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۹۰ درصد صادرات کتیرا از اصفهان صورت می گیرد؛ در حالی که معضل خام فروشی 
این سرمایه صادراتی هنوز رفع نشده است

پشت پا به فرصت ها!

استاندار مطرح کرد:
دانش بنیان ها؛ معبری 

برای حل مشکالت 
استان اصفهان 

فراگیری خدمات اورژانس 
 اجتماعی اصفهان نیازمند

 اعتبارات ملی است

سپاهان، انتقام 
 خریدهای پرسپولیس
 را از استقالل می گیرد

شهردار اصفهان خبرداد:

 جمع شدن سفره دالالن
  با صدور الکترونیکی 

پروانه ساختمانی

هزار برنامه همزمان 
با عید غدیر در 
استان اصفهان 
برگزار می شود

شورای شهری ها پای درددل اهالی ادب نشستند؛
اصفهان؛ میراث دار هنر عظیم

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان:

آمار جرائم نیروهای مسلح در اصفهان، پایین است
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سرپرست شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
برق اداره های پرمصرف قطع می شود

مدیرکل بیمه سالمت استان مطرح کرد:
ام اس؛ پرهزینه ترین بیماری در اصفهان

زیر پوست شهر

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان می گوید 
مناطق حاشیه نشین اصفهان نیاز به محله بانی دارد؛

آگهی مناقصه عمومی
شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

روابط عمومی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: كاال و خدمات مورد نياز خود را به شرح ذيل ، به استناد قانون برگزاری مناقصات وآئين 
نامه معامالت ، از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بين توليدكنندگان و فروشندگان 

واجد شرايط كه در سامانه الکترونيکی دولت ثبت نام نموده اند، خريداری  نمايد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.

پيشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصات به شرح فوق را از طريق سايت https://www.setadiran.ir/setad/cms دريافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روزشنبه مورخ 25/ 1401/04 در سامانه فوق بارگذاری نمايد و همچنين اسناد فيزيکی)پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان 
چهارباغ عباسی- خيابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره يک شركت توزيع برق شهرســتان اصفهان طبقه همکف - دبيرخانه ، تحويل نمايند. به 

پيشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاكت الف) ضمانت نامه بانکی( تا موعد اعالم شده موجب 

ابطال مدارک مناقصه گر می گردد
شماره تلفن واحد مناقصا ت: 34121482-031 آقای كريمی و جهت آگاهی بيشتر در مورد الزامات ، اطالعات و شرح خدمات مناقصا ت با شماره تلفن 

كارشناس معاونت مهندسی: 34121457-031  مهندس آقابابايی

جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس  41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021  و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائيد .

مبلغ ونوع تضمين شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است 0
 شرکت کنندگان در مناقصه می بايست 72 ساعت قبل از آخرين مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و يا تماس 

باواحد مناقصه ومزايده ، ازآخرين اصالحات احتمالی اسنادمطلع گردند، در غیر اينصورت مسئولیت عدم رعايت اين بند به عهده مناقصه گران می باشد .

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 پیشنهاد دهنده می بايست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد

به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط يا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 ساير اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
مبلغ تضمین)ریال(موضوع مناقصه   شماره مناقصه مرجع  الکترونیکی دولت )ستاد(              

2001001211000015 40111007
کابل خودنگهدار سه فاز فشار ضعیف 6 رشته ای

) نگهدارنده+روشنایی+نول+فاز*3( 
3*70+70+25+25

11.450.000.000

آخرین مهلت تاریخ توزیع دفترچه
دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگذاری 
وتحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

ساعت بازگشایی 
اسناد ارزیابی کیفی
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سران گروه 7 »پوتین« را مسخره کردند!
سران گروه هفت که شامل هفت کشور صنعتی دنیا هستند روز یکشنبه ۲۶ ژوئن )۵ تیر( در آلمان 
وعده دادند تا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود وضعیت ســامت جهانی و همچنین برابری 
جنسیتی و ارتقای زیرساخت های دیجیتال در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کنند.

سران این هفت کشور صنعتی در این نشست خود همچنین درباره بحران حال حاضر انرژی در دنیا 
بحث و تبادل نظر کردند و بر لزوم سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی تاکید کردند.آن ها لحظاتی 
قبل از گرفتن عکس دست جمعی دســت به مزاح زدند و والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را 
مورد تمسخر قرار دادند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا بود که جرقه این شوخی را با گفتن 
این جمله زد: »کت های خود را در بیاوریم یا نه؟« این در حالی بود که همه آنها دور میز گردی در چند 
متری خبرنگاران مشغول نشستن بودند. این جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا بود که موضوع را 
ادامه داد و گفت »و صبر کنیم تا از ما عکس بگیرند« و باز جانسون ادامه داد: »باید نشان دهیم که از 
پوتین قوی تر و باحال تریم« و باز ترودو گفت »بله این حق ماست که لخت سوارکاری کنیم.« اشاره 
آن ها به عکس مشهور نیمه برهنه والدیمیر پوتین در سال ۲۰۰۹ است که مرد شماره یک کرملین را در 
حال سوارکاری و نشان دادن آمادگی بدنی اش نشان می داد.اورزوال فن درالین، تنها زن این جمع 
۹ نفره بدون اشاره به برهنه بودن پوتین به این نکته که »اسب سواری بهترین کار« است اکتفا کرد.

البته در انتها هیچ کدام از این جمع ۹ نفره کت خود را درنیاورد.
 

مسکو: آماده مذاکره با کی یف هستیم
رییس شورای فدراسیون روسیه تاکید کرد که مسکو آماده مذاکره با کی یف است، اما اوکراین باید 
شرایط روسیه را بپذیرد.به نقل از المیادین، والنتینا ماتوینکو، رییس شورای فدراسیون روسیه در 
مصاحبه با شبکه STV باروس گفت: »روسیه آماده مذاکره است؛ اما نه به صورت نمایشی. ما به 
حرف و سخن اکتفا نمی کنیم و برای سرگرمی اینجا نیستیم. باید شروطی را که به طور واضح و دقیق 
تعیین کرده ایم، پذیرفته شــود.«وی افزود که غرب از ابتدا عاقه ای به مذاکرات روسیه با اوکراین 
نداشت، گرچه مســکو این مذاکرات را ترک نکرد.ماتوینکو درباره تحریم های مالی علیه روسیه و 
باروس گفت: »شاهدیم که چه اتفاقی افتاده است. بدون محاکمه و تحقیق، ذخایر روسیه مسدود 
شده و حساب های روس ها و باروس ها در خارج از کشــور به دالیل مسائل نژادی مسدود شده 
است. این تبعیض است، این یک نسل کشی است. «کشورهای غربی در تاش برای به شکست 
کشاندن روسیه در جنگ علیه اوکراین، تحریم های بی سابقه ای را علیه این کشور اعمال کردند که 
بخش های مالی و اقتصادی و هوانوردی روسیه را هدف قرار داده است.رییس شورای فدراسیون 
روسیه همچنین تاکید کرد که روسیه باید از حاکمیت خود در شرایطی که ناتو با دست اوکراین با آن 

در حال جنگ است، محافظت کند.
 

  »جانسون« سودای 3 دوره نخست وزیری انگلیس را دارد
نخست وزیر انگلیس می گوید قصد دارد دست کم تا ۱۲ سال دیگر در قدرت باقی بماند.به گزارش 
رویترز، نخست وزیر انگلیس به رغم درخواست های گسترده برای استعفا وی، سودای ماندن در 
قدرت تا دهه آینده را دارد.»بوریس جانسون« می گوید که قصد دارد تا اواسط دهه آینده )۲۰۳۰( در 
قدرت بماند.نخست وزیر انگلیس در این باره گفت که در حال حاضر فعاالنه به دوره سوم )نخست 
وزیری( فکر می کنم و می دانید، چه اتفاقی می تواند بیفتد.این در حالی است که درخواست ها برای 
کناره گیری وی از قدرت در ماه های اخیر رو به رشد بوده است. اما در صورت تحقق هدف جانسون، 
وی عنوان طوالنی ترین نخست وزیر در قدرت انگلیس را در ۲۰۰ ســال گذشته از آن خود می کند.

جانسون اوایل ماه جاری از طرح استیضاح نمایندگان پارلمان انگلیس جان سالم به دربرد وبا کسب 
پیروزی ضعیف بار دیگر در سمت نخست وزیری این کشور ابقا شد. با این حال وی به دلیل گمراه 

کردن عمدی پارلمان تحت تحقیق است.

نگاهی به تحرکات اخیر دیپلماتیک و سفرهای مهم مقامات به منطقه؛

زمانی برای احیای برجام؟!

تحرکات اخیر دیپلماتیک حول محور ایران از جمله سفرهای الوروف، 
بورل و مصطفی الکاظمی به تهران از یک ســو و ســفر قریب الوقوع 
بایدن رییس جمهوری آمریکا به منطقه از سوی دیگر می تواند نشان 

از تحوالت تازه ای در خصوص احیای برجام تفسیر شود.
به گزارش خبرآناین، طی دو ماه گذشته فضایی سرد و یأس آلود بر 
حوزه دیپلماسی سایه افکنده بود و تقریبا همه تحلیل ها به یک نتیجه 
واحد منتهی می شــد که گویا مذاکرات وین و احیــای برجام به بن 
بست رسیده است. اقدام خارج از منطق و غیر سازنده رافائل گروسی، 
مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی در تهیه و تدارک یک قطعنامه 

ضد ایرانی در شورای حکام نیز موید این جمع بندی بود.
با این همه پس از واکنش تند ایران نسبت به قطعنامه شورای حکام 
و ابراز نگرانی های کشورهای اروپایی و سایر طرف های توافق هسته 
ای ایران نسبت به ناکام ماندن و از بین رفت برجام، مجددا تحرکات 
جدیدی در این عرصه اتفاق افتــاد که از آن جمله می توان به ســفر 
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه و بافاصله پس از آن سفر 
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران اشاره کرد.

آنچه اهمیت دارد اینکه این سفرها با سفر مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق به تهران معنی دیگری خواهد داشــت خصوصا اینکه وی 
پیش از عزیمت به تهران هم اکنون در ســفری رســمی به عربستان 
سعودی رفته است. مصطفی الکاظمی در مذاکرات اخیر میان ایران 
و عربستان نقشی میانجی گر بازی کرده است و این احتمال می رود 
که در حوزه مرتبط با ایرانـ  عربستان نیز تحوالت تازه ای در راه باشد.

در واقع به گفته برخی ناظران، ســفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق به تهران می تواند حامل نشــانه ای از پیشــرفت گفت وگوهای 
ایران و عربســتان و بیانگر جریان خون تازه به رگ های دیپلماســی 
باشد. در همین حال پیش از سفر بورل به ایران، انتشار خبری مبنی 
بر دســتور جو بایدن رییس جمهور آمریکا برای لغو ممنوعیت صدور 
ویزا برای آن دسته از شــهروندان ایرانی که در سپاه پاسداران خدمت 
کرده اند از سوی ناظران به عنوان ســیگنالی مثبت در راستای تقویت 

مذاکرات احیای برجام تلقی شده است.
آنچه مشــخصا می توان از اظهارات مقامات ایرانی و اروپایی پس از 
دیدار بورل از تهران دریافت، اینکه مقرر شــده است مذاکراتی میان 

ایران و آمریکا با واسطه یک طرف ثالث برگزار شود. این موضوع می 
تواند به معنی احیای برجام و یا حتی آغاز یک روند تازه باشد که هدف 
آن با احیای برجام یکی خواهد بود و آن چیزی نیست جز رفع تحریم 
های ایران. در همین خصوص مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفته اســت که مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپــا و آمریکا در وین 
برگزار نخواهد شــد چرا که گفت وگوها در قالب ۱+۴+آمریکا نیست. 
جوزپ بورل نیز در این خصوص اعام کرد احتماال این گفت وگوها در 
جایی نزدیک تر به خلیج فارس و به صورت مشــخص تر در یک کشور 
حاشیه خلیج فارس برگزار می شود، جایی که اذهان را متوجه قطر می 
کند که از قضا اخیرا نقش پررنگی در تبادل پیام میان تهران و واشنگتن 
داشت. این موضوع، اذهان را به اهمیت نقش معادالت منطقه ای و 
شاید محوریت آن در ادامه مذاکرات ســوق می دهد. بر اساس این 
اظهارات گمانه زنی هایی درباره داد و ستدهایی که منطقه یک ضلع از 
آن خواهد بود صورت گرفته است. برای روشن شدن ابعاد سفر بورل به 
ایران و اهمیت آن در سرعت دادن به مذاکرات احیای برجام و احتماال 

ترکیب آن با نوعی از تفاهم منطقه ای باید منتظر روزهای آتی ماند.

به گزارش نامه نیوز؛ نماینده ســابق مجلس گفت: 
االن آمریکا در شــرایطی اســت که حاضر اســت 
باالترین حد مقــدور امتیازات را بــه ایران بدهد و 
ایران باید از ایــن فرصت اســتفاده و مذاکرات را 

احیا کند.
سفر بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران گویــا نتیجه داد و مذاکــرات برجامی در 

روزهای آینده از سر گرفته می شود.
حشــمت ا... فاحت پیشــه درباره از ســرگیری 
مذاکرات برجامی و نتیجه احتمالی آن گفت: سفر 
بورل یکی از آخرین شانس های احیای برجام قبل 
از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بود. او قبل 
از سفر به تهران همراه مورا یک شام کاری با رابرت 
مالی داشت بنابراین این طور بر می آید که حامل 

پیام آمریکا برای ایران بود.
وی افزود: به حدی نقش عوامل آشــوب ساز در 
چندماهه اخیر تعلیق مذاکرات جدی شد که همه 

طرف ها احیای دیپلماســی را در جهت منافع ملی 
خودشان ارزیابی می کنند. به گونه ای بی سابقه در 
این مدت تصاعد گسترش بحران بین ایران و رژیم 
صهیونیستی رخ داد که معنایش این بود که ایران 
و اسراییل عما اختافات شان را در هر حوزه ای به 
باالترین سطح اختاف می رســانند، به طوری که 

این اختافات قابلیت مدیریت ندارد.
این اســتاد دانشگاه یادآور شــد: اگر اختافات و 
چالش ها بین ایران و اســراییل به موضوع هسته 
ای برســد، آن موقع نوعی جنگ سرد هسته ای را 
در منطقه شــاهد خواهیم بود که نمونه اش را بین 
پاکستان و هند می بینیم، نتیجه اش هم آن است 
که هیچ گاه اختافات این دو کشور با وجود گذشته 
دهه ها حل نشده است. وی ادامه داد: اگر برجام 
به نتیجه نرسد، شاید حین انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا شاهد باشیم جرقه جنگ سرد هسته 
ای در منطقه زده شــود؛ ۴۶ درصد در انرژی جهان 

از این منطقه تامین می شــود که در شرایط جنگ 
سرد هسته ای این منطقه به یک منطقه مدیریت 
ناپذیر بــرای بازیگران جهانــی و منطقه ای تبدیل 
خواهد شد.فاحت پیشــه، احیای برجام را برای 
ایران مطلوب خواند و اظهار کرد: در وقفه چندماهه 
مذاکرات ایفای نقش منفی گروسی موجب بازی 
گری جانبدارانه آژانس شد. معتقدم اراده سیاسی 
در تهران و واشــنگتن برای توافق شکل گرفته اگر 
دور تازه مذاکرات شروع شود امکان آن که حداکثر 
ظرف ۲ ماه آینده یک توافق جدید را داشته باشیم 

وجود دارد.

نماینده سابق مجلس:

 اراده سیاسی برای انجام توافق شکل گرفته است

یک تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: خیلی به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوش بین نیستم؛ اما از سرگیری مذاکرات نوعی گام به جلو است و باید منتظر 
ماند و صبر کرد مذاکرات تا قدم به قدم پیش برود.امیرعلی ابوالفتح در گفت وگو با نامه نیوز درباره از سرگیری مذاکرات برجامی و نتیجه بخشی آن پیش از 
سفر بایدن به منطقه گفت: مذاکرات برجامی ارتباطی با سفر بایدن به منطقه ندارد چون طرف آمریکایی هم باید اراده این را داشته باشد که مذاکره ای را برای 
حصول توافق انجام دهد.وی با بیان اینکه سفر بایدن خیلی بر مذاکرات موثر نیست، افزود: نمی توان این دو موضوع را به هم ارتباط داد و گفت »چون بایدن 
به منطقه می آید توافق حاصل می شود« یا »چون بایدن به منطقه می آید توافق حاصل نمی شود«. این دو موضوع موازی است. اینکه می خواهند مذاکرات 
را در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار کنند، شاید به این دلیل باشد که دیگر در قالب ۱+۴ نیست یعنی نمایندگان روسیه، چین، آلمان، فرانسه و 

انگلیس حضور ندارند و آقایان بورل و مورا نقش هماهنگ کننده را بین هیأت های ایرانی و آمریکایی ایفا خواهند کرد.
این تحلیلگر مســائل بین الملل درباره مدت زمان مذاکرات، اظهار کرد: پیش بینی آینده خیلی دشوار است اما به شــخصه خیلی خوش بین نیستم چون 
فارغ از سفر بایدن، اگر قرار به توافق باشــد، مذاکرات نیازمند شرایط دیگری اســت. گرچه آقای بورل به تهران آمد و صحبت های امیدوار کننده ای را مطرح 
کرد ولی معتقدم راه حل مشکل در تهران نیست.وی ادامه داد: قرار نیست کســی به تهران بیاید و ایرانی ها را نسبت به یک کاری قانع کند. تحریم ها توسط 
ایاالت متحده آمریکا اعمال شده و توسط ایاالت متحده آمریکا نیز باید برداشته شــود. قطعا ایران خوشحال می شود در همین لحظه لغو تحریم ها صورت 

گیرد چون طرفدار ادامه تحریم نیست.

