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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

3

3

 پلمب یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ
 در اصفهان

نصب 3200 دستگاه کارتخوان در 
نانوایی های اصفهان

5

مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبرداد:

حل معضل ترافیک با نسخه »بی  آر تی«

نماینده مردم شهرضا:
قطب درمانی جنوب اصفهان 

 نیازمند نیروی انسانی
 و پزشک متخصص است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان؛
قطع برق 54 اداره دولتی 

 و غیردولتی پرمصرف
 استان اصفهان 

مدیر پروژه چهارباغ عباسی:

درختان پوسیده چهارباغ 
عباسی رفع خطر می شود

7

7

3

5

  رییس سازمان صمت استان مطرح کرد:

ضرورت تلفیق صنایع 
مهارتی با موضوعات 

دانش بنیان

7

4

 خوانسار؛ بهشتی خوش آب و هوا 
در دل کویر!

اختصاص 12هزارمیلیارد برای توسعه بیمارستان ها
در سفر وزیر بهداشت به اصفهان انجام شد؛

 مدیرکل آموزش و پرورش
 استان اصفهان:

توجه به جایگاه آموزش 
و پرورش از ارکان توسعه 

یافتگی است

6

صبح پنجشنبه وزیر بهداشت در سفر 
نیــم روزه خود بــه اصفهــان، ابتــدا از 
لشهدا)ع(  بیمارســتان تخصصی سیدا
بازدید کرد؛ در همین راستا پنج پروژه نیز 
بــه دنبــال بازدیــد وزیــر بهداشــت از 
بیمارستان سیدالشهدا)ع(، افتتاح شد.

یمنا
س: ا

عک
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

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

وبای مجازی  و  حقیقی!

معاون استاندار:

نرخ بیکاری در اصفهان 
روند کاهشی دارد

محصول آکادمی 
سپاهان؛ با جانشین 
»وریا« در استقالل

افزایش آمار غرق شدگی، 
 سوختگی و مصدومان 
تصادفات در اصفهان

آزادسازی 60 هکتار از 
 اراضی بستر دریاچه

 سد زاینده رود

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

از اصفهان 

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

آغاز پیش ثبت نام اعزام به پیاده روی 
اربعین از فردا
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7

5

3
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کیفیت زعفران اصفهان بیشتر از 
خراسان است

رسیدگی به 348 پرونده حقوقی 
مددجویان اصفهانی 

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

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

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

نوبت دوم

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

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

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

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

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

401-2-159

اجرای عمليات توسعه 
شبكه فاضالب محالت 

مختلف شهر درچه خميني 
شهر  )با ارزیابی کیفی(

1,122,000,000  33,065,826,068جاری

401-2-160
ترميم ترانشه و آسفالت 

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

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

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

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

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

3

    ازکنجکاوی و پیش بینی؛ دل شیر یا قلب سرد؟

  مورایس مکار و ساپینتوی عجیب و غریب

3



 وزارت خارجه آمریکا: 

در مذاکرات دوحه پیشرفتی حاصل نشد

فــارس:   ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا بــا ادعای مطرح شــدن 
درخواست های غیرمرتبط با برجام از سوی ایران، گفت که در این مذاکرات 

پیشرفتی حاصل نشد.
 بعد از ادعای »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درباره عدم پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم دوحه، وزارت خارجه آمریکا 
نیز این ادعا را تکرار کرد.یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید پایان 
یافتن مذاکرات دوحه، مدعی شــد: »همزمان که از تالش های اتحادیه 
اروپا بسیار سپاسگزاریم، اما از اینکه ایران باز هم نتوانست به ابتکار اتحادیه 
اروپا پاسخ مثبت دهد و بنابراین هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، ناامید 
شده ایم«.شبکه »ســی ان ان« به نقل از این دیپلمات آمریکایی گزارش 
داد: »در دوحه، مانند گذشته، ما آمادگی خود را برای انعقاد و اجرای سریع 
توافقی مبنی بر بازگشــت متقابل به پای بندی کامل به برجام بر اساس 
حدود یک ســال و نیم مذاکرات، آشــکارا اعالم کردیم«.این سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: »با این حال، ایران مانند 
گذشته در دوحه موضوعاتی را مطرح کرد که کامال غیرمرتبط با برجام بود 
و ظاهرا آماده تصمیم گیری اساسی در مورد اینکه آیا می خواهد توافق را 
احیا کند یا آن را دفن کند، نبود«.یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز در این باره 
مدعی شد: »مذاکرات - که با میانجی گری اتحادیه اروپا انجام شد - نه 

تنها پیشرفتی نداشت بلکه در یک نقطه راکد قرار گرفت، که در این مرحله 
به معنای عقب گرد است«. ادعاهای مقامات آمریکایی در حالی است که 
»محمد مرندی« تحلیلگر ارشد سیاسی با بیان اینکه مذاکرات در دوحه 
شکست نخورده و ادامه می یابد، گفت آمریکایی ها باید تضمین هایی را که 
تهران می خواهد ارائه کند. شامگاه دوشنبه بود که مذاکرات رفع تحریم ها 
در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. در همین زمینه خبرنگار فارس اطالع 
یافت که »علی باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و هیئت 
همراه به تهران بازگشتند.این دور از مذاکرات از روز سه شنبه در شهر دوحه 
برگزار و باقری بدین منظور در رأس هیئتی به دوحه سفر کرد. وی با انریکه 
مورا هماهنگ کننده گفت وگوها به گفت وگو نشست. پیش از او هم »رابرت 
مالی« وارد دوحه شده بود. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دوشنبه شب 
وارد دوحه شد و روز سه شنبه نیز با »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر 

خارجه قطر در این باره دیدار و گفت وگو کرد. 
براساس توافق  صورت گرفته در پی ســفر جوزپ بورل ،مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا و موافقت ایران و آمریکا، قرار شــد مذاکرات رفع 
تحریم ها از ســر گرفته شود. بدین منظور شــهر دوحه پایتخت قطر طی 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه/ هفتم و هشــتم تیرماه( میزبان این دور 

از مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا با واسطه اتحادیه اروپا بود.

اخبار
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وزیر خارجه عراق:

 در سفر »الکاظمی« به گفت و گوهای تهران و ریاض پرداخته شد
وزیر امور خارجه عراق با بیان این که در ســفر اخیر نخســت وزیر این کشــور به عربســتان سعودی به 
گفت و گوهای تهران و ریاض پرداخته شــده، خبر داد کــه در این گفت و گوها مســئله حمایت عراق از 
گفت و گوهای دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. »فؤاد حسین« وزیر امور خارجه عراق، در 
گفت و گو با شبکه سعودی »الحدث« گفت که در ســفر »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این کشور به 
عربستان سعودی به گفت و گوهای تهران و ریاض پرداخته شد. بنابر گزارش شبکه شعودی الحدث، وزیر 
خارجه عراق ابتدا اظهار داشت: »روابط با عربستان سعودی بسیار خوب است و به صورت مستمر توسعه 
می یابد.«فؤاد حسین در ادامه گفت: »ایران ایده ایجاد مجاری ارتباطی با مصری ها را مطرح کرده است.«

 

 »ان بی سی« از احتمال اعمال تحریم های جدید آمریکا
 علیه ایران خبر داد

 شبکه »ان بی سی نیوز« در گزارشی با اشاره به اظهارنظر سال گذشته »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا 
مبنی بر این که »ایاالت متحده آماده است تا در صورت شکست مذاکرات هسته ای به گزینه های دیگر روی 
بیاورد«، به نقل از مقام های آمریکایی اعالم کرد واشنگتن آماده است تا در صورت چنین سناریویی، تحریم ها 
علیه ایران را تشدید کند. به نوشته پایگاه اینترنتی این شبکه آمریکایی، دیپلمات های اروپایی و مقام های 
سابق ایاالت متحده به ان بی سی گفته اند که احتماال واشنگتن تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد 
کرد و به دنبال اجرای دقیق تر تحریم های موجود با تمرکز ویژه بر هدف قرار دادن فروش نفت تهران به چین 
است. طبق این گزارش، »عملیات خرابکارانه احتمالی علیه برنامه هسته ای ایران نیز می تواند روی میز باشد«.

بر اساس گزارش ان بی سی، »مقامات سابق، دستیاران کنگره و تحلیلگران گفتند با توجه به اینکه چشم انداز 
نجات برجام به طور فزاینده ای تیره به نظر می رسد، دولت بایدن تحت فشار فزاینده ای در واشنگتن و از سوی 
متحدان خاورمیانه ای برای بررسی گزینه های دیگر به منظور مقابله با برنامه هسته ای ایران قرار گرفته است«.

 

سخنرانی »مسیح مهاجری« در یزد نیمه کاره ماند
جماران نوشــت: »تندروها« در یزد مراسم بزرگداشت شهید صدوقی در مســجد حظیره را به »آشوب« 
کشیدند.به رسم هر ساله مراسم بزرگداشت شهادت سومین شهید محراب، آیت ا... صدوقی و فرزندش 
امام جمعه فقید یزد با حضور مقامات و اقشار مختلف مردم در مسجد حظیره و با سخنرانی حجت االسالم 
و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی و یکی از نجات یافتگان حادثه بمب 
گذاری دفتر حزب جمهوری اسالمی برگزار شد. بر اساس گزارش مذکور، »تندروها« در یزد در میانه سخنان 
مهاجری، با فریاد زدن، باعث شدند سخنران مراسم مجبور شود سخنان خود را نیمه کاره رها کند و از منبر 
مسجد حظیره پایین بیاید.هنگامی که مسیح مهاجری در سخنرانی خود آیت ا... هاشمی را یکی از دلسوزان 
و بزرگان انقالب اسالمی نامید، چند نفر که برخی از آنها ملبس به لباس روحانیت بودند با فریاد به مخالفت 

با سخنان مهاجری پرداختند؛ موضوعی که باعث شد وی بدون تکمیل سخنانش، منبر را پایان دهد.
 

ادعای 2 دیپلمات غربی مبنی بر شرط ایران برای بازگشت به برجام
خبرنگار »وال استریت ژورنال« به نقل از دو دیپلمات غربی مدعی شد که ایران در مذاکرات دوحه بازگشت 
به برجام را مشــروط به توقف تحقیقات پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. وی در 
حساب کاربری خود در توئیتر به نقل از این دو دیپلمات نوشت که ایران در مذاکرات دوحه خواسته های 
غیر برجامی مطرح کرده ؛ این کشور خواستار آن شده اســت که در صورت بازگشت به برجام، تحقیقات 
پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف شود. پیش از این نیز »انریکه مورا« معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرده بود که مذاکرات دوحه به پایان رسیده و پیشرفت مورد نظر اروپا 

در این روند حاصل نشده است.

دیپلمات پیشین:

 مذاکره بی واسطه، زمینه امتیاز 
دهی آمریکا را فراهم می کند

یک دیپلمات پیشین کشورمان می گوید: اگر بایدن برای 
پای بندی به اجرای تعهــدات برجامی اش هم تضمین 
دهد مربوط بــه دوره خودش خواهد بــود و آن هم در 
صورتی عملی می شود که تنش های خاص بین ایران و 

آمریکا در منطقه به وجود نیاید.
سید حســین موســویان در پاســخ به اینکه مذاکرات 
باالخره بعد از سه ماه به شکل حضوری و البته با تصمیم 
آمریکا و ایران از سر گرفته شــد، اما نه در وین بلکه در 
قطر، به نظر شما جا به جایی مکان مذاکرات چه معنایی 
به لحاظ سیاســی دارد؟ گفــت: اصوال مــکان مذاکره 
اهمیت چندانی ندارد بلکه محتوی و نتیجه مذاکره مهم 
اســت. مکان این مذاکرات زمانی اهمیت قابل توجهی 
پیدا می کرد که به تنــاوب در تهران و واشــنگتن انجام 
می شــد. بحث مکان مذاکره در دوره ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد هم بزرگ شــد و به جای سوئیس و 
اتریش، مذاکرات در کشورهای همســایه یعنی ترکیه 
و عراق و قزاقستان برگزار شــد که نتیجه آن هم شش 
قطعنامه اجماعی قدرت های جهانی در شــورای امنیت 
ســازمان ملل علیه ایران بود، اما ایــن نتیجه به خاطر 
مکان مذاکره نبــود، بلکه به دلیل محتوی و سیاســت 
و روش مذاکره بود.وی در پاســخ به اینکه در ســه ماه 
گذشته تعامل و رد و بدل پیام میان دو طرف در جریان 
بوده است اما این رایزنی ها و تالش ها راه به جایی نبرد 
وبه نظر شما االن اتفاق تازه یا به عبارتی گشایشی اتفاق 
افتاده است یا دو طرف تصمیم گرفتند همان بحث های 
تلفنی و non paper ها را حضوری دنبال کنند؟ گفت: 
این شیوه گفت وگو راه را نســبت به شیوه گفت وگوهای 
15 ماه گذشــته تســهیل می کند. در عین حال معتقدم 
اگر گفت وگوها مستقیم باشــد؛ سرعت کار باال می رود، 
از سوء تفاهمات احتمالی در مسیر نقل و انتقال پیام ها 
جلوگیری می شود، شانس توافق بیشتر می شود، زمینه 
اینکه آمریــکا احتماال بتواند امتیاز بیشــتری بدهد نیز 
فراهم می  آید.به هر حــال آمریکایی ها اگــر بخواهند 
امتیاز ویژه ای بدهند، ترجیــح می دهند در گفت وگوی 

مستقیم این مسئله انجام شود.  

چین:

 آمریکا اشتباهاتش در قبال ایران را اصالح کند
وزارت خارجه چین اعالم کرد که واشنگتن به عنوان آغازگر بحران هسته ای ایران باید اشتباهات خود را اصالح کند و به نگرانی های تهران پاسخ دهد.طبق گزارش 
شــبکه »الجزیره«، پکن تاکنون بارها آمریکا را مقصر وضعیت فعلی پیرامون برنامه هسته ای ایران خوانده و از واشــنگتن خواسته هرچه سریع تر تصمیمات 
سیاسی الزم را اتخاذ کند.روز چهارشنبه )مذاکرات دو روزه غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در دوحه قطر پایان یافت و طرف آمریکایی با ادعای مطرح شدن 
درخواست های غیرمرتبط با برجام از سوی ایران، گفت که در این مذاکرات پیشرفتی حاصل نشد. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این خصوص ادعا کرد: مذاکرات 
- که با میانجی گری اتحادیه اروپا انجام شد - نه تنها پیشرفتی نداشــت بلکه در یک نقطه راکد قرار گرفت، که در این مرحله به معنای عقب گرد است.»محمد 
مرندی« تحلیلگر ارشد سیاسی و مشــاور پیشــین تیم مذاکره کننده ایرانی در گفت وگو با المیادین گفت: آمریکایی ها باید تضمین هایی را که ایران می خواهد 
بدهند تا مطمئن شویم که مانند گذشته از پشت به ما خنجر نمی زنند. باید تحریم ها برداشته شود تا بتوانیم دوباره برجام را اجرا کنیم .پیش از آن، وزیر امور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه »به هیچ وجه از خطوط قرمز خود عقب نمی نشینیم«، گفت اگر آمریکا نیت جدی داشته باشد، توافق در دسترس است.

وز عکس ر

بازگشت رییس 
جمهور از سفر 
ترکمنستان

رییس جمهور پس از سفری 
یک روزه به منظور شــرکت 
و ســخنرانی در ششــمین 
اجالس ســران کشورهای 
ســاحلی خزر در عشق آباد 
ترکمنســتان، با اســتقبال 

معاون اول وارد تهران شد.

