم تا دو سال آینده به متقاضیان تحویل داده شود.
 

نیاز به نیروی کار در واحدهای صنفی درودگری خمینی شهر
نرخ اشتغال در حرفه درودگری خمینی شهر منفی شده و نیروی کار در مجموعه های صنفی این 
اتحادیه نیاز است.رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمینی شهر در حاشیه برگزاری 
انتخابات اتحادیه درودگران شهرســتان خمینی شهر گفت: صنایع دستی، تولید مبل، ام دی اف 
و صنایع چوبی از جمله تولیدات این اتحادیه است.مصطفی بدیعیان افزود: نرخ اشتغال در این 
حرفه منفی شده و نیاز به نیروی کار در مجموعه های صنفی این اتحادیه به شدت نیاز است که در 

این زمینه جوانان جویای شغل با کمترین مهارت می توانند مشغول به کار شوند.
شهرستان خمینی شهر بیشترین تعداد واحد های صنفی اســتان را دارد که اتحادیه حمل و نقل 
با بیش از ۳ هزار عضو، اتحادیه درودگران با ۱۴۰۰ عضو و اتحادیه خواربارفروشــان با ۱۱۵۰ عضو 

بزرگ ترین اتحادیه های این شهرستان محسوب می شوند.

 قفل دهکده لجستیک اصفهان پس از هفت سال 
باز می شود

 اســتاندار اصفهان گفت: باالخره بعد از هفت سال قرار اســت قفل بندر خشک که اکنون از آن به 
دهکده لجستیک نام برده می شود، توسط وزیر راه باز شود.سید رضا مرتضوی  در ارتباط با اینکه 
به چه دلیل پیگیری ساخت بندرخشک در اصفهان پس از سال ها به نتیجه نرسیده است، اظهار 
کرد: با وزیر راه در این ارتباط در هفته گذشته جلسه ای داشتیم.وی افزود: در مسیر احداث بندر 
خشــک در اصفهان مشــکالتی وجود دارد که امیدواریم با رایزنی های بیشــتر با وزیر حل شود.

استاندار اصفهان بیان کرد: این پروژه به مدت هفت ســال متوقف مانده بود که طی هم اندیشی 
با وزیر راه امکان باز شدن این گره که با ســنگ اندازی راه آهن ایجاد شده است، وجود دارد.وی 
تصریح کرد: پیگیری این موضوع به شکل جدی در دســتور کار ما قرار دارد و امیدواریم به زودی 
خبرهای خوبی در این ارتباط داشته باشــیم. گفتنی است؛ با وجود وعده های فراوان مسئوالن با 
در ارتباط راه اندازی بندر خشک اصفهان و تدوین آیین نامه جدید، این پروژه همچنان بعد از هفت 

سال متوقف مانده و تغییری در شرایط اجرایی آن حاصل نشده است.

چالش ها و فرصت های پیش رو برای تجارت سازنده با همسایگان؛

 اصفهان در ابتدای مسیر دیپلماسی اقتصادی

یک کارشــناس اقتصادی مــی گوید: برای  سید سعید ابطحی
کشوری چون جمهوری اسالمی ایران که در 
تنگناهای تحریمی به سر می برد و از ســوی دیگر گاهی خرجش بیش از 
دخلش است، تجارت با کشــورهای همســایه و رفع نیازهای آنها در صدر 
اولویت ها قرار می گیرد چراکه هزینه حمل ونقل آن کمتر است و مشکالت و 
موانع تحریمی انتقال کاال بر سر راه آن وجود ندارد.صدیقه میرزایی می افزاید: 
اهمیت موضوع تجارت با کشورهای همسایه، بر کسی پوشیده نیست اما 
این ارتباط در طول دولت گذشته دچار رکود غریبی شده است که جبران آن 
زمان بر و نیازمند فعالیت ویژه و برنامه ریزی درست است؛ صعودی که ایران 
و از جمله اســتان صنعتی مانند اصفهان می تواند از تجارت با کشــورهای 
همسایه جهان سومی داشته باشد، بسیار بیشتر و فراتر از امید به کشورهای 
پیشرفته است.اما به اعتقاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اقتصادی و 
از اعضای هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، روابط با کشورهای همسایه 
در دولت سیزدهم نسبت به دولت های گذشته تقویت شده اما هنوز هم جای 
کار بسیار دارد و نیاز به مدیریت جهادی است دارد.وی در این ارتباط به بازار 
می گوید: به نظر می رســد که با توجه به نوع مراوداتی که دولت سیزدهم با 
همسایگان شروع کرده؛ شرایط خوبی است که بخش خصوصی ما هم از این 
فضا و شرایط استفاده بکند؛ به شرط آنکه وزارت امور خارجه ما هم معاونت 
اقتصادی خــودش را تقویت کند و عمال ســفارت خانه های ما کارشــان 
پشتیبانی از تجار ایرانی باشد که بتوانند محصوالت شان را صادر و عرضه کنند.

وی از این رو معتقد به تقویت معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه دولت 
سیزدهم و مدیریت جهادی بر آن است که آمارهای سازمان توسعه تجارت 
ایران در ســال ۱۴۰۰ صادرات ۸.۷ میلیارد دالری ایران بــه عراق، ۶ میلیارد 
دالری به ترکیه، ۴.۸ میلیارد دالری به امارات در برابر صادرات ۱۳۱ میلیون 
دالری ایران به قطــر، ۹.۵ میلیــون دالری به بحرین و ۴۱ هــزار دالری به 
عربســتان را بیان می کند و این یعنی ســایه سیاست بر ســهم ما در بازار 

کشورهای همسایه به شدت سنگینی می کند.

ارزش افزوده صنعتی، ثروتی که دیده نمی شود
مسئله ای که در این میان خودنمایی می کند حجم صادرات نفتی و گازی، 
کشاورزی و دامداری و استخراج های معدنی در برابر صنایع و خدمات است 
که می تواند ارزش افزوده داشته و ثروت آفرین باشد، آن گونه که در آمارهای 
رسمی صادراتی ایران آمده تنها ۴.۶ میلیارد دالر از حجم کل صادرات جمهوری 
اسالمی به صنعت اختصاص داده شده که سهم آن در صادرات به کشورهای 
همســایه به مراتب کمتر خواهد بود.حاجی دلیگانی، وضعیت صنعت را به 
دلیل وجود دانش بنیان ها و توجه به آنها در دولت سیزدهم مطلوب ارزیابی 
می کند و معتقد است: عمده صنایع ما وضعیت رقابتی خوبی را برای بازارهای 
کشورهای همسایه دارد که دلیل نبود آنها در بازار کشورهای همسایه را ضعف 
در دیپلماسی اقتصادی قلمداد می شود.اما رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران صحبتش در مورد عملکرد دولت و وزارت امور خارجه در زمینه 

صادرات را با »آه«ی از سوز دل آغاز می کند؛ آهی که نشان می دهد دل خونی 
از دولت و وزارت امور خارجه دارد. وی معتقد است گاهی حتی ساده ترین 
حمایت ها هم از صادرکننده ایرانی نمی شود.عبدالوهاب سهل آبادی به بازار 
می گوید: سفارت خانه ها باید حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشند؛ 
اگر یک تولیدکننده به یک کشــوری رفت بهترین جــا، خانه، پایگاه و چتر 
حمایتی برای او ،ســفارت خانه ایران در آن کشور است؛ نه اینکه نتواند وارد 
سفارت بشود؛ نه اینکه نتواند سفیر را ببیند.وی با ارزیابی خوب از وضعیت 
صادراتی اصفهان در سال گذشته می گوید: صادرات کشور ما در مجموع  طی 
یک سال گذشته خوب بوده و استان اصفهان نیز در این مورد یکی از استان 
های برتر بوده اســت چراکه تفاوت قیمت ارز باعث شده که فعالیت های 
بیشتری صورت گیرد.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
این سال ها همکاران ما مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز برای تولید وارد 
کرده اند، افزود: در صادرات کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی، انواع آجر 
حتی به کشورهای اروپایی، محصوالت فوالدی نظیر میلگرد، نبشی، تیر آهن، 
میعانات گازی و پتروشیمی موفق عمل کرده ایم؛ اما متاسفانه در ارتباط با 
یک سری از تولیدات مان که ارزش افزوده خوبی دارد و جزو صنایع پاک و 
سبز است، دقت الزم نداشتیم.سهل آبادی حتی دلش برای هنرمندان حاذق 
و معدود صنایع دستی و فرش دستباف اصفهان می سوزد و غصه آن روزی 
را می خورد که دیگر این هنرمندان میان ما نباشند و هنرشان مانند خودشان 

مدفون شود و دلیل این مسئله را بی توجهی دولت به این صنایع می داند.

صنایع دستی نصف جهان بی نظیر اما بازاریابی نامناسب

وی ادامه می دهد: ما با داشــتن چندین نوع صنایع دستی در دنیا بی نظیر  
هستیم، وضعیت صادرات بسیار خراب اســت و فرش مان که حرف اول را 
در دنیا می زند میزان صادراتش به صفر رسیده است.رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت کشور اضافه می کند: امروز باید برخی از جوایز صادراتی در 
مورد فرش دستباف و صنایع دســتی تغییر کند تا وضعیت هنرمندان این 
حوزه نیز بهبود یابد چراکه در این زمینه استادکارهایی در کشور داریم که نظیر 
ندارند و بی مهری به آنها می تواند منجر به پرورش نیافتن هنرمندان جدید 
این حوزه و در پی آن نابودی این صنایع شود.وی در مورد دالیل وضعیت بد 
صادرات در حوزه صنایع دستی، فرش دستباف و طال تصریح کرد: اکثر تولید 
کنندگان فرش دستباف واحدهای کوچک هستند و به همین دلیل امکانات 
به درستی برای شان مهیا نشده است؛ بازاریابی خوبی صورت نگرفته و سالیق 
کشورهای دیگر در این زمینه از سوی دفاتر تجاری سنجیده نشده تا بافنده بر 
اساس سالیق عمل کند.اما نکته امیدبخش در این میان آماری بود که رییس 
جمهور در گفت وگوی تلویزیونی خود در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به عملکرد 
نزدیک به یک ساله خود ارائه کرد و گفت که »تعامل تجاری ما با کشورهای 
همسایه افزایش داشته؛ به نحوی که ما با ۱۸ کشور اطراف خودمان در زمینه 
خدمات فنی و مهندسی قرارداد داشته ایم که ۲.۵ میلیارد دالر میزان ارزآوری 
ما در این زمینه بوده  اســت«.پررنگ شــدن روابط اقتصادی با کشورهای 
همسایه نقش زیادی در رونق اقتصادی کشور و استان اصفهان دارد از این رو 

می طلبد مسئوالن امر توجه ویژه تری به این حوزه داشته باشند.

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: با توجه به کســری مخزن ســد زاینده رود، 
برنامه ریزی برای ســال زراعی جدید و کشاورزی 
اصفهان نیازمند تمهیدات ویژه است.مهرداد مرادمند 
درخصوص برنامه ریزی برای سال زراعی پیش رو 
)۱۴۰۱-۱۴۰۲( اظهار کرد: کم بارشی شدیدی را بهار 
امسال در اســتان و سرشــاخه های حوضه زاینده 
رود شاهد بودیم هر چند بارش های زمستان ۱۴۰۰ 
در مقایسه با ســال ۱۳۹۹ بهبود پیدا کرد، ولی اگر 

بارش ها در بهار امســال تکمیل شده بود مشکالت 
کمتری داشتیم.

وی  ادامه داد: امســال تالش شــد با مســاعدت 
کشــاورران و با بهینه مصرف کردن آب، کشت های 
موجود به ثمر برسد و اشــجار و باغات حفظ شود.
رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: برای ســال زراعی پیــش رو با توجه 
به کسری مخزن ســد زاینده رود نیاز به تمهیدات 
ویژه بین مجموعه مدیریت اســتان، وزارت نیرو و 
مشارکت کشــاورزان و بهره برداران است تا بهترین 
تصمیم در این شــرایط اتخاذ شود.مرادمند افزود: 
اکنون برای اظهــار نظر در خصوص برنامه کشــت 
ســال زراعی پیش رو زود اســت و بــا آغاز فصل 

پاییز براســاس آب در دســترس و برنامه منابع و 
مصارف وزارت نیرو، درمورد کشــت برنامه ریزی و 
تصمیم گیری خواهد شد.وی با اشاره به اینکه سال 
زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ شــاهد خشکی کامل رودخانه 
زاینــده رود بودیم و آب تنها ۲ مرحلــه ۱۰ روزه برای 
نجات باغات غرب جاری شــد کــه کفایت نیاز آبی 
آن ها را نمی کرد، ابراز داشت: با برنامه ریزی که در 
ســال زراعی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱، انجام شد ۳۲۰ میلیون 
مترمکعب برای بخش کشــاورزی اصفهان در نظر 
گرفته شــد که به دلیل ذخیره کم ســد زاینده رود 
تصمیم گرفته شد با هماهنگی کشاورزان و شرکت 
آب منطقه ای زمان رهاسازی آب برای کشت غالت 

کشاورزان شرق و باغات غرب استان مجزا شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

تمهیدات ویژه جهادکشاورزی اصفهان برای سال زارعی جدید

خبر روز

در مردادماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد؛

 افزایش 47.3 درصدی هزینه های خانوار در
 استان اصفهان

نرخ تورم نقطه ای کشور و استان در مردادماه ۱۴۰۱ به ترتیب به عدد ۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور و اســتان به طورمیانگین ۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ 

برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای کشور و اســتان در مردادماه ۱۴۰۱ به ترتیب به عدد 
۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور و استان به طور میانگین ۵۲.۲ و ۴۷.۳ 
درصد بیشــتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. 
نرخ تورم نقطه ای مردادماه ۱۴۰۱ کشور و استان در مقایســه با ماه قبل به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ واحد 
درصد کاهش داشــته اســت.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت 
به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه کشور و اســتان در مرداد ۱۴۰۱ به ۲.۰ و ۱.۸ درصد رسیده که در 

مقایسه با همین اطالع در ماه قبل به ترتیب ۲.۶ و ۲.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ســاالنه کشور و استان در مردادماه ۱۴۰۱ 
برای خانوارها به ۴۱.۵ و ۴۰.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل به ترتیب ۰.۹ و 

۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

وضعیت برخی شاخص های کالن اقتصادی استان در بهار 1401
مطابق با این آمار شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سه ماه اول 
۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۴۸.۹ درصد افزایش داشته که این به معنای آن 
است که سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار در بهار ۱۴۰۱، ۴۸.۹ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
در گروه خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات مقدار این شــاخص در ســه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، 
افزایش ۷۷.۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت کرده و بیشترین افزایش را نسبت 
به سایر گروه ها به خود اختصاص داده است. همچنین گروه پوشاک و کفش، گروه مسکن، آب، 
برق، گاز و سایر سوخت ها و گروه مبلمان و لوازم خانگی در بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵.۳، ۳۳.۳ و ۳۲ 

درصد را نسبت به بهار سال گذشته ثبت کرده اند.