خبر روزپیش بینی »ابوالفتح« درباره آینده مذاکرات

انتقاد روزنامه کیهان از ادامه مذاکرات احتمالی در قطر
روزنامه حسین شریعتمداری با اشاره به تحوالت اخیر در موضوع هسته ای از ادامه مذاکرات احتمالی در 
قطر انتقاد کرد.در قسمتی از یادداشت روزنامه کیهان آمده است: اگرچه راهبرد جمهوری اسامی هیچ وقت 
ترک میز مذاکره نبوده؛ اما آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در قطر، پیام اشتباهی را به طرف 
مقابل مخابره می کند. آنها گمان خواهند کرد تصمیم تهران محصول اقدام خصمانه آنها در آژانس است 
و زمینه را برای حرکت های خصمانه بعدی هموار می کند. موافقت با ادامه مذاکره با غرب بر سر احیای 
توافق هسته ای، شاید با این تلقی صورت گرفته باشد که ما ترک کننده میز مذاکرات نیستیم و پاسخی به 
تبلیغات آمریکا باشد که سعی می کند ایران اسامی را مسئول و مسبب بن بست فعلی جلوه دهد و این 
تاکتیک روشی برای خنثی سازی این نیرنگ باشد! اما آیا از منظر راهبردی هم، چنین است؟ شک و تردید 
فراوانی در این خصوص وجود دارد.دولت سیزدهم یکی از سیاست های اصولی و کان خود را جدا سازی 
معیشت مردم از مذاکرات هسته ای اعام کرده است. تصمیم اخیر در سطح کان به این سیاست اصولی 

ضربه می زند هرچند واقعا دولت در سطح کان خود قائل به این جدایی باشد.
 

»قطر«، انتخاب ایران بود
مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات احیای برجام با اشاره به اینکه ایران، قطر را برای 
میزبانی از مذاکرات انتخاب کرد زیرا این کشور دوست ماست، تاکید کرد: با توجه به جنگ اوکراین 
و سخت شدن شرایط آمریکایی ها و اروپایی ها، امضای توافق به سود آمریکاست.محمد مرندی، 
مشاور تیم مذاکره کننده ایران در وین در گفت وگو با روزنامه العربی الجدید درخصوص انتقال احتمالی 
محل مذاکرات به قطر گفت: ایران قطر را به عنوان کشوری برای میزبانی از مذاکرات انتخاب کرد زیرا 
این کشور دوست ماست.وی گفت: از سرگیری مذاکرات هسته ای به معنای نزدیک شدن به احیای 
توافق نیست زیرا توافق اکنون در گرو اراده آمریکاست و امضای توافق منوط به برداشتن تحریم ها 
و دادن تضمین قابل قبول به ایران اســت. ایران باید تضمین هایی به دست آورد تا مطمئن شود که 
آمریکا دیگر نمی تواند به راحتی کار قبلی خود)نقض برجام( را تکرار کند؛ آمریکایی ها در زمان ریاست 
جمهوری باراک اوباما به طور مداوم توافق هسته ای را نقض کردند و در دوره های دونالد ترامپ و جو 
بایدن نیز آن را نقض کردند و سیاست فشار حداکثری را به کار گرفتند.مرندی در پاسخ به این سوال 
که آیا از سرگیری مذاکرات به این معناست که آمریکا تصمیم خود در مورد مسائل مورد اختاف را 

گرفته است، تاکید کرد که» آمریکایی ها هنوز تصمیمات الزم را اتخاذ نکرده اند«.
 

یک روزنامه اصولگرا خطاب به دولت:

 اعتماد مردم ممکن است از دست برود
روزنامه رسالت نوشت: قریب یک ســال از روی کارآمدن دولت سیزدهم می گذرد. به زعم برخی، دولت 
اکنون در ماه عسل خود قرار دارد. شاید چنین برداشتی آسودگی و انفعالی را برای برخی دولتمردان به همراه 
آورد، اما دولت انقابی از لحظه آغاز باید پیشرو باشد.وعده هایی که دولت و شخص رییس جمهور می دهد، 
انتظاراتی را برای مردم ایجاد می کنند. انتظارات همانطور که در پژوهش هایی در خصوص سرمایه  اجتماعی 
محققان علوم اجتماعی بیان شده است، ارتباط وثیقی با سرمایه اجتماعی دارد. در این خصوص رهبری نیز 
در نخستین دیدارشان به هیئت دولت بیان داشتند که باید در دادن وعده ها محتاط بود و دولت باید تمام 
توانش را برای تحقق وعده هایش به کار گیرد. در همین سخنرانی ایشان فرمودند که در این خصوص دادن 
ضمانت های اجرایی موثر بسیار مهم است. شاید به همین سبب بود که ایشان ایده تعیین روزشمار برای 
وعده را برای دولت مطرح کردند. در هر صورت وعده ها نقش بسزایی در ساخت اعتماد مردم دارند، اصا 
مردم مقایسه هایشان را مبتنی بر همین وعده ها انجام می دهند. از همین رو است که هیچ دولتی نباید 
بدون وعده باشد... اوال آنکه این تاش باید به مردم نشان داده شود، البته به دور از هر بزرگنمایی که می تواند 
نتایج عکسی داشته باشد. در ثانی اگر تاش بسیار مسئولین نتوانست وعده ای را محقق کند، مسئولین 

باید به صورت شفاف علت را بیان کنند.

کافه سیاست

»خطیب زاده« رفت، »کنعانی« آمد؛

 لباس نو 
بر تن سخنگوی وزارت خارجه

»ناصر کنعانی« رییس دفتــر حفاظت منافع 
ایران در قاهره به جــای خطیب زاده و به عنوان 
ســیزدهمین ســخنگوی وزارت امور خارجه 
منصوب شد و خطیب زاده هم مشاور وزیر شد.

سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران اعام کرد که 
آخرین نشســت او با خبرنگاران است و از این 
به بعد به عنوان مشــاور وزیر امــور خارجه به 
فعالیت خواهد پرداخت.کنعانی از تیر ماه ۱۳۹۷ 
عهده دار دفتر حفاظت منافع جمهوری اسامی 
ایران در قاهره )پایتخت مصر( بوده اســت. او 
پیش از این نیز ریاست ستاد عراق وزارت امور 
خارجه را برعهده داشت. دبیر سیاسی سفارت 
جمهوری اسامی ایران در تاشکند )ازبکستان(، 
معاون اداره خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا، 
معاون ســفارت جمهوری اســامی ایران در 
امان )اردن(، کاردار ســفارت ایــران در اردن، 
کارشناس ارشد حوزه معاونت عربی و آفریقایی 
از دیگر سمت های کنعانی در دوران فعالیتش 
در وزارت امور خارجه است.وی، دارنده مدرک 
کارشناسی ارشد در رشــته روابط بین الملل و 
مسلط به زبان های انگلیســی و عربی است.

خطیب زاده نزدیک به دو ســال )۲۳ ماه( و از 
مرداد ۱۳۹۹ تاکنون عهده دار این ســمت بود. 
)یکشنبه( ۲۶ مرداد ماه  ۱۳۹۹ مراسم تودیع و 
معارفه سید عباس موسوی و سعید خطیب زاده 
سخنگویان ســابق و جدید وزارت امور خارجه 
برگزار شد.مرتضی سرمدی، محمود محمدی، 
حمیدرضا آصفی، ســید محمدعلی حسینی،  
سعید خطیب زاده و... پیش از کنعانی، عهده دار 

سخنگویی وزارت امور خارجه بودند.

آنچه مشخصا می توان از اظهارات مقامات ایرانی 
و اروپایی پس از دیدار بورل از تهران دریافت، اینکه 
کراتی میان ایران و آمریکا با  مقرر شده است مذا
این موضوع  لث برگزار شود.  ثا  واسطه یک طرف 
 می تواند به معنی احیای برجام و یا حتی آغاز یک روند 
تازه باشد که هدف آن با احیای برجام یکی خواهد بود و 

آن چیزی نیست جز رفع تحریم های ایران.

بین الملل

فرید شریعت زاده- شهردار شاپورآبادم الف:1339478

  آگهی مناقصه تکمیل ساختمان اداری )طبقه اول( شهرداری شاپورآباد )نوبت سوم(
شهرداری شاپورآباد به استناد مصوبه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شورای محترم اسامی شهر شــاپورآباد قصد دارد از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرح زیر نسبت به 
تکمیل ساختمان اداری شهرداری در طبقه اول تا سقف مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )بیســت و پنج میلیارد( ریال اقدام نماید. بنابراین از شرکت های صاحیت دار تقاضا می شود 
جهت بازدید از محل و کسب اطاعات بیشتر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱8 به شهرداری شاپورآباد یا سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و سپس نسبت به ارائه قیمت بر مبنای 

آیتمهای اعام شده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مناقصه شهرداری شرکت نمایند.  

شهرداری شاپورآباد

چاپ دوم
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استاندار مطرح کرد:

دانش بنیان ها؛ معبری برای حل مشکالت استان اصفهان 
استاندار اصفهان گفت: باتوجه به مسائل استان از جمله آب، آلودگی هوا و بیکاری جوانان ناگزیر از توجه 
به شرکت های دانش بنیان هستیم. سیدرضا مرتضوی اظهار داشــت: مصوبات مربوط به فعالیت های 
دانش بنیان به این قرارگاه ارجاع شده و در مورد آن تصمیم گیری می شود.  وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه 
قرارگاه در شهرک علمی  و  تحقیقاتی به جهت پیگیری میدانی مصوبات در شهرک تاکید کرد: سایر اعضا 
نیز باید به صورت فعال در فعالیت های قرارگاه حضور داشته باشند. مرتضوی، تسهیل صدور مجوزها برای 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان را از وظایف قرارگاه توسعه اقتصاد دانش بنیان دانسته و بیان داشت: 
قرارگاه به صورت پروژه ای و ریز وارد طرح های توسعه دانش بنیان استان می شود.  استاندار اصفهان ادامه 
داد: الزم است برای شرکت های دانش بنیان فعالیت و پروژه تعریف کرده و ظرفیت های الزم را جهت حضور 
شرکت ها در فعالیت های صنعتی و تولیدی استان ایجاد کنیم و بازار الزم را برای شرکت های دانش بنیان 
فراهم  آورده تا فعالیت های شرکت های دانش بنیان را تقویت کرده و به ایجاد شرکت های جدید کمک کنند.  
رییس قرارگاه توسعه اقتصاددانش بنیان استان اصفهان به مسائل و مشکالت شرکت های دانش بنیان 
اشــاره کرده و افزود: مکان فعالیت شرکت ها، مســائل مالی، بازار ارائه محصوالت، طرح های تولیدی و 
مسائل نیروی انسانی شرکت ها نیازمند توجه توسط قرارگاه هستند. مرتضوی به معضالت اصلی استان 
پرداخته و تاکید کرد: ما باتوجه به مسائل استان از جمله آب، آلودگی هوا و بیکاری جوانان ناگزیر از توجه 
به شرکت های دانش بنیان هستیم. وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان جهت 
تامین نیازمندی های داخلی عنوان داشت: برای مثال در جلسه با مسئوالن پزشکی قانونی متوجه شدیم 
که هشت دستگاه موردنیاز این مجموعه از خارج کشور وارد شده که ما تصمیم گرفتیم لیست شرکت های 
دانش بنیان دارای ظرفیت و توانایی جهت تولید این دستگاه ها را جمع آوری کرده و پروژه ساخت دستگاه ها 
را به آن ها محول کنیم. استاندار اصفهان با اشاره به لزوم حرکت عملیاتی در زمینه اقتصاد دانش بنیان در 
استان بیان داشت: ما در جلسات قرارگاه باید از کلی گویی پرهیز کرده و به صورت عملیاتی وارد موضوعات 

شده و مشکالت را به صورت عملیاتی در سطح استان برطرف کنیم. 
 

 هزینه 80 درصد بودجه شهرک های صنعتی اصفهان
 برای احداث تصفیه خانه 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شهرک های صنعتی 
استان برای احداث و نگهداری تصفیه خانه های فاضالب و شبکه ها هزینه می شود. رسول سواری اظهار 
داشت: این استان رتبه اول کشور را درزمینه احداث تصفیه خانه ها در بین شهرک های صنعتی کشور دارد 
و استان های دیگر با اختالف در رده های بعدی قرار دارند .وی خاطرنشان کرد:  احداث تصفیه خانه های 
شــهری و صنعتی در کشور ما تجربه جدیدی اســت که نیازمند توسعه است.ســواری با اشاره به اینکه 
فعالیت های عملیاتی و تئوریک شهرک های صنعتی در  اصفهان در این زمینه بیشتر از استان های دیگر 
است، بیان کرد: خروجی این حجم از فعالیت و تجربه می تواند یک فعالیت دانش بنیان تبدیل شود.وی  
اضافه کرد: ایجاد زیرساخت های سخت افزاری در شهرک های صنعتی ازجمله ایجاد زیرساخت های آب، 
برق و گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدین سبب  ۶۶ شاخص ازنظر زیرساخت های نرم افزاری در 
حوزه صنایع کوچک وجود دارد که حمایت های نرم افزاری از واحدهای صنعتی انجام می شود.وی اظهار 
داشت: هزینه چندانی درزمینه نرم افزاری در شهرک های صنعتی انجام نمی شود و حدود چهارتا پنج درصد 
بودجه این شرکت  را دربرمی گیرد.سواری گفت: ۹۵ درصد هزینه ها در شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان سخت افزاری است  و باتوجه به پیچیدگی موضوعات و تخصصی بودن این حوزه برای ما دارای 
اهمیت است.وی تصفیه خانه ها را به عنوان یکی از گزینه های اصلی در ایجاد شهرک های صنعتی دانست 
و گفت:  امروز باتوجه به بحران آب در کشور و به ویژه در این استان، ایجاد تصفیه خانه ها و استحصال آب 
جذابیت جدید و بیشتری پیدا کرده و در صورت راه اندازی تصفیه خانه های تکمیلی، توجه شرکت های 

خدماتی به آن ها معطوف می شود.

۹۰ درصد صادرات کتیرا از اصفهان صورت می گیرد؛ در حالی که معضل خام فروشی این سرمایه صادراتی هنوز رفع نشده است

پشت پا به فرصت ها!

درحالی که معضل خام فروشی کتیرا )صمغ گرانبهای گون( رفع نشده، 
گون زارها هم در معرض نابودی قرار گرفته اند.آبتین میرطالبی، رییس 
اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: ۹۰ درصد از درخواست های 
صادرات کتیرا به کشور های توسعه یافته و صنعتی از استان اصفهان است 
و از همین رو، قیمت و بازار این محصول نیز در اصفهان مشخص می شود.

وی افزود: حدود ۷۰۰ هزار هکتار از مراتع استان اصفهان قابلیت تولید کتیرا 
را دارند و هرساله به طور متوسط ۱۰۰ تن کتیرا از این مراتع گون برداشت 
می شود.در شهرســتان های تیران و کرون، چادگان، فریدن، خوانسار، 
فریدون شهر، بویین میاندشت، شهرضا، سمیرم، نطنز، گلپایگان، کاشان، 

نایین، لنجان و مبارکه رویشگاه گون وجود دارد.

رویشگاه های گون در خطر نابودی
رییس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان گفت: با وجود پراکندگی رویشــگاه های گون در شهرستان های 
مختلف استان، به ســبب کمی بارش ها و شرایط نامناسبی که گون ها را 
خشک می کند، بیشــتر به بهره برداران در شهرستان های غرب و جنوب 
استان، مجوز برداشت کتیرا می دهیم.میرطالبی  اظهار کرد: به سبب گرانی 
علوفه همچنین بیکاری روستاییان و عشایر، مراتع و رویشگاه ها از جمله 

گون زار ها در معرض فشار زیاد چرای دام است و خشکسالی نیز مزید بر 
علت شده و با این روند، مراتع بیش ازپیش، ظرفیت تولید گیاهان دارویی 
را از دست می دهند.وی افزود: باتوجه به اینکه گون از جمله گونه های مهم 
است، مجوز برداشت کتیرا در قالب قرارداد داده می شود و تالش می کنیم 
با نظارت در زمان برداشت کتیرا از به خطر افتادن گیاه گون جلوگیری شود.

کتیرا، محصول پرمصرف در صنایع غذایی، دارویی، آرایش و بهداشتی
در استان اصفهان حدود ۱۰۰ گونه گون وجود دارد، اما به گفته رییس اداره 
بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان، از این 
تعداد فقط حدود ۵ گونه آن قابلیت تولید صمغ تجاری دارند.میرطالبی 
گفت: کتیرا به دو نوع خرمنی و مفتولی تقســیم می شــود و درگذشته 
به سبب اســتفاده در صنایع نفت، رنگرزی و پارچه بافی تولید و مصرف 
بیشتری داشــته، اما اکنون بیشتر از مواد شــیمیایی ارزان تر استفاده 
می شود و مصرف کتیرا محدود به صنایع غذایی، آرایشی - بهداشتی و 

دارویی شده است.
کتیرا در صنایــع دارویی برای پوشــش کپســول و لعــاب قرص، در 
واکسن سازی و تولید شربت های معده کاربرد دارد، به عنوان ملین عمل 
می کند و در دندانپزشکی هم قابل استفاده است، در صنایع غذایی برای 
تهیه کنسرو، سوسیس، شکالت و آدامس و در صنایع آرایشی - بهداشتی 

برای تولید انواع صابون، شامپو و عطر مصرف می شود و در کاغذ سازی، 
نساجی و چسب سازی نیز مورداستفاده قرار می گیرد.

