
شهردار اصفهان:

 50 طرح در حوزه
  سازمان ها و مناطق

  در شهر اصفهان
 افتتاح می شود

مسئول آزمایشگاه های استان:

 تست سریع کرونا
 غیر قانونی است
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 مدیرامور آزمایشگاه های 
محیط زیست استان:

 باران هم هوای
 اصفهان را پاک نکرد
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در سال جهش تولید محقق شد؛

افزایش ۱۳ درصدی تولید 
برق در نیروگاه اصفهان

افتخارآفرینی در 
گروه فوالد مبارکه 
با کسب رکوردهای 

پی در پی
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کدها به کمک مهار کرونا می آیند
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 مسئوالن تسلیم افزایش قیمت شدند 
 دالیل ضد و نقیض گرانی مرغ در اصفهان؛ 
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معاون اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان خبر داد:

خانه های امن، یکی 
از راه های کاهش 
خشونت علیه زنان

باری دیگر یکی از فرزندان برومند و شایسته کشورمان که عمر بابرکت خود را در راه اعتالی پرچم 
اسالم و انقالب و نام ایران صرف نمود، شهد شیرین شهادت را نوشید و روح بلندش آسمانی شد. 
شهادت دانشمند ارشد و برجسته کشورمان دکتر محســن فخری زاده را تبریک و تسلیت عرض 
نموده و برای همکاران ایشــان و خانواده گرانقدر آن شــهید، صبرجمیل و برای این شــهید عزیز 

همنشینی با ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( را از درگاه ایزد منان مسالت داریم.

روزنامه زاینده رود

»من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا ا... 
علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال«

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8
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تب افزایش افسار گسیخته قیمت مرغ  مرضیه محب رسول
در کشور دامن اصفهان را گرفت و این در 
حالی است که هیچ مسئولی کمر همت برای مدیریت قیمت این کاالی 
اساسی در سفره خانوارهای ایرانی را نبسته است.هر چند افزایش 
قیمت مرغ در بازار و به ویژه در اصفهان خودسرانه بوده و مصوبه ای 
برای افزایش قیمت مرغ نداریم؛ اما باید توجه داشت که هیچ مسئولی 
برخورد با این افزایش را گردن نمی گیرد و آنچه از اظهارات مسئوالن 
برداشت می شود، تسلیم شدن آنها در برابر این افزایش روز افزون 
قیمت مرغ است.بازرس اتحادیه گوشت سفید اصفهان در این ارتباط 
افزایش نرخ دالر و واردات نهاده های طیور از چهار هزار و ۶۰۰ تومان به 
۲۳ هزار تومان طی چهار ماه را اصلی ترین دلیل افزایش قیمت مرغ 
در بازار می داند و می گوید: مسئله اصلی این است که این افزایش 
قیمت تامین نهاده ها منجر به کاهش جوجه ریزی شده و مرغداران 

حاضر به تولید نیستند.
سروش علویان با بیان اینکه قیمت گذاری هایی که امروز در اصفهان 
برای گوشت مرغ انجام می شود به اجبار است، اضافه می کند: در این 
زمینه طی چند روز اخیر شکایاتی را داشتیم، چرا که مغازه داران با 
کاهش فروش مواجه شده و این امر در پرداخت هزینه های جاری 
واحدهای صنفی آنها خلل ایجاد می کند.علویان، صادرات مرغ را یکی 
دیگر از دالیل افزایش قیمت و کمبود مرغ در بازار اصفهان می داند و 
می گوید: برای ما فیلم هایی ارسال شده که هزاران تن از مرغ های 
تولید داخل در کامیون هایی در صف برای خروج از مرز و ورود به 
کشورهای عراق و ارمنستان هستند و این در حالی است که مرغداران 
تمایلی به فروش محصول خود در داخل کشور ندارند.وی با بیان اینکه 
صادرات مرغ به بهانه واردات ارز در حال انجام است، می افزاید: باید 
توجه داشت که افراد خاص روی واردات ارز دست گذاشته اند و بازار هر 
محصول در دست فردی خاص است و بازار مرغ هم از این موضوع دور 
نیست.اما در این ارتباط معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
اصفهان، بزرگ ترین مقصر افزایش کنونی قیمت مرغ را عدم جوجه 
ریزی مرغداری ها در از ۱۲ تا ۱۹ مهر ماه می داند و می گوید: این امر 
حاصل هماهنگی تشکل مرکزی تولید جوجه یک روزه در تهران بود 
که به مدت یک هفته در مهر ماه جوجه ریزی در کشور نداشته باشیم.

حسین ایراندوست می افزاید: عدم تامین نهاده ها نیز در این زمینه و در 
کنار آن افزایش قیمت گوشت قرمز مزید بر علت شد تا شاهد افزایش 
قیمت مرغ باشیم.وی با بیان اینکه به رغم کاهش جوجه ریزی در 
استان اصفهان در مهر ماه اما شاهد افزایش تولید مرغ در مرغداری ها 

هستیم، اظهار می کند: میانگین آمار کشتار مرغ طی چند شب اخیر 
در استان اصفهان ۴۴۷ تن بوده و میانگین این آمار در آبان ماه نیز 
به ۴۹۵ تن بوده است و در این زمینه شاهد تنها کاهش ۱۰ درصدی 
تولید  در استان هستیم.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
اصفهان که معتقد است کاهش کشتار مرغ در کشتارگاه ها نمی تواند به 
این میزان افزایش قیمت مرغ را در بازار باال ببرد، ابراز می کند: در این 
بین دالالن نقش بسزایی دارند و تب افزایش قیمت در کشور دامن 

اصفهان را نیز گرفت.
رییس اتحادیه گوشت سفید اصفهان نیز بر این باور است که مرغدار، 
کشتارگاه و فروشنده مرغ مقصران افزایش قیمت مرغ نیستند.

محمدعلی فروغی ابری، وقفه در جوجه ریزی و عدم تحویل به موقع 
نهاده های طیور را عامل افزایش قیمت مرغ می داند و می گوید: 
قیمت دولتی نهاده ها دو هزار تومان و آزاد آن ۱۷ هزار تومان است 
و مرغدار در برهه ای از زمان به دلیل عدم تحویل نهاده ها متضرر 
شد.وی ادامه می دهد: قیمت مرغ طی ۳۰ سال نصف قیمت 

گوشت و قیمت تخم مرغ نصف قیمت مرغ بود و در حال حاضر  
قیمت مرغ در حال نزدیک شدن به قیمت واقعی اش است. رییس 
اتحادیه گوشت سفید اصفهان همچنین به اقدامات در دستور کار 
برای متعادل کردن قیمت مرغ در بازار اصفهان اشاره می کند و 
می گوید: ۵۰۰ تن مرغ منجمد به سازمان صمت و ۶۰۰ تن نیز به 
بسیج برای توزیع در سطح شهر تحویل داده شده که قیمت هر 
 کیلو از این مرغ برای استفاده مصرف کننده ۱۵ هزار تومان در نظر 

گرفته شده است.
با کاهش نوسانات قیمت مرغ در بازار، بخش قابل توجهی از این 
افزایش ماندگار خواهد بود؛ اما در این بین باید توجه داشته باشیم 
که چه کسی پاسخگوی این افزایش قیمت کاالهای اساسی در بازار 
و عدم افزایش حقوق بیش از ۷۰ درصد مردم ایران که از قشر کارگران 
هستند، خواهد بود؟ از این رو پیشنهاد بسیاری از کارشناسان این 
است که مردم باید با نخریدن کاالی گران قیمت در یک بازه زمانی 

دوباره به بازگشت قیمت و شکستن حباب ها کمک کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات:

 قیمت هر کیلوگرم شیر به ۵,300 تومان رسید
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات اصفهان گفت: واحدهای صنفی موظف به فروش 
هر کیلوگرم شیر با قیمت پنج هزار و ۳۰۰ تومان در روند خرید و فروش بازار هستند.محمدرضا 
لرعایایی اظهار کرد: مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت هر کیلوگرم شیر درب  امین ا
دامداری را چهار هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و واحدهای صنفی این اتحادیه از زمان ابالغ این 
مصوبه شیر را با قیمت جدید مصوب تهیه می کنند.وی افزود: هزینه حمل و نقل و ارزش افزوده 
واحدهای صنفی نیز در مغازه به این قیمت مصوب اضافه شده و نرخ تمام شده هر کیلوگرم شیر 
برای مصرف کننده بدین شکل تعیین می شود.رییس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات اصفهان 
تصریح کرد: واحدهای صنفی موظف به فروش هر کیلوگرم شیر با قیمت پنج هزار و ۳۰۰ تومان 
در روند خرید و فروش بازار هستند.امین الرعایایی اضافه کرد: افزایش قیمت دیگر لبنیات مورد 
نیاز مردم همچون ماست، پنیر و … که محصوالتی شیر پایه هستند نیز با افزایش نرخ مصوب هر 
کیلوگرم شیر محتمل است.وی ادامه داد: بازرسی از واحدهای صنفی فعال این اتحادیه به جهت 
پایش و نظارت بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد مقابله با ویروس 

کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مستمر ادامه دارد.

کمبود دو میلیون و سیصد هزار تن نهاده دامی در کشور
در کشور دو میلیون و سیصد هزار تن کمبود نهاده دامی داریم. رییس کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: ۲۰ درصد نهاده های 
۶ دهم  ۹ میلیون تن ذرت، چهار و  ۸۰ درصد شامل  دامی در داخل تامین می شود و 
میلیون تن سویا و ۲ و نیم میلیون تن جو باید از خارج وارد شود. سید جواد ساداتی نژاد 
گفت: واردات نهاده های دامی به کشور، نیازمند تامین ازر است که بانک مرکزی باید 
آن را تامین کند.وی افزود: سرانه مصرف مرغ در کشور ۳۰ کیلوگرم است که این میزان 
بر مصرف در کل دنیاست.ساداتی نژاد گفت:  به علت گرانی گوشت قرمز در کشور دو برا
ند بازار  نیاز است وزارت جهاد به عنوان متولی با جدیت به این مسئله ورود کند تا بتوا

 را کنترل کند.

در سال جهش تولید محقق شد؛

افزایش 13 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان
لکتریکی  نیروگاه حرارتی اصفهان با تولید بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون کیلووات انرژی ا
در سال جاری ۱۳ درصد افزایش تولید داشته است.نیروگاه اصفهان طی هشت ماهه امسال 
لکتریکی تولیدی به  با انتقال دو میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۲۶۸ هزار کیلووات ساعت انرژی ا
شبکه سراسری برق کشور، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳ درصد افزایش تولید داشته 
و در صورت تکمیل و بهره برداری از طرح های در دست اقدام، از جمله راه اندازی تصفیه خانه 
لیانه نیروگاه به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و تا ۸۵ درصد  فاضالب، انرژی تولیدی سا
در مصرف آب نیز صرفه جویی خواهد شد.بنابراین گزارش، نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد 
بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان نامی تولید ۸۳۵ مگاوات برق در جنوب 
غربی شهر اصفهان و در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است. این نیروگاه جهت تامین 
آب مورد نیاز واحدهای مولد برق بخاری با توجه به غیردائم بودن جریان آب در رودخانه 
زاینده رود با صرف بیش از ۱۰۰۰ میلیون ریال و با رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدام 
به ساخت تصفیه خانه فاضالب شهری و تبدیل فاضالب خام به آب صنعتی کرده است که 
 در صورت تکمیل ۳۰۰ متر باقی مانده خط لوله انتقال فاضالب به نیروگاه، این طرح افتتاح 

خواهد شد.

قتصاداخبار ا

دالیل ضد و نقیض گرانی مرغ در اصفهان؛

مسئوالن تسلیم افزایش قیمت شدند

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان از اجرای طرح مشــوق بیمــه ای برای 
کارفرمایانی که دانش آموختگان دانشــگاهی را 

به کارگیر می گیرند، خبر داد.
کامــران کالنــی اظهار داشــت:  ایــن طرح در 
چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی  و به منظور 
حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب وکارهای 
آســیب دیده از شــیوع ویروس کرونا و ایجاد 
اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاهای 
تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید 
از ســوی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ابالغ 

شده است.
این مقام مســئول در خصوص نحوه محاســبه 
معافیت های بیمه ای برای کارفرمایان توضیح 
داد: در چهارچوپ دســتورالعمل این طرح حق 
بیمه سهم کار فرما به عالوه سه درصد سهم بیمه 
بیکاری، در مجموع بــه میزان ۲۳ درصد حداقل 

دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار ، 
ماهانه از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
به حساب کارفرمایان واجد شرایط واریز می شود 
و وظیفه نظارت بر این طرح برعهده وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی و ادارات کل اســتان ها و 
شهرستان ها خواهد بود. وی شرایط کارفرمایان 

برای اســتفاده از این طرح را ثبت نام در سامانه  
http://  مشــوق بیمه ای به نشــانی اینترنتی
moshavegh.mcls.gov.ir، دارا بودن مجوز 
فعالیت از مراجع رســمی کشــور و کد کارگاهی 
تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: کارگاه ها می 
توانند همچنین از مزایای طرح کارورزی )دوره 
ســه ماهه( در کارگاه ها و موسســات مشمول 

بهره مند شوند.
کالنــی ادامــه داد:  نیروهــای جدیــد نبایــد 
جایگزین نیروهای قبلی کارفرما شوند و مالک 
ارزیابــی این مهم نیــز افزایش تعــداد نیروها 
نســبت به لیســت بیمه ۲ ماه قبــل از ثبت نام 
کارفرمــا در ســامانه اســت همچنیــن کارگاه 
های به شــدت آســیب دیده از بیمــاری کرونا 
که اقــدام به کاهــش نیروهای خود کــرده اند 
 برای بازگرداندن آنها مــی توانند از مزایای طرح 

بهره مند شود.

