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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

نقدکارشناسان بر طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان؛

مفید، مضر، عجیب!

 88 دستگاه آمبوالنس 
در اصفهان نیاز به تعمیر 

اساسی دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
اعالم کرد:

جذب 40 میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی

واگذاری زمین های 
 شهرک های صنعتی

  استان اصفهان
 به صورت الکترونیکی

رنا
 ای

س:
عک

نایب رییس شورای 
اسالمی شهر خبر داد:

کاهش ترافیک 
اصفهان با اجرای 
تقاطع تابان به 

آسمان

آزمون سخت مجمع فدراسیون فوتبال؛ با آرای سرنوشت ساز
بازی تاج وتخت این سه نفر
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مسئول کنترل بیماری  قلبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد: 

مصرف دوبرابری نمک در اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تاکید کرد:

تجمع در محل حادثه؛ ممنوع

دشواری های زندگی پس از کار

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
مناقصه های شماره 48558290و48558291

   روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان     1401-33

موضوع : طراحی،انجام عملیات طراحی و مهندسی، خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشــور، نصب،راه اندازی و تضمین عملکردیک دستگاهUPSبه 
EPCروش

از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فوق الذکردارای تخصص و توانایی و دارای شرایط می باشند تقاضا میگردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی نسبت 

به ارسال مدارک و مستندات براساس موارد ذیل اقدام نمایند.

1( تجربه و سوابق مرتبط باموضوع فراخوان )  بسته  به تعداد( 40 امتیاز

2( حسن سابقه کارهای قبلی)بسته به تعداد(10امتیاز

3( توان مالی) بسته به مقدار(15 امتیاز

4( توانمندی دفتر فنی)اعم از ارائه چارت سازمانی-تعداد کارشناسان فنی-مرتبط بودن اساسنامه شرکت با موضوع فراخوان و ...(20امتیاز

5( توان مدیریتی اعم از ارائه استانداردها، ایزوهاو گواهینامه ها10امتیاز

6( تجربه خرید خارجی5امتیاز

 نحوه ارســال اســنادو مدارک:کلیه متقاضیان در صــورت تمایل الزم اســت حداکثر تا تاریخ 1401/06/23 نســبت به ارســال اســناد و مــدارک به آدرس :
75کیلومتری جنوب غربی اصفهانـ  صندوق پستی :161مبارکه واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند. اصفهانـ 

توضیح اینکه فروشنده می بایست سوابق و مستندات مربوطه را با فرمت PDF به صورت فایل الکترونیکی در قالب CD ارسال نمایند. جهت جلوگیری از اتالف 

وقت در زمان بررسی اسناد، مدارک میبایست دقیقا همنام و برابر با تعداد آیتمهای موارد مذکور باشند.

 شرکت های حاضر در فراخوان در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت. 

 دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار، رفاه و امور اجتماعی برای متقاضیان الزامی میباشد.

  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 0۹010042۸۸0 ) آقای بردستانی( تماس حاصل فرمایید.

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

  بدیهی است پس از بررسی پیشنهادات از شرکتهای توانمند جهت مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1368773

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو 
سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت به شماره 20010۹4734000042 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری 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 برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی: 
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/31

- 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 1/۸75/000/000 ریال

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

چاپ دوم

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

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

پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

روابط عمومی  شرکت برق استان اصفهان 

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1401/06/0۸  تا ساعت 1۹:00  دوشــنبه  مورخ 1401/06/14  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 1401/06/14  تا ساعت 0۸:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/06/27  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزی به حساب 
جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون 
نحوه انتشار اوراق مشارکت( به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر 

و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه های نصف جهان و زاینده رود به عهده برنده مناقصه ميباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3-  اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی ميباشد 
 وهمچنين آگهی اين مناقصه  در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس

 WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتی كه پس از 

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

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

 7- الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141۹14 -دفتر ثبت نام 33۹۹۹۸1۸ و  331۹1۸۹

تاريخ بازگشايی شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاكات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

1
 تجدید مناقصه واگذاری اجرای پروژه های 

تبديل شبکه فشار ضعيف به کابل خود نگهدار 
واقع در شهرستان نطنز بصورت کلید در دست 

0۸/302.540.000.000 صبح2275/14011401/06/27

2
تجدید مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تبديل 
شبکه فشار ضعيف به کابل خود نگهدار واقع در 
شهرستان  فریدونشهر بصورت کلید در دست

0۸/451.356.000.000 صبح2276/14011401/06/27

3
واگذاری اجرای پروژه های تبديل شبکه 
فشار ضعيف به کابل خود نگهدار واقع در 
شهرستان گلپایگان بصورت کلید در دست 

0۹/001.7۸7.000.000 صبح2277/14011401/06/27

5

صدور 5۷00 شناسنامه برای زائران 
کربال در استان اصفهان

3

وزیر نیرو: 

 احیای زاینده رود 
امکان پذیر است

6

 بازنشســتگان بعد از 30 ســال پرداخت ســهم درمان بــا دو معضل اساســی روبه رو هســتند؛
 یکی کسر دو درصد سهم درمان در زمان بازنشســتگی و دیگری، نیاز مبرم به ثبت نام بیمه تکمیلی 

که اگر نباشد، نیازهای درمانی و بهداشتی ایام کهولت به هیچ وجه با بیمه پایه برآورده نمی شود.
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ادعای منابع عبری درباره نزدیکی توافق میان بیروت و تل آویو
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اسراییل و لبنان با میانجی گری آمریکا به توافق 
بر سر تعیین مرزهای دریایی نزدیک شده اند و قرار است استخراج گاز از سکوی »کاریش« تا اکتبر 
آینده به تعویق بیفتد.این شبکه گزارش داد، بر اساس این توافق، مرزهای دریایی میان دو طرف مجددا 
ترسیم می شود، به نحوی که دو سکوی گازی یکی در لبنان و دیگری در اراضی اشغالی ایجاد می شوند.

همچنین بخشی از سکوی گازی لبنان در مرزهای دریایی اراضی اشغالی قرار خواهد گرفت و در مقابل 
تل آویو غرامت مالی از لبنان بابت آن دریافت می کند.قرار است این دو سکو در فاصله پنج کیلومتری از 
یکدیگر قرار بگیرند تا نوعی »توازن وحشت« ایجاد شود که مانع از حمالت احتمالی طرف های مختلف 
به سکوی گازی اسراییل  خواهد بود.عالوه بر این استخراج گاز از سکوی گازی کاریش پس از برنامه 

ریزی برای اوایل سپتامبر به ماه اکتبر آینده موکول می شود.
 

بازداشت ده ها مقام دولتی در عربستان سعودی
سازمان  موسوم به کنترل و مبارزه با فساد عربستان ) نزاهه( در عربستان سعودی از بازداشت 76 نفر 
در چندین وزارتخانه به اتهام رشوه، سوء استفاده از قدرت، پولشویی و کالهبرداری خبر داد.این سازمان 
سعودی در بیانیه ای اعالم کرد که طی ماه گذشته بررسی تعدادی پرونده جنایی و اداری را آغاز کرده که 
دوره های نظارت 33۲۱ نوبت بوده، در حالی که تعداد کل تحقیقات به ۱95 نفر و تعداد بازداشت شدگان 
به 76 نفر رسیده است.سازمان موسوم به  کنترل و مبارزه با فساد عربستان تاکید کرد که این کارمندان 
از وزارت خانه های بهداشت، دادگستری، آموزش و پرورش، شهرداری، امور دهیاری ها و مسکن بودند.

این سازمان در ادامه افزود: این افراد به اتهام رشوه، سوء استفاده از قدرت، پولشویی و جعل بازداشت 
شدند. سازمان کنترل و مبارزه با فساد عربستان از شهروندان خواست هرگونه سوء ظن و شک و شبهه به 
فساد مالی یا اداری را از طریق وسایل متعدد ارتباطی اطالع دهند.هفته اخیر نیز این سازمان  سعودی  از 

بازداشت ۲4 نفر در ۱3 پرونده فساد به اتهام رشوه، کالهبرداری و سوءاستفاده از قدرت خبر داد.
 

سناتور حامی »ترامپ« نسبت به شورش در آمریکا هشدار داد
سناتور جمهوری خواه در اظهاراتی نسبت به اســتانداردهای دوگانه در برخورد با دونالد ترامپ انتقاد کرد 
و هشدار داد اگر این رییس جمهوری پیشین محکوم شود، در خیابان ها شورش رخ می دهد.به نقل از 
تارنمای»هیل«، »لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه و از جمله حامیان »دونالد ترامپ« هشدار 
داد که اگر رییس جمهوری پیشین به جرم خروج اسناد محرمانه و فوق سری از کاخ سفید و کشف آنها 
در اقامتگاهش  تحت تعقیب قانونی قرار گیرد، در خیابان ها شورش می شود.گراهام که این سخنان را 
در یک گفت و گو با شبکه خبری»فاکس نیوز«بر زبان می آورد، خطاب به »تری گودی« مجری برنامه 
گفت: اگر دونالد ترامپ به دلیل سوء استفاده از اطالعات طبقه بندی شده تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، در 
خیابان ها شورش می شود.اندکی پس از این اظهارات، ترامپ بعد از ظهر یکشنبه بخشی از این مصاحبه 

را در شبکه اجتماعی »تروث« به اشتراک گذاشت.
 

گمانه زنی سئول درباره آمادگی پیونگ یانگ برای آزمایش هسته ای
لی جونگ ســوپ، وزیر دفاع ملی کره جنوبی گفت که به نظر می رســد پیونگ یانگ آماده انجام یک 
آزمایش هسته ای -اولین آزمایش اتمی از سال ۲۰۱7- است، اما مشخص نیست که آیا این آزمایش 
واقعا انجام خواهد شد یا خیر.وی در جریان نشست شورای ملی گفت: »در حالی که کره شمالی در حال 
پیشرفت توانایی های هسته ای و موشکی خود است و آماده سازی هفتمین آزمایش هسته ای خود را 
نهایی کرده است، شرایط وخیم ادامه دارد«.لی جونگ سوپ اضافه کرد که آزمایش هسته ای بالقوه کره 
شمالی ممکن است پس از مانور های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که هدف آن بازدارندگی در برابر 

تهدیدات هسته ای پیونگ یانگ است، یک عامل تحریک آمیز تلقی شود. 

رییس جمهور  در نشست خبری: 

شروط ایران برای توافق، هنوز محقق نشده است

نشست خبری سیدابراهیم رییســی، رییس جمهور روز 
گذشته برگزارشد. رییسی در ابتدای نشست خبری خود با 
نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی با بیان اینکه خدا را شاکرم که یک سال 
به عنوان مسئول، خدمتگزار مردم بودیم، گفت: من از مردم صبورمان که دولت 
را کمک کردند و با ما همراه شدند و از همه دستگاه ها و به ویژه اصحاب رسانه 
که در این زمینه فعال بودند، تشکر می کنم.رییسی اضافه کرد: حتی از کسانی 
که انتقاد داشتند و از در اصالح و دلسوزی نکاتی را به دولتمردان گوشزد کردند 
هم تشکر می کنم.رییسی یادآور شد: تغییر رویکردهایی را در این مدت داشتیم 
و در یک سال گذشــته مواردی را در این زمینه شاهد بودیم که اولین مورد آن 
ایجاد دولتی مردم و توجه به مردم و خواست آنان و حضور در میان مردم بود.
در ادامه گزیده ای از اهم سخنان رییس جمهور در این نشست را می خوانید:

در میان مردم بودن برای ما یک اصل و رویکرد به حساب می آید. اینکه ما 
باید از نزدیک مردم را ببینیم و مسئله و مشکل آنان را بیابیم و برای حل مسئله 

و مشکل تالش کنیم.
 باید با کسانی که با رشــوه و ســایر موارد نظام اداری ما را با فساد همراه 
می کنند، مقابله شود. حتی در مواردی که نه فساد، بلکه تخلف صورت گرفته 
هم به دنبال نظارت و کنترل و مقابله بودیم و البته وظیفه ضدیت با فساد در هر 
سازمانی اول از همه خود همان سازمان و دولتمردان باید باشند و در این مورد 

آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است.
 نگاه به درون نه بیرون برای حل مشــکالت مدنظر بوده اســت تا بدانیم 
بیگانگان برای ما مشکلی حل نمی کنند و برای هیچ کس هم حل نکرده اند. ما 
باید به درون و ظرفیت های داخلی و اتکا به نیروهای کشور توجه داشته باشیم 

و مثل برخی دولت ها منتظر تغییر نگاه بیگانگان نباشیم.
این موضوع کسری بودجه، ام المسائل کشور است. ولی ما در حالی سال 
۱4۰۰ را پشت سر گذاشتیم که کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی 

و خلق پول حل شد. چطور حل شد؟ چون درآمد ایجاد شد.
در مورد کاالهای اساســی امروز هیچ نگرانی وجود ندارد، در حالی که در 
گذشته برخی از آنها در حالت قرمز قرار داشت، اما امروز نگرانی وجود ندارد. 
همچنین قطعی برق را داشتیم که باعث می شد مردم و کارگاه ها هزینه هایی 
از این جهت پرداخت کنند، اما امروز دیگر این اتفاق رخ نداد و حتی قطعی گازی 
که در برخی استان ها داشتیم را دیگر شاهد نبودیم و در کنارش کار حوزه انرژی 

و گاز را با همسایگان آغاز کردیم و سیاست همسایگی را پیگیری کردیم.
 تنش های آبی در استان های مختلف شناسایی شــده است و برای آن 

برنامه ریزی کرده ایم.
 4۰ درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه می ریزیم تا در اختیار توسعه 
کشور باشد در حالی که درگذشته از این 4۰ درصد، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار 

داشت.
 نسبت به یارانه ای که به مردم داده شد، یعنی همان 3۰۰ و 4۰۰ تومان اقدام 
کردیم. از این مبلغ چیزی برای رفع کســری بودجه دولــت نمی ماند و این 

بخشی از رفع مشکالت مردم است و برای زدودن فقر مطلق بوده است.
 ما پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری اقتصادی یعنی دو برابر گذشته در این 
مدت داشتیم و تنها در زمان برجام این ســابقه بوده و در مواقع دیگر سابقه 

نداشته است. 
 من وعده داده  و عمل کردم و زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری این گشت 
ارشاد برای مدیران تشکیل شــد و بعضی از تخلفات به محض گزارش شدن 

نتیجه اش در حد برکناری بوده است، حتی در سطح معاون وزیر. 
 زنان و دختران ما عفت و پاکی را از یک فرهنگ و تمدن بسیار قوی و قدیمی 
در ایران اسالمی دارند و این انتخاب امروز نیست. عفیفه بودن زن ایرانی برای 
امروز نیست. االن هم در جامعه مدار قانون است، هیچ کس حق کار سلیقه ای 
یا فراقانونی ندارد. مالک قانون اســت و احترام به قانون برای همه ضروری 

است و معتقدم قانون محوری، همه مسائل را حل می کند.
 این نیاز کشــور اســت که یک میلیون مســکن در سال ســاخته شود. 
 وضعیت امروز در مســکن به دلیل عقب ماندگی ســال های پیش است که
  باید یک میلیون مسکن ایجاد می شد و نشــد. ۲۰۰ هزار مسکن روستایی
  و ۸۰۰ هزار مســکن شــهری جزو نیاز کشــور اســت و مصوبه مجلس هم

  در زمینه قانون مسکن است. مســکن زمین می خواهد که در حاشیه شهر 
 زمین دولتی وجود دارد، دوم تســهیالت و ســوم مصالح است که مشکلی
  در آن نداریم و تســهیالت هم در اختیار دولت اســت و کار آن آغاز شــده و
  در دست ســاخت در بخش های مختلف کشور اســت. البته معنایش این
  نیســت که همه مســکن را هم خود دولت بســازد. بخش خصوصی را هم 
باید در این زمینه مشــارکت داد، بنابراین ما در این وعــده خود تجدیدنظر 

نمی کنیم و نخواهیم کرد. 
 خنثی سازی تحریم ها را دنبال می کنیم و قرارگاهی برای آن تشکیل دادیم 
با معاون اول رییس جمهور. هم چنین رفــع تحریم ها را با وزارت خارجه و از 
طریق مذاکــرات دنبال می کنیــم. در خنثی ســازی تحریم هــا خیلی از 
تحریم هایی که ما را محدود می کرد، محقق نشد و محدودیتی را برای خود در 
این رابطه به رسمیت نمی شناسیم. سطح تعامل ما با کشورهای منطقه تا 5 
برابر افزایش یافته و صادرات نفت ما امروز در وضعیتی اســت که احساس 
می کنیم باید آنچه در توان داریم را بگذاریم و  صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه 

می دهیم.
کارهایی باید در ســنوات گذشــته انجام می شــد برای زیرساخت ها که

 انجام نشده است. اگر زیرساخت ها کامل شده بود، امروز مشکل نداشتیم، 
مشکالت امروز به دلیل این است که زیرساخت هایی که باید در حوزه اینترنت 
و ارتباطات ایجاد می شد، ایجاد نشده است. حاال ما باید عقب ماندگی ها را 

جبران کنیم. 
 )درخصــوص امــکان مالقــات بــا بایــدن(: مــن در نشســت قبلی

 در پاسخ به سوال مشابه گفتم خیر. بازهم خیر را تکرار می کنم. هیچ فایده ای 
 مترتب بر مالقات ما و ایشــان نیســت، نه برای ملت ایران و نه برای ما و نه

 برای منافع ملت بزرگ ایران و برنامه ای هم برای این مالقات وجود ندارد و 
نخواهد داشت.

یک منبــع در وزارت خارجه عراق با اشــاره به بحران 
سیاســی موجود در این کشــور گفت که تعویق دور 
ششم مذاکرات ایران و عربستان از سوی بغداد نبود 
بلکه باتوجه به اوضاع موجود، دو کشــور خودشــان 
ترجیح دادند کــه مذاکرات به تعویــق بیفتد.پایگاه 
خبری العربی الجدید نوشت که بحران سیاسی عراق 
باعث شد که دور ششــم مذاکرات ایران و عربستان 
که قرار بود در بغداد برگزار شود، به تعویق بیفتد.در پی 
تالش های دولت عراق، مذاکرات ایران و عربســتان 
در آوریل ۲۰۲۱ آغاز شد و دو کشــور تاکنون پنج دور 
مذاکرات را برگزار کردند.یک منبع مسئول در وزارت 
خارجه عراق در گفت وگو با العربی الجدید تاکید کرد: 
قرار بود دور ششم مذاکرات ایران و عربستان در اواخر 
ژوئیه برگزار شود و بغداد تمام تدارکات و آمادگی ها 

برای برگزاری این نشســت که قرار بود با مشــارکت 
مسئوالن عالی رتبه دو کشور باشــد را انجام داده بود 
اما تحوالت سیاســی در عراق و هجــوم طرفداران 
جریان صدر به منطقه خضرا منجر به تعویق این دور 
از مذاکرات شد.این منبع خاطرنشان کرد: تعویق دور 
ششــم مذاکرات تهران و ریاض از سوی بغداد نبود 
بلکه به درخواســت خود آن ها بود، دو کشور ایران و 
عربســتان تاکید کردند که اوضاع سیاســی موجود 
در عراق مناســب برگزاری چنین مذاکراتی در سطح 
وزیران نیست.در این گزارش آمده است که درگیری ها 
میان طرف های سیاسی عراقی اخیرا افزایش یافت 
و طرفداران جریان صدر در منطقه خضرا و در نزدیکی 
اماکنی که معموال مذاکرات ایران و عربستان در آن ها 
برگزار می شد، تحصن کردند.این منبع وزارت خارجه 

عراق در ادامــه گفت: دولت عراق بــه تهران و ریاض 
تاکید کرد که منطقه خضرا امن بوده و آماده برگزاری 
دور ششــم مذاکرات اســت و تحصن صدری ها و 
بحران سیاســی عراق تاثیری بر مذاکرات دو کشور 
نمی گذارد؛ اما دو طرف ایرانی و سعودی ترجیح دادند 
که مذاکرات بــه تعویق بیفتد. ایــن منبع همچنین 
تاکید کرد که دولت الکاظمی همچنان تالش می کند 
که دور جدید مذاکرات ایران و عربستان برگزار شود 
به خصوص اینکه ممکن است بحران سیاسی عراق 
طوالنی شود و نباید مذاکرات را به این بحران ربط داد. 

