
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان می گوید:طرح های نیمه تمام باالی ۶۰ درصد از سال ۹۷ تا کنون به دلیل افزایش نرخ ارز نتوانستند 
ماشین آالت مورد نیاز خود را وارد کنند، برای تکمیل این طرح ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز است .
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قیمت: 3۰۰۰ تومان
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سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبرداد:

کاهش ذخیره گروه خونی O منفی در اصفهان

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

آماده باش اکیپ های تعمیرات برق در اصفهان

2

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: یک هزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام 
در استان اصفهان وجود دارد؛

اصفهان؛ همه چیز تماِم ناتمام!

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

 مدارس اصفهان 1۶ هزار 
و 5۰۰ نیرو کم دارد

رییس پلیس راهور استان:

خدمات پلیس راهور 
اصفهان به صورت آنالین 

ارائه می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان:

برخی اظهارات درباره 
 پتروشیمی ها خالف 

واقع است
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 تورم افسار گسیخته، 
کمر مردم را خم کرده است

3

   رییس اداره مدیریت راه های استان مطرح کرد: 
هشدار سطح نارنجی وقوع سیل در استان اصفهان؛

    توصیه های رهبر انقالب در دیدار 
با ائمه جمعه:

ائمه جمعه با رفتار 
خود امر به تقوا کنند

 در بخش های جنوب و جنوب غرب استان با سیل 
و بارش شــدید بــاران مواجه هســتیم و اگرچه 
امیدواریم این بارش ها شرایط خشکسالی را اندکی 
تلطیف کند، اما با توجه به تجربیات اســتان های 
فارس، سیستان و بلوچســتان و کرمان، از مردم 
می خواهیم که اصال در حاشیه رودخانه های فصلی، 

مسیل ها و ... توقف نکنند. این یک هشدار جدی است
5

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد:
 احتماال با ساخت سد در ترکیه 

با این کشور درگیر می شویم

 حیات یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای فعال 
غرب آسیا با تهدیدات زیادی روبروست 

زخم های نهفته بر جان بازار اصفهان
7
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

چهارشنبه 29 تیر  1401 / 20ذی الحجه 1443 / 20 جوالی  2022 / شماره 3580

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/38 مورخ 1401/02/06 شورای اسالمی شهر مجلسی، امور 
مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، رفت و روب شــهری، جمع آوری پسماندهای خانگی و حمل تا مخزن زباله را 
مبلغ پایه کارشناسی 37/701/758/053 ریال )سی و هفت میلیارد و هفتصد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت 
هزار و پنجاه و سه ریال( برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار 
نماید. بنابراین از کلیه اشــخاص مذکور دعوت می گردد، از تاریخ 1401/04/29 لغایت 1401/05/06 جهت اخذ اســناد 
مناقصه به سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و تا انتهای ساعت اداری تاریخ 

1401/05/18 پیشنهادات خود را در این سامانه بارگزاری نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ 1/885/087/903 ریال معادل 5 % کل مبلغ پایه کارشناسی را تحت 
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام 

و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری 
مجلسی ضبط خواهد شد. 

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852-031 )امور مالی شهرداری( تماس حاصل نمایید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان کوثر- شهرداری مجلسی

آگهی مناقصه عمومی »نوبت دوم«

سبحان نظری- شهردار مجلسی  م الف: 1353379

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شماره 6/107/ش/1400 مورخ 1400/09/29 شورای 
محترم اسالمی در نظر دارد نســبت به فروش مقداری ضایعات شــامل آهن، آلومینیوم، مس، 
پالستیک، چوب، روغن سوخته و... اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت 
اســناد مزایده به واحد مالی شــهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1401/05/09 مراجعه و تا تاریخ 

1401/05/10 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

 آگهی مزایده »نوبت دوم«

اصغر رحیمی- شهردار دستگرد

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: به منظور تسهیل 
در امر اجرای طرح های توسعه تعریف شده برای گروه فوالد 
مبارکه که بدون شک در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور 
موثر خواهند بود، گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم 
بانکی در دستور کار قرارگرفته است. حامد حسین ولی بیک از 
سه ماهه نخست سال 1401 به عنوان ایام پرافتخار و درخشان 
خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر سواالت 

خبرنگار فوالد این چنین پاسخ داد:

لطفا در خصوص راهبرد فوالد مبارکه در زمینه های تولید، 
توسعه و سرمایه گذاری توضیح دهید

همان گونه که مطلع هستید همکاران ما در جای جای شرکت 
باهمت بلند خود در سال 1400 و البته سه ماهه نخست سال 
جاری با وجود تحریم ها و همــه محدودیت های موجود در 
حوزه مواد اولیه و انرژی و همچنین پاندمی کرونا توانستند 
کارنامه درخشــانی از خود برجا گذارند و در بدترین شرایط 
که بسیاری از شــرکت ها و ســازمان ها حتی در تراز جهانی 
با رکود مواجه بودنــد، نه تنها در حوزه تولید متوقف نشــدند 
بلکه بــا برنامه ریزی های راهبردی و هدفمند موفق شــدند 
گام های ارزنده ای در راستای توســعه اقتصاد ملی بردارند 
و با عبــور از تولید 10 میلیــون تن فوالد خــام در گروه فوالد 
مبارکه ســهم حدود 50 درصدی خود در تولید فوالد کشــور 
را حفــظ کنند. عالوه بر ایــن با ایفای نقش محــوری در ابر 
پروژه هایی نظیر انتقال نفت گوره به جاسک که از آن به عنوان 
بزرگ ترین و استراتژیک ترین پروژه های ملی یاد شده است، 

افتخارآفرینی کنند.

برنامه و راهبرد مدیریت فــوالد مبارکه در ادامه این راه 
چیست؟

در حال حاضر پروژه های از پیش تعریف شده توسعه ای در 

فوالد مبارکه به بهره برداری رســیده است و زمینه کسب این 
موفقیت ها را فراهــم آورده؛ اما بــرای بزرگ ترین هلدینگ 
فوالدسازی کشــور و خاورمیانه این پایان راه نیست و برای 
گام های بعدی برنامه ریزی های حساب شده ای تعریف و در 

حال اجراشدن است.
شرکت فوالد مبارکه به منظور اجرای ابر پروژه های توسعه ای 
خود همچون نورد گرم شماره 2 و سایر پروژه های تعریف شده 
در گروه، در ســال 1400 حجم باالیی از مصــارف نقدینگی 
را پیش بینی کرده بود که خوشــبختانه ســهامداران شرکت 
در مجمــع عمومی بــا افزایش ســرمایه به مبلــغ 84.000 
میلیارد ریال از محل ســود انباشــته برای اجرای طرح های 
 توسعه ای مذکور که از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره 2 بود، 

موافقت کردند.

مدیریت شرکت در این مسیر دشوار برای مدیریت منابع 
چه راهکارهایی در نظر گرفته است؟

در بخشی از این اقدامات ازآنجایی که پرداخت های مربوط 
به طرح های توسعه ای مذکور از ابتدای سال 1401 شروع شد؛ 
شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بود. بر این اساس و به منظور 
مدیریت مناســب منابع نقدینگی در حســاب های بانکی و 
حفظ منافع سهامداران وجوه نقد مازاد در حساب های بانکی 
سپرده گذاری شــد که مانده این حساب ها در پایان سال به 
مبلغ 130.000 میلیارد ریال رســید. بــا روی کار آمدن دولت 
جدید و قرار گرفتن شــرکت فوالد مبارکه در گروه پیشتازان 

پیشرفت ایران بیش از 400.000 میلیارد ریال پروژه در سطح 
ملی که شامل طرح نیروگاه 1000 مگاواتی و خرید 50 دستگاه 
لوکوموتیو بود در دستور کار قرار گرفت. همچنین قرارداد ابر 
پروژه نورد گرم شماره 2 در سال 1401 به مرحله پرداخت رسید 
و پیش پرداخت بخــش ارزی آن انجام شــد. ازآنجایی که 
طرح های مذکور منابع مالی و نقدینگی بسیار باالیی را جذب 
کردند بنابراین مانده حســاب های ســپرده بانکی به میزان 
قابل توجهی کاهش یافت به طوری کــه در بعضی از بانک ها 

مانده این سپرده ها به صفر رسیدند.

جایگاه گروه فوالد مبارکه در توســعه صنعتی و اقتصاد 
ملی چگونه است؟

گروه فوالد مبارکه بــا گردش عملیات مالــی بیش از 350 
هزار میلیارد تومان در سال به یکی از شرکت های اثرگذار در 
سطح کشور مبدل شده و در همین راستا این شرکت، توسعه 
اقتصاد کشــور به منظور کاهش نرخ تورم و از طریق کاهش 
نرخ رشد پایه پولی را یکی از رسالت های اصلی خود می داند.

طبیعتا چنین گــردش مالی به مدیریتی هوشــمند و 
هدفمند نیــاز دارد؛ در این زمینه چه تمهیداتی اتخاذشــده 

است؟
این شــرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی در نظر 
دارد تا سیســتم خزانه داری متمرکز مالــی را در کل گروه خود 
مستقر کند. ازجمله اقداماتی که در این راستا به عمل آمده انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با کلیه بانک های داخلی جهت تمرکز وجوه 
نقد در حساب های قرض الحسنه جاری و عدم سپرده گذاری این 
وجوه در حساب های سپرده به منظور کسب سود سپرده است. 
در این راستا اولین تفاهم نامه با بانک تجارت در تاریخ 12 تیرماه 
1401 به امضا رسیده که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در حساب های 
قرض الحسنه جاری، تسهیالت ریالی با نرخ های ترجیحی برای 
کل گروه اخذ می شــود. با اجرای این تفاهم نامه انتظار می رود 
ضمن کاهش هزینه های مالی در گروه فــوالد مبارکه از گردش 
منابع مالی در عملیاتی غیر از عملیات تولید جلوگیری شده و با 
حرکت به سمت بانکداری اسالمی از برکات افزایش تولید اشتغال 

و پایداری کسب وکار در صنعت کشور بهره مند شویم.

سخن پایانی؟
به یــاری خداوند، گــروه فــوالد مبارکه مفتخر اســت که با 
تولید انواع محصوالتی که بســیاری از آن ها وارداتی بوده اند 
و همچنین بــا اشــتغال آفرینی و عمل به مســئولیت های 
 اجتماعــی در مســیر توســعه اقتصــادی و صنعتــی 

کشور حرکت کند.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی

م الف: 13۴9۲۶1

چاپ اول

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:

1- مناقصه عملیات جدولگذاری بلوار شــهید اشرفی اصفهانی، طالقانی 

و بلوار عماد ســیادت به شــماره 2001093298000020 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 

بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 

به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/06

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/15
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/29
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/30

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار: ضمانتنامه بانکی یا 
سپرده نقدی 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری 
مرکزی 33641415 

آگهی مناقصه - چاپ اول

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف:1357534

چاپ دوم



    توصیه های رهبر انقالب در دیدار با ائمه جمعه:

ائمه جمعه با رفتار خود امر به تقوا کنند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشــته در دیدار ائمه جمعه سراسر 
کشور، نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم 
و فریضه ای استثنایی خواندند و تاکید کردند: امام جمعه سخنگوی انقالب 
اسالمی است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی 
انقالبی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه 
با همه است.به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا...خامنه ای در ابتدای سخنان 
خود با گرامی داشت ایام متعلق به اهل بیت علیهم السالم، به بیان اهمیت 
جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه استثنایی آن در میان فرائض 
دینی گفتند: »پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع مردمی«، »ذکر و یاد 
خدا به صورت دسته جمعی و نزول برکات آن بر جمع«، »استمرار بدون توقف 
نماز جمعه در هر هفته«، »پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه 
اعم از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاری های عمومی و آمادگی ها 
و بسیج نظامی« و »آمیختن معنویت با سیاست« از مهم ترین ویژگی های 
نمازجمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت فوق العاده کرده 
است.ایشــان افزودند: نماز جمعه با چنین ویژگی هایی، حلقه ای مهم در 
سلسله قدرت نرم مفصل و طوالنی نظام اسالمی است.رهبر انقالب اسالمی 
سپس با طرح این ســوال که »آیا در جمهوری اســالمی توانسته ایم، نماز 
جمعه را در جایگاه رفیع و شایســته خود قرار دهیم« گفتند: به نظر می آید 
کوتاهی هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی ها برطرف شود که 
در این میان، برخی مسائل بر عهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم بر 
عهده مدیریت کالن ائمه جمعه.رهبر انقالب اسالمی درخصوص ائمه جمعه 
به دو موضوع اشاره کردند: ۱- منش و روش و شیوه زندگی امامان جمعه 
۲- محتوای خطبه های نماز جمعه.حضرت آیت ا...خامنه ای درباره منش و 
روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه همانگونه که در خطبه های نماز جمعه، 
همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حداکثر 
تالش خود را انجــام دهند زیرا اگر غیر از این باشــد، نتیجه عکس خواهد 
داد.ایشان »رفتار پدرانه با همه« را از دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه 
دانستند و افزودند: در نماز جمعه قشرها و سالیق مختلف حضور دارند، رفتار 
امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر سفره 
معنویت و دین بنشاند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جشن میلیونی غدیر 
در تهران و حضور قشــرها و ظواهر مختلف، آن را پدیده ای عجیب خواندند 
و خاطرنشان کردند: در این جشن همه جور آدمی حضور داشتند و همه نیز 
با وجود تفاوت های ظاهری طرفدار دین هستند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
افزودند: من در یکی از سفرهای استانی در جمع علمای آن استان به حضور 
افراد مختلف در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در میان مردم، افرادی 
گریه می کردند که شاید شما در برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی 
به دین ندارند در حالی که همه آنها معتقد به دین هستند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای در توصیه بعدی، امامان جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در 
بین مردم و گفت وگو با آنان توصیه کردند و افزودند: صرف رفتن بین مردم 
کار مهمی است بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه 
خاص محدود نکنید، البته در طول این ســاله ا، شبکه امامت جمعه جزو 
مردمی ترین نهادهای انقالبی بوده است.»ارتباط با جوانان و تدارک دیدن 