با جذب دانش آموختگان دانشگاهی؛

کارفرمایان از 2 سال معافیت بیمه ای برخوردار می شوند 3 شرط دریافت بسته جدید معیشتی 
سه شرط برای دریافت بسته جدید معیشتی و وام یک میلیونی آسیب دید گان کرونایی در این مرحله از سوی دولت اعالم شد.در حالی قرار است طی هفته های آتی، 
حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت های شدید کرونایی در مرحله جدید آغاز شود که وزارت رفاه سه شرط برای دریافت این تسهیالت به خانواده ها اعالم 
کرده است.نخست اینکه این بسته به افرادی که درآمد ثابت نداشته باشند، پرداخت می شود؛ دوم اینکه این افراد باید متقاضی وام یک میلیون تومانی کرونایی در 
مرحله اول باشند و سوم اینکه دریافت کننده بسته معیشتی فعلی باشند.همچنین کمک بالعوض ) ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به ازای هر یک از اعضای خانوار( از 
آذر ماه تا پایان سال جاری به مدت چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می شود. وام یک میلیون تومانی به صورت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی با 
نرخ کارمزد ۴ درصد از محل باقی مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ ۹۹/۱/۹ ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط ۳۰ ماهه و از منابع یارانه معیشتی 
ماهانه خانوار پرداخت خواهد شد.بنابر اعالم وزارت رفاه ثبت نام از متقاضیان با ارسال کد ملی سرپرستان خانوار از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام وی به سرشماره 
۶۳۶۹ از روز سه شنبه ۴ آذر آغاز شده روز سه شنبه ۱۱ آذر به پایان خواهد رسید. همچنین پس از پایان مهلت ارسال پیامک توسط سرپرست خانوارها، یک هفته از ۱۲ آذر 
تا ۱۹ آذر، داده های اطالعاتی پایش خواهد شد و در نهایت در هفته سوم از ۲۰ آذر تا ۲۷ آذر به پیامک های دریافتی مشمول با سرشمارهv.refah پاسخ داده می شود.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

اجرای »گردشگری ایمن« در 3 استان مرکزی کشور در دستور کار است
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مقدمات »گردشگری ایمن« در سه استان فارس، یزد و اصفهان فراهم شده تا مرهمی حداقلی بر زخم عمیق کرونا بر پیکر 
گردشگری ایران شود.سیدحسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه صنعت گردشگری اصفهان بیشترین خسارت را با شیوع کرونا دید، اظهار داشت: شیوع کووید ۱۹ به 
ما اثبات کرد که در آینده پژوهی و برنامه ریزی های آینده بر عوامل موثر صنعت گردشگری استان اصفهان متمرکز شویم.وی با اشاره به برگزاری ویدئوکنفرانس بین 
استان های اصفهان، فارس و یزد در خصوص توسعه صنعت گردشگری تصریح کرد: استان های یزد، فارس و اصفهان به مثلث طالیی گردشگری ایران شهرت دارند 

و مقرر شد مقدمات »گردشگری ایمن« در این سه استان فراهم شود.
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اخطار اجرایی
9/39 محکوم علیه منوچهر شــتابی فرزند مرتضی مجهول المکان و محکوم له 
امین محمد زاده فرزند جعفر شاهین شهر شهرک میالد خ ابرار فرعی 5 پالک 5 
به موجب رای شماره 535 تاریخ 27 / 9 / 98 حوزه قضای شعبه 5 حقوقی شورای 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
000 / 000 / 200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 535 / 3 ریال بابت هزینه 
دادرسی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 15 / 11 / 95 
لغایت زمان پرداخت بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی پرداخت نیم عشر 
حق االجرا بر عهده محکوم علیه می باشد . محکوم عیله می تواند ظرف 30 روز از 
تاریخ ابالغ اجراییه با معرفی اموال خود دادخواست اعسار بدهد تا بازداشت نگردد 
.  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  م الف: 1051756 عباس روشن آرا  قاضی 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرایی

9/40 محکوم علیه مجید شتابی فرزند مرتضی مجهول المکان و محکوم له امین 
محمد زاده فرزند جعفر شاهین شهر شــهرک میالد خ ابرار فرعی 5 پالک 5 به 
موجب رای شماره 546 تاریخ 11 / 10 / 98 حوزه قضای شعبه 5 حقوقی شورای 
 حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 000 / 000 / 30 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 000 / 480 / 1 ریال بابت 
 هزینه دادرســی و ابطال تمبر و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست

 18 / 8 / 98  لغایت زمان پرداخت بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 
پرداخت نیم عشــر حق االجرا بر عهده محکوم علیه می باشد . محکوم عیله می 
تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابالغ اجراییه با معرفی اموال خود دادخواست اعسار 
بدهد تا بازداشت نگردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجرایه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 1051759 عباس 

روشن آرا  قاضی شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
فقدان سندمالکیت

9/41 آقای یداله فتاح  فرزند علی جان شناســنامه 66 و خانم کبری فتاح فرزند 
علیجان شناسنامه 35 با ستناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده است مدعی است سند مالکیت 371 سهم مشاع از جمله 
392 سهم ششدانگ یک باب خانه به شــماره 2343 فرعی از شماره 11 اصلی  
واقع در وزوان خیابان حافظ کوچه شهید عکاف جز بخش میمه ذیل ثبت 23806 
در صفحه 479 دفتر151 امالک به شماره چاپی 330226  بنام  اقای یداله فتاح 
به میزان 182 سهم مشاع و ذیل ثبت 23807 صفحه 482 دفتر 151 امالک به 
شــماره چاپی 330227 به نام خانم کبری فتاح به میزان 133 سهم مشاع و ذیل 
ثبت 30184 صفحه 326 دفتر 183 املک به شماره چاپی 505409 ه /91 به نام 
آقای یداله فتاح به میزان 56 سهم مشاع از جمله 392 سهم ششدانگ پالک فوق 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و معامله ی دیگری هم انجام نشده و سابقه تامین 
و بازداشت ندارد و نحوه گم شــدن جابجائی اعالم شده ، چون درخواست صدور 
 سند المثنی گردیده ، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهی 

می گردد که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده  یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شــد . م الف: 1051881 مهدی ذکاوتمند جزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک میمه 
تحدید حدود اختصاصي

9/42 شماره نامه : 139985602025010443-1399/09/03 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139860302025018774 مورخه 1398/12/01 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب ساختمان تحت پالک شــماره 32/1510 مفروز و مجزی شده از شماره 
اصلی مذ کور  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن 
در مالکیت آقای جواد شــعبانی آفارانی فرزند حسین مستقر گردید و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد. لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق 
الذکر و طبق تقاضای  مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه  مورخه 
1399/09/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و  بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره 
ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف: 1051036  

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

 1399 /09 /04 -139985602025010467  : نامــه  شــماره   9 /43
نظر به اینکه بــه موجــب آراء شــماره هــای 139960302025007111 و 
139960302025007112 مورخه 1399/04/18 هیــات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب ساختمان 
تحت پالک شماره 40/4501 مفروز و مجزی شده از شماره 218 فرعی از اصلی 
مذ کور  واقع در بخش 14 ثبت اصفهــان در مالکیت خانم مریم صادقی علویجه 
فرزند محمد و آقای علی زمانی فرزند رضا بالســویه مستقر گردید و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد. لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق 
الذکر و طبق تقاضای  مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه  مورخه 
1399/09/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و  بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره 
ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف: 1051053  

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
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دانش تولید لیزرهای پیشرفته در دستان محققان اصفهانی
بـا تـاش پژوهشـگران شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان، خـط تولیـد انـواع لیزر هـای فوق 
پیشـرفته در اصفهـان بـا بیـش از ۱۰ میلیـارد تومـان هزینه راه انـدازی شـد.مدیر عامل شـرکت 
دانـش بنیان گفـت: پـس از چهـار سـال کار تحقیقاتـی موفق شـدیم با همـکاری هفت شـرکت 
دانش بنیـان دیگـر کـه در زمینـه لیـزر فعالیت داشـتند خـط تولیـد انـواع لیزر های فـوق دقیق 
حکاکـی و بـرش فلـزات، لیزر های پر تـوان فیزیـو تراپـی و لیزر هـای فمتوثانیـه را طراحـی و راه 
انـدازی کنیم.سـید مهـدی موسـوی افـزود: بـا دسـتیابی بـه دانـش بومـی و فنـی محصوالت 
لیزری پیشـرفته کشـورمان توانسـت به جمع ده کشـور صاحب این فناوری در دنیـا بپیوندد.وی 
گفـت: در حال حاضـر سـاالنه بین پنج تـا ۱۰ هـزار لیـزر پیشـرفته در حوزه های مختلـف صنعتی 
و پزشـکی وارد کشـور می شـود کـه بـرای هر کـدام بیـن پنـج تـا ۱۰ هـزار دالر ارز خارج می شـود 
که بـا راه انـدازی این خطـوط میلیارد هـا تومان صرفـه جویـی ارزی حاصل می شـود.مدیرعامل 
شـرکت دانش بنیـان از فراهم شـدن زیـر سـاخت های صـادرات لیزر های پیشـرفته خبـر داد و 
گفت: طـی امضـای تفاهم نامه ای با کشـور های جنوب شـرقی آسـیا، اولیـن محمولـه صادراتی 

آماده انتقال شـده اسـت.

 مانورمجازی زلزله و ایمنی دانش آموزان در اصفهان 
برگزار شد

مانـور مجـازی زلزلـه و ایمنـی در بسـتر شـبکه آموزشـی غیرحضـوری شـاد ویـژه دانش آموزان 
و اعضـای خانـواده آنهـا روز شـنبه در اصفهان برگـزار شـد.مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانداری 
اصفهـان گفـت کـه  ایـن مانـور  بـا بـه صـدا درآمـدن آژیـر  زلزلـه از رادیـو در بسـتر آمـوزش 
غیرحضوری و رعایت پروتکل های بهداشـتی بیماری کووید ۱۹ اجرا شـد.منصور شیشـه فروش، 
هدف از اجـرای این مانـور را تمریـن پناه گیـری صحیح وایمـن در برابـر زلزله، حفظ خونسـردی 
، سـرعت عمـل و عکس العمـل سـریع در راسـتای کاهـش حـوادث و تلفـات جانی عنـوان کرد 
و  افـزود: دسـتورالعمل های آموزشـی آن از ١۵ روز قبل بـرای آمادگـی دانش آمـوزان در  برنامه 
آموزشـی شـاد ارسـال شـده اسـت.وی ادامـه داد: ۸۰۰ هـزار دانش آمـوز در اسـتان اصفهـان به 
همـراه اعضـای خانواده هـای آنها مـورد هـدف آموزشـی این مانـور قـرار گرفتند تـا بـا فراگیری 
اصولی حـول محـور ایمنـی در برابـر زلزلـه در منـازل، در مقابل ایـن حادثـه طبیعـی احتمالی از 
آمادگـی الزم برخـوردار باشـند.مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان افزود: ایـن مانور 
بـه عنـوان بـزرگ تریـن فعالیـت آمـوزش همگانـی در حیطـه ایمنـی مـدارس در برابـر زلزلـه با 
همراهی و آموزشـی پنج هـزار مربی و کادر آموزشـی آموزش و پـرورش و تعییـن مناطق امن در 

فضـا و اتاق هـای منـزل اجرا شـد.

مدیرامور آزمایشگاه های محیط زیست استان:

باران هم هوای اصفهان را پاک نکرد
 مدیرامور آزمایشـگاه های محیط زیسـت اسـتان اصفهـان گفت: کیفیـت هوای اصفهـان با قرار 
گرفتـن  روی شـاخص ۶۵ در وضعیـت سـالم قـرار دارد.بابـک صادقیـان با اشـاره بـه وضعیت 
کیفـی هـوای شـهر اصفهان اظهـار داشـت: بـا توجه بـه بـارش بـاران، میانگیـن شـاخص کیفی 
هوا با قـرار گرفتـن روی عـدد ۶۵ بیانگـر حاکمیت هـوای سـالم در این شـهر اسـت.وی افزود: 
میانگین شـاخص کیفی هـوای اصفهان با قـرار گرفتن روی عـدد ۱۴۵ در وضعیت ناسـالم برای 
گروه های حسـاس ثبت شـد.مدیر امـور آزمایشـگاه های محیط زیسـت اسـتان اصفهان گفت: 
در حـال حاضر شـاخص کیفی هـوا در ایسـتگاه هـای احمد آبـاد با شـاخص ۶۸، اسـتانداری با 
شـاخص ۷۱، پروین با شـاخص ۶۳، خـرازی با شـاخص ۵۶، دانشـگاه با شـاخص ۶۴، رودکی 

با شـاخص ۶۶ و سـگزی با شـاخص ۸۱ در وضعیت سـالم ثبت شـده اسـت.