نبود فناوری فرآوری کتیرا در کشور
به گفته وی،  افراد بسیاری مدعی فرآوری کتیرا شده اند، اما تاکنون کسی 

موفق به فرآوری این محصول نشده و همچنان خام فروشی می شود.
رییس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان ادامه داد: هر کیلوگرم کتیرا به قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ دالر )حدود یک تا 
سه میلیون تومان( صادر می شود که اگر این محصول فرآوری شود قیمت 
محصول نهایی ۱۰ برابر خواهد شد.عالوه بر ایران، کشور هایی مانند ترکیه، 

سوریه و عراق هم تولیدکننده کتیرا هستند.

زیان برای تولیدکننده، سود برای صادرکننده
امیر رجبی، تولیدکننده کتیراست.رجبی اهل روســتای دره بید فریدن 
است و برداشت کتیرا را از سال ۱۳۸۵ شروع کرده؛ وی می گوید: برداشت 
کتیرا در این روستا و روستا های اطرافش ۱۵۰ سال قدمت دارد و به نوعی 
شغل آباواجدادی محسوب می شود.این تولیدکننده کتیرا در مورد روند 
کارش گفت: ابتدا به عنوان کارفرما بــه اداره منابع طبیعی، اعالم می کنم 
که امسال در فالن مکان، قصد داریم کتیرا برداشت کنیم که پس از صدور 
مجوز و پرداخت اجاره مرتع، باید با شورای محل و ... نیز صحبت کنیم تا 
دام وارد مرتع اجاره ای ما نشود.رجبی بیان کرد: به طورکلی ضرر و زیان این 
کار، بیشتر نصیب ما می شود و سود آن به جیب صادرکننده می رود، ما 
نه بیمه داریم و نه حمایت می شویم.سال ۱۳۹۹ مرتعی را برای برداشت 
کتیرا اجاره کردم، اما اهالی منطقه اجازه برداشت کتیرا را به کارگران ندادند 

و متحمل زیان شدم، پارسال هم ۴۰ میلیون تومان ضرر کردم.

حذف واسطه های صادراتی، کمکی به تولیدکننده ها
این بهره بردار مراتع گون معتقد اســت  مقدار برداشت کتیرا بستگی به 
میزان بارندگی در هرسال دارد، اگر بارندگی خوب باشد یا مرتع بکر باشد و 
تابه حال از آن بهره برداری نشده باشد، به صورت میانگین هر کارگر ۱۲۰ تا 

۱۴۰ کیلوگرم کتیرا برداشت می کند.
به گفته رجبی؛  کتیرای مفتولی نسبت به خرمنی قیمت باالتری دارد. زمان 
برداشت کتیرا سه ماه اول تابستان اســت و در قالب سه چین برداشت 
می شود.مرغوب ترین محصول در چین اول و گاهی چین دوم به دست 
می آید؛ اما چین های آخر که گیاه کدر می شود و لکه های قرمز رنگی دارد، 
کتیرای مرغوبی نمی دهد.وی افزود: سال هاست که کتیرا خام فروشی 
می شود؛ اگر ســازمانی حمایتی وارد عمل شود و شرکتی معرفی کند تا 
مستقیم کتیرای برداشت شده را به آن بفروشیم قطعا درآمد بیشتری 
خواهیم داشت.این تولیدکننده کتیرا  گفت: سال ۹۸ شنیدیم کتیرایی که 
هر کیلو ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان از ما خریداری شده به قیمت ۷۰۰ هزار تومان 
صادر می شود.دیگر تاب و توانی برایم نمانده، دردسر و ضرر این کار زیاد 
است، اگر با خشکسالی هم روبه رو شویم که اداره منابع طبیعی به علت 

خشک شدن گون ها اجازه برداشت نمی دهد.

سرپرست شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: با اجرای طرح مدیریت برق در ادارات دولتی 
تاکنــون ۱۵۰ اداره اخطار دریافت کــرده و برق ۳۰ 

دستگاه قطع شده است.
 علیرضا کشــانی اظهار کرد:طرح مدیریت مصرف 
برق از ۱۶ خرداد در شهرســتان اصفهان آغاز شــد ، 
بر اســاس این طرح مصرف در ساعت های اداری 
۳۰ درصد کاهش و در ساعات تعطیلی تا ۶۰ درصد 

کاهش یابد.به گفته وی، مصرف ادارات مســتقر 
در شهرســتان اصفهان در اوج مصرف ۷۵ مگاوات 
اســت که قرار است تابستان امســال ۲۵ مگاوات 
با مدیریت مصرف آن کاهش یابد. کشــانی گفت: 
طــرح مدیریت مصرف برق با هوشــمند ســازی 
کنتور برق ادارات اجرا می شــود که هــر ارگانی ۱۵ 
دقیقه یک بــار مصرف آن پایش و تحلیل شــده و 
در مرحله اول اخطار و اعالم و پیامک می شــود که 
در صورت مدیریت نشــدن مصرف بــرق قطع و با 
تعهد باالترین مقام آن ســازمان، برق مجدد وصل 
می شود. سرپرست شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان  ادامه داد: دستگاه هایی مثل مراکز درمانی 

و صدا وسیما هر کدام به طور جداگانه پایش شده و 
مصرف اداری آن رصد می شود.

گفتنی است پیش از این مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان گفته بود: اداره های اســتان 
اصفهان به منظور مدیریت بهینه و به حداقل رسیدن 
قطعی برق در تابستان امسال ملزم به صرفه جویی 
۲۰ تا ۲۵ درصــدی در مصرف برق شــدند. به گفته 
وی، تابستان پارسال خسارت سنگینی به صنایع، 
گلخانه ها و بخش های مختلف کشــاورزی استان 
اصفهان به دلیل قطعی برق وارد شدبه همین منظور 
برنامه ریزی بــرای تامین برق پایدار در تابســتان 

امسال از فروردین در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

برق اداره های پرمصرف قطع می شود

خبر روز

اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی شهرضا به تصویب رسید
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: باالخره بعد از گذشت بیش از یک 
دهه از اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی در شــهرضا این منطقه در مجاورت کریدور شمال به جنوب 
کشور در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید.سمیه محمودی  اظهار داشت: 
منطقه ویژه اقتصادی شــهرضا یکی از مناطق ویژه اقتصادی مهم کشــور اســت که از سال ۱۳۸۹ 
مجوزهای الزم را کسب کرده است، اما اجرای آن تاکنون به دلیل دست اندازی ها و مانع های بسیار بر 
زمین مانده بود.وی با بیان اینکه این منطقه به مساحت ۵۰۰ هکتار ساخته می شود، افزود: در مرحله 
نخست ۳۰۰ هکتار زمین به این منطقه اقتصادی اختصاص داده شده است و در مرحله دوم ۲۰۰ هکتار 
دیگر اضافه می شود.محمودی بیان کرد: باالخره بعد از گذشت بیش از یک دهه از اخذ مجوز منطقه 
ویژه اقتصادی در شهرضا این منطقه در مجاورت کریدور شمال به جنوب کشور در شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید.نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه با تصویب این منطقه باید جلسات آن در سازمان محیط زیست کشور برگزار شود، گفت: 
بعد از گرفتن جلسه در سازمان محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی شروع به کار می کند.وی با بیان 
اینکه از حضور سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی شهرضا استقبال می کنیم، بیان کرد: اولویت 
ما در منطقه ویژه با سرمایه گذاران شهرستان شهرضاست تا در منطقه سرمایه گذاری کنند و در ادامه 
با سرمایه گذاران استان اصفهان و دیگر سرمایه گذاران است.محمودی ادامه داد: نزدیکی شهرضا 
به صنایع بزرگ و مادر از جمله فوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالدهای یزد، پاالیشــگاه، پتروشــیمی و 
تجمیع بیشتر واحدهای صنعتی در شهرک ها و مناطق صنعتی شهرستان و نزدیکی به مرکز استان 
برای تسهیل در دسترسی به نیروی متخصص و دریافت خدمات فنی و مهندسی موردنیاز و وجود 
منطقه ویژه اقتصادی با قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی از فرصت های سرمایه گذاری شهرستان 
در بخش صنعت است.نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به ایجاد شیمی پارک در شــهرضا گفت: عبور بزرگ ترین خط انتقال 
گازرسانی کشور از کنار منطقه پاتله شهرضا سبب شد که نخستین شیمی پارک تخصصی تبدیالت 

گازی به مساحت حدود ۲ هزار هکتار در جوار منطقه صنعتی پاتله شهرضا اجرایی شود.
 

77 میلیون دالر کاال طی سه ماه از کاشان صادر شد
مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان گفت: ۹۰ هزار تن انواع کاالهای صادراتی 
به ارزش ۷۷ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۸ دالر در سه ماه نخست امسال از این شهرستان به خارج کشور 
صادر شد.علیمراد نوروزی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه کاالها در قالب یک هزار و ۲۰۴ فقره اظهارنامه 
به خارج کشور صادر شده است، افزود: میلگرد، فرش ماشینی و لوله های چدنی بیشترین کاالهای 
صادراتی کاشان بوده است.وی، انواع ظرف های آرکوپال و چینی، لنت ترمز، کولر آبی، گونی، ورق های 
فوالدی و گالوانیزه، کاشی، مواد شوینده، مفتول مسی، آب لیمو، انواع نخ و الیاف مصنوعی، لبنیات، 
گالب، عرقیات گیاهی، آلومینیوم و انواع سنگ های ساختمانی را از جمله کاالهای صادراتی کاشان 
بیان کرد.به گفته وی، عراق، افغانستان، کویت، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، آلمان، امارات، 
اندونزی، انگلســتان، ایتالیا، قطر، پاکستان، زامبیا، ترکیه، ترکمنســتان، اردن، بحرین، انگلستان، 
آفریقای جنوبی، چین، ســنگاپور، ســوریه، عمان، اوگاندا، قزاقستان، گرجســتان، لبنان، مالزی، 
هندوستان، ویتنام، کنیا، کانادا و صربستان از جمله کشورهای مقصد کاالهای صادراتی از کاشان است.

کاشان به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید و صنعت کشــور دارای نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ واحد 
تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است.این شهرستان با داشتن یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر 
راه همسنگ شامل ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی و ۴۰۰ 
کیلومتر آزادراه، در منطقه ای راهبردی و در مسیر کریدور شمال - جنوب کشور و بالعکس قرار دارد.

سهم کاشان در صادرات فرش ماشینی به خارج از کشور نزدیک به ۷۵ درصد است و به همین دلیل 
این منطقه به قطب تولید فرش ماشینی و شهر فرش ماشینی ایران معروف است.

اخبار

کافه اقتصاد

اصفهان با تولید شش هزار تن دانه گیاه گلرنگ بیشترین تولید را در کشور از آن خودکرده و این محصول به دلیل رنگ های طبیعی و خواص دارویی صادر می شود.
کارشناس مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفت وگو با تسنیم با اشاره به رشد ۴۰۰درصدی کاشت گیاه گلرنگ در استان اظهار 
داشت: در سال زراعی امسال بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت گلرنگ رفته  و استان اصفهان دارای بیشترین سطح کشت گلرنگ در کشور 
است و در استان شهرستان های هرند، اردستان و مبارکه بیشترین سطح کشت را دارند.کیوان بنی اسدی با اشاره به دلیل افزایش کاشت این محصول افزود: 
افزایش قیمت گل گلرنگ و صادرات این گل به خارج از کشور به منظور تهیه رنگ طبیعی برای اســتفاده در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی صورت می گیرد. 
بیشترین تولید این گیاه در هندوستان و ایران است که در خارج از مرزها طرفداران زیاد پیدا کرده و به کشورهای آلمان و اردن صادر می شود. دلیل دیگر افزایش 
کشت گلرنگ سازگاری این گیاه نسبت به کم آبی به دلیل طول دوره رشد کوتاه و نیاز آبی پایین است.کارشناس مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینکه پیش بینی می شود از این سطح بیش از  شش هزار تن دانه برداشت شود ، گفت: دانه گلرنگ دارای روغن بسیار باکیفیتی است. گل 

گلرنگ دارای دو رنگدانه به نام کار تامین و کارتامیدین است که رنگ زرد و قرمز را ایجاد می کند و این گیاه خاصیت دارویی از جمله ضدالتهابی دارد.

اصفهان؛ سرآمد تولید گلرنگ در کشور 

وز عکس ر

معاون استاندار:

پروژه اصلی بن_بروجن 
هنوز اجرا نشده  است

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان از اجــرای فاز اضطــراری طرح بن_
بروجن خبــر داد و گفت: اســتان اصفهان با 
این پــروژه و هرگونه بارگــذاری جدید بر روی 
رودخانه زاینده رود مخالف است، در این راستا 
تمام تالش خــود را برای متوقــف کردن این 
پروژه خواهیم کرد.مهران زینلیان در گفت وگو 
با ایمنا، اظهار کــرد: بر اســاس گزارش هایی 
که به ما رســیده، پــروژه بن_بروجن در حال 
اجرا و پیشروی اســت و استان اصفهان با این 
پروژه و هرگونه بارگذاری جدید مخالف است، 
براین اســاس تمام تالش خود را برای متوقف 

کردن این پروژه خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه پروژه اصلی_بن بروجن، 
هنوز به رودخانه زاینده رود متصل نشده است، 
افزود: چند ماه گذشــته خبری منتشــر شد 
که برای فــاز اضطراری، طــرح بن_بروجن از 
چهارمحال وبختیاری که آبگیری اصلی آن در 
اصفهان اســت با ظرفیت کمی به بن_بروجن 
منتقل شده اســت، اما این موضوع به معنای 
راه اندازی پروژه نیســت و اخبار مبنی بر اجرا 
شدن و راه اندازی بن_بروجن صحیح نیست، 
بلکه به دنبــال راه اندازی آن هســتند.معاون 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم پروژه انتقال آب 
بن_بروجــن اتفاق نیفتد، در این راســتا تمام 
تالش خود را برای جلوگیــری از اجرای آن به 
کار می گیریم، مطالبه مــا از وزارت نیرو اجرای 
مصوبات بــرای جلوگیــری از بارگذاری جدید 
بر زاینــده رود اســت و امیدواریم بــه وظیفه 
خود عمل کنند.زینلیان درباره مصوبات ســفر 
ریاســت جمهوری برای جلوگیری از بارگذاری 
جدید بر رودخانه خاطرنشان کرد: این موضوع 
ده ها بار تصویب شده است، اما در عمل، انتظار 
اقدامات جدی داریم؛ مانند جلوگیری از طرح 
انتقال آب بن_بروجن که بر اساس گزارش های 
موجود همچنان در حال اجرا و پیشروی است 
و تعهدی برای توقف آن وجود ندارد و باید همه 

مطالبه گری کنند تا این اتفاق رخ ندهد.

عکس: فارس

 خودکفایی 
در صنعت تایر
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روستایی با قدمت ۳۰۰۰ سال در گلپایگان؛

نشانی از »وانشان«

گلپایگان، شهری تاریخی و کهن در استان اصفهان است که جاذبه های ارزشمند بسیاری را در خود جای 
داده است. پیشینه  تاریخی این شهر به زمان حکومت سلسله کیانیان، دوران پارینه سنگی میانه و نوسنگی 
بازمی گردد که در گذشته به »وردپاتکان« یا »سرزمین گل های سرخ«، شهرت داشته است. نکته جالبی 
که وجود دارد این است که روستای وانشــان در گلپایگان به دلیل دارا بودن ابنیه تاریخی و بافت منحصر 

بفرد، جزو روستاهای هدف گردشگری از گذشته و تاکنون به شمار می رفته است.
روستای وانشان در گلپایگان و  در ارتفاعات قرار دارد و از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است. در زبان 

محلی  به آن وانشون نیز می گویند، البته درنوشته های دیگر به نام ونیشون هم از آن یاد شده است.

اگر بخواهیم کمی از تاریخ روستای وانشان در اصفهان بگوییم، مطابق با آن چه که در کتب تاریخی موجود 
است وجود بقعه امامزاده ابوالفتوح سلیمان بن موسی بن جعفر که در روستای وانشان در گلپایگان وجود 
دارد نیز کتیبه ای را در خود دارد که قدمت آن به قرن دهم هجری برمی گردد. همچنین وجود درخت عظیم 
و فوق العاده قدیمی کنار دیوار امامزاده که نزدیک به هزار سال عمر دارد، نشان از قدمت این روستا دارد. در 
سال ۱۳۹۱ غاری کهن و قدیمی با بقایایی از استخوان های چندین انسان و ظروف سفالی در کوه نیز کشف 
شد که پس از بررسی ها و باستان شناسی های مربوط توسط میراث فرهنگی استان اصفهان نیز متوجه 
شدند که قدمت این روستا به بیش از ۳۰۰۰ سال پیش می رسد و این موضوع نشان می دهد که در زمان 

های دور در این روستا نشانه هایی از زندگی وجود داشته است.

  گویش مردم روستای وانشان در اصفهان
اهالی روستای وانشان در اصفهان یا ونیشونی ها، گویشی شبیه به گویش خوانساری ها دارند که جزئی از 
گویش های ایران مرکزی و شمال غربی کشور به شمار می رود. جالب است بدانید که زبان وانشونی یکی 

از قدیمی ترین زبان های ایرانی است.