سازوکار مناسب برای آن« توصیه دیگر رهبر انقالب بود.ایشان افزودند: امام 
جمعه در روز جمعه مردم را امر به تقوا می کند با گفتار خود؛ من می گویم شما 
در روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه مردم را امر 
به تقوا کنید با رفتار خود. واال اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز شنبه 
یک عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این اصال به کلی باطل می 
کند. یعنی نه حاال فقط باطل می کند، اصال، یک اثر به عکس  دارد. مستمع 
را سر لج می آورد که چه دارند می گویند اینها. کمترین کاری که ممکن است 
بکند این است که دیگر نماز نیاید، این کمترین کاری است که می تواند بکند. 
از این بیشــتر هم کارهایی می کنند. آمر به تقوا بایستی در امر تحصیل تقوا 
در خود کوشنده باشد. ایشان با اشاره به فعالیت گروه های پر شمار جوان، 
خودجوش، گمنام و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با 
این گروه ها و حمایت از آنان خواندند و گفتند: شرکت در خدمات اجتماعی، 
همچون کمک به مردم در حوادث طبیعــی و در مقابله با کرونا و جمع آوری 
کمک های مومنانه برای نیازمندان جزو کارهای الزم امامان جمعه است که 
بعضی از ائمه جمعه نیز انصافا در این زمینه خوش درخشیده اند. رهبر انقالب 
اســالمی در این زمینه تاکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را 
بلند کرده ایم اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا 
ندارد.حضرت آیت ا...خامنه ای در توصیه ای دیگر، با قدردانی از تالش های 
ستادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر کشــور، ائمه جمعه را به نظارت بر 
سالمت این ستادها سفارش کردند و با تاکید بر پرهیز از ورود در فعالیت های 

اقتصادی، خاطرنشــان کردند: از فعالیت اقتصادی حتی به عنوان تامین 
هزینه های نماز جمعه باید اجتناب شــود چرا که آثار منفی ورود بعضی از 
آقایان محترم به این فعالیت ها، هنوز هم دامن گیر نظام اســالمی است.

ایشان اداره تشکیالت روحانیت و حوزه های علمیه را همواره مردمی خواندند 
و افزودند: حوزه های علمیه، مراجع و فضالی حوزه، وابسته به مردم هستند 
و احتیاجی به دولت ها و قدرت ها ندارند و این یک افتخار و امتیاز است. به 
همین علت است که حوزه های علمیه در قضایای مختلف توانسته اند بدون 
رودربایستی با دولت ها در کنار مردم بایستند. بنابراین نمازجمعه نیز باید 
به همین شکل و با کمک های مردمی اداره شــود.رهبر انقالب در ادامه به 
بیان چند نکته درباره خطبه های نمازجمعه و محتوای آنها پرداختند.ایشان، 
خطبه نمازجمعه و خطیب آن را سخنگوی انقالب اسالمی و تبیین کننده و 
مطالبه گر مبانی انقالب خواندند و افزودنــد: هنر بزرگ خطیب جمعه این 
باشــد که مفاهیم معرفتی و انقالبی همچون مسئله بســیار مهم عدالت، 
استقالل، حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای 
روز و با ادبیات جدید بازتولید کند.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه 
خطبه ها باید پر مغز، آموزنده و پاســخگوی سواالت عمومی باشد، گفتند: 
ادبیات خطبه باید گــرم، صمیمی، اتحادآفریــن، امیدبخش، بصیرت افزا 
و آرامش بخش به مردم باشــد نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه ســازی، 
تالطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه معاندان نیز 

دستاویز ایجاد کند.

اخبار
پنجشنبه 6 مردا د 1401 / 28 ذی الحجه 1443 / 28 جوالی 2022 / شماره 3587

هشدار »آصفری« به دولت آلبانی
نایب رییس کمیســیون امورداخلی کشــور و شــوراها، تاکید کرد: پناه دادن و ارائه امکانات به گروهک 
تروریستی منافقین برخالف حقوق بین المللی است.محمد حسن آصفری در تذکری در جلسه علنی 
مجلس، بیان کرد: به دولت آلبانی هشدار می دهیم که سازمان منافقین یک گروهک تروریستی بوده و 
پناه دادن و ارائه امکانات به آنان بر خالف حقوق بین المللی است.وی در ادامه اظهار کرد: دست از حمایت 
از جریان فرتوت و از کار افتاده تروریست بردارید. سازمان منافقین یک جریان تروریستی بیش نیست.

 

تعهد ضدایرانی »الپید« و »جانسون«
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی طی یک تماس تلفنی با نخست وزیر انگلیس علیه برنامه هسته ای ایران 
گفت وگو کردند و متعهد شدند که اجازه دسترسی به ســالح اتمی را به جمهوری اسالمی ندهند. »بوریس 
جانسون« نخســت وزیر انگلیس در تماس تلفنی با »یائیر الپید« نخســت  وزیر رژیم صهیونیستی علیه 
برنامه هسته ای ایران گفت وگو کردند و دنباله رو سیاســت ایاالت متحده آمریکا تاکید کردند که ایران نباید 
به تسلیحات اتمی دسترسی داشته باشد.بنا بر گزارش وبگاه »نشنال نیوز«، نخست  وزیر بریتانیا در تماس 
تلفنی با همتای صهیونیست خود از جمهوری  اسالمی ایران خواست تا به برجام بازگردد و این در حالی است 
که ایاالت متحده به صورت یکجانبه از این توافق هسته ای خارج شده است.بر اساس این گزارش،  الپید و 
جانسون درباره مشارکت بین لندن و تل آویو گفت گو و موافقت کردند در خصوص یک توافق تجارت آزاد که 
همکاری بین دو طرف را افزایش می دهد، وارد مذاکره شوند.بق این گزارش جانسون و الپید درباره کناره گیری 
جانسون از نخست وزیری انگلیس نیز گفت وگو کردند و جانسون به الپید تضمین داد که روابط میان انگلیس 

و رژیم صهیونیستی برای جانشین وی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.
 

توصیه وزیر خارجه به آمریکا برای رسیدن به »توافق خوب«
وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود پای بند است و از آمریکایی ها می خواهد 
واقع بین باشند تا رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار امکان پذیر شود.حسین امیرعبداللهیان و شیخ 
»احمد ناصر الصباح« وزیر امور خارجه کویت در خصوص روند تحکیم مناسبات دو جانبه، مسائل منطقه ای 
و بین المللی از جمله نشست جده و مذاکرات رفع تحریم ها تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.دو طرف در این 
گفت وگو با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دو جانبه، نسبت به ضرورت توسعه بیش از پیش آن تاکید 
کردند.امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی ضمن استقبال از فعال شدن کمیته های تخصصی، این موارد 
را نشانه های خوبی از روند مثبت همکاری های دو جانبه دانست و ابراز امیدواری کرد: با افزایش سفرها و 
دیدارهای متقابل، زمینه های توسعه همکاری های دو جانبه فراهم شود.وزیر امور خارجه کشورمان ضمن 
دعوت از همتای کویتی خود برای سفر به تهران خاطر نشان کرد: کویت همگام با دیگر کشورهای همسایه، 
دیدگاه مثبتی را در مورد تقویت مناسبات منطقه ای دنبال می کند و ایران نیز دست دوستان و همسایگان 

خود را به گرمی می فشارد.
 

امیدواری امارات به برداشتن گام های بلندتری برای توسعه 
روابط با ایران

وزیر خارجه امارات عربی متحده در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان نسبت به برداشتن گام های بلندتری 
برای توسعه روابط با ایران ابراز امیدواری کرد.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در گفت وگوی تلفنی با شیخ عبدا... بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در خصوص روند توسعه 
روابط دوجانبه و برخی مسائل منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کرد.شیخ عبدا... بن زاید آل نهیان 
،وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در این گفت وگوی تلفنی، با اشاره به منافع مشترک دو کشور در توسعه 
روابط فیمابین، ارتقای سطح نمایندگی های سیاسی را در چارچوب اهمیت گسترش روابط دو کشور همسایه 

و تمایالت دو ملت برادر و عالقه مندی مقامات عالیه دو کشور به این هدف خواند.

ترامپ: به یک »ملت گدا« تبدیل شده ایم
رییس جمهور سابق آمریکا اظهار داشت ایاالت متحده به یک »ملت گدا« تبدیل شده که از کشورهای 
دیگر انرژی گدایی می کند.ترامپ در ســخنرانی خود در اجالس »اول آمریکا« گفت: »کشــور ما به 
زانو درآمده است، به معنای واقعی کلمه به زانو در آمده است. تورم باالترین تورم در 49 سال گذشته 
است .بســیاری از مردم فکر می کنند که بسیار باالتر از این اســت. قیمت بنزین به باالترین حد در 
تاریخ کشورمان رسیده است. ما به یک ملت گدا تبدیل شده ایم که برای انرژی به کشورهای دیگر سر 
می زند.«ترامپ گفت که ایاالت متحده در آستانه یک انتخابات میان دوره ای تاریخی است و آمریکایی 
ها سلطنت شکست خورده رییس جمهور جو بایدن، نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان و چاک 
شومر رهبر اکثریت سنا را سرانجام رد خواهند کرد.رییس جمهور جنجالی سابق آمریکا گفت که به 
شدت معتقد است یک نامزد جمهوری خواه رییس جمهور بعدی ایاالت متحده در سال ۲0۲4 خواهد 

شد. ترامپ اما نگفت که آن شخص چه کسی خواهد بود.
 

بایدن خطاب به ترامپ:

 تو نمی توانی طرفدار دموکراسی و یا آمریکا باشی
جو بایدن نسبت به اظهارات دونالد ترامپ درباره عدم احترام به قانون در آمریکا، واکنش نشان داد.

ترامپ در جریان سخنرانی خود در اجالس اول آمریکا در واشــنگتن گفت: دیگر در آمریکا به قانون 
احترام گذاشته نمی شود و هیچ نظمی وجود ندارد. کشور ما در حال حاضر تبدیل به مرکز جنایت شده 
است.جو بایدن در توئیتی با اشاره به حمله ژانویه ۲0۲۱ به ســاختمان کنگره، نسبت به این اظهارات 
ترامپ واکنش نشان داد و نوشت: پیرمرد از مد افتاده به من بگو. من فکر نمی کنم تحریک انبوهی از 
مردم برای حمله به پلیس احترام به قانون باشد. شما نمی توانید طرفدار شورش و طرفدار پلیس یا 

طرفدار دموکراسی و یا طرفدار آمریکا باشید.
 

»بوریس جانسون«، دبیرکل بعدی ناتو؟
بوریس جانسون از سوی محافظه کاران ارشد حزبش حمایت می شود تا در صورت خالی شدن پست 
دبیرکلی ناتو، این سمت را تصاحب کند.به نوشته روزنامه تلگراف، از نخست وزیر در حال کناره گیری 
انگلیس به عنوان نامزدی برای پر کردن پســت دبیرکلی ناتو یاد می شود؛ جایگاهی که در سپتامبر 
سال آینده میالدی با کنار رفتن ینس استولتنبرگ خالی خواهد شد.جانسون تازه ترین سیاستمدار 
انگلیسی است که پس از بن واالس، وزیر دفاع و ترزا می و دیوید کامرون، نخست وزیران سابق کشور 
برای این پست ارشد دفاعی تالش می کند.زمان تصدی این نقش به جانسون اجازه می دهد تا پس 
از کناره گیری از سمت نخست وزیری انگلیس در ششم سپتامبر سال جاری، تا سال بعد خودش را 

احیا کند.او برای به دست آوردن این سمت در ناتو باید نمایندگی پارلمان انگلیس را نیز کنار بگذارد.
 