ادعای منبع عراقی درباره علت تعویق مذاکرات ایران و 
عربستان در بغداد

معاون وزیر خارجه بولیوی و هیئت همراه که به منظور برگزاری اولین کمیسیون مشترک اقتصادی و چهارمین نشست رایزنی های سیاسی به جمهوری اسالمی 
ایران سفرکرده اند، با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.در این دیدار، امیر عبداللهیان با اشاره به اهمیت روابط ایران و آمریکای جنوبی اظهار داشت:توسعه 
همکاری ها با بولیوی موردتوجه و اهتمام جمهوری اسالمی ایران اســت.وزیر امور خارجه، آمادگی بخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط 
اقتصادی با بولیوی، اجرای پروژه های زیرساختی در این کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به بولیوی و نیز افزایش تجارت دوجانبه در حوزه های مورد عالقه 
از جمله کشاورزی را اعالم کرد.» فردی مامانی ماچاکا« معاون وزیر روابط خارجی بولیوی در این دیدار ضمن مفید دانستن این سفر در آشنایی با ظرفیت های 
باالی جمهوری اسالمی ایران، بر لزوم همکاری و همبستگی دو کشور برای تقویت چندجانبه گرایی و تقویت صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد.وی همچنین 
توانمندی و ظرفیت های باالی ایران در حوزه های صنعتی، علمی، فناوری و پزشکی را چشگیر توصیف و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را فرصت 

مهمی در توسعه مناسبات دو کشور دانست.

خبر روزآمادگی ایران برای افزایش تجارت دوجانبه با بولیوی

وز عکس ر

حضور رهبر انقالب بر 
مزار پدرشان در حرم 

مطهر رضوی
رهبر معظم انقالب در سفر به مشهد 
مقدس در مراسم غبارروبی مضجع 
نورانی امام رضا علیه السالم که در 
روزهای پایانی مــاه محرم برگزار 
شد، شرکت کردند و سپس بر مزار 
پدرشان در حرم مطهر رضوی حاضر 

شد.

پاسخ تند یک اصالح طلب به »بادامچیان«
جواد امام، چهره سیاسی اصالح طلب، در رابطه با اینکه چندی پیش دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار کرده 
بود که »اصالحات در جامعه مرده است و حیات سیاسی ندارد«، گفت: کسی که این  اظهارنظر را کرده باید 
بداند اگر واقعا اعتقادش این است و جامعه می پذیرد و اصالحات به زعم آقایان مرده است؛ چرا این همه 
تالش و تقال می کنند که اصالح طلبان حذف شوند و در اهداف و ماموریت هایشان برای این موضوع، تالش 
می شود و هنوز هم دست از جوسازی و برخورد بر نداشته اند؟ اگر مرده است چرا افرادی که منصوب به جریان 
اصالحات هستند مورد مواخذه، زندان، حذف، ممنوع التصویر و ... قرار می گیرند؟وی افزود: من فکر می 
کنم اینها بیشتر از اینکه نگران جریان اصالح طلب هستند باید نگران خودشان باشند. بادامچیان، دبیر کل 
حزب موتلفه، بیشتر باید بپذیرد که موتلفه دیگر محبوبیتی در جامعه ندارد و موتلفه را، حتی جریانی اصولگرا 
در جامعه نمی دانند و از آن عبور کرده و کنار گذاشته اند و این حزب اصولگرا نقشی در جریان حاکمیت ندارد 
و حتی در دولت فعلی هم، آن را به حساب نمی آورند. این حرف بیشتر برای شلوغ کردن است و جامعه نمی 
پذیرد.امام تاکید کرد: اگر برخی شرکت در مناسبت ها و یک دست شدن قدرت را به منزله از بین رفتن جریان 
اصالحات می دانند فضا را باز بگذارند و انتخاباتی آزاد برگزار کنند و ببینند، آیا واقعا اصالحات مرده است یا نه؟

  
عضو هیئت رییسه مجلس:

 از زمان معرفی وزیر پیشنهادی کار بی اطالع هستیم
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: هنوز خبری از اینکه دولت در چه روزی قصد معرفی وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس را دارد به دست ما نرسیده؛ اما زمان دولت برای معرفی وزیر 
رو به اتمام است.حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایلنا، درخصوص آخرین وضعیت معرفی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اظهار کرد: هنوز خبری از اینکه دولت در چه روزی قصد معرفی وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس را دارد به دست ما نرسیده؛ اما زمان دولت برای معرفی وزیر رو به اتمام 
است.وی درخصوص تعطیالت تابستانی نمایندگان و تداخل آن با معرفی وزیر، اظهار داشت: مجلس در 
این ایام تعطیل نخواهد بود و تنها جلسات صحن علنی برگزار نمی شود، هر زمان دولت نامه معرفی وزیر را به 
مجلس ارسال کند، ما درخصوص آن تصمیم خواهیم گرفت.حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که »آیا 
جلسه رای اعتماد بعد از تعطیالت تابستانی خواهد بود؟«، عنوان کرد: این مسئله بستگی دارد به اینکه نامه 
معرفی وزیر چه زمانی به مجلس برسد، وقتی که نامه به مجلس ارسال شود، بسته به زمانی که می تواند 

جلسات مجلس منعقد شود، اعالم وصول خواهد شد.
 

هدف مذاکرات برجام از زبان رییس سازمان انرژی اتمی ایران
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: هدف از مذاکرات برجام رفع تحریم ها، دفع 
اتهامات علیه کشور و استفاده مردم از مزیت های اقتصادی آن است.محمد اسالمی در جریان سفر 
به لرستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: اساس مذاکرات برجامی برای دفع اتهامات و گرفتن بهانه از 
دشمن است که مرتب علیه کشور اخبار و مدارک ادعایی را مطرح می کند.وی اظهار داشت: تحریم هایی 
که به این بهانه وضع شده باید با مذاکرات برجام لغو می شده و اکنون نیز هدف از مذاکرات این است 

که تحریم ها لغو شود و مردم ایران از مزیت اقتصادی آن انتفاع حاصل کنند.

دیدار و گفت وگوی برجامی سفرای روسیه و چین در ایران
سفارت روسیه در ایران از دیدار و گفت وگوی سفرای مسکو و پکن در تهران درباره موضوعات مختلفی از 
جمله احیای برجام خبر داد.سفارت روسیه در تهران در صفحه توئیترش از دیدار لوان جاگاریان، سفیر 
مسکو در تهران با چانگ هوا، همتای چینی اش خبر داده و نوشت: طی گفت وگو با جناب آقای چانگ 
هوآ سفیر چین در ایران، موضوعات مهم بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. طرفین بر قصد 

دو کشور برای ارائه هرگونه کمکی جهت احیای برجام تاکید کردند.

کافه سیاست

اقدامات وزارت خارجه برای 
آزادی ایرانیان زندانی در 

خارج از کشور
سخنگوی وزارت خارجه گفت: این وزارتخانه 
یکــی از وظایــف ذاتــی و مســئولیت های 
دستگاهی خود را حمایت از زندانیان اعم از 
کنســولی و قضایی می داند.ناصر کنعانی در 
پاسخ به این سوال که وزارت امور خارجه چه 
برنامه ای برای آزادی ایرانیان زندانی در خارج 
از کشور و نقل و انتقال و بازگرداندن آنان دارد، 
گفت: تالش بــرای آزادی زندانیان یا انتقال 
آنها به ایران از  وظایف این وزارتخانه اســت 
و این اقدامــات در مکانیزم هــای مختلفی 

صورت می گیرد.
وی افزود: اولین کاری کــه در ارتباط ایرانیان 
زندانی در خارج از کشــور انجــام می دهیم 
کسب خبر است و به خاطر اینکه مطلع شویم 
فردی از شــهروندان ایرانی به هــر دلیلی در 
کشوری بازداشت و دستگیر شده است، ایجاد 
ارتباط با وزارت امور خارجه محل و درخواست 
دسترسی کنسولی از اقدامات اولیه ماست که 
به همین جهت از وضعیت زندانی مطلع شده 
و دلیل بازداشت شدن آنها را بدانیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه ادامــه داد: بالفاصله پس 
از کســب اطالع از شــرایط زندانی، گام های 
بعدی را جهت حمایت کنســولی ساماندهی 
می کنیم.وی گفــت: دالیل بازداشــت افراد 
می تواند مختلف باشــد بعضــا می تواند به 
دلیل جرائم شــخصی و یا جرائــم مدنی و 
نقض قوانین و مقررات کشور محل اقامت و 
یا به دالیل و انگیزه های دیگری مانند مسائل 
سیاسی باشد و یا اتهامات واهی علیه برخی از 
شهروندان ما صورت می گیرد.کنعانی افزود: 
در مجموع مــا با طیف متنوعــی از زندانیان 
ایرانی در خــارج از کشــور می توانیم مواجه 
باشیم و هستیم و وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران فارغ از نوع جرائم این افراد یا 
اتهاماتی که متوجه آنهاست از مسئولیت های 
ذاتی این وزارتخانه است که بالفاصله وضعیت 
آنها را پیگیری کند و در تمــام طول مدتی که 
این افراد در بازداشــت هستند حمایت های 

کنسولی الزم را ارائه  دهد.

بین الملل
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معاون استاندار  مطرح کرد:

ارتقای جایگاه استان اصفهان به رتبه ۵ کشور در بهبود 
محیط کسب و کار 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از ارتقای جایگاه استان اصفهان به رتبه ۵ کشور در 
بهبود محیط کســب و کار، خبر داد.امیررضا نقش با بیان اینکه در هشت ماه گذشته ۸۷ ستاد تسهیل 
موانع تولید در استان اصفهان برگزار شده  است، تصریح  کرد: ۳۰ درصد از مجموع ۲۳۰هزار صنف استان 
اصفهان تولیدی است که ۳۰۰ هزار صنف آن در بخش صنعت فعال بوده و نیازمند حمایت های شهرستانی 
و استانی  هستند.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان از رتبه ۱۵ کشور به ۵ در بهبود محیط کسب و کار ارتقا 
یافته است، ادامه داد: استقرار شهرک های صنعتی در استان اصفهان آمایش نامتوازن سرزمینی در این 
حوزه را رقم زده  که حاصل آن کسری انرژی در این مراکز و شهرک های صنعتی است.نقش با اشاره به 
بیش از ۸۰ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی که با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در شاهین شهر 
و میمه به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: توزیع و گســترش صنایع تولیدی در این شهرستان با 
توجه به نزدیکی شهرک های صنعتی به حریم شهری باید غیرآالینده و کم آب بر باشد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان را از اولویت های 
اصلی در سیاست گذاری های دولت در شاهین شهر و میمه برشمرد و ادامه داد: بازگشت به کار واحدهای 
غیرفعال صنعتی شهرستان زمینه اشتغال بیش از ۵ هزار نفر را مهیا می کند که در این راستا ضروری است؛ 
شرایط دریافت تسهیالت بانکی و منابع مالی برای این بنگاه های اقتصادی و نیز تامین سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی که از مشکالت اصلی آن هاست در استان پیگیری و تسهیل شود.
 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد:

جذب 40 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاران خارجی ۶ طرح اقتصادی را در اســتان اجرا می کنند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
استان گفت: جذب ۴۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی برای اجرای این شش طرح نقش مهمی در 
توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد داشت.علیرضا عرب ها افزود: طرح های دولتی و خصوصی 
اولویت دار استان شناسایی و در سامانه های سازمان سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان بارگذاری شده تا به سرمایه گذاران خارجی ارائه شــود.وی با بیان اینکه این استان دارای رتبه 
دوم کشوری در ارائه و جذب تسهیالت تبصره ۱۸ است، افزود: تا پایان سال جاری سه هزار و ۴۹۲ فقره 

تسهیالت به ارزش ۴۵ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال به فعاالن اقتصادی استان داده شده است.
 

 واگذاری زمین های شهرک های صنعتی استان اصفهان 
به صورت الکترونیکی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت:زمین های شهرک های صنعتی استان اصفهان از 
ابتدای امسال به طور کامل الکترونیکی به متقاضیان و بهره برداران واگذار می شود.رسول سواری  اظهار 
کرد: شهرک های صنعتی اســتان اصفهان در اجرای منویات رهبر معظم انقالب و در سال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین و برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان، حدود ۳۸۵ پالک زمین با کاربری 
کارگاهی و ۳۵ پالک زمین با کاربری صنعتی در مساحت های متنوع را برای استقرار شرکت های دانش 
بنیان در سطح شهرک های صنعتی استان در نظر گرفته اســت.به گفته وی، همچنین حدود ۳۰ پالک 
زمین برای ساخت واحد های کارگاهی با مساحت ۲۸۸ متر مربع را برای شرکت های دانش بنیان استان 
در نظر گرفته ایم که پس از احداث و تکمیل به صورت استیجاری در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.سواری 
اظهار داشت: با توجه به سیاست های حمایتی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از 
شرکت های دانش بنیان، بهای حق بهره برداری با بیشترین مساعدت در نحوه پرداخت و اعمال تنفس 

۶ ماهه و مشوق مربوطه دریافت می شود.

نقدکارشناسان بر طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان؛ 

مفید، مضر، عجیب!

رضا آقایی بحــران آب در کشــور یکــی از اصلی ترین 
چالش های پیش روی دولت سیزدهم است 
که استان اصفهان به دالیل مختلف با این موضوع بیشترین چالش را تجربه 
کرده است.طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان از جمله طرح هایی است 
که در بستر غیر کارشناسی رشد کرده و هزینه های سنگین اقتصادی، زیست 
محیطی و حیثیتی برای این کشور به دنبال خواهد داشت و این در حالی است 
که اجرای این طرح سنگین شاید برای گروه هایی بسیار خوش بدرخشد و این 
در حالی است که دفاع از این طرح در مجامع کارشناسی و حتی جوامع ذی نفع 
برای اســتان اصفهان سخت است و شاید کمترین مشــکل بحران آب این 
استان را حل نخواهد کرد و از سویی آیندگان را نمی توان از قضاوت بر حذر کرد.

تاریخچه طرح انتقال آب به اصفهان
به گزارش »مهر«؛ اولین بار طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در دولت 
دهم مطرح شد که به دلیل نزدیک شدن به پایان دولت این طرح به صورت 
جدی دنبال نشد؛ در دولت یازدهم نیز این طرح به صورت جدی دنبال نشد 
و شاید می توان یکی از دالیل آن را در آشنایی مدیریت ارشد استان به جایگاه 
این طرح در ناتوانی حل بحران آب در حوضه زاینده رود دانســت.با شــروع 
دولت دوازدهم و تغییرات مدیریتی در دولت و مدیریت ارشد استان، انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان قوت گرفت و در سال ۱۳۹۷ تاسیس و اجرای 
این طرح به شرکت تامین آب اصفهان واگذار شد.از ابتدا این طرح موافقان 

و مخالفان خود را داشت موافقان این طرح عمدتا افراد سیاسی هستند که 
شــناخت عمیق الزم از بحران آب در حوضه زاینده رود، مســائل و مشکالت 
اجتماعی حاکم بر این حوضه، مشــکالت فنی این طرح، شناخت کافی از 
موضوعات پدافندی، مشکالت زیست محیطی و ... را نداشته و با ساده سازی 
مسئله اجرای این طرح را برای حل بحران زاینده رود در اسرع وقت اجتناب 
ناپذیر می دانند.در مقابل متخصصان مختلف مرتبط با موضوع و آشنا با بحران 
آب در زاینده رود از منظرهای مختلف فنی، اقتصادی، زیست محیطی و ... این 
طرح را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. دامنه این نقدها به الیه های باالیی وزارت 
نیرو به عنوان متولی آب کشور نیز کشیده شد و اجرای این طرح ها را همگام 

با رفع بحران آب در کشور ندانسته و در راستای آمایش سرزمین نمی دانند.

نقش طرح انتقال آب از خلیج فارس در تعدیل مشکل آب در زاینده رود
میزان تاثیر این طــرح در کاهش بحران آب در زاینــده رود را نمی توان بدون 
شناخت از علل و عوامل بروز بحران در این حوضه ارزیابی کرد و به همین دلیل 
نیز در اجرای این طرح اولویت اول شناخت حوضه زاینده رود و چگونگی بروز 
بحران آب در حوضه زاینده رود است.راه حل های پیشــنهادی با استفاده از 
ظرفیت های استانی، ملی و اجتماعی در حل بحران آب در زاینده رود دومین 
گام در اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان است. سومین گام 
در اجرای این طرح شناخت سند توسعه صنعت در حوضه زاینده رود با توجه 
به مشکالت زیست محیطی حاکم بر این حوضه است.گام های عنوان شده 

از اساسی ترین اقدامات مورد نیاز برای توجیه اجرای این طرح قبل از ورود به 
موضوعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود. این گام ها قابل کپی 
برداری از سایر نقاط نبوده و انجام مطالعات الزم برای این منظور اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. بدون در نظر گرفتن این گام ها، اجرای این طرح می تواند بحران 

آب و محیط زیست را در حوضه زاینده رود تشدید کند.

 عدم توجه به جایگاه حوضه زاینده رود
همجواری حوضه آبریز زاینده رود با حوضه آبریز دز و کارون از یک سو و وجود 
بخش هایی از حوضه های آبریز دز و کارون در استان اصفهان و نقش سرزمینی 
این اســتان در تامین مقادیر قابل توجهی از منابع آب این حوضه ها از سوی 
دیگر مورد توجه تصمیم گیران این طرح قرار نگرفته و به این طرح فقط نگاه 
مجرد حاکم شــده و به زبان ساده تر آب شــیرین ارتفاع دار با آب شور بدون 

ارتفاع مبادله شده است.

هزینه های قابل توجه طرح
بحران های ناشی از خشکسالی و سیل عمدتا ریشه در مدیریت منابع آب دارد 
که بخش اعظم آن در عدم تامین هزینه طرح های مربوط دارد در این شرایط 
که کشور در شرایط جنگ اقتصادی با دولت های مستکبر است و بار اقتصادی 
سنگینی بر مردم تحمیل می شود و به واسطه عدم تامین به موقع اعتبار الزم 
برای اجرای طرح های مقابله با اثرات خشکسالی و یا مقابله با بروز سیالب، 
مشکالت مختلفی به مردم وارد شده اســت در جای دیگر برای انتقال آب از 
خلیج فارس که در نتیجه هدف آن نیز تردید اساســی وجود دارد ده ها هزار 
میلیارد تومان هزینه خواهد شد هزینه هایی که محل تامین اعتبار آن مربوط 
به شرکت هایی است که بخشی از ســرمایه مردم بوده و سرمایه گذاری آن را 

نمی توان به بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه اتالق کرد.

 بی توجهی به طرح های مجوز دار
متاسفانه توجه بیش از حد به این طرح، استان اصفهان را در اجرای طرح های 
مجوز دار به حاشیه رانده است که خسارت زیادی را در عدم حل سریع تر بحران 
آب در حوضه زاینده رود ایجاد کرده است که دلیل آن را در سیاست زدگی این 

طرح می توان دانست.