بناهای دیدنی 

 بقعه امامزاده ابوالفتوح سلیمان بن موسی بن جعفر
یکی از بناهای دیدنی که در روستای وانشان در گلپایگان وجود دارد، بقعه امامزاده ابوالفتوح سلیمان بن 
موسی بن جعفر است که یکی از بناهای قدیمی این روستا محسوب می شود و اهالی این روستا قدمت 
آن را از روی درختی کهنسالی که در آن وجود دارد اندازه گیری می کنند، اما قدمت این امامزاده با توجه به 
آنچه باستان شناسان از روی کتیبه ای که در داخل حرم این امامزاده وجود دارد متوجه شده اند که متعلق 
به قرن دهم می شود، بنا بر کتیبه، این امامزاده از نوادگان موسی بن جعفر است. بر فراز بقعه چهارگوش 
آجری گنبدی هرمی و دوازده ترکی کشیده شده  اســت. روی صندوق آیاتی از قرآن مجید نوشته شده و 

کلمه »صندوق شاه حسین فرید ونشکوه« دیده می  شود.
فضای داخلی این امامزاده دارای یک صندوق چوبی منبت کاری شده بسیار نفیس است که ضریح روی 
آن نیز قرار گرفته است. در فضای داخلی گنبدخانه، فضایی مستطیل شکل یا آسمانه با سقفی تیرپوش و 
مسطح قرار دارد. زیر سقف چوبی نقاشی و خوشنویسی با خط نستعلیق دیده می  شود که کار استاد محمود 

نجار و استاد یوسف خوانساری است.
در این روســتا شــما می توانید از جاذبه های دیگری که در آن وجود دارد هم دیدن کنیــد نظیر باغ های 
سرسبز، کوه بابادودورشاه، چشــمه لمبی، مورا، دزی، کوی دیگا، کوه محد حیدر، قلعه جمال، حسن آباد، 
سدکرا، مقبره بهلون، برج حاج فرج ا...، مزرعه امیریه نیز می توان اشاره کرد. در روستای وانشان، بقایای 
ارگ و قلعه ای تاریخی وجود دارد که در ســال ۱۳۹۱ برای تصویر برداری سریال جالل الدین، بخش های 
زیادی از آن  بازسازی   و بخش هایی نیز به آن اضافه شده اســت. اما با این وجود قلعه سینمایی موالنا در 
روز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط سازمان امور آب شهرستان گلپایگان به بهانه قرار گرفتن در حریم 

رودخانه تخریب شد، در حالی که رودخانه نصف بیشتر سال خشک است و فقط بخشی از قلعه در حریم 
آن بود. در اتاق های خانه های خشت و گلی با سقف چوبی اين روســتا، طاقچه هايی در باال و پايين ديوار 
وجود دارد كه به طاقچه های بااليی رفه گفته می شــود كه داروهای گياهی و وسايل زينتی در آن نگهداری 
می شود. همچنين برخی از طاقچه ها به چند قسمت تقسيم شده اند و دارای درب چوبی هستند كه دوالب 
 يا گنجه نام دارند. اين دوالب ها و دوالبچه ها كاربردی شبيه به كابينت دارند و محل نگهداری بادام، گردو 

و کشمش هستند.

ایرانگردی

مفاد آراء
4/47 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 صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 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 رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4138 - 1400/04/02 هيات دوم خانم ريحانه عروجی به 
شناسنامه شماره 5121 کدملي 1287322239 صادره اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به استثنای بهای ربعيه اعيانی آن به 
مساحت 663/10  متر مربع قسمتی  از پالک شماره 129 فرعی از 135  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 47687 مورخ 

1397/2/8 دفترخانه شماره 137 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 4137 - 1400/04/02 هيات دوم آقای عليرضا ستاری فر 
به شناسنامه شماره 214 کدملي 1291093001 صادره اصفهان فرزند مصطفی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ربعيه اعيانی آن به 
مساحت 663/10  متر مربع قسمتی  از پالک شماره 129 فرعی از 135  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 47687 مورخ 

1397/2/8 دفترخانه شماره 137 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333550  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/48 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 745 مورخ 1401/3/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای رضا نيک 
صالحی به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی 
محمد در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 203/14 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333700  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/49 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3119 مورخ 1400/10/2 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 خانم مرضيه 
فيروزی بروجنی به شناسنامه شماره 6556 کدملی 1282811460 صادره اصفهان 
فرزند عبدالرزاق بر ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 145/38 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف  آقای غالمحسين مصدقی 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333730  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/50 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 588 مورخ 1401/3/5 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 مرتضی 
عنايت به شناسنامه شماره 21934 کدملی 1282689037 صادره اصفهان فرزند 
ابراهيم در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 43/56 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 75 فرعی از  4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333827  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/51 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 266 مورخ 1401/1/28 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 حميدرضا 
علوی عطا آبادی به شناسنامه شماره 1907 کدملی 1289556253 صادره فرزند 
عباسعلی در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 173/86 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 2537 فرعی از  5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
- برابر رای شماره 265 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت خانم زهرا 
معينی موسی آبادی به شناسنامه شماره 81 کدملی 5129935683 صادره فرزند 
عبدالرسول در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 173/86 متر 

مربع مفروزی از پالک شماره 2537 فرعی از  5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333771  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/52 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000089 مورخ 1401/03/02 مجيد اسحاقيان 
ريزی فرزند حســين نسبت به شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 179/45 متر 
 مربع مفروز از پــالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07

م الف: 1333173 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

4/53 شــماره نامــه: 140185602024002692 - 1401/03/18 نظر به اينکه 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 2676/47  واقع در بخش پنج ثبت  اصفهان در صفحه 
491 دفتر امالک جلد 1293  به نام سيف اله شاهزمانی سيچانی تحت شماره چاپی 
دفترچه ای 766041 ثبت و سند مالکيت صادر و تســليم گرديده است. سپس به 
موجب ســند انتقال 81410 مورخ 1392/03/23 دفترخانه 17 اصفهان دو دانگ 
آن بالسويه به زهره آقاياری جوزانی و مريم شــاهزمانی سيچانی )هر يک نسبت 
به يک دانگ( انتقال يافته که اســناد آن خارج شــده و به موجب فسخ نامه 1051 
مورخ 1394/07/07 دفترخانه 17 اصفهان يکدانگ زهره آقاياری فسخ و ابطال و 
در سهم سيف اله شاهزمانی سيچانی قرار گرفته اســت، سپس نامبرده ) سيف اله 
شاهزمانی سيچانی( با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1401/005611  مورخ 
1401/02/27 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 
15472 و رمز تصديق 710193  مورخ 1401/02/27 بــه گواهی دفترخانه 152 
اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب  
به اســتناد 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 ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1341541  مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/54 شــماره نامــه: 140185602025003725- 1401/03/29 نظر به اينکه 
آقای محمود اعرج شيروانی فرزند محمد حســن با تسليم دو برگ استشهاد شهود  
شــماره رمز تصديق 101485 مورخ 1401/03/23 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
25 شهر اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت به ميزان يک و نيم دانگ 
مشاع از ششــدانگ پالک 123 فرعی از 3 اصلی بخش چهارده اصفهان که ذيل 
ثبت 39530 صفحه 343 دفتر 355 شماره چاپی 835217 صادر و تسليم گرديده 
و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار 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 نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1342465  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/55 شــماره نامــه: 140185602025003730- 1401/03/29 نظر به اينکه 
آقای محمود اعرج شيروانی فرزند محمد حســن با تسليم دو برگ استشهاد شهود  
شــماره رمز تصديق 531302 مورخ 1401/03/23 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
25 شهر اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت به ميزان يک و نيم دانگ 
مشاع از ششــدانگ پالک 102 فرعی از 3 اصلی بخش چهارده اصفهان که ذيل 
ثبــت 39023 صفحه 106 دفتر 353 شــماره چاپی 092918/3 صادر و تســليم 
گرديده و نامبرده اعالم نموده ســند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده 
و  تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار 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 نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1342460  ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت شکار ابزار کویر زواره سهامی خاص
 به شماره ثبت 94 و شناسه ملی 14000225943

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به » فنی مهندسی آسیا صنعت میثاق « تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1342081(
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مدیرکل بیمه سالمت استان مطرح کرد:

ام اس؛ پرهزینه ترین بیماری در اصفهان
اصفهان بعد از استان های تهران و فارس در رتبه ســوم از نظر هزینه برای بیماری ام اس در بیمه 
سالمت بوده است.به گزارش صداوســیما، مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان به داروهای 
پرهزینه  ام اس اشاره کرد و گفت: یکی از پرهزینه ترین داروهای استفاده شده برای این بیماری 
در کل کشور، داروی ریتوکسی ماب هســت و پرمصرف ترین دارو، دی متیل فومارات و بیماری 
ام اس بعد از دیابت، پرهزینه ترین بیماری در کشور و استان اصفهان محسوب می شود.صفاری 
افزود: تعداد کل بیمه شدگان بیمه سالمت با بیماری ام اس در سال ۱۴۰۰ در کشور، حدود ۳۰ هزار 

نفر بوده که بیش از ۲۵۰۰ نفر مربوط به استان اصفهان بوده است.
این متخصص بیماری های مغز و اعصاب گفت: در ســال ۱۴۰۰، بیش از ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان از طرف بیمه ســالمت برای هزینه های بیماری ام اس در استان اصفهان پرداخت شده که 

استان اصفهان رتبه سوم از نظر هزینه برای بیماری ام اس در بیمه سالمت بوده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی افزود: بیماری ام اس یک بیماری التهابی است که در 
آن پوشش های سلول های عصبی مغز و نخاع آسیب می بیند و باعث ایجاد مشکالت ارتباطی بین 
مغز و سایر اجزای بدن می شود.وی گفت: عالئم این بیماری شامل، احساس ضعف، بی حسی 
و سوزن سوزن شدن اندام هایی مانند دست وپا، عدم تعادل، دوبینی، تاری دید و به خواب رفتن 
اندام هاســت.وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از بیماران ام اس در ایران را آقایان شــامل می شوند و 
۷۵ درصد از بیماران خانم هستند که این بیماری با شــیوع بیشتر در خانم هاست، افزود: بیشتر 
بیماران در میانگین سنی ۳۰ تا ۴۰ سال هستند.همه بیماران ام اس همانند دیگر بیماران خاص 
بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش ســازمان بیمه سالمت قرار می گیرند و 
این افراد جهت دریافت دارو فقط ۱۰ درصد هزینه را پرداخت می کننــد و ۹۰ درصد هزینه دارو را 

بیمه سالمت پرداخت می کند.
 

رییس پلیس فتای استان:

 مراقب کالهبرداری  مجرمان از طریق سایت های
 شرط بندی باشید

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از کالهبرداری مجرمان  در قالب ســایت های شرط بندی و 
سوءاستفاده از حساب های بانکی شهروندان خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت وگو 
با ایمنا، اظهار کرد: افزایش فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی سبب شده که سودجویان با 
شگردهای مجرمانه از جمله سایت های قمار و شرط بندی با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران، آنها 
را به راحتی در دام خود گرفتار کنند. وی افزود: کالهبرداران با وعده ســودهای کالن به مخاطبان 
خود و طراحی لینک های اختصاصی تحــت عناوین انفجار، بت زنی، پیش بینی و ... ســعی در 
جذب افراد برای سرمایه گذاری در این حوزه را دارند و حتی از آنها برای تبلیغات اعمال مجرمانه 
خود نیز استفاده می کنند. رییس پلیس فتای استان اصفهان درباره عضویت شهروندان در این 
سایت ها، تصریح کرد: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که هرگونه عضویت در سایت های 
قمار و شرط بندی یا تبلیغ این سایت ها جرم تلقی می شود و عالوه بر ازبین بردن وقت و سرمایه، 
مشکالتی از قبیل به خطر انداختن سالمت روانی کاربران را نیز به دنبال خواهد داشت، همچنین 

تبلیغات شرط بندی نیز جرم بوده و با فعاالن این حوزه برابر قانون برخورد می شود.
وی گفت: مدیران کانال ها و سایت های قمار و شرط بندی برای اینکه از کلمه شرط بندی در تبلیغات 
خود اســتفاده نکنند موضوع پیش بینی را مطرح کرده و از کاربران می خواهند پنل کاربری خود 
را شارژ و مســابقات مختلف را پیش بینی کنند، بنابراین جوانان و نوجوانان که مسابقات ورزشی 
و نتایج آن را پیگیری می کنند، تحت هیچ شــرایطی نباید حساب و کارت بانکی خود را در اختیار 

مدیران این سایت ها قرار دهند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان:

آمار جرائم نیروهای مسلح در اصفهان، پایین است

 ایرنا: رییس ســازمان قضایی نیروهای مســلح اصفهان گفت: 
آمار جرائم نیروهای مسلح در استان نسبت به جرائم عام، بسیار 

پایین است.
سیدمحســن بنینی روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران افزود: این 
در حالیست که استان اصفهان دارای گستردگی حضور نیروهای 

مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع است.
وی اظهار داشت: این سازمان وابسته به قوه قضاییه، تنها مرجع 
اختصاصی در بحث رسیدگی به مسائل قضایی نیروهای مسلح 

است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مســلح اصفهان افزود: با توجه 
به اهمیت آگاه سازی در پیشــگیری از وقوع جرائم، این سازمان 
در سال گذشته ۲۰۳ دوره آگاه سازی چهره به چهره در یگان های 

حاضر در استان برگزار کرد.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۸ هزار و ۶۱۱ نفر از یگان های نظامی 

در قالب ۳۰ هزار و ۹۹۵ نفر ساعت در دوره های شرکت کردند.
بنینی افــزود: این دوره ها بر اســاس موضوعــات و پرونده های 
مطرح شــده، قوانیــن جــاری حاکــم بــر رفتــار و عملکرد و 
 نیازســنجی از یگان های نیروهای مســلح طراحی، ابالغ و اجرا 

شده است.
دادستان نظامی اصفهان نیز گفت: یکی از اهداف مهم در رسیدگی 
به جرائم نیروهای مســلح، تالش برای صیانــت و حفظ اقتدار 

آنهاست.
حیدرعلی نصر اصفهانی افــزود: پایین بودن آمار جرائم نیروهای 

مسلح در استان ناشی از وجود نظم بین آنهاست.
وی ادامه داد: عالوه بر آگاه ســازی در زمینه صیانت از نیروهای 
مسلح، نظارت های مستمر از ســوی ضابطان نظامی در یگان ها 

نیز صورت می گیرد.
دادســتان نظامی اصفهان افــزود: نظارت و حضور مســتمر در 
کالنتری ها و دیگر نیروهای نظامی که دارای ارتباط بیشــتری با 

مردم هستند، بسیار زیاد است.
معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای نیروهای مسلح اصفهان 
نیز گفت: پیشگیری از جرائم در قالب اطالع رسانی و آگاه سازی از 

قانون جرائم و مجازات نوعی پیگیری محسوب می شود.
وی یادآور شــد: جرائم خاص مرتبط با نیروهای مسلح که حین 
خدمت یا در ارتباط بــا خدمت آنها روی می دهــد، در صالحیت 

رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

اخبار جامعه

فرمانده ناحیه مقاومت امام صــادق )ع( اصفهان 
گفت: طرح تابستان فیروزه ای باهدف غنی سازی 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در اصفهان برگزار 
می شود.به گزارش تسنیم، ســرهنگ دوم پاسدار 
محمد نصر اصفهانــی در جمع اصحاب رســانه با 
بیان اینکه طرح تابستان فیروزه ای بسیج خدمتی 
دیگر از سمت بســیجیان به مردم شــهر اصفهان 
اســت، اظهار داشــت: هدف این طرح غنی سازی 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تابستان ۱۴۰۱ 

است.وی ادامه داد: همان گونه که در همه عرصه ها 
بسیج در خدمتگزاری به مردم حاضر بوده برای این 
موضوع مهم و غنی سازی اوقات فراغت برنامه های 
مختلفی دارد و این طرح تابســتان فیروزه ای میوه 
تابســتانه بســیج برای مردم، نوجوانان و جوانان 
شهر اصفهان اســت.فرمانده ناحیه مقاومت امام 
صــادق )ع( اصفهان تصریــح کــرد: در این طرح 
برنامه های مختلفی از جمله ارائه خدمات تفریحی 
و رفاهی دســتگاه های خدمت رسان به مردم حتی 
مردمی که در حاشــیه ای ترین نقاط شهر اصفهان 
زندگی می کنند باواســطه بســیج و تحقق عدالت 
اجتماعــی در خصوص بهره برداری آحــاد مردم از 
ظرفیت هایی که در شــهر اصفهان وجــود دارد.وی 
بیان کرد: ارتقای نشــاط اجتماعی بین نوجوانان، 
جوانان و خانواده ها با برنامه های مختلف ورزشی، 
اردوها، برنامه ها و مســابقات قرآنی، تقویت پایه 

علمــی دانش آموزان که بــه دلیل کرونا دو ســال 
به ناچــار کالس ها را غیرحضوری برگــزار کریم و تا 
حدی پایــه علمی دانش آموزان به ویــژه در مناطق 
محروم تر تحت تاثیر قرار گرفت، ازاین رو با برگزاری 
کالس های کمک آموزشی توسط معلمان با عنوان 
 نذر خدمت به تثبیت بنیه علمی دانش آموزان کمک 

خواهیم کرد.
نصراصفهانی گفت: در این طرح، جذب نوجوانان به 
مسجد و برنامه های تعالی بخش بسیج را دنبال و با 
نوجوانان و خانواده آن ها در طول سال ارتباط برقرار 
خواهیم کرد و از این طریــق آموزش های مختلف 
بسیج از جمله آموزش های نظامی را مدنظر داریم.

وی افزود: در این طرح اقشار مختلف بسیج از جمله 
بســیج فرهنگیان، مهندســی، هنرمندان، جامعه 
پزشکی و ســایر اقشار پزشکی مشــغول خدمت 

می شوند و به نوعی نقش آفرینی خواهند کرد.