طالبان، آزادسازی دارایی های افغانستان را خواستار شد
کنفرانس بین المللی دو روزه »امنیت و رشد اقتصادی افغانستان« در تاشکند، پایتخت ازبکستان به 
میزبانی والدیمیر ناروف، سرپرست وزارت امور خارجه این کشور و با حضور هیئت طالبان و نمایندگان 
ویژه اتحادیه اروپا، انگلیس، ایران، ایتالیا، اسپانیا، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، تاجیکستان، چین، 
نروژ، پاکستان، روســیه، آمریکا، ژاپن، ترکیه در امور افغانســتان و نمایندگان سازمان ملل متحد، 
سازمان همکاری اسالمی، سازمان همکاری اقتصادی و نهادهای مالی بین المللی از روز سه شنبه 
آغاز به کار کرد.والدیمیر ناروف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در مراسم افتتاحیه این کنفرانس 
گفت: خواسته های اساسی جامعه جهانی آنچه را که باید دولت موقت طالبان در افغانستان انجام 
دهد؛ ایجاد یک دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان و بازگشایی مدارس دختران و رسیدگی به مطالبات 

همه مردم افغانستان است.

خبر روز

 رییس مجلس: 

مشکل کشور پول نیست، 
عرضه است

رییس مجلس شــورای اســالمی در جمع ائمه 
جمعه سراسر کشور به تشریح اقدامات مجلس 
در حوزه هــای مختلــف پرداخت و با اشــاره به 
اقدامات مجلس در اصالح ساختار بودجه گفت: 
ارقام مربوط به درآمدهای کشــور در بخش های 
مختلف نشــان می دهد، مشــکل کشــور پول 
نیست، بلکه مشــکل عرضه و حکمرانی صحیح 
اســت.محمدباقر قالیباف با بیــان اینکه در بین 
دو مســئولیت قانون گذاری و نظارت در مجلس، 
نظارت، اولویت اصلی ما در مجلس یازدهم است، 
اظهار داشت: در اولویت دادن به نظارت، مراقبت 
می کنیم که از مچ گیری پرهیز کنیم و حتما تاکید 
کردم نظارت باید به همراه با تسهیل گری و کمک 
باشــد تا شــجاعت از مدیران امین گرفته نشود 
و در همه اســتان هایی که برای نظــارت میدانی 
حضور یافتم اعالم کردم از مدیــر قوی و امین تا 
آخرین لحظــه حمایت می کنــم و معتقدم اگر 
مدیری قوی و شجاع نباشد نمی تواند به کارآمدی 
دســت یابد.رییس مجلس شــورای اسالمی، 
سیاست گذاری اساســی مجلس یازدهم را رفع 
و خنثی ســازی تحریم ها توصیف کرد و گفت: با 
رویکرد رفع تحریم ها، قانون مهم اقدام راهبردی 
متناسب با راهبردهای نظام و مطالبات مردم در 
این حوزه برای رفع تحریم ها با مشارکت و همراهی 
حداکثری نمایندگان تصویب شــد که در فرصتی 
کوتاه برای کشور تولید قدرت کرد.وی اضافه کرد: 
البته درباره این موضوع برخی حاشیه ســازی و 
جوســازی می کنند؛ اما بنای ما این نیســت که 
وارد این فضاسازی ها شویم چرا که معتقدم اگر 
فرصتی در اختیار داریم باید برای خدمت به مردم 
اســتفاده کنیم نه ورود به حواشی.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات اساسی 
مجلس برای اصالح ساختار بودجه گفت: با یک کار 
پژوهشی و علمی دریافتیم بسیاری از درآمدهای 
کشــور از حوزه انفال نظیر معــادن در بودجه رقم 
چندانی ندارد؛ به طور مثال در بودجه ۱400 حقوق 
مالکانه معادن ۶000 میلیارد تومان بود در حالی که 
رقم واقعی چندین برابر این رقم است و مجلس با 
پیگیری های دقیق و قاطعانه خود در قانون بودجه 

۱40۱ این رقم را به 4۲ هزار میلیارد تومان رساند.

بین الملل رییس جمهور: 

در صحبت با »مکرون« گفتم با ملت ایران به زبان زور صحبت نکنید
رییس جمهور با بیان اینکه در صحبت با رییس جمهور فرانسه گفتم با ملت ایران به زبان زور صحبت نکنید، گفت: گفتم شما در مذاکرات اخالل ایجاد کردید و به 
آژانس فشار آوردید تا علیه ایران قطعنامه صادر کند.سیدابراهیم رییسی در بیست وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور در بخش پایانی سخنان خود 
به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم ها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت. این غربی ها بودند که در حین انجام مذاکرات با 
صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند.رییسی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از همه 
چیز نیازمند اراده طرف مقابل است، خاطرنشان کرد: موضوع جمهوری اسالمی ایران منطقی و عقالنی است و بدیهی است طرف مقابل هم اگر منطقی و عقالنی 
رفتار کند، مذاکرات می تواند منتج به نتیجه شود.رییس جمهور، امیدآفرینی در میان مردم را اولویت اصلی کشور خواند و گفت: امروز از هر زمان دیگری نسبت به 

آینده کشور امیدوارتریم و با اتکا به داشته های خود و همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم انقالب شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.

معاون مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
تصریح کرد که بهترین توافق بــرای تمامی طرف ها 
روی میز قرار گرفته اســت و همه طرف های برجام 

باید گام آخر را بردارند.
»انریکه مورا« معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننــده هیئت این اتحادیه 
در مذاکــرات رفع تحریم ها در پیامــی که در صفحه 
توئیتری خود منتشر کرد، با اشاره به اظهارات اخیر 
»جوزپ بورل« مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا تصریح کرد که بهترین توافق ممکن برای تمامی 

طرف ها روی میز قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اظهــارات اخیر بورل کــه گفته بود 
پیش نویس متن توافق هسته ای ارائه شده است، 
گفت: »بهترین توافق ممکن برای طرف ها روی میز 

اســت، این توافق مزایای اقتصادی روشن و قابل 
اندازه گیری را برای مردم ایــران تضمین می کند و 
مزایای قابل راستی آزمایی عدم اشاعه را برای جامعه 
بین المللی تضمین می کند. مــن تمامی طرف ها را 

دعوت می کنم تا گام آخر را بردارند«.
پس از آن که بورل اعالم کرد پیش نویس متن توافق 
هســته ای را ارائه کرده اند، »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که پیشنهادهای تازه 
اتحادیه اروپا در خصوص احیای توافق هســته ای 

موسوم به برجام را بررسی خواهند کرد.
وی تصریح کرد که در حال بررسی پیش نویس متن 
توافق هسته ای هســتند که بورل با آمریکا و ایران و 
دیگر اعضای برجام در میان گذاشــته است و پاسخ 
خود را بــه اتحادیه اروپا ارائه خواهیــم کرد.بورل در 

یادداشــتی در روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« 
نوشــت: »این متن نمایانگر بهترین توافق ممکن 
است که من به عنوان تسهیل گر مذاکرات، آن  را امکان 
پذیر می بینم«.با این حال، ایران روز دوشنبه هشدار 
داد که برای احیای توافق نامه هسته ای متزلزل سال 
۲0۱5 خود با قدرت های جهانی عجله نخواهد کرد.وی 
ادامه داد: »این یک توافق کامل نیست اما به تمامی 
عناصر ضروری پرداخته است و شامل سازش هایی 
است که به سختی از ســوی همه طرف ها به دست 

آمده است.«

»مورا« خطاب به طرف های برجام: 

بهترین توافق روی میز است، گام آخر را بردارید

وز عکس ر

 نوار مرزی 
»ایران و ترکیه«

بازدیــد خبرنــگاران و اصحاب 
رسانه از نوار مرزی ایران و ترکیه 
در منطقــه مارمیشــو ارومیــه، 
توســط معاونــت اجتماعــی 
مرزبانــی آذربایجــان غربــی 
انجام شــد. اصحاب رســانه  از 
سد شــهرچای ارومیه )به عنوان 
حوزه اســتحفاظی هنگ مرزی 
ارومیه( و پاســگاه های مرزی 

منطقه مارمیشو بازدید کردند.

عکس: فارس
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تورم افسار گسیخته، کمر مردم را خم کرده است
نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: قرار بود قیمت ۴ قلم کاال افزایش یابد، اما به دلیل ناهماهنگی 
و ضعف تیم اقتصادی دولت، شاهد افزایش چند برابری قیمت ها هستیم.حجت االسالم  ناصر موسوی 
الرگانی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور بعد از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: زمانی هم که ارز ترجیحی را 
به نهاده ها و کاال های اساسی اختصاص می دادیم در سفره مردم خود را نشان نداد چراکه یک عده رانت 
خوار از آن سوء اســتفاده کردند و بعد از حذف ارز، با وجود اینکه دولت قول داده بود قیمت ها به شکل 
شهریور ۱۴۰۰ باشد که اساس این قول هم جای بحث دارد، اما این کار هم صورت نگرفت.نماینده مردم 
فالورجان در مجلس با انتقاد از افزایش چند برابری قیمت کاال ها بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: قرار 
بود قیمت ۴ قلم کاال افزایش یابد، اما به دلیل ناهماهنگی و عدم نظارت جدی و ضعف تیم اقتصادی 
دولت، ما شاهد افزایش چند برابر قیمت ها هســتیم و هیچ کاالیی را نمی توان عنوان کرد که افزایش 
قیمت نداشته باشد و حتی کاال های ضروری مردم افزایش چند برابری داشته است که باعث شده کمر 
مردم زیر بار تورم خم شود؛ بنابراین نیاز به نظارت و برخورد جدی با متخلفین و گران فروش ها داریم. 
حتی با کسانی که از یکسری امکانات دولتی اســتفاده می کنند، ولی متاسفانه برای مردم هزینه های 
سنگینی را ایجاد کردند باید برخورد شود. موسوی الرگانی با بیان اینکه بار ضعف دولت ها نباید در دوش 
مردم سنگینی کند، اظهار کرد: اگر دولت های ما نمی توانند جلوی قاچاق کاالیی را بگیرند، راهکارش این 
نیست که قیمت را باال ببریم تا قاچاق نشود! بلکه راهکار این است که جلوی قاچاق را بگیریم. یا حتی 
برای جلوگیری از قاچاق گندم اگر اقدام به خرید تضمینی کنند مطمئنا اولویت کشاورزان ما هم تامین نیاز 
داخل کشور است؛ این افزایش قیمت ها االن باعث نارضایتی جدی مردم شده و درخواست ما از رییس 

جمهور این است که برخورد جدی با متخلفین داشته باشند چراکه مردم بیش از این تحمل ندارند.
 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خبرداد:

افزایش ذخایر آبی با مدیریت مصرف برق
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: بخش های مختلف مصرف انرژی برق کشور ازجمله 
کشاورزی، صنعت، تجاری و بخش خانگی همکاری بسیار خوبی را با مجموعه صنعت برق کشور 
داشته اند که باعث ذخیره منابع آبی شده اســت.حمیدرضا پیرپیران اظهار کرد: خوشبختانه هوای 
نسبتا خنکی را در بسیاری از شهرهای کشور شاهد هســتیم، طبیعتا بار شبکه عدد پایین تری را به 
خود اختصاص داده و اوج بار شبکه کشور تا این لحظه به ۶۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است.وی 
ادامه داد: هفته گذشته اوج بار شبکه برق کشور را دو روز در هنگام شب داشتیم و این نشان دهنده 
این است که مصرف انرژی مورد نیاز در بخش روشنایی عدد بسیار باالیی است؛ بنابراین درخواست 
می کنم در شروع شب مردم عزیزمان در بخش های مختلف خانگی، صنعتی و تجاری بحث کاهش 
مصرف انرژی در حوزه روشنایی را داشته باشند تا همچنان موضوع ذخیره منابع آبی و کنترل شبکه 

برقی کشور در شروع شب هم رقم بخورد. 
 