  فعال شدن ۵ کد سامانه ۳۱۱۳ با ایجاد زیرساخت های الزم از سوی شرکت مخابرات اصفهان؛

کدها به کمک مهار کرونا می آیند

پریسا سعادت شماره های ضروری در همه جای دنیا در 
مواقع بحران نقشی اساسی در مدیریت 
نیازها و پاسخگویی به مطالبات مردمی دارند. با همه گیری کرونا، راه 
اندازی سامانه های پاسخگویی به سواالت و طرح مسائل پزشکی نیز 
از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی گام مهمی در کاهش 

مراجعات حضوری به مراکز درمانی داشت.
 حاال با گذشــت هشــت ماه از به راه افتادن بحران کرونا زیر ساخت 
های این شماره ها در اصفهان در حال توسعه است؛ نیازی که هر چند 
دیر هنگام ولی اتفــاق خوبی در روند مبارزه با کرونــا و ایجاد آرامش 
روانی در میان مردم اســت. مســئول ســامانه ۳۱۱۳ دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با بیان اینکه در حــال حاضر دو کد ۹ و ۵ ســامانه 
۳۱۱۳ پاسخگوی تماس های مردمی است، گفت: با همکاری شرکت 
مخابرات اصفهان و اضافه شدن کدهای جدید می توانیم در ۵ بخش 
مشاوره تخصصی، مشاوره بهداشت محیط، طب سنتی، سامت روان 

و گزارش تخلفات و شکایات، پاسخگوی مردم باشیم.
آرش نجیمی با اشــاره به راه اندازی ســامانه ۳۱۱۳ دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان در اسفندماه ســال گذشته و همزمان با شیوع کرونا، 

اظهار کــرد: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان جزو اولین دانشــگاه 
های علوم پزشکی کشور بود که ســامانه ۳۱۱۳ را برای پاسخگویی به 
شهروندان و ارائه مشاوره و آموزش های تخصصی کرونا حتی پیش از 

راه اندازی سامانه ۴۰۳۰ وزارت بهداشت، فعال کرد.
وی با اشاره به ناشناخته بودن ویروس کرونا و سردرگمی مردم در آن 
برهه زمانی که باعث مراجعات زیاد آنها به مراکز درمانی می شــد، راه 
اندازی این سامانه را ضروری دانســت و افزود: سامانه ۳۱۱۳ در آن 
مقطع کمک زیادی کرد، اما پس از آن باتوجه به اینکه در اردیبهشــت 
ماه با افت تعداد بیماران بســتری روبه رو شدیم و همچنین داوطلب 
بودن بیشتر کارشناسان این سامانه، هم تعداد تماس های مردمی و 
هم پاسخ دهی سامانه کاهش یافت.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به اوج گیــری دوباره بیماری در خردادمــاه و ضرورت فعال 
کردن مشاوره و آموزش به شهروندان اشاره و تصریح کرد: با وجودی 
که در تابستان مشکات زیرساختی داشتیم؛ اما طی همکاری شرکت 
مخابرات منطقه اصفهان، ســامانه ۳۱۱۳ با حداکثر توان پاسخگوی 
تماس های شهروندان بود. نجیمی با تاکید براینکه نیازمند همکاری 
بیشــتر شــرکت مخابرات اصفهان و اضافه کردن خطوط پاسخگویی 

این سامانه هستیم، گفت: با اضافه شــدن کدهای جدید می توانیم 
در ۵ بخش مشاوره تخصصی، مشاوره بهداشت محیط، طب سنتی، 

سامت روان و گزارش تخلفات، پاسخگوی مردم باشیم.
وی همچنین از متصل شــدن خطوط این ســامانه بــه بخش های 
مختلفی همچون ادارات، شــهرداری ها، اصنــاف و بانک ها خبر داد 
و تصریح کرد: با اتصال این بخش ها به ســامانه ۳۱۱۳، گزارش ها و 
شکایات مردمی مستقیما به کارشناســان معرفی شده از سوی این 
بخش ها ارجاع داده می شود تا در اسرع وقت پاسخگوی شهروندان 

باشند.
مسئول ســامانه ۳۱۱۳ دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر کد ۵ تخلفات بهداشت محیط را دریافت می کند، 
افزود: فعا کارشناسان بهداشت محیط شکایات مردمی را دریافت و 
به بخش های مختلف برای پیگیری و پاســخگویی ارسال می کنند.

وی با اعام اینکه سامانه ۳۱۱۳ روزانه پاســخگوی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ 
تماس مردمی است، تاکید کرد: به محض فراهم شدن زیرساخت الزم 
و اختصاص سر شماره های جدید از سوی شرکت مخابرات اصفهان، 

ارتباط مستقیم با کارشناسان بخش های مختلف فراهم می شود.

با مسئولان 3جامعه

با همکاری شرکت مخابرات اصفهان و اضافه شدن 
کدهای جدید می توانیم در ۵ بخش مشاوره تخصصی، 
مشاوره بهداشت محیط، طب سنتی، سالمت روان و 

گزارش تخلفات و شکایات، پاسخگوی مردم باشیم

معــاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه آمار خشــونت های امســال نسبت به 
شش ماهه اول سال گذشــته ۶۲ درصد افزایش 
داشته، گفت: خانه های امن یکی از راه های کاهش 
خشونت علیه زنان است که حدود سه سال پیش 
از سوی سازمان بهزیســتی در استان ها راه اندازی 
شده است.مجتبی ناجی اظهار کرد: همزمان با روز 
جهانی منع خشــونت علیه زنان از سوی سازمان 
بهزیستی برای کاهش خشونت در خانواده و برای 
زنان برنامه هایی برگزار می شود، خانه های امن نیز 
یکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان است که 

حدود سه سال پیش از سوی اداره کل بهزیستی در 
استان راه اندازی شده است.وی افزود: این خانه ها 
مختص زنانی است که تحت خشونت خانگی یا در 
معرض خشونت از سوی همسران خود قرار دارند 
که با مددکاری و مداخله ای کــه در این خصوص 
وجود دارد برای توانمند ســازی زنان، بازگشت به 
آغوش خانواده و برگزاری جلســات مشاوره ای با 
فرد آزارگر سعی می کنند افراد به خانواده بازگردند 
که این مراکز به شکل شــبانه روزی خدمات خود 
شــامل امور مــددکاری، حقوقی، روانپزشــکی و 
روان شناســی را بــه مددجویان ارائــه می دهند.

معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان گفت: 
خــط اورژانــس اجتماعی بهزیســتی با شــماره 
۱۲۳ در طول شــبانه روز آماده دریافت گزارشــات 
مردمی است و افرادی مانند همسایه ها یا کسانی 

که شاهد خشــونت خانگی هســتند می توانند با 
اورژانس اجتماعی تماس بگیرند. خشونت علیه 
زنان یکی از موارد خشــونت خانگی است و موارد 
خشونت شامل کودکان و سالمندان نیز می شود.

وی در خصوص آمار تماس هایی کــه با اورژانس 
اجتماعی در شش ماهه ابتدای سال برقرار شده، 
افزود: تعداد ۱۵۰۰ تماس بــا اورژانس اجتماعی 
بهزیســتی برقرار شــده و گزارش هایــی در مورد 
همسر آزاری به دست ما رسیده است، تعداد ۱۱۳ 
گزارش در زمینه خشــونت خانگی و همسر آزاری 
به اورژانس های سیار رســیده که در این زمینه به 
مناطق مختلف شــهر و اســتان اصفهان سرکشی 
می کننــد، همچنین ۱۷ مــورد نیز بــه پایگاه های 
 بهزیستی در محات مراجعه شده و گزارش هایی 

رسیده است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

خانه های امن، یکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان

دستگیری سارقان مسلح طالفروشی در فوالدشهر
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گفت: به دنبال وقوع سرقت مسلحانه از یک طافروشی 
در شهر فوالدشهر، شهرستان لنجان، کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان 
اقدامات وسیعی را برای شناسایی و دستگیری عامان این سرقت در دستور کار خود قرار دادند. 
سرهنگ حسین ترکیان افزود: در بررســی های صورت گرفته مشخص شد سارقان ۲ نفر با سر و 
صورت پوشــیده بودند که با استفاده از ساح کلت به شیشــه مغازه طافروشی شلیک کرده، اما 
با توجه به اینکه شیشــه ضد گلوله بوده با پتک به محل اصابت گلوله ضربه می زنند و با بازشدن 
حفره ای کوچک تنها تعــداد کمی النگوی طا را ســرقت کرده و قبل از حضــور ماموران در محل 

متواری می شوند.
این مقام انتظامی بیان کرد: بــا توجه به اینکه هیــچ گونه اثر و ردی از متهمان وجود نداشــت، 
اما با عنایت خداوند و انجام یک ســری اقدامات علمی و هوشــمندانه و پــی جویی مجرمان 
ســابقه دار در نهایت کارآگاهان به ۲ نفر از ســارقان ســابقه دار مظنون و پس از از هماهنگی با 
مقام قضایی در عملیــات ضربتی آن هــا را در مخفیگاه شــان دســتگیر کردند.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفــت: کارآگاهان در بازرســی از مخفیگاه متهمان 
دســتگیر شــده ۲ قبضه اســلحه کلت کمری، یک عدد فشــنگ ســاح شــاه کش، ۵۷ عدد 
فشــنگ جنگی، یک دســتگاه موتورســیکلت با ارکان مخدوش و یک دســتگاه موتورسیکلت 
به صورت اوراق شــده را کشــف کردند.ســرهنگ ترکیان، خاطر نشــان کرد: متهمان دســتگیر 
شده پس از مواجهه با مســتندات پلیس به ســرقت ۳۰۰ گرم طاجات از طافروشی به صورت 
 مســلحانه اعتراف کردند که در این خصوص پرونده تشــکیل و متهمان به مرجع قضایی تحویل

 داده شدند.

دستگیری سارقان منازل نیمه ساز در تیران وکرون
فرمانده انتظامی شهرســتان تیران وکرون اظهارداشــت: درپی وقوع یک فقره سرقت تجهیزات 
ولوازم پکیج ازیک ســاختمان نیمه ســاز موضوع در دســتورکارماموران کانتری ۱۱ فرماندهی 
انتظامی شهرستان تیران و کرون قرار گرفت. سرهنگ یوســف بهرام پور افزود: ماموران باانجام 
یک ســری اقدامات علمی و تخصصی دریافتند ۲ نفر از ســارقانی که دارای ســوابق متعدد در 
زمینه ســرقت بوده و معتاد به مواد مخدر هم هســتند در این ســرقت ها دســت داشتند.این 
مقام انتظامی بیان کــرد: ماموران پس از کســب این اطاعات طی هماهنگی بــا مقام قضایی 
در یک عملیات ضربتــی متهمان را در مخفیگاه خود دســتگیر و از مخفیــگاه آنان تعداد زیادی 
تجهیزات و لوازم پکیج کشــف شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان تیران وکرون بــا بیان اینکه 
ارزش اموال مکشــوفه از مخفیگاه متهمان برابر اعام کارشناســان مربوطــه ۳۰۰ میلیون ریال 
 اســت، اظهار داشــت: اموال مســروقه به مال باخته تحویــل و متهمان نیز بــه مرجع قضایی 

معرفی شدند.

بازداشت متهم حیوان آزاری در کاشان
رییس اداره حفاظت محیط  زیســت کاشــان از شناســایی و دســتگیری متهم حیــوان آزاری 
که فیلم دلخراشــی از وی در شــبکه های اجتماعی منتشــر شــده بود، در شهرســتان استان 
اصفهان خبر داد.الهیار دولتخواه گفت: حساســیت موضوع حیوان آزاری ســبب شــد با دستور 
دادســتان کاشــان و اقدام های فنی و تخصصــی کارشناســان پلیس فتای این شهرســتان، 
متهم دســتگیر و تحویل مقام های قضایی داده شــود.در روزهای گذشــته، انتشــار فیلمی در 
شبکه های اجتماعی از فردی که با بســتن یک قاده سگ به قســمت عقب خودرو و حرکت با 
 ســرعت زیاد حیوان آزاری کرده بود، ســبب جریحه دار شــدن افکار عمومی و اعتراض حامیان

 حقوق حیوانات شد.