عدم مطالعات کافی طرح
دلیل تاکید بر اجرای طرح ها مطابق نظام فنی و اجرایی کشور، اجرای طرح ها 
در یک مسیر درست کارشناسی با لحاظ کردن پارامترهای ایمنی، اقتصادی، 
زیســت محیطی و ...اســت وقتی این طرح ها با جان و مال مردم مصادف 
شد حساسیت به این گونه طرح ها بیشتر می شود. طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان در گروه ابر پروژه ها قرار گرفته و کمترین خطا در مطالعات 
و اجرا هزینه های بسیار ســنگینی را به کشــور تحمیل خواهد کرد به همین 
دلیل فارغ از موضوعات قبل، این طرح از مطالعات الزم و کافی در تمام ابعاد 
 فنی برخوردار نیســت و مطابق نظام فنی اجرایی کشور به اجرا نخواهد رفت
 به همین دلیل احتمال بروز حادثه شــبیه متروپل با ابعاد دیگر در این طرح 

دور از انتظار نیست.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
گفت: نســبت میزان مصــرف آب و ارزش افزوده در 
استان نشان می دهد که برای هر ریال ارزش افزوده، 
تا ۳۰ درصد آب کمتری مصرف شده و بهره وری آب در 
استان به شــدت افزایش پیدا کرده است.محمدرضا 
قاســمی درخصوص جلوگیری از بارگذاری طرح های 
آب بر، اظهار کرد: سند آمایش سرزمینی، بلندمدت ترین 

سندی اســت که برای اقدامات انجام شده در سطح 
اســتان تعیین تکلیف می کند. همه تالش شــورای 
برنامه ریزی، این است که اقداماتی که در استان انجام 
می شود با سند آمایش سرزمینی در تضاد نباشد.وی 
افزود: ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت استان 
در ۱۰ سال اخیر رشد داشته است و نسبت به آن، میزان 
آبی که در این دو بخش استفاده می شود به یک سوم 
کاهش پیدا کرده است. در واقع نسبت میزان مصرف 
آب و ارزش افزوده در استان اصفهان نشان می دهد که 
برای هر ریال ارزش افزوده، تــا ۳۰ درصد آب کمتری 
مصرف شده و بهره وری آب در استان به شدت افزایش 

پیدا کرده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان گفت: الگوی کشت استان احصا شده و 
در دو دهستان نیز در حال اجراست. باید دانش تولید، 
بازاریابی و فروش محصوالتی که در این طرح تعریف 
شــده نیز وجود داشته باشــد. اگر تنها مالک تعریف 
الگوی کشت، مصرف آب باشد، باید فقط زعفران کشت 
شود.قاسمی درخصوص وضعیت درآمدهای عمومی 
و اختصاصی دولت در استان اصفهان نیز تصریح کرد: 
براساس گزارشی که در ستاد درآمد استان منتشر شد، 
به اهداف درآمدی استان رسیده ایم و درآمد مورد نظر 

وصول شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

بهره وری آب در اصفهان افزایش یافته است

خبر روز

رییس اداره مخابرات اردستان:

 1۵0 خانواده روستایی اردستان به شبکه ملی اطالعات
 متصل شدند

رییس اداره مخابرات شهرستان اردســتان گفت: به تازگی دو سایت روستای شیرازان و داوران از محل 
اعتبارات خدمات اجباری دولت در روستاها به شبکه ملی اطالعات متصل شده است که در نتیجه حدود 
۱۵۰ خانوار روستایی دیگر به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.حمیدرضا ترکیان اظهار کرد: تکمیل پوشش 
و توسعه ارتباطات روستایی یکی از مهم ترین اولویت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در راستای 
کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی است که این مهم با توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق 
روستایی شهرستان اردستان در حال اجراست.وی با اشاره به برنامه ریزی برای اتصال ۱۱ سایت روستایی 
شهرستان به شبکه ملی اطالعات تا پایان سال جاری افزود: با پیگیری نماینده مردم اردستان در مجلس 
و تامین اعتبارات الزم، روســتاهای عباس آباد، فران، ونین، همبر، آستانه، دیزلو، زایین، کسوج، کهیاز و 
مهرآباد به اینترنت و شبکه ملی اطالعات متصل می شــوند.رییس اداره مخابرات شهرستان اردستان 
تصریح کرد: به تازگی و از محل اعتبارات خدمات اجباری دولت در روستاها دو سایت روستایی شیرازان 
و داوران ارتقا پیدا کرده و به شبکه ملی اطالعات متصل شدند. با اتصال این دو سایت روستاهای اطراف 
آن شامل کچوسنگ، سینا، وامساره، دهگردیان و... به تعداد مجموعا حدود ۱۵۰ خانوار روستایی به شبکه 
ملی اطالعات متصل شدند.ترکیان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فیبرنوری به عنوان زیرساخت حیاتی 
در توسعه خدمات حوزه فناوری اطالعات است، با همکاری برخی ادارات شهرستان و از محل اعتبارات 

استانی، روستای ونین اردستان به میزان حدود ۲ کیلومتر به شبکه فیبر نوری متصل شده است.
 

اختصاص بودجه 210 میلیارد تومانی به راه سازی کاشان
فرماندار شهرستان کاشان از تصویب نهایی ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار حوزه راه سفر ریاست جمهوری به 
کاشان خبر داد.محمدشریف زارعی ظهار داشت: در ســفر ریاست جمهوری و هیئت وزیران به استان 
اصفهان اعتباراتی در حوزه های مختلف به شهرستان کاشان تخصیص داده شد.وی از تصویب نهایی 
اعتبارات حوزه راه شهرستان کاشــان خبر داد و افزود: ســرانجام ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیشنهادی 
فرمانداری ویژه کاشان برای بهسازی و تکمیل جاده های این شهرستان به تصویب نهایی رسید.فرماندار 
شهرستان کاشان در ادامه تصریح کرد: از این اعتبار مبلغ ۱۳۰ میلیارد برای محور کاشان بزرگ، ۵۰ میلیارد 
برای تکمیل جاده کاشان بادرود و مبلغ ۳۰ میلیارد برای تقاطع قمصر در آزادراه کاشان اصفهان به تصویب 
رسیده است.زارعی با بیان اینکه با تخصیص این بودجه بخش قابل توجهی از مشکالت و دغدغه های 
حوزه راه شهرستان کاشان برطرف می شود، خاطر نشان کرد: با تصویب نهایی این اعتبارات جاده های 

شهرستان کاشان جان تازه ای گرفته و دغدغه ها و درخواست های مردم محقق می شود.
 

 اجرای طرح اقدام سریع راهداری اصفهان )اسرا( 
همزمان با هفته دولت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از اجرای طرح اقدام سریع راهداری اصفهان 
)اســرا( همزمان با هفته دولت خبر داد.فرزاد دادخواه گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و با 
توجه به برنامه ریزی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در ادامه اقدامات راهداری 
برای ارتقاء ایمنی و منظر آرایی راه های استان طرح اقدام سریع راهداری اصفهان )طرح اسرا( به مدت 
دو ماه از پنجم شهریور ماه ۱۴۰۱ در راه های استان اجرا خواهد شد.وی افزود: با توجه به محدودیت 
منابع مالی این طرح به صورت صد درصد امانی و با بهره گیری از پرسنل کارشناسی و عملیاتی و ماشین 
آالت راهداری اداره کل و ادارات شهرستانی در سطح استان انجام می شود.دادخواه خاطرنشان کرد: 
اقدامات نگهداری راه ها )تیغ زنی و تسطیح حریم راه ها، پاکسازی و تخلیه و شیب بندی کانال ها و 

زهکشی ترانشه های راه ها و تسطیح و ریگالژ شانه راه ها و …( در اولویت قرار دارد.

با مسئولان

اخبار

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: به مناسبت هفته تعاون از بین ۳۱۴ تعاونی، از ۱۴ تعاونی برتر استان اصفهان تجلیل می شود.
روح االمین امیری در گفت وگو با ایسنا درباره هفته تعاون، اظهار کرد: جشنواره سراسری تعاونی های برتر اســتان اصفهان با هدف انتخاب و معرفی تعاونی های 
الگو و برتر در راستای ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه های موفق تعاونی برگزار می شود.وی افزود: امسال از بین ۳۱۴ تعاونی و اتحادیه سراسر استان که 
در هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر اصفهان ثبت نام کرده بودند، ۱۴ تعاونی برگزیده شــده اند که از آنها تجلیل می شود.معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان یادآور شد: شهرستان های اصفهان با ۳۶ و کاشان با ۳۱ شرکت تعاونی یا اتحادیه، بیشترین تعداد آمار ثبت نام تعاونی ها را در این جشنواره 
داشته اند.به گفته امیری، مجموع آمار ثبت نام کنندگان در این جشنواره نسبت به جشنواره پارسال، ۳۸۰ درصد رشد داشته است.وی ادامه داد: این تعاونی ها پس 
از بررسی مدارک و مستندات ثبت نام کنندگان در گرایش های اتحادیه، صنعتی، تامین نیاز تولیدکنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان، تولیدی و توزیعی، تامین نیاز 
صنفی، معدنی، کشاورزی، مسکن، عمرانی، خدمات، اعتبار، حمل و نقل و فرش دستباف، به عنوان تعاونی های برتر استانی انتخاب شدند.معاون تعاون اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره داوری این دوره از جشنواره، توضیح داد: داوری جشنواره تعاونی های برتر در قالب شاخص های کمی شامل بهبود 
وضعیت مالی، بهبود جایگاه کسب و کار، بهبود قانونمندی و شاخص های کیفی برنامه محوری، هویت سازی و برندسازی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، 

رضایت مندی مشتریان و اعضا در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون انجام شده است.

تجلیل از 14 تعاونی برتر در استان اصفهان

پشت  فرمان نشستن 
سخنگوی دولت در 

نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشــگاه تحول صنعت خودرو از سوم 
تا ششم شهریور ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۱۰ 
شرکت خودروساز و زنجیره تامین آن ها 
و بیش از ۱۰۰ شرکت قطعه سازی، دانش 
بنیان و کســب و کارهای نوپــا در حوزه 
خودرو در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران دایر شد.

وز عکس ر

وزیر نیرو: 

 احیای زاینده رود
 امکان پذیر است

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در برنامه صف 
اول در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
بارش های اخیر در افزایش حجم ذخایر آبی 
توانسته کمک کند، اظهار کرد: بارش ها باعث 
افزایش سهم سدها می شود. برآیند مجموع 
بارش ها مثبت بوده و حجــم ذخایر تجدید 
پذیر را اضافــه می کند، البته اگــر در نقاطی 
رخ دهد که ســد داریــم می توانیم مدیریت 
کنیم، اما اگر در ســفره های زیرزمینی برود 
غنی می شود هرچه از شیوه های کنترل آبی 
بیشتر توانسته ایم استفاده کنیم با روش های 

مختلف از وقوع سیل جلوگیری کرده است.
محرابیان در خصوص مشــکل آب شهرکرد 
اضافه کرد: هیــچ مشــکلی در محدودیت 
آب نداریم. در شــرایط گرم، بارندگی و وقوع 
ســیل در چند وقت اخیر باعث آب شــدن 
یخچال های طبیعی در این اســتان شــد. 
این ســیل در کوهرنگ به گونه ای بود که ما 
در این اســتان دیگر آب نداشــتیم، گل آب 
داشتیم و به گونه ای شــده بود که ۶۰ درصد 
دیگر در این منطقه آب نداشــتیم.وی گفت: 
اما با برنامه ریزی صورت گرفته چهار ســامانه 
تعریف شــد و در یک عملیات جهادی و ظرف 
مدت کوتاه به مرور وارد مدار شده و هم اکنون در 
شهرکرد شرایطی داریم که منابع طبیعی باشد یا 
نباشد مشکل آب در این منطقه نداریم.وزیر نیرو 
درباره احیای زاینده رود افزود: یکی از مهم ترین 
برنامه هــای ما احیای آن اســت، به طور قطع 
احیای زاینده رود امکان پذیر است. تمامی این 
صحبت ها که امکان پذیر نیست را رد می کنیم 
و احیا به گونه ای است که تامین آب مطمئن و 
پایدار است و رها سازی حداقل آبی در فصل ها 
و ماه های مختلف است.محرابیان ادامه داد: 
جلسات متعدد با مسئوالن مرتبط تشکیل شده 
است. در زاینده رود پروژه های مختلف مطرح 
شده، اما نیمه کاره رها شده است. هم اکنون با 
همفکری و همگرایی با متخصصان برنامه ها به 
گونه ای طراحی شده که اجرایی شود و عملیات 
اجرایی این طرح شروع شده؛ اما  آهسته است.



4سه شنبه  8   شهریور   1401 / 2  صفر 1444 / 30   آگوست  2022 / شماره 3613

 سفر به وقت شهریور؛

سنندج زیبا

روزهای تابســتان و تعطیالت مدارس رو به پایان اســت؛ اگر تا 
به حال به سفر در شــهریور نرفته اید، وقتش است که برای سفری 
نه چندان طوالنی، برنامه ریزی کنید. ممکن اســت انتخاب بین 
شهرهای مختلف برای مسافرتی به یادماندنی برای تان کمی سخت 
باشد. ما در این شــماره هم یکی از شهرهایی که می توانند مقاصد 
مناسبی برای سفر در شهریور باشند، معرفی می کنیم. آب و هوا، 
ویژگی های محیطی و جاهای دیدنــی، معیارهای ما در گزینش 

این شهرها بوده اند.
سنندج از شهرهای کوهستانی کشور اســت که در بیشتر ماه های 
ســال هوای خنکی دارد. از طرف دیگر تیرماه و مردادماه، سنندج 
روزهای آفتابی و گرمی را پشت سر می گذارد؛ اما سفر در شهریور 
به این شهر عالی اســت. آب و هوای خنک و دلپذیر و دشت های 
سرسبز کردستان تجربه شــیرینی از حضور شما در شهرهای این 
استان برای شــما رقم می زند. حاال برای دیدن سنندج و سفر در 

شهریور به این شهر سرسبز به کجا باید سر زد؟

دریاچه سد قشالق سنندج
برخی از دیدنی ها و ســرگرمی های ســنندج در شهرهای اطراف 
واقع یا کمی دورتر از مرکز شهر واقع شده اند. دریاچه سد قشالق 
از جمله این مکان هاست. اگر دوســت دارید از منظره زیبای این 
دریاچه و قایق سواری در آن لذت ببرید، کافی است در مسیر جاده 

سقز، حدود ۲۰ کیلومتر برانید.

بازار سنندج
یکــی از زیباترین و تاریخی ترین بازارهای ایران، بازار ســنندج 
اســت. در این بــازار هــم کاالهــای مصرفی معمولــی و هم 
محصوالت ویژه ســنندج را پیــدا می کنیــد. بنابراین اگر قصد 
خرید سوغات مخصوص ســنندج را دارید، حتما سری به این 

بازار قدیمی بزنید.

عمارت آصف سنندج
در ســنندج، خانه و عمارت قدیمی زیاد پیــدا می کنید. یکی از 
بهترین و زیباترین عمارت  های سنندج، عمارت آصف است. این 
عمارت در حال حاضر، به موزه تبدیل شده است. عمارتی که با نام 

»خانه کرد« هم شناخته می شود.

حمام خان سنندج
حمام خان سنندج در دوره قاجار ساخته شده است. استفاده از 
طراحی و نقوش هنرمندانه، کاشی کاری های ظریف و ساختمانی 
مستحکم از ویژگی های این حمام است. این حمام هم مثل سایر 

حمام های قدیمی، آب انبار، خزینه، سربینه و… دارد.

عمارت خسروآباد سنندج
دیگر عمارت معروف ســنندج، عمارت خســروآباد اســت. این 
عمارت، معماری فوق العاده ای دارد. کاشی کاری های هنرمندانه، 
حیاطی وســیع با حوضی بزرگ در وســط آن و در و پنجره های 

چوبی، این عمارت را تماشایی تر کرده است.

ایرانگردی

مفاد آراء
6/53 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1256 مورخ 1401/4/25 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم اعظم 
کشاورزيان صادق آبادی به شناســنامه شــماره 139 کدملی 1110612575 صادره 
فالورجان فرزند عبداله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 169/80 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 66  فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی) خريداری شده از آقای داريوش 
سليمانی چقا هستی که نامبرده نيز از آقای عباس گارماســه خريداری نموده است( از 
طرف خانم محترم سخنی دستجردی به متقاضی واگذار شــده است و متقاضی نيز به 
موجب يک فقره استشهاديه محلی که به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم داشته به 
مالک رسمی )محترم سخنی دستجردی( دستری ندارد ) و در خصوص ميزان واگذاری 
به شهرداری اصفهان با شهرداری مکاتبه گرديد و به موجب نامه شماره 13/00/11761 
مورخ 1400/12/22 اعالم نمود: ضمن تاييد نقشــه، کاربری طرح مسکونی و از نظر 

گذربندی به گذر 6 متری می باشد(. 
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضايی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08

م الف: 1363853  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/54 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 998 مورخ 1401/4/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی کمالی سرواليتی  
به شناسنامه شــماره 575 کدملی 1289253595 صادره اصفهان فرزند حشمت اله در 
ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 197/20 متر مربع مفروزی از پالک شماره 327 
فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضايی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08

م الف: 1363792  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/55 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5359 - 1401/05/12 هيات ســوم آقای علی محمودی رنانی 
به شناسنامه شــماره 53 کدملي 1129582302 صادره فريدونشــهر فرزند محمد در 

ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 220/19 متر مربع از پالک 3261 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت مالک رسمی سيد تقی 

حسنی طبق اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23

م الف: 1371255  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/56 آگهی ابالغ مفــاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين 
تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر رای شماره 140160302033000022 مورخ 1401/04/26 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تکليف اراضی تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت آقای 
عبدالرضا قاســميان دســتجردی فرزند مرتضی کــد ملی 6609306291  شــماره 
شناســنامه 4820 در ششــدانگ يکدرب باغ به مســاحت 830  متر مربع پالک ثبتی 
3251 فرعی از شــماره 193- اصلی واقــع در بخش 11 حوزه ثبتــی نطنز خريداری 
 عادی و مع الواسطه از مالک رســمی خانم فاطمه توکل طرقی فرزند ميرزا جواد محرز 

گرديده است.
 لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می شــود تا چنانچه شخص يا اشخاصی 
به رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايستی ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح 
قضايی نموده و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره تســليم نمايد بديهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به 
دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور 

سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23

م الف: 1371737  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
6/57 شــماره نامه: 140185602022000635- 1401/06/05 نظــر به اينکه تحديد 
حدود ششــدانگ يک درب باغ بمســاحت 2185/49  متر مربع به شــماره  پالک 239  
فرعی از 165- اصلی واقع در عباس آباد  جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق ســوابق 
و پرونده ثبتی به نام خانم کلثــوم زينلی عباس آبادی فرزند علی در جريان ثبت اســت 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دســتور قســمت 
اخير ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحديد حدود پــالک مرقوم در روز  
 چهارشنبه مورخ 1401/06/30  ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهــی به کليه مجاورين اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در اين آگهــی در محل حضور يابنــد و اعتراضــات مالکين يا مجاوريــن مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشــار: 1401/06/08 م الف:1371399  رضا طويلی رئيس ثبت اســناد و 