سرپرست اداره کل راهداری اصفهان اعالم کرد:

آخرین وضعیت پل دره شوری
سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل استان اصفهان گفت: تردد روی پل دره شوری بدون محدودیت 
و تردد زیر پل با محدودیت عرض ناشی از کارگاه پیمانکار برقرار است.فرزاد دادخواه درخصوص آخرین 
وضعیت پل روگذر راهدار دره شوری اظهار کرد: عملیات ترمیم این پل پیشرفت خوبی داشته و تردد روی 
پل برقرار شده و عملیات ترمیم و مقاوم سازی این پل به زودی به اتمام خواهد رسید.وی افزود: تردد 
روی این پل بدون محدودیت و تردد زیر پل با محدودیت عرض ناشی از کارگاه پیمانکار برقرار است.به 
گزارش ایمنا، خردادماه بود که در اثر برخورد بار ترافیکی در حال عبور از محور اصفهان با پل دره شوری 

تیر کناری عرشه پل در یک مقطع دچار شکستگی بتون روی میلگردهای به کار رفته در تیرآهن شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: یک هزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد؛

اصفهان؛ همه چیز تماِم ناتمام!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت:یک هزار و ۶۰۰ 
طرح نیمه تمام در اســتان اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰۰ 
طرح باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.امیررضا نقش در نشست با 
بانوان کارآفرین و بررسی مشکالت اشتغال و سرمایه گذاری در استانداری 
اصفهان، اظهار کرد: طرح های نیمه تمام باالی ۶۰ درصد از سال ۹۷ تا کنون 
به دلیل افزایش نرخ ارز نتوانستند ماشین آالت مورد نیاز خود را وارد کنند.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این طرح ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز 
است، ادامه داد: تکمیل طرح های نیمه تمام باالی ۶۰ درصد برای ۳۳ هزار 
نفر اشتغال زایی در استان اصفهان ایجاد خواهد کرد.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: ُبرش شهرستانی برای 
طرح های نیمه تمام انجام شــده و فرمانداران موظف شدند که مشکل 
فعاالن اقتصادی در زمینه ایــن طرح های نیمه تمام را به صورت موردی 
بررسی کنند.وی اضافه کرد: شاخص های بهبود محیط کسب و کار استان 
اصفهان در آذرماه گذشته در رتبه شــانزدهم کشور قرار داشت که در حال 
حاضر به جایگاه نهم در کشور رسیده، اما هنوز هم مناسب نیست.نقش با 
اشاره به اینکه تمرکز بسیاری از صنایع کشور در اصفهان است، خاطرنشان 
کرد: تمرکز صنایع در این استان موضوع ارزشمندی نیست و نشان دهنده 
رشد نامتوازن است و این رشد نامتوازن خودش را در مشکل آب و هوا و 

محیط زیست نشان می دهد و مشکالتی را ایجاد کرده است.وی گفت: ۱۰ 
هزار واحد تولیدی در استان اصفهان وجود دارد و اصفهان در جایگاه اول 
کشــور از نظر صنعت قرار دارد ،در مجموع این استان با ۲۳۰ هزار صنوف 
تولیدی و خدماتی به عنوان استانی خاص محسوب می شود.به گفته وی، 
استان اصفهان مقام اول تولید شیر کشور، مقام اول تولید گوشت مرغ 
کشور و مقام دوم تولید گوشت قرمز کشور را دارد و ۶۰ درصد فوالد کشور، 
۴۵ درصد نساجی کشور و ۵۵ درصد مصنوعات طالی کشور در این استان 
تولید می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: 
هفت هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه گذشته تامین مالی واحد های تولیدی 
در استان انجام و در قالب تبصره ۱۸، رونق تولید و تبصره ۱۶ پرداخت شد 
که تاکنون سابقه نداشته است، اما هنوز کافی نیست.وی با بیان اینکه 
مسائل زیادی در زمینه تامین مالی ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان وجود 
دارد، ادامه داد: وضعیت منابع و مصارف بانک های استان در گذشته قابل 
قبول نبود و منابع و مصارف بانک ها در این استان ۵۹ درصد بود در حالی 

که این میزان در کشور ۸۵ درصد است.
نقش با اشاره به اینکه بانک ها در پرداخت تسهیالت به شدت انقباضی 
عمل می کردند، تصریح کرد: ۵.۷ دهم منابع بانکی کشــور در اســتان 
اصفهان است، اما ۳.۴ دهم تسهیالت کشــور به این استان اختصاص 

دارد و این امر به معنی این اســت که منابع بانک های اصفهان در نقاط 
دیگر کشور تبدیل به تسهیالت می شود.وی اضافه کرد: مصوبه کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید از نظر الزم االجرا بودن در سطح دستور دادستان 
کل کشور است که این کارگروه باید در استان احیا می شد و جایگاه خود 
را پیدا می کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
انبوهی از مصوبات در استان به دلیل تمکین نکردن دستگاه های اجرایی 
باقی مانده بود که این ترک فعل های مســئوالن دســتگاه های اجرایی 
توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به دادگستری ارائه شد.وی 
با بیان اینکه تالش زیادی برای احیای ماده ۶۱ در استان اصفهان انجام 
شد که تا حد زیادی هم در این زمینه موفق بودیم، یادآور شد: بر اساس 
ماده ۶۱ قانون تســهیل و رفع موانع تولید، مصوبه های ســتاد تسهیل و 
رفع موانع تولید الزم االجرا هستند مگر اینکه خالف قوانین جاری کشور 
باشد.نقش افزود: حدود ۹۰۰ پرونده پشت در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید در استان وجود داشت که در حال حاضر این پرونده ها به روز شده 
است و پس از ثبت در این ســتاد یک تا ۲ هفته نوبت رسیدگی به آن ها 
داده می شود.وی گفت: بر اساس اعالم مرکز فوریت های کسب و کار در 
اتاق بازرگانی اصفهان از این تعداد پرونده ۸۰ تا ۸۵ درصد این مصوبات 

اجرایی شده است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: بررسی وضعیت سدهای 
استان نشــان می دهد که میزان پرشدگی سدهای 
اســتان نســبت به میانگین بلند مدت با کاهشی 
معادل ۶۶ درصد مواجه بوده است.احسان ا... امینی 
با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ 
اســتان اصفهان تا پایان تیرماه ســال جاری، اظهار 
داشــت: ذخیره ســد مخزنی زاینده رود با ظرفیت 
نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون متر مکعب امروز 

به ۲۸۷ میلیون مترمکعب رســید.وی با بیان این 
که ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 
۱۴ درصد کاهش داشته است، افزود: در مقایسه با 
بلندمدت)۵۰ ســال(، ذخیره آب این سد ۶۹ درصد 
کاهش یافته اســت.امینی با اشاره به وضعیت سد 
گلپایگان گفت: این ســد در حال حاضر ۱۰ میلیون 
مترمکعب آب ذخیره داشــته و حجم آن نسبت به 
سال گذشته در مدت زمان مشابه ۲۸ درصد افزایش 
و در مقایســه با بلندمدت ۴۲ درصد کاهش نشان 
می دهد.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیــان اینکه 
ذخیره سد قره آقاچ سمیرم به ۲۱ میلیون مترمکعب 
رسیده است، بیان کرد: ذخیره سد حنای سمیرم به 

۶.۸ میلیون مترمکعب رسیده است، حجم این سد 
نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش و در مقایسه 
با بلند مدت ۳۸ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.وی 
با اشاره به اینکه ســد خمیران در تیران و کرون ۴.۱ 
میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است که نسبت 
به سال گذشــته ۵ درصد کاهش داشته ، ادامه داد: 
سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون ۱.۷ میلیون 
مترمکعب آب دارد و بر این اســاس حجم آبی سد 
باغکل در مقایســه با ســال قبل ۲۲ درصد افزایش 
نشان می دهد.امینی با اشاره به اینکه میزان پرشدگی 
سدهای استان ۲۵ درصد اســت، خاطر نشان کرد: 
مجموع ذخیره آب ســدهای بزرگ استان اصفهان 

۳۳۵ میلیون مترمکعب است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خبرداد:

کاهش 66 درصدی میزان پرشدگی سدهای اصفهان

خبر روز

۱۰ هزار واحد تولیدی در استان اصفهان وجود دارد و 
اصفهان در جایگاه اول کشور از نظر صنعت قرار دارد ،در 
مجموع این استان با ۲۳۰ هزار صنوف تولیدی و خدماتی 

به عنوان استانی خاص محسوب می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان:

برخی اظهارات درباره پتروشیمی ها خالف واقع است
نایب  رییس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: جلسه بررسی 
درخواست دفتر توسعه صنایع  پایین دستی برای ارائه نظرات و انتقادات نسبت به برنامه تنظیم بازار مواد 
و محصوالت پتروشیمی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و مباحث این حوزه بررسی شد.به گزارش ایمنا 
و به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق بازرگانی اصفهان، اکبر لباف در جلسه بررسی درخواست دفتر توسعه 
صنایع پایین دستی برای ارائه نظرات و انتقادات نسبت به برنامه تنظیم بازار مواد و محصوالت پتروشیمی 
در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: تا پیش از این می توانستیم برای تامین مواد و محصوالت پتروشیمی 
از قراردادهای پریمیوم استفاده کنیم که این امکان به تدریج حذف شد و نبوداطمینان تولیدکنندگان به 
تامین به موقع مواد اولیه از طریق بورس، از دیگر مشکالت مبتالبه این حوزه است.وی با اشاره به اهمیت 
ایجاد امیدواری برای تعیین سازوکاری منطقی و اطمینان بخش برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این 
حوزه، افزود: به نظر می رسد تیم جدید وزارت صمت بیشتر رویکرد بازرگانی داشته و از عمق شرایط صنعت 
آگاهی ندارد که موجب بروز مشکالتی شده است. همچنین به نظر می رسد حاکمیت نباید در حوزه تنظیم 
بازار مواد و محصوالت پتروشیمی دخالت زیادی انجام دهد و بهتر است این موضوع از طریق تفاهم میان 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این حوزه انجام گیرد.علی محمد رجالی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی 
رجال نیز با بیان اینکه مشکالت توزیع مواد و محصوالت پتروشیمی ناشی از تصمیم گیری افرادی است 
که با تولید، توزیع و تجارت آشنایی ندارند، اظهار کرد: ممنوعیت یا وضع مالیات بر صادرات محصول پلی 
پروپلین )گرانول پ پ( نمونه ای از این تصمیمات غیرکارشناسی بود که حاصل زحمات چندین ساله 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین برده است. این تصمیم نه تنها به نفع صنایع پایین دستی نبود بلکه 
به ضرر آنها تمام شد و حتی با وجود لغو این بخشنامه پس از حدود شش ماه، مشتریان قدیمی از دست 
رفته بودند.وی با اشاره به تکرار اشتباهات در دولت های مختلف، گفت: در این زمینه هیچ فریادرسی وجود 
ندارد. پیشنهاد می شود سهمیه بندی خرید گرانول پ پ از بورس لغو شده و در غیر این صورت به صنایع 
باالدستی اجازه داده شود، ۳۰ درصد تولید خود را به صنایع پایین دستی مورد تایید وزارت صمت با قرارداد 
یک ساله و به قیمت کشف شده در بورس تخصیص دهند. سرمایه گذاری برای ایجاد شرکت پتروشیمی 
در کشور دیگر به صرفه نیست، برخی مســئوالن در مناطقی به مردم وعده ایجاد پتروشیمی می دهند 
که مشکل بی آبی دارند و ایجاد پتروشیمی تنها در کنار دریا امکان پذیر است. اکنون برخی شرکت های 

پتروشیمی تنها با بخشی از ظرفیت خود کار می کنند و مشکالت تامین خوراک باید رفع شود.

لزوم نظارت بر مدیریت عرضه مواد پتروشیمی
سعید روغنی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پالستیک و پلیمر اصفهان نیز اظهار کرد: در سال ۹۷ 
با افزایش قیمت دالر شاهد کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار بودیم. در ادامه دولت تصمیم گرفت 
برای مدیریت تقاضای محصوالت پتروشــیمی، قیمت گذاری را بر اساس ارز نیمایی انجام دهند و 
صنایع پایین دستی پتروشیمی بتوانند از بورس و در شرایط رقابتی، مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین 
کنند، این موضوع برای مجتمع های پتروشیمی سوددهی مناسبی را به همراه داشت، اما برای صنایع 
پایین دستی در کنار مزیت ها، معایبی نیز به دنبال داشت.وی با اشاره به مشکالت ناشی از افزایش 
اختالف قیمت دالر آزاد و نیمایی، افزود: در این زمان همواره نوسان قیمت داریم که این موضوع باید 
مدیریت شود. همچنین از سال ۹۸ به بعد همواره مدیریت تقاضا کنترل شده ؛اما درباره مدیریت عرضه 
هیچ کنترلی انجام نشده است. در واقع برخی شرکت های پتروشیمی به هر دلیل عرضه خود را کاهش 
داده اند، اما هیچ کس به آنها معترض نشده، اما صنایع پایین دستی نمی توانستند خریدی بیش از 
مقدار مصوب داشته باشند، بنابراین پیشنهاد می شود بر مدیریت عرضه نظارت بیشتری انجام شود.

برخی اظهارات درباره پتروشیمی ها خالف واقع است
همچنین محسن ایران زاد، مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با رد ادعای قیمت گذاری غیرواقعی 
و فرمایشی در صنایع پایین دستی، اظهار کرد: این اظهارات خالف واقع است، زیرا تعیین قیمت صنایع 

پایین دستی، استاندارد داشته و نوسانات قیمت ها کاماًل با قیمت های جهانی هم خوانی دارد.

اخبار

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:گزارش

آماده باش اکیپ های تعمیرات برق در اصفهان
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درخصوص سیالبی شــدن برخی مناطق اصفهان در پایان هفته جاری، از استقرار 
اکیپ های تعمیرات و اضطرار در مناطق سیالبی خبر داد و گفت: اگر در اثر سیالب سیم های فشار ضعیف به زمین نزدیک شد، مردم مراقب باشند که به آن برخورد 
نکنند.سیدمحمدرضا نوحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در روز چهارم مردادماه اوج مصرف روز در ساعت ۱۱:۰۳ بوده است که ۴,۱۸۳ مگاوات برق در 
استان اصفهان تولید، ۵,۰۸۹ مگاوات مصرف و ۹۰۶ مگاوات از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان اصفهان وارد شد.وی افزود: اوج مصرف شب در این 
تاریخ نیز ساعت ۲۱:۲۰ بوده اســت که ۳,۹۴۶ مگاوات برق تولید، ۴,۸۸۴ مگاوات مصرف و ۹۳۸ مگاوات انرژی از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان 
اصفهان وارد شد.نوحی تصریح کرد: همه واحدهای نیروگاه کارون ۴ به دلیل محدودیت منابع آبی از مدار خارج شده است.وی در ادامه درخصوص تصمیمات 
ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: اکیپ های تعمیرات و اضطرار در مناطق سیالبی مستقر خواهند شد تا در صورت به وجود آمدن خسارات احتمالی به 
سرعت اقدام به تعمیرات کرده و قطعی در شبکه برق نداشته باشیم.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اضافه کرد: گفتنی است اگر در اثر سیالب و فشار باد 

سیم های فشار ضعیف خم و به زمین نزدیک شد مردم باید بدانند این سیم ها همچنان برق داشته و مراقب باشند که به آن برخورد نکنند.