خبر روزاخبار

مسئول آزمایشگاه های استان:

 تست سریع کرونا
 غیر قانونی است

مسئول آزمایشــگاه های استان اصفهان 
گفت: سه نوع تست تشخیص کووید -  ۱۹ 
در دنیا وجود دارد که تســت پس ســی 
آر)تست مولکولی( از همه آن ها دقیق تر 
است.علی عجمی با اشــاره به اینکه سه 
نوع تســت برای تشــخیص کرونا وجود 
دارد، اظهار کرد: تست اصلی ما که بسیار 
دقیق است، تست تشخیص مولکولی یا 
همان تست پی ســی آر )PCR( است. 
این تست بر اســاس یافته های ژنتیک 
ویروس است و تقریبا دقت بسیار باال و 
خوبی دارد.عجمی در بیان علت بی ارزش 
بودن این تست، تصریح کرد: معموال بعد 
از اینکه عفونتی در بدن ایجاد و ویروس، 
انگل یا باکتری وارد بدن می شــود، بعد 
از مدتی آنتــی بادی به عنــوان واکنش 
سیستم دفاعی ترشح شده و سطح آنتی 
بادی باال می رود، اما متاسفانه در زمینه 
ویروس کووید  -  ۱۹ ، این آنتی بادی ها به 
شکل کاما ناامن و نامشخصی افزایش 
پیدا می کنــد.وی ادامــه داد: در برخی 
افراد آنتی بادی افزایــش پیدا می کند و 
در برخی افراد افزایش پیــدا نمی کند و 
الگوی افزایش آن نیز کاما نامشــخص 
است.مســئول آزمایشــگاه های استان 
اصفهان تاکید کرد: گاهی برخی پزشکان 
از این تســت برای تشــخیص استفاده 
می کنند کــه ارزش چندانی نــدارد، زیرا 
در بســیاری از مبتایان به بیماری کرونا، 
ســطح آنتی بادی باال نمی رود و الگوی 
کاما نامشــخصی بــرای افزایش آنتی 
بادی بــرای این ویروس خــاص وجود 
دارد.عجمــی گفــت: روش دیگــر برای  
تشخیص کووید  -  ۱۹ ، تست سریع آنتی 
ژن است که در حال حاضر در ایران وجود 
ندارد. این تســت برای غربالگری اولیه 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد و به دلیل 
سرعت باالی آن، نتیجه طی چند ساعت 

مشخص می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

زایمان های 9 آذر رصد می شود
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تمامی زایمان های صورت گرفته در اســتان در تاریخ ۹ آذرماه توســط کارشناســان حوزه درمان رصد 
شــده و اگر با رعایت دســتورالعمل های الزم انجام نشــده باشــد، پیگیری های حقوقی و انتظامی صورت می گیرد.بهروز کلیدری پیرامون عوارض زایمان 
زودرس اظهار داشــت: تعداد زیاد زایمان که در موعد خود انجام نشــده و زودرس باشــند، منجر به این می شــود که ما با مجموعه زیادی از نوزادان نارس 
روبه رو شــویم که این نوزادان نارس نیازمند مراقبت در مراکز ویژه هســتند و متاســفانه اگر تعداد باال برود امکان ارائه خدمات به تمامی نوزادان را نداریم.

وی ادامه داد: زایمان زودرس حتما عوارضی را برای نوزاد و مادر ایجاد می کند، برای نوزاد مشــکات متعددی که ممکن اســت فقط به خاطر متولد شدن در 
یک تاریخ الکچری به  وجود آمــده و در زندگی عوارض طوالنی را باید تجربه کنــد، مادرانی که زایمان زودرس تجربه می کنند نیــز به دلیل اینکه بدن از لحاظ 
 فیزیولوژیک آماده انجام زایمان نبوده دچار عوارض خونریزی یا حتی مرگ شــده و ممکن اســت تحت درمان هایی قرار بگیرند که منجر به برداشتن رحم 

مادر می شود.

یکشنبه 02  آذر    1399 / 06 ربیع الثانی 1442/ 22 نوامبر 2020/ شماره 3123
شهردار اصفهان مطرح کرد:

  مکتب اصفهان، الهام بخش زندگی بسیاری از شهروندان
 در طول تاریخ

شهردار اصفهان گفت: به مناسبت روز نکوداشت اصفهان برنامه های هنری، فراخوان های دریافت 
آثار و رونمایی از 150 محصول فرهنگی، اجتماعی، شهروندی و گردشگری در دستور کار است.  قدرت 
ا... نوروزی در برنامه رادیویی »سالم اصفهان « ضمن تبریک اول آذر روز نکوداشت اصفهان، اظهار 
کرد: اصفهان تنها زادگاه و محل زندگی شهروندان نیست بلکه در طول تاریخ، این شهر الهام بخش 
زندگی بسیاری از مردم و شهرنشــینان بوده و از دل این شــهر مکاتب هنری، فکری، فلسفی و ... 
سرچشمه گرفته که به نام مکتب اصفهان شناخته می شود. وی با بیان اینکه اصفهان شهری است 
که دوستش داریم و همگی برای توسعه و ارتقای این شهر تالش می کنیم، تصریح کرد: با توجه به 
شرایط کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی تعریفی برای برنامه های عرصه محور روز 
نکوداشت اصفهان صورت نگرفته اما برنامه های هنری، فراخوان های دریافت آثار و رونمایی از 150 
محصول فرهنگی، اجتماعی، شهروندی و گردشگری توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در دســتور کار برگزاری به مناسبت این روز اســت که از این محصوالت در موزه 

هنرهای معاصر نیز رونمایی شد.
شهردار اصفهان با آرزوی سالمتی، شادابی و امید روزهای خوب برای شهروندان افزود: این روزهای 
سخت نیازمند همدلی و همراهی همه مردم است، این هفته با آغاز محدودیت های مختلف همراه 
است و امیدوارم همه با هم در کنار یکدیگر شرایطی را فراهم کنیم که میزان شیوع کرونا کاهش یافته 

و کادر درمان و مدافعین سالمت در شرایط بهتری برای کنترل این بیماری قرار بگیرند.

لغو طرح زوج و فرد در اصفهان تا اطالع ثانوی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: به پیشنهاد کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت 
مبارزه با شیوع کرونا و به منظور رعایت حقوق شــهروندان، طرح زوج و فرد در کالن شهر اصفهان تا 
پایان آبان ماه غیرفعال شده بود که با توجه به شرایط موجود همچنان این طرح تا اطالع ثانوی لغو 
خواهد بود.مسعود بنده خدا تصریح کرد: انتظار می رود شهروندان صرفًا به منظور انجام امور ضروری 
خود از خودروهای شخصی استفاده کنند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
پیش از این، اجرای طرح زوج و فرد خودروها تنها از ساعت 1۷ تا ۲۲ فعال بود، تصریح کرد: اجرای 
طرح زوج و فرد در ساعت های صبح لغو شده بود تا مردم بهتر بتوانند به امور خود در هسته مرکزی 
شهر برسند، اما ساعت اجرای آن در بعدازظهر و شامگاه یعنی 1۷ تا ۲۲ برای جلوگیری از ایجاد ترافیک 
سنگین و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی فعال شده بود که با اوج گیری شیوع ویروس کرونا 

به پیشنهاد کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت مبارزه با کرونا اجرای این طرح همچنان لغو است.

برگزاری جشنواره پاییزی عکس ناژوان همزمان با فصل هزار رنگ
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: جشنواره پاییزی عکس ناژوان با هدف به تصویر کشیدن 
زیبایی فصل پاییز در ناژوان از اول تا دهم آذرماه برگزار می شود.سیدرســول هاشــمیان ادامه داد: 
شرکت در این مسابقه برای عموم عالقه مندان به عکاسی رایگان و آزاد است و با مشارکت شهرداری 
اصفهان و سازمان فرهنگی تفریحی آن، موسسه آموزش عالی سپهر و کانون عکس انجمن سینمای 
جوانان اصفهان برگزار می شود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: پس از اجرای مسابقه و انتخاب 
عکس های برتر توسط تیم داوری جشــنواره، به نفرات برگزیده جوایز ارزنده و لوح تقدیر و تندیس 
اهدا خواهد شــد.وی با بیان اینکه با توجه به الزامات بهداشتی و شرایط موجود، هیچ گونه تجمع و 
گردهمایی در این مســابقه اتفاق نخواهد افتاد و زمان عکسبرداری کامال آزاد است، افزود: طبیعت 
پارک جنگلی، مادی ها، کوچه باغ ها، مزارع و زمین های کشــاورزی و بافت تاریخی موقعیت های 

پیشنهادی برای عکاسی در حوزه طبیعت ناژوان است.

حریم منظری پل تاریخی خواجو اصفهان شکسته شد؛

در میراث فرهنگی اصفهان چه خبر است؟

ارتفاع بناها در حریم منظری پل های تاریخی اصفهان 1۲ متر اســت، 
پیش تر این ارتفاع را یک ساختمان در حریم پل مارنان شکست و حاال 
ساختمانی که تیرماه سال گذشته پروانه دریافت کرده، در کریدور دید 
پل خواجو، این اثر یگانه معماری ایران را تحت شعاع قرار داده است.

رعایت خط آسمان و ارتفاع مشخص و تعیین شده در حریم آثار تاریخی 
از الزامات و بایسته هایی است که باید رعایت شود، در غیر این صورت 
منظر آثار میراث فرهنگی مخدوش و یا کور می شــود، سنگ بنایی که 
کج گذاشته شــد، تا ثریا کج می رود؛ این حکایت بلندمرتبه سازی در 
حریم آثار تاریخی اصفهان است که هر ســال برگی بر دفتر آن افزوده 
می شود و آن را به اتفاقی معمول برای آثار تاریخی و شاخص اصفهان 
تبدل کرده است.الگوی هنجارشکن و رشد بلند مرتبه سازی در حریم 
منظری بناهای تاریخــی، همان چیزی بود که فعاالن و کارشناســان 
میراث فرهنگی از آن بیم داشتند؛ حاال هرچند وقت یک بار برافراشته 
شدن ارتفاعی نامعمول در کنار آثاری مثل چهارباغ، میدان نقش جهان 
و یا به تازگی خواجو، این اتفاق را در میراث فرهنگی اصفهان به روندی 
به نظر معمول تبدیل کــرده که با وجود اعتراض و انتقاد کارشناســان 
بعد از مدتی با حمایت نهادهای شــهری و یا مراجع امر تبرئه و به بوته 
فراموشی سپرده می شوند؛ اتفاقی که همان صحه گذاشتن بر الگوی 

نادرست افزایش ارتفاع در حریم منظری آثار تاریخی و رقم زدن آینده ای 
نامعمول برای سیمای میراث فرهنگی اصفهان است.

داستان این تخطی ها از کجا آب می خورد؟
به نظر می رســد جهان نما تجربه عبرت آموزی نبوده و به گونه ای شهر 
تاریخی اصفهان را در مقابل بلند مرتبه ســازی ها واکسینه کرده است! 
ساختمان عظیم الجثه ای که بیشتر به یک دژ نظامی در جوار چهارباغ و 
میدان نقش جهان می ماند و سنگ بنا را مدیران شهری وقت از همین 
جا کج گذاشــتند.ارتفاع گرفتن هتل کوچه ارفعــی در حریم چهارباغ و 
محور تاریخی فرهنگی اصفهان، بلندمرتبه سازی در حریم منظری پل 
مارنان، باال آمدن ساختمان مجتمع تجاری نیوشا در حریم دولتخانه 
صفوی و میدان نقش جهان، نوســازی و ارتفاع گرفتن چند ساختمان 
در گذر سعدی به بهانه بازسازی و حاال این اتفاق چنان عادی و معمول 
شده که به روشنی در کریدور باز پل خواجو، اسکلت  یک ساختمان قد 
علم کرده و منظر این پل تاریخی را مخدوش کرده است.در مقابل این 
اتفاقات نامیمون که انگار شــیرازه آن دیگر در رفته اســت و هرکس به 
راحتی می تواند قوانین حریم آثار تاریخی را در شــهر اصفهان دور بزند، 
 کارشناســان معماری و فعاالن میــراث فرهنگی که بــه تنگ آمده اند

 می  پرسند؛ مگر این شهر، سازمان بازرسی و قاضی القضات ندارد؟ چرا 
کسی به فریاد اصفهان و هویت تاریخی و فرهنگی آن نمی رسد؟ داستان 
این تخطی ها از کجا آب می خورد؟ آیــا حفظ میراث تاریخی به عنوان 
شناسنامه های این سرزمین با این متد امکان پذیر است؟رامین مدنی، 
رییس دانشــکده معماری و شهرسازی دانشــگاه هنر اصفهان با ابزار 
نگرانی از بلند مرتبه سازی ها در حریم آثار معماری و فرهنگی شاخص 
اصفهان افزود: شهر، شهردار و میراث فرهنگی دارد، روی این پل خواجو 
باید شــیری به نام میراث فرهنگی خوابیده باشد، در میراث فرهنگی 
اصفهان چه اتفاقی روی داده اســت؟ چهاربــاغ اش را جمع می کنی، 
خواجویش باال می زند؛ خواجو را جمع می کنی، یک جای دیگر باال می 
زند؛ چه خبر است؟ یکی بیایید بگوید در میراث فرهنگی چه خبر است؟

وی معتقد اســت که سیاســت های موجود، سیاســت های خوب و 
کارآمدی برای نگهداری میراث فرهنگی نیســت و در عین حال درباره 
ســاختمانی که در حریم منظری پل خواجو ارتفاع گرفته است، گفت: 
ساختمان مذکور در نظام ارتفاعی پل خواجو اتفاق خوشایندی نیست، 
اگر پروانه برای این ساختمان صادر شد، مسئوالن شهرداری باید بتوانند 
نظر ذی نفع را جلب کنند که از این کار اجتناب کند یا اگر پروانه ای صادر 
نشده قطع به یقین باید متوقف و دستور تخریب داده شود، چون این 
ساختمان در حریم و در کریدور دید یکی از شاخص های معماری جهان 
قرار می گیرد.مدنی گفت: محدوده های تاریخی شــهر اصفهان قابلیت 
چنین کارها و شایستگی چنین برخوردهایی را به هیچ وجه ندارد و باید 
هرچه بیشتر محافظت شود. طبیعی است که افراد مختلفی قصد سوء 
اســتفاده هایی دارند اما اگر رابطه شفاف تر و مشــخص تری در نظام 

تصمیم گیری باشد چنین اتفاقات ناخوشایندی رخ نمی دهد.
از نگاه این کارشــناس معماری، تخلف ها آن هم در حریم منظری آثار 
تاریخی چیزی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت، مدنی این 
موضوع را این گونه تشریح کرد: وقتی یک دست فروش در شهر اصفهان 
می خواهد سیب زمینی کنار خیابان بفروشد؛ یگان شهرداری می ریزد و 
تمام کار و بارش را به هم می ریزند چطور ممکن است یک نفر یک طبقه 

را خالف بسازد و شهرداری این را نبیند.
رییس دانشــکده معماری دانشــگاه هنر اصفهان افزود: چه منفعتی 
وجود دارد که یک ساختمان یک طبقه بیشتر بسازد؟ چه گروهی منتفع 
می شوند؟ آیا این به نفع شــهر، بافت و حریم تاریخی اصفهان است؟ 
مگر منافع مشترک شهر، فرهنگ و تاریخ یک شهر چیزی است که بشود 
بر سر آن معامله کرد؟ یا خرید و فروش کرد؟ آیا این شهر تجربه جهان 
نما را نداشت؟ چه کسی آن را ساخت؟ چه کسی مجوز داد؟وی معتقد 

است این داستان باید یک جا پایان یابد و با فسادها برخورد شود.