امالک بادرود
فقدان سند مالکیت

6/58 شماره نامه: 140185602024005782 - 1401/05/31  نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 5257 فرعی از 4793 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان به 
شماره دفتر الکترونيک 139520302024026628 به نام حميد رضا اديب  تحت شماره 
چاپی 829465 د 94 ثبت و صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 6892 مورخ 1401/05/30 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 140102155788000339 و رمز تصديق 130477 
مورخ 1401/05/19 به گواهی دفترخانه 124 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده 
است.  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1372222 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

 پارک ساحلی زرین شهر 
طبیعتی جذاب در اطراف اصفهان

زرین شهر مرکز شهرستان لنجان در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان جای دارد و با طبیعت 
شگفت انگیزش یکی از جذاب ترین شهرهای استان است. شهر زرین دشت پارک های زیادی 
را در خود جای داده که یکی از پرطرف دارترین آن ها پارک ســاحلی زرین دشــت است. گذر 
زاینده رود از قلب زرین شهر پارک ساحلی جذابی را در این شهر ایجاد کرده که در فصل بهار و 

تابستان مملو از گردشگر است.
حاشیه زاینده رود در زرین دشــت یکی از مهم ترین مناطق ییالقی اصفهان است، رودخانه با 
گذر از باغ ها و بیشه ها باعث چشــم اندازهای سرسبز و آب وهوای خنکی شده که هر طبیعت 
دوستی را سر شوق می آورد. پارک ساحلی زرین دشت درست در اطراف رودخانه و در قسمت 
جنوبی شهر ساخته شــده و یکی از دیدنی ترین جاذبه های این منطقه را شکل داده است. 
این پارک با مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع فضای مناسبی را برای تفریح و استراحت خانواده ها 
پدید آورده و با آب وهوای خوب و خنک یکی از بهترین مناطق استان برای گذراندن روزهای 

گرم تابستان است.
یکی از جذابیت های این پارک که گردشگران زیادی را به نقطه می کشاند دریاچه ای مصنوعی 
به وسعت ۳۰ هزار مترمربع است که برای پرورش ماهی و قایق رانی استفاده می شود. مسیر 
پیاده روی و درختان سرسبز و زیبا در حاشیه دریاچه به جذابیت های این پارک افزوده است 
به طوری که امکان ندارد طبیعت دوســت باشید و چشــم اندازهای این پارک شما را به وجد 
نیاورد. در دریاچه ،قایق هایی هست که می توانید برای تفریح و قایق سواری از آن ها استراحت 
کنید و لحظاتی متفاوت و هیجان انگیز را بگذرانید. مطمئنا یکی از لذت بخش ترین تفریحات 
در این پارک، قدم زدن در کنار دریاچه و لذت بردن از چشــم انداز فضای سبز و درختان است 

که خاطرات ماندگاری را برای همیشه در ذهن تان ثبت می کنند.
پارک ساحلی زرین شهر به خصوص در فصل بهار در زیباترین حالت ممکن است و ازآنجایی که 
زرین شهر در مسیر ارتباطی چندین استان دیگر قرار گرفته گردشگران زیادی از جاذبه های آن 
دیدن می کنند. این پارک با چشم اندازهای رویایی و امکانات متنوع تفریحی نه فقط مردم 

اصفهان بلکه گردشگران دیگر شهرها را هم به این نقطه جذب می کند.
پارک ساحلی زرین شهر در قسمت جنوبی شهر و در حاشیه شمالی زاینده رود جای دارد و با 
فضای سبز زیبا و چشم نواز و امکانات تفریحی جایی عالی برای گشت وگذار و گذراندن یک 
روز شاد و مفرح است. زمان ساخت اولیه این پارک به حدود ۲۴ سال قبل برمی گردد ولی از 
آن زمان تابه حال پارک بزرگ تر و امکانات زیادی به آن اضافه شده است. برای تفریح ساکنان 
اطراف به امکانات این پارک توجه ویژه ای شــده به طوری که برای افزایش گردشــگرانش 

امکاناتی مثل رستوران ها، ویالهای مسکونی، فضای سبز و … به آن اضافه شده است.
اگر بخواهیم یکــی از زیباترین نقاط اطراف اصفهــان از نظر چشــم اندازهای طبیعی را نام 
ببریم بدون شک یکی از آن ها پارک ساحلی زرین شهر اســت. در پارک ساحلی زرین شهر 
امکانات تفریحی زیادی مثل ماشــین برقی، قطار برقی، آب نمــا و زمین بازی برای کودکان 
هست که جای مناسبی را برای تفریح کودکان و گشت وگذار به وجود آورده است. اگر عاشق 
چشم اندازهای پاییزی  هســتید حتما مناظر رنگارنگ این پارک برای همیشه در خاطرتان 
باقی می ماند؛ گونه های گیاهی متنوعی که در جای جای این پارک جای دارند با فرارســیدن 
فصل پاییز تغییر رنگ داده و با رنگ هــای قرمز، زرد و نارنجی چشــم اندازهایی رویایی را 
خلق می کنند که تماشــای آن ها گردشــگران زیادی را در این فصل از ســال به این منطقه 
می کشاند. برگ های رنگارنگی که در مسیرهای پیاده روی پارک ریخته و درختان رنگارنگ 
چشم اندازهای بی بدیلی را خلق کرده اند که شــما را برای قدم زدن در کنار دریاچه مشتاق تر 
می کنند.برای طبیعت گردی در پارک ساحلی زرین شهر باید نکاتی را رعایت کنید تا جذابیت 
این منطقه از بین نرود؛ از شکستن شاخه های درخت، آویزان کردن تاب از شاخه های نازک 
و روشــن کردن آتش در کنار درختان بپرهیزید و د هنگام تــرک محل، آتش را با آب وخاک 
خاموش کنید. در روزهای خاصی از ســال مثل سیزده بدر خانواده های زیادی برای گذراندن 

روزی خاطره انگیز به کنار دریاچه می روند.
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رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان :

 88 دستگاه آمبوالنس در اصفهان نیاز به تعمیر اساسی دارد
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گفت: از 150 آمبوالنس  اورژانس موجود در 
استان اصفهان، ۸۸ دستگاه نیاز به تعمیر دارد. فرهاد حیدری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 1۶0 پایگاه 
اورژانس و 150 دستگاه آمبوالنس در سطح اســتان داریم که همه پایگاه ها دارای آمبوالنس هستند و 
کمبودی نداریم.وی با اشاره به اینکه برای بازسازی هر دستگاه آمبوالنس نیاز به ۳00 میلیون تامین مالی 
داریم ،افزود: در حال حاضر تعداد 15 دستگاه آمبوالنس اورژانس بازسازی شده و  ۸۸ دستگاه آمبوالنس 
به دلیل سن باالی 10 سال نیاز به تعمیرات اساسی دارند.وی درباره مشکالت اورژانس ها گفت: د ر حال 
حاضر عمده مشکل اورژانس پیش بیمارستانی در فرآیند امدادرســانی، مشکالت مربوط به فرهنگ 
امدادخواهی و همکاری عموم مردم در فرآیند امدادرسانی است.حیدری اظهار داشت: در صورت حضور 
خیرین در این حوزه و همیاری در تامین هزینه های بازســازی، امید است که آمبوالنس های بیشتری 

بازسازی شده و وارد چرخه خدمات اورژانس بشوند.
 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

صدور ۵۷00 شناسنامه برای زائران کربال در استان اصفهان
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به صدور 5۷00 شناسنامه خارج از نوبت در سازمان ثبت احوال 
استان اصفهان، گفت: تســهیل خدمات در هفته جاری که مصادف با هفته دولت است، در میز خدمت 
اداره کل ثبت احوال با هدف فراهم شدن تسهیل برای زائران کربال که نیازمند شناسنامه یا المثنی هستند، 
استمرار دارد.حســین غفرانی در گفت وگو با ایمنا، با اشــاره به صدور 5۷00 شناسنامه خارج از نوبت در 
سازمان ثبت احوال استان اصفهان، اظهار کرد: ۴۷۶ شناسنامه المثنی خارج از نوبت برای افراد با شرایط 
نیازمند گذرنامه بودن، مفقود بودن شناسنامه و قرار داشتن شناسنامه در نوبت تعویض از آغاز ثبت نام 
سفر به کربال، در سازمان ثبت احوال استان اصفهان صادر شده است.وی با بیان اینکه طی مدت مذکور 
۶۲0 گواهی مشخصات نیز به جای شناسنامه المثنی صادر شده است، افزود: تسهیل خدمات در هفته 
جاری که مصادف با هفته دولت است، در میز خدمت اداره کل ثبت احوال با هدف فراهم شدن تسهیل 
برای زائران کربال که نیازمند شناسنامه یا المثنی هستند، استمرار دارد. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
با بیان اینکه برای زائرانی که شناسنامه فاقد عکس دارند نیز طی ایام مذکور تسهیالتی درنظر گرفته شده 
که با مراجعه به اداره ثبت احوال از آن بهره مند می شوند، ادامه داد: کارت هوشمند ملی از این امر مستثنی 
است؛ اگر افراد دارای کارت ملی نباشند و درخواست خود مبنی بر صدور کارت ملی هوشمند را صادر کرده 
باشند، رسیدهای دریافتی آنها از ثبت احوال در قبال درخواست کارت ملی هوشمند، برای هرگونه خدمات 
در ادارات معتبر هســتند.وی تصریح کرد: چنانچه فردی درخواســت صدور کارت ملی هوشمند نداده 
است، می تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا دفاتر ثبت احوال در شهرستان های فاقد دفاتر پیشخوان، 

درخواست خود را ثبت و رسید خود که پاسخگوی نیازهای وی است را بالفاصله دریافت کند.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شمال استان اصفهان:
موکب های کاشان در بحران ها کنار مردم ایران هستند

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شمال استان اصفهان گفت: مواکب کاشان عالوه بر خدمات 
رسانی در اربعین حسینی در هنگام بحران ها هم کنار مردم ایران هستند.رضا کاظمی اظهار کرد: ستاد 
بازسازی عتبات عالیات کشور از 1۷ سال پیش که تشکیل شد از همان زمان این ستاد در کاشان نیز 
شکل گرفت.وی با اشــاره به اینکه حضور ما در عتبات عالیات برای ارائه خدمات باید جدی باشد، 
ابراز داشت: مواکب به خصوص مواکب کاشــان عالوه بر خدمت رسانی در ایام راهپیمایی اربعین 
حسینی هنگام بحران ها نیز در کنار مردم ایران هستند. کاظمی  با اشاره به بحران های چند سال اخیر 
در کشور تصریح کرد: مواکب کاشان در تمام این بحران ها مثل سیل گلستان، خوزستان، لرستان و 

زلزله کرمانشاه با تمام قوا مشغول ارائه خدمت بودند.

دشواری زندگی بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایمنا، ســالمندی و بازنشســتگی از موضوعات مهم در 
تصمیم سازی های هر کشور محسوب می شود؛ به طوری که در جهان به ویژه 
در کشورهای پیشرفته، محور برنامه ها برای این قشر بر ارتقای امیدواری و 
رفاه بیشتر گذاشته شده و با توجه به روند روبه رشد جمعیت سالمندی، توجه 
به خواسته ها و مسائل این قشر از موضوعات مهم کشورهاست.عملکرد و 
وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی بر آینده میلیون ها نفر تاثیر دارد؛ 
اداره موثر این صندوق ها، تعیین خط مشــی های مناسب بازنشستگی و 
نظارت بر فعالیت آن ها به اطالعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد. با باال 
رفتن نجومی قیمت ها بازنشستگان با دریافتی حداقلی حقوق از عهده یک 
زندگی حداقلی برنمی آیند و چند برابر پایین تر از خط فقر زندگی می کنند. 
افراد با سن باال پس از بازنشستگی به اشتغال مجدد روی می آورند تا بتوانند 
معیشت خانواده خود را تامین کنند. با توجه به افزایش قیمت ها، این قشر از 
جامعه با مشکالت معیشتی شدیدی روبه رو هستند.جمشیدی، یک عضو 
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره اینکه بیش از چهار ماه از سال 
جدید سپری شــده؛ اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین 
اجتماعی برآورده نشــده، می گوید: مطالبه اصلی بازنشســتگان، اصالح 
مصوبه افزایش مســتمری ها بوده که هنوز هیچ گونــه ابالغیه ای با وجود 
برگزاری جلسات ارائه نشده است.وی اظهار می کند: بازنشستگان بعد از ۳0 
سال پرداخت سهم درمان با دو معضل اساسی روبه رو هستند؛ یکی کسر دو 

درصد سهم درمان در زمان بازنشستگی و دیگری، نیاز مبرم به ثبت نام بیمه 
تکمیلی که اگر نباشد، نیازهای درمانی و بهداشتی ایام کهولت به هیچ وجه 
با بیمه پایه برآورده نمی شود. اکنون که دفترچه های درمانی کاغذی حذف 
شده و بازنشستگان مجبورند پول پای بیمه تکمیلی بپردازند، حداقل این 
دو درصد سهم درمان را از حقوق ما بازنشستگان کسر نکنند.این عضو کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی اســتان اصفهان می افزاید: هر ساله شورای 
عالی کارف براساس ماده ۴1 قانون کار نســبت به افزایش حقوق کارگران 
 اقدام می کند که متاسفانه در ســال 1۳۹۹ به رغم تورم اعالم شده از سوی 
 بانک مرکزی، ایــن موضوع نادیده گرفته شــد و میــزان افزایش ها طبق

 تورم پیش نرفت؛ درواقع یکی از دالیلی که امروز به بن بست رسیدیم این 
است که حقوق حداقل بگیران براســاس نرخ اعالم شده توسط مرکز آمار، 

اضافه نشده است.

سازمان تامین اجتماعی باید ملزم به درمان رایگان بازنشستگان شود
حسین حداد، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان  
اظهار می کند: قانون الزام تامین اجتماعی می گوید که باید صفر تا صد درمان 
کارگران و بازنشستگان در تمام مراکز درمانی کشور، رایگان باشد و سازمان 
به درمان رایگان بازنشستگان ملزم شــود.وی اظهار می کند: بازنشستگان 
سه نوع حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز می کنند. این افراد بین 

۲5 تا ۴0 ســال کار در شــرکت ها حدود ۳0 درصد حقوق خود را برای زمان 
بازنشستگی پرداخت می کنند که ۹ درصد آن جهت درمان است؛ اما زمان 
بازنشسته شدن ســازمان دو درصد دیگر از حقوق ها بابت درمان برداشت 

می کنند.

بیمه تکمیلی یا بیمه تحمیلی؟
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه می دهد: 
اکنون دوباره ســازمان تامین اجتماعی برای بیمه تکمیلی بازنشســتگان 
مبالغی را برداشت می کند که معتقدم این بیمه تکمیلی، »بیمه تحمیلی« 
است! چراکه افراد بازنشسته از این نوع بیمه اصال راضی نیستند؛ عالوه بر 
این، استفاده از خدمات آن بسیار دشوار است؛ بازنشسته وقتی به پزشک 
مراجعه می کند می گویند با فــالن بیمه قرارداد نداریــم و این بیمه، کامال 
تحمیلی و ناخواسته است.وی می افزاید: بازنشســتگان آن طورکه باید و 
شاید از خدمات درمانی مناسب برخوردار نیســتند، این درحالی است که 
آن ها پول قابل توجهی به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می کنند. منکر 
مشکالت صندوق نیســتیم؛ اما هزینه این معضالت نباید بر دوش کارگر و 
بازنشسته سنگینی کند؛ آن ها حق بیمه پرداخت می کنند تا در هنگام بیماری 
و سالمندی، خیال شان آسوده باشد.حداد با بیان اینکه اگر سازمان تامین 
اجتماعی، قانون الزام را اجرا کند دیگر به نیــازی به قرارداد با بیمه تکمیلی 
نیست، خاطر نشان می کند: قانون الزام تامین اجتماعی می گوید باید صفر 
تا صد درمان کارگران و بازنشستگان در تمام مراکز درمانی کشور رایگان باشد؛ 
باید سازمان به درمان رایگان بازنشستگان ملزم شود. حتی بر اساس قانون 
اساسی درمان هر ایرانی رایگان است، متاسفانه اکنون بازنشستگان چهار 
نوع بیمه پرداخت می کنند اما درمان آن ها با مشکالت بسیاری روبه رو است. 

هزینه های باالی درمان بازنشستگان در بیمارستان های خصوصی
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در استان اصفهان ادامه می دهد: 
به عنوان نمونه هزینه عمل یک فرد بازنشسته که در بیمارستان های دولتی 
با ۴00 هزار تومان تمام می شــود در درمانگاه های خصوصی با پرداخت دو 
میلیون و ۷00 تومان هزینه و تکمیل سقف بیمه ای افراد صورت می گیرد. مثال 
عمل آنژیو قلب در دولتی ها ۸00 هزار تومان و با همان دکتر جراح طی 10 برابر 
افزایش در مراکز خصوصی هشت میلیون تومان برای بازنشستگان هزینه 
دربر دارد.وی درباره اینکه ســقف بیمه های تکمیلی برای افراد بازنشسته 
کامال مشخص اســت و با مبالغ ســنگین درمانگاه های خصوصی، میزان 
واریزی بیمه دیگر جوابگوی هزینه های درمانی نیست، می گوید: بر اساس 
آمار از اول فروردین تا مردادماه سال جاری حدود ۸01 نفر در بیمارستان های 
خصوصی کاشان عمل چشم انجام داده اند که حداقل یک سوم از آن ها را باید 
به درمانگاه های عمومی معرفی می کردند، اما متاسفانه از این تعداد فقط ۶0 
نفر ارجاع شدند، چراکه برخی پزشکان با سرمایه گذاری در بیمارستان های 
خصوصی سود بیشتری در جیب آنان خواهد رفت. این یکی از نواقص مهم 
درمانی مســتمری بگیران سازمان اســت که هیچ گونه نظارتی هم توسط 

مسئوالن مرتبط صورت نمی گیرد.

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: قضات 
با تســلطی که بر علم حقوق دارند همــواره در عمل از 
داشته های علمی خود در رسیدگی و صدور آرا استفاده 
می کنند و این امر، بیانگر کارکرد توأمان علم و عمل در 
قوه قضاییه است. به گزارش تسنیم ، حجت االسالم 
و المسلمین اســدا... جعفری از علم رشد آور و نافع و 
عمل خالص به عنوان دو بال عالمان در مسیر وارستگی 
یاد کرد و اظهار داشــت: علمی که رشدآور و برای مردم 
منفعت داشته باشــد مادامی که همراه با نیت پاک و 

عمل خالص باشد، مایه وارستگی و رستگاری عالمان 
خواهد شد و آن عالم، عالمی است که جانشینان واقعی 
پروردگار در زمین هستند.وی افزود: قضات با تسلطی 
که بر علم حقوق دارند همواره در عمل از داشــته های 
علمی خود در رسیدگی و صدور آرا استفاده می کنند و 
این امر، بیانگر کارکرد توأمان علم و عمل در قوه قضاییه 
است.رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به 
دوره جدید قوه قضاییه که از آن با عنوان دوره تحول و 
تعالی یاد می شود، بیان کرد: در دوره جدید قوه قضاییه 
که موصوف به دوره تحول و تعالی است؛ امر تعالی بر 
عهده آموزش قرار گرفته اســت و همه ظرفیت ها باید 
در راســتای تحقق امر تحول و تعالی بسیج شود.وی 
تصریح کرد: قضاتی برگزیده کــه در امر صدور آرا مورد 

تشــویق قرار گرفتند، تجربه ها و دانسته های خود در 
امر قضاوت را در اختیار دیگــر قضات، به ویژه قضات 
جوان قرار دهند تا سطح کیفی صدور آرا در دادگستری 
اســتان بیش از پیش افزایش یابد.حجت االسالم و 
المســلمین جعفری گفت: الگوبرداری از انسان های 
بزرگی همچون شهید الجوردی، راه رسیدن به وارستگی 
در امر قضاوت را برای قضات هموار می سازد.وی ادامه 
داد: امر قضاوت در جامعه اسالمی و حاکمیت دینی از 
شئون حاکم اسالمی است که این وظیفه از طرف مقام 
معظم رهبری به رییس قوه قضاییه و ایشان نیز این 
وظیفه را به قضات به عنوان قاضی مأذون سپرده اند و 
قضات باید با آگاه بودن به این مسئله، همواره مراقب 

اعمال و قلم خود باشند.