فروش نمونه اولیه 
کامپیوتر اپل در حراجی

»رایانه اپل A«، نمونه اولیه نخســتین 
رایانــه این غــول فناوری بــه فروش 
می رســد و می تواند به قیمت بیش از 
نیم میلیــون دالر در حــراج به فروش 
برســد.این آیتم نادر و تاریخی اساسا 
یک بــرد مدار اســت که با تراشــه ها و 
 Apple« سیم ها پوشانده شده و عبارت
Computer A ۷۶« روی آن نقــش 

بسته است.

وز عکس ر

عضو شورای آب بران کشاورزان 
غرب اصفهان:

80 درصد اراضی کشاورزی 
غرب، تحت تنش آبی است

عضو شورای آب بران کشاورزان غرب اصفهان 
گفت: با وجــودی که دو دوره دیگــر از حقابه 
کشــاورزان غرب اصفهان باقی مانده، اما در 
حال حاضر حدود ۸۰ درصد اراضی این منطقه 
تحت تنش آبی قــرار دارد.مهدی قدیری در 
گفت وگو با ایســنا، درباره گالیه کشــاورزان 
غرب اصفهان نســبت به تحویل حقابه خود، 
اظهار کرد: با وجود تحویل چهار مرحله حقابه 
کشاورزان غرب اصفهان از شش نوبت، هیچ 
کشاورزی از آب توزیعی، نتیجه نگرفته است.

وی گفت: البته بخشی از اراضی غرب اصفهان 
که چاه داشتند، همزمان با دریافت چند دوره 
حقابه خــود، نتیجه مختصــری گرفتند، اما 
کشــاورزانی که چاه نداشــتند، حتی قادر به 
شخم اراضی خود نشده اند.نماینده کشاورزان 
شهرســتان فالورجان با بیان اینکه مشروب 
شدن ۹۰ درصد اراضی و باغات غرب اصفهان 
منوط به جریان زاینده رود است، افزود: وسعت 
اراضی کشاورزی شهرستان فالورجان ۳۱ هزار 
هکتار است.وی گفت: در سال آبی جاری طی 
جلسات مختلف با استاندار اصفهان، رییس 
حوضه آبریز زاینده رود، شرکت آب منطقه ای 
و .... قرار شد به دلیل کمبود منابع آبی استان، 
در بهمن ماه ۱۴۰۰ یک نوبت آب به کشت گندم 
به شــرق اصفهان و معادل آن یک نوبت آب 
به کشــت کشــاورزان غرب اصفهان تحویل 
دهند، امــا با وجود تحویل آب به کشــاورزان 
شرق، ســهم آب کشــاورزان غرب اصفهان 
تحویل داده نشد.قدیری با اشاره به اینکه در 
کارگروه سازگاری با کم آبی حوضه زاینده رود 
۳۲۰ میلیــون مترمکعب آب به کشــاورزان 
اصفهان و همچنین ۶۰ میلیــون مترمکعب 
برای محیط زیست تخصیص یافت، توضیح 
داد: قرار بود برای کشــاورزان شــرق و غرب 
اصفهان هرکدام ۱۹۰ میلیون مترمکعب حقابه 
تخصیص یابد، اما به کشاورزان شرق اصفهان 
حــدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب رســید و 
به کشــاورزان غرب اصفهان تنها ۱۱۰ میلیون 

مترمکعب آب تخصیص دادند. 
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مفاد آراء
5/37 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2728 - 1401/03/18 هيات سوم آقای يونس نصر زاده به 
شناسنامه شــماره 1271401711 کدملي 1271401711 صادره اصفهان فرزند 
ناصر ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 300/05 متر مربع از پالک شماره  
443 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحات 245 و 374 الی 392 دفاتر 203 و 728 امالک 
رديف 2- راي شــماره 2716 - 1401/03/18 هيات ســوم خانم صنم محققيان 
گورتانی به شناسنامه شماره 48 کدملي 1289866430 صادره اصفهان فرزند نوروز 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 316/80 متر مربع از پالک  219 فرعی 
از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 565 دفتر 340 امالک 
رديف 3- راي شــماره 2729 - 1401/03/18 هيات سوم خانم مائده محققان  به 
شناســنامه شــماره 17745 کدملي 1292330831 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 358/105 متر مربع از پالک شماره  
377 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت متقاضی طبق سند الکترونيکی 139820302025013434 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

م الف: 1349037  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/38 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1504 14016030200700 مورخ 06 /  04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ســيدکمال ميرشــفيعی فرزند سيدجالل بشــماره شناسنامه 37 
وکدملــی 1111832978 صادره از فالورجان درششــدانگ يــک قطعه زمين 
کشاورزی باکاربری زراعی به مساحت 17 / 1191 مترمربع پالک 41 اصلی واقع 
در سهلوان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباسعلی نوروزی فرزند علی  

محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

 م الف: 1349057  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک
 فالورجان

مفاد آراء
5/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1629 14016030200700 مورخ 15 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی موســويان فرزند سيدمحمد بشــماره شناسنامه 9 وکدملی 
5859965133 صادره از اروندکنار درششدانگ يک قطعه زمين محصور با کاربری 
زراعی به مساحت 68 / 5267 مترمربع پالک 43 و 44 و 45 و 46 و 47 فرعی از 456 
اصلی واقع در قلعه شريف خريداری رسمی پالک 44 وانتقال مع الواسطه پالکهای 
43 و 45 و46 و47  ازمالک رســمی آقای محمد زمانی گاونانی وحســين رفيعی 
گاونانی وحاجی اسماعيل جعفری طادی وعلی اکبرحيدری محرزگرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

م الف: 1349069  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
5/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1283 14016030200700 مورخ 26 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صفرعلی جعفری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1577 وکدملی 

1110383509 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی 
باکاربری زراعی به مســاحت 64 / 29029 مترمربع پالک 466 اصلی واقع در طاد 
خريداری رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

م الف: 1348948  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
5/41 بدینوســیله اعالم می نماید بــه موجب درخواســت صغرا جعفــری به طرفیت 
صدیقه ، فاطمه ، رسول، حســین، حســن، اعظم، زهرا ، اکرم همگی جعفری و فاطمه 
کاظمی و فاطمه تیموری قــرار تحریر ترکه مرحــوم رحمت اله جعفری  طی شــماره 
0001328  در شــورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ســاعت 16 روز 
دوشــنبه مورخ 1401/06/14 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینــده قانونی آنها، 
 بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهــان به آدرس 
 خیابــان ارباب حاضر شــوند عــدم حضور مدعویــن مانع اجــرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1345533 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

 5/42 بدینوســیله اعالم می نماید بــه موجب درخواســت بهروز نعمتــی  به طرفیت 
گل پری قلی پور و نازبیگم کریمی ســنگ چینی و جهان بخش و سیما و سیاوش و نوذر 
و شهین و امیر هوشــنگ و مهتاب همگی نعمتی قرار تحریر ترکه علیمردان  نعمتی طی 
شماره 0100134  در شــورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 16 
روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، 
 بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهــان به آدرس 
 خیابــان ارباب حاضر شــوند عــدم حضور مدعویــن مانع اجــرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1337647 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

5/43 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب اطاق فوقانی پالک ثبتی 6 فرعی از 767  
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانســار به نام وراث زهرا بختیــاری و غیره در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1401/06/28 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 

این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/06/05

 م الف: 1351119 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

5/44 چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب محوطه و سه راه و داالن و یک باب طویله 
و شبســتان فوقانی روی داالن و ســراچین فوقانی و بنای فوقانی روی سه راه و سه باب 
بنای فوقانی طبقه ســوم  پالک ثبتی 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8  فرعی از 767  اصلی واقع در  
بخش 1 ثبت خوانســار به نام وراث زهرا بختیاری و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1401/06/28 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1401/06/05

 م الف: 1351118 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902122000007 آگهــی:  شــماره   5 /45
140004001015014368 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق سه چهارم دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب عمارت پالک 1 فرعی از 1104 اصلی بخش یک ثبت خوانسار که 
ســند آن طبق دفتر امالک الکترونیکی شــماره 139920302011002858 بنام آقای 
عبدالحمید اســالمی فرزند نصرت اله می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ 
به مبلغ 20/416/800/000 ریال که بالتبع ارزش سهم متعهد به مبلغ 2/552/100/000 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق طبق سوابق ثبتی به مساحت شش دانگ 340/28 متر مربع 
می باشد بر اساس موقعیت محل ششدانگ مورد خواسته شامل ششدانگ یکباب عمارت 
قدیمی و بنای از نوع خشت و گل و تیر چوبی که در اثر مرور زمان و عدم سکونت قسمتی 
از آن تخریب شده با محوطه ضلع شمالی که در آن درختان میوه غرس شده است و دارای 
امتیاز برق و آب می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20 
در اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار واقع در خوانسار بلوار معلم از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 2/552/100/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم 
 از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیره تــا تاریــخ مزایــده اعم از 
اینکه رقــم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد بــه عهــده برنده مزایده اســت 
و نیز در صورت وجــود مازاد، وجــوه پرداختی بابــت هزینه های فــوق از محل مازاد 
به برنــده مزایــده مســترد خواهد شــد و نیــم عشــر و حق مزایــده  نقــدا وصول 
می گردد ضمنًا چنانچــه روز مزایده تعطیل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعد از 
 تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر، برگــزار خواهد شــد. م الف: 1355718 

حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

استان اصفهان یکی از جذاب  ترین مقاصد گردشگری ایران است که ساالنه گردشگران فراوانی از داخل و خارج کشــور به آن سفر می  کنند و از بناهای معروف آن 
دیدن می  کنند. اما فقط تعداد اندکی از این گردشگران از مکان  هایی ناب  تر و ناشناخته  تر در اصفهان آگاهی داشته و بازدید می  کنند. یکی از این مکان  های تاریخی 
ارزشمند و متفاوت ولی کمتر شناخته شده استان اصفهان، قلعه مورچه خورت است. این بنا که از دیدنی  ترین و کهن  ترین بناهای استان اصفهان محسوب می شود، 

از خشت و کاهگل بنا شده و معماری منحصر به  فردی دارد.

قلعه تاریخی مورچه  خورت، دروازه غربی اصفهان قدیم، یادبود رشادت مردم این کهن دیار در برابر تجاوز اشرف افغان است که درگیر و دار تاریخ گم شده است. قدمت 
این قلعه و منطقه تاریخی به قرن نهم ه.ق می  رسد. این ارگ به صورت یک قلعه خشتی بزرگ با برج و باروهای بلند در ۵۰ کیلومتری شمال اصفهان، در قلب روستای 
مورچه خورت قرار دارد که حدود ۳۰ هزار مترمربع وسعت این قلعه است. از دیدگاه آماری در سال ۱۳۵۳ تعداد ۲۵ خانوار در این قلعه زندگی می  کردند و اکنون ساکنین 

محدودی دارد )۲–۳ خانواده( که در خانه  های شخصی خود که از نیکان شان به ارث برده و مرمت و نگهداری کرده اند، زندگی می  کنند.

می کرده اند که در حال حاضر فقط مسجد اصلی آن پذیرای نمازگزاران و اهالی شهر در مراسم آئینی است. این بنای عظیم تاریخی 
در سال ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

تاریخچه
به اعتقاد برخی کارشناسان، قدمت این قلعه و منطقه تاریخی به قرن نهم هجری قمری می  رسد و عده ای نیز قدمت آن را قبل از دوران صفویه می  دانند، ولی تاریخ 
دقیق بنای این قلعه مشخص نیست. این ارگ تاریخی شاهد پیروزی نادرشاه افشار بر اشرف افغان در سال ۱۱۴۲ هجری قمری بوده که در نهایت منجر به فرار افغان 
 ها از اصفهان شد. شهرت مورچه  خورت نیز به دلیل جنگ پیروزمندانه نادرشاه افشار با افغان  های متجاوز در این منطقه است. مردم اصفهان نیز پس از شنیدن خبر 

پیروزی نادر با شجاعت به افغان  های مستقر در اصفهان حمله  ور شدند و به حکومت چند ساله آنها و جنایات فجیع شان خاتمه دادند.