با مسئولان

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
منطقه پنــج ویژگی هــای توریســمی منحصر به 
فردی را در خود جــای داده و به دلیــل مجاورت 
با پل هــای تاریخی سی وســه پل و مارنــان، کوه 
صفه و محله جلفا از ویژگی برخوردار اســت.احمد 
رضایی افزود: حضور پیروان ادیان مختلف از جمله 
مسلمان، مسیحی، زرتشتی، کلیمی و هم زیستی 
مســالمت آمیز آنها در کنار یکدیگــر از ویژگی های 
خاص این منطقه اســت و همین امر سبب شده 
به جهت ارتقای ســطح کیفی زندگی شــهروندان 
منطقه، پروژه های محله محور را در دســتور کار و 
اجرایی کند.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با 
اشاره به ساماندهی پیاده روها و گذرهای تاریخی 

این منطقه، تصریح کرد: پس از تکمیل ساماندهی 
گذر چهارســوق، خواجــه عابد، ســنگ تراش ها، 
فرانســوی ها در محدوده جلفا در سال گذشته در 
ادامه ارتقــای کیفی محالت بــا برنامه ریزی های 
انجام شده امسال ســاماندهی خیابان نظر میانی 

عملیاتی می شود.
وی خاطر نشــان کرد: در منطقه پنــج و محدوده 
جلفــای اصفهــان همــه پروژه هــای عمرانی با 
هماهنگی میــراث فرهنگی انجــام می گیرد و با 
اجرای این پروژه روان ســازی ترافیک و پیرایش 
منظر شهری در این خیابان احیا خواهد شد.رضایی 
همچنیــن از عملیات ســاماندهی گــذر هوانس 
در محلــه خاقانــی حدفاصل کوچــه خواجه عابد 
)مادی شایج( تا خیابان خاقانی به طول ۳00 متر 
و عرض متغیر هفت تا 10 متر با اعتبار یک میلیارد 
تومان خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان ســال به 
بهره برداری می رسد.وی ادامه داد: احیای عملیات 

پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان شهید قندی به 
طول ۴50 متر با اعتبار ۳00 میلیون تومان شــامل 
رفیوژ فضای سبز، مناسب ســازی، جدول گذاری 
و بلوک فرش در حال اجراســت.مدیر منطقه پنج 
شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه اجــرای طرح 
پیرایش شــهری در ارتقای کیفی سیمای شهری 
تأثیرگذار است، تصریح کرد: اجرای طرح پیرایش 
شــهری شــامل بدنه ســازی مغازه های تجاری، 
رفع نازیبایی هــا، اصالح تابلوها، پیاده روســازی 
اســت.وی افزود: این پروژه در بدنه ضلع شرقی 
خیابان حکیم نظامــی )حد فاصل پــل فلزی تا 
چهارراه حکیم نظامی( به طــول ۴50 متر در حال 
اجراســت که در فــاز اول بدنه ســازی مغازه های 
تجاری ضلع شرقی خیابان حکیم نظامی از سمت 
پل فلزی به ســمت چهارراه حکیــم نظامی با 100 
 درصد پیشــرفت فیزیکی با اعتبــار ۳1۲ میلیون

 تومان انجام شد.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبرداد:

ساماندهی پیاده رو ها و گذرهای تاریخی محله جلفای اصفهان
»اصفهان« چه می خواهد؟

یک اصفهان پژوه گفت: نخســتین و مهم ترین اولویت اصفهان زاینده رود است؛ رودی که نه تنها 
حیات شــهر اصفهان، بلکه بیش از 50 شهر دیگر در اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، به 

جریان آن وابسته است.
حشــمت ا... انتخابی ادامه داد: طی ۲0 ســال گذشــته، به این مســئله توجه نشــده که صرفا 
کشاورزی وابســته به زاینده رود نیســت و این رود، از طریق شــاخابه هایش ، حیات را در رگ و 
پی اصفهان می دوانده است؛ متاســفانه از چهار یا پنج دهه پیش با تبدیل زمین های کشاورزی 
آبخور مادی هــای ماربین و جی در اصفهان به منازل مســکونی، به جریــان مادی ها بی توجهی 
شد و اگر امروز از فرونشست میدان ثبت جهانی شــده نقش جهان صحبت می کنیم، مستقیما 
مربوط به خشــک شــدن رودخانه و همین مادی هاســت.عضو انجمن دوســتداران اصفهان، 
خاطرنشان کرد: درست نیست که به زاینده رود فقط به شــکل خطی که از غرب شهر می آید و به 
 شرق می رود نگاه کنیم؛ زاینده رود در اصفهان مانند یک درخت است که هم تنه دارد و هم شاخه

 و سرشاخه.
انتخابی توضیــح داد: عالوه بر مزارع و باغ ها و باغچه خانه ها، بســیاری از آثــار تاریخی از جمله 
مساجد، مدارس علمیه این شــهر متکی به مادی ها بوده اند و معماری بسیاری از آن ها وابسته 
به این آب بوده است. تا حدود هفتاد ســال پیش، تمام آب خانه ها و آســیاب ها و یخچال ها و 
کاروانسراها و حتی کارگاه پیشه وران، از همین شاخه ها و سرشاخه های زاینده رود که به آن مادی 

و جوی می گوییم تامین می شده و مردم به ندرت به گاوچاه برای آبیاری نیاز داشته اند.
وی افزود:عالوه بر دولتخانه صفوی که آب در آن چرخش داشــته، مسجد جامع اصفهان هم از 
جوی آبی که از وسط مســجد مقابل ایوان صاحب رد می شده، اســتفاده می برده است. جالب 
است بدانیم که، برای جریان آب در مســجد جامع از مادی جرو کان ماربین آب می گرفته اند که 
با گذشتن از دروازه چارو در محله تیران آهنگران، از روی مادی تیران می گذشته و پس از عبور از 
محله دردشت از داالن غربی وارد مسجد می شده و بعد به طرف محله جوباره می رفته است. کتیبه 

تعمیر این مادی همچنان در ورودی مسجد بر دیوار سمت راست نصب است.
این اصفهان پژوه یادآور شد: در تصاویر هوایی دهه سی و چهل اصفهان، تصویر تمام شهر به خاطر 
وجود درختان تیره است و لکه های روشنی که عمدتا ساختمان های یک یا نهایتا دوطبقه بوده در 
آن دیده می شود. سطح سبز بیش از نیمی از شــهر را تشکیل می داده است، فضای سبز اصفهان 
این گونه بوده نه به شــکل امروزی. حتی اکنون هم باوجود خشــک بودن مادی ها، خط سبز دو 

سوی آن به صورت سبزراه های فرحبخش هنوز وجود دارد و شاهد این مدعاست.
انتخابی خاطرنشان کرد که در دهه چهل، چنان که در تصاویر هوایی دیده می شود، کمتر از ۲0 درصد 
جنوب رودخانه زاینده رود مسکونی بوده و در تمام این محدوده مزارع و باغات و فضای سبز وجود 
داشته است. ضمن اینکه به پشــتوانه همین مادی ها، ما در جلفا و جالالن و مارنان و حسین آباد 

آسیاب هم داشته ایم که سنگ آن با آب همین مادی ها می چرخیده است.
عضو انجمن دوســتداران اصفهان، با اشــاره به اینکه وجود مادی ها و سقاخانه ها و سنگاب های 
کنار آن، نشــان از تقدســی بســیار کهن دارد و شــاید به دوران تقدس آب به عنــوان عنصری 
پاک و پاک کننــده و الهــه آب ها آناهیتــا در نــزد ایرانیان برمی گــردد، تاکید کرد: با خشــک 
شــدن زاینده رود تمام تار و پود شــهر خشک می شــود و فرونشســت زمین، تمام زیبایی های 
 باقی مانده این شــهر را می بلعــد، بنابراین حیاتی ترین مســئله و نیاز شــهر اصفهــان، جریان 

زاینده رود است.
وی با اشــاره به اینکه قدمت لقب »نصف جهان« مشــخص نیســت، اما طبــق منابع مکتوب 
حداقل بــه دوران صفویه می رســد، گفــت: نه اصفهــان فقط متعلــق به مردم اصفهان اســت 
و نه زاینــده رود، بلکه ایــن دو متعلق بــه کل جهان اند و از دیربــاز مورد توجــه جهانگردان قرار 
 داشــته اند؛ بنابرایــن همه ما بایــد با عزمــی ملی و جهانــی، بــرای جریان دائمــی زنده رود

 تالش کنیم.

خبر ویژهدیدگاه

شادابی و سالمت کودکان؛ 
دو اولویت مهم شهر 

دوستدار کودک
کارشناس شهرسازی و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه آزاد اصفهان اظهــار کرد: پس از 
اینکه روستانشینی در ایران به شهرنشینی 
تبدیل شد، روند شهرنشــینی باعث ایجاد 
محدودیت هایــی بــرای کودکان شــد و 
فضاهای بــازی آنها محــدود و کوچه ها و 
خیابان ها برای حضور آنها ناامن شده است. 
علیرضا نوروزی با بیان اینکه اگر توســعه 
شــهرها به روال کنونی پیش رود، قابلیت 
زندگی خوب، آرام و شــاد برای کودکان را 
نخواهد داشــت، تصریح کرد: بــا توجه به 
این موضوع عالوه بــر خانواده ها، مدیریت 
شــهری باید به ایجاد فضای مناسب برای 
کودکان تاکید و توجه شــعارگونه نداشــته 

باشند.
این کارشناس شهرسازی ادامه داد: پس از 
ابالغ دستورالعمل مربوطه توسط سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور، ایجاد 
اداره مستقل برای شهرهایی که مدعی شهر 
دوستدار کودک هســتند، الزامی شد و در 
حال حاضر پنج شهر از جمله تهران، رشت و 
سمنان این اداره را به طور رسمی در چارت 

اداری خود دارند.
وی افزود: هشت سال از تاسیس دبیرخانه 
شهر دوستدار کودک در اصفهان می گذرد، 
اما هنوز این دبیرخانه به اداره تبدیل نشده 
اســت.نوروزی با بیان اینکه بــرای تحقق 
شــهر دوســتدار کودک بایــد بودجه های 
مناســب در نظر گرفته شــود تا اصالحات 
الزم در شهرها برای ارتقای کیفی و توسعه 
و ایجاد فضاهای جدید صورت گیرد، گفت: 
بودجه مورد نیاز بــرای انجام این اقدامات 
ســاالنه بین 10 تا 50 میلیارد تومان است.

وی با تاکید بــر ضرورت انجــام اقدامات 
جدی تر در شــهر اصفهان برای تحقق شعار 
هر دوســتدار کودک، اظهار کــرد: صرفا با 
برگزاری جشــنواره نمی توان ادعای شــهر 

دوستدار بودن کودک را داشت.