کرونا تمام شد یا پای دلجویی درمیان است؟
اکنون و پس از گذشت پنج ماه از آن ســفر جنجال برانگیز، رییسی و پوتین که هر دو از حاضران  
اجالس کشورهای ساحلی خزر به میزبانی ترکمنستان هستند، در حاشیه این اجالس ، برخورد 
بسیار گرمی با یکدیگر داشتند و یکدیگر را در آغوش کشیده و روبوسی کردند تا پاسخی عملی به 

منتقدان حاشیه های سفر بهمن ماه داده باشند.
سفر اواخر دی ماه سال گذشته رییسی به روســیه و برای دیدار و مذاکره با پوتین ، حاشیه های 
زیادی درپی داشت که از جمله آنها، می توان به انتقاد از نرفتن رییس جمهور روسیه به فرودگاه 
برای اســتقبال از همتای ایرانی خود، ورود رییســی به کاخ کرملین بدون پیشواز پوتین ، دست 
ندادن طرفیــن، جانمایی فاصله دار دو رییس جمهور در دو ســر یک میز مذاکــره بزرگ و نحوه 

نشستن پوتین مقابل رییسی، اشاره کرد.
مقامات روســی و ایرانــی در واکنش های خــود ، علت اغلــب این رخدادهــای خالف عرف 
دیپلماتیک و انجام ندادن کامل تشــریفات رســمی درقبال رییس جمهور کشورمان را »الزمات 
رعایت پروتکل های ضدکرونایی« اعالم کردند که البته از ســوی اغلــب منتقدان ، مورد پذیرش 
قرار نگرفت و آنان ، روســیه را به کــم احترامی هذفمنــد ، دیپلماتیک به رییــس جمهور ایزان 
متهم کردند. اکنون و پس از گذشــت پنج ماه از آن ســفر جنجــال برانگیز ، رییســی و پوتین 
که هر دو از حاضران اجالس کشــورهای ســاحلی خزر به میزبانی ترکمنســتان هســتند ، در 
حاشــیه این اجالس ، برحورد بســیار گرمی با یکدیگر داشــتند و یکدیگر را در آغوش کشیده و 
روبوســی کردند تا پاســخی عملی به منتقدان حاشــیه های ســفر بهمن ماه داده باشند. حال 
این ســوال شــکل گرفته که آیا فقط بود و نبــود کرونا باعث شــکل گیری دو برخــورد متفاوت 
پوتین با رییســی بوده یا رییس جمهور روســیه درپی تغییر نگاه خود به ایران در روزگار تحریم 
 جهانــی و انــزوای دیپلماتیک به علــت جنگ اوکرایــن ، درصــدد دلجویی از رییــس جمهور 

کشورمان است؟
 

 ادعایی درباره مذاکرات محرمانه رژیم صهیونیستی
 با قطر و عربستان در خصوص ایران

رسانه های عبری زبان مدعی شدند که مقامات صهیونیســتی مذاکرات محرمانه ای با مقامات 
نظامی عربستان و قطر برای مقابله با ایران دارند.یک شــبکه عبری زبان در گزارشی از استقرار 
رادار های رژیم صهیونیستی در امارات خبر داد. در این گزارش ادعا شده که این اقدام در راستای 

رصد موشک ها و پهپاد های ایران صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش با اســتناد بــه گزارش های خارجی، اظهار داشــت که ایــن رادار های رژیم 
صهیونیســتی به همراه سایر سامانه های پدافند هوایی، بخشــی از سیستم دفاعی در منطقه که 
صهیونیست ها در تالش هســتند تا با آمریکا و متحدانش در خلیج فارس علیه ایران ایجاد کنند، 

خواهد بود.
از طرفی دیگر نیز روزنامه جروزالم پســت متعلق به رژیم صهیونیســتی نیز با انتشار خبری ادعا 
کرد که تل آویو در حال مذاکرات محرمانه با مقامات ســعودی و قطری برای مقابله با آنچه آن را 

»تهدیدات ایران« خوانده، هست.
همچنین روزنامه اقتصادی »گلوبز« به نقل از منابع صهیونیســتی اعالم کــرده بود که مراکش 
و کشور های حاشــیه خلیج فارس درخواســت هایی را برای خرید تســلیحات دفاعی به رژیم 
صهیونیستی ارائه کرده اند. درخواست ویژه این کشور ها خرید ســامانه گنبد آهنین، رادار گرین 
کاج و سامانه پدافند موشکی پیکان هستند. پیش از این نیز درخواست های دیگری از طرف این 
کشور ها مطرح شده بود. پیش از این نیز بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی 
مدعی شد که رژیم صهیونیستی با کشــور های منطقه علیه تهران نه تنها در زمینه پدافند هوایی و 

پهپاد های ایران، بلکه در همه زمینه ها با یکدیگر همکاری می کنند.

چهره روز

وزیر امور خارجه: 

ارزیابی ما از مذاکرات 
دوحه مثبت است

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 

گفت وگوی تلفنی با همتــای قطری با بیان 

اینکــه ارزیابی ما از مذاکــرات دوحه مثبت 

است، گفت: برای رســیدن به توافقی خوب، 

قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع 

بینی آمریکا، توافق دســت یافتنی اســت.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون 

نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر هشــتم تیر 

ماه و پس از پایان مذاکــرات دوحه برای رفع 

تحریم ها با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 

خارجه جمهوری اسالمی ایران تلفنی گفت وگو 

کرد. در این گفت وگو آخرین وضعیت مذاکرات 

دوحه بررسی شــد.مذاکرات دوحه به منظور 

گفت وگو دربــاره موضوعــات اختالفی باقی 

مانده از وین، چهارشــنبه بعــد از دو  روز پایان 

یافت. وزیر خارجه قطر که کشــورش میزبان 

این دور از مذاکرات ســه جانبه غیر مستقیم 

بین ایران و آمریکا  و با تســهیل گری اتحادیه 

اروپا بــود، روند مذاکرات را ســازنده و  مثبت 

خواند.  وی با اشاره به دیدارهای جداگانه اش با 

هیئت های مذاکره کننده، اعالم کرد: قطر ضمن 

با اهمیت خواندن این مرحله از مذاکرات، در 

مســیر تداوم میزبانی گفت وگوها تا رسیدن 

به نتایج مــورد نظر جمهوری اســالمی ایران 

و بازگشــت همه طرف ها به تعهــدات از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد. امیرعبداللهیان نیز 

در این گفت وگوی تلفن ضمن تشکر از حسن 

میزبانی قطر اظهار داشت: ارزیابی ما از مرحله 

اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است.  وزیر امور 

خارجه کشورمان یادآور شد: ما برای رسیدن به 

توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در 

صورت واقع بینی آمریکا، توافق دست یافتنی 

است. امیرعبداللهیان همچنین اظهار داشت: 

)علی باقری( مذاکره کننده ارشد ما همواره با 

ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافقی قابل قبول 

گام بر می دارد و ما بر ادامه مذاکره تا رسیدن 

به توافق مبتنی بر واقع بینی مصمم هستیم.

سوژه روز

آگهی مزایده

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1344942

موضوع و قیمت اجاره بهای سالیانه پایه کارشناسی مزایده: واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه 
های موجود در کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد با کاربری های متفاوت که شامل1- ) غرفه تمیز 

کاری سیرابی گوسفند شماره یک 2- غرفه های دباغی شماره سه ، چهار، پنج، شش 3- غرفه هزار 

ال شماره نه 4- غرفه کله پاک کنی )دو غرفه(  5- غرفه نگهداری دام سبک به ازای هر راس )آغل 

دام( 6- بوفه اغذیه فروشی شــماره ده 7- غرفه جمع آوری و آالیش اجزای حرام استحصالی با 

قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای سالیانه طبق مشــخصات و شرایط موجود در مدارک مزایده به 

شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام نماید.

مدت اجرای عملیات: یکسال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجرای عملیات: کشتارگاه شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین صالحیت الزم 
با موضوع مزایده را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند و همچنین اساسنامه 

شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید 

رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند(

مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و  پیشنهاد قیمت : از واجدین شرایط دعوت می شود 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

1401/04/29 به امور قراردادهای شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خــود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اســناد مزایده: مزایه 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: شــرکت کنندگان باید معادل 5% کل قیمت پایه اجاره سالیانه را به صورت جداگانه 
طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا 

ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول



 ما امروز شاهد دو نمایشگاه هستیم که بیش از ۲۰۰ 
شرکت از هشت استان در این نمایشگاه حضور دارند.
احمدرضا طحانیان ابراز امیدواری کرد در این نمایشگاه 
بتوانیم زمینه ساز تبادل اطالعات بین شرکت کنندگان، 

مردم و بازار باشیم
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان؛

 قطع برق 54 اداره دولتی و غیردولتی پرمصرف
 استان اصفهان 

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: ۲۰۰ اداره دولتی و غیردولتی که بیش از الگوی تعیین 
شده برق مصرف کردند، اخطار قطع گرفتند و برق ۵۴ اداره پرمصرف این استان قطع شد.

محمدرضا نوحی در گفت وگــو با ایرنا 
اظهار داشــت: به ر غم اخطارهای داده 
شــده حدود ۵۴ اداره نســبت به این 
اخطارها توجهی نداشــتند که به قطع 
برق آنها منجــر شــد و ۱۴۶ اداره این 

الگوی مصرف را رعایت کردند.
وی ادامه داد: مشــترکان باید رعایت 
الگوی مصــرف را باتوجه به گرمای هوا 
موردتوجه قرار دهند تا بــرق آنها قطع 

نشود.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اظهار داشــت: باتوجه به آمار ارائه شده بانک ها، شهرداری، 
فروشگاه اتکا، سازمان میادین شهرداری اصفهان نســبت به رعایت الگوی مصرف توجه الزم را 

نداشتند.
وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق اداره ها خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط موجود 
با رعایت الگوی مصرف توسط بیشتر اداره های دولتی و غیردولتی استان ۱۰ مگاوات صرفه جویی 

شد که این مقدار صرفه جویی برای معادل ۲ هزار واحد مسکونی تامین برق انجام شد.  
نوحی گفت: مدیریت مصرف برق تا پایان شــهریور ادامه دارد و تامین برق کشور بسیار حساس 

شده و مدیریت مصرف برق و همیاری همگانی امری ضروری است.
وی از مشترکان خواست با مصرف بهینه برق در فصل تابستان به ویژه در ساعات اوج بار بعدازظهر 
به پایداری شبکه کمک کنند.اســتان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، نزدیک به سه 

میلیون مشترک برق دارد.
 

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت:

 صنعت لوازم خانگی ایران بر تحریم پیروز 
شده است

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگــی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفت: امروز صنعت 
لوازم خانگی در ایران بر تحریم پیروز شده و خودکفایی در این زمینه محقق شده است.

محسن شــکر الهی در گفت وگو با ایرنا افزود: صنعت لوازم خانگی ایران امروز به سطح چهارم از 
توسعه و تحقیق و طراحی پایه در او بی ام رســیده است. وی ادامه داد: این نوید را به مردم عزیز 
کشورمان می دهیم که تا سه سال آینده به مدیریت راهبردی در این صنعت و سطوح تحقق یافته 
مدیریت اســتراتژیک در این صنعت خواهیم رســید. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگان اظهار داشت: 
دولت سیزدهم به عنوان دولت بازار ســاز خواهد بود و کمک های الزم را به بخش خصوصی ارائه 
خواهد داد تا بتوانند به ســمت تامین بیشتر نیازهای داخل و توســعه صادرات گام بردارند .وی 
اضافه کرد: در مجموعه وزارت صمت با حمایت از تولیدکنندگان می کوشیم تا بومی سازی دانش 
طراحی را در کشور شکل دهیم و این موضوع در فرآیند و تولید محصول و استفاده از فناوری های 

جدید خود را نشان خواهد داد.

  رییس سازمان صمت استان مطرح کرد:

ضرورتتلفیقصنایعمهارتیباموضوعاتدانشبنیان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهــان گفت: با 
شکوفایی مجموعه نمایشگاه، صادرات به عنوان موضوعی که در چرخه 
تولید و تجارت اهمیت دارد باید به صورت جدی و قوی مورد پیگیری قرار 
گیرد.امیرحسین کمیلی اظهار کرد: این نمایشگاه از جنبه های مختلف 
اهمیت دارد، چراکه از نمایشــگاه های مهارتی ماست. یکی از نیازهای 
اساســی ما یادگیری مهارت، مهارت آفرینی و کار حرفه ای است که در 
این نمایشگاه شاهد دســتاوردهای آن خواهیم بود.به گزارش ایسنا، 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 
بعد از دو سال رکود صنعت به واسطه شیوع کرونا، امسال شروع خوبی 
را داشتیم، تاکید کرد: ما نیاز زیادی به برگزاری این دست نمایشگاه ها 
هم از جهت تولید ریزساختی، صنایع کارگاهی هستیم و صنایع چوب 
جزو صنایعی اســت که می توانــد جزو صنایع مادر باشــد و مجموعه 
متمرکزی داریم که به طور ویژه و با تمرکز خــاص در این حوزه حضور 
دارند و برنامه ای برای تقویت و بهبود زیرساخت های صنعت داریم. وی 
ابراز امیدواری کرد: با شکوفایی مجموعه نمایشگاه، صادرات به عنوان 
موضوعی که در چرخه تولید و تجارت اهمیت دارد باید به صورت جدی و 
قوی مورد پیگیری قرار گیرد. کمیلی گفت: مجموعه ما چه در اصفهان و 
در مجموع صنعتگران ما ویژگی های خاص و تولیدات فاخری دارند و 

به ویژه تلفیق صنایع مهارتی با موضوعات دانش بنیان می تواند شرایط 
خوبی را برای ارتقا و شکوفایی به همراه داشته باشد.

نمایشگاه، پلی بین بازار و صنعت است
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در مراسم افتتاح 
این نمایشگاه، اظهار کرد: ما امروز شاهد دو نمایشگاه هستیم که بیش 
از ۲۰۰ شرکت از هشت استان در این نمایشگاه حضور دارند.احمدرضا 
طحانیان ابراز امیدواری کرد در این نمایشــگاه بتوانیم زمینه ساز تبادل 
اطالعات بین شــرکت کنندگان، مردم و بازار باشــیم.وی تصریح کرد: 
نمایشگاه پلی بین بازار و صنعت اســت و امیدواریم بتوانیم این زمینه 
را فراهم کنیم.به گفته مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اصفهان، نمایشگاه باید محلی باشد که بتوانیم ایده های خالق را از دل 

همین نمایشگاه ها بیرون بیاوریم تا زمینه رشدی برای کشور ما باشد.

برگــزاری نمایشــگاه در تراز ملــی و بین المللی فرصت بســیار 
خوبی است

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان نیز در این مراسم، با اشاره به 
اینکه برگزاری نمایشگاه در تراز ملی و بین المللی فرصت بسیار خوبی 

است تا از توانمندی شرکت های داخل کشور اطالعات بیشتری کسب 
کنیم، گفت: نمایشگاه موجب پیشرفت صنعت در هر شاخه ای می شود 
و درسی برای شناسایی مهارت های موردنیاز جامعه است و این موضوع 
خوبی برای ما در نیازســنجی، برنامه ریزی در مجموعه آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان است.آرش اخوان طبسی ابراز امیدواری کرد 
که در تعامل با شرکت نمایشگاه های استان اصفهان، سازمان صمت و 
اتحادیه های مختلف این اتفاق رخ دهد.وی با بیان اینکه اداره کل فنی 
و حرفه ای استان اصفهان سال گذشته میزبان مسابقات رشته چوب در 
المپیاد ملی مهارت بود، توضیح داد: در این المپیاد حمایت های زیادی 
از طرف شرکت ها و اتحادیه های مختلف داشتیم و امیدواریم ادامه این 
ارتباطات و اثربخش بودن این اقدامات موجب بهبود آموزش و پیشرفت 
صنعت را در اصفهان و کشــور باشد. محمد شــادمند، رییس اتحادیه 
مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه طی 
دو سال گذشته، شیوع کرونا وضعیت صنعت را به چالش کشیده است، 
اظهار کرد: خوشبختانه صنعت چوب در استان اصفهان جزو برترین های 
کشور اســت. وی تاکید کرد: هر چه نمایشگاه ها بهتر برگزار شود، قطعا 
صنعت چوب و هر نمایشگاهی که در شهرستان و استان برگزار می شود، 

شرایط بهتری را خواهد داشت.