معماری
قلعه مورچه خورت به  شکل حصاری مرتفع است که از دور هم بسیار باصالبت به نظر می  رسد. دور تا دور این ارگ کهن هشت برج مستحکم وجود دارد که در گذشته 
محل دیده  بانی بوده و از داخل دو برج اصلی این بنا می  توانستند وارد قلعه شوند. درب  های ورودی از چوب  هایی به ضخامت ۲۵ سانتی متر که از ورق  های ضخیم 
فلزی با میخ  های آهنی بزرگ به هم متصل شده ساخته شده است. هنگامی که از ورودی بخش جنوبی ارگ وارد شوید، اولین چیزی که نظر شما را جلب خواهد 
کرد گنبد فیروزه  ای آرامگاه امامزاده علی)ع( است که همچون نگین آبی ارزشمند و نفیسی از دور می  درخشد. پس  از عبور از کنار این امامزاده  به ساباطی خواهید 
رسید که به  صورت کوچه  ای سرپوشیده است و فضایی خنک و مطبوع را ایجاد کرده که با عبور از آن می  توانید از گرمای کویر فرار کنید و خنکای دلنشینی را حس کنید. 
کوچه  های تودرتویی که به قلعه و خانه  های اطراف آن می  رســند، پیچ و خم  های زیادی دارند که با قرار گرفتن در آنها حس بودن در یک هزار توی مارپیچ  شکل به 
شما دست می  دهد که هم هیجان  انگیز است و هم عجیب و جذاب و هرلحظه بیشتر از قبل احساس می  کنید که بخش  های بیشتری از این فضا را ببینید و شگفتی 
 های جدید تری را کشف کنید. این کوچه  های تنگ با داالن  های تو در تو و اتصال آنها به خانه  های قدیمی همسایه  های مجاور، ترکیبی به وجود آورده تا هم بادهای 
منطقه را کنترل و هم امنیت آن را تامین کند. در این میان باید از صفه  ها، سکو ها و راه پله  های ساده و زیبایی هم عبور کنید تا در نهایت به قلعه مورچه خورت و خانه 
 های اطراف آن برسید. دلیل ساخت این معماری پیچیده در گذشته آن بوده که این قلعه  مسکونی را در مقابل دشمنان غیر قابل نفوذ و از خانه  های مردم و ساکنان 
شهر حفاظت کند. گذرگاه  های اصلی قلعه مثل کوچه  هایی پر پیچ  و خم، بین دروازه  های اصلی از شمال غربی تا جنوب کشیده شده است که این معماری تو در تو و 
شگفت  انگیز شناختن مسیر را برای عابران غیربومی دشوار می  کند و در گذشته نیز برای عابران غیر بومی و افراد غیر محلی مسیرهایی دشوار تلقی می  شده  اند؛ به  

گونه  ای که اگر بدون همراهی یک راه  بلد در آن قدم می  زدند، بدون شک گم می  شدند. چیدمان فضاهای خدماتی در نوع خود بسیار جالب توجه است. بازار اصلی با 
مغازه  هایی که از رونق گذشته حکایت دارند، در کنار حمام  های زنانه و مردانه قرار گرفته که در عین سادگی حکایت از پاکیزگی در نزد مردمان آن روزگار دارند. این حمام 
ها در عمق زمین ساخته شده  اند و آب با مهندسی قدیمی از قنات به تون و گرمخانه  آنها هدایت می  شده است. همچنین فضاهای مذهبی مانند مسجد و حسینیه 
در اطراف قلعه به چشم می  خورند که از مکان  های موردعالقه و پررفت  و  آمد ساکنان و مردم این شــهر در اعیاد و سوگواری  ها به حساب می  آمدند. هر گوشه این 
مجموعه یک معماری منحصر به فرد است. از زیبایی  های این ارگ وسیع می  توان به قوس  ها و طاق  های خشتی و تزیینات آجری بی  همتایی که بر سر دیوارهای 
قلعه به کار رفته  اند، اشاره کرد که صحنه  هایی باشکوه را پدید آورده  اند. سکنه این مکان اعجاب  انگیز احتیاجی به خارج شدن از قلعه نداشتند و کلیه امکانات مورد 

نیازشان در داخل همین مکان به  خوبی تامین می  شد.

مرمت
پس از چندین دوره بازسازی توسط شرکت های مختلف، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز برخی مکان های عمومی این بنا از جمله گذرها و دیوار بیرونی آن با نظارت 

سازمان میراث فرهنگی مرمت شده است. در حال حاضر این بنا به تامین بودجه بیشتر و ورود بخش خصوصی نیازمند است.

موقعیت مکانی
منطقه »مورچه  خورت« با ارتفاع ۱۶۷۰ متر از سطح دریا در ۴۵ کیلومتری شمال اصفهان بر سر راه اتوبان اصلی اصفهان–تهران قرار دارد. این منطقه از شمال به میمه، 
از جنوب به شاهین  شهر و از شرق به کوه  های کرکس نطنز و از مغرب به نجف  آباد محدود می  شود که در حال حاضر در تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان شاهین 

 شهر و میمه به شمار می رود.
ارگ تاریخی مورچه خورت بزرگ ترین ارگ مسکونی کشور پس از ارگ بم است و از ویژگی  های منحصر به فرد معماری و شهرسازی برخوردار است. قدمت این قلعه 
و ارگ تاریخی به پیش از اسالم بازمی گردد که پس از اسالم و به ویژه در دوره های صفوی و قاجار گســترش یافته است. تا حدود بیست سال گذشته در این قلعه 

تاریخی خشتی و گلی، خانواده های متعددی زندگی 



نگرانی راهداری نسبت به محورهای منتهی به استان های 
یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری 
است، اما فارس نیز جزو استان هایی با هشدار نارنجی 
سیل است، بنابراین در محورهای منتهی به استان فارس 

احتمال بروز سیل وجود دارد

بازگشت اولین 
کاروان حجاج 
آذربایجان غربی

عصر ســه شــنبه ۴ مرداد ، اولین 
گــروه از حجاج بیــت ا... الحرام 
استان آذربایجان غربی از فرودگاه 
مدینه بــه ارومیه بازگشــتند . ۸ 
کاروان از آذربایجــان غربی عازم 

سفر معنوی حج شده اند .

عکس خبر

پنجشنبه 6 مردا د 1401 / 28 ذی الحجه 1443 / 28 جوالی 2022 / شماره 3587
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

مدارس اصفهان 16 هزار و 500 نیرو کم دارد
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: آموزش وپرورش اصفهان هم اکنون با کمبود ۱۶ 

هزار و ۵۰۰ نفر نیرو مواجه است که بخشی از آن به کاشان مربوط می شود.
محمدرضا ابراهیمی در آیین معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش کاشان با اشاره به اینکه روش های 
پایدار برای تامین نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان و استخدام جدید بر پایه ماده ۲۸ اساسنامه این 
دانشگاه انجام می شود، گفت: در مجموع با این دو روش بیش از ۲ هزار نفر جذب آموزش و پرورش 

استان اصفهان می شوند که اندک است.
وی درباره جذب نیرو های خرید خدمات اظهار داشــت: اگر قرار باشد مجوزی صادر شود باید این 
مهم ســرعت یابد تا بتوانیم کیفیت آموزش و پرورش را ارتقا دهیم، چرا که این نیرو ها و موسسان 

ارزیابی می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، کسری این استان در بخش نیرو های خرید خدمات را 

سه هزار نفر بیان کرد و گفت: قرار است این کمبود با رایزنی مجلس شورای اسالمی تامین شود.
وی ،نیرو های خرید خدمات ایثارگری در استان اصفهان را نزدیک ۸۷۰ نفر اعالم و اضافه کرد: قرار 
بود این نیرو ها استخدام و احکام آنان اول فروردین امسال صادر شود، اما تاکنون برای ۱۱۹ نفر حکم 
صادر و کد تایید دریافت شــده و بیش از ۶۰۰ حکم نیز صادر، اما حکم تایید دریافت نشده و اکنون 

متوقف و سامانه نیز بسته شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون استان اصفهان یک سوم نیاز نیروی انسانی خودش را ندارد و با 
ظرفیت دو سوم نیروی انسانی فعالیت می کند، اظهار داشــت: تالش بر این است که برای تامین 

نیروی انسانی سهمیه دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ ارتقا یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان، سند تحول بنیادین را قانون اساسی آموزش و پرورش بیان و 
اضافه کرد: پیشران و عنصر اصلی این سند نیروی انسانی است و اگر در نیروی انسانی کمبود وجود 

داشته باشد به تمامی قانون اساسی این وزارتخانه آسیب وارد می شود.
وی از مدیر جدید آموزش و پرورش کاشان خواست از توانمندی های تمامی کارکنان این اداره که به 
انقالب اسالمی اعتقاد راسخ و به جهادی کار کردن احترام قائل هستند با هر نوع نگرشی بهره گیری 

کند تا جایگاه آموزش و پرورش کاشان ارتقا یابد.
 

رییس پلیس راه استان اصفهان:

حرکت با دنده عقب خطرناک است
رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: ازآنجاکه خطر تصادف در هنگام عقب آمدن بیشتر است، 

نباید بدون بررسی کامل و دقیق پشت وسیله نقلیه اقدام به حرکت کرد.
سرهنگ اصغر زارع  اظهار کرد: همه وسایل نقلیه حتی موتورسیکلت ها دارای نقاط کور برای راننده 
هستند که با تنظیم دقیق آینه ها می توان میزان نقاط کور را کاهش داد، اما همواره این نقاط وجود 

دارد و باید در حین رانندگی مراقب باشید تا سایر کاربران راه در نقاط کور شما قرار نداشته باشند.
وی افزود: خودرو های سنگین به خصوص خودرو های طویل عالوه بر سمت چپ و راست خود، در 
بخش هایی از جلو و پشت خودرو نیز دارای نقطه کور هستند و راننده نمی تواند پشت سر خود را به 

درستی و کامل ببیند و از این رو حرکت با دنده عقب خطرناک است.
رییس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: از آنجایی که خطر تصادف در هنگام عقب آمدن بیشتر 

است، نباید بدون بررسی کامل و دقیق پشت وسیله نقلیه اقدام به حرکت کرد.
وی خاطرنشــان کرد: توصیه می شــود رانندگان حتی االمکان از حرکت با دنده عقب غیرضروری 
خودداری کنند و در صورت ضرورت از مقررات ایمنی پیروی کنند. این کار باید با احتیاط کامل انجام 
شود تا باعث تصادف نشود. رانندگان باید به فضای پشــت نگاه و میدان دید عقب را کنترل کنند، 
سپس به آرامی در دنده عقب حرکت کنند، از سمت راننده بپیچند، به عقب بروند و همچنین از فردی 

به عنوان کمک راننده استفاده کنند.

  رییس اداره مدیریت راه های استان مطرح کرد: هشدار سطح نارنجی وقوع سیل در استان اصفهان؛

این یک هشدار جدی است

تا لحظه نگارش این مطلب نه از باران خبری است و نه 
حتی از خنکای هوا یا ابری در آســمان که نشانه ای بر 
بارش هرچند کم و موقت باشد! در عوض تا دل تان بخواهد آلودگی هوا 
همچنان بر سرتاسر شهر سایه گسترده اســت. بر اساس اعالم سامانه 
آنالین پایش هوا، شاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان صبح دیروز با 

میانگین AQI ۱۴۲ برای گروه های حساس ناسالم بود.
به شکل جزئی تر، هوا در ایستگاه های استانداری با ۱۵۵، پروین ۱۶۳، 
خرازی و ســگزی ۱۷۳ و رودکی با AQI ۱۵۲ ناســالم برای عموم ثبت 
شد.  همچنین هوا در ایستگاه های احمد آباد با ۱۴۲، انقالب ۱۴۴، با هنر 
۱۳۱، رهنان و شاهین شهر ۱۱۷، فرشادی ۱۳۳، فیض ۱۴۳، مبارکه ۱۳۸، 
میرزا طاهر ۱۰۲ و ورزشــگاه با ۱۲۹AQI ناسالم برای گروه های حساس 
گزارش شد. با این حال همچنان مسئوالن درباره سیل هشدار می دهند. 
دیروز رییس اداره مدیریت راه های اســتان اصفهان با اشاره به هشدار 
سطح نارنجی وقوع سیل در اســتان، گفت: در مجموع شهرستان های 
سمیرم، شهرضا، نیک آباد، و بخشی از شهرســتان لنجان و شهرستان 
اصفهان از روز عصر پنجشنبه تا جمعه)امروز  و فردا( درگیر شرایط جوی 