دوشنبه 26  آبان  1399 / 30 ربیع االول  1442/ 16  نوامبر 2020/ شماره 3118
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

262 ميليارد تومان پروژه فعال در رينگ حفاظتی اصفهان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: ۲۶۲ میلیارد تومان پروژه در رینگ حفاظتی اصفهان 
در حال اجراست. ایرج مظفر  اظهار کرد: ابر بروژه های شهید سلیمانی، تقاطع غیرهمسطح آفتاب، 
تکمیل تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی، احداث مسیر ورودی و خروجی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان، تکمیل تقاطع غیر همسطح آفتاب و تکمیل بلوار فرزانگان و احداث کیلومتر چهار تا هفت 

رینگ حفاظتی از جمله مهم ترین پروژه های فعال رینگ حفاظتی اصفهان به شمار می رود.
وی تصریح کرد: هدف از اجــرای ابرپروژه رینگ حفاظتی کاهش بار ترافیکی خیابان هاســت و 
مبادی ورودی شــهرهای دولت آباد، خورزوق، خمینی شــهر، درچه، فالورجان، ابریشم را تحت 
پوشش قرار می دهد. معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه 
کیلومتر چهار تا هفت مســیر رینگ حفاظتی اصفهان پیشرفت ۲5 درصدی دارد و بیش از نیمی 
از پروژه آزادسازی شده است.وی ادامه داد: احداث پل روی کانال آب کشاورزی اندوان تا پایان 
آذرماه انجام می شــود و جاده خاتون آباد به رینگ حفاظتی اتصــال می یابد.مظفر افزود: با این 
اتصال خودروها از مسیر جاده خاتون آباد بدون نیاز و تردد در مسیر قدیم مستقیم به تقاطع غیر 
همسطح آفتاب رفته و مسیر به سمت بلوار آســمان و تابان ادامه می یابد که در کاهش ترافیک 

میدان و اتوبان فرودگاه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تحقق واقعی عدالت فضایی در منطقه 14
مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید دادستان اصفهان از پروژه های عمرانی و مسیر 
خط دو مترو در این منطقه، اظهار کرد: منطقه 1۴ یکی از مناطق در حال توسعه است که روز به رو 
فاصله خود را به خدمات زیرساختی برای تمام شهروندان این منطقه کوتاه می کند، زیرا معتقدیم 
ســاکنان تمام محله های منطقه جزو شهروندان درجه یک محســوب می شوند.علی شمسی با 
اشاره به سه پروژه مهم ورزشی در این منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه ورزشگاه بزرگ 
در این منطقه آماده بهره برداری است که دو ورزشگاه توسط شهرداری و یک ورزشگاه به صورت 
مشارکت با ســرمایه گذار بخش خصوصی احداث شده است.مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه برای احداث دو ورزشگاه »رستم« و »سهراب« ۲0 میلیارد تومان هزینه شده است، 
گفت: سه ورزشگاه احداث شــده به زودی افتتاح و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.شمسی با 
اشاره به پروژه ایستگاه عمان سامانی تصریح کرد: این ایستگاه چهارمین ایستگاه خط دو متروی 
اصفهان در منطقه 1۴ اســت که در حال حاضر بیش از ۷0 درصد عملیات ســفت کاری آن انجام 
شده است.وی با بیان اینکه تاکنون برای حفاری و احداث چهار ایستگاه مترو در منطقه 1۴ یک 
هزار میلیارد تومان هزینه شده اســت، افزود: ادامه بلوار فرزانگان با عرض ۳۶ متر و طول شش 
کیلومتر و صرف هزینه ای بالغ بر ۲0 میلیارد تومان احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفته ، اما به 
دلیل شرایط کرونایی هنوز آیین رسمی افتتاح پروژه برگزار نشده است. در ادامه این بازدید علی 
اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان نیز گفت: دستگاه قضا آماده حمایت و پشتیبانی از 
مسئوالنی است که برای خدمت به مردم تالش می کنند.وی افزود: در این شرایط ویژه کرونایی 
با وضعیت زندگی مردم به ویــژه در مناطق محروم، نیاز به مدیران جهادی داریم؛ کســانی که به 
تعبیر رهبر معظم انقالب مدیریت جهادی داشــته و اصل »ما می توانیــم« را اعتقاد و باور دارند.

دادســتان اصفهان با تاکید بر اینکه خدمت در منطقه کمتر برخوردار فرصتی برای مســئوالن از 
طرف خداوند متعال است، تصریح کرد: مسئوالن باید برای تامین رفاه مردم از هیچ تالشی دریغ 
نکنند.وی خاطرنشان کرد: احداث ورزشگاه ها، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی که شهرداری منطقه 
 1۴ در دل محالت کمتر برخوردار ایجاد کرده، تاثیر زیادی در افزایش رفاه و نشاط اجتماعی مردم 

داشته است.

وقتی تکمیل باغ موزه دفاع مقدس نیازمند همت مسئوالن شهری است؛

فرصتی که از دست می رود

فرا رسیدن روز حماســه و ایثار اصفهان        نرگس طلوعی
فرصتی فراهم کرد تا مدیر کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان با حضور در جلسه علنی شورای 
شهر خواستار همت مسئوالن شــهری برای تکمیل گام آخر باغ موزه 

دفاع مقدس شود.
در اصفهانی که بیشترین آمار شهید و ایثارگر را طی دوره هشت ساله 
جنگ تحمیلی دارد، مقوله دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و نام 
شهدا در اولویت مســئوالن هیچ دوره ای نبوده است و باغ موزه دفاع 
مقدس که قرار بود ویترینی برای نمایش جانفشانی های فرزندان این 
دیار باشد بعد از نزدیک به ســه دهه، نیمه تمام به حال خود رها شده 
است. باغ موزه دفاع مقدس اصفهان در محل ضلع غربی باغ غدیر و 
در کنار بزرگراه شهید بابایی در سال 1۳۷۶ و درزمینی به مساحت ۲۲ 
هزار متر مربع احداث و کلنگ آن توسط پدر شهید خرازی به زمین زده 
شد ولی به دالیل مختلف از جمله عدم تامین اعتبارات الزم، عملیات 

تکمیلی احداث و بهره برداری آن به پایان نرسیده است.
وجود بیش از ۲۳ هزار شهید و تعداد کثیری جانباز، آزاده و رزمنده در 
استان اصفهان به اندازه ای چشــمگیر است که ضرورت تکمیل چنین 
موزه ای را در استان توجیه کند؛ موزه ای که  با هدف شناسایی، حفظ 

و نشــر ارزش های دوران دفاع مقدس، تبیین عملکــرد و اقدامات 
یگان های نظامی، نهادها، دستگاه های مختلف دولتی و مردم ایثارگر  

استان طی 8 سال دفاع مقدس احداث شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان  در جلسه 
علنی این هفته شورای شهر با اشاره به ارائه گزارش از آخرین وضعیت 
پیشــرفت فیزیکی موزه دفاع مقــدس اصفهان گفــت: این موزه در 
اســتانی مانند اصفهان با ســابقه ایثارگری که دارد باید در دهه ۷0 به 
بهره برداری می رســید؛ اما هنوز گام آخر برداشــته نشده است. این 
در حالی اســت که مدیریت شهری در برخی اســتان ها مانند فارس، 
آذربایجان شرقی، مازندران، قم و همدان اعتبارات خوبی برای تکمیل 

موزه های دفاع مقدس در نظر گرفته اند.
ســردار مجتبی شــیروانیان با بیــان اینکه برخــی ویژگی های موزه 
دفاع مقدس اصفهان منحصربه فرد اســت و قابلیت به روزرسانی و 
تنوع بخشی محتوای دیجیتال را دارد، اضافه کرد: این در حالی است 
که در موزه های سایر استان ها این محتوا و اسناد ثابت است و امکان 

به روزرسانی ندارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان 
بیان کــرد: خوشــبختانه بخش عمــده کار انجام شــده اســت. با 

مصوبه شــورای شــهر اصفهان، شــهرداری 9 میلیارد و ۶00 میلیون 
تومان از ســال 8۳ تا 98 بــه تکمیل مــوزه دفاع مقــدس اصفهان 
اختصــاص داده اســت. از مدیریــت شــهری درخواســت می کنم 
مانند گذشــته به تکمیل این موزه کمک کند و حیف اســت که با این 
 هزینه ای کــه در این موزه انجام شــده و موقعیتی کــه دارد زودتر به

 بهره برداری نرسد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با ۴0 سالگی دفاع مقدس، نمایشگاهی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در بخشی از موزه دفاع مقدس برگزار 
کردیم که با استقبال بســیار خوبی از سوی شــهروندان به خصوص 
نوجوانان و جوانان مواجه شــد. ایــن مجموعه که می تواند ســیره و 
آرمان های شهدا را به نسل بعدی منتقل کند نباید درجا بزند و تکمیل 
آن همتی الزم دارد تا به نتیجه برسد. امیدوارم شورای شهر مصوبه ای 

داشته باشد تا این مجموعه به زودی به بهره برداری برسد.
شیروانیان افزود: در ســال 99 هنوز اعتباری برای تکمیل موزه دفاع 
مقــدس اصفهان پرداخت نشــده و امیــدوارم با توجه بــه افزایش 
قیمت ها اعتباری در نظر گرفته شــود تــا این مجموعه بــه نتیجه و 
بهره برداری برســد و باقی الصالحاتی برای مدیران شهری و اعضای 

شورای شهر اصفهان باشد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
اظهــار کرد: بــا توجه بــه افزایش90 درصــدی آمار 
متوفیان در مهر ماه ســال 99 نسبت به مهرماه سال 
98، تمهیدات و برنامه ریزی  های الزم برای توسعه، 
ساخت و آماده سازی قبور و ارائه خدمات در شرایط 
بحرانی اتخاذ شده است. احمدرضا مرادی ادامه داد: 
به علت شیوع بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، 
آمار متوفیان شهر اصفهان طی هشت ماهه سال 99 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5۲ درصد رشد 
داشته در حالی که این آمار برای مدت مشابه در سال 

98 نسبت به سال9۷، هشت درصد است.مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بیان کرد: 
با توجه به شرایط بحرانی ایجاد شده، فعالیت های 
اجرایی و خدماتی سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان با سرعت بیشتری در حال اجراست. وی با 
اشــاره به اینکه پیش  بینی و اجرای تدابیر الزم برای 
افزایش ظرفیت ها اعم از امکانات، تجهیزات، ساخت 
قبور و رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی به ویژه 
اعمال پروتکل های مربوط به خاکســپاری اموات 
کرونایی بسیار ضروری و حائز اهمیت است، گفت: 
این موضوع پیش از این در دستور کار مدیریت شهری 
و سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان قرار گرفته 
و اقدامات و تمهیدات الزم و متناسب در این زمینه اجرا 
شده است. مرادی تصریح کرد: در راستای تسهیل و 

تسریع در خدمات  رسانی به شــهروندان و پاسخ به 
نیازهای مردم و نیز برای ساخت مکانیزه قبور، تعداد 
اکیپ  های مربوط به این کار، پیمانکاران و بهره گیری 
از قبور پیش ســاخته بتنی افزایش یافته است.وی 
بیان کرد: همچنین حذف پیش فروش قبور تا اطالع 
ثانوی، افزایش اکیپ  های تغسیل، تکفین و تدفین 
اموات، افزایش ماموریت هــای ناوگان خودروهای 
حمل متوفــی، اضافه کردن شــیفت کاری خادمان 
آرامستان ها بخشــی از اقداماتی است که در شرایط 
بحران کنونی انجام و با جدیت در حال پیگیری است. 
مرادی افــزود: با توجه به افزایش تعــداد متوفیان، 
درخواست های برگزاری مجالس ترحیم نیز افزایش 
یافته که در ایــن زمینه با برنامه ریــزی های انجام 

شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش 90 درصدی فوتی های مهرماه

این موزه در استانی مانند اصفهان با سابقه ایثارگری که دارد 
باید در دهه 70 به بهره برداری می رسید؛ اما هنوز گام آخر 
برداشته نشده است. این در حالی است که مدیریت شهری 
در برخی استان ها مانند فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، 
قم و همدان اعتبارات خوبی برای تکمیل موزه های دفاع 

مقدس در نظر گرفته اند

پیام شهدا به مسئولین در برنامه »شاهد و ناظر«
برنامه »شاهد و ناظر« در قالب فضاسازی محیطی با محوریت پیام شهدا به مسئولین در قبال بیت 
المال و اموال مردم تدارک دیده شده است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه »شاهد و ناظر« در قالب فضاسازی محیطی بر 
اساس وصیت امام)ره(، بیانات رهبر معظم انقالب و وصیت نامه شهدا خطاب به مسئولین تدارک 
دیده شــده اســت.احمد رضایی اظهار کرد: بالغ بر 5 طرح گرافیکی در 150 سازه بتونی و استند در 
فضای مجتمع اداری امیر کبیر، خیابان ۲۲ بهمن همراه با تصاویر مربوط به جنگ که بخشی از آن 
مربوط به روز ۲5 آبان و تشییع شهدای اصفهان در سال ۶1 است در مورد وظایف مسئولین در قبال 
بیت المال و اموال مردم آماده شده اســت.وی تصریح کرد:  طراحی و ایجاد نیزار، استیج با کیسه 
های شنی و کات استندهای شهدای غواص در محوطه روبه روی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از دیگر محتوای محیطی این برنامه است که از ۲5 آبان تا یکم آذرماه مسئولین 
شهر در این فضا سخنرانی می کنند که پس از آن ویدئوی سخنرانی آنها برای بهره برداری در فضای 

مجازی آماده خواهد شد.