پروژه های صنعت برق اصفهان در هفته دولت؛

افتتاح بیش از 9 پروژه به ارزش 4۸۸ میلیارد تومان
سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، چهار پروژه قابل افتتاح و 

بیش از پنج پروژه کلنگ زنی توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان، انجام می شود.
سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: چهار پروژه قابل افتتاح از جمله احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت 
سمیرم، احداث پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت GIS خیابان شهدا، احداث کابل ۲۳۰ کیلوولت اسالم آباد 
یک، اقارب پرست و توسعه چهار پست ۶۳ کیلوولت کاشان با اعتباری بالغ بر ۴,۸۸۰,۰۰۰ میلیون 

ریال در هفته دولت انجام می شود.
وی افزود: مبلغ اعتبار هزینه شــده هریک از پروژه ها به ترتیب عبارتند از ۲,۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال 
 برای احداث پســت ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت ســمیرم، ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بــرای پروژه احداث

 پســت ۶۳ به ۲۰ کیلوولت خیابان شــهدای اصفهان، ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال بــرای احداث کابل 
۲۳۰ کیلوولت اسالم آباد یک، اقارب پرســت و ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برای توسعه چهار پست ۶۳ 

کیلوولت کاشان.

اخبار

مدیرکل امور عشایر استان خبرداد:گزارش

بهره برداری از هفت طرح عشایری در استان اصفهان
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از آغاز بهره برداری هفت طرح مرتبط با عشایر در استان اصفهان به مناسبت هفته دولت خبر داد.مختار اسفندیاری گفت: تامین 
آب شرب عشایر، احداث جایگاه گاز، ساخت و بازگشایی و زیرسازی جاده، احداث پل و احداث ابنیه و دیوار حائل جاده،زیر سازی و ابنیه فنی، شامل این طرح ها  

می شود.وی ادامه داد: ۶ روستا و یک شهر در شهرستان های جرقویه، فریدون شهر، چادگان و سمیرم محل اجرای پروژه ها خواهد بود.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزون بر ۴.۶ میلیارد تومان برای پروژه های فوق هزینه شده و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بیش از 
۵۷۰ نفر راه به همراه داشته است.اسفندیاری تصریح کرد: در قالب طرح های مورد اشاره ۳۵۰ متر مکعب آب برای تامین آب آشامیدنی عشایر انجام خواهد شد و 
پنج کیلومتر احداث و بازگشایی وزیر سازی جاده انجام می گیرد.وی اظهارداشت: همچنین احداث، زیرسازی و ابنیه فنی و احداث دیوار حائل در مجموع به طول 
۳۲ کیلومتر و احداث یک دهنه پل انجام خواهد شد.حدود هشت هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری شامل ایل های قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه در استان اصفهان 
سکونت دارند.عشایر کوچروی اصفهان، بیش از ۶ ماه از سال را در شهرستان های ییالقی و کوهستانی غرب، جنوب و جنوب غربی این استان مستقر می شوند.

پروژه بالتکلیف
پروژه قطار تندروی »تهران- 
قم- اصفهان« در دولت دهم 
آغاز شــد و قرار بود در ســال 
۱۳۸۹ به بهره برداری برسد، اما 
با گذشت پنج سال طرح مورد 
بازنگری قرار گرفت و در اسفند 
۱۳۹۳ بار دیگر کلنگ زنی شد 
اما با گذشــت ۱۶ سال اجرای 

طرح بالتکلیف مانده بود.

وز عکس ر

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خبرداد

گام بلند اصفهان برای 
افزایش 20 برابری تولید برق 

از انرژی های تجدیدپذیر
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: هدف ما رسیدن به تولید یک 
هزار مگاوات انرژی خورشــیدی تــا پایان 
سال ۱۴۰۲ اســت.امیررضا نقش، هدف از 
تشــکیل این گروه کاری را ایجاد هماهنگی 
و هــم افزایــی میــان کلیه دســتگاه های 
اجرایی استان، برای توسعه هرچه سریع تر 
انرژی هــای تجدیدپذیــر عنــوان کرد.وی 
بیان کــرد: با توجه به شــرایط کمبود برق در 
کشــور و آلودگی محیط زیســت بــه خاطر 
وجود نیروگاه های فعال در استان اصفهان، 
اولویت بسیار مهم و حســاس ما این است 
که به سمت تولید برق از طریق نیروگاه های 

خورشیدی حرکت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان، هدف استان را رسیدن به یک هزار 
مگاوات تولیــد انرژی خورشــیدی تا پایان 
سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
تنها ۵۰ مگاوات برق مورد نیاز استان از طریق 
انرژی های خورشــیدی تامین می شود که 
طبق برنامه ریزی ما این عدد تا پایان ســال 
۱۴۰۲ بایستی حدودا ۲۰ برابر افزایش یابد.

نقش با بیان این که استان اصفهان ظرفیت 
و زیرســاخت الزم درحوزه تولید و توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر را دارد، خاطرنشــان 
کرد: سرمایه گذاران در اســتان عالقه مند به 
حضور و سرمایه گذاری در این حوزه هستند. 
در مناقصه نخســت که برگزار شد؛ در استان 
۳۸۰ مگاوات برنده مناقصه داشــتیم که در 
این گروه کاری مقرر شــد هر چه ســریع تر 
واگذاری زمین برای ســرمایه گذاران انجام 
شود تا فعالیت خود را آغاز  کنند.وی  اضافه 
کرد: مرحله دوم مناقصه برای نیروگاه های 
زیر ۱۰ مگاوات توسط شرکت ساتبا تا یک ماه 
آینده برگزار می شود؛ برای زیر ۱۰ مگاوات ها 
نیز ســعی می کنیم ظرفیت خوبی را فراهم 

کنیم.

عکس: ایرنا
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در ایران برخی مناره ها قابلیت تــکان خوردن را دارند که به اصطالح به آنها 
منارجنبان می گویند. از معروف ترین منارجنبان های ایران یکی در اصفهان 
و دیگری در شهرستان اردکان و در بخش خرانق واقع شده اند. در گذشته 
منارجنبان از شهر جدا و در دهکده ای به نام »کارالدان« قرار داشت. ولی 
امروزه این بنا جزو اصفهان است و در نزدیکی محلی به نام نصرآباد قرار 
دارد. این ساختمان با کاشــی های الجوردی رنگ به شکل ستاره چهارپر 

و اشکال دیگری به شکل کثیراالضالع فیروزه ای رنگ زینت یافته است.
ایــوان منارجنبــان یکــى از نمونــه  هــاى ابنیه ســبک مغولــى ایران 
اســت و از آن دوره کاشــى کارى هایى هــم دارد. منــاره  هــا بعــدا و 
در تاریخــى که درســت معلوم نیســت و احتمــاال در آخر عصــر صفویه 
بــه ایــوان مزبــور اضافــه شــده و بــا حرکــت دادن یکــى از آنهــا، 
 نه تنهــا مناره دیگــر به حرکــت درمى آید بلکــه تمامى این ســاختمان

 مرتعش می شود.
براساس مدارک موجود، منار جنبان اصفهان در دوران فرمانروایی فردی 
بنام محمد خدابنده اولجایتو، در شــهر اصفهان ســاخته شده که قبر عمو 
عبدا... بن محمود صقالبی، یکی از عارفان خداپرست و معروف آن زمان، 
در این اثر تاریخی وجود دارد. نام دیگر این آرامگاه، شیخ امیرعبدا... است. 
عددی که روی ســنگ مقبره عمو عبدا... حک شــده، ۷۱۶ است که طبق 
کاوش معماران و باستان شناسان و براساس مدارک به جای مانده، این 

عدد نشان دهنده  سال ساخت آرامگاه اوست.
ارتفاع ایوان مقبره عمو عبدا...از سطح زمین بقعه ۱۰ متر و ارتفاع هر یک از 
دو مناره ۵/۷ متر است. در این ایوان مزار عمو عبدا... قرار دارد و راه صعود 
به بام و مناره ها نیز به وســیله درگاه کوچکی است که با پلکانی مارپیچ به 
بام مربوط می شود. اما چیزی که این بنای کوچک با عرض نه متر و طول 
هر مناره؛ هفده متر را معروف کرده، تکان خوردن آن اســت. یعنی با تکان 
دادن یکی از مناره ها مناره دیگر و کل ساختمان نیز تکان می خورد. ایوان 
منارجنبان یکی از آثار تک ایوانی دوران ایلخانی اســت که به سبک مغول 
ساخته شده؛ ولی شکل مناره ها نشان می دهد که آنها را اواخر دوره صفویه 

به ایوان اضافه کرده اند.
اگر فردی از ۱۷ پله داخل هر منــاره که از بام بنا تا بــاالی هر مناره وجود 
دارد، باال رفته و دســت های خود را داخل یکی از دیوارهای واسط میانی 
پنجره های فوقانی آن قفل و شروع به تکان دادن مناره کند، مناره به حرکت 
در آمده و هم زمان با آن مناره دیگر و در واقع کل ســاختمان به نوسان در 

می آید که تنها نوسان مناره قابل دیدن است.
همچنین برای دیدن نوســان بنا می توان لیوان آبــی را بر روی قبر »عمو 
عبدا...« قرار داد و سطح لغزان آن را مشــاهده کرد. به کاربردن آجرهایی 
با ویژگی های خاص که ضریب ارتجاعی باالتری نسبت به آجرهای به کار 
رفته در بخش های دیگر دارد و کاربرد قوانین فیزیکی در این بنا نه تنها راز 
جنبیدن مشهورترین مناره جنبان جهان را آشکار می کند بلکه بیانگر دانش 
فنی عمیق ســازندگان آن در هفت قرن پیش بوده است، سازندگانی که 

نامی از آنها به طور مشخص در دست نیست.
تکان خوردن مناره های این بنا تا مدت ها برای دانشمندان پرسش برانگیز 
بود. معماری اسرار آمیز این بنا برای بسیاری هنوز هم در هاله ابهام باقی 
مانده است. منطقی ترین علتی که برای تکان خوردن مناره ها وجود دارد، 
پدیده فیزیکی تشــدید یا پدیده رزونانس اســت. چون مناره ها سبک 
معماری مشــابهی دارند، تکان خوردن یکی روی دیگــری اثر می گذارد. 
نکته جالب در این بنای تاریخی آن اســت که با حرکت دادن یک مناره، 
نه تنها مناره دیگر به حرکت در می آید، بلکه تمامی این ساختمان به لرزه 

درمی آید.
حمید شاهین پور، سرپرست کمیته پژوهشی انجمن فناوری های بومی 
ایران با تمام فرمول های پیچیده و آزمایشگاهی اش تنها در پی رسیدن 
به این نتیجه است: »هنگامی که دو نخ مشابه را به طول مساوی و انتهای 
نخ ها به یک نخ افقی ببندید دو آونگ کامال مشابه حاصل می شود. اگر 
یکی از وزنه ها به نوســان در آید یکی دیگر از وزنه ها هم شروع به نوسان 
می کند. اگر یکی از نخ ها بلندتر شــود در صورت نوسان یکی، وزنه دیگر 
دچار نوسان نمی شود.حال اگر وزن یکی با دیگری متفاوت باشد باز هم 

نوسان یکی منجر به اختالل در نوســان دیگری می شود. بنابر این می 
توان ارتعاش یک مناره به مناره های بعدی هم منتقل شود«. 

پیش از شاهین پور افرادی دیگری هم درباره منار جنبان کار کرده 
اند اما تا کنون کسی، کار آزمایشــگاهی روی این بنا انجام نداده 

است. در کشــورهای عراق و عربســتان هم منارجنبان های 
زیادی وجود دارد.

شاهین پور تمام منارجنبان های ســاخته شده در دنیا را 
متعلق به فرهنگ ایرانی اسالمی می داند. جالب است 

بدانید منار جنبان های دنیا در یک دوره زمانی ســی ساله 
دوره تیموریان ساخته شده اند.

  ایران گردی

مفاد آراء
5/114 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1180 14016030200700 مورخ 21 / 03 / 1401  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
شجاع فالورجانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 81 وکدملی 1110719353 صادره از 
فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 52 / 337مترمربع پالک 413 اصلی 
واقع در ششدربندی فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهیم رهنما 
فرزند اکبر محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/05

م الف: 1361694 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/26 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هیــات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیــف 1- راي شــماره 4956 - 1401/05/03 هیات دوم آقای فضــل اله صباغی به 
شناسنامه شماره 9634 کدملي 1283205661 صادره اصفهان فرزند حسین در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 146/57 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
1165 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 
ثبت صفحه 526 دفتر 952 امالک و دفتر امالک الکترونیکی 139920302025003042 
ردیف 2- راي شــماره 4955 - 1401/05/03 هیات دوم آقای مهدی صباغی رنانی به 
شناسنامه شماره 24 کدملي 1290059322 صادره اصفهان فرزند حسین در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 146/57 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
1165 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 
ثبت صفحه 526 دفتر 952 امالک و دفتر امالک الکترونیکی 139920302025003042 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1369086  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/27 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1624 مورخ 1401/5/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای تیمور بهزاد فر به شناسنامه 
شماره 1809 کدملی 1285549724 صادره اصفهان فرزند امراله بر 15 حبه  مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت از طرف شعبه اول 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شماره 1623 مورخ 1401/5/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای فرهاد بهزادفر  به شناسنامه 
شماره 242 کدملی 1289373485 صادره اصفهان فرزند امراله بر 15 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت از طرف شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شماره 1620 مورخ 1401/5/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم پوران بهزادفر  به شناسنامه 
شماره 233 کدملی 1285606337 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت از طرف شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 1344 مورخ 1401/05/03 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم شــهال بهزادفر  به 
شناسنامه شــماره 1553 کدملی 1285638018 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت 
از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی 
اصفهان(  مفروزی از پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
- برابر رای شــماره 1625 مورخ 1401/05/27 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم شیوا بهزادفر  به 
شناسنامه شماره 1272085848 کدملی 1272085848 صادره اصفهان فرزند خسرو  بر 
3 حبه  مشاع از 72 حبه  ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهاء ثمنیه عرصه و اعیان  
به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان و شــعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از پالک شماره 4141 
فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی مشاعی اولیه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقای خسرو بهزادفر( 

مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 1626 مورخ 1401/05/27 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم نوشــین بهزادفر  به 
شناسنامه شــماره 3545 کدملی 1292929057 صادره اصفهان فرزند خسرو  بر 3 حبه  
مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهاء ثمنیه عرصه و اعیان  به 
مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت از طرف شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان و شــعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از پالک شماره 4141 
فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی مشاعی اولیه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقای خسرو بهزادفر( 

مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 1621 مورخ 1401/05/27 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم شــیرین بهزادفر  به 
شناسنامه شماره 94 کدملی 1291004564 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه مشاع 
از 72 حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت از طرف 
شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  
مفروزی از پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 1622 مورخ 1401/05/27 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم شــهین بهزادفر  به 
شناسنامه شــماره 478 کدملی 1285471423 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قید بازداشت 
از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی 
اصفهان(  مفروزی از پالک شــماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
 لذا بــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1369186  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/28 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1629 مورخ 1401/5/27 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت  آقای عباس دهقانی 
به شناسنامه شــماره 1248 کدملی 1288831536 صادره اصفهان فرزند عبدالصمد در 
ششدانگ قســمتی از یکباب خانه  به مســاحت 39/19 متر مربع پالک شماره 22 فرعی 
از 2862  اصلی ) کــه متقاضی قصد الحاق پالک 2862/22 به پــالک 2862/25 را دارد 
که توامًا تشکیل یکباب ســاختمان را داده اند( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان و متقاضی به موجب یک فقره استشــهایه محلی اعالم نموده است مورد 
تقاضا در طول 62 سال قبل در تصرف جد و پدر وی بوده اســت و این مقدار زمین را پدرم 
)عبدالصمد دهقانی( با حق شرب نهر شایج خریداری نموده اســت و کارشناسان پرونده 
نیز از شــهود محلی پرســش و امضاء و اثر انگشــت نامبردگان به موجب صورتجلســه 
مورخ 1401/2/4 اخذ گردیده اســت و مورد تقاضا )پالک 2862/22( بصورت قسمتی از 
 یکباب خانه بوده و در مجاورت جنوبی پالک 2862/25 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان

 قرار داشته است. 
 لذا بــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1369372  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/29 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1195 مورخ 1401/4/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای رضا مشــایخی موجانی به 
شناسنامه شــماره 13 کدملی 1288815816 صادره اصفهان فرزند فتح اله در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 230/73 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

طرف آقای فتح اله مشایخی )مالک رسمی(  خریداری شده است. 
 لذا بــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1370176  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شــماره 140160302031000521- 1401/5/20 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله رحمتي بافراني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 95 صادره ازنایین در ششدانگ قطعه زمینی که در آن احداث بنا شده به 
مساحت 992 مترمربع پالک 19 فرعي از 20528 اصلي  واقع در رحمت آباد بافران بخش 
2 حوزه ثبت نایین خریداري عادی و مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی رحمتی بافرانی 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1367877 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
تحدید حدود اختصاصی

6/31  شــماره نامه: 140185602033001808- 1401/05/26 چون تمامی ششدانگ 
یکدرب باغ در بخش بندر ســه رجلی پالک ثبتی 54 فرعی از 37- اصلی واقع در کشــه  
جزء بخش 11 بخش حوزه  ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم نسرین 
شکیبائی  فرزند حبیب اله و غیره  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/07/16  ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1401/06/05  م الف:1370034  رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

منارجنبان اصفهان؛ شاهکار معماری دوره ایلخانیان

راز مناره ها



 شنبه 5  شهریور  1401 /  29 محرم 1444  /  27  آگوست  2022 / شماره 3610 
مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست اصفهان معرفی شد

از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشــور، احمدرضا الهیجان زاده به عنوان مدیرکل جدید 
اداره حفاظت از محیط زیست استان اصفهان معرفی شد.احمدرضا الهیجان زاده از سوی معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشــور، به عنوان مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان معرفی شد.وی تا پیش از این مســئول پیگیری و اجرای سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیســت بود.ایرج حشــمتی، مدیرکل سابق حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان پس از ســه ســال حضور در اداره حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان به عنوان معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.مراسم 
تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در اداره کل حفاظت از محیط زیست 

استان اصفهان برگزار  شد.
 

110 پزشک نمونه در اصفهان تجلیل شدند
۱۱۰ پزشک نمونه در بخش های بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی استان اصفهان به مناسبت 
روز پزشک تجلیل شدند.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 
پزشکان نمونه استان اصفهان گفت: پزشکی یکی از سخت ترین مشاغل است و در ردیف سه شغل 
مورد اعتماد مردم قرار دارد.شاهین شــیرانی، افزود: در مقاطعی شاهد هجمه هایی به پزشکان 
هستیم در صورتی که بخش اعظمی از پزشکان از قشر متوسط هستند.وی با تاکید بر اینکه نظام 
بهداشت و ســالمت و افزایش ۲۵ ســال به طول عمر ایرانیان از مهم ترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی است، خاطرنشان کرد: در اوایل انقالب میانگین سن ایرانیان ۵۰ سال بود که اکنون به ۷۵ 
سال رسیده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پزشکان در دوران مختلف نقش 
بسزایی داشتند و اگر در زمان دفاع مقدس شهدای باالیی را تقدیم کردیم در دوران کرونا عالوه بر 
شهدای سالمت خانواده های آنها نیز قربانی شدند.شیرانی با اشاره به هفته دولت اظهار داشت: 
با وجودی که طول عمر دولت شهید رجایی فقط  ۴۰ روز بود؛ اما به دلیل خصلت مردمی و حامی 

مستضعفان بودن سال هاست در  اذهان مانده است.
 

 225 نوزاد از خدمات بانک شیر مادر در اصفهان
 بهره مند شدند

رییس گروه ســالمت نوزادان و سالمت مرکز بهداشــت اصفهان گفت: حدود ۲۲۵ نوزاد از بهمن 
پارســال و ابتدای راه اندازی بانک شــیر مادر در اصفهان تا کنون از خدمات ایــن مرکز بهره مند 
شدند.بانک شیر مادر یک موسسه بدون سودرسانی مالی اســت که با هدف تامین شیر مادران 
از طریق اهدای شیر، پاســتوریزه و ذخیره کردن شــیر اهدایی و توزیع آن فعالیت می کند. شیر 
پاستوریزه شده مادران باید توسط مراقبان بهداشتی کارشناس و دارای مدرک تجویز شود.مریم 
کاظمی افزود: بانک شیر مادر بهمن سال گذشــته در بیمارستان الزهرا)س( اصفهان راه اندازی 
شد و شیرخواران محروم از شــیر مادر، می توانند از خدمات این بانک به صورت رایگان استفاده 
کنند و تغذیه شوند.وی با بیان اینکه تا کنون ۳۲۰ لیتر شیر مادر در این بانک پاستوریزه و نگهداری 
شده است، اظهار داشت: ۳۱۰ لیتر از آن مصرف شده و حدود ۲۲۵ نوزاد که از شیر مادر خود محروم 
بودند، با استفاده از این شیر تغذیه شدند که عدد قابل توجهی است.وی با تاکید بر اینکه استفاده 
از شیر پاستوریزه و ذخیره شــده در بانک شیر مادر، زیر پوشــش بیمه قرار دارد و برای دریافت 
کنندگان، رایگان است، خاطرنشــان کرد: این بانک با هدف پیشــگیری از مرگ و میر نوزادان و 
ارتقای سالمت کودکان راه اندازی شد.کاظمی با اشاره به اینکه تا کنون مادران اصفهانی استقبال 
خوبی از بانک شیر مادر داشته اند، اضافه کرد: مادران شیردهی که دارای شیر اضافه هستند می 
توانند به ۲ مرکز بهداشت نواب صفوی در فلکه احمدآباد و و شهید فدایی در سه راه حکیم نظامی  

به منظور اهدای شیر خود مراجعه کنند.

ساخت تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب و برنامه ریزی برای استفاده مجدد از 
پساب تصفیه شده شهرک های صنعتی، اصفهان را در این زمینه پیشتاز کرده است؛

یک الگوی درست

با شنیدن نام شهرک ها و نواحی صنعتی شاید  اسماء جابری
اولین موضوعی که ذهن مخاطب عالقه مند به 
محیط زیست را به خود مشغول کند، آالیندگی این واحدهاست؛ این آالیندگی 
نه تنها برای هوا که برای آب و خاک هم زیان بار است.برای کاهش و رفع این 
دغدغه ایجاد امکانات زیربنایی برای شهرک های صنعتی طی سالیان گذشته 
در دستور کار بوده و در این زمینه مواردی نظیر اختصاص ۲۵ درصد از وسعت 
شهرک ها و نواحی صنعتی به فضای سبز، کاشت نهال های مقاوم و راه اندازی 
سامانه های آبیاری نوین مصوب و اجرا شده، اما مهم ترین گام را شاید بتوان، 
ساخت تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب و برنامه ریزی برای استفاده 
مجدد از پساب تصفیه شده شهرک های صنعتی دانست که اصفهان در این 

زمینه پیشتاز است.

اصفهان، دارای بیشترین تصفیه خانه در شهرک های صنعتی
استان اصفهان رتبه اول کشور را در زمینه احداث تصفیه خانه در شهرک های 
صنعتی دارد. این را »رسول سواری« مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان گفت و افزود: در این زمینه اســتان های دیگر با اختالف در 
رده های بعدی هســتند.وی در خصوص اهمیت ســاخت تصفیه خانه در 

شــهرک ها و نواحی صنعتی گفت: با توجه به بحران آب در کشــور و به ویژه 
در اســتان اصفهان، ایجاد تصفیه خانه ها و استحصال آب جذابیت بیشتری 
پیداکرده و در صورت راه اندازی تصفیه خانه های تکمیلی، توجه شرکت های 
خدماتی به آن ها معطوف می شــود.به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، تصفیه خانه های تکمیلی برای این شرکت، از نظر فنی 
و اقتصادی توجیه دارد و به طورقطع شرکت های خدماتی هم در این حوزه ورود 
پیدا می کنند.سواری، احداث تصفیه خانه ها را یکی از گزینه های اصلی در ایجاد 
شهرک های صنعتی جدید اعالم کرد و گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شهرک های 
صنعتی اســتان برای احداث و نگهداری تصفیه خانه و شبکه های فاضالب، 
هزینه می شود.وی با بیان اینکه احداث تصفیه خانه های شهری و صنعتی در 
کشور ما تجربه ای جدیدی است، افزود: برای ادامه حرکت در این زمینه نیازمند 
رویکرد دانش بنیان هستیم.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان معتقد است فعالیت های عملی و نظری شهرک های صنعتی اصفهان 

در حوزه تصفیه پساب، بیشتر از استان های دیگر است.

فعالیت 15 تصفیه خانه صنعتی در اصفهان
استان اصفهان ۷۸ شــهرک صنعتی دارد که از این تعداد ۷۰ شهرک درحال 

بهره برداری است. این شهرک ها برای دستیابی به آب پایدار و حفظ محیط 
زیســت، ۱۵ تصفیه خانه صنعتی احداث کرده اند که به گفته عادل رفیعیان 
معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، تا انتهای سال قبل، 
حدود ۷۰ درصد از واحد های صنعتی شهرک ها به این تصفیه خانه ها متصل 
شده است.وی، ظرفیت تصفیه پساب در این تصفیه خانه ها را حدود ۱۶ هزار 
و ۶۲۰ متر مکعب و ورودی به آنها را ۷ هزار و ۶۳۰ مترمکعب در شبانه روز اعالم 
کرد.معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از شهرک های 
صنعتی امیرکبیر و راوند کاشان، اشترجان، سه راهی مبارکه، مورچه خورت، 
نجف آباد ۱ و ۲، رنگسازان، علویجه، جی، منتظریه، فناوری و سجزی، همچنین 
نواحی صنعتی سروش بادران و سعید آباد به عنوان شهرک ها و نواحی صنعتی 

دارای تصفیه خانه نام برد.
رفیعیان افزود: کار احداث ۱۵ تصفیه خانه دیگر هم در شــهرک های صنعتی 
استان آغاز شده است.وی درباره ضرورت ساخت تصفیه خانه در واحد های 
صنعتی گفت: برخی پساب های صنعتی دارای فلزات سنگین است که الزم 
است در فرآیند تصفیه جداسازی شود تا آب باقی مانده برای مصارفی نظیر 
آبیاری فضای سبز یا بازچرخانی اســتفاده شود.معاون فنی شرکت شهرک 
استان اصفهان با اشاره به اینکه کل تصفیه خانه را این شرکت می سازد، اظهار 
کرد: برای احداث تصفیه خانه ابتدا گام مطالعاتی برداشته می شود و سپس 
با توجه به نوع و آالیندگی پساب شیوه عملکرد تصفیه خانه مشخص و طرح 

وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

راه اندازی اولین تصفیه خانه کشور به روش »ام بی آر«
خرداد پارســال، علی رســولیان معاون وزیرصمت، صد برنامه ویژه سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای ارتقای زیرساخت های شهرک ها و 
نواحی در ۱۴۰۰ را به استان های مختلف ابالغ کرد که برای اصفهان در موضوع 
تصفیه خانه فاضالب شــهرک ها اینطور هدف گذاری شده بود: ایجاد شبکه 
فاضالب شــهرک صنعتی بزرگ اصفهان و احداث مــدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب شــهرک صنعتی جی.طرح دوم یک ماه بعد همراه با تصفیه خانه 
شهرک صنعتی سجزی به بهره برداری رسید.مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی جی با ظرفیت ۲ هزار متر مکعب در روز و با۲۵۰ میلیارد ریال 
هزینه افتتاح شــد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این آیین گفت: این اولین طرح 
در شهرک های صنعتی کشور اســت که به روش ام بی آر )یکی از روش های 
فیلتراسیون( اجرا شده است.به گفته رسولیان، با بهره برداری از این تصفیه 
خانه که ۱۸ ماهه ساخته شــده، دو هزار متر مکعب به ظرفیت تصفیه خانه 
شهرک صنعتی جی اضافه می شود و توان تصفیه آن به چهار هزار متر مکعب 

در روز می رسد.
روش»ام بی آر«  یا بیوراکتور غشــایی با تلفیق و ترکیــب کردن روش های 
تصفیه فیزیکی، بیولوژیک و فیلتراســیون، میزان زیــادی از مواد جامد در 
پساب ها را حذف می کند. فیلتر هایی که در این روش تصفیه استفاده می شود، 
میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون است که از مواد پلیمری ساخته شده و 

کاربرد بسیار زیادی در تصفیه پساب های صنعتی و شهری دارد.