رییس کل دادگستری اصفهان:

 کارکرد توأمان علم و عمل در کار قضات نمایان است

برگزاری آیین شب 
وداع با پنجمین شهید 

مدافع حرم درچه
آیین شــب وداع بــا پنجمین 
شــهید مدافع حرم درچه شهر 
شاهد نمونه کشور سردار شهید 
ابوالفضل علیجانی برگزار شــد. 
در این آیین باشکوه که با حضور 
بیش از ســه هزار نفــر از مردم 
درچه برگزار شــد، مردم با پیکر 
مطهر سردار شهید مدافع حرم 
ابوالفضل علیجانی وداع کردند.

رییس شبکه دامپزشکی نطنز:

ابتال به تب کریمه کنگو در نطنز گزارش نشده است
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز گفت: تاکنون هیچ مورد ابتال و یا حتی مورد مشکوک به ابتال به 
تب کریمه کنگو در شهرستان نطنز مشاهده نشده است.سیامک رضوان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
با تالش ها و پیگیری های انجام شده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز و همچنین همکاری 
دامداران منطقه موردی از ابتال به تب کریمه کنگو گزارش نشده است.وی گفت: یکی از اقدامات مهم 
در این زمینه، سم پاشی دامداری ها توسط دامداران بوده که یکی از راه های کنترل انتقال، همین راه 
است.رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز، تصریح کرد: یکی دیگر از مهم ترین راه های جلوگیری 
از انتقال تب کریمه کنگو از دام به انسان، قرار گرفتن گوشت در اتاق پیش سرد است که از همشهریان 
می خواهیم از هرگونه کشــتار غیرمجاز و یا خانگی دام های ســبک در منزل خودداری کنند.رضوان 
خاطرنشان کرد: مردم در هنگام تمیز کردن گوشت از دستکش استفاده کنند و گوشت را خوب بپزند و 

همچنین گوشت را در فریزر نگهداری کنند تا ویروس ناقل تب کریمه کنگو از بین برود.
 

دختر گم شده در بیابان های طرقرود با تالش ماموران 
انتظامی پیدا شد

فرمانده انتظامی نطنز گفت: با تالش ماموران انتظامی نطنز، دختر 15ساله ای که در بیابان های طرقرود 
گم شده بود، به آغوش خانواده بازگشت.سرهنگ مهدی کریمی در گفت وگو با ایمنا، از مفقود شدن دختر 
15 ساله ای که به همراه خانواده اش به مسافرت آمده بود، خبر داد و اظهار کرد: فردی در تماس با پلیس 
110 از مفقود شدن دختر 15 ســاله خود خبر داد که بالفاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران 
انتظامی این فرماندهی قرار گرفت و تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شد.وی افزود: با آغاز تحقیقات 
پلیسی ماموران سرنخ هایی از محل تردد این دختر نوجوان به دست آوردند که مشخص می کرد وی به 
دلیل تاریکی هوا و آشنانبودن با منطقه و نداشتن وسایل ارتباطی، مفقود شده است.فرمانده انتظامی 
نطنز گفت: با توجه به حساسیت موضوع، بالفاصله تیم عملیاتی شهرستان با همکاری مأموران پرتالش 
کالنتری طرقرود در صحنه حاضر و موفق شدند در ساعت پایانی شب مسافر گمشده را در بیابان های 
طرقرود پیدا کنند و به آغوش خانواده بازگردانند.وی اظهار کرد: چنان چه مسافران قصد سفر به شهرستان 
نطنز را دارند و نسبت به مناطق و مســیرها آگاهی ندارند، تا حد امکان از راهنمای گردشگری مجرب 

استفاده کرده و در سفرهای خود مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند.
 

فرماندار ویژه کاشان:

حوادث ترافیکی جاده برزک و آزادراه منتهی به کاشان نگران 
کننده است

فرماندار ویژه کاشان گفت: حوادث ترافیکی جاده برزک و آزادراه منتهی به کاشان نگران کننده است.
به گزارش خبرنگار مهر محمدشریف زارعی در جلسه شورای ســالمت و امنیت غذایی شهرستان 
کاشان با اشاره به اینکه کاشان در مسیر کریدور شــمال-جنوب قرار دارد، اظهار داشت: این باعث 
شده است تا غیر از فرصت های عالی اقتصادی که موقعیت جغرافیایی کاشان دارد، تهدیدهایی هم 
وجود داشته باشد.وی با اشاره به تردد باالی خودروها در مسیر آزادراه اصفهان تا تهران و عبور این 
مسیر و شاهراه حمل و نقل ایران از کنار شهر کاشان ابراز داشت: متأسفانه آزادراه منتهی به کاشان 
یکی از مسیرهایی است که حوادث ترافیکی آن نگران کننده است.فرماندار ویژه کاشان، جاده برزک را 
یکی دیگر از محورهایی دانست که حوادث ترافیکی در آن نگران کننده است و تصریح کرد: بیشترین 
ماموریت های برون شهری دستگاه های امدادی همین دو محور است.وی با بیان اینکه نقاط حادثه 
خیز این دو محور شناسایی و در حال رفع است، گفت: امیدواریم به اصالح جاده برزک که از ردیف 

اعتبارات ملی بهره مند هست شاهد کاهش حوادث ترافیکی در این محور باشیم.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مسئول کنترل بیماری  قلبی دانشگاه 
علوم پزشکی مطرح کرد:

 مصرف دوبرابری نمک
 در اصفهان

مســئول برنامــه پیشــگیری و کنتــرل 
بیماری های قلبی عروقــی و دیابت معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به مصرف دو برابری نمک در اصفهان، 
گفت: با توجه به میزان باالی فشــارخون در 
سنین باالی 1۸ ســال، پیش بینی می شود 
حدود یک میلیون و ۲۲0 هزار نفر در اســتان 
اصفهان مبتال به فشــار خون باشــند.رامش 
حســین خانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: یکی از عوامل ایجادکننده بیماری 
فشار خون، فاکتور سن است؛ درواقع هرچه 
ســن افزایش یابد، متعاقب آن احتمال ابتال 
به این بیماری بیشتر می شود، به طوری که در 
سن 50 سالگی احتمال اینکه یک فرد تا آخر 
عمر مبتال به این بیماری شود، حدود ۹0 درصد 
اســت.وی با بیان اینکه ژنتیک نیز در ابتال به 
این بیماری تاثیرگذار اســت، به طوری که در 
صورت ابتالی افراد درجه یــک خانواده فرد 
به این بیمــاری، وی نیز بیشــتر در معرض 
ابتال به این بیماری قرار دارد، افزود: شــیوع 
بیماری پرفشــاری خون در خانم ها تا قبل از 
50 سالگی کمتر است اما پس از این سن آمار 
ابتالء به آن، افزایش می یابد.مسئول برنامه 
پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی 
معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه برخی عوامل خطر در ابتال 
به این بیماری تاثیرگذار هستند، ادامه داد: از 
مهم ترین آنها می توان به اضافه وزن و چاقی 
اشاره کرد که این دو عامل خطر متعاقب رژیم 
غذایی نامناسب و کم تحرکی، ایجاد می شود 
و احتمال ابتالء به فشــارخون باال را افزایش 
می دهد.وی با بیان اینکه یکی از فاکتورهای 
مهم در رژیــم غذایی مصرف نمک اســت، 
تصریح کرد: مردم اصفهان در صورتی به طور 
متوســط در طول روز ۹.5 گرم نمک مصرف 
می کنند که میزان استاندارد این رقم برابر با پنج 
گرم است و تقریبا مصرفی دو برابر استاندارد 

جهانی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

انحراف از مسیر اصلی انقالب، تالش استکبار جهانی است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در جمع دانش آموزان شرکت کننده در اردوی قطبی پیشــتازان به میزبانی استان اصفهان، اردوهای سازمان دانش 
آموزی را دارای دو شعار مهم دانست و عنوان کرد: دو شعار پیشگامان گام دوم انقالب و پیشتازان تمدن نوین اســالمی که از شعار های مهم اردو های سازمان 
دانش آموزی است، بار معنی فراوان دارد. محمد رضا ابراهیمی،  ادامه داد: در ســال های اخیر، رهبر انقالب در خصوص تمدن اسالمی بسیار فرموده اند و افق 
انقالب اسالمی ما، رسیدن به تمدن نوین اسالمی است و مراحل رسیدن به تمدن نوین اسالمی از خود انسان شروع می شود.مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: در وهله اول ما باید به ترتیب به خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی برسیم که تمدن سازی ما مقدمه  برای انقالب جهانی حضرت مهدی موعود )عج( 
شود. محمد رضا ابراهیمی با اشاره به اختصاص هزینه های بسیار توسط استکبار جهانی برای انحراف دانش آموزان گفت: شما بسیار توانمندید  بنابراین به منظور 
انحراف شما و دیگر دانش آموزان از مسیر اصلی انقالب، استکبار جهانی بســیار هزینه کرده و هزینه می کند که یأس و ناامیدی را در جوان و نوجوان ما افزایش 
دهد.وی افزود: دشمن تالش کرده و تالش می کند که غیرت دینی و انقالبی را از جوان و نوجوان ما بگیرد و عفت و حیای او را کم کند و از بین ببرد و اگر قرار است 
ما به جامعه سازی بپردازیم باید در راستای تقویت مبانی دینی و در راستای تقویت ارزش های اسالمی و با الگوگیری از شهیدان گرانقدرمان دیگران را به این راه 

بکشانیم یعنی شما باید سفیران انقالب و اسالم باشید و اگر چنین شد تمدن اسالمی شکل می گیرد.
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آنچلوتی: 

انرژی» کاماوینگا« به داد ما رسید
ســرمربی رئال مادرید بعد از پیروزی برابر اســپانیول به ســتایش از هافبک فرانسوی تیمش 
پرداخت. او گفت که به هازارد اعتماد کامل دارد و نوبت درخشش او خواهد رسید.به نقل از مارکا، 
رئال مادرید در هفته سوم رقابت های اللیگا مهمان اســپانیول بود و توانست با نتیجه ۳ بر یک به 
پیروزی دست پیدا کند تا با ۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گیرد.کارلو آنچلوتی در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: هر بازی شرایط خاص خود را دارد. شاید اگر کاماوینگا را در ترکیب اصلی 
قرار می دادم بر بازی تســلط پیدا نمی کردیم. یک مربی گاهی اوقات درست تصمیم می گیرد و 
گاهی اوقات هم تصمیم او اشتباه است. من به این نتیجه رســیدم که انرژی کاماوینگا در نیمه 
دوم به داد تیم می رسد و این پیش بینی و تصمیم من درست بود. حضور این بازیکن باعث شد 
که ما در نیمه دوم جان بگیریــم.وی ادامه داد: انرژی زیادی که کاماوینــگا دارد به تیم ما کمک 
زیادی کرد. بازی کند شده بود و حضور این بازیکن باعث شد ما جان بگیریم. به خاطر انرژی این 
بازیکن و البته انرژی رودریگو و سبایوس به پیروزی دست پیدا کردیم. بازی را بهتر آغاز کردیم؛ 

اما بعد از گلی که زدیم عقب نشستیم و این باعث شد که اسپانیول گل تساوی رابه ثمر برساند.
 

 جزییات خرید 100 میلیون یورویی منچستریونایتد
 فاش شد

رومانو از جزییات خرید جدید منچســتریونایتد رونمایی کرد.منچســتریونایتد با آژاکس بر سر 
انتقال 100 میلیون یورویی »آنتونی« به توافق رسید.فابریزیو رومانو در صفحه شخصی خود نوشت 
که این انتقال نهایی شــده و قرارداد ستاره برزیلی با منچستریونایتد 5 ســاله خواهد بود. البته 
این قرارداد امکان دارد یک سال دیگر نیز تمدید شود و آنتونی تا 2028 برای شیاطین سرخ بازی 
کند.خبرنگار معتبر ایتالیایی مدعی شد که فردا قرارداد آنتونی با من یونایتد امضا خواهد شد و از 
هفته آینده این بازیکن می تواند برای تن هاگ بازی کند. انتقال 100 میلیون یورویی آنتونی رکورد 

گران ترین خرید از لیگ هلند را نیز خواهد شکست.
 

عجیب اما واقعی؛ هویت دروغین نامزد جدید »پیکه«!
تصاویر منتشرشده از نامزد جدید جرارد پیکه همگی اشتباهی بودند!در چند روز گذشته کالرا چیا 
مارتی، نامزد جدید جرارد پیکه تبدیل به شخصیت اصلی چند داستان مهم شبکه های اجتماعی 
شده بود؛ اما به نظر می رسد بسیاری از اتفاقات پیرامون او دروغین بوده است. او از زمان ارتباط 
با پیکه حساب اینستاگرام خود را غیرفعال کرده ولی چند صفحه اینستاگرامی اقدام به باز کردن 
صفحاتی با نام او و قرار دادن تصاویری از یک بازیگر آمریکایی کردند که کالرا از آن اطالعی نداشته 
است. او پس از آنکه فهمید از هویت او سوءاستفاده شــده این ماجرا را گزارش کرد. در این بین 
یک ویدئو از رقصیدن او با آهنگ جدید شکیرا هم منتشــر شد که به زعم خیلی ها نشانه تمسخر 
همسر ســابق پیکه بوده اما فردی که در ویدئو حضور داشــته اصال کالرا نبوده است.در واقع تمام 
حساب های اینستاگرامی با نام او جعلی بوده و تمام تصاویر منتشر شده هم از سوی افراد دیگری 

در اینستاگرام قرار گرفته است.
این قضیه توسط یک مدل به نام دنی فای هم تایید شده است. او مدعی شده از تصاویر او به نام 
کالرا استفاده شده و در واقع فردی عکس های او را دزدیده اســت. در این بین کسی که تصمیم 
گرفت از تصاویر این مدل به جای کالرا استفاده کند درباره دلیل این کار گفته که این یک آزمایش 
اجتماعی بوده و می خواسته از صفر شاهد رشد افرادی باشد که در صدر اخبار هستند و واکنش و 
نفرت مردم نسبت به یک فرد را مشاهده کند.اتفاقات اخیر به خصوص کلیپ تمسخرآمیز درباره 

شکیرا باعث شده بود بسیاری از مردم نامزد جدید جرارد پیکه را مورد اهانت قرار دهند.

آزمونسختمجمعفدراسیونفوتبال؛باآرایسرنوشتساز

بازی تاج وتخت این سه نفر

اعضای مجمع فدراسیون فوتبال امروز )سه شنبه( در  تسنیم
آزمونی سخت و حیاتی، رییس جدید این فدراسیون 
را انتخاب خواهند کرد.سرانجام قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون 
فوتبال برگزار و سکان دار جدید فوتبال ایران معرفی شود. حرف و حدیث ها 
و حواشی پیرامون کاندیدا ها و پروسه تایید صالحیت شان بی نهایت بود؛ 
از ناقص بــودن پرونده ثبت نامــی برخی تا موضــوع پرونده های باز و 
استعالم های قضایی. درهرصورت در نهایت اسم ۳ نامزد نهایی ریاست 
اعالم شد تا میرشاد ماجدی، مهدی تاج و عزیز ا...محمدی خود را برای 

رسیدن به صندلی مدیریت فوتبال ایران محک بزنند.
ماجدی 6 ماهی است که سرپرستی فدراســیون فوتبال را برعهده دارد 
و البته عضو هیئت رییسه فدراســیون نیز هست.وی سابقه عضویت در 
هیئت مدیره باشگاه استقالل و ریاست کمیته آموزش و جوانان فدراسیون 
فوتبال را در کارنامه دارد.دیگر کاندیدای ریاســت فدراســیون فوتبال، 
رییس پیشین این مجموعه است. مهدی تاج از اردیبهشت ۹5 ریاست 
فدراسیون فوتبال را با 50 رای )از 7۳ رای( در اختیار گرفت ولی پیش از 
اتمام دوره 4 ســاله اش و در دی ماه ۹8 به دلیل بیماری و حمله قلبی از 
سمتش کناره گیری کرد. وی  کرسی نایب رییسی AFC را نیز در اختیار 
دارد.عزیز ا... محمدی دیگر نامزد ریاست است. او که در فدراسیون علی 
کفاشیان نایب رییس فدراسیون و رییس سازمان لیگ بود، حاال بعد از 

مدتی دوری از تشکیالت فدراســیون یک بار دیگر برای برگشت به این 
مجموعه اقدام کرده است.فدراســیون فوتبال بعد از استعفای تاج یک 
رییس و دو سرپرست به خود دیده اســت. حیدر بهاروند، شهاب الدین 
عزیزی خادم و میرشاد ماجدی؛ ســه فردی بودند که در این مدت زمام 
امور را در دست داشته اند. از سوی دیگر در مجمع امروز، انتخاب یک عضو 
هیئت رییسه نیز قرار است صورت بگیرد تا جایگزین مهرداد سراجی که 
در مجمع قبلی عزل شد، مشخص شود. فدراسیون فوتبال مدت هاست 
که نایب رییس اول و دوم ندارد و با مشخص شدن رییس جدید، برای 
نواب رییس پیشنهادی کاندیدای منتخب نیز تصمیم گیری می شود. در 
این میان پست نایب رییسی سوم و بانوان همچنان بالتکلیف می ماند، 
جایگاهی که هم اکنون در اختیار شهره موسوی است ولی او در بازداشت 
به ســر می برد و به دلیل اینکه از این سمت استعفا نکرده، نمی توان فرد 
جدیدی را در این مجمع معرفی کرد.مجمع فدراسیون فوتبال 8۹ عضو 
دارد.  16 تیم لیگ برتری، 8 تیم نخست لیگ دسته اول، 4 تیم برتر لیگ 
دسته دوم، ۳ باشگاه اول لیگ برتر فوتســال، دو باشگاه اول لیگ برتر 
فوتبال ساحلی، دو باشگاه اول لیگ برتر فوتسال بانوان، باشگاه اول لیگ 
فوتبال ساحلی بانوان، دو باشگاه اول لیگ برتر فوتبال بانوان، ۳2 هیئت 
فوتبالی، بخش فوتبال فدراسیون های ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، 
کارگری و نیروهای مسلح. کاپیتان های اصلی تمام تیم های ملی فوتبال، 

فوتسال و فوتبال ساحلی )آقایان و بانوان( در رده بزرگساالن، سرمربیان 
تیم های ملی بزرگساالن فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان، 
یک نفر از داوران خانم و یک نفر از داوران آقا و اتحادیه باشگاه های فوتبال، 
ارکانی هستند که نمایندگان شان سرنوشت فوتبال ایران را در این دوره 

مشخص خواهند کرد.
از این تعداد در این مجمع 86 رای دخیل خواهد بــود، چرا که تیم ملی 
فوتبال ساحلی بانوان کشور مان، وجود ندارد و دو رای مربوط به این تیم 
)کاپیتان و سرمربی( در رای گیری لحاظ نخواهد شد. همچنین به دلیل 
اینکه فهرست باید 70 روز پیش از رای گیری اعالم شود، تیم مس شهر 

بابک نیز نمی تواند در مجمع حاضر شود و یک رای دیگر کم خواهد شد.
86 عضو مجمع، قرار است با آرایی سرنوشت ساز برای آینده فوتبال ایران 
تصمیم  بگیرند. تصمیمی حیاتی که باید هوشمندانه باشد و همه مسائل 
روز فوتبال کشــور را در نظر بگیرد.  رییس جدید فدراسیون فوتبال البته 
برای یک دوره 4ساله انتخاب نخواهد شد و مدیر جدید ادامه دهنده دوران 
فدراسیون عزیزی خادم اســت که انتخاباتش در تاریخ 10 اسفند 1۳۹۹ 
برگزار شد. یعنی رییس جدید فدراسیون تقریبا دو سال و نیم و تا اواخر 
سال 140۳ در خیابان ســئول جنوبی مدیریت فوتبال کشور را در دست 
خواهد داشت. فدراسیون فوتبالی که جام جهانی 2022 قطر را کمتر از ۳ 

ماه دیگر در پیش دارد.