آشنایی با مادی های اصفهان در مسابقه عکاسی »نیاصرم«
مسابقه عکس مادی های اصفهان با محوریت » نیاصرم«از سوی اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای برگزار می شود.رییس 
اداره گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت:  با توجه به اینکه 
مادی های اصفهان تاثیر عمیقی بر زندگی دارند و از جمله جاذبه های اصلی شهر اصفهان به حساب 
می آیند؛ اما در طول سال های گذشته اقدام مناسبی برای معرفی این جاذبه های طبیعی اصفهان 
صورت نگرفته است.علیرضا مساح اظهار کرد: معموال در شهرهای دنیا از چنین جاذبه هایی حداکثر 
استفاده را برای تصویرسازی شهری اســتفاده می کنند ولی باید گفت که برای مادی های اصفهان 
در این زمینه، کار  ویژه ای انجام نشــده اســت. وی افزود: با توجه به لزوم بازنگری در جاذبه های 
گردشگری به نظر می رسد باید نگاهی متفاوت به شهر اصفهان داشت و از بعضی ظرفیت های مغفول 
شهری مانند مادی ها اســتفاده کرد.رییس اداره گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان گفت: فراخوان عکس مادی های اصفهان با محوریت »نیاصرم« یک رویداد 
گردشگری خالق در زمان شیوع کرونا ویروس است که عالقه مندان عکاسی می توانند در بهترین 
فصل عکاسی از مادی های اصفهان یعنی پاییز در آن شرکت کنند.مساح ادامه داد: این مسابقه با 
همکاری انجمن عکاسان مطبوعاتی استان اصفهان، مجموعه آینه و کانون عکس استان اصفهان 

در دو بخش حرفه ای ) فتوواک( و غیر حرفه ای و آزاد برگزار می شود.

ترویج مطالعه و کتاب خوانی با پویش »کودک، کتاب، خانواده«
پویش مردمی »کودک، کتاب، خانواده« از ســوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری 
اصفهان  به مناسبت روز کتاب برنامه ریزی شده است.یکی از راه های موثر ترویج مطالعه، گفت وگو 
درباره کتاب هاســت به ویژه گفت وگوی جمعی که از جمله موثرترین این راه ها، گفت وگو در جمع 
خانواده است. پویش مردمی »کودک، کتاب، خانواده« در همین راستا از عالقه مندان دعوت می 
کند تا درباره کتاب یا کتاب هایی که برای شان دغدغه ایجاد کرده سخن بگویند. دوستداران کتاب می 
توانند با بیان دیدگاه خود درباره کتابی که دوست دارند دریچه ای به روی دیگران بگشایند و از دریچه 
های گشوده به جهان بنگرند.این پویش از ســوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری 
اصفهان  به مناســبت روز کتاب برنامه ریزی شده که فرصتی اســت  برای خانواده ها و کودکان تا 
استدالل و دیدگاه شان را آزادانه درباره کتاب منتخب خود با دیگران به اشتراک بگذارند. عالقه مندان 
برای معرفی کتاب، تصویر روی جلدکتاب را به مخاطب نشان دهند و در بخش گفت وگوی جمعی، 

خانواده می توانند راجع به کتاب انتخابی خود صحبت کرده و فایل صوتی آن را ارسال کنند.

با مسئولان

س
س: دفاع  پر

عک

خبر ویژهخبرخوان

نیروهای گشت سیار 
شهرداری بر حاشیه زاینده 
رود نظارت مستمر دارند

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: پــارک طبیعی ناژوان به عنــوان ریه دیار 
نصف جهان با سردتر شدن هوا بیشتر به تنگ 
می آید؛ این روزها برخی افــراد بدون توجه به 
شرایط کرونا و با کاهش دمای هوا خود را از هر 
سمت و سو به ناژوان می رســانند و قبل از هر 
اقدامی بساط روشن کردن آتش را فراهم کرده 
و بر پیکر این تفرجگاه طبیعی و شــهر اصفهان 
زخم می زنند.حسین امیری با بیان اینکه اقدام 
برخی شهروندان و آتش روشن کردن در ناژوان، 
در فصل پاییز و زمستان باعث ایجاد تهدیدهای 
محیط زیستی برای شــهر اصفهان می شود، 
گفت: آتش روشــن کردن در بین درختان این 
منطقه فارغ از ایجاد مشکالت زیست محیطی 
باعث ورود دود و آلودگی هوا به محله های باغ 
فردوس، قائمیه، آتشگاه، نصرآباد و همچنین 
محله هــای همجوار می شــود که مشــکالت 
عدیده ای را برای ســاکنان این محالت همراه 
داشته اســت.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهــان تصریح کرد: هوای پــاک و خالصی 
که از 1۲00 هکتار فضای ســبز و درختان ناژوان 
به شهر تزریق می شــود، موقعیتی فوق العاده 
برای اصفهان محسوب می شود؛ بنابراین نباید 
با روشــن کردن آتش و ایجــاد آلودگی غیر از 
آسیب زدن به این مجموعه دیگر نقاط شهر را نیز 
آلوده کرد.وی با بیان اینکه روشن کردن آتش 
عالوه بر وارد کردن خسارت به درختان، فضای 
سبز و المان های پارک موجب تشدید آلودگی 
هوای شهر می شود، افزود: این تشدید آلودگی 
باعث می شود حجم زیادی دود از سطح پارک 
به سمت باال حرکت کند که در بیشتر اوقات در 
پاییز و زمســتان به دلیل پدیده وارونگی هوا 
در الیه های پایینی جو باقــی می ماند.امیری 
خاطرنشان کرد: نیروهای گشت سیار شهرداری 
بر حاشــیه زاینده رود نظارت مستمر دارند و 
در صورت مشــاهده رفتارهای پرخطر توسط 
شــهروندان، اقدام های قانونی الزم را انجام 

می دهند.

 شهدای
 »شاهد و ناظر«

همزمان با حماسه ۲5 آبان یعنی 
همان حماسه ای که امام)ره(در 
رابطه با آن فرمودند:»شــما در 
کجای دنیا می توانیــد جایی را 
مثل استان اصفهان پیدا کنید؟ 
همین چند روز پیــش فقط در 
شهر اصفهان در حدود ۳۷0 نفر را 
تشییع کردند«، سیر نمایشگاهی 
در مجموعــه اداری ۲۲ بهمــن 

برگزارشد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

با عنایت به مجوز شماره ۲۴۳ مورخ 99/0۷/۲۷ شورای محترم اسالمی شهر، شــهرداری دهاقان در نظر دارد جایگاه CNG شهر دهاقان را به 

صورت اجاره بها ثابت ماهیانه به مدت یکسال شمســی از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط که دارای مجوز مربوطه از شرکت ملی نفت می باشد 

واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرکت در مزایده به واحد امور مالی شهرداری 

مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز چهارشنبه مورخ 99/09/1۲ به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تلفن های تماس: 0۳1-5۳۳۳8۲01-۴ 

آگهی مزایده )مرحله اول- نوبت اول(

نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقانم الف:1045286

نوبت دوم

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از 
طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه:
لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۲50/000/000 ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

 - مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز دوشنبه 
مورخ 99/9/1۷

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: 11 صبح روز سه شنبه مورخ 99/9/18
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/9/۲9

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم 
پیشنهادها انجام نمی شود

آگهی مناقصه  )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:1049294

چاپ دومنوبت دومنوبت اول
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

شهردار اصفهان گفت: به زودی در کنار پروژه های بزرگ و ملی بیش از 50 طرح 
ارزشمند در منطقه و سازمان های مختلف شهر اصفهان افتتاح می شود.قدرت 
ا… نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه شهر 
در وضعیت نزدیک به تعطیلی قرار دارد تا شرایط بهتری در مدیریت کرونا ایجاد 
شود، اظهار کرد: با توجه به مصوبه هیئت وزیران شهرداری هم در شرایط دیگری 
قرار گرفته است؛ البته چون خدمات شهرداری، عمومی، مستمر و دائمی است 
این نهاد خدمات شهری و امدادی را بدون وقفه به مردم ارائه می دهد. وی ادامه 
داد: شهرداری اصفهان از ماه های گذشته با توسعه دایره خدمات الکترونیک خود، 
در شرایط کنونی دارای امکاناتی است که تعطیلی ادارات، خدمات رسانی به مردم 
my.isfahan. را با مشکل روبه رو نمی کند.  شهردار اصفهان تصریح کرد: سامانه

ir خدمات خود را در زمینه شهرسازی و درخواست های مربوطه از جمله صدور 
پروانه، اســتعالم، خدمات عمرانی، فرهنگی و ترافیکی و ... به صورت اینترنتی 
از طریق میز خدمت الکترونیک به مردم ارائه می کند. وی با بیان اینکه به خاطر 

شرایط کنونی تصمیم گرفتیم بخشی از برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« را 
از این هفته در قالب افتتاحیه های رسانه ای پیش ببریم، گفت: از همین رو برای 
افتتاحیه ها برگزاری اجتماعات نداریم؛ اما پروژه ها به بهره برداری می رسد. به 
همین سبب در منطقه 9 پروژه هایی شامل سه خیابان، فاز بعدی بوستان مهر، 
باززنده سازی مادی رهنان و کلکتور غرب بهره برداری می شود. نوروزی با بیان 
اینکه طرح های خالق مدیر منطقه 9 و کارکنان این منطقه چشم انداز مطلوبی 
برای منطقه ایجاد کرده است، افزود: عملیات اجرایی چند پروژه مانند باغ عرفا، 
ورزشگاه غرب، مجتمع فرهنگی – گردشگری منارجنبان هم به زودی آغاز می 
شود.  وی تصریح کرد: در کنار پروژه های بزرگ و ملی بیش از 50 طرح ارزشمند 
در منطقه و ســازمان ها از جمله 5 پارک و بوســتان، 7 خیابان، 5 فرهنگسرای 
تخصصی و مراکز تفریحی، 3 ورزشــگاه، دو پروژه احیــای اماکن تاریخی، دو 
ایستگاه آتش نشانی، 4 پروژه میدان سازی، 2 پارکینگ عمومی و پروژه های 

متعدد دیگر در حوزه پسماند و خدمات عمومی تقدیم مردم می شود. 

شرکت های فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان،فوالد ســنگان، فوالد امبرکبیر کاشان، 
فوالدسنگ مبارکه و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در سال جهش تولید 
و به منظور تحقق این مهم، به رکوردهای درخور توجهی دست یافتند.در همین راستا 
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه از دو دستاورد مهم در سال 

جهش تولید خبر داد.

رکورد تولید ماهانه تختال و تولید فوالد با سیکل گاززدایی تحت خأل شکسته شد
غالمـــــرضا سلیمی، مدیر ناحیــــه فوالدســازی و ریخته گری مداوم، گفت: 
غیورمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در آبان ماه با تولید بیش از 625 
هزار تن تختال و کمترین میزان ضایعات، برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت 
فوالد مبارکه افزودند.تولیـــد تختـــال در این ناحیـــه در مهرماه نیز از 617 هزار 
تن فراتر رفته بود و به این ترتیب رکورد تولید در ماه های سی روزه طی دو ماه متوالی 
جابه جا شد. این در حالی است که بیشترین میزان تولید در ماه های سی روزه نیمه 
دوم سال مربوط به آذرماه سال 96 و به میزان 581 هزار تن بوده که 7.6 درصد رشد 
داشته است. این موفقیت در ادامه موفقیت ماه های قبل و ثبت رکورد 639 هزار تن 
تختال در شهریورماه )طی 31 روز( حاصل شد.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم تاکید کرد: افزایش چشمگیر تولید که ورای ظرفیت اسمی این ناحیه است، 
یک جهش در تولید محسوب می شــود که با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها و 
شیوع بیماری کووید 19 به دست آمده و از  ارزش زیادی برخوردار است. همچنین در 
آبان ماه رکورد تولید فوالد با سیکل گاززدایی تحت خأل در واحد RH با تولید 78 هزار 
و 800 تن تختال شکسته شد که با توجه به اهمیت محصوالت تولیدی در این واحد 
که عموما در صنایع نفت و گاز و خودروسازی استفاده می شود، بسیار درخور توجه 
است.غالمرضا سلیمی در پایان افزایش تولید در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم را حاصل همت و تالش بی نظیر نیروهای متخصص و سخت کوش ناحیه و 
مدیریت صحیح منابع و فرآیندها دانست و بر نقش همه واحدهای پشتیبانی کننده 

در این دستاورد تاکید کرد. 