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

عملیات اجرایی نیمی از هنرستان های هم جوار صنعت 
استان آغاز شده است

رییس اداره گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

تردد افراد با گذرنامه های دارای یک ماه اعتبار برای اربعین بالمانع است
رییس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مطابق با روال سال های گذشته گذرنامه ها باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد؛ اما اکنون 
طی انجام هماهنگی ها با دولت عراق، این روند تغییر کرده و در مرزهای زمینی تردد افراد دارای گذرنامه حداقل یک ماه بالمانع است.ســرهنگ نعمت ا... طاهرپور در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره اینکه در سفرهای برون مرزی باید مطابق اطالعات روز و دقیق اقدام کرد، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی های الزم با دولت عراق آن دسته 
از گذرنامه هایی که تا سقف یک ماه اعتبار دارند، در مرزهای زمینی قابل تردد هستند.وی افزود: مطابق با روال سال های گذشته گذرنامه ها باید حداقل شش ماه اعتبار 
داشته باشد؛ اما اکنون طی انجام هماهنگی ها با دولت عراق، این روند تغییر کرده و در مرزهای زمینی تردد افراد دارای گذرنامه حداقل یک ماه بالمانع است.رییس اداره 
مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص تمدید گذرنامه های منقضی شده، تصریح کرد: توافقاتی با دولت عراق انجام شده که مشمول یک سری 
نکات فنی و قانونی است و بررسی ها در مرکز در حال انجام است و یک اطالعیه توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا صادر خواهد شد.ما هم در استان اصفهان برابر این 

اطالعیه صادر شده اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: توجه 
به هنرستان ها در دستور کار است. تفاهم نامه ساخت 
۳۲ هنرستان منعقد شد و اکنون حدود نیمی از آن ها 
در حال ساخت است که تعدادی از این هنرستان ها در 

جوار صنعت خواهد بود.
هم زمــان بــا شــروع هفتــه دولــت، »محمدرضا 
ابراهیمی« مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه 
سفرهای شهرستانی در پانزدهمین جلسه از سلسله 
نشســت های صمیمی با مدیران مدارس استان در 
جمع معاونان و مربیان پرورشی شهرستان فالورجان 
با گرامیداشت و تبریک هفته دولت اظهار کرد: هفته 
دولت یادآور شــهیدان گرانقدری است که خود معلم 
بودند. معلمان عزیز شــهیدان رجایی و باهنر، تربیت 
دینی و واجب عینی دوران خــود را توجه به آموزش و 
پرورش می دانســتند.وی با اشاره به اهمیت جایگاه 

مدیران، معاونین پرورشی و مربیان به عنوان افسران 
جبهه تعلیم و تربیت، تصریح کرد: ترویج مبانی قرآنی 
در مدارس جزو واجبات و ضرورت های سال تحصیلی 
پیش رو باید باشد. اگر رفتارمان قرآنی باشد مصداق 
اِس ِبَغْیِر  این حدیث نورانی می شویم: »ُکوُنوا ُدَعاًة ِللنَّ
َأْلِســَنِتُکْم«، با غیر زبان )با عمل(، مــردم را به دین 

دعوت کنید.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان افزود: 
دســتور خدای متعال اســت که اقامه نمــاز کنید. 
خواهش بنده از شــما توجه ویژه به حوزه پرورشــی 
خصوصا نماز و مبانی قرآنی است تا بتوانیم از این دوره 

خطرناک عبور کنیم.
ابراهیمی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به عنوان ابر 
چالش آموزش و پرورش گفت: این مشکل ناشی از 
عدم اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
در دهه گذشته است. در دیدار اردیبهشت ماه با مقام 
معظم رهبری، ایشان نارضایتی خود را از محقق نشدن 

این سند اعالم کردند. برای اجرای سند تحول بنیادین 
از ایشان، نمره قبولی نگرفتیم پس تکلیف بر ما سخت 
است.وی خاطرنشــان کرد: یکی از مهم ترین دالیل 
عدم تحقق این سند، حاکم شدن تفکری بود که نه تنها 
قائل به سند تحول بنیادین نبودند بلکه به سندها و قرار 
دادهای دیگری )سند ۲۰۳۰( قائل بودند. امروز قرار بر 
اجرای سند تحول بنیادین است و دوره های مربوطه 
در حال برگزاری است و مدارس تحولی را نیز از ابتدای 

مهر با تعداد محدودی از مدارس اجرا خواهیم کرد.
ابراهیمــی یکی دیگــر از دســتاوردها را تالش برای 
سالمت و ترویج نشاط معلمان و دانش آموزان دانست 
و اظهار کرد: در ماه گذشــته بعد از ۱۳ سال، ۱۴۳ هزار 
معلم در سراسر کشور در مسابقات ورزشی فرهنگیان 
شرکت کردند که اصفهان میزبان تعدادی از منتخبین 
این مسابقات در مرحله کشوری بود و هم اکنون نیز 
میزبان دانش آموزان شرکت کننده از سراسر کشور در 

این مسابقات هستیم.

مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: ۳۹۱ طرح بهزیستی استان در بخش های مسکن، خدمات، تسهیالت و اشتغال زایی همزمان با هفته دولت افتتاح و بهره برداری می 
شود.ولی ا... نصر اصفهانی اضافه کرد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۷۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در بخش خصوصی و ۵۵۷ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال در بخش 
دولتی مورد بهره برداری قرارمی گیرد.وی اظهار داشت: همزمان با هفته دولت از ۳۰ واحد مسکونی ، ۳۵۳ طرح اشتغال، مرکز مشاوره، گروه همیار، انجمن ازدواج و 
خانواده، مرکز توانبخشی، آموزشی، توانپزشکی، اجتماعی و مراقبتی شبانه روزی افراد دارای اختالل هوشی رشدی )معلوالن ذهنی( بهره برداری می شود.مدیرکل 
بهزیستی اصفهان، افتتاح زمین چمن مصنوعی مرکز خیریه توان بخشی بقیه ا... االعظم)عج( و سالن اقامتی این مرکز خیریه را از دیگر طرح های قابل افتتاح در 
هفته دولت برشمرد.حدود ۱۳۲ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند که از این تعداد ۲۹ هزار معلول جسمی حرکتی، ۲۴ هزار معلول ذهنی، ۱۲ 

هزار معلول اعصاب و روان، ۱۳ هزار معلول شنوایی، هفت هزار معلول بینایی و ۲۱ هزار سالمند هستند.

391 طرح بهزیستی در اصفهان آماده بهره برداری است

تحدید حدود عمومی
6/32 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش های پنج وشش حوزه 

ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود عمومی  رقبات 
زیر واقع در بخش هــای 5و6حوزه ثبتی خوروبیابانک از ســاعت 8 صبح 

روزهای تعیین شده شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

1 فرعی از 534  اصلی –خانم سوده انصاری منوچهرآبادی فرزند مرتضی 
شش دانگ یکباب خانه واقع در خور

1 فرعی از 900 اصلی – خانم جوزا غالمرضایی فرزند غالمرضا شش دانگ 
یکباب باغ واقع در کشتخوان آب کالغوی خور

979 اصلی – خانم منصوره بیگم آل داود فرزند سیدمرتضی شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  واقع در کشتخوان خور

75 فرعی از 3248  اصلــی – آقای محمدرضا علیخانــی فرزند فریدون 
ششدانگ یکباب خانه واقع در مزرعه نهرود

1401/07/06
1096 فرعی از 652  فرعی از 3305  اصلی –آقای طهماسب شیخ  فرزند 

محمد شش دانگ یکباب باغ واقع در روستای اردیب
167 فرعی  از 3394 اصلی –آقای مصطفی رشیدی   فرزند مجتبی شش 

دانگ  یک قطعه زمین مزروعی واقع در  طاهر آباد
349 فرعی از  3577 اصلی- خانم نساء عارف  فرزند محمد  ششدانگ یک 

باب باغ واقع در کشتخوان گرمه
344 فرعی از  3577 اصلی- خانم زهرا مرشدی  فرزند علی اکبر  ششدانگ 

یک باب باغ واقع در  گرمه

746 فرعی از  3577 اصلی- خانم فاطمه عارف فرزند محمد  ششــدانگ 
یک باب باغ  واقع در گرمه

1625 فرعــی از 357  فرعــی از  3577 اصلی- آقــای غالمرضا عارف  
 فرزند محمــد  ششــدانگ یک قطعــه زمیــن مزروعی مشــجر مربع

 واقع در گرمه
1401/07/07

647 فرعی از 3952 اصلی –آقــای علی اصغر غالمرضایی فرزند ابراهیم  
وغیره  شش دانگ  یک باب خانه  واقع در خور

649 فرعی از 3952 اصلی –آقای مســعود علیخانی فرزند علی آقا  شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در خور

بخش 6حوزه ثبتی:
374  اصلی- خانم صغری رحمانی   فرزند عبدالکریم و غیره ششــدانگ 

یکباب خانه واقع در فرخی
یک فرعی از 427  اصلی- خانم فاطمه  آخوند   فرزند حسینعلی ششدانگ 

یکباب ساختمان  واقع در فرخی
12 فرعی از 3312 اصلــی- آقای کاظم ایزدی  فرزند علی شــش دانگ 

یکباب خانه واقع درروستای نصرآباد
91 فرعی از 3331 اصلی – موقوفه حاج رضا رحمانی شش دانگ یک قطعه 

زمین مزروعی واقع در روستای چاهملک
1401/07/09

443 فرعی از 3385 اصلی- مسجد جامع جندق شش دانگ یکباب اطاق 
واقع در جندق

1910 فرعی از 3385 اصلی- موقوفه محمدخلف علی اکبر ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  واقع در مزرعه مارزا 

3761 فرعی از 3385 اصلی- آقای سید صادق طباطبایی فرزند سیدحسن 
شش دانگ یکباب دامداری واقع در جندق

1401/07/10
3429 اصلی واقع در روستای مصر فروعات به شرح ذیل می باشد:

222 فرعی از27  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   

224 فرعی از 27  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   

233 فرعی از 49  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی 

241 فرعی از 68  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   

294 فرعی از 76  فرعی– آقای حسین براتی   فرزند علی اکبر شش دانگ  
یک  قطعه زمین مزروعی

1401/07/11
295 فرعی از 40   فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 

دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   
296 فرعی از 38  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 

دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   
297 فرعی از 59  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 

دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   
298 فرعی از 87  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 

دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی 
1401/07/12

299 فرعی از 99  فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   

300 فرعی از 108  فرعی– آقای غالمحسین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک  قطعه زمین مزروعی   

301 فرعی از 123 فرعی– آقای غالمحســین واحدی   فرزند جعفر شش 
دانگ  یک باب باغ  

302 فرعی– آقای   رجبعلی براتی فرزند اکبر شش دانگ  یک  قطعه زمین 
مزروعی   

303 فرعی– آقای حســین براتی فرزند علی اکبر شش دانگ  یک  قطعه 
زمین مزروعی   
1401/07/14

در روزهای فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8 صبح تعیین حدود شــروع و 
بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها دعوت می شود که 
در ســاعت وتاریخ مقرر در محل حضور یابند وچنانچه هر یک از صاحبان 
یا نماینده قانونــی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند   مطابق ماده 
15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید 
واگر صاحبان امالک مجاور در موقع مقرر حاضر نباشند ونسبت به حدود 
یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشــند طبــق ماده 20قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدید حدود بمدت 30روز دادخواســت 
 خود را تســلیم دادگاه و رســید آن را جهت ضبط در پرونده بــه این اداره 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 05/ 1401/06

  م الف: 1367583
محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت خوروبیابانک



»سعی کن این روزها میدون ها پیدات نشه دیگه! این چند هفته فقط بگذره! سمت میدون اینها نیا وگرنه برات بد میشه. هرچیزی که اتفاق افتاد بدون که از طرف 
منه! هرچیزی! حاال تصمیم خودت میتونی بگیری، میتونی بیای، میتونی نیای. شک نکن اینو من جبران می کنم«.وویسی باورنکردنی از یک ملی پوش در حال 
پخش شدن است که می تواند یک رسوایی جدید در ورزش ایران باشد!فرد یا افرادی از یک ملی پوش وویس و مدارکی دارند که پای او را به مسئله شرط بندی 
و دوپینگ باز می کند. فرد یا افرادی که وویس مذکور را در اختیار دارند با رسانه طرفداری هم ارتباط برقرار کرده و مدارک را برای رسانه طرفداری هم ارسال کرده 
اند. گویا همزمان با طرفداری این وویس و مدارک به برخی از افراد رسانه ای در ایران و خارج از ایران هم رسیده است.مدارک در مورد دوپینگ اسب های مرتبط 
با این ملی پوش است که بخش عمده ای از آن را می توان در سایت فدراسیون مربوطه پیدا کرد؛ اما مسئله آزار دهنده این است که این ملی پوش در وویس یک 
دقیقه و 10 ثانیه ای خودش یک شخص را به شکل عجیبی تهدید می کند.فرد موردنظر در بخشی از این وویس می گوید: »...، بذار بهت رک بگم، برات وویس هم 
می فرستم که وویس هم قطعا برات مدرک شه، حاال هرکار می خوای بکنی بکن، مشکلی ندارم!من اسبت رو زدم )یعنی روی اسب تو شرط بستم( و فهمیدید که 
اسبت رو زدم، اسبو کشیدین )یعنی کاری کردین اسب، برنده نشود( و میدونستین که منم بازی کردم. فقط بذار با لحن خوش اینو بهت بگم، من که اینو جبران 

می کنم، اصال شک نکن اینو، خب؟ ولی سعی کن این روزها میدون ها پیدات نشه دیگه! «

رسواییجدیددرورزشایران؛وویسباورنکردنیازیکملیپوش!