برگزار ی طرح »تابستان فیروزه ای بسیج« در اصفهان

گرمای هوا بر مدار 
چهل در جه

 معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان می گوید مناطق حاشیه نشین اصفهان
 نیاز به محله بانی دارد؛
زیر پوست شهر

معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان دربــاره اقدامات بهزیســتی در مناطق 
حاشیه نشین شهر اصفهان گفت: در این مناطق یکســری مراکز درمانی یا کاهش آسیب داریم و 
یک سری خدمات هم به صورت سیار با موتورسیکلت و یا به شکل موبایل سنتر داریم. سعی می کنیم 
اعتماد آن ها را جلب کنیم، غذا و وسایل بهداشتی و پیشگیری می دهیم تا دچار آسیب های دیگر 
نشوند، تست اچ آی وی می گیریم و اگر تســت مثبت یا مشکوک بود به مرکز مشاوره بیماری های 
رفتاری ارجاع می دهیم. مکان هایی با عنوان شلتر برای زنان و مردان داریم که در این مراکز می توانند 
شب ها اقامت کنند و خدماتی بگیرند، اما اجازه مصرف مواد ندارند. هم زمان مراکزی تحت عنوان 
مراکز گذری داریم که همان کار موبایل سنتر را انجام می دهند، اما ثابت هستند. علی اکبر ابراهیمی 
در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد، تصریح کرد: برای بحث مهم پیشگیری 
مقدماتی الزم اســت؛ اول اینکه همه اعم از بخش دولتی و خصوصی باید برنامه مشترکی دنبال 
کنند. مشکلی که این مناطق دارد این است که هرکسی برنامه خودش را دنبال می کند، درحالی که 
باید برنامه جامع و هماهنگی وجود داشته باشــد که هرکدام به اهداف از پیش تعیین شده دست 
پیدا کنیم، اما کارهای پراکنده بی فایده اســت. االن در حصه خانه هایی وجود دارد که قیمت آن ها 
بیشتر از اجاره معمول خانه های دیگر است، چون خیریه ها کمک زیادی می کنند، در واقع به خاطر 
همین بی برنامگی، خدماتی بدون نیازسنجی ارائه می شود. از طرف دیگر حصه بافت های فرسوده 
و ناکارآمد دارد که شــهرداری نمی تواند برای آن کاری کند، اما می تواند ساخت وسازهای جدید را 
ساماندهی کند.وی که معتقد است مناطق حاشیه نشین اصفهان نیاز به محله بانی دارد،اظهار کرد: 
سیستم قضایی و انتظامی باید نظارتی بر روی محله داشته باشد، چون وقتی برخی افراد می دانند 
به راحتی می توانند خالف کنند منطقه برای شان امن می شود. از طرف دیگر فرهنگ مردم این مناطق 
نیز باید تغییر کند.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در این مناطق 
باید فرهنگ سازی را از زنان شــروع کنیم، گفت: زنان اغلب هم وقت و عالقه دارند و هم می توانند 
فرهنگ خانواده را تغییر دهند. البته مدارس هم نقــش زیادی دارند و باید از فضای مدارس برای 
فرهنگ سازی اســتفاده کنیم.وی با تاکید بر لزوم هم افزایی در مناطق حاشیه ای اصفهان، ادامه  
داد: دفتر اجتماعی استانداری، شهرداری منطقه ۱۴، بهزیستی، نیروی انتظامی و همه دستگاه های 
متولی باید دور هم بنشینند و برای خدمات رسانی بهتر در این مناطق برنامه ریزی منسجم داشته 
باشند. من قول می دهم اگر برنامه جامعی داشته باشیم وضعیت حصه ۲۰ سال دیگر تغییر می کند، 
اما متاسفانه هیچ وقت اراده جمعی وجود نداشته است.وی این را هم اضافه کرد که وقتی وارد یک 
محیط بومی می شویم و شروع به کار کنیم اولین چیزی که در ذهن افراد بومی شکل می گیرد این 
اســت که پول زیادی وجود دارد، پس چرا خودمان کاری نکنیم، اما آن ها مهارت و توان الزم را در 
مقایسه با کسانی که آموزش دیده اند و تجربه دارند، ندارند، بنابراین باعث اتالف منابع می شوند. به 
نظر من باید یک عامل داخلی و خارجی وجود داشته باشد که بتواند هم افزایی ایجاد کند. بارها در 
مناطق حصه و جلوان و ارزنان شاهد اختالف این گروه ها بوده ام، به همین دلیل است که معتقدم 
باید قرارگاه اجتماعی در منطقه شکل گیرد که همه عضو این قرارگاه شوند و توان و منابع خود را به 
میدان بیاورند. از همین جا آمادگی بهزیســتی را اعالم می کنم.وی با اشاره به اینکه بارها در مناطق 
حاشیه نشین اصفهان ورود کرده ایم، اما به هر دلیلی مجبور به عقب نشینی شده ایم، تصریح کرد: 
مردم این مناطق خودشــان را جدا از بقیه افراد می دانند. یکی از مردم این منطقه یک بار می گفت 
قبال وقتی به مرکز شهر می آمدم دلم می خواست به ماشین ها آسیب بزنم چون فکر می کردم آن ها 
حق ما را می خورند، درحالی که این حس نباید وجود داشــته باشــد. معاون پیشگیری اداره کل 
بهزیستی اســتان با تاکید بر اینکه خود مردم منطقه باید امنیت خود را حفظ کنند اظهار کرد: مردم 
نباید اجازه دهند هرکسی وارد منطقه شود، چون آسیب ها گسترش پیدا می کند و خودشان در این 

آسیب ها غرق شوند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

فرمانده انتظامی کل  کشور خبر داد:
رصد شبانه روزی بیش از 
30هزار گشت ثابت و سیار

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
در حاشــیه افتتاح مرکز پایــش تصویری و 
مانیتورینگ فرماندهی انتظامی شهرســتان 
اصفهان، اظهار کرد: با راه اندازی این مرکز که 
به همت فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
انجام شــده اســت پایش تصویری شــهر 
اصفهان به میزان ۹۰ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایمنا، سردار حسین اشتری مرکز 
پایش تصویری فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان را یکی از بهترین مراکز پایش تصویری 
در ســطح این اســتان برشــمرد و افزود: با 
استفاده از این مرکز هم ماموریت های استان 
و هم ماموریت های انتظامی شهرستان انجام 
می شــود و از طرفی با تمــام مراکز انتظامی 

سطح استان ارتباط وجود دارد.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: با استفاده 
از این مرکز گره های کور ترافیکی در شهرها و 
جاده های استان مدیریت شده و در مواردی 
که نیــاز به حضور ســریع پلیــس در صحنه 
باشــد مجموعه پلیس شهرســتان اصفهان 
می توانــد ماموریت های خود را با ســرعت و 
دقت بیشتری انجام دهند.وی از ارتباط زنده 
فرماندهان انتظامی با مردم مراجعه کننده به 
کالنتری ها و سایر یگان های پلیس خبر داد و 
گفت: فرماندهان انتظامی ما به صورت آنالین 
می توانند از طریق این مرکــز با کالنتری ها و 
ســایر یگان های انتظامی که مــردم به آنجا 
مراجعه می کنند ارتباط برقرار کرده و با مردم 
و همکاران به صورت زنــده صحبت کنند و از 
نزدیک بر نحوه مطلوب خدمت رسانی به مردم 
نظارت داشته باشند. سردار اشتری از پایش 
تصویری مقرهای انتظامی سراســر کشــور 
در ســتاد فراجا خبر داد و تصریح کرد: با این 
سامانه تمام پاســگاه های مرزی، یگان های 
انتظامی، کالنتری های سراسر کشور و بیش 
از ۳۰ هزار گشت انتظامی ثابت و سیار و حتی 
شناورهای دریابانی فراجا در شمال و جنوب 
کشــور را نیز می توانیم به صورت شبانه روزی 

رصد کنیم.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با همکاری دانشگاه آزاد اســالمی اصفهان رویداد فرهنگی محیط زیستی شو را برگزار می کند.اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان  رویداد فرهنگی محیط زیستی شورا برگزار می کند. در رویداد فرهنگی محیط زیستی شو؛ 
دانشجویان در چهارچوب یکی از محور های رویداد یک معضل زیست محیطی را مطرح کرده و برای آن طرح عملیاتی ارائه می کنند.پس از جمع آوری آثار و داوری 
آن ها، دانشجویان منتخب در همایش پایانی رویداد، شــرکت کرده و به ارائه طرح های خود خواهند پرداخت.مهلت ارسال آثار در این رویداد تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ 
بوده و نتایج در هفته آخر این ماه، اعالم خواهد شد. به نفرات برگزیده نیز جوایز نفیس اهدا می شود. دانشجویان گرامی می توانند آثار خود را از طریق پیام رسان 

واتس اپ به شماره ۰۹۰۴۴۸۲۴۲۸۱ ارسال  کنند.

برگزاری رویداد فرهنگی محیط زیستی شو

عکس: ایرنا

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

فراگیری خدمات اورژانس اجتماعی 
اصفهان نیازمند اعتبارات ملی است

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: فراگیری خدمات اورژانس 
اجتماعی در سراسر استان نیازمند اعتبارات ملی برای خرید خودرو، 
تامین مــکان و جذب نیروســت.ولی ا... نصر افــزود: کمبود نیروی 
انســانی به خصوص در حوزه اورژانس اجتماعی، مرکز شــیرخوارگاه 
و حمل و نقل  از دیگر کمبودهای بهزیســتی استان است که در مسیر 
خدمت رسانی این اداره کل اثر می گذارد.وی با اشاره به ماموریت های 
سازمان بهزیســتی در حوزه اجتماعی و پیشگیری از آسیب های این 
حوزه اظهار داشــت: تخصیص اعتبار الزم در جهت توســعه و تقویت 
برنامه اورژانس اجتماعی و فعال ســازی این عرصه خدمت رسانی، 
ضروری اســت. به گفتــه نصر، همه شهرســتان های اســتان دارای 
خودروی اورژانس اجتماعی نیستند و تبدیل وضعیت نیروهای خرید 
خدمت شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی با هدف ایجاد انگیزه برای 

کارشناسان شاغل در این واحد، مورد مطالبه ماست.
مدیرکل بهزیســتی اصفهان بیان کــرد: نبود زمیــن ارزان یا رایگان و 
تسهیالت طرح مســکن به منظور احداث خانه برای مددجویان تحت 
پوشــش و کمبود حمایت مالی دولت در تامین معیشت مددجویان، 
مسیر خدمت رسانی به افراد تحت پوشش را دچار مشکل کرده است.

نصر بــا تســهیل در اجــرای قوانین مالیاتــی برای جلب مشــارکت 
شرکت های صنعتی و اقتصادی، اختصاص سرانه کمک به مددجویان 
از محل ســود شــرکت های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و بخش های 
حاکمیتی را در جهت تامین اعتبارات پایدار برای بهزیســتی پیشنهاد 
داد و گفت: افزایش اعتبار تسهیالت خوداشتغالی و کارفرمایی از یک 
میلیارد به سه میلیارد ریال و افزایش تخصیص اعتبارات بیمه خویش 
فرمایی، بیمه کارفرمایــی و ارتقای کارایی معلوالن در رفع مشــکالت 

مددجویان این سازمان نقش بسزایی دارد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش سهیمه بیمه زنان سرپرست 
خانوار اظهار داشت: میزان سود بازپرداخت تسهیالت بانک کشاورزی 
برای این گروه از افــراد جامعه زیاد و خارج از توان آنان اســت.نصر، 
گســترش مراکز شــبانه روزی یارانه ای را ضروری اعالم کرد و افزود: 
اعتبار خرید وسایل کمک توانبخشی و هزینه درمان معلوالن در استان 

اصفهان پاسخگو نیست.
نصر همچنین تاکید کرد: خطر فرونشســت زمین در استان اصفهان، 
ســاختمان های این اداره کل را تهدید می کند که نیاز به مقاوم سازی 
دارد؛ اما کمبود اعتبارات نه تنها در این حوزه کارساز نیست بلکه موجب 
نیمه تمام ماندن پروژه های اداری ســازمان بهزیســتی اصفهان شده 

است.



حمید سوریان با انتقاد از صفر شدن غیرقانونی بودجه کشتی از وزیر ورزش خواست به تصمیمات غیرکارشناسی پوالدگر ورود کند.نایب رییس فدراسیون کشتی 
و دارنده هفت مدال جهانی و المپیک گفت: خالف صحبت هایی که درباره توجه به کشتی می شود، اما در عمل آشکار است که کشتی را ورزش اول کشور نمی دانند! 
در نظر گرفتن بودجه صفر برای کشتی از سوی وزارت ورزش برای سال جاری نشانه چه چیزی اســت؟ نشانه توجه به اهمیت جایگاه کشتی است یا نشانه بی 
توجهی به ورزش اول کشــور نامیدن کشــتی؟ در حالی آقای پوالدگر به عنوان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش روبروی کشتی ایستاده است و 
کمترین حق قانونی کشتی را از این رشته دریغ می کند که آقای سجادی همین چند روز پیش در حاشیه مسابقات کشتی جام تختی وعده داده بودند که از هیچ 
حمایتی از کشتی فروگذار نخواهند کرد. آقای پوالدگر برای توجیه کار غیر کارشناســی که کرده، عمال فدراسیون های دیگر را در مقابل کشتی قرار می دهد. نتیجه 
این کار چیزی جز نابودی ورزش نیست.اخیرا مجمع فدراسیون کشتی تشکیل شد و درگیری های لفظی دبیر و پوالدگر همه چیز را تحت تاثیر قرار داد به طوری 
که دبیر انتقاد های تندی را مطرح کرد و پوالدگر نیز پس از حدود سه ساعت به نشانه اعتراض مجمع را ترک کرد.سوریان با اشاره به اینکه مدیریت آقای پوالدگر و 
تصمیم های غیرکارشناسی شان، به جز تفرقه در ورزش سودی نخواهد داشت، گفت: کارنامه ایشان در فدراسیون تکواندو در سال های آخر کامال مشخص است 

و نباید بگذاریم اتفاقی که بر سر تکواندو آمد، سر ورزش بیاید. 

کنایه »حمید سوریان« به معاون وزیر ورزش
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اطمینان باشگاه اسپورتینگ از بازگشت»رونالدو«
سران باشگاه اسپورتینگ لیسبون اطمینان دارند که رونالدو به این تیم باز خواهد گشت.در حالی 
که تیم های بزرگ اروپا مانند چلســی و رم خواهان خرید کریســتیانو رونالدو، ســتاره پرتغالی 
منچستریونایتد هستند در این میان اسپورتینگ لیسبون تیم ســابق این بازیکن هم پیشنهادی 
برای خرید او ارائه کرده و مدعی است اطمینان دارد با توجه به شرایط موجود رونالدو پس از گذشت 
۱۹ سال به این تیم باز خواهد گشت.این در حالی است که باشــگاه منچستریونایتد در واکنش به 
مذاکره مدیر برنامه های رونالدو با مالکان جدید چلســی اعالم کردند که این مهاجم ۳۷ ساله که 
فصل گذشته ۲۴ گل به ثمر رساند، فروشی نیست و در برنامه های اریک تن هاگ سرمربی جدید 
یونایتد ها جای دارد.با توجه به این که دوران بازی رونالدو رو به پایان زمان اســت، این ملی پوش 
پرتغالی می خواهد از هر شانسی برای کسب قهرمانی نهایت استفاده را ببرد و این می تواند دلیل نقل 
مکان او به اسپورتینگ باشد. به گزارش نشریه سان، اسپورتینگ معتقد است که می تواند رونالدو را 
متقاعد کند که به این باشگاه بازگردد.مسئله دیگر استقبال مادر رونالدو است که گفته: پسرم، قبل 

از مرگ می خواهم تو را در اسپورتینگ ببینم.
 

بیانیه دوم »کی روش«؛ عصبانی تر از همیشه!
سرمربی سابق تیم ملی ایران دست بردار انتقاد به فدراســیون فوتبال مصر نیست.کارلوس کی 
روش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان این روزها به شدت با فدراسیون فوتبال مصر به 
دلیل دریافت مطالبات معوقش درگیر است.کی روش در بیانیه ای تند فدراسیون فوتبال مصر 
را متهم به قانون شکنی و بازی کردن با نامش کرد. موضوع درگیری کی روش کسر ۲5 هزار دالر 
جریمه از مطالباتش به دلیل عدم حضور در نشست خبری قبل از بازی با کامرون است.کی روش 
معتقد اســت که این جریمه به خاطر کوتاهی او نبوده بلکه زمان بندی اشــتباه کاف و نیروهای 
پلیس کامرون باعث شده تا او به نشست خبری نرسد.سرمربی پرتغالی در دومین بیانیه اش در 
مصاحبه با سایت »بطوالت« مصر، گفت: تمام هیئت همراه تیم ملی مصر در آن زمان شاهد این 
کوتاهی از سوی کاف و ماموران کامرون بودند. من حتی اعالم کردم که اگر زمان نشست را کمی 
عقب ببرید در نشست حضور پیدا می کنم.وی افزود: اما فدراســیون فوتبال به صورت ناعادالنه 

جریمه را از دستمزد باقی مانده ام کسر کرده و این نهایت ظلم به من است.

ستاره پرتغالی:

در اتلتیکو راحت هستم
ژائو فلیکس، ستاره پرتغالی و جوان روخی بالنکوس اعالم کرد که در اتلتیکومادرید باقی خواهد ماند.