خبر روز

آیا قانون اجازه می دهد کاوه رضایی قرارداد 6 ماهه امضا کند؟

بند ب ماده 19 اجازه نمی دهد
کاوه رضایی به دلیل پر بودن لیست استقالل نمی تواند فعال برای این تیم بازی کند و قراردادی رسمی 
شود. این بازیکن که برای مشکالت اقامتی اش در بلژیک نتوانست زودتر از این با استقالل قراردادش 
را رسمی کند با بازگشت سیاوش یزدانی به جمعی آبی ها و عدم تمایل ارسالن مطهری به فسخ قرارداد 
در آخرین روز نقل و انتقاالت عمال جایی در لیست آبی پوشان پیدا نکرد. طی چند روز گذشته مباحثی 
در مورد مذاکرات این بازیکن با پرسپولیس و تراکتور مطرح شده و البته برخی صحبت ها حکایت از 
این داشته که وی به دنبال قرارداد 6 ماهه با یکی از تیم های لیگ برتری است و سپس در نیم فصل 
راهی استقالل شود. اما مطابق قانون بند ب ماده 1۹ آیین نامه نقل و انتقاالتی بازیکن در هر مقطعی از 
فصل که قراردادش منعقد می شود به مدت یک سال باید باشد و نمی تواند 6 ماهه قرارداد امضا شود. 

در واقع قرارداد 6 ماه در نیم فصل دوم و پنجره نقل و انتقاالتی زمستان امکان پذیر است.
 

توصیه »مجیدی« به اماراتی ها برای صعود به جام جهانی
سرمربی ایرانی اتحاد کلباء به اماراتی ها توصیه کرد که برای صعود به جام جهانی بیشتر از بازیکنان 
جوان در لیگ استفاده کنند.به نقل از اسپورت امارات، فرهاد مجیدی بعد از فصل بسیار خوبی که با 
استقالل تجربه کرد از این تیم جدا شد تا هدایت اتحاد کلباء امارات را برعهده بگیرد.مجیدی توصیه 
ای به اماراتی ها برای صعود به جام جهانی داشت.وی گفت: تعجب می کنم که چرا باشگاه ها کمتر 
از بازیکنان جوان در ترکیب تیم خود استفاده می کنند. امارات اگر می خواهد حضور در جام جهانی 

را تجربه کند باید در ترکیب تیم خود بیشتر از بازیکنان جوان استفاده کند.
 

شاهکار بچه عقاب در اسپانیا
عابدزاده در هفته سوم لیگ دسته اول اسپانیا با وجود شکست، آماری عالی از خود به ثبت رساند.

در چارچوب هفته سوم لیگ دسته اول اســپانیا، پونفرادینا به مصاف ایبار رفت و با وجود درخشش 
عابدزاده شکست یک بر صفر را تجربه کرد. دروازه بان کشورمان نمایشی عالی در این مسابقه داشت 
و اگر نبود، پونفرادینا شکست سنگینی را متحمل می شد.عابدزاده طبق آمار سوفا اسکور با 7.4 امتیاز 
بهترین بازیکن تیمش و دومین بازیکن برتر میدان نام گرفت. او در دیدار 4 مهار توپ داشت که ۳ سیو 
آن از درون محوطه جریمه صورت گرفت.دروازه بان کشورمان 2 بار توپ ارسالی به محوطه را دفع کرد 
و یک بار نیز خروج موفق داشت. 66 بار لمس توپ داشت و آمار دقت پاس 74 درصدی را به نمایش 
گذاشــت.عابدزاده در این دیدار 1۹ بار توپ را به میانه میدان ارسال کرد که ۹ بار توپ به مقصد رسید.
مهم ترین لحظه بازی در دقیقه 50 بازی صورت گرفت که عابدزاده دبل واکنش زیبا به نمایش گذاشت.

 

دستمزد 80 میلیاردی بمب پرسپولیس
بمب نقل وانتقاالتی پرسپولیسی ها سابقه بازی در تیم های مطرحی را دارد.پیوستن یورگن لوکادیا 
به پرسپولیس و حضورش در فوتبال ایران یکی از مهم ترین اتفاقات فصل نقل و انتقاالت بوده است. 
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کمتر پیش آمده ستاره ای با رزومه حضور در لیگ های معتبر 
اروپایی و گلزنی مقابل تیم های مطرحی چون بایرن مونیخ، دورتموند و آرسنال راهی فوتبال ایران 
شود. از زمان حضور لوکادیا بحث های مختلفی هم در خصوص دستمزد او وجود داشته است. نکته 
جالب در خصوص این ستاره هلندی این است که بر اساس ادعای سایت اتلتیک او در سینسیناتی 
آمریکا دستمزد سالیانه 2.8 میلیون دالری داشــته که تقریبا معادل 80 میلیارد تومان می شود. با 
این حال لوکادیا در ایران قرار نیست چنین دستمزدی بگیرد چرا که در آن زمان ارزش او به مراتب 
باالتر از حاال بود و پرسپولیس هم توانایی پرداخت چنین رقمی را ندارد. دستمزد لوکادیا برای یک 

فصل بازی در پرسپولیس چیزی در حدود یک میلیون دالر خواهد بود.

مستطیل سبز

علیرضا دبیر:

 حمال کشتی هستم!
رییس فدراسیون کشتی گفت: من همیشه 
گفته ام حمال کشتی هستم! لباس پوشیدن 
مرا مســخره می کنند؛ اما مــن از صبح که 
می آیم در کارهای عمرانی هســتم.علیرضا 
دبیر در نشســت خبری، اظهارداشت: زمانی 
که آمدم فدراسیون میلیاردها تومان بدهی 
داشت، حقوق معوقه داشت و ... که همه در 
خاطر دارند ؛اما ببینیم امروز کجا هســتیم . 
من همیشــه گفته ام حمال کشتی هستم! 
لباس پوشیدن مرا مسخره می کنند. در کنار 
بچه ها هم هستم و وقتی روی تشک می روم 
می گویم از من عکس نگیرند چون مسخره 
کرده و می گویند با لباس روی تشک آمده ام. 

چطور می توانم با کت و شلوار باشم؟
رییس فدراسیون کشــتی خاطرنشان کرد: 
کت و شــلوار 50 میلیونی بپوشیم؛ اما کاری 
نکنیم چــه فایــده ای دارد؟ درباره کشــتی 
جوانــان و نوجوانان باید بگویــم.  زمانی که 
من آمدم به خاطر کرونا تقاضــا کم بود؛ اما 
حاال باشــگاه کم داریم چون تعــداد زیادی 
درخواســت دارند تا در کشتی فعالیت کنند. 
ما در طرح توســعه با جزییات نوشته ایم که 
کجا می خواهیم برویم و از برنامه حتی جلو 
هستیم. ما در فرنگی در رده های مختلف اول 
شدیم و غیر از نوجوانان در مسابقات جهانی 
و گاف مربیان در آســیایی با لطف خداوند و 

زحمات مربیان نتیجه گرفتیم.
وی افــزود: من زخم و درد کشــتی گیران را 
می بینم، این دســتم که فلج شده به خاطر 
کشــتی اینطور شــد، آن زمان مرا رها کردند 
که اگر اینطور نبود شــاید چند ســال کشتی 
می گرفتم؛ امــا االن خودم کســی مصدوم 
باشد می برم تا عمل کنند. من این زخم ها را 
می بینم اما یکســری افراد در وزارت ورزش 
غیرکارشناسی حرف می زنند که همین باعث 
می شود بهم بریزم. رییس فدراسیون کشتی 
ادامه داد: من هم بی دقتی کردم و به خودم 
جرات نمی دهم بی احترامی کنم . من دردم 
می گیرد می بینم به بچه ها وعده می دهند و 

عمل نمی کنند.

رییسجدیدفدراسیونفوتبالالبتهبراییکدوره۴ساله
انتخابنخواهدشدومدیرجدیدادامهدهندهدوران
فدراسیونعزیزیخادماستکهانتخاباتشدرتاریخ
10اسفند1399برگزارشد.یعنیرییسجدیدفدراسیون
تقریبادوسالونیموتااواخرسال1۴03درخیابانسئول

جنوبیمدیریتفوتبالکشوررادردستخواهدداشت

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویر عجیب 
»مسی« پس از 
تعویض دقیقه 87

لیونل مســی، ســتاره آرژانتینی، 
چنــدان از تصمیــم کریســتوف 
گالتیه برای تعویضــش در دیدار 
برابــر موناکــو اســتقبال نکرد. 
پاری ســن ژرمن در چارچــوب 
رقابت هــای هفته چهــارم لیگ 
فرانسه به مصاف موناکو رفت و با 

تساوی 1-1 متوقف شد.

نشســت اعضای مجمع عمومی فدراســیون فوتبال برای تعیین ریاست 
فدراسیون فوتبال امروز برگزار می شود.

فدراســیون فوتبال همانند نشســت قبلی وحید امیری را برای شرکت در 
نشســت مجمع به عنوان نماینده بازیکنان برگزیده است؛ اما اینطور گفته 
شد که احســان حاج صفی، کاپیتان اول تیم ملی در نامه ای به فدراسیون 
فوتبال خواستار حضور در نشست اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 

شده است.
مدیر روابط عمومی فدراســیون فوتبال در گفت وگو با رادیو تهران در پاسخ 
به این سوال که اگر احسان حاج صفی تصمیم به حضور در نشست مجمع 
عمومی فدراسیون فوتبال را بگیرد آیا فدراسیون فوتبال مانع خواهد شد؟ 
گفت:  برخی کم لطفی ها در روزهای اخیر انجام  شده است. لیست اسامی 
اعضای مجمع 70 روز قبل و وقتــی هنوز تکلیف ثبت نام هــا و نامزدهای 
حاضر در انتخابات مشخص نشده بود، آماده شده است. کامال هم قانونی، 
مشخص و روشــن اســت و هیچ نکته مبهمی در این لیست وجود ندارد. 
در همه ادوار ترتیــب کاپیتان های تیم ملی از طرف ســرمربی به دپارتمان 
تیم های ملی و ســپس دبیرخانه مجمع اعالم می شــود. اولویت با فردی 
است که در ایران حضور داشته باشد. در مجمع قبلی که 10 خرداد برگزار شد، 
وحید امیری حضور یافت به این دلیل که سایر کاپیتان های تیم ملی لژیونر 
بوده و در ایران حضور نداشــتند. به ترتیب مشخص شــده هر کاپیتانی که 
در ایران حضور داشته باشد در مجمع حاضر خواهد شد در غیر این صورت 
نوبت به نفر بعدی می رسد. خوشــبختانه همه کاپیتان های تیم ملی ما تا 
قبل از امیری لژیونر بودند و به همین دلیل نوبت در مرحله قبل به او رسید. 
در این مجمع هم اگر کاپیتان های خارج از کشور به ایران تشریف بیاورند، 
می توانند در مجمع حضور پیدا کنند؛ اما اگر حضور نداشــته باشــند گزینه 

بعدی امیری خواهد بود.
محمد جواد پاینده در واکنش به این موضوع که آیا مطلع اســت احســان 
حاج صفی برای شرکت در نشست مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اعالم 
آمادگی کرده اســت، گفت: این را من هم شــنیدم و دوستان به من اطالع 
داده اند که ظاهرا حاج صفی چنین موضوعی را گفته اســت. اگر او خودش 
را برســاند به عنوان کاپیتان تیم ملی در مجمع حضور خواهد داشت و هیچ 
مشکلی هم وجود ندارد اما اگر نیاید، اولین کاپیتانی که در ایران حضور دارد 

یعنی وحید امیری را در مجمع خواهیم داشت. 

»حاج صفی« نماینده بازیکنان است یا »وحید امیری«؟
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کاشت چمن رول شده طبیعی در چهارباغ

مدیر پروژه چهارباغ عباسی از کاشت بیش از ۳۰۰ مترمربع چمن رول شده طبیعی در چهارباغ خبر 
داد.محمدعلی ســمیعی  اظهار کرد: در این ایام با توجه به تغییر فصل، مدیریت چهارباغ عباسی 
با همکاری معاونت خدمات شهری منطقه سه شــهرداری اصفهان در حال زیباسازی فضای سبز 
چهارباغ است. در این فصل بیش از ۳۰۰ مترمربع چمن های رول شده طبیعی که در نوع خود بی نظیر 
است، در قسمت های آفتاب گیر چهارباغ از سمت خیابان آمادگاه به سمت میدان امام حسین )ع( 
در حال کاشت است.وی تصریح کرد: کاشت بیش از چهار هزار گیاه پاپیتال، همچنین بیش از ۱۰ گونه 
گل جهت حفظ زیبایی منظر و افزایش نشاط و آرامش شهروندان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی در چهارباغ عباسی در حال کاشت اســت.مدیر پروژه چهارباغ عباسی گفت: انتظار می رود 
شهروندان در حفظ فضای سبز چهارباغ کوشا باشند و مراقبت الزم از گل ها و گیاهان کاشته شده در 
این فضا را انجام دهند.سمیعی  ادامه داد: خیابان چهارباغ عباسی به چهارراه زندگی تبدیل شده و 
برای نخستین بار برنامه جامعی با مفهوم اصلی الگوی چهارباغ زندگی در سه قالب مخاطب، کارکرد 

اصلی و چشم انداز آن تدوین شده است.
 

پیشرفت ۹8 درصدی پیاده روسازی خیابان باغ دریاچه
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات عمرانی پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان 
باغ دریاچه تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت عمرانی داشته است، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حال اجراســت.احمد رضایی در گفت وگو ایمنا، اظهار کرد: عملیات 
عمرانی پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان باغ دریاچه به مساحت ۳۸۰۰ مترمربع در حال اجراست.

وی افزود: عملیات عمرانی پیاده روســازی ضلــع جنوبی خیابان باغ دریاچــه تاکنون ۹۸ درصد 
پیشرفت عمرانی داشته است و با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تکمیل می شود.مدیر منطقه 
پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات عمرانی پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان باغ دریاچه 
با یک هزار متر طول اجرای موزاییک، نصب پل عابرپیاده، مانع فلزی و مسیر تردد نابینایان انجام 
می شود.وی گفت: پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان باغ دریاچه در راستای تسهیل در رفت و آمد 

عابران پیاده در حال انجام است.
  

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان:

 ایستگاه ورزش صبحگاهی ویژه زنان در پارک بهشت
 ایجاد شود

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان از ایجاد ایستگاه ورزش صبحگاهی ویژه زنان در پارک بهشت 
خبر داد و گفت: تجهیزات الزم خریداری شــده اســت و به زودی نصب خواهد شد.علی باقری در 
گفت وگو ایمنا، با اشاره به شاخصه های پارک بهشت واقع در خیابان جابر )محله میرعماد(، اظهار 
کرد: در فضای مفرح این پارک، ســایت بازی کودکان وجود دارد و مسیر سالمت با صرف اعتباری 
معادل دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ایجاد شده اســت.وی از ایجاد ایستگاه ورزش صبحگاهی 
ویژه زنان در پارک بهشت خبر داد و گفت: تجهیزات الزم خریداری شده است و به زودی نصب خواهد 
شد تا این قشر از جامعه بدون دغدغه ورزش صبحگاهی انجام دهند.مدیر منطقه هشت شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در پارک بهشت کتابخانه و سالن مطالعه وجود دارد که در حال مرمت ساختمان 
و به روزرسانی تجهیزات آن هستیم.وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز این منطقه ۵.۳ متر مربع و 
طول مادی ها ۲۲ کیلومتر است گفت: منطقه هشت بیشترین مادی را در سطح مناطق دارد که یکی 
از معضالت نگهداری فضای سبز است.باقری با اشاره به کمبود منابع آبی برای آبیاری فضای سبز 
منطقه هشت، خاطرنشان کرد: مخزن آب چشمه کساره با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب در حال احداث 
است که با توجه به خشکسالی و کمبود آب در شهر اصفهان می تواند جهت زنده نگه داشتن فضای 

سبز نقش بسزایی ایفا کند.