شنبه5شهریور29/1401محرم27/1444آگوست2022/شماره3610

پاسخمشترک»گواردیوال«و»ژاوی«بهیکشایعه
پپ گواردیوال، ســرمربی منچسترسیتی، با وجود  ابراز عالقه برناردو ســیلوا به بارسلونا، خواهان 
ماندن او شده است.دو تیم بارسلونا و منچسترسیتی در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفته 
و در مسابقه ای پرگل، به تســاوی 3-3 رضایت دادند. طی روزهای اخیر اخبار فراوانی در مورد 
احتمال انتقال برناردو سیلوا ســتاره پرتغالی و تکنیکی سیتی به بارسلونا منتشر شده است. پپ 
گواردیوال در پایان این دیدار مدعی شد دوســت ندارد بازیکنی در رختکن تیمش ناراضی باشد و 
ژاوی نیز فاش کرد تصمیم گیری بر عهده باشگاه منچسترسیتی خواهد بود.پپ گواردیوال در مورد 
برناردو سیلوا گفت: »او بازیکن ماســت و ما نیز برناردو را در ترکیب خود می خواهیم، زیرا سیلوا 
برای سیتی مهره ای بسیار مهم اســت. با این اوصاف من نمی خواهم کسی ناراضی باشد و البته 
دوست ندارم برناردو اینجا را ترک کند. ســیلوا بازیکن فوق العاده ای بوده و به عنوان یک بازیکن 
و شخص، یکی از بهترین شاگردهای من در طول دوران مربیگری ام بوده است.ما عالقه داریم 
برناردو سیلوا اینجا بماند، اما نمی خواهم کسی در رختکن سیتی ناراضی باشد. اولین مسئله این 
است که دو باشگاه به توافق برسند و البته من این بازیکن را در تیمم می خواهم. اما خود برناردو 
سیلوا نیز واقعا بارسلونا را دوست داشته و این حرف حقیقت دارد.«ژاوی، سرمربی جوان بارسلونا 
نیز در این رابطه گفت:»کدام ســرمربی برناردو سیلوا را دوســت ندارد؟ یا ارلینگ هالند و کوین 
دی بروین؟ ســیلوا توانایی تصمیم گیری باالیی دارد و به خوبی از توپ محافظت می کند. سیلوا 
بازیکن بسیار خوبی است، اما این انتقال منچسترسیتی بستگی دارد و فعال که خبری نیست.«

 

درخواستبارسابهچلسیرسید؛»اوبا«منتظرپروازبهلندن
رسانه های اسپانیایی می گویند در صورت موافقت چلســی با درخواست جدید بارسلونا، ممکن 
است پیر امریک اوبامیانگ، بارسلون را ترک کرده و راهی لندن شود.پیر امریک اوبامیانگ، ستاره 
بارسلونا در هفته های اخیر یکی از گزینه های اصلی چلســی در بازار نقل و انتقاالت بود. توماس 
توخل به دنبال جذب یک مهاجم جدید است تا خط حمله تیمش را تقویت کند. چلسی پیش از 
این با اوبامیانگ به توافق شخصی رسیده و تنها مانع بر ســر این انتقال، موافقت نکردن بارسا با 
پیشنهادهای چلسی بوده است.اما امروز رسانه های اسپانیایی مدعی شدند بعد از ارسال آخرین 
پیشنهاد چلسی به بارسلونا، باشــگاه کاتاالن رقم نهایی مد نظرش را به چلسی اعالم کرده است. 
در صورت موافقت آبی های لندن با این رقم ممکن است اوبامیانگ بارسلون را ترک کرده و راهی 
انگلیس شود.بر اساس گزارش ها بارسا از چلسی خواسته است که برای خرید این مهاجم گابنی 
پیشنهادی 25 میلیون یورویی ارائه دهد. در درخواست بارســا 3 میلیون یورو هم برای بندهای 

متغیر قرارداد، در نظر گرفته شده است.
 

باالتریندستمزدهادرلیگجزیره
ستاره نیمکت نشین منچســتر یونایتد باالترین دســتمزد را در بین بازیکنان لیگ برتر انگلیس 
دارد این درحالی است که ستاره آنفیلدی ها در رده ششم این فهرست است.شبکه جهانی معتبر 
capology ،فهرســت باالترین دســتمزدهای بازیکنان را در لیگ برتر انگلیس اعالم کرد. نکته 
جالب اینکه کریســتیانو رونالدو، بازیکن نیمکت نشین منچســتر یونایتد با اختالف زیاد نسبت 
به دیگر بازیکنان باالترین دستمزد را در بین بازیکنان شــاغل در این لیگ دارد. رونالدو هفته ای 
515 هزار و 3۸5 پوند حقوق دریافت می کند.رونالدو درحالی این حقوق باال را دریافت می کند که 
جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست داده و در دیدار اخیر برابر لیورپول در دقیقه ۸5 وارد میدان 
شد و هیچ نقشی در پیروزی تیمش نداشــت.خبرهای زیادی درباره جدایی رونالدو از شیاطین 
سرخ به گوش می رسد. این بازیکن از وضعیت خود در تیم راضی نیست و به دنبال تیمی است که 
در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشــد.در رده دوم این فهرست نام کوین دی بروین هافبک 

کلیدی منچستر سیتی قرار دارد که هفته ای ۴00 هزار پوند حقوق دریافت می کند.

واکنش »اسکوچیچ« به شایعات؛

ستارههاخطنمیخورند

از سفر سرمربی تیم ملی به ترکیه مشــخص بود که در اختیار داشتن 
بازیکنان باکیفیت برای او مهم تر از جنگ های درون گروهی است.

خبرنگار صداوســیما که برای پوشــش مراســم روز پزشک به محل 
مرکز ملی فوتبال مراجعه کرده بود، از فرصت اســتفاده کرد و دراگان 
اســکوچیچ، ســرمربی تیم ملی را برای دقایقی گیر انداخت تا درباره 

مسائل اخیر فوتبال با وی گفت وگو کند.
اسکوچیچ بعد از اتمام اردوی پرماجرای قطر و بازی با الجزایر تنها در 
دو سه گفت وگو به سواالت پاسخ داده است؛ یک گفت وگوی ویدئویی 
و یک مصاحبه با روزنامه وچرنی لیست که صرفا شامل سواالتی است 
که چندان در ذهن عالقه مندان به فوتبال ایران نبوده و صرفا نگاه یک 

روزنامه نگار کروات به هموطنش را منعکس می کرد.
خبرنگار صداوسیما اما از اســکوچیچ خیلی صریح درباره مسئله دو 
دســتگی در تیم ملی و حواشی پس از انتشار اســتوری ها سوال کرد 
که اسکوچیچ در  پاســخ گفت: چنین چیزی وجود ندارد. بازیکنان از 
هم جدا نیستند و همه بدون استثنا برای کشــور ایران و تیم ملی کار 

می کنند.
با این صحبت اســکوچیچ به نظر می رســد شــایعات مربوط به خط 

خوردن ســتاره هایی مثل علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی چندان 
جدی نباشد و آنها در فهرست آینده تیم ملی حضور داشته باشند. این 
دعوتی است شامل دو مرحله؛ ابتدا اردویی با بازیکنان داخلی و سپس 
اردوی نهایی با آماده ترین بازیکنان داخلی و لژیونرهایی که در فهرست 
دو بازی حساس ایران مقابل اروگوئه و ســنگال در جمع ملی پوشان 

حاضر خواهند بود.
یک نکته جالب بازگشت تعدادی از لژیونرها به بازار داخلی و طبعا کم 
شدن تعداد لژیونرها به نسبت اردوهای پیشین است؛ در حال حاضر 
چهره هایی مثل علیرضا بیرانوند، مهدی قائــدی، محمد محبی، کاوه 
رضایی و مرتضی پورعلی گنجی که قبل تــر به عنوان لژیونر به تیم ملی 
دعوت می شــدند در لیگ ایران فعالیت می کنند و باید دید چند نفر 

از آنها در اردوی ابتدایی در جمع ملی پوشان حضور خواهند داشت.
همچنین از اســکوچیچ ســوالی درباره موضوع حضور کی روش در 
صورت انتخاب مهدی تاج به عنوان رییس آینده فدراســیون فوتبال 
پرسیده شــد که او مثل هميشه از رویارویی با ســرمربی پیشین تیم 
ملی ایران پرهیز کرد و گفت آنقدر اینجا کار دارد که نخواهد نســبت به 
صحبت های یکی از نامزدهای ریاســت فدراســیون فوتبال واکنشی 

نشان بدهد. اگرچه کارلوس کی روش بالفاصله بعد از صحبت های تاج 
در اقدامی عجیب با انتشار پســتی از حضورش در جمع بازیکنان تیم 
ملی ایران، به نوعی از این صحبت ها اســتقبال کرد و نشان داد آماده 

است تا روی صندلی اسکوچیچ در جام جهانی بنشیند.
مربی کروات تیم ملی که مخاطرات بســیاری را پشــت سر گذاشته 
و به قول خودش در حــد توقع نیز مــورد احترام واقع نشــده؛ حاال 
دو بازی دشــوار و بین المللی را با حضور همه نفــرات منهای اللهیار 
صیادمنش و وحیــد امیری، دو چهــره قابل بحث تیــم ملی پیش 
رو دارد کــه این دو مســابقه می توانــد فرصتی تازه بــرای منتقدان 
وی باشــد؛ به خصوص که هــر دو حریف ایــران قدرتمند هســتند 
و به قصــد پیروزی به میــدان می آینــد. البته انجام بــازی خوب و 
هماهنگ از تیم ملی و نمایش وحدت و پایان ســوءتفاهم ها در جمع 
 بازیکنان، چیزی اســت که جا پای مرد کروات را در تیم ملی سفت تر 

خواهد کرد.
آنطور که از تیم ملی می شنویم سوءتفاهم ها رفع شده و با صحبت های 
بزرگان با یکدیگر، مسائل پیش آمده به فراموشی سپرده شده است؛ 

البته این خبری است که باید منتظر قطعیت و تحقق آن باشیم.

خبر روز

معامله یک میلیون و صدهزار یورویی با االهلی؛

»مهدیقائدی«گرانترینبازیکنلیگایران؟
انتقال مهدی قائدی از شــباب االهلی به اســتقالل، 32 میلیارد تومان برای آبی ها هزینه در پی 
داشته است.استقالل توانســت در روزهای پایانی بازار نقل و انتقاالت تابستانی، مهدی قائدی را 
از شباب االهلی به خدمت بگیرد. انتقالی قرضی که گفته می شود بندی برای دائمی کردن آن در 
تفاهم نامه با تیم اماراتی وجود ندارد و اکنون هزینه های آن نیز توسط آبی ها منتشر شده است.

در نامه ای که توسط مصطفی آجورلو، مدیرعامل اســتقالل، خطاب به مدیریت نظارت بر ناشران 
بازار پایه منتشر شده، مشخص شد که آبی ها برای حضور مهدی قائدی در این تیم، ۸50 هزار یورو 
به خود بازیکن و 250 هزار یورو نیز به باشگاه شــباب االهلی پرداخت کرده اند که جمع آن عددی 
حدودا 32 میلیارد تومان را نشان می دهد.در این نامه ذکر شده است که استقالل در مرداد سال 
قبل برای فروش قائدی به شــباب االهلی، درآمدی ۴7 میلیارد و 600 میلیون تومانی داشته که 
این مبلغ به عنوان درآمد قطعی آبی ها از این انتقال در صورت های مالی درج شده است. قائدی 
پس از بازگشت به اســتقالل، در همان بازی نخســت برابر ملوان و در دقایق اندکی که به میدان 
رفت، یک گل به ثمر رساند و یک پنالتی نیز گرفت تا روی کسب سه امتیاز تیمش در انزلی، نقش 

اصلی را ایفا کرده باشد.
 

استارتستارهایرانیباپیراهنتیماسپانیایی
فوتسالیست ایرانی پالما اسپانیا در تمرینات این تیم حضور پیدا کرده است.حسین طیبی پس از 
اینکه تصمیم به جدایی از بنفیکا پرتغال گرفت و قرارداد دو ساله ای با پالما اسپانیا امضا کرد، مدتی 
در ایران حضور داشت و پس از استراحت کوتاه مدت به مادرید رفت و سپس به تمرینات باشگاه 
جدیدش اضافه شد.این ستاره فوتسال ایران که طی دو سال اخیر دو نایب قهرمانی لیگ برتر پرتغال 
و یک مقام سومی لیگ قهرمانان اروپا را همراه با بنفیکا به دست آورده بود، حاال با پیوستن به تیم 
دوم جدول لیگ اسپانیا این انگیزه را دارد تا در رقابت با بارسلونا دوباره بدرخشد و مثل جدال های 
قبلی گلزنی کند.حسین طیبی که چهار قهرمانی لیگ و یک نایب قهرمانی لیگ قهرمانان را همراه با 
غیرت قزاقستان به دست آورده و پس از آن هم دوران موفقی در بنفیکا پرتغال داشت، حاال در پالما 
اسپانیا ماجراجویی تازه ای آغاز کرده و امیدوار است شرایط بهتری نسبت به گذشته تجربه کند و در 
رقابت با ستاره های سرشناس بارسلونا نمایش موثری داشته باشد. این بازیکن ایرانی در تمرینات 
اخیر پالما اسپانیا شــرکت کرده و آماده فصل جدید لیگ فوتسال این کشور می شود و البته دیگر 

هموطن او)مسلم اوالدقباد( هنوز به تمرینات این تیم اضافه نشده است.
 

پاسخ»سردارآزمون«بهاظهاراتمجری
تلویزیون

ســتاره ایرانی لورکوزن پاســخ مجری تلویزیون را داد.در یکی از برنامه های 
صبحگاهی صداوسیما، مجری برنامه در پاسخ به درخواست کمک 
یکی از بینندگان از سردار آزمون کنایه تندی به مهاجم تیم ملی 
ایران و باشگاه لورکوزن زد.این مجری مدعی شد سردار 
خودش نیاز به کمک یک وکیل دارد و این گونه به پرونده 
جنجالی ستاره تیم ملی در کشور روسیه طعنه زد.سردار 
آزمون چند ساعت بعد صحبت های این مجری را به 
اشتراک گذاشت و با کنایه پاسخ او را داد. وی در استوری 
خود نوشت:»امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و روزی 
 برسه هیچ انسانی بی پول نباشــه. منم خدا رو شکر به اندازه 

خودم دارم.«

مستطیل سبز

حمایتسئولنشیناناز
یکیازنامزدهایانتخابات
کمیتهملیالمپیک

در حالــی که قــرار اســت روز یکشــنبه 6 
شــهریورماه انتخابات کمیته ملی المپیک 
برگــزار شــود و وزارت ورزش و جوانان هم 
برای این انتخابــات باید بی طرفی خود را در  
راستای استقالل فدراسیون ها اعالم و رعایت 
کند، اما سئول نشینان در تالش برای حمایت 
از یکــی از نامزدهای انتخابات هســتند.بر 
همین اساس شــنیده ها حاکی از آن است 
که اخیرا، تعدادی از رؤســای فدراسیون ها 
دیدارهایی را در وزارت ورزش برگزار کرده اند.