سه سال قبل بود که اتلتیکومادرید با پرداخت رقم هنگفت ۱۲6 میلیون یورو، گران ترین انتقال تاریخ 
خود را رقم زده و ژائو فلیکس جوان و پرتغالی را جذب کرد. اما این ســتاره تکنیکی در فصول اخیر 
درگیر مصدومیت و افت گاه و بی گاه شده و هنوز همه توانایی های خود را در این باشگاه ارائه نداده 
است. طی ماه های اخیر اخباری در مورد احتمال جدایی ژائو فلیکس از اتلتیکو و انتقال او به بارسلونا 
یا باشگاهی در لیگ برتر انگلیس منتشر شده است.اما ژائو فلیکس که برای سپری کردن تعطیالت 
پیش فصل به سرزمین مادری خود سفر کرده، مدعی شد از بازی کردن برای اتلتیکومادرید رضایت 
داشته و تمایلی به جدایی از این باشگاه در پنجره تابستانی فعلی ندارد.ژائو فلیکس گفت: »گزینه 
جدایی از باشگاه اتلتیکومادرید در فصل تابستان پیش رو برای من روی میز نیست. من از شرایط 
خود در این باشگاه خوشــحالم و کامال روی بازی های اتلتیکومادرید در فصل بعد متمرکز هستم. 
خیال من در مورد آینده واقعا راحت است و در این رابطه مشکلی برایم وجود ندارد. خودم می دانم چه 
توانایی هایی در زمین مسابقه دارم و از درون واقعا خوشحالم. من چند روز در تعطیالت پیش فصل 
قرار داشته و به این مسائل فکر نمی کردم. البته به تازگی تمرینات خود را برای آماده شدن پیش از 

شروع پیش فصل آغاز کرده ام، اما در حال حاضر خیلی به فوتبال فکر نمی کنم.«

 انتقال های ناکام فوتبال ایران؛

بمب هایی که ترقه بودند!

بررسی ها نشان می دهد در فصل بیســت و یکم لیگ برتر فوتبال، نقل و 
انتقال بعضی از بازیکنان تنها از لحاظ ارقام قراردادها سر و صدای زیادی 
به پا کرده است اما آنطور که پیش بینی می شد از لحاظ فنی عملکرد قابل 
توجهی نداشــتند.مبلغ قرارداد یک بازیکن ایرانی ســطح اول برای یک 
فصل چیزی حدود ۱۰ تا ۱5 میلیارد تومان شنیده شد و 6-5 میلیارد مبلغ 
جذب بازیکنانی بود که شاید از هیچ باشگاه دومی پیشنهاد جدی نداشتند؛ 
رقم هایی که اصوال با بازار بین المللی بازیکنان نیز همخوانی ندارد و به نوعی 
از گرانی بیهوده و بی دلیل بازیکنان ایرانی حکایت می کند.در اصل، انتقال 

پرسروصدای این بازیکنان چیزی بیشتر از طبل  توخالی نبود. 

رشید مظاهری
دروازه بان تراکتور که در ابتدای فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با هدف پوشیدن پیراهن 
شماره یک تیم  ملی به اســتقالل آمد، خیلی زود کارش به جایی رسید که 
نتوان او را حتی جزو مدعیان دعوت به تیم  ملی حساب کرد. در فصل  ۱۴۰۱-

۱۴۰۰ مظاهری با وجود پیشنهاداتی که از چند تیم لیگ برتری داشت، ترجیح 
داد در استقالل به کارش ادامه دهد و برای حفظ جایگاهش با سیدحسین 
حسینی به رقابت بپردازد. مظاهری در استقالل ماند اما به جای اینکه با یک 
نفر برای قرار گرفتن در ترکیب رقابت کند، با ۲ نفر این چالش را ادامه داد. 
علیرضا رضایی، گلر جدید و جوان آبی ها بود که موفق شد در این فصل بیشتر 
از رشــیِد باتجربه اعتماد مربیان را جلب کند. مظاهری بعد از سکونشینی 
محض و تنها حضور در یک بازی به عنوان یار ذخیره در نهایت بار سفر از تهران 
بست. این دروازه بان بعد از حواشی ای که در استقالل بابت سکونشینی و 
اختالف با کادر فنی داشت، وارد چالش جدیدی شد؛ جایی که یک دروازه بان 
اتریشی به نام »کریستوفر نت« در آنجا حضور داشت. مظاهری در سپاهان 
خیلی زود به جایگاهش در ترکیب این تیم دست پیدا کرد ولی به موفقیتی 
چشمگیر در این تیم نرسید. وی در مجموع ۱۳ بازی در نیم فصل دوم برای 
سپاهان ۱۱ گل دریافت کرد و در لیگ قهرمانان آســیا با دریافت ۱۲ گل در 

6 بازی بدون کلین شیت ظاهر شد و فصل ناکامی را پشت سر گذاشت.

رامین رضاییان
مدافع مغضوب برانکو ایوانکوویچ بعد از ۴ سال دوری، با قراردادی به مدت 
نیم فصل به پرسپولیس بازگشــت تا یکی از بازگشت های پرسر و صدای 
فوتبال ایران رقم بخورد. رضاییان اما نیم فصل دوم لیگ بیست ویکم به 
اندازه سال های پیشین حضورش در این تیم موفق ظاهر نشد. رضاییان 
بدون گل  زده  در این مدت، تنها موفق شد ۴ پاس گل را به نام خودش ثبت 
کند. این در حالی است که گفته شــد جذب این بازیکن حدود ۸ میلیارد 
تومان برای پرســپولیس آب خورده. بازگشت رضاییان به پرسپولیس با 
عنوان تالش این بازیکن برای بازگشــت به تیم  ملی مطرح شد ولی در 
نهایت اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد و با توجه به مبلغ سنگین قرارداد 
و البته مدت کوتاه حضور او می توان گفت این پرســپولیس بود که از این 

انتقال متضرر شد.

امین قاسمی نژاد

واژه »داربی نقل وانتقاالت« را می توان برای ســتاره ای جوان و درخشان 
اســتفاده کرد که مدعیان قهرمانی برای جذب او با هم رقابت می کنند؛ اما 
فرزاد مجیدی این واژه را برای هافبک ۳5 ساله شهر خودرو بعد پیروزی 
استقالل مقابل پرســپولیس به کار برد. قاســمی نژاد تنها ۲۳۳ دقیقه با 
پیراهن اســتقالل به میدان رفــت و یک گل زد؛ گل ســوم آبی ها به مس 
رفسنجان که پیروزی دشوار استقالل را قطعی کرد. به نظر می رسید انتقال 
قرضی قاســمی نژاد در نیم فصل دوم به ناکامی هــای او پایان دهد؛ اما او 
در سیرجان هم به توفیقی دســت نیافت و بیشتر به  عنوان بازیکن ذخیره 
به میدان می رفت. با پایان این دوره قرضی، قاســمی نژاد باید به استقالل 
بازگردد تا شاید فصل تیره و تار خود را در اردوگاه آبی ها جبران کند، البته اگر 

به تیمی دیگر نرود.

رضا اسدی
دیگر بازیکن پرسپولیسی این فهرســت، رضا اسدی است که او نیز موفق 
نشد در فصل بیست ویکم انتظارات را برآورده کند. این بازیکن ۲6 ساله بعد 
از حضور موفق در سایپا و تراکتور ترجیح داد مثل خیلی دیگر از پدیده های 
لیگ، فوتبالش را در اروپا ادامه دهد. اسدی به اتریش رفت؛ اما مثل خیلی 
از ستاره های ایرانی دیگر نتوانســت خودش را با فضای فوتبال این کشور 
وفق دهد و به ایران بازگشت. خیلی ها اسدی را گزینه خوبی برای جانشینی 

احمد نوراللهی در پرسپولیس می دانستند اما عملکرد این بازیکن خالفش 
را ثابت کرد. گفته می شد اســدی و البته دیگر بازیکنان جدید پرسپولیس 
برای نشان دادن قابلیت های فنی شان نیاز به هماهنگی بیشتر با تیم دارند 
ولی زمان، عکس این موضوع را نشان داد. اسدی در ۲۳ بازی ای که برای 
پرسپولیس به میدان رفت، تنها موفق شد ۴ بار دروازه حریفان را باز کند و 

در بیشتر بازی ها عملکرد او مورد انتقاد هواداران و کارشناسان قرار گرفت.

  رودی ژستد
سابقه پوشیدن پیراهن اســتون ویال انتظارات را از مهاجم فرانسوی آبی ها 
خیلی باال برده بود. بعد از نمایش درخشان کوین یامگا، هواداران استقالل 
با توجه به سابقه ژستد انتظار یک خط حمله آتشین را در تیم شان داشتند 
ولی رفته رفته مشخص شــد همه چیز آنطور هم باب میل آنها نیست. با 
آنکه فرهاد مجیدی به دفعات از عملکرد این بازیکن در تیمش ابراز رضایت 
کرد و ژستد را مهره ای اساسی در پیشبرد اهدافش قلمداد می کرد ولی او 
در وظیفه اصلی اش که گلزنی بود، موفق نبود. ژســتد در ۲۳ باری که برای 
آبی های پایتخت به میدان رفت تنها ۳ بار موفق به گشودن دروازه حریفان 
شــد. قرارداد این بازیکن برای ۲ فصل به مبلغ ۴5۰ هزار دالر بســته شده 
بود ولی با توافق طرفین این بازیکن ۳۳ ســاله بعد از یک سال حضور در 

استقالل، ایران را ترک کرد.

چهره روز

استادیوم پرسپولیس شبیه به نوکمپ است
مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس گفت: استادیوم پرسپولیس که شبیه به نوکمپ است، می تواند 
۹۰ هزار نفر را در خود جای بدهد و جو در آنجا بسیار فوتبالی است.پپه لوسادا که به عنوان مربی بدنساز 
به کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس ملحق شده، قرار است طی روزهای آینده به ایران بیاید تا تیم نایب 
قهرمان فصل گذشته مشغول به کار شود. وی در گفت وگویی با سایت اسپانیایی lavozdigital با اشاره 
به حضورش در ایران گفت: واقعیت این است که من در چندین باشگاه به عنوان مربی حضور داشته ام که 
از همه آنها قدردانی می کنم. ابتدا با جواد نکونام که یک ستاره در کشورش بود و سپس با مجید جاللی 
در گل گهر ارتباط داشتم و کار کردم و حاال این فرصت برای حضور در پرسپولیس برایم پیش آمده که 
همراه با استقالل، دو رقیب بزرگ در پایتخت و همچنین کشور ایران هستند.لوسادا درباره شناختش 
از یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس خاطر نشان کرد: ما یکدیگر را به عنوان رقیب می شناختیم. 

گمان می کنم که او از کار من شناخت داشته و همین مسئله او را ترغیب به استخدام من کرده است.
 

»سیلوا« ورق را به سوی استقالل بر می گرداند؟
دنیای ورزش تورنتو نوشت: تمدید قرارداد رافائل سیلوا ماموریت مهم مدیران استقالل است.مهم ترین 
بازیکن این روزهای استقالل در لیست تمدید، ســیلوا مدافع برزیلی است. او که گفته شده تمدید 
یکساله قراردادش 5۰۰ هزار دالر هزینه در بر خواهد داشت، با این رقم نجومی تازه می شود گفت معادل 
رقم دریافتی بازیکنان شاخص داخلی هزینه روی دست استقالل می گذارد!از استقالل خبر می رسد 

فاصله میان مذاکره کنندگان با مدافع برزیلی به شدت کاهش یافته و او در تهران می ماند.
 

سقوط استقالل در جهان
 استقالل با وجود قهرمانی در لیگ ایران در رده بندی جهان سیر نزولی داشت.سایت »فوتبال دیتابیس« در 
جدیدترین رده بندی خود از باشگاه های فوتبال جهان رده بندی باشگاه های ایران در آسیا را هم اعالم کرد.

در رنکینگ جدید، باشگاه پرسپولیس با وجود  از دست دادن قهرمانی با کسب ۱6۰۴ امتیاز در رده نخست 
فوتبال ایران ماند و در آسیا نیز همچنان در رده ششم است.شاگردان گل محمدی در جهان هم بدون تغییر 
در رده ۱۲۱ جهان ماندند.در مقابل استقالل با وجود قهرمانی در لیگ ایران در رده بندی همچنان در جایگاه 
دوم ایران ماند و در آسیا هم در رده نهم ایستاد. همچنین آبی های پایتخت در رده بندی جهانی هم با یک 
پله سقوط در جایگاه ۱6۸ جهان ایستادند. بر اساس این رده بندی در قاره آسیا جایگاه ۴ تیم نخست عبارتند 

از: الهالل عربستان سعودی، کاوازاکی فرونتال ژاپن،الدحیل قطر و اولسان هیوندا.
 

ستاره ایرانی سانتاکالرا خواهان دارد، اما...

محبی در استقالل، سپاهان یا گل گهر؟ هیچ کدام!
محمد محبی که سال گذشته در ازای انتقال شــهریار مغانلو به سپاهان، راهی سانتا کالرا شد و در فصل 
۲۲-۲۰۲۱ لیگ برتر پرتغال ۱6 بار به میدان رفت و دو گل به ثمر رســاند و در کنار آن هم دو بازی در جام 
حذفی انجام داد، همچنان با این باشگاه قرارداد دارد ولی مدنظر تیم های ایرانی هم قرار گرفته است.در 
حال حاضر باشگاه های استقالل، سپاهان و گل گهر سیرجان به طور جدی خواهان به خدمت گرفتن محمد 
محبی هستند و نامه های خود را نیز برای باشگاه سانتا کالرای پرتغال ارسال کرده اند، اما بعید است بتوانند 
این بازیکن ۲۳ ســاله را به خدمت بگیرند.جدا از اینکه محمد محبی عالقه ای به بازگشت به ایران دارد 
یا خیر، بند فسخ باالیی در قرارداد این بازیکن وجود دارد که همین مسئله موجب می شود باشگاه های 
استقالل، سپاهان و گل گهر یا یکی از تیم های اماراتی، نتوانند بند آزادسازی این بازیکن را پرداخت کرده و او 
را جذب کنند.باشگاه سانتا کالرا که قراردادی سه ساله با محمد محبی دارد، معتقد است در نخستین فصل 
این بازیکن تجربه اندوزی کرده و در دومین سال می تواند تعداد گل های بیشتری بزند و مدیر ترک ترک تبار 

این باشگاه ترجیح می دهد این بازیکن را به تیم های باالنشین لیگ برتر پرتغال بفرستد.

مستطیل سبز

پیشکسوت کشتی:  

فدراسیون هایی که پول اضافه 
می آورند باید تشویق شوند

معاون اسبق وزیر ورزش و جوانان گفت: اگر 
فدراســیون ها بتوانند بودجه ای مازاد وزارت 
ورزش وارد حــوزه خــود کنند باید تشــویق 
شوند.به دنبال اختصاص بودجه حدود ۳۰۰ 
میلیاردی به بیش از ۲۰ فدراســیون ورزشی 
از ســوی مجلس، جار و جنجال زیادی به پا 
شد و برخی از رؤسای فدراسیون ها با امضای 
نامه ای خطــاب به رییس مجلس شــورای 
اسالمی خواستار رسیدگی به این درخواست ها 
شدند. سوال رؤسای فدراســیون ها این بود 
که مالک تقسیم بندی بودجه چیست و چرا 
برخی از فدراســیون های المپیکی بهره ای از 
این اعتبارات نبرده انــد و برخی دیگر بودجه 
کالن دارند. اعتراض به عدم تخصیص بودجه 
۷۰ میلیاردی کشتی از ســوی وزارت ورزش 
و بودجه صفر این فدراســیون ســرو صدای 
زیادی به پا کــرد و تلخ ترین اتفاقــات را در 
مجمع عمومی فدراسیون کشــتی با حضور 
معاون وزیر رقم زد. با این شــرایط امیررضا 
خادم از قهرمانان کشــتی جهــان و معاون 
اسبق وزیر ورزش از تالش های صورت گرفته 
برای تخصیص اعتبــارات مجلس به ورزش 
تقدیر کرد. این بودجه از سال ۹۹ به ورزش و 
۲ فدراسیون )کشتی و ناشنوایان( اختصاص 
یافت که امسال تخصیص اعتبارات به بیش از 

۲۰ فدراسیون رسیده است.
 با توجه بــه اینکه بودجه درنظر گرفته شــده 
مجلس مازاد بر اعتبارات وزارت ورزش است، 
علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی اعالم 
کرد وزارت باید بودجه خود را به کشتی بدهد 
این در حالیســت که این اعتبارات از ســوی 

وزارتخانه صفر شده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

جشن قهرمانی تیم 
فوتبال خاتون بم

مراسم جشن قهرمانی و تجلیل 
از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال 
زنان خاتون بم شامگاه یکشنبه 
)5 تیر ۱۴۰۱( با حضور جمعی از 
عالقه مندان و مردم شــهر بم در 
ورزشگاه فجر این شهر برگزار شد.

ورزش سه نوشــت: ســپاهان بعد از جذب محمد 
دانشــگر در خط دفاعی در تالش بــرای جذب یک 
بازیکن دیگر از اســتقالل است و او کسی نیست جز 
روزبه چشمی که این بازیکن هم اتفاقا در خط دفاعی 
بازی می کند.روزبه چشــمی در روزهای اخیر برای 
تمدید قرارداد خود با باشگاه استقالل مذاکره کرده؛ اما 
این مذاکره منجر به عقد قرارداد نشده است و اذعان 
کرده بعد از صحبت با ساپینتو، مربی جدید استقالل 
قرارداد خود را با باشــگاه تمدید می کند و ابتدا قصد 
دارد نظر سرمربی جدید تیم را در مورد خود جویا شود. 
روزبه چشمی در اصل هافبک دفاعی است؛ اما بارها 
و بارها چه در بازی های باشگاهی و چه در بازی های 
تیم ملی در پســت مدافع میانی هم به میدان رفته 

است.ســپاهان در حالی در تالش برای خرید روزبه 
چشمی است که پیش از عقد قرارداد با محمد دانشگر 
با میالد زکی پور هم قرارداد امضا  کرده است. طبیعی 
است این فصل بیشــتر خریدهای سپاهان در خط 
دفاعی باشد به این خاطر که تیم اصفهانی گولیسانی 
و دانیال اسماعیلی فر را از دســت داده است و گفته 
می شود احتمال حضور محمد نژاد مهدی هم در تیم 
آبی وجود دارد و از بین مدافعان باقی مانده سپاهان 
تنها عزت پورقاز یک فصل دیگر با تیم سپاهان قرارداد 
دارد. سپاهان هم چنین در تالش است محمد علی 
نژاد وینگر تیم آلومینیوم اراک را به خدمت بگیرد و به 
زودی  قرارداد با این بازیکن نهایی می شــود.جذب 
محمد دانشگر توسط باشگاه سپاهان یک شوک به 

آبی ها بود و در ادامه در صورت حضور روزبه چشمی 
در جمع طالیی پوشان،  خط دفاعی استقالل خالی از 
بازیکن خواهد شد و آبی ها برای تکمیل خط دفاعی 
خود باید چند خرید داشته باشند. شاید حضور محمد 
نژاد مهدی در خط دفاعی استقالل این خأل را کمی پر 
کند. به خصوص اگر قرار باشد با برطرف شدن موانع 
یک بار دیگر محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی 

به اردوی تیم آبی برگردند.