با مسئولان

چهره روز

نماینده وزارت نیرو؛

آبرسانی به ۷ هزار روستای کشور عملیاتی می شود
نماینده وزارت نیرو در مرکز جهاد آبرســانی به روســتا های کشور در نشســت بررسی طرح های 
آبرسانی به روستا های محروم در شهرستان نایین گفت: در مرحله نخست طرح بزرگ آبرسانی 

به روستاهای کشور، آبرسانی به ۷ هزار روستا عملیاتی می شود.
مهدی خان احمــدی اظهار کرد: این طرح با اجــرای ۲۱ هزار کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع 
آب، احداث ۷۰۰ هزارمتر مکعــب مخزن ذخیره آب و نیز احداث ۷۸۰ باب ایســتگاه پمپاژ آب و 
با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی )ع(، بسیج ســازندگی، قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، نیروی 

زمینی و نیروی دریایی و در قالب محرومیت زدایی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این نشست گفت: در طول سال آب موردنیاز 
ساکنان بیش از ۳۰۰ روستا در استان اصفهان از طریق آبرسانی سیار تامین می شود که این تعداد 

در ماه های گرم سال به حدود ۳۷۰ روستا افزایش می یابد.
به گفته حسین اکبریان، هم اکنون ۹۷۵ روستا به دلیل نداشتن زیر ساخت های مناسب با تنش 
آبی مواجه هســتند و برای غلبه بر این مشکل و آبرســانی پایدار به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است.در مرحله نخست طرح جهاد آبرسانی به روســتا های کشور تعداد ۶۵ روستا در 
شهرستان های نایین، فریدون شــهر و سمیرم از آب شــرب پایدار بهره مند می شوند. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در قالب این طرح عالوه بر حفر، تجهیز و بهسازی 
۶ حلقه چاه، ۳۶۱ کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع، ۱۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره و ۱۰ باب 

ایستگاه پمپاژ آب نیز اجرا و احداث می شود.
 

معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان خبر داد ؛

صرفه جویی 20 مگاواتی برق با تغییر ساعات اداری اصفهان
معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: با تغییر ساعات اداری اصفهان توانستیم 
حدود ۲۰ مگاوات صرفه جویی کنیم که این میزان می تواند برق ۴ هزار واحد مسکونی را تامین کند.

محمدرضا نوحی درباره تاثیر تغییر ساعات ادارات در کاهش مصرف برق اظهار کرد: طبق بخشنامه 
هیئت وزیران ادارات موظف هستند که در فصل تابستان مصرف شان را در ساعات اداری ۳۰ درصد 
و در ساعات غیراداری ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند. این کار محقق شد و توانستیم 
مصرف برق در ادارات را کاهش دهیم، اما برخی از ادارات این مسئله را رعایت نکردند و باتوجه به 
پایش مستقیم ادارات به صورت هوشمند، ارگانی که الگوی مصرف را رعایت نکند، در مرحله اول 

اخطار دریافت می کند و در صورت ادامه منجر به قطع برق آن اداره خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه تاکنون با چه ارگان هایی برخورد شده است، گفت: شرکت توزیع ناحیه های 
مختلفی دارد و هر منطقه آمار خودش را ارائه می دهد، امــا در مجموع می توان گفت که بانک ها، 
شهرداری ها، دانشگاه آب و برق و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جزو ارگان هایی هستند 

که در بحث صرفه جویی مشارکت الزم را نداشته و اخطار دریافت کرده اند.
نوحی افزود: مصرف برق در ادارات استان اصفهان حدودا ۷۵ مگاوات است که با تغییر ساعات 
اداری توانســتیم حدود ۲۰ مگاوات صرفه جویی کنیم که این میــزان می تواند برق ۴ هزار واحد 
مسکونی را تامین کند. به ازای هر درجه افزایش دما حدود هزار و پانصد الی ۲ هزار مگاوات مصرف 
به شبکه سراسری اضافه می شود. ما سعی داریم که مدیریت مصرف و بار را با صنایع انجام دهیم 

بااین حال از مردم خواهشمندیم که در ساعات اوج مصرف، از وسایل پرمصرف استفاده نکنند.
به گفته معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان، خوشبختانه با اقدامات انجام شده منازل 
مسکونی و مشترکین خانگی دچار خاموشی نمی شوند و در مصرف ادارات و کارخانه های صنعتی 
نیز مدیریت می شوند و تنها درصورتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند و صرفه جویی پیش بینی 

شده را نداشته باشند، دچار خاموشی خواهند شد.

پلمب یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ در اصفهانکافه اقتصاد
اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ اصفهان را به پرداخت جریمه نقدی، نصب پالکارد به عنوان متخلف و پلمب به 
مدت یک هفته محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با اعالم این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و مطالبات 
مردمی از دستگاه های نظارتی و مجموعه تعزیرات حکومتی بر بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای، این کار به صورت مستمر توسط بازرسان دستگاه های نظارتی 

انجام می شود.
علی اکبر مختاری گفت: این بازرسی ها با حضور گشت های سیار تعزیرات حکومتی و در راستای قانون افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی که اخیرا به تصویب 
مجمع سران قوا و تایید مقام معظم رهبری رسیده است، انجام شد. وی با بیان اینکه در بازرسی انجام شده شاهد تخلف یکی از فروشگاه های زنجیره ای معروف 
شــهر بودیم، افزود: قاضی تعزیرات حکومتی وارد عمل شــد و در همان محل اقدام به صدور رای کرد. باتوجه به فرم گزارش تخلف از سوی بازرسان، این واحد 

صنفی به پرداخت جریمه به میزان دو میلیارد و یک صد و سی میلیون ریال و همچنین نصب پالکارد به عنوان متخلف و پلمب به مدت یک هفته محکوم شد.

عضو شورای شهر:

عده ای تالش می کنند 
انتقال آب به اصفهان را 
غیرقانونی جلوه دهند

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، گفت: موضوع 
انتقال آب از روش های مختلــف برای تامین 
آب زاینده رود به دلیل مشکالت محیط زیستی 
برای کل منطقه از ضروریات اســت؛ اما عده ای 
دنبال این هستند در کشــور فضایی ایجاد کنند 
تا نشان دهند این اقدام غیرقانونی است.مجید 
نادراالصلی رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شــهر اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان پیرامون 
انتقاد حجت االسالم نقدعلی در خصوص طرح 
تحقیــق و تفحص از وزارت نیرو اظهار داشــت: 
مدت هاست که موضوع آب در مجموعه استان 
به عنوان موضوع اصلی مطرح اســت و در این 
موضوع وفاق خیلی خوبی میان مردم، نمایندگان 
و مسئوالن رقم خورد.وی با یادآوری اینکه در سفر 
رییس جمهور نیز به موضــوع آب توجه ویژه ای 
شــد، تاکید کرد: در مقابل، برخی از نمایندگان 
استان های همجوار با جریان سازی که داشتند 
تالش کردند با طرح تحقیق و تفحص اقداماتی 
در خصوص مجوز احتمالی وزارت نیرو را به رغم 
تاکیدات رهبر انقالب و کارشناسان برای  انتقال 
آب از بهشت آباد زیر ســوال ببرند.نادراالصلی با 
بیان اینکه با توجه با اینکــه در فضای مجلس 
نتوانستیم دیپلماسی خوبی را دنبال کنیم و این 
طرح رای آورد، توضیح داد: البته تایید این طرح 
موضوعی را اثبات نمی کند زیرا موضوع انتقال آب 
از روش های مختلف برای تامین آب زاینده رود به 
دلیل مشکالت محیط زیستی برای کل منطقه از 
ضروریات است؛ اما عده ای می خواهند جریانی 
را در فضای کشور ایجاد کنند تا نشان دهند این 
اقدام غیرقانونی است و تالش داشتند با تحقیق 

و تفحص این کار را انجام دهند.

مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی اصفهان گفت: با 
اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد، تغییری 
در تقاضــای مصرف کنندگان و قیمــت نان ایجاد 
نمی شــود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. 
همچنین شــفافیت در خریدوفــروش آرد و نان، 
یکی از مزایای طرح مدیریت هوشــمند یارانه آرد 

خواهد بود.
محسن ضیایی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: طرح 
مدیریت هوشــمند یارانه آرد در اســتان اصفهان، 

حدودا از ماه گذشته در حال اجراست و از مجموع 
۴,۴۰۰ نانوایی استان تاکنون حدود ۳,۲۰۰ نانوایی 
به دســتگاه کارتخوان مخصوص این طرح مجهز 
شــدند؛ بقیه نانوایی های اســتان نیز تا پایان ماه 
جاری به دستگاه های کارتخوان مخصوص متصل 

خواهند شد. 
وی ادامه داد: با اجرای طرح مدیریت هوشــمند 
یارانه آرد، تغییــری در تقاضــای مصرف کنندگان 
و قیمــت نان ایجــاد نمی شــود و محدودیتی در 
این زمینــه وجود نــدارد؛ همچنین شــفافیت در 
خریدوفــروش آرد و نــان، یکــی از مزایای طرح 
مدیریت هوشــمند یارانه آرد خواهد بود. مدیرکل 
غله و خدمات بازرگانــی اصفهان اضافه کرد: طرح 

مدیریت هوشمند یارانه آرد عالوه بر اینکه موجب 
جلوگیــری از سوءاســتفاده یارانه نان می شــود، 
موجب افزایــش کیفیت تولید ایــن محصول در 

سطح کشور خواهد شد. 
با اجرای این طرح دیگر شاهد فروش و قاچاق آرد 
نخواهیم بود. ضیایی گفت: با اجرای طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد، محدودیت خاصی برای میزان 
تقاضای نان توسط افراد ایجاد نمی شود، همچنین 
قیمت نان با اجرای ایــن طرح تغییر نمی کند. وی 
تاکید کرد: با آموزش های بســیاری کــه نانوایان 
اســتان دیده اند، همچنین بافرهنگ باالی مردم، 
اســتان اصفهــان دارای کمترین دورریــز نان در 

کشور است.

 نصب 3200 دستگاه کارتخوان در نانوایی های
 اصفهان

برداشت 
خوشه های طالیی 

گندم از مزارع

عکس روز
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مفاد آراء
4/71 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابــر رای شــماره 140160302018000044 مورخ 1401/01/23 و کالســه 
پرونده 1397114402018000072 بنام شــرکت اطلس پمپ سپاهان به کدملی 
10260333287 نسبت به شــش دانگ یک باب کارخانه به مساحت 14181/81 
مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد 
بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای مالکیت مشاعی متقاضی به شماره سند 

60683 مورخ 1397/06/27 دفترخانه 96 دولت آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/26

م الف: 1343653 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تحدید حدود اختصاصی

4/72 شماره نامه : 140185602024003535-1401/04/05 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 140060302024003763 مورخ 1400/11/30 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
193/10 متر مربع تحت شماره فرعی 5038  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از 
شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای عباس 
مسعودی مرغملکی  فرزند علیرضا مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید 
حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/5/5 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1401/04/11 

م الف: 1342648 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/73 شماره نامه : 140185602024003582-1401/04/06 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 2626 مورخ 1400/08/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت 
جنوب اصفهان  ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله پالک 4483/4972 مجزی 
شده از 131   واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/42 متر مربع به نام  مهدی 
شــفیعی قهدریجانی فرزند اکبر مفروز گردیده و طبق گواهی بایگانی تحدید حدود 
نشده است  لذا به استناد ماده 13 قانون تعین تکلیف اراضی فاقد سند و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1401/04/11 

م الف: 1344384 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/74 شــماره نامه: 140185602024003298- 1401/04/01 نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 43 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
 به شــماره صفحه 439 دفتر 188 امالک به شــماره ثبت 23654 و شــماره  چاپی 
دفترچه ای 676553  به نام  خانم بهجت خالق پور سابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد و به موجب سند انتقال قطعی 102445 مورخ 1370/3/1 دفترخانه 71 اصفهان به 
آقای سید محمد قریشی انتقال قطعی گردید و به موجب نامه 2965  و به موجب نامه 
بازداشتی2965 مورخ 1370/10/7 شعبه 26 دادگاه کیفری یک اصفهان و به موجب 
نامه 20025 مورخ 1380/5/22 اجرای ثبت اصفهان و به موجب نامه 1948/83 مورخ 
1383/10/27 شعبه ســوم اجرای احکام حقوقی دادگســتری اصفهان و به موجب 
نامه 930300 مورخ 1393/7/29 شــعبه 12 دادگاه حقوقــی اصفهان و به موجب 
نامه 3614/80 مــورخ 1380/6/20 اجرای احکام حقوقی دادگســتری و به موجب 
نامه 5337/80 مورخ 1380/10/25 اجرای احکام حقوقی دادگســتری بازداشــت 
است سپس مالک مذکور  با ارائه درخواست 1401/009064 مورخ 1401/3/24 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن مورخ 1388/5/12 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 10 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت به علت 
جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک را نموده  لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1344483 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/75 شــماره نامه: 140185602024003441- 1401/04/04 نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 43 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
 به شــماره صفحه 436 دفتر 188 امالک به شــماره ثبت 23654 و شــماره  چاپی 
دفترچه ای 676452  به نام  آقای اکبر دادخواه تهرانی ســابقه ثبت و صدور ســند 
مالکیت دارد و به موجب سند انتقال قطعی 102445 مورخ 1370/3/1 دفترخانه 71 
اصفهان به آقای سید محمد قریشی انتقال قطعی گردید و به موجب نامه 2965  و به 
موجب نامه بازداشتی2965 مورخ 1370/10/7 شعبه 26 دادگاه کیفری یک اصفهان 
و به موجب نامه 20025 مورخ 1380/5/22 اجرای ثبــت اصفهان و به موجب نامه 
1948/83 مورخ 1383/10/27 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان 
و به موجب نامه 930300 مورخ 1393/7/29 شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان و به 
موجب نامــه 3614/80 مورخ 1380/6/20 اجرای احکام حقوقی دادگســتری و به 
موجب نامه 5337/80 مورخ 1380/10/25 اجرای احکام حقوقی دادگستری بازداشت 
است سپس مالک مذکور  با ارائه درخواست 1401/009064 مورخ 1401/3/24 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن مورخ 1388/5/12 به گواهی 
دفترخانه اسناد رســمی 10 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت به 
علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 

می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکورنزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 1344492 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/76 شــماره نامه: 140185602024003197- 1401/03/29 نظر به اینکه سند 
مالکیت برگی یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 5000/23711 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان طی ســند صلح 169297 مورخ 96/5/8 دفتر 6 اصفهان بنام ملیحه 
خدادادی چمگردانی ) با قید به اینکه منافع مورد مصالحه مادام الحیات مصالح حبیبه 
رنجبر زلندی متعلق به اوست(  به شــماره چاپی 431677 و دفتر امالک الکترونیک 
139620302024013766 صادر شده و به موجب درخواست 1401/008932 مورخ 
1401/3/23 به انضمام  دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتای  140102155862000343 و رمز تصدیــق 90645 مورد گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 6 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود  و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1344451 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/77 شــماره نامــه: 140185602210002310- 1401/04/05 ســند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 1827 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب سند انتقال شــماره 35212-1396/6/21 تنظیمی دفترخانه 
177 بهارستان اصفهان از طرف اشرف عینی سورشجانی به مالکیت مسعود سلیمانی 
 در آمده که ذیل صفحه 89 دفتر 122 بنامش ثبت و ســند بشــماره چاپی 117885 
)دفترچه ای( تســلیم ایشــان گردیده و ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی 
به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره شناســه یکتا  
140102155355000377 و رمــز تصدیق 732853  مــورخ 1401/2/27  که به 
گواهی دفترخانه 177 بهارســتان  اصفهان رسیده  مدعی اســت که  سند مالکیت 
آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فــوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی ذیــل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1344563 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/78 شــماره نامه: 140185602011000867 -1401/04/06 نظر به اینکه سند 
مالکیت ســه دانگ  پالک ثبتی شــماره 946 فرعی از 272 اصلی واقع در بخش 1 
خوانسار ذیل ثبت 6283  در صفحه 334 دفتر امالک جلد 42 به نام لیال طباطبایی اصل  
تحت شماره چاپی مسلسل 116098  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس  نامبرده 

با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011002892 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 14010215586400032710 به 
گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
 سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت
 اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1344977  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