این دیدارهــا در حالی صورت گرفته اســت 
که دولت برای کمیته ملی المپیک، نامزدی 
خاص نداشته و به نظر می رسد وزارت ورزش 
مسیر دیگری را برگزیده است. هرچند اواسط 
هفته جاری سیدرضا صالحی امیری، رییس 
کمیته ملی المپیک با گفتن این عبارت:»با 
وجود حضور شــخصیت کارآمدی همچون 
آقای خســروی وفا ضرورتی بــرای حضور 
اینجانب در انتخابات کمیتــه ملی المپیک 
وجود نداشت« به طور تلویحی حمایت از این 
کاندیدا اعالم کرده بود.این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که چنین اقدامی از سوی کمیته ملی 
المپیــک و وزارت ورزش و جوانان می تواند 
باعث حساســیت های نهادهای بین المللی 
ورزش و واکنش احتمالــی آنها به موضوع 
دخالت دولت در ورزش شود. موضوعی که 
حمید سجادی، وزیر کنونی ورزش در زمان 
معاونتش در این وزارت خانه به خوبی آن را 

لمس کرده بود.

خبرنگار صداوسیما اما از اسکوچیچ خیلی صریح 
درباره مسئله دو دستگی در تیم ملی و حواشی پس 
از انتشار استوری ها سوال کرد که اسکوچیچ در  پاسخ 
گفت: چنین چیزی وجود ندارد. بازیکنان از هم جدا 
نیستند و همه بدون استثنا برای کشور ایران و تیم ملی 

کار می کنند

فوتبال جهان

وز عکس ر

لواندوفسکی-
هالند؛دیداربا
پیراهنهایجدید

روبرت لواندوفســکی و ارلینگ 
هالنــد بــرای اولیــن بــار بعد 
از جدایــی از بایــرن مونیــخ و 

دورتموند با هم دیدار کردند.

رییس کمیتــه فیتنس در خصــوص حضور برخی 
چهره هــای سرشــناس به عنوان هیئــت ژوری در 
مســابقات فیتنس توضیح داد.به گزارش »ورزش 
سه«، 27 و 2۸ مرداد در تهران دومین دوره مسابقات 
فیتنس قهرمانی کشور برگزار شد و به واسطه حضور 
برخی از چهره های نامدار چه به عنوان ورزشکار و چه 
به عنوان مهمان، این رقابت ها بیش از قبل مورد توجه 
مخاطبان فیتنس قرار گرفت.از قهرمانی رضا نوروزی، 
آقای گل اسبق فوتبال تا انتخاب او و مهدی ماهانی 
بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان ورزشکار شایسته 
مسابقات تا حضور برخی چهره های هنری و ورزشی 
به عنوان هیئت ژوری، اتفاقاتی بود که توجه مخاطبان 

را به خود جلب کرد.امیر زندی، رییس کمیته فیتنس 
در خصوص هیئــت ژوری متشــکل از چهره هایی 
همچون علیرضا حیدری، منوچهــر هادی، بهرنگ 
علوی، مصطفی جعفری، ســیدمصطفی احمدی، 
پدرام کریمی، علی لهراسبی و دانیال عبادی گفت:طی 
هماهنگی که با اسپانسر مسابقات داشتیم، قرار بر 
این شد در پایان مسابقات و بعد از اینکه نفرات برتر 
هر دسته توســط داوران معرفی شدند، یک نفر را به 
عنوان ورزشکار شایسته توسط هیئت ژوری که غالبا 
هنرمندان شناخته شده بودند، معرفی کنیم. البته که 
این اتفاق در نهایت برای دو نفر رخ داد، اما در مجموع 
انتخاب ورزشکار شایســته به عنوان یک مدل برای 

اسپانسر مسابقات ربطی به مســائل فنی و داوری 
مسابقات و کمیته فیتنس نداشــت و یک انتخاب 
کامال سلیقه ای بود.وی افزود: در مجموع هدف ما 
از چنین کاری، این بود که در پایان مسابقات بتوانیم 
ورزشکاران را به عنوان چهره تبلیغاتی به یکی از صنایع 
یا برندها معرفی کنیم. این اتفاق در مسابقات بعدی 
نیز ادامه دار خواهد بود و این بار هم بازخورد خوبی از 

این ماجرا گرفتیم.

چگونه »رضا نوروزی« ورزشکار شایسته شد؟

رمزگشاییازحضورسلبریتیهادرمسابقهفیتنس
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تقدیر از خدمات کارمندان منطقه 2 اصفهان
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: به مناســبت فرارســیدن هفته دولت و روز کارمند از زحمات 
کارمندان این منطقه تقدیر شد.محمد صیرفی نژاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و 
تبریک فرارسیدن روز کارمند، اظهار کرد: نیروهای انسانی سازمان یکی از مهمترین سرمایه ها و شالوده 
هر سیستم اداری و اجرایی هستند، زیرا هر موفقیت و پیشرفتی در مجموعه اداری حاصل شود به میزان 
تالش و جدیت کارکنان آنها بستگی دارد.وی افزود: کارکنان خدمات محور شهرداری، روزانه با قشر زیادی 
از شهروندان مواجه هستند و همان طور که تکریم ارباب رجوع در سایه رعایت ضوابط و قوانین الزمه کار 
ماست، تقدیر از همکاران برای ایجاد انگیزه بیشتر نیز از وظایف مهم ما برشمرده می شود.مدیر منطقه دو 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: کارمندان جزو اقشار خدوم و نجیب جامعه و بازوی اصلی مدیران در اجرای 
برنامه ها هستند و با وجود فشارهای اقتصادی، به بهترین نحو ممکن انجام وظیفه می کنند و شایسته 
تکریم هستند.وی ادامه داد: کارمندان انقالبی جز عشق به خدا و خدمت به مردم انگیزه دیگری ندارند 

و شهرداری منطقه دو نیز کارمندان خدوم زیادی دارد که به دنبال گره گشایی از کارهای مردم هستند.

مدیر منطقه سه شهرداری:

 بیش از 70 درصد بودجه منطقه 3 در بافت فرسوده هزینه می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد بودجه منطقه صرف نوسازی و بهسازی 
بافت فرسوده می شود، گفت: نوسازی و بهســازی بازار بزرگ اصفهان، احداث خانه کودک و نوجوان و 
احداث ایستگاه شماره ۲۷ آتش نشانی از جمله شاخص ترین پروژه های این منطقه است.محمدباقر 
کالهدوزان در آیین بهره برداری پروژه های منطقه سه شهرداری اصفهان، با بیان اینکه این منطقه ۱۱۵۲ 
هکتار مساحت، ۱۱۰ هزار نفر جمعیت و ۱۴ محله قدیمی دارد، اظهار کرد: ۲۶۷ هکتار از مساحت منطقه 
سه شهرداری بافت فرسوده بوده و ۸۳ هکتار از آن محدوده تاریخی است.وی با بیان اینکه منطقه سه 
شهرداری اصفهان ۱۹۵ ابنیه ثبت شــده تاریخی و ۶۰۰ خانه قدیمی دارد که تاکنون ۱۳۰ خانه بازسازی 
شده، ادامه داد: در ســال های متمادی بیش از ۷۰ درصد بودجه منطقه صرف نوسازی و بهسازی بافت 

فرسوده شده است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

طرح های خوبی در دستگرد و قائمیه در حال اجراست
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح های خوبی در دستگرد و قائمیه در حال اجراست که 
باعث ارتقای محالت این محدوده خواهد شد.علی صالحی با انتشار عکسی در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام نوشت: »در ادامه بازدیدهای عمرانی، پروژه های منطقه ۱۳ مورد بازدید قرار گرفت. عالوه بر 
پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح در مجاورت پل اندیشه این منطقه نقاط کم برخورداری دارد که شاید کمتر 
اسم شان در رسانه مطرح شده؛ اما طرح های خوبی در دستگرد و قائمیه در حال اجراست که باعث ارتقای 

محالت این محدوده خواهد شد.«
 

علی قاسم زاده، شهردار برتر کشور در توسعه ورزش همگانی شد
شهردار اصفهان از سوی کمیته ملی المپیک و فدراســیون ورزش های همگانی به عنوان شهردار فعال 
در توسعه ورزش همگانی معرفی و تجلیل شد.اقدامات شهرداری اصفهان در توسعه ورزش همگانی و 
حمایت های الزم از این حوزه سبب شد تا در ارزیابی انجام شده از سوی کمیته ملی المپیک و فدراسیون 

ورزش های همگانی، این نهاد شهری به عنوان شهرداری فعال در این بخش معرفی و تجلیل شود.
مراسم تجلیل از شهرداران فعال کشور، با حضور »صالحی امیری« رییس کمیته ملی المپیک و »مالیی« 
رییس فدراسیون ورزش های همگانی در آکادمی ملی المپیک برگزار و از شهردار اصفهان به عنوان شهردار 

فعال در حوزه ورزش همگانی تجلیل به عمل آمد.

نیم متر مربع؛ سرانه ورزشی هر شهروند اصفهانی

معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، استاندارد میانگین ســرانه ورزشی در ســطح دنیا را ۳ و نیم 
مترمربع اعالم کرد و گفت: سرانه ورزشی هر فرد در شهر اصفهان حدود نیم 
متر و یک شانزدهم شهری مانند توکیو است.احسان بعیدی در گفت وگو 
با ایســنا  اظهار کرد: اگر ورزش را یک کوه تصور کنیم، در دامنه آن عموم 
مردم قرار دارند که به فعالیت های سبک ورزشی می پردازند. فعالیت های 
ورزشی پله پله جدی تر می شود و در شیبی صعودی به ورزش قهرمانی 
و حرفه ای تبدیل خواهد شد. هرچقدر در مسیر ورزش همگانی حرکت 
کنیم تعداد افرادی که به قله می رسند کمتر می شود و این هرمی است که 

ورزش تبیین می کند.
وی در مورد نقش شهرداری برای پرورش استعدادهای ورزشی سطح 
شــهر، گفت: طبق چشــم اندازها در اســناد موجود، هر ارگان یا فردی 
مسئولیت یک بخش از تربیت بدنی را به عهده خواهد داشت. با توجه به 
اولین سندی که برای وظایف شهرداری ها نوشته شده، معموال بیشتر در 
راستای حفظ ســالمت مردم تالش می کنند و اقدامات الزم را در جهت 
توســعه ورزش همگانی، تضمین و ارتباطات دادن آن به بعد ســالمت 

جسمی و روحی مردم انجام می دهند.

فعالیت های عمرانی، گام نخست حمایت از استعدادهای ورزشی
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان استفاده و حمایت از ظرفیت های استعدادهای ورزشی شهر را 

نیازمند برنامه دانست و افزود: برای بهره مندی از ظرفیت استعدادها در 
چند عرصه باید تالش کرد. در گام نخست باید با انجام اقدامات عمرانی، 
زیرساخت های سخت افزاری را در شــهر فراهم کنیم.وی با اعالم اینکه 
استاندارد میانگین سرانه ورزشی در سطح دنیا تقریبا ۳ و نیم مترمربع 
است، تصریح کرد: اما اگر در شهرهای دنیا این عدد را بررسی کنیم، در شهر 
توکیو سرانه ورزشــی به ازای هر فرد  ۸ مترمربع است که این آمار میزان 
اهمیت افراد را به  سالمت و ورزش نشان می دهد. سرانه ورزشی هر فرد 
در شهر اصفهان حدود نیم متر و یک شانزدهم شهری مانند توکیو است. 
این آمارها نشان می دهد که ما نیازمندیم در گام نخست حوزه سخت افزار 

و فضاهای ورزشی را ارتقا دهیم.

 ورزش را باید روزبه روز ارزان تر کنیم
وی با بیان اینکه برنامه های ورزش همگانی و توسعه استعدادها باید 
به گونه ای انجام شود که ورزش را روزبه روز ارزان تر کند، افزود: ورزش 
باید به یک ســرویس یا خدمات عمومی تبدیل شــود که بخشــی از 

طراحی این برنامه ها در وظایف شهرداری ها قرار دارد.
معاون ورزشــی و تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان، ادامه داد: از ســوی دیگر باید در بعد فرهنگی و 
اجتماعی تالش کنیم تا مردم با همه رشــته های ورزشی آشنایی پیدا 
کنند و در اتمسفر رشد و توسعه قرار بگیرند. ورزش افراد را در مسیر رشد 
قرار می دهد و ممکن است آن ها را به یک ورزشکار حرفه ای تبدیل کند.

مدلی برای قرارگیری در مسیر پرورش استعدادهای ورزشی

وی تاکید کرد: استعدادهای ورزشی از طریق مدل حرکتی ما می توانند 
در مسیر پرورش استعدادهای خود قرار بگیرند. برای ارتقای تجربیات 
افراد، برگزاری رویدادهای ورزشــی به عنوان یک ابزار در اختیار ما قرار 
دارند و ســعی می کنیم با اســتفاده از آن ها ورزش را در ابعاد عمومی 
نشــان دهیم.بعیدی در مورد برنامه هایی که در این زمینه انجام شده، 
توضیح داد: شهرداری اصفهان چند جام ورزشی دارد که تقریبا بیشتر 
محالت را درگیر می کند، جام هایی همچون موالی عرشــیان، پرچم، 
افتخار، قهرمان شهر که باعث ساماندهی لیگ محالت شهر می شود.

وی گفت: این جام ها بیشــتر ویژه عموم مردم طراحی شده و امسال 
برای اولین بار برای حضور در جام موالی عرشــیان فراخوان عمومی 
دادیم. در مســابقات این جام شش هزار نفر در رشــته های مختلف 
ورزشی شــرکت کردند  که به نوعی توانستیم مسابقات مینی المپیکی 

در سطح شهر اصفهان برگزار کنیم.