سپاهان، انتقام خریدهای پرسپولیس را از استقالل می گیرد

عکس: ایرنا
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تملک ایستگاه متروی شهید خرازی با اعتبار 100 میلیارد ریال
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به آزادســازی امالک واقع در طرح ایستگاه های قطار 
شهری گفت: تملک ایستگاه متروی شــهید خرازی با اعتبار 100 میلیارد ریال انجام شده است.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، میثم بکتاشیان اظهار کرد: باتوجه به عبور خط دو 
قطار شهری از محدوده منطقه یک و پیش بینی احداث سه ایستگاه در این محور، تملک و آزادسازی 
امالک واقع در این طرح در دستور کار شــهرداری منطقه یک قرار دارد.وی افزود: از ابتدای امسال 
فرآیند قانونی تملک و آزادسازی امالک واقع در طرح ایستگاه های قطار شهری آغاز و تاکنون تملک 
امالک در مسیر ایستگاه مترو شهید خرازی با اعتبار 100 میلیارد ریال انجام شده است.بکتاشیان 
با اشاره به ضرورت جلب رضایت مالکان برای توافقات، تاکید کرد: خریداری امالک در یک فرآیند 
قانونی انجام و برای جلب رضایت مالکان، ملک توســط کارشناسان مربوطه و یک نفر کارشناس 
رسمی دادگستری، قیمت گذاری می شود.مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
سایر توافقات برای تملک و آزادسازی نیز در حال طی کردن مراحل قانونی است که به محض نهایی 

شدن به اطالع شهروندان می رسد.
 

مدیر منطقه 9 شهرداری:

تابلوهای معابر منطقه ۹ ساماندهی می شود
مدیر منطقه 9 شهرداری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در راستای یکسان سازی و سهولت در 
دسترسی به محالت و معابر، با توجه به فرسودگی بسیاری از تابلوهای موجود و نبود تابلوی نام گذاری در 
بعضی از معابر، نصب تابلوی نام گذاری معابر و محالت در دستور کار شهرداری منطقه 9 قرار گرفته است.

سیدسلمان قاضی عسگر  با بیان اینکه تابلوهای شناسایی معابر و محالت یکی از مهم ترین ابزارها برای 
دستیابی به نشانی و آدرس محله ها است، افزود: در این عملیات به منظور یکسان سازی و دسترسی آسان 
به محله ها و معابر، تابلوهای جدید جایگزین تابلوهای فرسوده و مستهلک می شود.وی خاطرنشان کرد: 
به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و سهولت در شناسایی آدرس مکان مورد نظر، عملیات 
نوسازی و ساماندهی تابلوهای معابر اصلی و فرعی با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال در حال انجام است.

قاضی عسکر  تصریح کرد: تاکنون ۴00 تابلو در محله هایی همچون ناژوان، گورتان، زهران، نصرآباد، الدان 
و کارالدان تعویض شده که این تابلوها دارای مشخصات محدوده خدماتی شهرداری، نام کوچه، معبر و 
خیابان است. به منظور بهسازی فضای شهری و تامین رفاه شهروندان بعضی از کوچه ها و بن بست هایی 

که تابلو ندارد، در این عملیات ساماندهی می شود.
 

مدیر منطقه چهار شهرداری:

85درصد از وسعت منطقه 4 در حریم شهر قرار دارد
 مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان در نشســت هم اندیشی با روحانیون و معتمدان منطقه چهار 
شهرداری با اشــاره به مختصات جغرافیایی این منطقه، اظهار کرد: وســعت این منطقه از خیابان 
بزرگمهر آغاز می شود و تا پل اشکاوند ادامه می یابد.وی با بیان اینکه وسعت این منطقه بالغ بر 1۳۳ 
هزار هکتار اســت که ۸۵ درصد منطقه خارج از محدوده قرار دارد و این عمده مشکل و چالش این 
منطقه است، افزود: 1۵ درصد وسعت منطقه چهار در محدوده قانونی و ۸۵ درصد آن در حریم شهر 
قرار دارد،بنابراین طبق قانون، شهرداری امکان اجرای فعالیت های عمرانی، تفکیکی و صدور مجوز 
در حریم شهر را ندارد.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حریم واقع شدن اراضی 
منطقه به آن معناست که شهرداری نمی تواند هیچ گونه اقدامی در آن انجام دهد و عالوه بر این باید 
مراقب باشد که تخلفات ساخت وساز در آن محدوده انجام نشود. وی خاطرنشان کرد: تنها 1۵ درصد 
از اراضی منطقه چهار داخل محدوده قرار دارد و شهرداری می تواند برای اراضی آن پروانه ساختمانی 
صادر کند، لذا در تعامل با مدیر طرح تفصیلی شهر و معاون شهرسازی شهردار که تیم بسیار مجرب 

و همدل هستند، در صدد تبدیل این چالش به ظرفیتی مطلوب برای منطقه هستیم.

شورای شهری ها پای درددل اهالی ادب نشستند؛

اصفهان؛ میراث دار هنر عظیم

نشســت صمیمانه اعضای كميســيون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با هنرمندان عرصه ادبيات در حوض خانه 

قلمستان برگزار شد.

خود را از فرصت تنفس در هوای شعر و ادب محروم نکنیم
علی صالحی، عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در این نشســت اظهار کرد: اگر ما در کنار همه 
رویدادهای سخت افزاری، خود را از فرصت تنفس در هوای شعر و ادب 

محروم کنیم، در مسیر اداره شهر دچار مشکل می شویم.
وی افزود: معتقدیم که دوره مدیریت یک طرفه شــهر گذشته است. 
در دورانی هستیم که هرکدام از ذی نفعان ما ادبیات و گفتمانی دارند 

که باید شنیده شود.
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: اولویت اول 
ما توشه گرفتن از این جلسات برای بهتر دیدن و بهتر حل کردن مسائل 
شهر است. ما در تالش برای وزن دادن به نقش نخبگان شهر هستیم 
و باید در کنار شــهروندان صاحب ایده بنشینیم تا برای حل مشکالت 

شهر بهترین راهکار را پیدا کنیم.
وی تصریح کــرد: اگر گروه های مختلف مردم در کنار 1۳ عضو شــورا 

قرار نگیرند ضریب خطاها در اداره شهر افزایش پیدا می کند.صالحی 
خاطرنشان کرد: در اصفهان خرده فرهنگ ها ذیل یک گفتمان و فرهنگ 
کالن حضور دارند که نیازمند هم افزایی میان آن ها برای دست یابی به 
نتیجه هستیم.وی افزود: مسائلی در حوزه تخصصی هنر وجود دارد که 
باید آنها را بشنویم، ایده ها را گردآوری کرده و از مجموع این دیدگاه ها 

پس از داده کاوی مصوبات را احصا و در اداره شهر به کار ببندیم.
در ادامه این نشست، شعرا و نویســندگان حاضر به بیان دیدگاه ها و 
نقطه نظرات خــود در این حوزه پرداختند. احمد از شــعرای اصفهانی 
به تنگ دستی اهالی هنر اشاره کرد و از شــهرداری اصفهان خواست 
که برای تشویق شعرا و نویســندگان جوان برای انتشار کتاب هایشان 

بودجه ای اختصاص دهد.
کیوان پور، متخلــص به کیوان نیز دیگر شــاعر اصفهانی بر حمایت از 
ادبیات در عمل تاکید کرد و خواستار این شد که مدیریت شهری و دیگر 

دستگاه ها در حمایت از هنرمندان به شعار تکیه نکنند.
محمدحسین بهاری، روان شناس و شــاعر در این نشست گفت: در 
دنیای کسب درآمد، جای شاعران و نویسندگان خالی است و ناشران 

به علت گرانی مواد اولیه چاپ، پولی به شاعر و نویسنده نمی دهند.
وی پیشنهاد داد که فرهنگسراها و کتابخانه های شهر به صورت ادواری 

در اختیار نویسندگان و شــعرا قرار گیرد تا اقدام به برپایی کالس های 
آموزشی کنند.

سمیه سمسار، نویسنده و مترجم با انتقاد از ناتوانی ناشران اصفهانی 
در رقابت با تهران گفت: ناشران اصفهانی در حوزه توزیع ضعف دارند که 
در این زمینه باید فکری شود. وی پیشنهاد داد که تولیدات نویسندگان 

اصفهانی حداقل در کتابخانه های شهری توزیع شود.
کهرایی از داستان نویســان اصفهانــی نیز بر توجه ویژه بــه نوجوانان 
مستعد نویسندگی تاکید کرد و افزود: در زمانی که بخش  دولتی با ما 
همکاری نمی کند و بخش خصوصی نیز مشکل مالی دارد باید فکری 

برای حفظ نوجوانان مستعد کرد.
فائز از شعرای اصفهانی نیز خواســتار معرفی شعرا تا زمانی که در قید 
حیات هستند تاکید کرد و خواستار حمایت بخش خصوصی از اهالی 
ادب شد تا شعر فقط در پســتوی خانه ها نماند و پا به عرصه اجتماع 
بگذارد.مصطفی هــادوی، متخلص به شــهیر اصفهانی با اشــاره به 
تالش هایی که برای راه اندازی خانه ادبیات صورت داده است، گفت: 
ادبیات زیربنا و شناسنامه فرهنگ کشور اســت. کتابخانه و مجموعه 

فرهنگی من ازاین پس با عنوان خانه ادبیات قرار است فعالیت کند.
محمد اسماعیل هاجریان از نویســندگان اصفهانی نیز گفت: حمایت 
از تولید، نیاز شهر است، درحالی که امروز شــهر به سمت رویداد رفته 
اســت.مرتضی کارگر، صائب شناس و پژوهشــگر حوزه ادبیات هم 
در این نشســت بر تالش فعاالن این حوزه برای شناخت هرچه بهتر 

شعرای اصفهانی از جمله صائب تاکید کرد.
توجه به خانه اســتاد همایی، نگاه ویژه به ادبیــات کودک و نوجوان، 
تامین مکان بــرای انجمن های ادبــی نیز از دیگر درخواســت های 

حاضران در این جلسه بود.

اصفهان، میراث دار هنری عظیم در حوزه ادب و شعر فارسی
مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این نشســت گفت: رویکرد ما اخذ تصمیمات عقالنی 
مبتنی بر تجربه و منطق اســت تا ارزش افزوده ای برای شهر به همراه 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما در اصفهان میــراث دار هنری عظیم در حوزه ادب 
و شعر فارسی هستیم، تصريح كرد: مســیر جوایز فرهنگی شهر باید 
تقویت شــود، معتقدیم که ما نقــش شــتاب دهنده را داریم و هرجا 
که نیازمند تجاری ســازی تولیدات ادبی و هنری و توسعه ارتباطات 

بین المللی هستیم، باید آن را تسهیل کنیم.

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان از آغاز 
عملیات اجرایی ایستگاه متروی ابن سینا خبر داد و 
گفت: تمام ایستگاه های اولویت دار خط دو متروی 

اصفهان در حال اجراست. 
ســید محســن واعظی فر  اظهار کرد: ایســتگاه 
ابن سینا در مرکز شــهر تاریخی اصفهان و در یکی 

از مراکز مهم خرید ســنتی واقع شــده است که از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت. واعظی فر با بیان 
اینکه جهــت تســریع در اجرای خــط دو متروی 
اصفهان حفاری تونل ها از دو جبهه آغاز شده است، 
افزود: دستگاه های حفار از دو جهت شمال و غرب 
شــهر به طرف مرکز در حال حفاری اســت و نقطه 
تالقی این تونل ها در محل چهارراه ابن سینا خواهد 
بود. وی افزود: در حال حاضر تمام ایســتگاه های 
اولویت دار خط دو متروی اصفهان در حال اجراست 
کــه از ویژگی های ایــن خط می توان بــه احداث 

ایســتگاه ها قبل از رســیدن دســتگاه های حفار 
مکانیزه TBM به منظــور صرفه جویی در هزینه ها 
و آب بندی ایســتگاه ها، حفاری اکثر ایســتگاه ها 
به صورت زیرزمینی به منظور جلوگیری از مشکالت 
ترافیکــی و جابه جایــی تأسیســات و همزمانی 
حفاری تونل ها در دو جبهه از ســمت شمال شرق 
و غرب اشــاره کرد.واعظی فر از مردم شــهیدپرور 
اصفهــان و کســبه اطراف چهــارراه ابن ســینا که 
شــهرداری را در اجــرای این پروژه بــزرگ یاری 

می کنند، قدردانی کرد. 

مدیر عامل قطار شهری اصفهان خبرداد

آغاز عملیات اجرایی ایستگاه متروی ابن سینا

دبیر اجرایی ستاد غدیر ستاد بین المللی غدیر اصفهان:

 هزار برنامه همزمان با عید غدیر 
در استان اصفهان برگزار می شود

ایرنا: دبیر اجرایی ستاد غدیر ستاد بین المللی غدیر اصفهان گفت: همزمان با دهه والیت و امامت و 
عید غدیر خم هزار عنوان برنامه در سراسر استان برگزار می شود.حجت االسالم و المسلمین اسماعیل 
دست افکن در نشست ستاد غدیر تیران و کرون افزود: نشاط اجتماعی، معرفت افزایی و انتقال پیام 
غدیر و والیت و امامت در این برنامه ها دنبال می شود.وی با اشاره به فراگیری برنامه ها و گستردگی آن 
برای گروه های سنی و اقشار مختلف بیان کرد: گروه های مردمی، نهادهای دولتی و خدماتی همه برای 
تکریم این ایام فعالیت می کنند.دبیر اجرایی ستاد غدیر ستاد بین المللی غدیر اصفهان با بیان اینکه 
عید غدیر برای شیعه از ایام خاص و با اهمیت به شمار می رود ،خاطرنشان کرد: زیبا سازی و تزئینات 
محیط شهری و روستایی و همکاری همگانی مردم در تکریم این مناسبت انجام می شود.وی اطعام 
مومنان، برگزاری همایش های خانوادگی، طرح و برنامه های ورزشی، مسابقات کتابخوانی، تجلیل از 
فرهیختگان و نشست با سادات و فعالیت های مجازی را از مهم ترین این برنامه ها اعالم کرد.دست 
افکن بهره گیری از فضای مجازی را در تبیین فرهنگ غدیر و انتقال پیام این واقعه مهم خواند و گفت: 
از این فرصت گسترده که دشمن برای دســتیابی به اهداف خود بهره می گیرد، جوانان و دوستداران 
اهل بیت)ع( نباید از آن غافل شوند.فرماندار تیران و کرون در بخشی از این نشست بر ضرورت  نشاط 

افزایی در جامعه اشاره کرد و گفت: این مناسبت فرصتی برای تبلیغ و ایجاد نشاط اجتماعی است.
 

رییس کمیسیون عمران، معماری شورای شهر خبر داد:

صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی 
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: یکی از 
اولویت های کاری این کمیســیون شهرســازی الکترونیک بود که این روزها پس از حدود 11 ماه 
شاهد به ثمر نشستن آن هستیم.رسول میرباقری با اشــاره به فعالیت های این کمیسیون اظهار 
کرد: از ابتدای فعالیت کمیسیون سعی کردیم تا همه رؤسای اسبق این کمیسیون را دعوت کرده و 
دغدغه ها و اولویت های آن ها شنیده و تقدیری نیز از آن ها داشته باشیم.وی با بیان اینکه با همکاری 
و هم اندیشــی این بزرگان چند اولویت را انتخاب کردیم، گفت: یکی از اولویت های ما شهرسازی 
الکترونیک بود که این روزها پس از حدود 11 ماه شاهد به ثمر نشستن آن هستیم. آخرین جلسه 
پیرامون این موضوع نیز برگزار می شود که مشــکالت طرح به صورت عملی بیان خواهد شد. مقرر 
شد که دو نمونه پروانه هم توســط دو نفر مالک به صورت عملی ثبت شود تا مشکالت طرح به طور 
دقیق و عملیاتی بررسی شود. میرباقری اظهار کرد: با پیگیری اعضای شورا، کاری که طی 11 ماه در 
شهرسازی الکترونیکی انجام شد بیش از 10 سال گذشته پیش رفته و امروز می توانیم ادعا کنیم که 
جایگاه خوبی در کشور داریم و در برخی خدمات حتی از بعضی شهرهای پیشتاز نیز جلوتر هستیم.