ناپایدار و احتماال ســیل خواهند بود.مریم تاکی در گفت وگو با ایســنا 
درباره هشدارهایی نسبت به بروز سیل در استان، گفت: با توجه به پیش 
بینی های هواشناسی از اوایل هفته، هشدار سطح نارنجی وقوع سیل برای 
استان اصفهان و قرمز برای استان های جنوبی کشور اعالم شد.وی توضیح 
داد: با توجه به شرایط اقلیم هر منطقه این هشدار برای وقوع سیل، رگبار، 
تگرگ، رعد و برق شدید، گرد و غبار و ... پیش بینی شده است. رییس 
اداره مدیریت راه های استان اصفهان با اشاره به احتمال طوفان شن در 
شرق استان با وزش گرد و غبار شدید، اضافه کرد: همچنین در بخش های 
جنوب و جنوب غرب استان با سیل و بارش شدید باران مواجه هستیم و 
اگرچه امیدواریم این بارش ها شرایط خشکسالی را اندکی تلطیف کند، اما 
با توجه به تجربیات استان های فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان، از 
مردم می خواهیم که اصال در حاشیه رودخانه های فصلی، مسیل ها و ... 
توقف نکنند.مسئوالن استانی چندروزی هست که با توجه به اتفاقات تلخ 
و غافلگیری مردم در سیل استهبان، مدام و مرتب هشدار می دهند که 
سیل را شوخی نگیرید. تاکی هم با تاکید بر اینکه سیل اصال شوخی بردار 
نیست و با غافلگیری مردم ممکن است در بازه زمانی کوتاهی فاجعه ای 

رخ دهد، گفت: با توجه به اینکه پایان هفته معموال مردم به دنبال تفریح در 
مناطق خوش آب و هوا هستند از آنها درخواست می شود که موارد ایمنی را 
رعایت کنند و در صورت بروز هر حادثه با سیستم های امدادی ۱۴۱، هالل 
احمر و یا پلیس تماس بگیرند و در صورت بروز محدودیت راه ها با پلیس 

و راهداری همکاری الزم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکــه مردم نباید اصرار به حضــور در مناطقی با احتمال 
خطر وقوع سیل داشته باشــند، توضیح داد: نگرانی راهداری نسبت به 
محورهای منتهی به استان های یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیاری است، اما فارس نیز جزو استان هایی با هشدار نارنجی سیل 
است، بنابراین در محورهای منتهی به استان فارس احتمال بروز سیل 
وجود دارد. البته دستگاه های مختلف در اســتان از هالل احمر و راهور 
گرفته تا کل مجموعه راهداری از مرکز مدیریت راه ها در ســتاد، ادارات 
ستادی مرتبط در معاونت راهداری و شهرســتان های اعالم کرده اند که  
در آماده باش کامل هســتند، حتی شهرستان های همسایه این مناطق 
نیز در آماده باش هســتند و ناوگان امدادی راهداری و سایر سازمان ها 

هشدار گرفته اند.

با مسئولان جامعه

رییس پلیس راهور استان:

خدمات پلیس راهور اصفهان به صورت آنالین ارائه می شود
رییس پلیس راهور استان اصفهان از خدمات آسان، سریع و هوشمند به مردم شامل تعویض پالک، ترخیص وسایل نقلیه توقیفی، رسیدگی به اعتراضات به صورت آنالین 
خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان به منظور کاهش هزینه و وقت مردم تعدادی از خدمات خود را به صورت 
آسان، سریع و هوشمند ارائه می کند، اظهار داشت: در حال حاضر برخی از خدمات همچون تعویض پالک، ترخیص وسایل نقلیه توقیفی، رسیدگی به اعتراضات به صورت 
هوشمند و اینترنتی انجام می شود.وی افزود: رویکرد پلیس راهور فراجا این است که مردم بتوانند با کمترین هزینه و بدون مراجعه حضوری به مراکز این پلیس خدمات 
خود را دریافت کنند.رییس پلیس راهور استان اصفهان با معرفی اپلیکیشن »پلیس من« گفت: شهروندان می توانند با نصب این اپلیکیشن بر روی گوشی تلفن همراه خود 
از خدمات اینترنتی پلیس راهور شامل استعالم نمره منفی، استعالم خالفی وسیله نقلیه، ثبت نام ترخیص موتورسیکلت های توقیفی، ثبت نام نوبت دهی اینترنتی تعویض 
پالک و سایر خدمات بهره مند شوند.سرهنگ محمدی با اشاره به کاهش مراجعات مردمی و برچیده شده صف های طوالنی در مراکز تعویض پالک با راه اندازی ثبت نام 
نوبت دهی اینترنتی گفت: افرادی که قصد تعویض پالک خود را دارند می توانند در اپلیکیشن پلیس من به بخش ثبت نام نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک مراجعه و 
مدارک خود را اسکن کرده و تمام کارهای مربوطه را در این سامانه انجام دهند و فقط برای دریافت پالک خود در ساعت، روز و تاریخی که خودشان انتخاب می کنند به مرکز 
تعویض پالک مراجعه کنند.وی با بیان اینکه  با تالش کارشناسان پلیس راهور فراجا ترخیص وسایل نقلیه نیز به صورت اینترنتی فراهم شده است، گفت: مالکان وسایل 
نقلیه ای که وسیله آنها به علت تخلفات رانندگی توقیف شده و فاقد دستور قضایی است می توانند با مراجعه به اپلیکیشن »پلیس من« و یا وبسایت »راهور ۱۲۰« به صورت 

غیرحضوری نسبت به ثبت درخواست اینترنتی ترخیص وسیله خود در تمام ساعات شبانه روز اقدام کنند.

سرپرســت روابط عمومــی اداره کل انتقال خون 
استان اصفهان گفت:درحال حاضر کاهش در گروه 
خونی O منفی دیده می شود و شهروندان اصفهانی 
همچنان باید اهــدای خون به صورت مســتمر را 

مدنظر داشته باشند.فرشــته آرامش درخصوص 
وضعیت ذخیره خون اســتان اصفهان،اظهار کرد: 
ذخیره خون اســتان اصفهان درحال حاضر برابر با 
۶.۹ روز و شهرســتان اصفهان برابر ۵.۵ روز است.

وی با بیان اینکه شــرایط ذخیره خون در وضعیت 
مطلوبی به ســر می برد، اما نســبت به ماه گذشته 
کاهش یافته اســت، افزود: درحال حاضر کاهش 
در گروه خونی O منفی دیده می شود و شهروندان 
همچنان باید اهــدای خون به صورت مســتمر را 
مدنظر داشــته باشند.سرپرســت روابط عمومی 

انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه اهدای 
خون بانوان و جوانان کاهش یافته است، تصریح 
کرد: طــی چهارماهه ابتدایی امســال در اســتان 
اصفهــان از ۴۶ هزار و ۵۳۰ نفر خون گیری شــده، 
درصد اهدای خون مســتمر برابر با ۵۴.۷ درصد و 
اهدای خون بانوان برابر با ۲.۹۲ درصد بوده است.

وی خاطرنشــان کرد: درصد اهدای خون مستمر 
تیرماه در اســتان اصفهان برابر بــا ۵۵.۸ درصد و 
درصد اهدای خون بانــوان برابر بــا ۲.۵۳ درصد 

بوده است.

سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خبرداد:

کاهش ذخیره گروه خونی O منفی در اصفهان

آتش نشانی خمینی شهر، آتش نشان داوطلب می پذیرد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری خمینی شهر از پذیرش آتش نشان 

داوطلب در این سازمان خبر داد.
مهدی مرادیان با اعالم فراخوان جذب آتش نشان داوطلب اظهار داشت: بر اساس تجارب جهانی، 
انجام عملیات واکنش های اضطــراری مقابله با بحران به تنهایی از عهــده دولت ها خارج بوده و 
تالش های جمعی از اعضای هر جامعه برای کاهش خســارات، جزء جدایی ناپذیر فعالیت های 

مرتبط محسوب می شود.
وی، آموزش و هماهنگی را از جمله موارد مهم جهت به کارگیری نیروی بالقوه در جامعه دانســت 
و افزود: جوامعی که به اجرای برنامه های آمادگی پیش از بحران مبادرت کرده اند موفق شــده اند 
میزان تلفات و عدم هماهنگی در انجام وظایف محوله و کارآیی ســازمان های مرتبط و نیروهای 
مردمی را تا حد زیادی کاهش دهند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
خمینی شــهر به اهمیت انجام فعالیت ها و مشــارکت های مردمی در قالب تشــکل های محلی 
ساختارمند و نظام یافته اشاره کرد و گفت: به زودی در راستای افزایش مشارکت مردم و همچنین 
بهینه سازی فرآیند امدادرسانی محلی و کارآمد شدن هر چه بیشتر ساختار مدیریت بحران؛ طرح 
آموزش شهروندان و مشــارکت مردمی در راســتای ارتقای فرهنگ ایمنی به صورت آتش نشان 
داوطلب در مواقع اضطراری و بحران، در سازمان مدیریت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
خمینی شهر اجرایی خواهد شد.وی ابراز داشت: افراد عالقه مند می توانند جهت ثبت نام و کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۶۶۴۴۴۴ تماس و یا با مراجعه حضوری به واحد آموزش ستاد 
مرکزی سازمان آتش نشانی شهرداری خمینی شــهر واقع در بلوار عموشاهی نسبت به ثبت نام 

اقدام فرمایند.
 

فعالیت بیش از هزار کارگاه تولیدی و خدماتی در شهرستان 
فریدونشهر

بیش از ۱۴۰۰ کارگاه تولیدی و خدماتی در شهرستان فریدونشهر فعال است.مسئول شعبه تامین 
اجتماعی شهرســتان فریدونشهر گفت:تعداد بیمه شدگان اصلی شــامل مشاغل آزاد، رانندگان، 
قالی بافان، و زنان خانه دار ۵ هزارو ۶۰۰ نفر اســت.علی فوالدی با اشــاره به اجرای طرح جدید 
ســازمان تامین اجتماعی باعنوان طرح بیمه فراگیرخانواده ایرانی با هــدف افزایش تعداد بیمه 
شدگان و گسترش چترحمایت بیمه ای برای قشــر های مختلف جامعه افزود: این طرح که زنان 
خانه دار، دختران مجرد و دانشجویان را زیر پوشــش قرار می دهد با نرخ های ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد 
است که سنین ۱۸ تا ۵۰ سال را شامل می شــود.علی فوالدی گفت: متقاضیان طرح بیمه فراگیر 
خانواده ایرانی می توانند با مراجعه به سایت ســازمان تامین اجتماعی نسبت به ثبت نام در این 

طرح اقدام کنند.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

مرگ 6 عضو یک خانواده در تصادف محور نایین
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ ۶ نفر از اعضای یک خانواده در تصادف کامیون و 
پراید در محور نایین خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار 
داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.وی با بیان در 
این حادثه یک دستگاه کامیون و یک دستگاه پراید به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کرده اند، 
اضافه کرد: این حادثه در محور نایین به اصفهان کیلومتر ۳۵ نایین اتفاق افتاده است.ســخنگوی 
مرکز اورژانس اســتان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه ۶ نفر شــامل آقا ۵۰ خانم ۴۰ و کودک 
۱۵و۱۲و۷و۲ ساله جان خود را از دست داده اند، اضافه کرد: همه فوتی ها سرنشینان پراید هستند.

وی گفت: برای امدادرسانی به این حادثه ۳ واحد امدادی ۱۱۵ و یک کد هالل احمر اعزام شد.

خبر روزشهرستان

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد:

احتماال با ساخت سد در ترکیه 
با این کشور درگیر می شویم

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: ترکیه در 
حال ساخت سد بزرگی در شرق است که باعث 
بروز مشــکل آب در شــمال غرب ایران خواهد 
شد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی گلشن 
آباد در دومین دوره تخصصی جهاد تبیین اظهار 
داشت: ایران از گذشته مخالف ظلم بوده است 
و به واسطه اینکه ضد استکبار است مورد غضب 
دشــمنان بوده و همواره با این اسکبتار ضدیت 
داشته است و این را می توان در کودتاها دید.وی 
افزود: در راســتای همین مخالفت مستکبران 
با ایران مجاهدین خلق از غرب حمایت شــده 
و می شود، از همان ابتدا انقالب این حمایت از 
مخالفان وجود داشت و االن کار ما این است که 
بتوانیم صحنه جنگ بعدی با دشــمن در سال 
۱۴۰۴ را متصور شــویم و برای آن برنامه ریزی 
کنیم.معاون امور مجلس دانشــگاه آزاد ادامه 
داد: جنگ ترکیبی از گذشــته مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب بوده اســت و باید بــرای همین 
موضوع تهدیدات را به خوبی شــناخت، تهدید 
اصلی در جهان و منطقه آمریکاســت. آنها رژیم 
تهدید جهانی برای ما هستند و بعد از آمریکا رژیم 
صهیونیستی و عربســتان به وابسته همکاری 
با رژیم صهیونیســتی تهدیدهــای دیگر برای 
ایران در این افق خواهند بود.قربانی گلشن آباد 
اضافه کرد: پیش بینی می شود در جنگ پیش 
رو از ســالح های ممنوعه اســتفاده شود و یک 
جنگ ترکیبی در پیش خواهد بود که در آن فشار 
تبلیغاتی ایران هراسی و اسالم هراسی به اوج 
خود خواهد رسید.معاون امور مجلس دانشگاه 
آزاد اضافه کرد: الزم است برای کاهش خطرات 
این جنگ آینده را بشناسیم و روند پژوهی کنیم، 
همچنین در حوزه هوافضا بایــد اقدامات الزم 
مدنظر باشد که اخیرا آمریکا نیز نیروی هوافضای 
ایران را یک قدرت دانسته است.وی در خصوص 
موضع ترکیه در جنگ پیش رو گفت: ترکیه یک 
رقیب و متحد منطقه ای برای ماســت، آنها به 
تازگی یک سد بزرگ در شرق ترکیه زدند که باعث 
خشکی شمال غرب کشور خواهد شد و احتماال 