در بسیاری از رشته های ورزشی فعالیتی نداریم

معاون ورزشــی و تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از رشته های 
ورزشی یا فعالیتی نداریم و یا فعالیت بسیار کمرنگی داریم، تاکید کرد: 
در تالشیم مردم را روزبه روز با رشته های ورزشی بیشتری آشنا کنیم، به 
همین علت در سالگرد روز جهانی  یک رشته ورزشی در میان مردم به 
آن رشته می پردازیم، همچون روز جهانی شطرنج که  در محور چهارباغ 
برنامه ای برگزار و با استقبال مردم مواجه شد.  وی اضافه کرد: ما اکنون 
از ۵۰ رشته المپیک تابستانه در ۴ رشــته مدال گرفتیم، بنابراین سعی 
داریم مردم را با رشته هایی که می توانند تجربه کنند و در آن ها موفقیت 
کسب کنند، آشنا کنیم. این مســیری است که باعث آگاه سازی مردم 
می شود و آن ها می توانند با رشــته های مختلف ورزشی ارتباط برقرار 
کنند.بعیدی همچنین در مورد ویژه  برنامه هایی که انجام شده، توضیح 
داد: برنامه هایی مانند سپاس اسطوره طراحی شده که نشان می دهد 
اگر یک شــهروند مســئولیت پذیر باشد و در یک رشــته قدم بگذارد، 
می تواند با پشــتکار موفقیتی کســب کند و به عنوان یک قهرمان ملی 
معرفی شود.وی یادآور شد: آیین سپاس اسطوره، ویژه برنامه تجلیل 
قهرمانان ملی باالی ۶۵ سال بود که نتیجه تحرک و حرکت افراد را در 
مسیر ورزشی نشان می داد.معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اعالم اینکه ما باید منظومه ای 
طراحی کنیم که نشــان دهنده راه ورزش و سعادتمندی باشد، افزود: 
مردمی که سبک زندگی سالمی دارند، ورزش کرده و سعی می کنند از 

ناهنجاری هایی همچون اعتیاد فاصله بگیرند.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: با توجه به موضوعات ایمنی، 
استاندارد آسانسورهای کششــی از یکم فروردین ماه 
۱۳۸۲ و استاندارد آسانســورهای هیدرولیکی از یکم 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ الزامی شد.آتشپاد دوم ابراهیم 
مطلبی در خصــوص لزوم ایمنی آسانســورها، اظهار 
کرد: آسانسور یکی از اجزای مهم هر ساختمان است 
و آتش نشانی نیز تاکید ویژه ای بر ایمنی آن در طراحی 
و اجــرا دارد.وی با بیــان اینکه به دلیــل اتصال تمام 
طبقات ساختمان به واسطه چاه آسانسور، جداره این 

چاه باید ایمن باشد تا از انتقال حریق به دیگر طبقات 
جلوگیری کند، ادامه داد: با توجه به موضوعات ایمنی، 
استاندارد آسانسورهای کششــی از یکم فروردین ماه 
۱۳۸۲ و استاندارد آسانســورهای هیدرولیکی از یکم 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ الزامی شــد.مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در راستای افزایش ایمنی آسانسورها، 
تعمیرات و نگهداری آن باید توســط افراد متخصص 
و شــرکت های معتبر انجــام شــود.وی اضافه کرد: 
شــهروندان در نظر داشته باشــند که پیش از ورود به 
آسانسور از وجود کابین آسانسور اطمینان حاصل کنند، 
زیرا بعضی از حوادث این گونــه رخ می دهد که فرد در 
چاه آسانسور سقوط می کند که نصب آیینه در کابین 
آن نیز برای این موضوع اســت.مطلبی با بیان اینکه 

در صورتی که تمام آسانســورها استاندارد باشد، دیگر 
حادثه محبوس شدن در آسانسور گزارش نخواهد شد، 
اضافه کرد: آسانسورهای استاندارد به گونه ای طراحی 
شده اســت که در صورت قطعی برق در نزدیک ترین 
طبقه می ایستد.وی با بیان اینکه در صورت محبوس 
شدن افراد در آسانســور، هیچ گونه خفگی برای آنها 
اتفاق نمی افتد، گفت: با توجه به پیشرفت تکنولوژی 
و تغییر در طراحی آسانســورها، افراد محبوس شده 
نگران سقوط کابین آسانسور نباشند.مطلبی تاکید کرد: 
از شهروندان درخواست داریم به ظرفیت آسانسورها 
توجه کنند و در صورت محبوس شدن در آن، با استفاده 
تلفن موجود در آسانسور یا تلفن همراه با شماره های 
اعالم شــده روی صفحه کلید نصب شده در آسانسور 

تماس بگیرند .

مدیرعامل آتش نشانی اصفهان:

استاندارد شدن آسانسورها الزامی شد

یک اصفهان شناس مطرح کرد:

لزوم نگاه معنوی و میراثی به لهجه اصفهان
استاد تاریخ و اصفهان شــناس با بیان اینکه امروز شاهد نابودی گویش ها و لهجه ها در کشور هستیم، 
گفت: باید یک نگاه معنوی و میراثی به لهجه اصفهان داشت.منصور قاسمی در نشست »نگاهی بر لهجه 
اصفهانی از دیدگاه زبان شناسی تاریخی« اظهار کرد: هنوز مطالعات زبان های باستانی کامل نشده است و 
ما با یک درخت تنومندی به نام زبان باستانی روبه رو هستیم، این درخت در واقع شامل زبان های بخش 
اروپا و بخش آسیا می شــود.وی افزود: 
بخش اروپایی شــامل زبــان »التین«، 
»سلتی« و شــاخه های زبان »بالتیک« 
تقسیم بندی می شود و بخشی آسیایی 
شامل زبان ایرانی و هندی می شوند. در 
بخش زبان ایرانی شــاهد تقسیم بندی 
زبان »ســکایی«، »هخامنشی و یا ایران 
باستان«، »فارسی باستان« و »اوستایی« 
هستیم.این استاد تاریخ و اصفهان شناس 
تصریح کرد: از طرفی در بخش گویش ها و 
در بخش ایران مرکزی شاهد واژه ها از چهار زبان یاد شده هستیم و در حدود منطقه سمنان زبان سکایی 
شناسایی شده است.وی اضافه کرد: زبان فارسی، میراث گران بهایی برای همه ما ایرانیان است و در دنیا 
شاهد گستردگی گویش و واژه زبانی به اندازه زبان فارسی نیستیم. در حال حاضر این زبان در لغت نامه 
تخصصی دهخدا ۱۸ جلد است که اگر نظر سایر اندیشمندان حوزه زبان شناسی ایران را به آن اضافه کنیم 
بیش از ۴۰ جلد کتاب در حوزه زبان شناسی ایرانی خواهیم داشت.قاسمی گفت: با توجه به گستردگی 
گویش و لهجه در کشورمان، امروز شــاهد نابودی گویش ها و لهجه ها هستیم، بسیاری از گویش ها و 
لهجه ها از فضای خانه و دوســتان به فضای خیابان و بازار راه پیدا نمی کنــد و همین امر باعث نابودی 
بسیاری از گویش ها و لهجه ها شده است.وی تاکید کرد: باید گویش ها و لهجه ها از فضای خانه به فضای 
خیابان و بازار راه پیدا کند و نگذاریم این میراث معنوی گران بها به این راحتی رو به انحطاط رود.این استاد 
تاریخ و اصفهان شناس اظهار کرد: گویش ها برای خودشان شیوه گفتار متفاوت دارند که این شیوه گفتار 
را »لهجه« می گویند. هم اکنون شاهد هستیم که گویش های میمه، وزوانی، خوانساری و نایینی یکی 
هستند؛ اما همین گویش ها در روســتاهای خود با لهجه های متفاوت بیان می شود.وی با بیان اینکه 
لهجه ها دارای نظام آوایی هستند که ۱۰ تا ۲۰ درصد با گویش ها فاصله دارند، گفت: وقتی صحبت از لهجه 
می شود، تعداد واژه لهجه ای با لهجه دیگر متفاوت است ما در گویش استان اصفهان که تعدادشان زیاد 
است لهجه ها را ضرب در ۱۰ می کنیم.قاسمی افزود: در بررسی لهجه اصفهان نباید به آن نگاه طنز داشت، 
در زمانی که تئاتر اصفهان در کشور مطرح و شناخته شد، نگاه مردم کشور به لهجه اصفهان، نگاه طنز بود 
در صورتی که لهجه اصفهان یکی از لهجه های غنی کشور است که ارتباط با فارسی میانه و باستان دارد به 
همین جهت باید یک نگاه معنوی و میراثی به لهجه اصفهان داشت.وی اضافه کرد: در گویش نظام آوایی، 
واژگانی و دستور زبانی داریم، اما در لهجه ها فقط نظام آوایی و گاه واژگانی داریم یعنی در لهجه نظام دستور 
زبانی حاکم نیست.این استاد تاریخ با بیان اینکه ما در ایران زوال گویش داریم، اظهار کرد: جزو محدود 
کشورهایی هستیم که تنوع گویش داریم و در استان های اصفهان و سمنان بیشترین تعداد گویش باقی 
را شاهد هستیم که این امر ارزش معنوی باالیی دارید. آنچه لهجه اصفهان را نسبت به سایر شهرهای 
کشور متمایز می کند به چند عامل بازمی گردد، عامل اول لهجه اصفهان ساختارمند بوده و کاربری آواهای 
کلیدی دارد. در لهجه شیرازی و یزدی خطا و شکستگی و سایش زیاد است؛ اما در لهجه اصفهانی این امر 
وجود ندارد  یعنی ما بیشتر می توانیم شکل باستانی زبان را در لهجه اصفهان شاهد باشیم.وی ادامه داد: 
عالوه بر لهجه اصفهان، لهجه های شهرهای »سده یا همان خمینی شهر« و »شهرضا« این ساختارمندی و 
غنی بودن را شاهد هستیم. شاید امتیاز لهجه اصفهانی نسبت به سایر شهرها ارتباط آن با فارسی باستان، 

زبان اوستایی و فارسی میانی است.

با مسئولان

خبر روزدیدگاه

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 

خبر داد:
 برگزاری جشنواره 
»ماه مدرسه« در 

فروشگاه های کوثر اصفهان
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان از برگزاری جشنواره »ماه مدرسه« 
در فروشــگاه های کوثــر اصفهــان خبر داد 
و گفــت: در ایــن جشــنواره تمــام اقالم 
لوازم التحریر و نوشت افزار با ۱۵ تا ۳۵ درصد 

تخفیف به خریداران عرضه می شود.
امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: جشنواره 
»مــاه مدرســه« از یکــم شــهریورماه تا 
پانزدهم مهرماه در تمام در فروشــگاه های 
کوثر اصفهان برگزار می شــود.وی تصریح 
کرد: در این جشــنواره انواع لوازم التحریر و 
نوشت افزار از قبیل کاغذ A۴ و کالسور، انواع 
دفتر، چســب، مداد و خودکار با ۱۵ تا ۳۵ 

درصد تخفیف به خریداران ارائه می شود.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکــه در جشــنواره ماه 
مدرســه تمــام کاالهــای عرضه شــده از 
محصــوالت ایرانــی و تولید داخل اســت، 
افــزود: هدف از برگــزاری این جشــنواره، 
ایجاد تعامل مســتقیم بین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان اســت تا قــدرت خرید 

شهروندان افزایش پیدا کند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار  خبر داد:

تشکیل ستاد مهر برای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان اصفهانی
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در تالش هستیم تا از ابتدای مهرماه با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها خدمات مطلوبی را به شهروندان اصفهانی 
ارائه کنیم.حسین حق شناس  اظهار کرد: با توجه به کاهش شیوع ویروس کرونا و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از مهرماه و طبق تاکیدات شورای اسالمی شهر 
و شهردار اصفهان، ستاد مهر در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تشکیل شد.وی  ادامه داد: وظیفه ستاد مهر، آماده سازی شهر و زیرساخت های 
الزم برای تردد دانشجویان و دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی جدید است و برنامه ریزی ها برای تشکیل کمیته حمل ونقل همگانی در راستای آماده سازی 
و افزایش تعداد اتوبوس ها، سرویس های مدارس، تاکسی ها و برنامه ریزی مترو انجام شده است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
تالش برای افزایش ناوگان اتوبوسرانی به یک هزار دستگاه هستیم، خاطرنشان کرد: ایمن سازی اطراف مدارس، ایمنی تردد دانش آموزان، تجهیزات ترافیکی 
مورد نیاز مدارس، اصالحات هندسی ترافیکی در اطراف مدارس و خدمات شهری از قبیل نظافت، زیباسازی، خط کشی و رنگ آمیزی معابر از جمله اقداماتی 

است که در راستای استقبال از ماه مهر در حوزه مناطق پانزده گانه ستاد مهر شهر اصفهان انجام می شود.

نشست 
هم اندیشی 

مسئولین دفاتر 
شهرداری

هم اندیشــی  نشســت 
مسئولین دفاتر شهرداری 
اصفهان با حضور شهردار 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: نقاطی از خط انتقال مازوت 
از پاالیشــگاه اصفهان به پایانه ریلی آبنیل که در شهرستان خمینی شهر آسیب 
دیده و دچار نشتی شده بود، بازسازی می شود.منصور شیشه فروش اظهار کرد: 
نقاط آسیب دیده خط انتقال مازوت از پاالیشگاه اصفهان در شهر درچه از توابع 

شهرستان خمینی شهر و بخشی دیگر در خارج از این شهر بود.
وی اضافه کرد: آسیب به این نقاط، نشــت مازوت به مزارع را رقم زده بود که با 
پیگیری های انجام گرفته خاک های آلوده نیز جمع آوری شده است.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه داد: با اســتفاده از دستگاه نشت 
یاب محل دقیق نشتی شناسایی شده، ولی با هدف پیشگیری از تکرار نشتی 
و آلودگی محیط زیســت حدود ۷۲ متر لوله قدیمی پــس از تخلیه کامل خط 

بیرون آورده و با لوله جدید جایگزین خواهد شد.وی با اشاره به اینکه گروه های 
تخصصی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت و پاالیش نفت اصفهان و برای 
بازسازی همچنان در تالش هستند، خاطرنشــان کرد: مشکل کلی تا روز های 
آینده برطرف خواهد شد.شیشــه فروش اظهارداشت: این خط لوله ۱۲ اینچی 
روزانه ۷۲ هزار بشکه مازوت را از طریق پایانه آبنیل به بندرعباس منتقل می کند.

شرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشگاه اصفهان( در حال حاضر وظیفه تامین 
حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت 
اصلی این شرکت به شمار می رود به طوری که سوخت ۱۶ استان از جمله اصفهان 
را تامین می کند.ایـــن شرکت در منطقه ای به مســاحت ۳۴۰ هکتار در شمال 

غربی اصفهان واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار بشکه در روز است.

پیشرفت فیزیکی 85 درصدی احداث و تجهیز 
ایستگاه پمپاژ فاضالب بیستجان

به گزارش روابط عمومــی آبفای لنجان، عملیات اجرایــی احداث و تجهیز 
ایســتگاه پمپاژ فاضالب بیســتجان، بیش از 8۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اســت.برآورد اعتبار الزم جهت اجرای پروژه بالغ بر۷۵ میلیارد ریال 
بوده که در قالب قرارداد بیع متقابل موســوم به طرح فــوالد تامین خواهد 
شــد.با اجرای این بخش از پــروژه ، امکان جمــع آوری و انتقال فاضالب 
محالت بیستجان، بهجت آباد، کله مسیح وکله مسلمان با جمعیتی حدود 

۱۲هزار نفر فراهم می شود.
 

 ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضالب 
سده – ورنامخواست آماده بهره برداری است

به گزارش روابط عمومی آبفای لنجان، به همت اموربهره برداری و توســعه 
فاضالب منطقه درراستای قرارداد طرح فوالد، ایستگاه پمپاژ فاضالب سده 
– ورنامخواســت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال ازمحل اعتبارات فوالد تکمیل و به 
مرحله بهره برداری رســیده اســت.هدف ازاجرای این پروژه انتقال پساب 

فاضالب شهرهای سده و ورنامخواست به مجتمع فوالد مبارکه است.
 

5400مترتوسعه واصالح شبکه آب وفاضالب 
منطقه لنجان طی5ماهه نخست سال جاری

مدیر آبفــای لنجان از عملیات اجرایی توســعه و اصالح شــبکه های آب و 
فاضالب در۷شهرو۴۱روستا به طول ۵۴۰۰ متر در پنج ماه ابتدای سال جاری 

خبر داد.علی ناظمی اظهار داشــت: این عملیات با اســتفاده ازلوله هایی با 
قطرهای ۲۰۰تا۶۰۰ جنس پلی اتیلــن و upvc و هزینه ای بالغ بر ۱۱۲میلیارد 
ریال ازمحل منابع فوالد و۱۰ میلیارد ریال ازمحل منابع جاری انجام شــده 

است.
وی افزود: اصالح و توسعه شبکه توزیع آب منطقه لنجان درشهرهای زرین 
شهر، ســده لنجان، چمگردان، زاینده رود، باغبادران، باغشاد  و روستاهای 
کلیشــادرخ، کچوئیه باال، چم نــور در پنج ماهه نخســت ســال جاری به 
متــراژ ۹۷۰ متر در قطرهــای ۳۲، ۵۰ ، ۶۳، ۷۵، ۹۰ و۱۱۰ میلــی متر، انجام 
گرفته اســت.مدیر آبفای لنجان از تملک اراضی جهت خط انتقال فاضالب 
 باهزینه ای بالــغ بر۱۲میلیارریال ازمنابع فوالدبه مســاحت ۴۰۰۰ مترمربع 
خبرداد.علی اصغرحســینی، رییس بهره برداری وتوســعه فاضالب منطقه 
لنجان نیز درباره احداث ایســتگاه پمپاژ فاضالب زاینده رود گفت: احداث 
این ایستگاه پمپاژ با 8۵درصدپیشرفت فیزیکی واحداث دوایستگاه پمپاژ 
پساب زرین شهر-ورنامخواست وسده لنجان با۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

آماده بهره برداری هستند.

لوله گذاری، اصالح و توسعه 727 متر شبکه 
فاضالب درمنطقه 4 اصفهان

عملیــات لولــه گــذاری اصــالح و توســعه ۷۲۷ متــر شــبکه فاضالب 
در منطقه چهــار اصفهان در تیرمــاه ســال ۱۴۰۱ اجرایی شــد. به گزارش 
قســمت بهره برداری و توســعه شــبکه فاضالب منطقــه ۴، از این میزان 
فعالیت اجرایی بــه ترتیب ۱۰۲ متر اصالح شــبکه فاضــالب کلکتور اصلی 
قطــر ۱۶۰۰ میلی متــر و ۶۲۵ متر توســعه شــبکه فاضــالب در قطرهای 
۲۰۰ و ۲۵۰ میلــی متر بــه مرحله اجرا  در آمده اســت.این اقــدام با هدف 
 توسعه شــبکه فاضالب شــهری و عمل به تعهدات شــرکت در دستورکار

 قرارگرفت.

بازسازی نقاط آسیب دیده خط انتقال مازوت پاالیشگاه اصفهان

رتبه اول امور برق شهرستان نطنز در کاهش خاموشی ها

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳۶۲8۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲8۴۱۶۶

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

فرماندار آران و بیــدگل از بهره برداری و آغاز عملیــات اجرایی ۴8 طرح عمرانی 
خدماتی همزمان با هفته دولت خبر داد.علی اکبر رضایی گفت: ۴8 طرح شامل 
۳8 طرح، طرح های قابل افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح و در کل با اعتبار 
۱۴۰ میلیارد تومان اســت.وی تصریح کرد: ۳8 طرح با اعتبار ۶8 میلیارد تومان 

و ۱۰ طرح با ۷۲ میلیارد تومان اعتبار افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
به گفته  وی، طرح های قابل افتتاح در بخش خدماتی ۱۰ پروژه، بخش عمرانی ۲۰ 
پروژه، بخش آموزشی هشت پروژه است.فرماندار آران و بیدگل گفت: ۱۰ طرح نیز 
که عملیات اجرایی آن آغاز می شود شامل ۱۰ پروژه عمرانی است.رضایی در ادامه 
با اشاره به نام گذاری هفته دولت به نام شهیدان واالمقام رجایی و باهنر گفت: نام 
گذاری هفته دولت با نام شهید رجایی و باهنر تعیین شاخص دولت تراز در ادوار 
مختلف جمهوری اسالمی ایران است.وی با تاکید بر سخنرانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی شهریور سال گذشته در هفته دولت تصریح کرد: مقام عظمای والیت در 

این سخنرانی بر مصادیق مردمی و ارزشی بودن، بازسازی انقالبی و حرکت در 
مسیر انقالب را از مدیران دولتی انتظار دارند.به گفته وی، به میان مردم آمدن و 
بی واسطه شنیدن دغدغه ها و مشکالت آنها، پرهیز از تکبر و غرور و تفاخر و از باال 
نگاه نکردن به سطح پایین و زیستن با مشی و شیوه مردم از مصادیق مردمی 
بودن دولت و مدیران دستگاه های اجرایی از نظر رهبر معظم انقالب اسالمی در 
سخنرانی پارسال برای هیات دولت بوده است.رضایی تاکید کرد: مشی مدیران 
در بدنه دولت باید حرکت در مسیر تحقق شعار های دولت و اجرایی شدن برنامه ها 
در این حوزه باشــد.وی با بیان اینکه آرمانی ترین هدف نظام جمهوری اسالمی 
ایران باز تعریف رابطه خادم و مخدوم اســت، افزود: مهم ترین دستاورد دولت 
سیزدهم در یک سال کنونی تغییر نگاه دولت به مردم است.به گفته وی، دستاورد 
باز تعریف رابطه خادم و مخدوم پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی در راستای 

امیدآفرینی برای ملت است.

در نخســتین روز از هفته دولت ۵ طرح در شهرستان کاشان با حضور معاون 
سیاسی امنیتی اســتانداری اصفهان افتتاح و کلنگ زنی شــدند.فرماندار 
کاشان گفت: برای افتتاح این طرح های خصوصی شــامل اقامتگاه سنتی 
با ظرفیت ۴۰ تخت، شرکت ماشین ســازی، کارخانه تولیدی صنایع خاص و 
کارخانه تولیدی گالب و عرقیات بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

محمد شریف زارعی افزود: همچنین گلنک بوستان محلی کوی شهید مفتح 
با دو هزار و ۲۰۰ متربع زیربنا و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار بر زمین زده شد.در ادامه 
مســئوالن شهرســتان به همراه محمدرضا جان نثاری با حضور در گلستان 
شهدای دارالسالم کاشان با شهیدان تجدید میثاق و با خانواده شهیدان زاهدی 

و حاج جواد معصومی، جانباز دفاع مقدس دیدار و گفت وگو کردند.

در هفته دولت ۴۵ طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی و خدماتی با اعتبار 
۲۰۰ میلیارد تومان در شهرســتان شاهین شــهر به بهره برداری می رسد.فرماندار 
شــاهین شــهر و میمه با بیان اینکه هزینه این طرح ها از محل اعتبارات دولتی و 
پرداخت تسهیالت تامین شده، گفت: گلخانه ۲۰ هکتاری با اشتغال زایی ۳۰۰ نفری، 
ساختمان مرکز بهداشت شهرستان، یک مدرسه در گرگاب، روشنایی مشترک و 
چند مقر راهداری در نقاط حادثه خیز شهرستان از جمله طرح هایی است که در هفته 

دولت افتتاح می شوند.سید محمدرضا کاظمی طبا افزود: همچنین در این هفته 
مرکز معاینه فنی سنگین شهرســتان و طرح های متفرقه شهرداری های شاهین 
شهر، گز و وزوان نیز به بهره برداری می رسند.وی همچنین در جمع اصحاب رسانه 
در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران فیش حقوقی اش را در اختیار خبرنگاران 
گذاشت.مسئوالن شهرستان شاهین شهر و میمه هم در نخستین روز از هفته دولت 
گلزار شهدای بهشت معصومه )س( شاهین شهر را غبارروبی و عطرافشانی کردند.

در هفته دولت ۵۳ طرح گردشــگری عمرانی، صنعتی و خدماتی در لنجان 
افتتــاح و عملیــات اجرایی ۹ طــرح آغاز می شــود.حمید رضــا محمدی 
فشارکی، فرماندار شهرســتان لنجان در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
گفت: هزینه و اعتبار این طرح ها شامل بهره برداری از تقاطع غیر همسطح 

چهار راه زمان آباد، طرح اشــتغال زایی مدد جویان بهزیســتی، کلنگ زنی 
مجتمع گردشــگری رحمــت آباد، اصــالح رمپ هــای ورودی و خروجی 
 نقاط حادثــه خیــز محور های شهرســتان بیــش از ۳۲۰ میلیــارد تومان 

برآورد می شود.

آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح عمرانی در آران و بیدگل

حفظ محیط  زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار»میدکو« 

در آغاز هفته دولت صورت گرفت؛

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۲ طرح در لنجان

افتتاح و کلنگ زنی ۵ طرح در کاشان در هفته دولت

بهره برداری از ۴۵ طرح در شاهین شهر
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

امور برق شهرستان نطنز در بین ۲۳ شهرســتان توزیع برق استان اصفهان، 
حائز رتبه اول کمترین خاموشی اعمال شده نسبت به مشترکان شده است.

مدیر امور برق شهرستان نطنز گفت: توانسته ایم از ابتدای امسال تاکنون با 
کارشناســی و برنامه ریزی های انجام شده در واحد مهندسی، بهره برداری 
و توزیع، خدمات مشترکان و واحد ایمنی امور برق شهرستان نطنز کمترین 

خاموشی و قطع برق مشترکان را در شهرستان نطنز شاهد باشیم.

حمیدرضا رجبی با تقدیر از اهالی شهرستان نطنز در رعایت الگوی مصرف و 
کاهش میزان برق مصرفی افزود: مشترکان امور برق به ویژه در روستا ها و 
افراد تحت پوشش مراکز حمایتی در شهر ها و روستا ها می توانند با مراجعه 
به امور برق شهرستان نطنز در زمینه عقد قرارداد و نصب صفحات و پنل های 
خورشیدی اقدام کنند و ازمزیت های اقتصادی و قرارداد خرید برق به مدت 

۲۰ سال بهره مند شوند.

اخبار آبفا

حفظ محیط زیست، حرکت به سمت صنعت سبز و ارتقای استاندارد های محیط 
زیستی در تولیدات، همواره یکی از اصلی ترین گزاره های تصمیم گیری مجموعه 
بزرگ صنعتی _معدنی هلدینگ »میدکو« بوده است.این شرکت با خط مشی 
زیست محیطی و تعهد مدیریت عالی مبنی بر حفظ و صیانت از محیط زیست، 
طی صرف هزینه های بسیار اقدام به تعریف و اجرای پروژه های زیست محیطی 
در قالب طرح های بازسازی، بهسازی و نوسازی در بخش های پساب، پسماند 
و انرژی کرده اســت. به روز بودن تکنولوژی و مدنظر قراردادن شــاخص های 
جهانی و سازگاری با محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت، موضوعاتی است 
که همواره در شناسایی، ارزیابی تکنولوژی ها و استراتژی های میدکو مورد تاکید 
قرار گرفته و به منظور سیاســت گذاری و تعیین راهبردهای زیست محیطی، 
کمیته محیط زیست در هلدینگ با عضویت مدیران ارشد تشکیل شده است.

در این شــرکت هر طرح از ابتدا دارای گزارش) EIA ارزیابی زیست محیطی( 
بوده و در تمام قراردادها کلیه پارامترها از جمله آب، هوا، خاک، صدا و مصارف 
انرژی، توسط سازندگان و طراحان مشخص اســت،بنابراین تمام تجهیزات 
حفظ کننده محیط زیست در طرح ها گنجانده شــده و در هزینه ها منظور می 
شــود. نمونه بارز این فعالیت ها را در انتخاب تکنولوژی تولید مس به روش 

بیولیچینگ که سبزترین روش تولید کاتد مس در دنیا به شمار می رود و ثبت 
اختراع آن متعلق به میدکو است، می توان عنوان کرد.میدکو برای اولین بار در 
دنیا با انتخاب باالترین تکنولوژی ها در سطح جهانی و جدیدترین تکنولوژی 
کانادایی به نام »بیولیچینگ« برای اســتفاده از گازها،  آب ها و پســماندها و 
مصرف انرژی و کاهش قیمت حمل و نقل در واحد ذوب صنعت مس بهره برده 
است.مباحث مربوط به محیط زیست اصوال در محل اجرای طرح ها و پروژه های 
میدکو موضوعیت می یابــد و این مهم با توجه به طراحی هــای اولیه و تطبیق 
شرایط با اســتانداردهای زیســت محیطی در مرحله انتخاب تکنولوژی مورد 
توجه قرار می گیرد که مصداق بارز آن در استفاده از تکنولوژی خنک سازی کک 
به روش خشــک» CDQ«  )که عالوه بر جلوگیری از انتشار آالینده ها، انرژی 
حاصل از خنک سازی کک را تبدیل به برق می کند(، استفاده از توربواکسپندر 
برای تولید برق ناشی از کاهش فشــار گاز و تکنولوژی های مشابه را می توان 
نام برد. باید گفت؛ میدکو از سال ۱۳۹۰ در ساختار داخلی طی یک برنامه مدون 
با هدف بهبود فرآیندها و محصوالت شــرکت، اقدام به طرح ریزی و استقرار 
اســتانداردهایی کرده که در ســال ۹۵ موفق به اخــذ گواهینامه های آخرین 

ویرایش استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در حیطه حفاظت محیط زیست شده است.
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