 

استقبال اصفهانی ها از اولین نمایشگاه بازار گیاهان دارویی
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: نمایشگاه 
بازار گیاهان دارویی که برای نخستین بار در اصفهان برگزار شده است، با استقبال کم نظیر شهروندان 
روبه رو شد.امیرحســین ماه آورپور با اعالم این خبر  اظهار کرد: نمایشــگاه بازار گیاهان دارویی که با 
همکاری اداره سالمت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و منطقه چهار شهرداری اصفهان از سوم 
تا دهم تیرماه در محل باغ غدیر اصفهان دایر شده اســت، با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه 
شد.وی افزود: در این نمایشگاه ۲0 غرفه دایر شده است و گیاهان دارویی با قیمت های بسیار مناسب 
به بازدیدکنندگان عرضه می شود.ماه آورپور خبر داد: در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه، با همکاری 
اداره سالمت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان غرفه های سالمت جهت پایش 
سالمت شهروندان دایر شده و کارشناسان تغذیه نیز برای ارائه خدمات مشاوره سالمت حضور دارند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 جمع شدن سفره دالالن
  با صدور الکترونیکی 

پروانه ساختمانی
ایمنا: شــهردار اصفهان گفت: بر اساس تدبیر 
مدیریت شهری پروانه ســاختمانی به تازگی 
به صورت الکترونیکی صادر می شــود، با این 
اقدام دیگر نیاز به مراجعه حضوری شهروندان 
به شهرداری نیست و سفره دالالن در این عرصه 
جمع می شود. علی قاسم زاده اظهار کرد: شورای 
شهر دوره ششم عزم جدی برای رفع معضالت و 
مشکالت شهروندان دارد، در این راستا اعضای 
شورای اسالمی شهر در محالت حضور می یابند 
تا مشکالت را احصا و سپس تا حصول نتیجه 
پیگیری می کنند. قاسم زاده با بیان اینکه عمده 
هزینه شــهرداری ها صرف نگهداشــت شهر 
می شــود به طوری که بخش زیادی از بودجه 
را به خود اختصاص می دهــد، ادامه داد: اگر 
شهروندان، شهرداری را در نگهداری شهر کمک 
کنند، هزینه ها به شدت کاهش می یابد.شهردار 
اصفهان تصریح کرد: اگر هزینه های نگهداری 
شهر کاهش یابد، می توان این بودجه را صرف 
عمران شهر کنیم و اعتبارات را به سمت و سوی 
رفع مشکالت و توسعه شهری هدایت کرد.وی 
ادامه داد: به عنوان مثال به صورت روزانه حدود 
9۵0 تن زباله جمع آوری می شــود که ۳۵0 تن 
آن شیرابه های زباله است که عامل بسیاری از 
بیماری ها و نازیبایی محالت است؛ بنابراین اگر 
این موضوع در منازل مدیریت شود، هزینه های 
شــهرداری کاهش می یابد.رویکرد مدیریت 
شــهری در این دوره، ارتقای کیفیت زندگی در 
محالت است، در این راســتا امیدواریم بعد از 
چهار ســال، در محالت مشکالت و معضالت 

عدیده و اساسی نداشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان از اجرای فاز اضطراری طرح بن_بروجن خبر داد و گفت: استان اصفهان با این پروژه و هرگونه بارگذاری جدید بر روی 
رودخانه زاینده رود مخالف است، در این راستا تمام تالش خود را برای متوقف کردن این پروژه خواهیم کرد.مهران زینلیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بر اساس 
گزارش هایی که به ما رسیده، پروژه بن_بروجن در حال اجرا و پیشروی است و اســتان اصفهان با این پروژه و هرگونه بارگذاری جدید مخالف است، بر این اساس تمام 
تالش خود را برای متوقف کردن این پروژه خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه پروژه اصلی_بن بروجن، هنوز به رودخانه زاینده رود متصل نشده است، افزود: چند ماه گذشته 
خبری منتشر شد که برای فاز اضطراری، طرح بن_بروجن از چهارمحال وبختیاری که آبگیری اصلی آن در اصفهان است با ظرفیت کمی به بن_بروجن منتقل شده، اما این 
موضوع به معنای راه اندازی پروژه نیست و اخبار مبنی بر اجرا شدن و راه اندازی بن_بروجن صحیح نیست، بلکه به دنبال راه اندازی آن هستند. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم پروژه انتقال آب بن_بروجن اتفاق نیفتد، در این راستا تمام تالش خود را برای جلوگیری از اجرای آن به کار می گیریم، مطالبه 
ما از وزارت نیرو اجرای مصوبات برای جلوگیری از بارگذاری جدید بر زاینده رود است و امیدواریم به وظیفه خود عمل کنند.زینلیان درباره مصوبات سفر ریاست جمهوری برای 
جلوگیری از بارگذاری جدید بر رودخانه خاطرنشان کرد: این موضوع ده ها بار تصویب شده است، اما در عمل، انتظار اقدامات جدی داریم؛ مانند جلوگیری از طرح انتقال آب 
بن_بروجن که بر اساس گزارش های موجود همچنان در حال اجرا و پیشروی است و تعهدی برای توقف آن وجود ندارد و باید همه مطالبه گری کنند تا این اتفاق رخ ندهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
پروژه اصلی بن_بروجن هنوز اجرا نشده است

یمنا
س: ا

عک

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( باشد.مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( اسناد و بارگذاری پاکت های )الف و ب و ج ( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن ۵ الی ۳6۸61090 – 0۳1 امور فنی و اجرایی- 

تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی از هزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت نماید. 

)پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه( مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1۴۵6 دفتر ثبت نام: ۸۸9697۳7 و ۸۵19۳76۸ 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت عمران شهر 

جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید بهارستانم الف:1341837

نوبت دوم

موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
گشایشارایه پیشنهاداسناد

1 ۲000001۳۵۲0000۵۵

اجرای تکمیل 
100 متر مسیل 
سنگی به همراه 

پل روستای 
کیچی

حداقل رتبه 
۵ رشته ابنیه

۴  ماه۲1/9۳۸/79۸/9۵01/100/000/000
 1۴01/0۴/07

ساعت 1۴
 1۴01/0۴/1۵

ساعت 1۳
 1۴01/0۴/۲۵

ساعت 1۴
 1۴01/0۴/۲6

ساعت 10

۲۲001001۳۵۲00000۵

اجرای رفوژ 
میانی محور 
قلعه شور با 
جدول حد 

فاصل مسکن 
مهر تا سایت 

جانبازان

حداقل پایه ۵ 
رشته راه و باند

۵ ماه۳6/01۸/۸90/67۵1/۸01/000/000
 1۴01/0۴/07

ساعت 1۴
 1۴01/0۴/1۵

ساعت 1۳
 1۴01/0۴/۲۵

ساعت 1۴
1۴01/0۴/۲۸ 

ساعت 10



   
صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   

مدیرمسئول: بهمن زین الدین
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: واحد اول 320 مگاواتی 
در کوتاه ترین زمان ممکن تعمیر و راه اندازی شد.

عباس کریمی در این باره اظهار کرد: به دنبال رفع اشکال از مدارات CT بریکر 
اصلی واحد شــماره چهار نیروگاه در تابلو مارشــالینگ مربوطه اقدام به رفع 
اشکاالت اساسی شــد و متخصصان نیروگاه توانســتند در کوتاه ترین زمان 
ممکن، پس از رفع اشــکال و تعمیرات الزم این واحد را دوباره وارد مدار تولید 
کنند.مدیرعامل نیروگاه اصفهان در ادامه بیان داشت: در این خروج اضطراری 
فعالیت هایی از قبیل: تعویض والو و رفع نشــتی والو قبــل از کنترل والو آب 
اسپری سایدA ، رفع نشــتی خارجی از لوله های واتر وال بویلر کرنر D و کرنر 
A و همچنین نشــتی داخلی واتروال جنب درب طبقه دوم کوره، تعویض والو 

بای پاس کنترل والو بخار کمکی طبقه نهم بویلر، تعویض فیلترهای ایستگاه 
 ۵A گاز، تعویض والوهای درین فیلتر اسکرابر، جوشــکاری هیتر فشار قوی
با موفقیت صــورت گرفت.کریمی افزود: شــامگاه روز جمعه بــا هماهنگی 
دیسپاچینگ و با برنامه خروج، واحد اول 320 مگاواتی از شبکه خارج و این 
واحد در دســت تعمیرات قرار گرفت که متخصصان نیروگاه پس از شناسایی 
اشکال، طی تالش بی وقفه موفق شدند در کوتاه ترین زمان ممکن برای انجام 
این عملیات تعمیراتی، اقدام به رفع اشــکال کرده و این واحد را به مدار تولید 
بازگردانند.گفتنی اســت؛ عملیات جوشــکاری داخل بویلر و هیتر فشار قوی 
توسط متخصصان این شرکت در دمای باالتر از 80 درجه سانتی گراد به سختی 

انجام شد.

وبدا؛ سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات  زیبا سلیمانی
بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه، 
بهداشت و تقویت نظام شبکه بر درمان ارجحیت دارد و به لحاظ علمی ، عقالنی و 
حتی اقتصادی نیز پیشگیری موثر و کم هزینه تر از درمان است، افزود: توسعه و 
پوشش همگانی سالمت و برخورداری همگان از خدمات حوزه سالمت با تقویت 
نظام شبکه حاصل می شود و  تقویت نظام ارجاع می توان هزینه های غیر ضرور را 
کاهش داد. دکتر ارسالن خالدی فر در جلسه ستاد دانشگاهی تقویت نظام شبکه 
های بهداشتی و درمانی در استان چهارمحال و بختیاری  یادآور شد، با شناسایی 
عوامل خطر و کنترل آن ها می توان از بروز بســیاری از بیمــاری های  غیر واگیر 
جلوگیری و در صورت بروز بیماری، آسیب های آن را تا حد چشمگیری کاهش داد.

وی تصریح کرد: با بروز برخی بیماری ها، حتی در صورت موثر واقع شدن درمان، 
عوارض آن برای فرد بهبود یافته باقی خواهد ماند بنابراین منطقی است که بهداشت  
و نظام شبکه تقویت شود که در همین راســتا تقویت نظام شبکه مورد تاکید و در 
دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .خالدی فر با 
تاکید بر اینکه، باید بیماری های غیر واگیر را جدی گرفت، گفت: نباید کرونا و سایر 
بیماری های واگیر ما را از پرداختن به بیماری های غیر واگیر و کاهش عوامل خطر 
آن غافل کند  .وی اضافه کرد:  توجه به تمامی ابعاد ســالمتی، پیشگیری از بروز 
بیماری ها و اختالالت روحی و روانی،  کارآمد کردن اقدامات، تحول در مراقبت و 
ارتقای کمی و کیفی خدمات و ایجاد عدالت با تقویت نظام شبکه محقق می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار داشت:  باید برای دستیابی به مولفه 
های اجتماعی موثر بر سالمت، دسترسی به خدمات سالمت، توانمندسازی مدیران 
و کارکنان برنامه ریزی و در صورت نیاز دوره های بازآموزی برگزار شود.وی همچنین 
یادآور شد، توانمندسازی فرد ، خانواده و جامعه بسیار در تقویت نظام شبکه و تحقق 

اهداف نظام سالمت حائز اهمیت و موثر است .خالدی فر گفت:  با توجه به نیاز به 
بازســازی و بهبود اســتانداردها چه به لحاظ ســاختمانی و فیزیکی چه به لحاظ 
تجهیزات، در صورت تخصیص اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان ، 
درصد قابل توجهی از مشکالت این حوزه نیز برطرف خواهد شد. وی در ادامه ضمن 
توصیه به اینکه، همه معاونت های دانشگاه ، همکاری خوبی با معاونت بهداشتی 
داشته باشند، گفت: این معاونت نیز باید تعامل درون و برون بخشی خود را با سایر 
 دســتگاه های متولی تامین مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت افزایش دهد.

وی، بهره گیری از دانش و طب ایرانی و اسالمی، توجه به موضوع جوانی جمعیت و 
نقش آن در آینده کشور ، برخورد سنجیده با مردم ، احترام به زیر دستان و کارکنان 
مجموعه را از دیگر نکات حائز اهمیت در بحث تقویت نظام شبکه برشمرد و افزود: 
باید  از نظرات کارشناسی جهت استفاده در سند ملی و بومی سازی و متناسب کردن 
آن با شرایط جغرافیایی و فرهنگی اســتان بهره گرفت.سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی چهارمحال و بختیاری همچنین به معاونین و مدیران توصیه کرد: احترام زیر 
مجموعه خود را رعایت و با حفظ حرمت کارکنان ضمن تشویق و ترغیب نیروها به 
همکاری بیشتر در شرایط سخت و حساس، موجب ارتقای خدمات رسانی به مردم 
شوند .وی در پایان ابراز امیدواری کرد که  هم افزایی و تعامل در این مجموعه شاهد 
تقویت هر چه بیشتر نظام شبکه در اســتان چهارمحال و بختیاری باشیم.گفتنی 
است؛ جلسه ستاد دانشگاهی تقویت نظام شبکه های بهداشتی و درمانی در استان 
چهارمحال و بختیاری با حضور جمعی از معاونین و مدیران و کارشناسان مربوطه با 
محوریت تشریح برنامه های نظام سالمت کشور در راستای ارتقای سطح سالمت 
جامعه و تقویت نظام شبکه روز یکشنبه ۵ تیر ١4٠١  در محل سالن جلسات شهید 
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 برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از فعالیت های گسترده 
فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب خبر داد.

محمود چیتیان در ارتباط با میزان برداشت صنایع از حوضه زاینده رود اظهار کرد: 
میزان برداشت کلیه صنایع مهم اســتان اصفهان در حوضه زاینده رود سالیانه 61 
میلیون مترمکعب اســت که از این میزان، حدود 40 میلیون مترمکعب برداشت 
از آب های سطحی، حدود 10 میلیون مترمکعب برداشت از آب های زیرزمینی و 

حدود 11 میلیون مترمکعب مربوط به برداشت از پساب هاست.
وی افزود: طبق مصوبات شورای عالی آب مقرر است مصرف صنایع استان از آب 
رودخانه زاینده رود کاهش یابد و با پســاب جایگزین شود؛ در این راستا شرکت 
آب منطقه ای اصفهان ضمن پیگیری های مستمر از صنایع در این زمینه اقدام به 
کاهش آب تحویلی به آن ها کرده اســت؛ به طوری که میزان مصرف آب سطحی 
صنایع مهم استان از ۹0 میلیون مترمکعب در دهه 70 به حدود 40 میلیون مترمکعب 
در حال حاضر رسیده است.چیتیان خاطرنشان کرد: در این بین شرکت فوالد مبارکه 

نیز با صرف هزینه های سنگین اقدامات و فعالیت های گسترده در زمینه کاهش 
مصرف آب، اقدام به بازچرخانی و مدیریت کاهش مصرف آب کرده است؛ همچنین 
جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب در راستای جایگزینی آن با بخشی از آب خام 

مصرفی از اقدامات دیگر این صنعت بوده که قابل توجه است .
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در تشریح برداشت های 
فوالد مبارکه در ســال های گذشــته گفت: مجموع برداشــت های فوالد مبارکه 
به طور میانگین 1۹ میلیون مترمکعب در سال بوده که از این میزان، 7٫۵ میلیون 
مترمکعب از رودخانه، 7 میلیون مترمکعب از خط شرب، 2 میلیون مترمکعب از 

پساب و 2٫۵ میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی برداشت شده است.
وی یادآور شد: میزان برداشت فوالد مبارکه از زاینده رود در سال ۹8 معادل 10٫3 
 میلیون مترمکعب و در سال 1400 برابر 7٫۵ میلیون مترمکعب اعالم شده است.

 البته گفتنی اســت که برداشت آب زیرزمینی و پســاب طی این 3 سال مشابه 
بوده است.

 تاکید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  

بر کاهش هزینه های درمان با تقویت نظام شبکه 

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:

واحد ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان به مدار تولید بازگشت

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

  فعالیت های گسترده فوالد مبارکه

 در زمینه کاهش مصرف آب قابل توجه است
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: ۵3٫4

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        
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26 ذی القعده   1443

26  ژوئن  2022
 شماره 3561   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس خانه صنعت و معدن ایران:  گمان نکنید کشور بار اصفهان را به دوش می کشد 
بلکه بار کشور بر دوش اصفهان است؛

افسانه اصفهان برخوردار!

سخنگوی آبفای اصفهان اعالم کرد:
افزایش آبرسانی سیار به 
روستاهای استان اصفهان

نمایشگاه اصفهان، 
میزبان برندهای مطرح 

حوزه چوب و صنایع 
کارگاهی می شود

تب کریمه کنگو به 
مناطق عشایری 
فریدون شهر رسید

مستاجران اصفهانی 
متقاضی دریافت تسهیالت 

کمک ودیعه مسکن 

رویکردهای 
امنیتی و انتظامی، 
مهم ترین چالش 
استان اصفهان در 
بحث پیشگیری از 

اعتیاد است

 سرآقا سید، روستای ماسوله زاگرس را بهتر بشناسیم؛
یک فرهنگ اصیل

حمایت از صادرات  ذوب آهن 
اصفهان ، حمایت از تولید ملی است
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد:
کشف بیش از 500 دستگاه ماینر در اصفهان

واکنش به آتش سوزی کوه صفه اصفهان؛
آتش نشانی بی تقصیر است 

روشنایی های بام شهر 

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات معاونت 
خدمات شهری شهرداری اصفهان  از توسعه 

نیروگاه های بادی در کوه صفه خبرداد؛

فراخوان مناقصه عمومی 
؟؟؟؟؟؟

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 

 مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به

آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره فراخوان سامانه مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

4 ماه
عملیات آبرساني به مجتمع 

19 روستای فالورجان
9,172,124,263458,606,000

2001001434000097
401-2-58/4

4 ماه
 اصالح شبكه آب روستاي 
تينجان شهرستان كوهپايه

9,820,813,233491,041,000
2001001434000098

401-2-59/4

4 ماه
اصالح شبكه توزيع آب و انشعابات 

روستاهاي شهرستان خوانسار
9,269,079,733408,000,000

2001001434000099
401-2-90/3

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/01  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/04/08چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/04/20دو شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/04/21سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

 1-3- آدرس: اصفهــان، خیابان شــیخ کلینی، خیابــان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / 

مناقصه گر موجود است.
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