در گفت وگو با یک استاد و عضو شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد؛

تاثیر حاشیه نشینی بر آینده اصفهان 

»هر زمانی نظارت متولیان و مدیران شــهری کاهــش یافته، موضوع 
حاشیه نشــینی عمق پیدا کرده اســت، به همین دلیل نظارت مدیران 
شهری بر حاشــیه های شهر باید همیشــگی و جدی باشد وگرنه آتش 
زیرخاکســتری اســت که آینده شــهر را در ســال های پیش رو تهدید 
می کند.«این بخشی از گفته های نفیسه واعظ شهرستانی، استاد روابط 
بین الملل و علوم سیاسی، عضو شورای پژوهشی دانشگاه و پژوهشگر 
توســعه شــهری در گفت وگو با ایسناســت که با نگاهی به آسیب ها، 
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه شهری در اصفهان، از »شهر پژوهی« 
به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر پژوهشــی یاد می کند و از تکاپو برای 
راه اندازی پژوهشکده ای در این زمینه سخن می گوید.در ادامه مشروح 

این گفت وگو را می خوانید.
چرا پرداختن به مباحث توســعه شهری و آسیب شناســی آن از منظر 
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه شهری در کالن شهری مثل اصفهان 

را ضروری می دانید؟
شهر پژوهی یک ضرورت انکارناپذیر اســت، در غیر این صورت مدیران 
شهری در کالن شهری مثل اصفهان در بند روزمرگی می افتند، درحالی که 
اگر پژوهش های سازمان یافته و مدونی در این زمینه وجود داشته باشد 
نقشه راهی برای دهه های آینده پیدا می کنند. یکی دیگر از ضرورت های 

تشکیل این پژوهشکده، انجام تحقیقات و اســتناد به تجارب و دانش 
اساتید و پژوهشــگران در رشــته های مختلف مرتبط با موضوع توسعه 
شهری این اســت که می توان با کمک اطالعاتی که جامعه دانشگاهی 
تولید می کند اقدام به توسعه گردشــگری مدرن در شهر اصفهان کرد. با 
توجه به اینکه گردشگری یکی از سه صنعت بزرگ درآمدزا در دنیاست، با 
انجام پژوهش های علمی می توان خألها را شناسایی کرد و قبل از تبدیل 
شدن به معضل، برای آن چاره اندیشــی کرد. به عنوان مثال در برخی از 
محالت اصفهان که پتانسیل گردشگری دارند باید اقدام به باز زنده سازی 
بافت های فرسوده کرد؛ مثل محله پل شهرستان. از دیگر ضرورت های 
تحقیق و تأمل به صورت متمرکز در زیر چتر پژوهشــکده توسعه شهری 
این اســت که باید به همه بایسته ها و ابعاد توســعه توجه کرد. چنانچه 
می دانید برای یک تصمیم گیری چند متغیر از هم اثر می گیرند و بر هم اثر 
می گذارند، مثل متغیر شخصیت، نقش، محیط و نظام بین الملل. بنابراین 
در کالن شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، تبریز و تهران هنگام تصمیم گیری 
عالوه بر اینکه متغیر شخصیت شهردار حائز اهمیت است، متغیر نقش 

هم به گونه خودآگاه یا ناخودآگاه بر فرایند تصمیم گیری اثر می گذارد.
به نظر شما از شهردار شهری مثل اصفهان چه انتظاراتی می رود؟

انتظاری که از شهردار اصفهان می رود می تواند با چند عامل ارتباط داشته 

باشد؛ یک عامل مسئله هویت شهروندان اصفهانی است که به یکسری 
پارامترها می بالند و افتخار می کنند و همین افتخارات روی هویت آن ها 
تاثیر گذاشــته و بر انتظارشان از نقش شــهردار تاثیر می گذارد، بنابراین 
پویایی و عملکرد یک شهردار امروز در اصفهان وابسته به توسعه فیزیکی 
شهر نیست و عملکرد فقط با توسعه فیزیکی شهر محاسبه نمی شود که 
مثال چقدر فضای سبز و آسفالت و پل سازی ایجاد شده، بلکه افزون بر آن 
انتظار دارند زیرساخت های شهر به گونه ای طراحی شود که باعث ایجاد 
فرصت های اقتصادی برای شهر شده و افق روشنی برای آینده اصفهان 
ترسیم شود. در شهرداری اصفهان باید پرسنل خالقی وجود داشته باشد 
که بتوانند زمینه ساز مدیریت پست مدرن در شهر اصفهان شوند. یکی از 
انتظارات مردم اصفهان این است که مدیریت شهری دانش بنیان باشد، 
به این معنا که تحقیقات و مطالعاتی که در رشــته های مختلف صورت 
می گیرد، مبنایی برای مدیریت شهری شود و مهارت با ترکیب دانش در 

مدیریت شهری اصفهان اعمال شود.
چرا توجه به مســئله حاشیه نشــینی، چرایی، روند و پیامدهای آن برای 

مدیران شهری حائر اهمیت است؟
برای قدرت اجتماعــی می توان ۷ منبع در نظر گرفــت، درحالی که بین 
قدرت اجتماعی و قدرت سیاســی تفاوت وجود دارد و اگر تعارض بین 
قدرت اجتماعی و سیاســی تشدید شــود باعث انقالب می شود. برای 
اینکه ببینیم چه کســانی در ســطح اجتماع قدرتمند هستند ۷ پارامتر 
وجود دارد؛ ۱- منابع مالی که شامل درآمد خالص و تسهیالت اعتباری 
می شود ۲- امکانات تولید خانواده ۳- فضای زندگی قابل دفاع به این 
معنا که هرچقدر ســطح برخورداری از امکانات قابل زیست باالتر باشد 
باعث قدرت اجتماعی بیشــتر می شــود و از همین جاست که محالت 
اعیان نشین و فرودست در شهرهای مختلف شکل می گیرند ۴- دانش 
و مهارت که شاید اصرار یکسری خانواده ها برای سرمایه گذاری سنگین 
و صرف وقت و هزینه برای اینکه فرزندشان حتمًا مدرکی بگیرد به همین 
دلیل است ۵- اطالعات مناسب خانواده ها ۶- عضویت در سازمان های 
اجتماعی مثل عضویت خانواده ها حتی در هیئت امنای مدرسه، مسجد 
یا صندوق های قرض الحسنه  ۷- دسترسی به شبکه های اجتماعی که 
از دیگر منابع قدرت اجتماعی برای خانواده هاست.خانواده هایی که در 
حاشیه شهرها زندگی می کنند یعنی به حاشیه شهر رانده می شوند و یا از 
ابتدا در حاشیه مستقر می شوند، از این ۷ منبع قدرت اجتماعی، بسیاری 
را ندارند، بنابراین حاشیه نشینان با فقر و کسری منابع قدرت اجتماعی 
روبه رو می شوند که همین کسری منابع قدرت اجتماعی، به کسری قدرت 

فرهنگی و قدرت سیاسی هم می انجامد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در 
صورت اجرای کامل پروژه تقاطع غیرهمسطح اتصال 
بلوار تابان به آسمان بار ترافیک منطقه ۱۴ و ترافیک 
عمومی منتقل می شــود، همچنین مشکالتی که در 
خصوص مباحــث ایمنی در آن منطقــه وجود دارد، 
نیز به اتمام می رسد.ابوالفضل قربانی در گفت وگو با 
ایمنا، در خصوص وضعیت پروژه تقاطع غیرهمسطح 
اتصال بلوار تابان به آســمان، اظهار کــرد: اقداماتی 
در خصوص این پروژه در دوره جدید آغاز شــده و در 
حال حاضر حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی برای 
پروژه تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان 
انجام و دیواره ها کار شده است، ادامه داد: امیدواریم 
این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود و در اختیار 
شــهروندان قرار گیرد، بنابراین در تالش هستیم تا 
طول زمان بهره بــرداری کاهــش یابد.نایب رییس 
شورای اســالمی شــهر اصفهان در خصوص پروژه 
تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان، اعتبار 
تصریح کرد: اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای 
پروژه تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان 
در نظر گرفته شــده که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان آن 
توسط شهرداری مرکزی و ۲۰ میلیارد تومان آن توسط 
شــهرداری منطقه ۱۴ اختصاص یافته اســت.وی 
گفت: کل پروژه به اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان 

نیاز دارد که تامین اعتبار شــده است، به صورت کلی 
برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی مشکلی نداریم 
و تالش می کنیم در موعد مقرر و طبق وعده ای که به 
مردم داده شده است، این پروژه ها را به پایان برسانیم.

قربانی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های عمرانی در 
مناطق کم برخوردار شهر، اضافه کرد: با توجه به اینکه 
پروژه در منطقه کم برخوردار واقع شــده، شــهرداری 
مرکزی بخش عمده تامین اعتبار این پروژه را برعهده 
گرفته است تا هرچه سریع تر شاهد بهره برداری این 
پروژه باشیم.وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای 
کامل پروژه تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به 
آسمان بار ترافیک منطقه ۱۴ و ترافیک عمومی منتقل 
می شود، همچنین مشکالتی که در خصوص مباحث 

ایمنی در آن منطقه وجود دارد، نیز به اتمام می رسد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر خبر داد:

کاهش ترافیک اصفهان با اجرای تقاطع تابان به آسمان

ثبت نام در مسابقه ملی زیوری برای اصفهان تا یک آذر ماه 
تمدید شد

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: شرکت در مسابقه ملی زیوری برای اصفهان تا 
ابتدای آذر ماه ۱۴۰۱ همزمان با روز اصفهان تمدید شد.محسن معصومی در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
پس از دریافت پیام هایی از جمع کثیری از دانشــجویان و هنرمندان مبنی بر کوتاه بودن زمان فراخوان 
مسابقه ملی زیوری برای اصفهان و هم زمانی آن با تعطیلی دانشگاه ها، دبیرخانه مسابقه تصمیم گرفت 
برای احترام به مخاطبان مهلت ارســال آثار را تمدید کند.وی با بیان اینکه تاکنــون آثار قابل توجهی به 
دبیرخانه مسابقه ارسال شده اســت، اضافه کرد: با توجه به تمدید فرصت ارسال آثار، دبیرخانه مسابقه 
برای افرادی که آثار خود را قبال ارســال کرده اند، حق بازنگری و ارسال مجدد را محفوظ می دارد.رییس 
اداره خالقیت و نوآوری های شهرداری اصفهان افزود: پس از برگزاری مسابقه »۴۰ وکتور از خط آسمان 
اصفهان« تصمیم گرفته شد وکتورهای خط آسمان اصفهان را در مسیر توسعه گردشگری و صنایع دستی 
به عنوان یادبودی از شهر در قالب زیورآالت توسط هنرمندان و طراحان معرفی کنیم؛ اما تاکید ما صرفا 
استفاده از این نشانه ها نیست و هنرمندان و طراحان می توانند از تمامی نمادها و نشانه هایی که معرف 
شهر اصفهان است در اثر خود استفاده کنند.وی ادامه داد: آخرین مهلت ثبت آثار یک آذر ماه و همزمان با 
survey. روز اصفهان است و عالقمندان به شرکت در مسابقه می توانند آثار خود را از طریق آدرس اینترنتی

prsln.ir/s/NuTocp ارسال کنند همچنین اخبار و اطالعات بیشتر از آدرس اینستاگرام رویداد به نشانی 
@Isfahan.skyline اطالع رسانی خواهد شد.

 

برگزاری پویش عفاف و حجاب در سه ایستگاه متروی اصفهان
مدیر پویش »فرشتگان سرزمین من« اصفهان گفت: پویش عفاف و حجاب در ایستگاه های متروی 
اصفهان به اجرا گذاشته می شود که تاکنون این طرح در سه ایســتگاه مترو عملیاتی شده است.فروغ 
جعفریان در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: پویش عفاف و حجاب هم راستا با پویش »فرشتگان سرزمین 
من« در اصفهان اجرایی شد. طرح پویش فرشتگان سرزمین من از سوی کانال دختران چادری شکل 
گرفته و عمر ۱۰ ساله ای دارد و در زمینه سبک زمینه عفیفانه بانوان کار می کند و تمرکز آن بر مسئله عفاف و 
حجاب است.وی با اشاره به اهداف این پویش افزود: ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب، ترویج امربه معروف 
و نهی از منکر، پاسخ به شبهات، تولید محتوا، فراخوان مسائل روز، ارتقای سواد رسانه ای بانوان، معرفی 
الگوی سبک زندگی اسالمی از اهداف برگزاری این کانال دختران چادری است.دبیر پویش فرشتگان 
سرزمین من با بیان اینکه از شش سال گذشته تاکنون، کانال دختران چادری، پویش فرشتگان سرزمین 
من را به صورت کشوری اجرا کرده است، تصریح کرد: فراخوانی از طریق کانال اعالم و با توجه به ظرفیت 
کانال، گروه هایی در سراسر کشور تشکیل می شــود تا در فرصت های تعیین شده طرح هایی تعریف و 

به صورت مردمی و آتش به اختیار اجرایی شود.
 

رییس مرکز هنرهای ملی و آیینی اصفهان مطرح کرد:

کم رنگ شدن مراسم آیینی با ورود مستقیم دولت
رییس مرکز تخصصی هنرهای ملی و آیینی اصفهان گفت: آیین ها از دل مردم و فرهنگ و آداب و رسوم 
عامه بیرون آمده است، تجربه ثابت کرده است هر جا که دولت به شکل مستقیم وارد این فعالیت های 
مردمی شده، آن آیین کمرنگ شده یا حتی از بین رفته است.منصور قربانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: آیین ها از دل مردم و فرهنگ و آداب و رسوم عامه بیرون آمده است، بنابراین اگر سایه دولت 
باالی سر آن باشد، شکل مردمی و آیینی خود را از دست می دهد و به سمت وسوی رخداد و رویداد می رود. 
همین موضوع تا حدودی کار ما را در این مرکز ســخت کرده زیرا باید بدانیم تا چه حدومرزی می توانیم 
در آیین ها ورود کنیم که شــکل حمایت دولتی محسوس و ملموس نباشــد تا آن رسم کهن مردمی از 
شکل آیینی خود خارج نشود.وی افزود: به تجربه ثابت شده هر جا که دولت به شکل مستقیم وارد این 

فعالیت های مردمی شده، آن آیین کمرنگ شده یا حتی از بین رفته است. 

با مسئولان

خبر روزاخبار

طی پنج ماه ابتدایی امسال انجام شد؛

اجرای 144 رای رفع مزاحمت 
کارگاه های صنفی در اصفهان

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در پنج ماه 
نخست امسال در بخش جلوگیری از نصب 
تابلوهای غیرمجاز تعــداد ۲۷۲۳ اخطاریه 
صادر و ۸۸۰ مــورد نصب تابلــوی غیرمجاز 
رفع تخلف شــده اســت، گفت: در راستای 
اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع 
مزاحمت کارگاه های صنفی نیز ۱۴۴ رای اجرا 

شده است.
روح ا... ابوطالبی در گفت وگو با ایمنا، ضمن 
ارائه گزارشــی از عملکرد اداره کل پیشگیری 
 و رفع تخلفات شــهری شــهرداری در پنج

 ماه نخســت امســال، اظهار کــرد: در این 
 مدت برای رفع و پیشــگیری از تخلف ســد 
معبر ۱۳ هزار و ۴۱۲ تذکر و ۳۴۳۶ اخطاریه 
صادر و رفع تخلف ۱۲ هزار و هشت متصدی 
صنف انجام شده اســت.وی ادامه داد: در 
بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز 
تعــداد ۲۷۲۳ اخطاریه صــادر و ۸۸۰ مورد 
نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکــه در پنج 
ماه نخست امسال در راســتای جمع آوری 
خودروهــای فرســوده رها شــده در معابر 
شــهر ۴۱۲ اخطاریه صــادر و ۱۰۲ خودروی 
فرسوده رها شــده جمع آوری شده ، گفت: 
در این مدت ۵۰۲ دســت فروش و ۲۰۶ نفر 
متکدی جمع آوری و ســاماندهی شــدند.

وی با بیان اینکه در مدت پنــج ماه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۱ در بخــش کنترل ســاختمان 
در راســتای جلوگیــری از ادامــه فعالیت و 
 تعطیلی کارگاه های ســاختمانی متخلف یا
  بدون مجــوز و پروانه از ۵۷ مــورد احداث

 زمین بایر جلوگیری شــده است، افزود: در 
این مدت از افزایش طبقات ۷۹۰ ساختمان، 
تعمیرات داخلی غیرمجاز ۱۵۶۷ ساختمان، 
تبدیل وضعیت ۵۶۶ ســاختمان و فعالیت 
۶۳۱۰ کارگاه ســاختمانی متخلــف نیــز 

جلوگیری شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تاکید کرد:

تجمع در محل حادثه؛ ممنوع
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: گاهی ممکن است جان افراد حادثه دیده به دلیل تجمع بی مورد افراد در محل حریق یا حادثه 
مورد تهدید قرار گیرد که از آنها درخواست داریم با نیروهای آتش نشانی و تمام عوامل امدادی همکاری الزم را داشته باشند.فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: امدادرسانی به 
حادثه دیدگان توسط سازمان آتش نشانی سه چالش اساسی دارد که هر از گاهی اتفاق می افتد.وی ادامه داد: آدرس دهی نامناسب، بازنکردن مسیر برای عبور خودروهای 
آتش نشانی و امدادی و تجمع در محل حریق یا حادثه سه چالشی است که برای امدادرســانی وجود دارد که تجمع شهروندان در اطراف محل حریق یا حادثه می تواند 
خسارات جبران ناپذیری را برای آنها به وجود آورد.کاوه آهنگران خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه گاهی احتمال گسترش حریق یا حادثه وجود دارد، نصب نوار خطر نیز 
کارساز نیست و می تواند جان و مال شهروندان دیگر را مورد توجه قرار دهد.وی اضافه کرد: سروصدای ایجاد شده و تداخل در رفت وآمدهای نیروهای آتش نشانی از جمله 
مواردی است که با تجمع در محل حادثه نیروهای این سازمان را با چالش مواجه می کند.بعضی مواقع الزم است تجهیزات بیشتری به محل حادثه وارد شود، اما برخی 

شهروندان برای گرفتن عکس و فیلم در این محل تجمع و مسیر را برای تردد نیروها و تجهیزات آتش نشانی مسدود می کنند.

حمام تاریخی احمدآباد 
در آستانه نابودی

حمام تاریخی احمدآبــاد در محله قدیمی 
جوی آباد )گیو آباد( اصفهان واقع شــده 
است و احداث باغ ویال در جبهه غربی حمام، 
جاده خاکِی ایجادشده براثر عبور و مرور در 
مجاورت شرقی این محل و شخم زنی زمین 
زراعی در جبهه جنوبی ایــن بنای تاریخی 
بدون توجه به حریم و عرصه بقایای این اثر 
که احتمااًل به دوران پیش از قاجار و یا اوایل 
قاجار تعلق دارد، از جمله دالیل اصلی برای 

تخریب تدریجی این اثر تاریخی است.

وز عکس ر

عکس: ایسنا



   

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از رونمایی طرح تفصیلی ۶ شهر 
استان همزمان با هفته دولت خبر داد.علیرضا قاری قرآن اظهار داشت: استان 
اصفهان به لحاظ دارا بودن ۱۱۴ شــهر و از طرفی روابــط متقابل و درهم تنیده 
کالن شهر اصفهان با شهرهای واقع در مجموعه شــهری، از بزرگ ترین شبکه 
و نظام سکونتگاه شهری در بین اســتان های کشور برخوردار است. وی اذعان 
داشت: با توجه به تعدد شهرهای استان و ســیر مراحل طوالنی بررسی طرح 
های تفصیلی رویکرد این اداره کل در خصوص بررســی این طرح ها برگزاری 
جلسات متعدد و منظم کمیته کارشناسی است که براین اساس برنامه ریزی 
های الزم به عمل آمده تا در حد امکان برســی و تصویب طرح های تفصیلی با 
توجه به وسعت برخی شهرهای اســتان در کمترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان بیان داشــت: با تالش های به عمل 
آمده، طرح تفصیلی شش شهر استان با اعتبار بیش از شش میلیارد ریال در 
هفته دولت سال جاری رونمایی می شود. وی اضافه کرد: این طرح ها مربوط 
به شهرهای گوگد )به مساحت محدوده ۲۵۲.۷ هکتار(، گلشهر )به مساحت 
محدوده ۹۴۷.۸ هکتار(، پیربکران )به مساحت محدوده ۳۸۳.۱ هکتار(، دهق 
)به مساحت محدوده ۲۰۳.۸ هکتار(، سفیدشهر )به مساحت محدوده ۱۸۴ 
هکتار( و رضوانشهر )به مســاحت محدوده ۲۶۹.۵ هکتار( است.  قاری قرآن 
توضیح داد: از مجموع ۱۰۱ شهر مشــمول نظام تهیه طرح های جامع، ۹۸ شهر 

استان دارای طرح جامع مصوب و ابالغی و ۳ شهر باغبهادران، کامو - چوگان 
و جوشقان قالی مصوب و در مرحله اصالح و طی فرآیند ابالغ است.  وی ابراز 
کرد: برای چند ماه آینده می توان این نوید را داد که کلیه شــهرهای مشــمول 
نظام طرح های جامع شهری استان به صورت ۱۰۰ درصد از طرح های توسعه و 
عمران شهری برخوردار می شوند.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
خصوص وضعیت طرح های تفصیلی استان اذعان داشت: از مجموع ۹۸ شهر 
دارای طرح جامع مصوب و ابالغی، هم اکنون ۴۴ شــهر دارای طرح تفصیلی 
مصوب است که طرح تفصیلی ۳۰ شهر ابالغ شــده و طرح تفصیلی ۱۴ شهر 
دیگر در مراحل نهایی ابالغ است.وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان به دلیل 
تهیه و تصویب تنوعی از طرح های توسعه شهری و فراشهری در مقیاس های 
منطقه ای، ناحیه ای و شهری و با پوشش ۱۰۰ درصدی پهنه سرزمین در استان 
اصفهان، دارای کامل ترین نظام سلســله مراتبی طرح های توســعه شهری و 
فراشهری در کشور است.گفتنی است؛ تهیه طرح های تفصیلی به عنوان طرحی 
که در چارچوب اسناد و ضوابط طرح های جامع، حدود ثبتی و ملکی، وضعیت 
دقیق کاربری ها، تراکم ها و گذرها را در سطح شهر و به تفکیک محالت واقع در 
آن مشخص کرده و اولویت های مربوط به نوسازی و بهسازی را تعیین می کند، 
از سال ۱۳۹۳و برای شهرهای مشمول این طرح در دســتور کار اداره کل راه و 

شهرسازی استان قرار گرفت.  