4/79 شــماره نامه: 140185602011000952 -1401/04/09 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ  پالک ثبتی شماره 141 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش 6 خوانسار 
ذیل ثبت 629  در صفحه 251 دفتر امالک جلد 17 گلپایگان به نام طاهره میرزا اقایی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی سند شماره 3377 مورخ 1342/08/08 
 دفتر 2 گلپایگان تمامت سه دانگ مشــاع به نحو صداق به بانو سکینه کفایتی فرزند 
ولی اله واگذار گردیده اســت. ســپس آقای اسماعیل شــیرزادی به موجب وکالت 
نامه شــماره 185414 مورخ 1401/02/26 دفتــر 116 تهران بــه وکالت از ورثه 
نامبــرده )طبق گواهی انحصــار وراثــت 0001270 مورخ 1400/10/14 شــعبه 
14 شورای حل اختالف شــهری تهران(   با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
14012170201100015 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 140102155864000125 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده 
اســت مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبــاً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و 
رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 
 مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت
 اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1345009  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

4/80 شــماره نامه: 140185602015000996- 1401/04/06 نظر به اینکه خانم 
محبوبه خدابخشی مفرد فرزند محمد به وکالت از طرف آقای ناصر صالحی سده فرزند 
علی رضا به موجب وکالتنامه 24176 مورخ 1386/02/22 دفترخانه 115 زرین شهر 
به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک 1482 فرعی از 107- اصلی واقع 
در زرین شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 451 دفتر 24- امالک این اداره 
ذیل شماره 3681  به نام وی، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 067732 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا 
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تســلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند 
یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر 
و به متقاضی تســلیم خواهد کرد.ضمنًا  تمامت ششــدانگ پالک فوق به موجب 
نامه شــماره 140105802129000379 مورخ 1401/03/22 واحد اجرای اســناد 
 رسمی لنجان در قبال مهریه بازداشت غیابی گردیده است.  م الف: 1343792 

مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر) لنجان (

منطقه حفاظت شده گلستان ؛ کوه و دشت الله های واژگون خوانسار
وجود آب و هوایی کوهستانی و چشمه های مختلف باعث شده تا یکی از زیبا ترین جاهای دیدنی خوانسار شکل بگیرد. قطعا بسیاری از مسافران، خوانسار را تنها به عشق دیدن منطقه حفاظت شده گلستان کوه یا همان دشت اشک 

مریم انتخاب می کنند. دشت اشک مریم، نام منطقه ای محافظت شده است که در فصل بهار پوشیده از منحصر به فردترین گونه گل الله می شود.
گل های الله واژگونی که در دشت اشک مریم از دل خاک می رویند، به رنگ قرمز و ارغوانی هستند. زیبایی آن ها آنقدر منحصر به فرد است که هر بیننده ای را مست و مدهوش می کند. وزش باد در میان این دشت باعث می شود تا 

رنگ گل ها متفاوت به نظر برسد؛ اما شاید بخواهید بدانید که چرا به این دشت، دشت اشک مریم نیز گفته می شود؟
جالب است بدانید که بر اساس افسانه های قدیمی، سیاوش در اینجا به دست گریسوز کشته شده و گل های الله واژگون نیز شاهد این قتل بوده اند. به همین دلیل از همان زمان تا به امروز، این گل ها در سوگ سیاوش می گریند و 
دلیل عمر کوتاه آنها نیز همین است. در ضمن باید بدانید که عالوه بر زیبایی و جلب گردشگر، این الله های واژگون خاصیت درمانی نیز دارند. از پیاز این گل های زیبا و دوست داشتنی برای درمان درد های مفصلی، رماتیسمی و کبدی 

کمک می گیرند. به همین دلیل است که سازمان محیط زیست از منطقه محافظت می کند. در ضمن عمر کوتاه این گل ها تنها از اوایل تا اواخر اردیبهشت ماه است.

کوچه باغ های دیدنی خوانسار
اگر اهل طبیعت گردی باشید، یکی از موارد دیگری که در لیست جاهای دیدنی خوانسار توجه شما را به خود جلب خواهد کرد، کوچه باغ های دیدنی آن است. هنوز کوچه هایی با دیوار های خشتی در این شهر به چشم می خورند. 

کوچه هایی که درختان بلند قامت بر آن سایه افکنده اند. کوچه هایی که تنها با قدم زدن در آن ها، غم از دل آدمی بیرون می آید.
اگر شما هم به دیدن این کوچه باغ های زیبا عالقه مند هستید، باید به محله های »پایتخت«، »مالگاه«، »محله دو راه«، »چشمه آخوند« و یا »صفائیه« بروید. در این محله ها با پرس و جو از محلیان، می توانید کوچه  باغ های زیبای 

آن را پیدا کنید.

ارک جنگلی سرچشمه خوانسار
قطعا با دانستن وجه تسمیه این شهر، در میان جاهای دیدنی خوانسار به دنبال چشمه های مختلف می گردید، البته که حق با شماست. یکی از زیباترین جاهای دیدنی خوانسار، پارک جنگلی سرچشمه خوانسار نام دارد. حوضچه های 
آب زیادی در میانه این پارک قرار گرفته که از دل »کوه سیل« نشأت گرفته اند. آبی به زاللی اشــک چشم و به شیرینی عسل که می توانید با خیال راحت آن را بنوشید.چشمه های مختلفی باعث ایجاد این حوضچه ها شده اند. اما 
از میان آنها می توان از »چشمه مرزنگوش« و »چشمه شترخون« به عنوان مهم ترین آنها یاد کرد. بســیاری از اهالی منطقه، از همین آب می نوشند. آب این چشمه ها کامال پاک، خنک و زالل است. پس شما نیز اگر به دنبال آب 

معدنی طبیعی هستید، جرعه ای از آن بنوشید و لذت ببرید.
پارک جنگلی سرچشمه خوانسار، حدود ۱۵ هکتار وسعت دارد. به همین دلیل حتی با وجود اینکه یکی از جاهای دیدنی خوانسار محسوب می شود، باز هم شلوغی جمعیت را در دل خود خیلی نشان نمی دهد. این پارک که در میدان 

۲۲ بهمن خوانسار قرار دارد، محلی برای استراحت بسیاری از مسافران است. سکو های داخل این پارک باعث می شود تا بسیاری از خانواده های خوانساری عزیز نیز آخر هفته خود را اینجا سپری کنند.

پارک ملی قمیشلو
شاید تعجب کنید اگر بدانید که طبق اسناد تاریخی موثق، اولین منطقه حفاظت شده جهان در خوانسار قرار دارد. پارک ملی قمیشلو با بیش از یک و نیم قرن قدمت، اولین پارک حفاظت شده جهان به شمار می آید. باید بدانید که 
فرزند ناصرالدین شاه که »ظل السلطان« نام داشت، به دلیل نداشتن مادری قجری، نمی توانست ولیعهد شود. به همین دلیل او را حاکم اصفهان کردند. او فردی خون خواه و عصبی بود و عالقه زیادی به شکار داشت. به همین دلیل 

بخشی از خوانسار را به تملک خود درآورد تا در آن شکار کند.
هیچ کس حق ورود به این منطقه را نداشت. حتی روستاییان منطقه نیز نمی توانستند دام خود را برای چرا به آنجا بیاورند. اما تنها چیزی که از ظالمین تاریخ به جای می ماند، خاطره ای ناخوشایند است. خاطره ای که هیچ گاه از یاد 
مردم منطقه نمی رود. حاال جز تلی خاک از ظل السلطان باقی نمانده و شکارگاه او تبدیل به پارک ملی قمیشلو شده است. پارکی که در آن گونه های مختلف جانوری و گیاهی به چشم می خورند. همچنین تا به امروز آثار باستانی 

زیادی را از این منطقه کشف کرده اند که در موزه قابل رویت هستند.

این بار قصد داریم تا شما را با شهری زیبا در حاشیه کویر آشنا کنیم. شــهری که زیبایی های منحصر به فرد خود را دارد و آن را بهشتی در دل کویر می دانند. خوانسار شهری کوچک است که در نزدیکی اصفهان واقع شــده و مکان های دیدنی بسیار خاص، منحصر به فرد و جذابی دارد. درواقع خوانسار با وجود 
نزدیکی به اصفهان و کویر های اطراف، آب و هوایی بسیار معتدل، مطبوع و نسبتا خنکی دارد. فاصله خوانسار تا اصفهان تنها ۱۵۰ کیلومتر است؛اما به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص، گرمی هوای آن در فصل گرما تنها به ۳۱ درجه سانتی گراد خواهد رسید. کوه های زیبا و دشت های پوشیده از گل های الله واژگون باعث 
شده اند تا خوانسار تبدیل به یک شهر زیبا با جاذبه های طبیعی بی شمار شود.اما تنها جاذبه های طبیعی نیستند که باعث جذابیت خوانسار شده اند. بلکه باید بدانید جاهای دیدنی خوانسار فرای این بوده و می توانید چند روزی را در این شهر سرگرم بمانید. همچنین باید بدانید که خوانسار در کلمه »چشمه سار« معنا 

می دهد. پس باید انتظار دیدن چشمه هایی را داشته باشید که از دل کوه می جوشند و جان شهر را تازه می کنند.



افتتاح پنج پروژه  در بیمارستان سیدالشهدای اصفهان 
پنج پروژه در بیمارستان سیدالشهدای اصفهان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. به گزارش ایرنا، طرح توسعه خدمات تخصصی، 
خدمات درمانی، بخش های بالینی، رادیو آنکولوژی  و خدمات تشخیصی در بیمارستان سیدالشهدای اصفهان افتتاح شد.  ساخت و تجهیز و راه اندازی اتاق 
تمیز به منظور آماده سازی ایمن و استاندارد داروی شــیمی درمانی با زیربنای ۶۰ مترمربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال با کمک خیران، احداث ساختمان توسعه 
بخش رادیو انکولوژی  با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال با زیر بنای ۱۰ هزار مترمربع، بهره برداری از دســتگاه سی تی ســیموالتور با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و تجهیز و 
بهره برداری از بخش پیوند ســلول های بنیادی با ۶ تخت اســتاندارد با قابلیت پیوند اتولوگ و آلوژن و با زیر بنای ۵۲۰ مترمربع بــا اعتبار ۳۰ میلیارد ریال  و 
بازسازی بونکر شماره ۲ و نصب راه اندازی و بهره برداری از دستگاه شتاب دهنده ترموتراپی )Radixact۹( با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال، طرح هایی بود که با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان سیدالشــهدای اصفهان افتتاح شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بازدید از وضعیت 
بهداشت و درمان  شهرستان های شهرضا و دهاقان و افتتاحیه چند بخش از بیمارستان سیدالشــهدا به  استان اصفهان سفر کرد.دکتر بهرام عین اللهی پس 

از  اصفهان عازم آباده استان فارس شد.

آموزش صنوف برای طرح های ایمنی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای مانور صفر در بازار اصفهان در راستای ارزیابی زمان 
و توان رســیدن نیروهای امدادی به محل حادثه، مســیرهای ورودی و موانع موجود و لزوم آموزش و 
همکاری صنوف برای اجرای طرح های ایمنی، خبر داد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با ایمنا، با بیان 
اینکه مخاطرات محور بازار ازجمله چیدمان لوازم مورداستفاده و کپسول های گاز، شناسایی شده است و 
در هشت کیلومتر محور بازار و اطراف آن حدود ۱۲ هزار واحد صنفی استقرار دارد، اظهار کرد: فعالیت این 
واحدهای صنفی می تواند ایجاد خطر کند.وی با بیان اینکه به اداره برق ابالغ شد که نسبت به استاندارد 
کردن پست های برق و شبکه فرسوده برق سراها اقدام کنند، افزود: پست سرای ملک تجار ایمن شد و 
قرار است دو سرای دیگر نیز طی سه ماه آینده ایمن شود. طی این مدت، شرکت برق حدود یک و نیم 
میلیارد تومان برای استانداردسازی شبکه ها هزینه کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
ادامه داد: بسیاری از معابر به علت کاربری های ایجاد شده، گرفته و مسدود است و در صورت رخ دادن 
حادثه دسترسی ها اندک است و عوامل امدادی دیر به محل حادثه می رسند؛ بنابراین موضوع اعالم شد 

که شهرداری نسبت به اجرای طرحی ترافیکی در بازار باهدف زودتر رسیدن عوامل امدادی، اقدام کند.
 

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به بیش ۵ هزار آسیب دیده 
ناشی از حوادث

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۵ هزار و ۱۸۴ آسیب دیده 
ناشی از ۸۸۹ حادثه طی سه ماهه نخست امســال خبر داد.داریوش کریمی در خصوص وضعیت 
امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان، گفت: طی سه ماهه نخست امسال به ۸۸۹ حادثه 
با پنج هزار و ۱۸۴ آسیب دیده امدادرسانی شد.در این بازه زمانی ۴۲۶ حادثه جاده ای، ۲۲۷ خدمت 
حضوری، ۱۰۶ حادثه شهری، ۶۶ حادثه صنعتی و کارگاهی، ۴۰ حادثه کوهستان، سه حادثه ریزش 
آوار، یک حادثه ریلی، ۱۰ حادثه سیل و آب گرفتگی، دو حادثه طوفان، یک حادثه آتش سوزی جنگل 
و مراتع و یک حادثه دریایی_ساحلی، توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش 
داده شده است.وی به افزایش ۴۵.۴۴ درصدی حوادث سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته،اشاره کرد و گفت: تعداد حوادث جاده ای ۴۰.۱۳ درصد، حوادث کوهستان ۲۵ 
درصد، خدمات حضوری ۱۶۷.۶۰ درصد و حوادث صنعتی و کارگاهی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، افزایش یافته و تعداد حوادث سیل و آب گرفتگی ۲۳ درصد، طوفان ۳۳.۳۳ درصد و 
حوادث شهری ۴.۵ درصد کاهش داشته است.کریمی با اشاره به تعداد نجات یافتگان مدت مذکور، 
اظهار کرد: در امدادرسانی به حوادث رخ داده، ۷۵۷ نفر نجات داده شدند که از این تعداد ۵۳۲ نفر 

به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۲۵ نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
 

 آزادسازی بیش از ۱۱۱ میلیون مترمربع از اراضی ملی 
در اصفهان

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: در سال گذشــته بیش از ۱۱۱ میلیون مترمربع از اراضی ملی 
به بیت المال اعاده شده است.حجت االسالم والمسلمین اسدا...جعفری در مورد اقدامات استان 
اصفهان در یک سال گذشته درمورد آزادسازی اراضی و قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز اظهار کرد: 
۸ جلسه پیرامون حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شده و ۳۵ مصوبه نیز 
دراین خصوص به تصویب رسیده است.با مصوبات و پیگیری های شورای حفظ حقوق بیت المال 
بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شــده 
اســت.وی افزود: همچنین در این مدت بالغ بر ۳ هزار و ۲۹۸ مترمربع حریم و بستر رودخانه ها 
آزادسازی شده است.به گفته رییس کل دادگستری اصفهان حکم قلع وقمع و خلع ید در ۴۶ پرونده 

منجر به رفع تصرف از ۵۰۳ هزار و ۶۷۵ مترمربع از اراضی ملی شده است.

چهره روزبا مسئولان

نماینده مردم شهرضا:

قطب درمانی جنوب اصفهان 
نیازمند نیروی انسانی و 
پزشک متخصص است

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: برای بیمارستان 
فوق تخصصــی امیرالمؤمنیــن)ع( نیروی 
انسانی و پزشک متخصص نیاز داریم. فقط 
شــهرضا با جمعیت ۱۷۰ هزار نفر نیســت، 
این بیمارستان به شهرســتان های دهاقان 
و ســمیرم بخش جرقویه و ایزدخواســت 
خدمات می دهد.به گزارش فارس، ســمیه 
محمودی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: 
در طرح توسعه بیمارســتان امیرالمومنین 
شــهرضا، تعداد تخت های این بیمارستان 

از ۹۰ تخت به ۲۵۲ تخت افزایش پیدا کرد.
محمودی با بیان اینکه طرح توسعه بیمارستان 
امیرالمومنین شــهرضا به ســرانجام رسید و 
تجهیــزات آن بــه روز شــد، گفــت: ام آرآی و 
سیتی اسکن مهم ترین نیاز بیمارستان بود، با 
پیگیری های بسیاری که از ترکیه تا گمرک آبادان 
و آمدن به شــهرضا انجام دادیم و با همراهی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بهره برداری 
قــرار گرفت.نماینده مردم شــهرضا و دهاقان 
در مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: برای 
بیمارســتان فوق تخصصی امیرالمومنین)ع( 
نیروی انسانی و پزشک متخصص می خواهیم، 
فقط شــهرضا با جمعیت ۱۷۰ هزار نفر نیست، 
این بیمارســتان به شهرســتان های دهاقان 
و ســمیرم بخش جرقویــه و ایزدخواســت 
خدمات می دهد چــون نزدیک ترین مکان به 
این شهرستان هاست؛ با این وسعت خدمات 
می دهیم. مهم تر از آن جاده ترانزیتی شــمال 
به جنوب کشور اســت که تمام تصادفات آن را 
شهرستان شهرضا پوشش می دهد.وی با تاکید 
بر اینکه باید بیمارستان امیرالمومنین شهرضا را 
برای این مجموعه گسترده دید، تصریح کرد: ما 
فقط برای این بیمارســتان پزشک متخصص 
و فوق تخصــص می خواهیم و بایــد تنها برای 
شــهرضا اختصاص پیدا کند تا دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان پزشک را جابه جا نکند. 