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان:
شرکت فوالد هرمزگان در آبان ماه رکوردهای جدیدی در تولید روزانه و ماهانه 

تولید تختال و تعداد ذوب های تخلیه شده و ریخته گری شده ثبت کرد
سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با روابط 
عمومی این شرکت گفت: دست یابی فوالدمردان فوالد هرمزگان به رکورد تولید آن 
هم به فاصله کمتر از دو ماه از رکورد قبلی، نشان از عزم راسخ آنان در ثبت موفقیتی 
دیگر در این شرکت هم زمان با سال جهش تولید است. وی در ادامه گفت: شرکت 

فوالد هرمزگان توانســت در آبان ماه با تولید 138 هزار  و 226 تن تختال، پس از 
گذشت تنها دو ماه از ثبت رکورد قبلی به میزان 137 هزار  و  391 تن در شهریورماه 
99، رکورد جدیدی ثبت کند. مدنی با اشاره به اینکه رکورد تولید ماهانه تختال فوالد 
هرمزگان در آبان ماه تنها رکورد این شــرکت نبود گفت: در آبان ماه 8 رکورد جدید 
شامل رکوردهای تولید ماهانه و روزانه تولید تختال، تعداد ذوب تخلیه شده، تعداد 
ذوب ریخته گری شده و دو رکورد تعداد ذوب تخلیه شده در کوره های شماره 1 و 2 
در فوالد هرمزگان به ثبت رسید که ثبت هم زمان این رکوردها برای فوالد هرمزگان 
غرورآفرین اســت. معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: 
رکورد تولید روزانه تختال به میزان 6هزار  و  311 تن در تاریخ 99/08/27 در حالی 
به دست آمد که رکورد قبلی به میزان 6هزار  و 24 تن در تاریخ 98/06/31 به دست 
آمده بود. همچنین رکورد روزانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان 51 ذوب در 
تاریخ 99/08/28 به دست آمد و رکورد قبلی به تعداد 50 ذوب در تاریخ 98/06/31 
را پشت سر گذاشت. مدنی در ادامه گفت: رکورد تعداد ذوب ریخته گری شده ماهانه 
نیز به میزان یک هزار و 170 ذوب حاصل شــده اســت که رکورد قبلی آن به تعداد 

یک هزار  و  158 ذوب در فروردین ماه 97 به دست آمده بود.
وی تصریح کرد: این رکوردها در حالی ثبت شده که نام فوالد هرمزگان در فهرست 
تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته و با همه گیری ویروس کرونا در موج سوم 

خود، محدودیت ها در سطح شرکت همچنان ادامه دارد. 
وی اظهار داشت: تداوم و جهش تولید در فوالد هرمزگان هم زمان با تحریم های 
ظالمانه و شیوع ویروس کرونا نشــان از آمادگی کامل فوالد هرمزگان در شرایط 

بحرانی و تعهد به صنایع داخلی در تامین نیاز آن ها دارد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان یکی از دالیل عمده و مهمی را که سبب 
ثبت این رکورد شــد، متوســط زمان قوس الکتریکی به ازای هر ذوب در کوره ها 
دانســت که با اجرای پروژه بهبود، این زمان به میزان قابل توجهی نسبت به هدف 
تعیین شده کاهش داشته است.وی همچنین آماده به کاری و تزریق مداوم گرافیت، 
یکنواختی آنالیز شیمیایی آهن اسفنجی و افزایش متالیزاسیون و کربن اضافی 
آن، رعایت استانداردهای مواد مصرفی ازجمله آهک و دولومیت، بازنگری و اجرای 

دستورالعمل های کاری و بهره برداری را دالیل مهم دیگر تحقق این رکورد دانست.
مدنی، میزان تولید اسلب از ابتدای سال تاکنون را 957 هزار  و  794 تن عنوان و ابراز 
امیدواری کرد، نمودار تولید همچون سال های گذشته امسال نیز صعودی باشد و 

رکورد تولید سالیانه محقق شود.

مدیرعامل فوالد سنگان:
با رشد 143 درصدی تولید گندله طی هشــت ماهه سال جاری، رکورد تولید 

ماهانه گندله در فوالد سنگان شکسته شد
علی امرایی ضمن تبریک فرارســیدن هفته بســیج گفت: با همت و تالش وافر 
کارکنان جبهه اقتصادی و حمایت های کلیه ارکان شــرکت فوالد سنگان در سال 
جهش تولید، 400 هزار  و 687 تن گندله در آبان ماه سال جاری تولید و رکورد تولید 
ماهانه گندله در این شرکت شکسته شــد.وی گفت : تولید گندله این شرکت در 
هشت ماهه اول سال 2 میلیون و 52 هزار  و 266 تن بوده که در مقابل یک میلیون 

و 650 هزار تن برنامه، رشد 124درصدی داشته است. شایان ذکر است با احتساب 
تولید هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد 143 

درصدی تولید گندله هستیم. 
به گزارش روابط عمومی فوالد ســنگان ، تولید این شــرکت از ابتدای راه اندازی 
تاکنون حدود 8 میلیون و 500 هزار تن گندله بوده اســت. موفقیت های پی درپی 
تولید و کسب رکوردها، به دنبال تاکیدات مدیرعامل و ایجاد انگیزه در بین کارکنان 
با جاری سازی مشوق ها و همت سخت کوشان این شرکت در تمامی بخش های 
بهره برداری ، بازرگانی،مالی، منابع انسانی و ... بوده و تاثیرپذیری این واحد عظیم 
تولیدکننده مواد اولیه صنعت فوالد ایران را از حیث محدودیت های کرونا بســیار 

کاهش داده است.

ثبت رکورد ماهانه تولید محصول در واحد احیای مستقیم فوالد سفیددشت
در هشتمین ماه از سال جهش تولید و در آستانه ششمین سالگرد تاسیس شرکت 
فوالد سفیددشت، با تولید 75 هزار  و 173 تن آهن اسفنجی، رکورد جدیدی در تولید 

ماهانه این محصول در واحد احیای مستقیم این شرکت به ثبت رسید.
مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت ضمن ابراز خرسندی از دست یابی به این 
موفقیت افزود: با تولید این میزان محصول در آبان ماه، عالوه بر ثبت رکورد تولید 

ماهانه، هدف گذاری تولید هشت ماهه نیز به طور کامل محقق شد.
ایمان سلیمانی، ضمن تقدیر ویژه از تالش کارکنان واحد آهن سازی، دست یابی به 
این موفقیت ها را مرهون حمایت های مدیران و سهام داران و تالش و همت تمامی 
واحدها به خصوص واحد بازرگانی برای تامین به موقع مواد اولیه و قطعات یدکی 
دانست.سلیمانی در پایان با اشاره به تولید 545 هزار  و 273 تن محصول تا پایان 
آبان ماه از رشد 12 درصدی تولید نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و ابراز 

امیدواری کرد که تا پایان سال تولید 800 هزار تن تحقق یابد.

ثبت رکورد جدید در واحد آهک سازی شرکت فوالد سنگ
با تولید ماهانه 21 هزار  و  318 تن آهک کلسینه باکیفیت در کوره های تک شافت 
چیساکی، رکورد جدیدی در آبان ماه سال جاری به ثبت رسید.مدیر عامل شرکت 
از کارکنان به خصوص کارکنان واحد آهک سازی ،بابت کسب این رکورد صمیمانه 
تشکر و قدردانی کرد.رکورد تولیدماهانه در خط اسیدشویی شرکت فوالد امیر کبیر 
کاشان بهبود یافتشرکت فوالد امیر کبیر کاشان در مسیر تعالی روزافزون خود، در 
سالی که مزین به نام جهش تولید است، موفقیت های مجموعه بهره برداری را تکرار 

کرده و شاهد بهبودی دیگر و رکورد جدیدی در تولیدبوده است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: بودجه سال 1400 
شهرداری بر مبنای برنامه اصفهان 1405 تدوین می شود.سعید ابراهیمی 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان از سال گذشته با تغییر فرآیند برنامه ریزی 
و بودجه ریزی خود اقدامات زیادی را در راســتای شفافیت هرچه بیشتر 
فرآیندها آغاز کرد و امســال نیز با تقدیم برنامه اصفهان 1405 به شورای 
اســالمی شــهر و ادامه انجام اصالحات در بودجه ریزی شــهرداری، به 
سرآمدی خود در بین کالن شهرها ادامه می دهد.وی با بیان اینکه تغییرات 
در فرآیند بودجه ریزی با سیاســت تمرکز بر پروژه های شاخص شهری و 
محرک توسعه انجام می شود، افزود: شهرداری اصفهان پس از طی فرآیند 
تقریبا 15 ماهه توانست در شهریورماه امسال ششمین برنامه پنج ساله 
خود تحت عنوان برنامه اصفهان 1405 را تقدیم شورای اسالمی شهر کند.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: در طول حدود 
80 روز گذشته نمایندگان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان به همراه نمایندگان سایر معاونت ها به صورت مستمر 
در کمیسیون ها و کارگروه های علمی شــورای اسالمی شهر حضور یافته 
و ضمن ارائه برنامه اصفهان 1405 و بیــان توضیحات تکمیلی به دفاع از 
برنامه پرداختنــد که امیدواریم طی روزهای پیش رو فرآیند بررســی در 
کمیســیون های تخصصی تکمیل و برنامه به صحن علنی جهت تصویب 

ارائه شود.
وی تصریح کرد: برای نخســتین بار در شــورای اسالمی شــهر عالوه بر 
کمیسیون های تخصصی، کارگروهی علمی تشکیل شده و برنامه اصفهان 
1405 در ابعــاد مختلف شــامل پیش بینی درآمدهای پنج ســال آینده 
شهرداری اصفهان و همچنین چشــم انداز و اهداف برنامه مورد بررسی 
کامل و تخصصی قــرار گرفت.ابراهیمی با بیان اینکــه یکی از مهم ترین 

دغدغه ها در مورد برنامه اصفهان 1405، قابلیت اجرایی آن اســت، گفت: 
با توجه به اینکه سال 1400 به عنوان نخستین سال اجرای برنامه اصفهان 
1405 است، فرآیند تدوین برنامه همچنان در شورای اسالمی شهر ادامه 
دارد.وی اظهار امیدواری کرد برنامه در هفته های پیش رو در شورا تصویب 
شود و در فرآیند بودجه ریزی شــهرداری مالک عمل قرار گیرد.مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: با توجــه به ابالغ 
شــهردار اصفهان به تمامی معاونان خود مبنی بر مالک عمل قرار گرفتن 
برنامه اصفهان 1405 در تدوین بودجه ســال 1400، امیدواریم در تدوین 
بودجه نیز برش عملیاتی ســال اول برنامه به مرحله اجرا برســد.وی با 
اشاره به آغاز فرآیند تدوین بودجه سال 1400، گفت: در ادامه تغییراتی که 
شهرداری اصفهان با توجه به ابالغیه وزارت کشور در سال گذشته در فرآیند 
بودجه ریزی خود ایجاد کرد، امسال نیز در راستای شفافیت در بودجه ریزی 
و همچنین سیاست های متمرکز شهرداری بر تکمیل پروژه های شاخص 
و مدیریت هر چه بیشــتر این پروژه ها و همچنین توجه به ارتقای وضع 
محالت شهر اصفهان به ویژه محالت محروم و اجرای پروژه های محرک 
توسعه برای توسعه و خودکفایی مناطق محروم، تغییرات گسترده ای را 
در فرآیند تدوین بودجه سال 1400 ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات 
به بهبود فرآیند و توسعه متوازن شــهر اصفهان منطبق بر برنامه اصفهان 
1405 منتج شود.ابراهیمی ضمن قدردانی از شهروندان و متخصصان به 
دلیل ارائه نظرات خود در راســتای تدوین برنامه اصفهان 1405، افزود: 
برنامه تقدیمی به شورای شهر جهت تصویب به همراه اسناد پشتیبان آن 
در سایت برنامه به آدرس isfahan.ir 1405. در اختیار شهروندان است 
و این معاونت آمادگــی دارد نظرات تکمیلی مــردم را در برنامه عملیاتی 

سالیانه مدنظر قرار دهد.

شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود و با توجه 
به شرایط ویژه آموزشی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، 1600 دستگاه تبلت 
دانش آموزی تامین و در بین دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار توزیع کرد. 
کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: از مجموع 1600 دستگاه تبلت مذکور، بالغ بر 600 دستگاه تبلت به دانش آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد اســتان اصفهان اهدا شده است. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان اصفهان در واکنش به مشــارکت شرکت فوالد مبارکه در 
حمایت از دانش آموزان و خانواده های کم بضاعت استان اصفهان، ضمن اشاره به 
موفقیت های شرکت فوالد مبارکه در عرصه تولید کشور، از حمایت ها و مساعدت های 

خداپسندانه و پیشتاز بودن این شرکت در امر مسئولیت های اجتماعی در مقاطع 
مختلف تقدیر کرد و گفت: فوالد مبارکه همواره در حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، 
زلزله و نیز تامین رایگان اکسیژن بیمارستان ها به حمایت از بیماران مبتال به کرونا و 
دیگر آسیب دیدگان پرداخته است و با تامین تجهیزات موردنیاز سیستم بهداشت و 
درمان استان و کشور، نمونه قابل ارائه ای از تعهد و عمل به مسئولیت های اجتماعی را 
برای دیگر سازمان ها به نمایش گذاشته است. زارع در پایان با یادآوری تامین چندین 
هزار بسته لوازم التحریر ویژه دانش آموزان کم بضاعت در سال های اخیر، از مدیریت 
شرکت فوالد مبارکه به جهت همدلی و مشارکت در رفع نیاز دانش آموزان کم برخوردار 

به ابزارهای آموزشی به ویژه تبلت دانش آموزی تقدیر و تشکر کرد.

شهردار اصفهان:

50 طرح در حوزه سازمان ها و مناطق در شهر اصفهان افتتاح می شود

در راستای تحقق شعار جهش تولید در سال جاری صورت گرفت؛

افتخارآفرینی در گروه فوالد مبارکه با کسب رکوردهای پی در پی

 تدوین بودجه ۱۴00 شهرداری بر مبنای برنامه

 اصفهان ۱۴05

در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت؛
۱600 دستگاه تبلت؛ هدیه فوالد مبارکه به دانش آموزان کم بضاعت اصفهان
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