در هفته دولت صورت می گیرد؛

افتتاح 12 طرح آبرسانی در شهرها و روستاهای استان اصفهان

همزمان با هفته دولت در استان اصفهان صورت گرفت؛

رونمایی از طرح تفصیلی ۶ شهر استان اصفهان

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: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

نشست کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با موضوع 
بررسی فعالیت های شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با حضور اعضای این کمیسیون، معاونان شهرداری اصفهان و مدیران 
شهری در محل مجتمع گردشگری صفه برگزار شد. در این نشست محسن رنجبر، معاون 
مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان اظهارداشت: هنگامی که شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان به مدیریت جدید آن واگذار شد، 
این شرکت به لحاظ نیروی انسانی مشکالت فراوانی داشت و نیروهای این شرکت دچار 
بی انگیزگی شــدیدی بودند. وی با بیان اینکه انتخاب هیئت مدیره کارآمد برای شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان از تاکیدات 
شهردار بود، افزود: این موضوع با موفقیت انجام شد و با پشتیبانی هایی که دوره ششم 
شورای اسالمی شــهر انجام داد، منابع اعتباری خوبی به این شرکت اختصاص یافت. 
پس از توقف طوالنی، پلمب تله سیژ ناژوان، تله کابین صفه و واگذاری که در شهر رویاها 
در دوره قبل مدیریت شهری انجام شده بود، همگی رفع و در فرآیندهای عملکردی بهبود 
حاصل شد و امروز شاهد موفقیت روزافزون این شرکت در عرصه ارائه خدمات تفریحی 
به شهروندان و گردشگران هســتیم. رنجبر تصریح کرد: الزم است هم افزایی کامل در 
مجموعه مدیریت شهری انجام شود تا شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان در مسیر توسعه آتی خود قرار بگیرد و ضروری است تا 
در مسیر توسعه زیرساخت های تفریحی گام برداریم. ظرفیت شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری فراتر از شهر اصفهان و حتی کشور ایران 

است و می تواند در منطقه نیز به ارائه خدمات بپردازد.

شرکتتوســعهســیاحتیســپاهانمیتواندبسترسازمناســبتبهمنظور
توسعهامکاناتگردشگریباشد

سیدامیر سامع، رییس کمیسیون بهداشت، سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
گفت: ابتدا باید شرح وظایف و اهدافی که در اساسنامه سازمان گردشگری در گذشته 
تصویب شده است را بررسی و بازنگری کنیم، سپس چهارچوب های موتور محرک آن 
تهیه شود. شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری 
اصفهان باید سعی کند در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه دهد، در واقع این شرکت باید 
یک بسترساز مناسب و هماهنگ کننده جهت توســعه امکانات گردشگری در شهر 
باشد.وی با بیان اینکه در حال حاضر توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان در زمینه امکانات فنی، نیروی انسانی متخصص و شناخت 
دستورالعمل ها در کشور منحصر به فرد اســت، افزود: این شرکت در بخش طراحی، 
مشاوره و نظارت بر اجرا در بحث باالبرها در کشور می تواند نقش اصلی داشته باشد و 

این یکی از عرصه های درآمدی شرکت تلقی می شود.

انجامهزارانســاعتاقداماتفنیومهندســیدرمســیراستانداردسازی
ابرسازههایتفریحیاصفهان

سعید ساکت، مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با اشاره به پنج هزار ریز اقدام به منظور استانداردسازی تله کابین صفه 
اظهارداشــت: تله کابین صفه بعد از نزدیک به ۹ ماه تعطیلی، آذرماه سال ۱۴۰۰ با رویکرد 
ارتقای سطح ایمنی و سالمت شهروندان و گردشگران نصف جهان و همچنین بهبود شرایط 
بهره برداری، با کار جهادی و شبانه روزی بیش از ۴۰ نفر در فرایند استانداردسازی قرار گرفت. 
تله کابین صفه از بیست وهشتم اسفندماه سال گذشته بار دیگر مجوز بهره برداری خود را 
از سازمان ملی استاندارد دریافت کرد و از نوروز ۱۴۰۱ پذیرای مردم و گردشگران اصفهان 
شد.وی با اشاره به شاخص ترین اقدامات انجام شده در فرآیند استانداردسازی تله کابین 
صفه در مدت ۳ ماه فعالیت جهادی، گفت: اســتاندارد سازی تله کابین با فعالیت ۷۵۰۰ 
نفر- ساعت کار در بخش های تاسیسات مکانیکی، برقی و عمرانی، ۴ هزار نفر – ساعت 
فعالیت های کارشناســی، اجرایی، خدماتی، ایمنی و اقتصادی انجام شده است. مهار 
بوکسل، بررسی وزنه تعادل و تست شفت تمامی قرقره های سیستم کشش خط و کانتر 
وزنه در ۹ شبانه روز، مهار وزنه ۶۰ تنی خط یک تله کابین با ساخت سازه وینچ دست ساز 
کارشناسان تخصصی شرکت برای نخستین بار از مهم ترین اقدامات برای استاندارد سازی 
تله کابین بوده است.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان تصریح کرد: اصالح و متعادل سازی حرکت وزنه تعادل خط 
تله کابین پس از نزدیک به ۱۷ سال برای نخستین بار، خرید متریال و ساخت شفت اصلی 
تله کابین با تکنولوژی کامال بومی و مطمئن با تایید سازمان ملی استاندارد، انجام بیش از 
پنج هزار عنوان اقدام فنی، مکانیکی، خدماتی، اجرایی و مهندسی در مجموعه گردشگری 
صفه، خرید بیش از ۱۷ هزار قطعه مورد نیاز فرآیند استانداردسازی از دیگر اقدامات شرکت 
برای ایمن سازی تله کابین صفه اســت؛ البته در فرآیند استاندارد سازی تله کابین صفه 

بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

هزینه۳۰میلیاردریالیبرایاستانداردسازیتلهسیژ
وی از آماده باش مهندسی در تله سیژ ناژوان خبر داد و گفت: طوالنی ترین خط تله  سیژ 
اتوماتیک ایران از جمله ابرسازه های تفریحی کالن شهر اصفهان قلمداد می شود که در 
حاشیه زاینده رود با مسافتی بالغ بر ۱۹۲۵ متر به شهروندان خدمت رسانی می کند. 
پس از توقف ۹ ماهه این مجموعه، استانداردســازی این خــط با توان متخصصان، 
مهندســان فنی و همکاران توانمند شــرکت انجام شــد و پــس از ۱۰۳ روز فعالیت 
شبانه روزی و فشرده، این ابرســازه تفریحی بیست وششم اسفندماه ۱۴۰۰، بار دیگر 
مجوز بهره برداری خود را از ســازمان ملی اســتاندارد دریافت کرد و از نوروز ۱۴۰۱ در 
اختیار گردشگران نصف جهان قرار گرفت.ساکت با اشاره به شاخص ترین اقدامات 
فنی فرآیند استانداردسازی تله سیژ که در مدت سه ماه انجام شد، خاطرنشان کرد: 
استانداردسازی تله ســیژ ناژوان با فعالیت بیش از ۲ هزار نفر ساعت کار کارشناسی، 
اجرایی، خدماتی، ایمنی و اقتصادی و اجرای بیش از ۷۵۰۰ نفر ساعت کار تاسیسات 
مکانیکی، برقی و عمرانی انجام شده است. برای استانداردسازی تله سی یژ ناژوان۳۰ 
میلیارد ریال هزینه شده است، عملیات مقاوم سازی در مقابل خردگی و فرسایش 
برای ستون های اصلی هر ۲ ایستگاه تله سیژناژوان، بازسازی تجهیزات موتورخانه و 

سیستم کشش خط تله سیژ از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش است.

ایمنسازی۷۰دستگاهبازیشهررویاها
وی با اشاره به ایجاد فرصت های جذاب برای افزایش نشــاط در شهر رویاها، گفت: 
وسیع ترین مجموعه تفریحی شهربازی کشور، در کمربندی شرق اصفهان با بیش از ۱۷ 
هکتار مساحت در دو بخش بازی های فضای بسته و فضای باز فعال است. مجموعه 
شهر رویاها در سه ماه پایانی ســال ۱۴۰۰، بار دیگر در فرآیند استانداردسازی و بهبود 
فعالیت خود قرار گرفت و مجوز بهره برداری یک ساله خود را با تایید اداره کل استاندارد 
استان اصفهان دریافت کرد.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 

و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با بیان اینکه ظرفیت پذیرش روزانه در مجموعه 
شهر رویاها به صورت همزمان شش هزار نفر است، تصریح کرد: استانداردسازی شهر 
رویاها با فعالیت بیش از شش هزار نفر ساعت کار فنی، مکانیکی، تاسیساتی و برقی 
و بیش از ۱۰ هزار نفر- ســاعت اقدامات خدماتی، عمرانی، زیباسازی، فضاسازی و 
بازرگانی انجام شده است.وی از راه اندازی و بهره برداری دو بازی سینمای چندبعدی 
دنیای زیرآب و همچنین دنیای آبی مجموعه شهر رویاها بعد از نزدیک به ۳ سال خبر 
داد و تصریح کرد: دریافت و تمدید مجوز استاندارد بهره برداری مجموعه دو ماه زودتر از 

پایان دوره ضرورت نیز با تالش همکاران تحقق یافت.

احداثبزرگترینچرخوفلککشوردراصفهان
ساکت با اشاره به ارتقای زیرســاخت های تفریحی شهر زندگی، از ورود ابرسازه های 
تفریحی به نصف جهان خبر داد و گفت: ایجاد زیرســاخت های تفریحی و سیاحتی 
مناسب برای اصفهان به عنوان »شهر زندگی«، از جمله مهم ترین رویکردهای مدیریت 
شهری این کالن شهر است و این شرکت در این راستا، برنامه های مهمی را در دستور 
کار خود قرار داده است.وی در خصوص مهم ترین اهداف و برنامه های پیش روی این 
شرکت، تصریح کرد: توسعه ابرسازه های تفریحی کالن شهر اصفهان با رویکرد ارتقای 
گردشگری نصف جهان و جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در حوزه گردشگری و تفریح 
اصفهان در اولویت برنامه های این شرکت است.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با بیان اینکه درصدد احداث 
بزرگ ترین چرخ و فلک ایران و یکی از پنج چرخ و فلک بزرگ دنیا با عنوان چشــم 
اصفهان به ارتفاع ۲۲۲ متر هستیم، اظهار کرد: احداث خط دوم تله سیژ ناژوان به طول 
بیش از پنج کیلومتر حد فاصل میدان سهروردی تا کوه آتشگاه و راه اندازی خط دوم 
تله کابین صفه حدفاصل ایستگاه دوم تله کابین تا قله کوه صفه در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: احداث مجموعه بانجی جامپینگ، رستوران گردان و زیپ الین دوچرخه 
در مجموعه شهر رویاها، احداث پارک آبی بزرگ اصفهان، راه اندازی مجموعه تم پارک 
بزرگ اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی، احداث بزرگ ترین شهربازی معارفی 
در استان اصفهان از جمله برنامه های این شرکت در راستای توسعه زیرساخت های 
تفریحی شهر اصفهان است.ساکت خاطرنشان کرد: نقطه یابی گردشگری به منظور 
جانمایی و احداث شــهربازی های مناطــق اصفهان، احداث پــارک برفی اصفهان، 
راه اندازی مرکز بولینگ مجموعه گردشگری ناژوان، اجرای مجموعه خیابان غذا در یکی 
از نقاط طالیی کالن شهر اصفهان نیز از مهم ترین برنامه های این شرکت است.وی در 
پایان اظهار کرد: بهبود معماری ایستگاه های یک و دو تله کابین صفه، راه اندازی هتل و 
مجموعه تجاری شهر رویاها، اصالح سامانه فروش بلیت مجموعه شهر رویاها و بهبود 

فرآیندهای اقتصادی مجموعه ها از دیگر اولویت های این شرکت است.

به مناسبت هفته دولت، ۱۲ طرح آبرسانی در ۱۶ روستا و ۴ شهر در سطح استان 
اصفهان افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به اهمیت خدمت رسانی 
به جمعیت روستایی گفت: در هفته دولت ۸ طرح آبرسانی به ۱۶ روستا با هزینه 
۳۸۳ میلیارد ریال باتوجه به سیاست گذاری درحوزه تامین آب شرب بهداشتی 
و پایدار روستاها به بهره برداری می رسد.حسین اکبریان با بیان اینکه افزایش 
و ایجاد ثبات در جمعیت روستایی با تامین آب شرب و بهداشت به عنوان پایه 
اساسی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه روســتاییان به شهرها میسر می شود، 
اعالم کرد: اصالح شبکه آب شرب روستای بتلیجه بویین میاندشت، آبرسانی 
به ۲ روستای دره مهدیقلی و ونک علیای چادگان، آبرسانی به مورچه خورت و 
نواحی جمعیتی مجاور آن در شاهین شهر، اصالح و توسعه شبکه آب روستای 

کلهرود شاهین شهر،آبرســانی به ۶ روستای دهاقان ، آبرســانی به روستای 
کی کوهپایه ، آبرســانی به روستای نسار اســکندری فریدن و اصالح و توسعه 
 شبکه آب روســتایی منطقه بادرود از مهم ترین طرح های تامین و توسعه آب

 شرب پایدار روستاها در استان اصفهان است که در هفته دولت به بهره برداری 
می رسد .وی افزود: با اجرای طرح های آبرسانی به ۱۶ روستا در استان اصفهان 
۱۲ هزار و ۹۷۱ نفر در قالب ۴ هزار و ۳۸۰ خانوار از آب شــرب سالم و بهداشتی 
بهره مند می شــوند.مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به ایجاد زیر 
 ساخت های الزم برای تامین آب شرب روستاییان تصریح کرد: احداث ۲ باب
  مخزن ، ۴ ایستگاه پمپاژ، و اصالح و توســعه ۱۷ کیلومتر شبکه توزیع و اجرای

 ۵۰ کیلومتر خط انتقال به منظور دسترســی پایدار روســتاییان به آب شــرب 
عملیاتی شده است.

نمایشگاه بین المللی اصفهان طی روزهای دهم تا سیزدهم شهریورماه میزبان 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع وابســته خواهد بود.به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که با حضور ۱۵۰ شرکت از هشت استان 
کشور برگزار می شود، شــرایطی فراهم می آورد تا شرکت های فعال در زنجیره 
تامین فوالد، به ارائه توانمندی ها، ظرفیت ها، محصوالت و خدمات خود بپردازند.

این دوره از نمایشــگاه فوالد اصفهان در ۱۶ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و 
هشت هزار مترمربع فضای مفید برگزار می شــود و دستاوردهای شرکت های 
فعال در زمینه های تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی )ریختهگری، عملیات 
حرارتی، آبــکاری و پرداخت، متالــورژی پودر(، خدمات صنعــت متالورژی 
)مواد اولیه و کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، 
تست ها(، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی وابســته )جرثقیل ها، ژنراتورها، 
موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، روان کارها و 
روغن های صنعتی، صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( 
و شــکل دهی فلزات )نورد، آهنگری و جوشــکاری، تراشــکاری، برشکاری و 
پرسکاری( را به نمایش می گذارد.چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان با حضور شرکت هایی 
از استان های تهران، اصفهان، ســمنان، یزد، خراسان رضوی، مازندران، کرمان 

و خوزستان برگزار می شــود؛ همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، 
کره جنوبی، ســوئد، هند، چین و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند. این 
نمایشگاه در حالی برگزار می شود که نســبت به دوره های پیش از آن، افزایش 
کیفیت محسوسی را به نمایش می گذارد و برندهای مطرحی را در حوزه فوالد 
گرد هم جمع کرده است. از جمله این برندهای مطرح می توان به شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، شرکت ســهامی ذوب آهن، مجتمع فوالد ســپید فراب کویر، 
شــرکت مادرتخصصی توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
مجتمع نورد گالوانیزه دشتســتان راد، فوالد ظریف، حامی آلیاژ آســیا، صنایع 
فوالد کاویان گهر سیرجان، کهرباگستر، پارت گوال گیتی، مهندسی فناور معادن 
و فلزات )MMTE(، ایریتک، گروه صنعتی زرین، ابتکار سوله سپاهان و گروه 
صنعتی سپافیل اشــاره کرد.در کنار این نمایشگاه نشست  هم اندیشی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با انجمن ســنگ آهن ایران و اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز برگزار می شود؛ همچنین برگزاری تور بازدید توسط خوشه ریخته گری ایران 
در این نمایشگاه، از جمله نکات حائز اهمیت این رویداد نمایشگاهی به شمار 
می رود.عالقه مندان به بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابســته می توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۸ 
روزهای دهم تا سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع 

در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

بررسی عملکرد شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان در کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان:

 ظرفیت شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان فراتر از شهر اصفهان و حتی کشور است

اصفهان، میزبان معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالد کشور می شود
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شرکت تولید نیروی برق اصفهان م الف:1371331

شرکتمناقصهگزار:شرکتتولیدنیرویبرقاصفهان

مبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعموضوعمناقصهشمارهمناقصه
شرایطوالزاماتورودبهمناقصهکار)شرکتدرمناقصه(-ریال

۴۰۱/۱۰۰۷
 L.P.C سیل سیت های مورد نیاز کمپرسور
و H.P.C و فری توربین نیروگاه گازی هسا

با ارزیابی انجام می شود ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰

نحوهدریافتوتحویلاســنادمناقصه:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و 
تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما 
در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره ۳۷۸۷۱۷۸۱ و ۳۷۸۷۱۷۸۵-۰۳۱ داخلی 

 )۸۰۱۶
مهلتدریافتاســنادمناقصه:از روز ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ لغایت روز 

سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نوعتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار)شرکتدرمناقصه(:ضمانت نامه بانکی معتبر 
یا فیش واریز وجه نقد به حساب شــماره ۴۱۰۱۱۲۱۱۳۰۲۳۲۱۶۲ نزد بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران به نام پرداخت در آمد شرکت تولید نیروی برق اصفهان
مهلتومحلتحویلپاکتهایمناقصه:نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات 
مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. ضمنًا الزم است صرفًا 
پاکت )الف( به صورت فیزیکی تحویل امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید برق 
اصفهان به نشانی اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه، جنب 
ساختمان معاونت بهره برداری، کدپستی ۸۱۷۸۶۱۵۶۵۱ گردد و پاکت های )ب ( و 

)ج( صرفًا از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
زمانومحلبازگشــاییپاکتهایمناقصه: ســاعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ 

۱۴۰۱/۰۶/۲۸ سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان
سایرشرایطمناقصه:

۱- به پیشنهادهایی که فاقد ســپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

۲- به درخواست ها و مدارک ارسالی پس از ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- اطالعات تماس »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام 
مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکــی )توکن( : مرکز 
 تمــاس: ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ ، دفتر ثبــت نــام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸ 
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه(

بخش »ثبت نام / پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است. ( 
۴- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
۵- ضمنًا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

www.setadiran.irwww.tpph.irhttp://iets.mporg.ir

شرکتتولیدنیروینوبت دوم
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