نظــام رتبه بنــدی الیــدن، نتایــج رتبه بنــدی 
دانشگاه های برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ میالدی خود 
را منتشر کرد که بر اساس آن، ۴۴ دانشگاه ایرانی 
در جمع ۱۳۱۸ دانشــگاه برتر جهان قــرار گرفتند 
و ۴ دانشــگاه از اســتان اصفهان در این رتبه بندی 

جای دارند.
الیدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی 
است که هرساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس 

شــاخص های معتبر علم ســنجی مورد ارزیابی و 
رتبه بندی قرار می دهد.

در سال ۲۰۲۲، در قالب چهار معیار کلی مرجعیت 
علمی]۱[، دیپلماســی علمی]۲[، دسترسی آزاد به 
انتشــارات]۳[ و تنوع جنسیتی]۴[ مورد رتبه بندی 
قرار گرفتنــد. ایــن ارزیابی ها از تولیــدات علمی 
دانشگاه ها در ســال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ از پایگاه 
اطالعاتی Web of Science استفاده کرده است.

در بین کشــورهای اســالمی، ایران با حضور ۴۴ 
دانشگاه رتبه نخســت، ترکیه با ۳۲ دانشگاه رتبه 
دوم و مصر با ۱۰ دانشگاه رتبه سوم را دارند. در سال 
۲۰۲۲، دانشــگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، 
تربیت مدرس، پزشــکی شهید بهشــتی، صنعتی 
امیرکبیر، صنعتی شــریف، علــم و صنعت ایران، 

تبریز، صنعتی اصفهان، آزاد اســالمی واحد علوم 
و تحقیقات تهران، علوم پزشــکی ایران، فردوسی 
مشهد، شیراز، علوم پزشکی تبریز، شهید بهشتی، 
علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی اصفهان، 
گیــالن، اصفهان، پیام نور، شــهید باهنــر کرمان، 
ارومیه، کاشان، علوم پزشــکی کرمانشاه، سمنان، 
رازی، شاهرود، بوعلی ســینا، صنعتی نوشیروانی 
بابل، یزد، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، زنجان، 
شــهید چمران اهواز، محقق اردبیلــی، خوارزمی، 
صنعتی ســهند، کردســتان، مازنــدران، صنعتی 
مالک اشــتر، بین المللی امام خمینــی، صنعتی 
شیراز، سیستان و بلوچســتان در رتبه بندی الیدن 

حضور دارند.

۴ دانشگاه اصفهان در رتبه بندی ۲۰۲۲ الیدن
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طرح نمونه جمعیتی ایمن ترافیک در کاشان اجرا می شود
قائم مقام سازمان جهانی بهداشــت در ایران گفت: مرگ و صدمات ناشی از تصادف، در بسیاری 
از موارد قابل پیشگیری هستند و از نظر اخالقی نیز، مردم هرگز نباید هنگام استفاده از سیستم 

حمل ونقل کشته شده یا صدمه شدید ببینند.
منصور رنجبر اظهار کرد: در دنیا با وجود 
ســه برابر شــدن خودروهــا در فاصله 
سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ مرگ ومیر ناشی 
از حــوادث ترافیکــی ۵۰  پنجاه درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: آثــار و صدمه های شــدید 
ناشــی از تصادف در حادثــه رانندگی 
به اندازه فوت مهم اســت بنابراین تمام 
جنبه های مدیریــت ایمنی راه را باید از 

زاویه پیشگیری از مرگ و صدمه شدید بررسی کنیم.به گزارش ایسنا، قائم مقام سازمان جهانی 
بهداشت در ایران تصریح کرد: رسیدن به سیســتم ایمن که بیش از ۳۰ سال است اثربخشی آن 
در کشورهای مختلف اثبات شده، بر پایه داشتن چهار رکن  اصلی خودروی ایمن، سرعت ایمن، 

راه ایمن و کاربر ایمن است.
رنجبر تاکید کرد: تغییر رفتار در بحث ایمنی راه نیازمند ســه رکن آموزش و اعمال قانون هرکدام 
به نسبت ۱۶ درصد و بازاریابی اجتماعی با سهم ۶۸ درصد اســت که پلیس در هر سه رکن  تاثیر 

اساسی دارد.
همچنین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: در حال حاضر  وضعیت خوبی از لحاظ 
ایمنی ترافیکی نداریم و حادثه های رانندگی، خسارت بسیار باالیی را بر کشور تحمیل می کند که 

امیدواریم با اجرای این طرح، خسارت ها نیز کاهش پیدا کند.
کورش ساکی  ضمن تشــکر از انتخاب کاشــان برای اجرای طرح نجات، افزود: رسیدن به شهر 
ایمن ترافیک، کار دشواری است که همکاری و فعالیت مستمر دستگاه های مختلف را می طلبد.
وی افــزود: امیدواریم کــه اجرای طــرح نمونه جمعیتــی ایمن ترافیــک، باعث تغییــر رفتار 
سیاست گذاران و مردم شود و از تحمیل خســارت های ســنگین به جامعه به ویژه نیروی مولد 
پیشگیری کند.سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کاشــان، تصریح کرد: وجود نیروی انسانی 
متخصص و پژوهشگر و مراکز تحقیقاتی تروما، پرستاری تروما و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تعامل بین دانشگاه و شهر، زیرساخت های موثری برای اجرای 

این طرح در کاشان است.
ساکی گفت: اجرای طرح های پژوهشی ایمنی و ترافیک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در قالب 
تفاهم نامه، می تواند تجربیات مطلوبی را در این زمینه برای طــرح نمونه جمعیتی ایمن ترافیک 
)نجات( فراهم کند.  مشاور علمی و بین الملل پلیس راهور نیز گفت: سالمت و ایمنی، مهم ترین 
بحث سانحه ها در کشور اســت که ســاالنه ۴۰ میلیارد دالر برای ترافیک هزینه می شود و تمامی 
سطوح سنی درگیر این مشکل هستند.حمید سوری اظهار کرد: تالش های دو دهه گذشته منجر 
به کاهش حوادث ترافیکی شده به طوری که آمار مرگ ناشی از این حوادث از ۲۰ هزار نفر در سال 
به ۱۷ هزار نفر کاهش یافته اســت.وی افزود: اجرای طرح شهر نمونه جمعیتی ایمن ترافیک نیز 
میزان بروز تصادفات، آسیب و مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران با رویکرد چشم انداز صفر 
این اعتقاد را به وجود می آورد که تصادف ها، قابل پیشگیری هستند و رخدادشان از نظر اخالقی 
غیرقابل قبول است.مشاور علمی و بین الملل پلیس راهور گفت: انسان در دیدگاه دورنمای صفر، 
باالترین ارزش را دارد و نظام ایمن ترافیک باید طوری طراحی شود که بروز حادثه عامل مرگ و یا 
آسیب جدی نشود و هدف از چشم انداز صفر، دستیابی به این چشم انداز است که مرگ یا صدمه 

جدی بر اثر سوانح ترافیکی به صفر برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

توجه به جایگاه آموزش و پرورش از ارکان توسعه یافتگی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در  فرزانه افسرطه 
جمع خبرنگاران با بیان جایگاه مهم این نهاد 
در تعلیم و تربیت نســل آینده کشــور، توجه ویژه به آموزش و پرورش در 
تخصیص بودجه را از پارامترهای توسعه یافتگی عنوان کرد و از مصداق های 
فراوانی که در آیات قرآنی در وصف آمــوزگاران، مربیان علم و دانش و علم 
آموزان وجود دارد، ســخن گفت.محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان جایگاه علم و علم آموزی در دین اسالم، اظهار 
کرد: در جامعه توسعه یافته، درصد بیشتری از بودجه به آموزش و پرورش، 
علم آموزی و پژوهش اختصاص می یابــد.وی، وجود حدود یک میلیون 
دانش آموز، ۴۷هزار معلم شــاغل رســمی، ۵۵هزار بازنشسته و بیش از 
۲۵هزار معلم غیررسمی در سطح استان اصفهان را حاکی از بزرگی و وسعت 
تاریخی- جغرافیایی خانواده آموزش و پرورش دانست که همچنان با نهادها 

و اعضای جامعه بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارند. 

مدارس ناایمن در انتظار تخصیص بودجه
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان درباره مدارس ناایمن و غیراستاندارد 
توضیح داد: سازمان نوسازی مدارس در امر رسیدگی به وضعیت ایمنی و 
استاندارد ساختمان مدارس تصمیم گیری می کند. همچنین، در سفر رییس 
جمهور قرار شــد با تخصیص بودجه، به زودی ایمن سازی مدارس و جمع 
آوری مدارس کانکســی به ویژه در منطقه فریدن پیگیری شود. ابراهیمی 
دراشاره به تهدیدات فرونشست به دلیل عدم جریان رودخانه زاینده رود و 
تهدیداتی که در مناطق شمالی استان، شاهین شهر، برخوار و دیگر اماکن 
وجود دارد، گفت: مدارس نیز درمعرض خطرات قراردارند که سازمان نوسازی 

مدارس در بررسی مقاوم ســنجی و ایمنی مدارس شیوه نامه هایی دارد. 
وی، خالی شدن برخی مدارس از دانش آموز را در راستای اقدامات ایمنی 
عنوان کرد و افزود: در »شیوه نامه استقرار«، استانداردهای سختگیرانه ای 
درنظر گرفته شده که به دلیل کمبود فضا و نیرو، نمی توان انتظار تحقق آنها را 
داشت و الزم است استانداردها به حالت عادی بازگردند. مدیرکل آموزش و 
پرورش از ۵۳مصوبه مرتبط با این نهاد صحبت کرد که غالبا عمرانی و درباره 
فضاهای آموزشی است و  ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه براساس اولویت بین 
شهرستان ها توزیع می شود.وی در ادامه با قدردانی از خیرین مدرسه ساز 
گفت: در کل استان، ۳۰ مدرسه با پشتیبانی خیرین در دست احداث است 
که آنها تعهدات خود را عملی کرده اند و منتظر تحقق تعهدات دولت هستند 

که بعد از تخصیص بودجه، تعداد زیادی راه اندازی می شوند. 

 پرداخت دستمزد نیروهای خرید خدمت طبق قرارداد 
مدیرکل آموزش و پرورش درباره پرداخت دستمزد نیروهای خرید خدمت 
گفت: اصل روش خرید خدمت، روشی ناپایدار است ولی باید از آن استفاده 
کنیم. هرچند به دلیل عدم تامین اعتبار هنوز در اجرای آن با مشکالتی روبه رو 
هستیم. وی در ادامه افزود: بیمه نیروهای خرید خدمت تمام وقت محاسبه 
می شود و دستمزد آنها طبق قرارداد پرداخت خواهد شد. همچنین، مصوبه 
ای برای تعیین وضعیت داریم که تمام نیروهای خرید خدمت که از امتیازاتی 
مثل ایثارگری برخوردار بوده اند، استخدام می شوند. چنانچه، از اول۱۴۰۱، 
حدود ۸۰۰ نفر از خرید خدمتی ها به استخدام آموزش و پرورش درآمدند. 

سیل دانش آموزان افغانی مهاجر به اصفهان

ابراهیمی از وجود ۵۸هزار دانش آموز اتبــاع بیگانه که عمدتا مهاجران 
افغانی هســتند، خبر داد و افزود: با سیل مهاجرت جدید از افغانستان، 
در ســال تحصیلی پیش رو، بیش از ۲۰هزار دانش آموز افعانی دیگر به 
این جمع اضافه می شوند که احتماال ۱۹۰۰ کالس درس به این مهاجران 
اختصاص خواهد یافت و باید برای آنها برنامــه ریزی کنیم.  وی درباره 
کمک های کمیساریا بیان کرد: این کمک ها فقط به ۴ مدرسه اختصاص 
دارد که درمقابل خدماتی که دولت به اتباع بیگانه ارائه می دهد، بســیار 
محدود است. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان در بخش دیگری از 
سخنان خود به کاهش کیفیت آموزش به دلیل کرونا و نبود آموزش چهره 
به چهره از یک سو، تضعیف روابط و تعامالت اجتماعی و ابعاد پرورشی 
تعلیم و تربیت از ســوی دیگر پرداخت و در ادامه، از برنامه های اوقات 
فراغت در ۲هزار پایگاه ازجمله مدارس، پژوهش سراها، دارالقرآن و مراکز 
ورزشی با ۴۵۰هزار دانش آموز، برگزاری مسابقات  مختلف ورزشی برای 

همکاران، مسابقات دانش آموزی ورزشی به میزبانی اصفهان خبرداد. 

هدایت ۵۰درصد دانش آموزان به هنرستان ها
وی از رویکرد آموزش و پرورش به کارآفرینــی و مهارت آموزی دانش 
آموزان و تشویق آنها به هنرستان ها صحبت کرد و توضیح داد: از آنجایی 
که نیمی از دانش آموزان در پایه نهم هســتند، تالش می کنیم تا حدود 
۵۰درصد دانش آموزان راهی هنرستان ها شوند. همچنین، طرح احداث 
هنرستان در جوار صنعت برای صاحبان صنایع پیش بینی شده که چون 
آموزش و پرورش از خریــد تجهیزات و احداث هنرســتان بی نیاز می 
شود، حائز اهمیت است. در عین حال، نیروی کار ماهر در بخش صنعت 
تامین می شود.موضوع دیگر احداث بزرگ ترین مدرسه اوتیسم کشور 
در اصفهان است که به عنوان بزرگ ترین و به روزترین مرکز تخصصی در 
خاورمیانه خواهد بود. همچنین، مدرسه دیگری برای کودکان اوتیسم 
در ناحیه ۳ راه اندازی می شــود.وی به افتتــاح و کلنگ زنی مدارس و 
هنرستان های جدید در آینده ای نزدیک اشــاره کرد و احداث مدارس 
جدید در استان به دلیل رشد جمعیت و مهاجرپذیری را ضروری خواند.

اجبار در پرداخت شهریه، تخلف است
از دیگر مباحث مهم در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان 
، عدم اجبار در پرداخت شهریه و ثبت نام به شــرط شهریه بود. وی، گرو 
کشیدن کارنامه و یا هر الزام دیگری برای شهریه و ثبت نام را تخلف نامید 
و یادآورشد: ۱۰ سال است که به مدارس ســرانه ای پرداخت نشده  و اگر 
سرانه دولت به مدارس پرداخت شود، هزینه های مدارس تامین می شود.

افت تحصیلی آشکار به دلیل آموزش های غیرحضوری
ســیداحمد بنی لوحی، معاون آموزش متوسطه با اشــاره آموزش های 
غیرحضوری در طول مدت کرونــا و قدردانی از تالش آمــوزگاران، تاثیر 
واهمیت آموزش حضوری را بیان کرد و گفت: اکنون شاهد افت واضحی 
در بین دانش آموزان هستیم و پایین بودن تراز علمی در امتحانات نهایی از 

نشانه های افت تحصیلی بدلیل فقدان آموزش حضوری است. 

با مسئولان جامعه

آگهی مزایده عمومی شماره 1401/01
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- مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
- محل دریافت اســناد: اصفهان-خیابان هزار جریب- ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان- اداره امور پیمان ها و قراردادها- اتاق ۲۵۰ و پایگاه ملی اطالع رسانی 

http://iets.mporg.ir :مناقصات به نشانی
- تاریخ بازدید: از ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

- مبلغ سپرده: ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و شصت میلیون ریال(
- مبلغ سپرده باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش نقدی مبنی بر واریز 
به حساب شــماره ۴۰۶۱۰۴۲۰۰۷۶۷۰۵۲۴ بنام تمرکز وجوه ســپرده سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران )شماره شبا 
IR ۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۰۰۷۶۷۰۵۲۴( بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاریخ 

صدور حداقل می بایست به مدت سه ماه دارای اعتبار باشد.

نوبت اول

شرایط محل وقوع ملکاجاره بهاء ماهانه )ریال(کاربرینام ملک
ساختمان و انبار 
عرضه محصوالت 
کشاورزی و دامی

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰انبار
اصفهان- بلوار کشاورز- نبش 

خیابان دکتر حسابی

- داشتن حداقل سه سال سابقه مورد تایید در زمینه 
تولید محصوالت کشاورزی و دامی - ارائه رزومه فنی در 
خصوص توانایی انجام کار  - پذیرفتن شرایط سازمان 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای ماده ۵ قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن، ملک با 
مشخصات زیر را به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
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بایرن، پیشنهاد  بارسلونا برای» لواندوفسکی« را رد کرد
باشــگاه بایرن مونیخ برای سومین بار پیشنهاد بارســلونا برای به خدمت گرفتن مهاجم لهستانی 

باواریایی ها را رد کرد.
باشگاه بارســلونا همچنان در بازار نقل وانتقاالت تابستانی جاری به دنبال به خدمت گرفتن روبرت 
لواندوفسکی از بایرن مونیخ اســت؛ اما پافشاری مدیران این باشــگاه آلمانی بر مواضع خود در 

خصوص این مهاجم لهستانی باعث شده تا بارسلونا پیشرفتی در مذاکرات نداشته باشد.
نشریه آلمانی »بیلد« گزارش داد؛ باشگاه بایرن مونیخ پیشنهاد سوم بارسلونا را هم رد کرده است، 
پیشــهادی که 40 میلیون یورو به عالوه 5 میلیون یورو پاداش های در نظر گرفته شده بوده است. 
طبق این گزارش؛ مدیران باشگاه بایرن مونیخ تنها در صورتی شروع به بررسی فروش لواندوفسکی 
می کنند که پیشنهادی 50 میلیون یورویی دریافت کنند.بهترین بازیکن جهان به انتخاب فیفا تاکنون 
در 374 بازی، آمار 344 گل زده و 72 پاس گل را با پیراهن سرخ بایرن از خود بر جای گذاشته است. 
او تاکنون به بایرن برای کسب 19 جام مختلف از جمله 8 قهرمانی در بوندس لیگا و یک قهرمانی در 

لیگ قهرمانان اروپا کمک کرده است.
 

یک خبر غیر منتظره در مورد سرمربی جوان بایرن!
به نظر می رسد یولیان ناگلزمان، سرمربی 35 ساله بایرن مونیخ قصد دارد زندگی جدیدی را آغاز 
کند.یک عکس مشترک در یک قایق تفریحی در نزدیکی ایبیزا باعث ایجاد جنجال در فوتبال آلمان 
شده و بر اساس اخبار منتشره، یولیان ناگلزمان، سرمربی جوان بایرن مونیخ به تازگی عالقه مند به 
لنا وورزنبرگر، گزارشگر و خبرنگار آلمانی شده است. روز چهارشنبه تصویری در بین هواداران آلمانی 
دست به دست شد که نشان می داد جولیان ناگلزمن و لنا وورزنبرگر در کنار هم در یک قایق تفریحی 
در نزدیکی ایبیزا حضور دارند و به نظر قرار نیست ناگلزمان این موضوع را مخفی نگه دارد. ناگلزمان 
از معشوقه دوران کودکی خود ورنا که در سال 2018 با او ازدواج کرد، جدا شده و البته آنها دارای دو 
فرزند هستند. اما به نظر می رسد سرمربی جوان بایرن در مورد رابطه جدید خود جدی بوده و حتی 
مدیران باشگاه بایرن نیز از این رابطه مطلع شــده اند. یولیان ناگلزمان که در تاریخ 23 ژوئن، 35 

ساله می شود، قصد دارد زندگی جدیدی را آغاز کند و مشکلی با علنی شدن این داستان ندارد.
 

هم تیمی طارمی، هم تیمی» مسی« و» امباپه« شد
ویتینیا ،هافبک جوان پورتو دیگر بازیکن این تیم است که جدا می شود تا به پاری سن ژرمن بپیوندد.

باشگاه پاری سن ژرمن رضایت باشگاه پورتو را برای انتقال ویتینیا هافبک 22 ساله پرتغالی گرفت. 
ویتینیا به زودی قراردادی رسمی تا سال 2027 با باشگاه فرانســوی امضا خواهد کرد و برای این 

انتقال هم 40 میلیون یورو هزینه خواهد شد.
ویتینیا محصول آکادمی پورتو است و 2 فصل قبل به صورت قرضی در ولورهمپتون هم بازی کرده، 

او به تازگی به تیم ملی بزرگساالن پرتغال هم دعوت شده و 3 بازی ملی هم انجام داده است.
 

توافق بارسلونا و تاتنهام بر سر انتقال» لینگله«
باشگاه بارسلونا و تاتنهام بر سر انتقال لینگله به توافق نهایی دست پیدا کردند و این بازیکن در آستانه 

حضور در لیگ جزیره است.
کلمنت لینگله تا تابستان 202۶ با بارسلونا قرارداد دارد. ژاوی اعتقادی به این بازیکن ندارد و او را در 
فهرست فروش باشگاه قرار داده اســت. فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی اعالم کرد 
که دو باشگاه بارسلونا و تاتنهام بر سر انتقال لینگله به توافق نهایی دست پیدا کرده اند و به احتمال 
خیلی زیاد این مدافع فرانسوی به زودی پیراهن تاتنهام را بر تن کند. بارسلونا در ماه ژانویه پیشنهاد 

جدایی قرضی را به لینگله داد؛ اما این بازیکن حاضر به جدایی نشد.

چهره روز

جایگزین کاپیتان استقالل هم مشخص شد
استقالل برای فصل آینده به دنبال جذب یک مدافع راست تخصصی خواهد بود.گفته می شود وریا 
غفوری با فوالد خوزستان به توافق نهایی رسیده و به زودی قرارداد رسمی خود را با این تیم امضا خواهد 
کرد. به این ترتیب مدافع راســت آبی ها فصل آینده را در تیمی به جز استقالل سپری خواهد کرد.اما 
آبی ها در پست وریا غفوری تنها صالح حردانی را در اختیار دارند و محمد دانشگر هم که فصل قبل هر 
از گاهی به عنوان مدافع راست به میدان می رفت، راهی سپاهان شده است. بااین حساب استقالل 
در پست کاپیتان به دنبال جذب یک مدافع لیگ برتری خواهد بود.گزینه ای که گفته می شود مهدی 
تیکدری ،مدافع گل گهر سیرجان است. تیکدری البته با تیم سیرجانی قرارداد دارد؛ اما آبی ها امیدوارند 
بتوانند با مذاکره او و گل گهر را راضی به این انتقال مهم کنند. گفته می شود احتمال معاوضه بازیکن 
میان استقالل و گل گهر هم وجود دارد. تیکدری فصل گذشته لقب گران ترین بازیکن فصل را از آن خود 
کند. بازیکنی که برخی از رســانه ها اعالم کردند گل گهر برای جذب او فقط 11 میلیارد تومان به تراکتور 

پرداخت کرد و دریافتی خودش هم از تیم سیرجانی رقمی قابل توجه بود.
 

دفاع حقوقی موثر در پرونده های »دیاباته« و »میلیچ«
معاون سابق باشگاه اســتقالل در خصوص پرونده های میلیچ و دیاباته صحبت کرد.آزاد یونسی بانه، 
معاون سابق حقوقی باشگاه استقالل گفت: با تالش و اقدام و دفاع به موقع تیم حقوقی در زمان مدیریت 
سابق، رای پرونده های شیخ دیاباته و هروویه میلیچ به نفع باشگاه استقالل صادر شده و حقوق باشگاه 
استیفا شده است.وی با اشاره به اینکه مستندات غیر قابل انکار و قابل اتکا در خصوص این دو پرونده، 
گویای تالش و پیگیری دقیق تیم مدیریت قبلی است، تصریح کرد: تالش ها در حالی صورت می گرفت 
که میلیچ بارها تهدید کرد که از استقالل غرامت قابل توجهی خواهد گرفت؛ اما با اعمال جرائم انضباطی 
مرتکب شــده و اقدامات قانونی که در آن زمان و با مدیریت احمد مددی، مدیریت وقت باشگاه انجام 
شد، اجازه ندادیم حقوق قانونی باشگاه استقالل ضایع شود.وی تاکید کرد: شیخ دیاباته هم ادعای طلب 
سنگینی از باشگاه داشت؛ اما با ادله دقیق و اعمال جرائم انضباطی موفق شدیم حق استقالل را استیفا 
کنیم.یونسی در پایان تاکید کرد: مدارک و مستندات شامل ادله های حقوقی و احکام قانونی انضباطی 

موجود است و این دستاوردها در تاریخ حقوقی استقالل کم سابقه به شمار می رود.
 

تکلیف مهاجم جنجالی پرسپولیس مشخص شد
با شرایط موجود نام مهاجم تیم پرسپولیس از لیست سرخ پوشان خارج خواهد شد.

عیسی آل کثیر که دو فصل قبل به پرسپولیس پیوسته بود، پس از مصدومیت به عمل جراحی رباط 
صلیبی پرداخت و به همین دلیل به احتمال فراوان نیم فصل اول لیگ برتر را از دســت خواهد داد. ز 
آنجایی که قرارداد این بازیکن با پرسپولیس تمام شده و به دلیل اینکه حضور او در لیست سرخ پوشان 
یک سهمیه بزرگسال را پر خواهد کرد، به همین دلیل مسئوالن باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتند تا 
نام او را از لیست خارج کنند.با این شرایط بعید است که عیسی آل کثیر حضورش در پرسپولیس تداوم 
داشته باشد و او که از نیم فصل دوم آماده بازی خواهد شــد یا باید در نیم فصل دوم به لیست سرخ 

پوشان اضافه شود یا اینکه بعد از رسیدن به آمادگی، به تیم دیگری برود.
 

تور فوالد برای جذب »تفضلی« پهن شد!
باشگاه فوالد خوزستان برای جذب رایان تفضلی پیشنهاد رسمی ارائه کرده است. تفضلی مدافع دو 
ملیتی ایرانی - انگلیسی است؛ مدافع 30 ساله ای که فصل گذشته در لیگ وان حضور داشت و پیراهن 
وایکامب را برتن کرد و حاال با پایان قرارداد در آستانه حضور در لیگ برتر خلیج فارس قرار گرفته است. 
نکته مهم این که تفضلی هفته گذشته به صورت رســمی برای دریافت پاسپورت ایرانی اقدام کرد و به 
این ترتیب امتیاز ویژه او این خواهد بود که سهمیه خارجی محسوب نمی شود و از طرف دیگر طبیعتا 

جزو 7 سهمیه لیگ برتر نیز نیست.

کافه ورزش

جمع نوابغ جمع شد؛

 جای این ایرانی بدجور 
خالی است!

هفته آینده ســومین و آخرین هفتــه از دور 
مقدماتــی رقابت های لیگ ملت هــا برگزار 
خواهد شــد  و تیم ملی والیبال ایران در چهار 
دیدار ســخت به مصاف تیم های لهســتان، 
ایتالیا، اسلوونی و صربســتان خواهد رفت؛ 
چهار قدرت والیبال اروپــا و دنیا که قطعا رقم 
زننده یک چالش بزرگ بــرای بهروز عطایی 
و تیمش خواهد بود.ایران در حال حاضر با 4 
برد و 4 باخت در رده هشتم جدول مسابقات 
قرار دارد. در حقیقت وضعیت جدول به گونه 
ای اســت که ســروقامتان هنوز برای صعود 
به فینال لیگ ملت ها شــانس دارند. با این 
وجود چهار جدال سرنوشت ساز مقابل قدرت 
های دنیا در هفته آخر تعییــن کننده خواهد 
بود.تیم ملی والیبال آرژانتین بعد از نتایج بد 
و دور از انتظاری کــه در دو هفته ابتدایی اول 
مسابقات کسب کرد، دســت به دامن پاسور 
نابغه خود یعنی لوسیانو دچکو شد. در همین 
راستا، دچکو برای هفته سوم VNL به اردوی 
آرژانتین فرا خوانده شده و تیم ملی کشورش 
را در ژاپن همراهی خواهــد کرد.از طرف دگیر 
آمریکا نیز با وجود کسب نتایج خوب طی دو 
هفته ابتدایی تصمیم گرفت پاسور فوق العاده 
خود یعنی میکا کریستنســون را به لیســت 
برگرداند و جان اسپرا در هفته پایانی مسابقات 
این بازیکن نابغه دنیای توپ و تور را با خود به 
همراه خواهد داشت.این دو نفر تنها پاسورهای 
چیره دست و به نام حاضر در هفته پایانی لیگ 
ملت ها نیستند چرا که ژاپن و لهستان میزبان 
فوق ســتاره های دیگری نظیر برونو رزنده، 
ســیمونه جیانلی و بنجامین تونیوتی نیز در 
پست پاسوری خواهند بود.اما با وجود همه 
این نام های بزرگ، غیبت یک فوق ستاره توی 
ذوق می زند. نابغه والیبــال ایران که چندی 
پیش از بازی های ملی خداحافظی کرد و دیگر 
او را با پیراهن تیم ملی ایران در مسابقات بین 
المللی نخواهیم دید. قطعا حضور معروف در 
کنار این نام ها می توانست جذابیت هفته آخر 
VNL را دو چندان کند اما باید با این حقیقت که 
دیگر او را در سطح ملی نخواهیم دید، کنار آمد. 

اخبار جهان

وز عکس ر

ذوب آهن یک مدافع 
جدید جذب کرد

آرمان اکــوان، مدافع تیــم آرمان 
گهر سیرجان با عقد قراردادی دو 
ســاله به تیم ذوب آهــن اصفهان 
پیوست. این بازیکن تاکنون سابقه 
حضور در تیم های گل  گهر سیرجان، 
مس کرمان، نیروی زمینی و نفت 
مسجد سلیمان را در کارنامه دارد.

لیونل مسی و کریســتیانو رونالدو به سال های پایانی دوران ورزشی خود 
نزدیک می شوند و سال 2022 احتماال آخرین فرصت این دو بازیکن برای 
کسب جایزه توپ طال و تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان است. این دو 
فوق ستاره بزرگ، هر دو در سال های اخیر در تورنمنت قاره ای با لباس تیم 

ملی به عنوان قهرمانی دست یافته اند. 
این اتفاق در سال 201۶ و با فتح یورو توسط پرتغال برای کریستیانو رونالدو 
و یک سال قبل در لباس آلبی سلسته در کوپا آمه ریکا برای لیونل مسی رخ 
داد. اما هیچ کدام تا به حال موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی 
نشــده اند و جام 2022 احتماال آخرین فرصت لیونل مســی و کریستیانو 
رونالدو برای رسیدن به این هدف اســت. تیم ملی آرژانتین مدت هاست 
مغلوب نشده و لیونل مسی و دیگر شــاگردان لیونل اسکالونی در بهترین 

شرایط در سال های اخیر قرار دارند. 
از سوی دیگر در ترکیب تیم ملی پرتغال نیز ســتاره های نوظهوری وجود 
دارند که می توانند کریســتیانو رونالدو را در راه رسیدن به عنوان قهرمانی 
جهان یاری کنند. اگر هر کدام از این دو فوق ستاره قهرمانی در جام جهانی 
را تجربه کنند، آنگاه می توانند ادعای تبدیل شدن به بهترین بازیکن تاریخ 
فوتبال را در سر داشته باشند. اما در رده باشگاهی شرایط برای لیونل مسی 
و کریستیانو رونالدو متفاوت است. اگر ستاره پرتغالی در اولدترافورد بماند، 
بعد از نزدیک به دو دهه غیبت در لیگ قهرمانان را تجربه کرده و نمی تواند 

آمار 140 گل خود را افزایش دهد و این بدترین خبر ممکن برای اوست. 
البته شــایعاتی هر روزه در مورد جدایی رونالدو از یونایتد مطرح می شود 
و به نظر می رسد او قصد دارد به هر ترتیبی فصل بعد نیز در لیگ قهرمانان 

حاضر شود.
 اما لیونل مسی نیز در اولین فصل حضور در پاری سن ژرمن اصال عملکرد 
خوبی نداشته و حتی از سوی هواداران نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. 

در صورت ناکامی در فصــل دوم، می توان لقب یکی از بدترین ســرمایه 
گذاری های تاریخ فوتبال را به انتقال لیونل مسی به پاریس اطالق کرد. 

هدف مسی 125 گله، کاهش فاصله با رونالدو در صدر جدول گلزنان تاریخ 
لیگ قهرمانان است. 

در حقیقت به نظر می رسد این آخرین سالی است که کریستیانو رونالدو 
و لیونل مسی شــانس بردن توپ طال را همچنان دارند. ستاره 37 ساله 
پرتغالی بــه دنبال کاهش جوایز خود با مســی به عدد یــک بوده و گلزن 
آرژانتینی نیز می خواهد با هشــت توپ طال، کاری کند که حتی رســیدن 
به او نیز در فکر کســی جای نداشته باشــد. بدین ترتیب به نظر می رسد 
رقابت تقریبا دو دهه ای کریســتیانو رونالدو و لیونل مســی به راند آخر 
 رســیده و باید دید 2022 برای کدام یــک تبدیل به ســالی خاطره انگیز 

خواهد شد.

آخرالزمان باالخره فرا رسید!

    ازکنجکاوی و پیش بینی؛ دل شیر یا قلب سرد؟

  مورایس مکار و ساپینتوی عجیب و غریب
احمدرضا خلیلی به نظر می رسد دو سرمربی مطرح و مشهور 
فوتبال پرتغال، شــرایط لیگ برتر ایران را در 
فصل جدید دگرگون سازند.دو سرمربی جوان استقالل و سپاهان یعنی فرهاد 
مجیدی و محرم نویدکیا، در پایان فصل و به دالیلی مختلف از این دو تیم جدا 
شدند و ریکاردو ســاپینتو و ژوزه مورایس به ترتیب هدایت آبی های تهران و 
طالیی پوشان اصفهان را به عهده گرفتند. مورایس رفیق صمیمی ژوزه مورینیو، 
ســرمربی بزرگ فوتبال پرتغال بوده و ســاپینتو نیز یک مربی با مختصات 
رفتاری خاص و البته تاکتیک های هجومی نام دارد. حاال خبرنگار ســایت 
ورزش سه مصاحبه ای با ژوگو هلیو، خبرنگار نشریه اجوگو در مورد حضور دو 
ســرمربی پرتغالی روی نیمکت دو تیم مطرح فوتبال ایران و البته عملکرد 

ستاره هایی مانند مهدی طارمی و پیام نیازمند در لیگ پرتغال داشته است.

   سرمربی جدید سپاهان- مثل برادر مورینیو
ژوزه مورایس از طرفداران فوتبال سازمان یافته و با حمایت بازیکنان خط 
دفاعی است و دوست دارد تاکتیک های تیمش را با سبک بازی حریف 
تطبیق دهد. همچنین اســتراتژی  بازی تیم او داشــتن مالکیت توپ و 
برتری مقابل حریف با این روش اســت. رابطه ژوزه مورایس با مورینیو 
برادرانه و دوستانه بوده و سرمربی مشهور پرتغالی بارها دیدگاه مورایس در 
مورد فوتبال را ستوده و او را تشویق کرده تا به عنوان سرمربی حرفه ای کار 
کند.زمانی که مورینیو مربیگری تیم دوم بنفیکا را به عهده داشت با ژوزه 
مورایس مالقات کرد. اما او دعوت مورینیو برای رفتن به اسپورتینگ را رد 
کرده و در آن مقطع احساس می کرد هنوز آماده این کار نیست، اما در نهایت 
ژوزه مورایس در سال 2009 و در اینتر به آقای خاص پیوست. ژوزه مورایس 
در حال حاضر نزدیک به بیست ســال تجربه کار در خارج از کشور داشته، 
اما او هنوز رویای یک پروژه در پرتغال را در ســر می پروراند. این سرمربی 
اخیرا یک سکته را از سر گذرانده و خوش شانس بوده که دوباره به زندگی 
بازگشته است.مورینیو سرمربی تیم اصلی بنفیکا بود و ژوزه مورایس مربی 
تیم دوم. سپس ژوزه راهی اسپورتینگ شــده و او از مورایس دعوت کرد 
تا با مورینیو به این باشــگاه برود. اما مورایس اعالم کرد که آمادگی کمک 
به مورینیو را نداشته و این موضوع را به خود او نیز اطالع داد. پس ژوزه به 
مورایس گفت که یک روز ما دوباره با هم کار می کنیم. تو آنقدر مرد بودی که 
اعتراف می کردی که آماده نیستی و این اتفاق در نهایت رخ داد.سازماندهی، 
طرز تفکر، آرامش، شجاعت، عمل گرایی برای کسب پیروزی، نحوه ارتباط 
او با بازیکنان به منظور آگاه ساختن آنها از اهمیت تعهدشان و ... چیزهایی 
است که مورایس از مورینیو آموخت. در عین حال کار کردن با مورینیو لذت 
بخش است. فوتبال حرفه و عالقه مورایس بوده و برای کسب درآمد وارد 
این حرفه نشده است. او در تاریکی قرار داشته و نمی دانسته که قرار است 

بازیکن شود یا مربی. او در گذشــته روزگاری را با 300 یورو سپری کرده و 
البته در مقطعی بیش از 100 هزار یورو در ماه نیز درآمد داشت.

   سرمربی استقالل؛ مردی با دل شیر
ساپینتو ،فوتبال انفجاری و تهاجمی را دوست دارد، اما مورایس محتاط 
تر و روشمندتر است. از جنبه رفتار شخصی، ساپینتو احساساتی تر بوده 
و او اعتراض می کند که این همیشــه و به خصوص هنگام تحت فشار 
گذاشتن داوران، ویژگی خوبی نیست. ساپینتو شخصیت خاصی داشته 
و از دوران بازی اش و زمانی که بازیکن تیم ملی پرتغال بود نیز تبدیل به 
ویژگی منحصربه فرد او شده است. او شخصیتی جنجالی داشته و  گاهی 
اوقات حساسیت برانگیز  اســت. هیچ کدام از این دو سرمربی سیستم 
واحدی برای بازی کردن ندارند، اما ساپینتو عالقه مند به دو روش بازی 
3-4-3 و 2-5-3 است.ریکاردو سا پینتو، ســبک بازی تیمش را بر 
اســاس عملکرد بازیکنان خط میانی بنا کرده و پویایی سه بازیکن خط 
میانی، چه در دفاع و چه در حمله برای تیمش بســیار مهم اســت. یک 
هافبک با کیفیت، با توانایی موقعیت سنجی برای ایجاد تعادل بین تیم 
در تمام دقایق بازی، برای سبک بازی این سرمربی مهم است.داستان 
ریکاردو ساپینتو در زمین بسیار جالب بود، مردی همیشه آماده عصبی 
شدن و ایجاد جنجال. اما بیش از هر اتفاقی ناشی از شخصیت عجیب و 
غریب ساپینتو، در خاطره بسیاری از هواداران کاریزما، فداکاری، اشتیاق و 

قدرتی که او همیشه در طول 17 سال زندگی حرفه ای خود نشان داد، باقی 
مانده است. در آلواالده رابطه او با هواداران به گونه ای بود که ساپینتو تبدیل 

به یک اسطوره و شیر ابدی شد، یا بهتر است بگوییم، مردی با دل شیر.

   دو ستاره ایرانی با دو سرنوشت متفاوت در پرتغال
   مهدی طارمی؟ ایرانی هایی که در لیگ پرتغال بازی می کنند همگی 
مورد توجه هستند. طارمی نیز بابت گلزنی و عملکردش در تیم قهرمان 
یعنی پورتو مورد توجه قرار می گیرد. سبک حرکات او کامال مورد پسند 
سرجیو کونسیسائو است و البته این سرمربی سبک بازی طارمی را از 
بسیاری جهات اصالح کرده اســت. مهدی طارمی بازیکنی قدرتمند در 

نوک خط حمله، حرکات مورب و البته تمام کنندگی است.
   پیام نیازمند: همچنان مورد توجه برخی باشگاه های ایران قرار گرفته، 
اما به نظر نمی رسد پورتیموننسه در حال حاضر به فکر کنار گذاشتن این 
ســنگربان ملی باشــد، به خصوص از این بابت که وضعیت ساموئل 
همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. برای توضیح بهتر باید بگوییم که 
این سنگربان برزیلی که طی دو فصل اخیر در ترکیب ثابت بوده، مورد 
توجه اودینزه قرار گرفته و اگر شــاید با او مذاکره و توافق حاصل شود، 
آلگاروه بخواهد پیام را حفظ کند. در صورت ماندن ساموئل، شرایط این 
دروازه بان ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد و امکان انتقال احتمالی نیز 

فراهم خواهد شد. 

/////////////////
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معاون شهرسازی منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان از صدور اولین پروانه الکترونیک شهر در این منطقه 
از طریق سامانه »سرای ۱۰« خبر داد و گفت: شهرسازی الکترونیک در راستای شفافیت که به نوعی از 
مصوبات شورای اسالمی شهر و دستور شهردار اصفهان بوده است، در حوزه معاونت شهرسازی پیگیری 
می شود و در دســتور کار قرار گرفت.امین ا...گلکار در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: منطقه ۱۳ بین مناطق 
پانزده گانه شهرداری اصفهان در سیستم »سرای ۱۰« به عنوان پایلوت انتخاب شد که با ارتقای سرای ۸ به 
سرای ۱۰، ساماندهی ارتفاعات برای شهروندان شفاف سازی و به صورت الکترونیکی انجام می شود.وی 
تصریح کرد: معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان در سیستم سرای ۱۰، همسان سازی ارتفاعات شهر 
اصفهان را تا شش طبقه روی پیلوت اصالح کرد تا شهروندان در صورت داشتن تمام شرایط ارتفاع پذیری 
بتواند نسبت به درخواست پروانه اقدام کنند. معاون شهرسازی منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شهروندان در سیستم سرای ۱۰ اطالعات مالکیتی و پالک خود را ثبت و نسبت به نوبت بازدید پالک بدون 
مراجعه به شهرداری اقدام می کنند، خاطرنشان کرد: در ادامه مامور بازدید نسبت به بازدید پالک و درج 
اطالعات شامل درج مساحت پالک، گذربندی، مساحت پالک شمالی، سند مالکیت و رعایت حقوق 
مجاوران را ثبت و مشخص می کند که پالک مورد نظر تا چه حد قابلیت ارتفاع دارد. وی با اشاره به صدور 
اولین پروانه الکترونیک شهر در سامانه سرای ۱۰ در منطقه ۱۳ شهرداری، اضافه کرد: یکی از شهروندان 
با استفاده از سیستم سرای ۱۰ وارد عمل شد و پس از تکمیل اطالعات در سامانه و طی مراحل ذکر شده، 
درخواست پروانه را که زمان بسیار کمی در جریان بود، ارسال کرد و پروانه ساختمانی برای اولین ساختمان 
صادر شد. گلکار با بیان اینکه پروانه شهرسازی الکترونیک به نوعی با درخواست الکترونیکی شهروند ظرف 
مدت بسیار کوتاهی صادر و با رضایت شهروندان و شهرداری روبه رو شد، تصریح کرد: طرح شهرسازی 
الکترونیک از ابتدای تیرماه امسال در اصفهان با شعار »در خانه پروانه بگیرید« اجرایی شده است.وی 
افزود: کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، حذف امضاهای طالیی، غیرحضوری شدن فرآیند صدور 

پروانه و شفافیت در هزینه های پرداختی، از جمله اهداف طرح شهرسازی الکترونیک است. 
 

مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبرداد:

حل معضل ترافیک با نسخه »بی  آر تی«
مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، توسعه حمل ونقل 
ریلی را زمان بر و هزینه بر دانست و گفت: با بودجه های فعلی نمی توانیم ظرف مدت کوتاهی معضل 
ترافیک اصفهان را حل کنیم، اما با توسعه خطوط بی آر تی)BRT( می توانیم با هزینه و زمان کمتر، 
دسترسی شهروندان به حمل ونقل عمومی را تسهیل کنیم.حمید آقایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به پیش بینی ۱۱ خط بی آرتی برای اصفهان، اظهار کرد: با اجرای این خطوط شــهروندان دسترسی 
راحتی به حمل ونقل عمومی پیدا می کنند و در بررسی هایی که مشــاور پیش ازاین انجام داده بود، 
شهروندان می توانند ظرف ۱۰ تا ۱۲ دقیقه به اتوبوس دسترسی پیدا کنند.وی با اشاره به اجرای خط 
یک بی آر تی اصفهان از پایانه باقوشخانه تا پل زندان، گفت: این خط روزانه حدود ۱۰۰ هزار مسافر جابه 
جا می کند. خط دوم از میدان قدس تا میدان جمهوری است که حدفاصل میدان قدس تا بزرگمهر 
با خط اول هم پوشانی دارد. خط سوم نیز در خیابان جی حدفاصل پایانه ارغوانیه تا میدان احمدآباد 
راه اندازی شده و از احمدآباد تا پایانه خرم تغییر مقطع عرضی در خیابان ها در حال انجام است. در 
این مســیر خط پرش برای عبور و مرور اتوبوس ها پیش بینی کرده ایم تا بتوانیم با ایستگاه هایی که 
در طول مسیر پیش بینی کرده ایم سرفاصله اتوبوس ها را تنظیم کنیم.مدیرکل امور اجرایی ترافیک 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه خط چهارم بی آر تی در خیابان هشت 
بهشت غربی و شرقی اجرا می شود، تصریح کرد: این خط از خیابان عالمه امینی شروع شده و انتهای 
آن به میدان امام حسین)ع( و سپس به خیابان شیخ بهایی و آتشگاه می رسد که تا سه راه درچه را 
پوشش می دهد، یعنی خط شرقی غربی بسیار خوبی است که سعی می کنیم این خط را تا اواسط 
تیرماه امسال راه اندازی کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. فعال این خط جزو اولویت های ماست که 

قسمت آتشگاه هنوز انجام نشده و در برنامه راه اندازی است.

در سفر وزیر بهداشت به اصفهان انجام شد؛

اختصاص۱۲هزارمیلیاردبرایتوسعهبیمارستانها

صبح پنجشنبه وزیر بهداشت در سفر نیم روزه خود به اصفهان، ابتدا از 
بیمارستان تخصصی سیدالشهدا)ع( بازدید کرد؛ در همین راستا پنج 
پروژه نیز به دنبال بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان سیدالشهدا)ع(، 

افتتاح شد.
به گزارش ایمنا وزیر بهداشــت به منظور بازدید از وضعیت بهداشت و 
درمان شهرستان های شــهرضا و دهاقان و افتتاح بخش های جدید 

بیمارستان سیدالشهدا )ع( به اصفهان سفر کرد.
»بهرام عین اللهی« در سفر نیم روزه خود به اصفهان، ابتدا از بیمارستان 
تخصصی سیدالشهدا )ع( و سپس از شهرستان های شهرضا و دهاقان 
بازدید داشت و در انتها اســتان اصفهان را به مقصد آباده شیراز ترک 
کرد. همچنین در بازدید از بیمارســتان سیدالشــهدا )ع( پنج پروژه 

افتتاح شد.
وزیر بهداشت به همراه رئیس دانشگاه و جمعی از مسئوالن و خیران 
سالمت استان، در نخستین بازدید ســفر نیم روزه خود از بیمارستان 
سیدالشــهدا )ع(، اقدام به افتتاح توســعه خدمــات تخصصی این 
بیمارستان، افتتاح توسعه خدمات درمانی، توسعه بخش های بالینی، 

افتتاح توســعه خدمات رادیوآنکولوژی بیمارســتان و افتتاح توسعه 
خدمات تشخیصی، کرد.

آماده سازی ایمن و اســتاندارد داروی شــیمی درمانی با زیربنای ۶۰ 
مترمربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال با کمک خیران ســالمت، احداث 
ساختمان توســعه بخش رادیوانکولوژی با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال با 
زیربنای ۱۰ هزار متر مربع، بهره برداری از دســتگاه سی تی سیموالتور 
با اعتبــار ۲۰۰ میلیارد ریــال و تجهیــز و بهره بــرداری از بخش پیوند 
سلول های بنیادی با شش تخت استاندارد با قابلیت پیوند اتولوگ و 
آلوژن و با زیربنای ۵۲۰ متر مربع با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و بازسازی 
بونکر شماره دو و نصب راه اندازی و بهره برداری از دستگاه شتاب دهنده 
توموتراپی )Radixact۹( بــا اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریــال از جمله این 
پروژه ها اســت که توســط وزیر بهداشــت مورد افتتاح و بهره برداری 

قرار گرفت.

220 بیمارستان درحال تکمیل در کشور
عین اللهی در حاشیه بازدید از بیمارســتان سیدالشهدا )ع( در جمع 

خبرنگاران، اظهار کرد: از زمان روی کار آمدن دولت جدید تاکنون، بالغ 
بر ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توســعه بیمارستان ها اختصاص یافته 
است. ۲۲۰ بیمارستان در کشــور درحال تکمیل بوده که بهره برداری از 

آن ها جزو اولویت های وزارت بهداشت است.
وی سرطان را یکی از مشکالت شایع و عمده سیستم بهداشت و درمان 
دانست و افزود: در راستای اینکه داروهای این بیماران به لحاظ اینکه 
عمدتًا وارداتی است و با نوســانات قیمت دالر تغییر قیمت می دهد، 
توافق شــد که هیچ تغییری در وضعیت داروهای سرطانی از نظر ارز 

ترجیحی صورت نگیرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه آمار دقیقی از ســرطان در کشور نداریم و 
بسته به نوع سرطان تعداد مبتالیان متفاوت است، خاطرنشان کرد: 
آنچه امروز اهمیت دارد، پیشــگیری اســت. امروزه با شیوع سرطان 
در زنان به ویژه ســرطان ســینه مواجه هســتیم؛ لذا مراکز متعددی 
برای ایــن منظور در نظر گرفته شــده اســت که در مراحــل ابتدایی 
 ســرطان شناســایی و منجر به درمان و کاهش ســرطان ســینه در 

کشور شود.

مدیرعامل ســازمان قطارشــهری اصفهان و حومه 
با بیان اینکه در محدوده احداث ایســتگاه متروی 
ابن سینا شــیء خاصی از نظر میراثی کشف نشده 
اســت، گفت: با توجه بــه اینکه بایــد محل خروج 
دســتگاه های حفار مکانیزه خط دوی مترو حدود 
سه سال در چهارراه ابن سینا وجود داشته باشد، یک 
میدان برای کاهش تعارض بــه ترافیک آن احداث 
می شود.سید محسن واعظی فر اظهار کرد: ایستگاه 
ابن ســینا، یکی از ایســتگاه های مرکزی خط دوی 

متروی اصفهان است که مناقصه احداث آن در آخرین 
روزهای سال گذشته برگزار شد، اما برای جلوگیری 
از کاهش فروش کسبه اطراف چهارراه ابن سینا در 
آستانه عید نوروز و همچنین تأمین آسایش مسافران 
نوروزی، آغــاز عملیات اجرایی آن به ابتدای ســال 
جاری موکول شد.وی با بیان اینکه با توجه به بافت 
تاریخی محدوده احداث ایستگاه متروی ابن سینا، 
عملیات اجرایی آن با حضور مشاور و پیمانکار سازمان 
میراث فرهنگی آغاز شده است، ادامه داد: در ادامه، 
عملیات کاوش میراثــی در این محدوده آغاز و پس 
از گذشــت مدتی، به تازگی این عملیــات به اتمام 
رسید و گزارش آن نیز صادر شد.مدیرعامل سازمان 
قطار شهری اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: طبق 

گمانه زنی های زمین شناســی، تا عمق حدود هفت 
متر، خاک محدوده احداث ایستگاه متروی ابن سینا 
شامل نخاله های ساختمانی و »خاک دستی« بود 
که کارشناسان میراث فرهنگی در گزارش خود به این 
موضوع اشاره کردند که »شیء خاصی از نظر میراثی 

در این محدوده کاوش نشد«.
وی با بیان اینکه احداث ایســتگاه متروی ابن سینا 
با حضور و نظارت کارشناسان میراث فرهنگی ادامه 
یافت، تصریح کرد: بخش عمده ای از این ایســتگاه 
به صورت زیرزمینی و با عمق ۲۰ تــا ۳۰ متر احداث 
خواهد شــد و در مرکز این چهارراه نیز، محل خروج 
دستگاه های حفار مکانیزه )TBM( خط دوی متروی 

اصفهان پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه خبر داد:

احداث ایستگاه مترو ابن سینا با حضور کارشناسان میراث فرهنگی

از زمان روی کار آمدن دولت جدید تاکنون، بالغ بر ۱۲ 
هزار میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان ها اختصاص 
یافته است. ۲۲۰ بیمارستان در کشور درحال تکمیل بوده 
که بهره برداری از آن ها جزو اولویت های وزارت بهداشت 

است

 مسجد  »پا درخت سوخته«  بالتکلیف بین میراث
 فرهنگی و اوقاف

مسجد پا درخت سوخته بازار هارونیه اصفهان از آثار نادر به جا مانده دوران شاه طهماسب صفوی 
است که مسائل حفاظتی آن بین سازمان میراث فرهنگی و اداره کل اوقاف، بال تکلیف مانده است.

بــه گــزارش ایرنــا، مســئول پایگاه 
یــگان حفاظتی اداره میــراث فرهنگی 
شهرســتان اصفهان درباره مســئولیت 
حفاظت از مساجد ثبتی ازجمله  مسجد 
»پا درخت ســوخته« و حراســت آن 
توسط ســازمان میراث فرهنگی اظهار 
داشــت: حفاظت اولیه این مساجد بر 
عهده هیات امنای مسجد است  اما در 
مورد نصب حفاظ فلزی برای در قدیمی 
این مسجد باید موضوع بصری آن نیز 

مدنظر قرار گیرد.
محمدعلی هاشمی افزود: البته برای برخی از مساجد در همان حوالی نرده های فلزی برای حفظ 
و حراست نصب شــده اما در کل مالکیت این مســجد و تامین هزینه های آن با  اداره کل اوقاف 
و امور خیریه است و فقط ما به عنوان کارشــناس مرمت می توانیم برای نحوه مرمت و حفاظ آن 

وارد عمل شویم.
مسئول پایگاه یگان حفاظتی  میراث فرهنگی اداره  شهرستان اصفهان تصریح کرد: حفاظت این 
بنا بر عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه اســت ؛ زیرا تمامی این مساجد دارای مغازه های وقفی 
برای  رفع امورات مسجد دارند و فقط برای استعالم نحوه مرمت با سازمان میراث فرهنگی باید 

مشورت کنند.
وی ادامه داد : ما بازدید روزانه از مســاجد داریم و با کســبه و هیئت امنا مســاجد در ارتباطیم و 
نامه نگاری بودجه ای هم  برای مرمت و هم  حفاظت انجام می شود که برای این مورد خاص نیز 
باید  مسئول و متولی مسجد بررسی و درنهایت  به صورت مشارکتی و یا الکترونیکی برای حفاظت 

آن تصمیم گیری شود.
اما حجت االسالم والمســلمین اصغر توســلی، معاون حقوقــی اوقــاف اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان درباره حفظ و مرمت بناهای اوقافی و تاریخی گفت: هر جا که مســجد، 
حسینیه،امامزاده و مکان مذهبی باشد ازلحاظ مالکیت طبق ماده ۳ قانون تشکیالت و اختیارات 
ســازمان اوقاف وامورخیریه وبنابر شــخصیت حقوقی مصرح در قانون  متعلق بــر هر موقوفه 
محسوب می شود و  چنانچه منبع درآمدزا به عنوان موقوفات  آن نیز  وجود داشته باشد باید صرف 

اموری که واقف مشخص کرده است هزینه و به مصرف برسد.
وی درباره مســجد قدیمی پا درخت ســوخته بیان داشــت:  با توجه به اینکه این مکان مقدس 
به عنوان مســجد و جزو بناهای میراثی و با قدمت باالســت و هزینه های زیــادی جهت حفظ و 
نگهداری آن موردنیاز اســت و درآمد رقبات موقوفه مسجد پاســخگوی هزینه های  روزمره را به 
دلیل قلت رقبات  و داشتن ســرقفلی متصرفان ندارد؛ باید در این خصوص اداره میراث فرهنگی 
نیز در جهت تخصیص اعتبار جهت این مکان و مکانه ای مشــابه اقداماتــی انجام دهد. معاون 
حقوقی اوقاف اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان  تصریح کرد:چنانچه مکان مقدس 
به ثبت میراث فرهنگی رســیده باشد، برای حفظ، نگهداری و حراســت ازلحاظ قانونی اجازه هر 
نوع تعمیرات و حفظ و نگهداری  آن باید زیر نظر کارشناســان میراث فرهنگی انجام  و اعتباراتی 

نیز  برای تعمیرات و نگهداری این امکان در نظر گرفته شود  تا جوابگوی هزینه های آن باشد.
بر پایه برخی برآوردها اســتان اصفهــان دارای بیش از ۲۲ هزار اثرتاریخی اســت و از قطب های 

گردشگری فرهنگی در ایران به شمار می رود.

با مسئولان

چهره روزخبر

مدیر پروژه چهارباغ عباسی:

درختان پوسیده چهارباغ 
عباسی رفع خطر می شود

مدیر پروژه چهارباغ عباســی با بیان اینکه 
تعــدادی از درختان نارون موجــود در این 
گذر فرهنگی بــه دلیل پوســیدگی درونی، 
رفع خطر شــدند، گفت: رفــع خطر درختان 
آفت زده و بیمار برای جلوگیری از انتقال این 
بیماری ها به دیگر درختان طبق نظر تیم های 

گیاه پزشکی انجام می شود.
محمدعلی سمیعی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: روز _پنج شنبه نهم تیرماه_ 
و جمعه _دهم تیرماه_ تعدادی از درختان 
نارون چهارباغ عباســی به علت پوسیدگی 
درونی با همکاری کارشناســان ســازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان که 
به صورت مرتبط در زمینه فضای سبز این گذر 
فرهنگی دقت الزم را دارند، رفع خطر شدند. 
وی با بیان اینکــه دو اصله درخت نارون در 
گذر فرهنگی چهارباغ دچار آفت زدگی کامل 
شده است، اضافه کرد: این درختان به دلیل 
وجود آفت و خشکسالی، از درون پوسیده 
شده است که این پوسیدگی موجب کاهش 
آب رســانی به قســمت های باالیی درخت 
می شــود و در نتیجه ممکن است وزش باد 

شدید سبب سقوط یا شکستگی آنها شود.
مدیر پروژه چهارباغ عباســی خاطرنشــان 
کرد: از تمام شــهروندان درخواست داریم 
در صورت مشــاهده چنین مواردی، مراتب 
را به اطالع مدیریت پروژه چهارباغ عباسی 
برســانند یا از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ 

اعالم کنند.
وی تصریــح کــرد: موضوع رصــد و پایش 
درختان چهارباغ عباســی که برخی از آنها تا 
حدود ۱۰۰ سال سن دارد، با توجه به دستور 

شهردار اصفهان در حال انجام است.
ســمیعی تاکید کرد: در تالش هستیم سال 
آینده یک برنامــه جامع و کامــل در حوزه 
فضای ســبز چهارباغ عباســی با همکاری 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان تدوین و شور و نشاط اجتماعی را در 

این حوزه به شهروندان تقدیم کنیم.

رییس مرکز اورژانس استان خبرداد:

آغاز طرح تابستانه اورژانس اصفهان 
رییس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ۱۵۹ پایگاه اورژانس استان اصفهان در طرح تابستانه امسال فعال است. فرهاد حیدری در گفت وگو با مهر با اشاره 
آغاز طرح امداد تابستانی اورژانس استان اصفهان اظهار داشت: این طرح با هدف پیشگیری و پاسخ به حوادث ترافیکی و گرمازدگی از ابتدای تیرماه جاری 
آغاز به کار کرد.وی با بیان اینکه این طرح تا ۳۰ شهریور ماه اجرایی خواهد شد، افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه مهم ترین حوادث سال های 
گذشته در ایام تابستان آمادگی برای کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی و گرمازدگی برنامه ریزی صورت گرفته است.رییس مرکز اورژانس استان اصفهان 
با بیان اینکه همه بیمارستان ها وپایگاه های اورژانس استان اصفهان در طرح تابســتانه در حالت آماده باش هستند، ابراز داشت: باید توجه داشت که برای 
هماهنگی بهتر با دیگر نهادهای همکار از جمله هالل احمر، پلیس راه و راهور، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و … جلسات مشترکی را برگزار کرده ایم.وی 
با اشاره به استقرار آمبوالنس های اورژانس استان در محورها مواصالتی در خارج از پایگاه در ساعت ۲۰ تا ۲۳ ابراز داشت: این اقدام به منظور تسریع در ارائه 

خدمات در حوادث احتمالی انجام می شود. همچنین آمبوالنس های اورژانس در ایام تعطیل از ساعت ۹ الی ۱۲ مستقر می شوند. 

هم رکاب شو

وز عکس ر

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

با فــرا رســیدن فصــل گرمــا یــک ناتــرازی در مصرف بــرق ایجــاد می 
 شــود کــه بهتریــن راه بــرای تعــادل آن مدیریــت مصــرف برق اســت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قدر دانی کرد.

 شرکت توزیع برق اصفهان ۸۰ درصد تعهدات مدیریت مصرف

 را در بخش روشنایی عملیاتی کرد 

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

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

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

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

سالمت خانواده خود بیندیشیم.
-3

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

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

صرفه جویی در مصرف برق را جدی بگیریم.
-5

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

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

نصب کنید.
-7

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

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

هوشمند استفاده کنید.
-9 

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

مسئولیت شما نسبت به آینده انرژی کشور است.
-10

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

خانواده کمک کنیم. 
-11

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

طبیعی و تابش آفتاب لذت ببریم.  
-12

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

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

را تمیز کنیم.
-14

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

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

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

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

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

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

مصرفی ما کاهش می یابد.

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

کاهش می دهد.
-20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصرف استفاده کنید.
-27

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

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

کنیم.
-29

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

کنیم.
-30

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

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

مصرف به طور همزمان استفاده نکنید.
-32

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

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

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

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

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

35 توصیه برای صرفه جویی برق در روزهای داغ تابستان

موج

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه  09   تیر   1401
30  ذی القعده   1443

30   ژوئن  2022
 شماره 3564   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

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

وبای مجازی  و  حقیقی!

معاون استاندار:

نرخ بیکاری در اصفهان 
روند کاهشی دارد

محصول آکادمی 
سپاهان؛ با جانشین 
»وریا« در استقالل

افزایش آمار غرق شدگی، 
 سوختگی و مصدومان 
تصادفات در اصفهان

آزادسازی 60 هکتار از 
 اراضی بستر دریاچه

 سد زاینده رود

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

از اصفهان 

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

آغاز پیش ثبت نام اعزام به پیاده روی 
اربعین از فردا

5

4

3

7

5

3

5

3

5

6

کیفیت زعفران اصفهان بیشتر از 
خراسان است

رسیدگی به 348 پرونده حقوقی 
مددجویان اصفهانی 

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

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

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

نوبت دوم

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

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

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

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

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

401-2-159

اجرای عمليات توسعه 
شبكه فاضالب محالت 

مختلف شهر درچه خميني 
شهر  )با ارزیابی کیفی(

1,122,000,000  33,065,826,068جاری

401-2-160
ترميم ترانشه و آسفالت 

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

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

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

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

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

3

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

م الف: 1343639 شركت گازاستان اصفهان

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

نوبت اول

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

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

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

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

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

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

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

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

41934 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
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