با ترک ها درگیر خواهیم بود.
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ژاوی: باید به »لواندوفسکی« بیشتر فرصت بدهیم 
ژاوی هرناندز، سرمربی بارسلونا، معتقد است که این تیم باید فرصت های بیشتری را برای روبرت 
لواندوفسکی فراهم کند. به گزارش »ورزش سه«، بارسلونا در دیداری دوستانه در تور پیش فصل 
آمریکا به مصاف یوونتوس رفت و با تســاوی 2-2 متوقف شد.دو گل بارسا در این بازی را عثمان 
دمبله به ثمر رساند و لواندوفسکی در این دیدار هم مانند بازی برابر رئال مادرید موفق نشد دروازه 
تیم حریف را باز کند تا همچنان منتظر اولین گل خودش با پیراهن بارسا باشد. ژاوی پس از پایان 
بازی درباره عملکرد تیمش در این دیدار گفت:» ما کمی ریتم بازی را از دســت داده بودیم. زمین 
خیس کمکی به ما نکرد و هوا هم خیلی گرم بود. ما نتوانســتیم در نیمه اول تسلط کافی بر بازی 
داشته باشــیم. کمی از تیم حریف ضربه خوردیم. باید فشار بیشتری به حریف می آوردیم. نکات 
خوب و جذابی در زمین دیده شد اما ما باید جلوی اشتباهات را بگیریم.«این مربی کاتاالن با اشاره 
به درخشش دمبله اظهار داشت:» او بازیکنی خاص  و متفاوت اســت. این برای ما بسیار خوب 
است. او باید تعیین کننده باشــد. همه چنین توانایی ندارد. باید از ثبات بیشتری برخوردار باشد و 
گل های بیشتری به ثمر برساند. اما من از دمبله ای که از ماه نوامبر تا به حال دیده ام بسیار راضی 

هستم و او را بسیار متعهد می دانم.«
 

آنچلوتی: به دنبال قهرمانی در سوپرکاپ هستیم 
کارلو آنچلوتی، ســرمربی رئال مادرید، می گوید این تیم برای پیروزی برابر آینتراخت فرانکفورت 
به میدان می رود.به گزارش »ورزش ســه«، رئال مادرید در دیداری دوســتانه در تور پیش فصل 
آمریکا به مصاف کالب آمه ریکا رفت و به تساوی 2-2 برابر این تیم رضایت داد. دو گل رئال مادرید 
را کریم بنزما و ادن هازارد به ثمر رساندند و در حالی که به نظر می رسید رئال در آستانه کسب اولین 
پیروزی در مسابقات پیش فصل اســت، تیم حریف موفق شد در دقایق پایانی گل تساوی را وارد 
دروازه این تیم کند. آنچلوتی پس از پایان بازی درباره عملکرد تیمش در این دیدار گفت:» این بازی 
بسیار خوبی بود و ما بهتر از دیدار اول ظاهر شدیم. در نیمه اول شرایط کمی سخت بود و به مشکل 
خوردیم اما در نیمه دوم قدرت بیشتری از خودمان به نمایش گذاشتیم.«او درباره بازگشت بنزما 
به ترکیب رئال اظهار داشت:» او همچنان از شــرایط فیزیکی خوبی بهره می برد؛ اما پس از بازی 
برابر یوونتوس باید فشــار کاری روی او را تا حدی کاهش بدهیم چون به فکر سوپرکاپ  حضور او 
در آن بازی هستیم.« آنچلوتی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب تیمش در دیدار سوپرکاپ گفت:» 
باید از همان بازیکنانی که فاتح لیگ قهرمانان شدند در آن بازی استفاده کنم. این دیدار عمال ادامه 

فصل قبل است و ما واقعا می خواهیم که این جام را به دست آوریم.«
 

ویدئوهای اینستاگرامی »جورجینا« در روزهای 
سرنوشت ساز »رونالدو«

جورجینا این روزها دور از رونالدو مشــغول انتشــار ویدئوهای اینســتاگرامی اســت.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین؛ در شرایطی این روزها کریســتیانو رونالدو با خبرهای مربوط به جدایی از 
منچستریونایتد مورد توجه رســانه ها قرار دارد، نامزد او جورجینا رودریگز مشغول انجام تغییرات 
مختلف و انتشار ویدئو در اینستاگرام است.جورجینا 2۸ ســاله چند روز قبل ویدئویی از موهای 
بافته شده خودش در اینستاگرام منتشر کرد که مورد توجه کاربران قرار گرفت و حدود ۱۹.۴ میلیون 
بازدید گرفت. هم چنین آرایشگر او هم با انتشار یک ویدئو از نامزد رونالدو در صفحه خود بیش از 
یک میلیون بازدید گرفته بود.این ویدئوها در مادرید گرفته شد و نامزد فوق ستاره پرتغالی فعال در 
این شهر به سر می برد؛اما با بازگشت رونالدو به منچستر شاید به زودی مجبور به نقل مکان شود.
کریستیانو رونالدو جلسه ای با اریک تن هاخ برگزار کرد و سخت به دنبال جدایی از منچستریونایتد 

است. از تیم های اسپورتینگ و اتلتیکومادرید به عنوان مقصد این مهاجم ۳۷ ساله یاد می شود.

خبر روز

خرید جدید تراکتور از رومانی می آید
مهاجم برزیلی باشــگاه باشــگاه کرایووا رومانی آماده  امضای  قرارداد با تراکتور اســت.به گزارش 
طرفداری و به نقل از ایلنا، گوســتاوو مهاجم برزیلی باشگاه باشــگاه کرایووا رومانی آماده  امضای  
قرارداد با تراکتور است.باشگاه کرایووا رومانی در ازای گوســتاوو که آماده  امضای  قرارداد با تراکتور 
اســت، حدود 200 هزار یورو دریافت خواهد کرد. این برزیلی با ارزش ترین بازیکن تیم جدیدش 
تبدیل خواهد شد.ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت یک میلیون دالر پیش بینی شده؛ اما باشگاه 

تراکتور توانسته فقط با 200 هزار دالر رضایت نامه او را دریافت کند.
 

آینده »قائدی« به مرد سال آسیا گره خورد
رسانه اماراتی آینده ستاره سابق اســتقالل در االهلی را به تصمیم مرد سال آسیا گره زد.به گزارش 
طرفداری، رسانه های امارات از هفته گذشــته درباره آینده مهدی قائدی ستاره سابق استقالل در 
شباب االهلی دبی اخبار متعددی را منتشــر کردند.جدیدترین خبر درباره قائدی پا پیش گذاشتن 
باشــگاه الوصل دبی برای جذب مهاجم ایرانی است. در همین رابطه ســایت »اسپورت« امارات 
انتقال قائدی به این تیم را به تصمیم عمر خربین مرد سال آسیا 20۱۷ گره زد.خربین، ستاره سوری 
الوحده در آستانه انتقال به شــباب االهلی قرار دارد. اگر انتقال این مهاجم گلزن به االهلی قطعی 
شود کار الوصل برای جذب قائدی راحت می شود و مسیر این بازیکن ایرانی برای انتقال به الوصل 

هموار خواهد شد.
 

 خبر خوش برای هواداران استقالل؛ بازگشت 2 ستاره
 به تمرینات گروهی

دو بازیکن اســتقالل با انجام تمرینات ویژه و اختصاصی که زیر نظر بدنساز انجام دادند، به زودی 
به تمرینات گروهی اضافه می شــوند.عارف غالمی و کاوه رضایی که دیر تــر از دیگران به تمرینات 
پیش فصل استقالل اضافه شــده و حتی پس از ســایر بازیکنان به اردوی ترکیه اعزام شدند و به 
همین دلیل با نظر ساپینتو در اختیار مربی بدنساز قرار گرفتند تا به صورت اختصاصی تمرین کرده 
 و عقب ماندگی دوران بدنسازی شان را جبران کنند، به زودی و به صورت کامل به تمرینات گروهی

 اضافه می شوند.
رضایی و غالمی که از بازیکنان ملی پوش اســتقالل هســتند، با اینکه اخیــرا در برخی از آیتم های 
تمرینات گروهی شــرکت می کنند، اما به زودی بــه صورت کامل همراه با دیگــر همبازیان خود به 

تمرین می پردازند.
 

 ژنرال-ساپینتو؛ اولین سرشاخ یک استقاللی
 با سرمربی پرتغالی

قرعه کشــی رقابت های فصل بیســت ودوم لیگ برتر انجام شــد و بدون شــک هفتــه هفتم که 
اســتقالل به مصاف حریفش مــی رود ، دیــدار جذابی اســت.نکته جالب قرعه کشــی به هفته 
هفتم برمی گردد، جایی که اســتقالل باید با ساپینتو در ســیرجان به مصاف گل گهر برود. در واقع 
اولین جــدال این مربی پرتغالــی با یک اســتقاللی در هفته هفتــم لیگ برتر با امیــر قلعه نویی 
است. فصل قبل اســتقالل در ســیرجان با گل گهر به تساوی بدون گل دســت یافت ولی شکایت 
باشــگاه اســتقالل از بازیکن گابنی حریف باعث شــد تا کمیته انضباطی نتیجه این دیدار را ۳ بر 
صفر به سود آبی پوشــان اعالم کند.گفتنی اســت اســتقالل بعد از هفته هفتم یک بازی حساس 
 دیگر نیز در ورزشــگاه آزادی تهران دارد، جایی که ســاپینتو بایــد از روی نیمکت بــا جواد نکونام

 دوئل کند.

کافه ورزش

قهرمان وزنه برداری قهرمانی جوانان 
و نوجوانان آسیا:

هدفم طالی جهان و 
المپیک است!

قهرمان وزنه برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان 
آســیا  گفت: امیــدوارم در مســابقات پیش 
رو، عالوه بــر ارتقای رکورد جهــان با تمرینات 
مداوم و حمایت و دعای خیــر مردم، در آینده 
با کسب ســهمیه به المپیک بروم و به هدفم 
یعنی مــدال طالی المپیک دســت پیدا کنم.
علیرضا معینی ســده در گفت وگــو با خبرنگار 
ایمنا، درخصوص افتخارآفرینی و کسب مدال 
طال در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان 
و نوجوانان آســیا، اظهار کرد: خدا را شاکرم که 
در رقابت های وزنه برداری جوانان آســیا موفق 
به کسب مدال طال شدم.وی با بیان اینکه برای 
کســب مدال طالی این مســابقات تمرینات 
سخت و فشرده ای را دنبال کرده بودم، افزود: 
سطح این دوره از مسابقات بسیار باال بود و در 
وزنی که وارد مسابقات شدم مدعیان مطرحی 
همچون قهرمان جهان از کشــور ازبکســتان 
حضور داشــت ولی به لطف خدا و دعای مردم 
عزیز ایران، موفق شدم با اختالف 2۱ کیلوگرم 
این حریف قدرتمند را پشت سر بگذارم و رکورد 
جدیدی را در این مسابقات به نام ایران اسالمی 
به ثبت برسانم.وزنه بردار ملی پوش ایران، هدف 
پیش روی خود را کسب مدال طالی المپیک 
دانست و تصریح کرد: رکوردشکنی در این دوره 
از مسابقات حس خوبی اســت و امیدوارم در 
مسابقات پیش رو عالوه بر ارتقای رکورد جهان 
با تمرینات مداوم و حمایت و دعای خیر مردم 
در آینده با کسب ســهمیه به المپیک بروم و به 
هدفم یعنی مدال طالی المپیک دســت پیدا 
کنم.وی خاطرنشان کرد: برای حضور پرقدرت 
در رقابت هایی که در مهرماه برگزار خواهد شد، 
کمتر از دو ماه زمان باقی مانده اســت؛ در این 
مدت باید تمرین پرفشاری را متحمل شوم تا 
بار دیگر برای کشــورم مقام کسب کنم و پرچم 
مقدس جمهوری اســالمی ایــران را به اهتزاز 
درآورم.معینی سده خاطرنشان کرد: از خانواده 
و پدرم که مربی ام بوده اســت، همچنین کادر 
فنی که تالش های بسیاری را در مسیر موفقیت 

من داشتند، تشکر می کنم.

اخبار جهان

وز عکس ر

جمعه، روز دیدار عادل 
فردوسی پور با هوادارانش

عادل فردوســی پور برای کتــاب جدیدش 
جشن امضا گرفته است.به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین؛ کتاب جدید عادل فردوسی پور به 
نام »مارادونا« منتشر شده و هفته پیش هم 
از این کتاب در نشرچشمه مجتمع کوروش 
رونمایی شــد. در این جشن امضا هواداران 
فردوســی پور برای خریدن کتاب جدیدش 
صف کشیدند.حاال فردوســی پور قرار است 
جشــن امضای دیگری برای این کتاب در 

نشرچشمه کرج برگزار کند.

جام جهانی قطر بدون نیاز به پرواز داخلی 
فدراســیون بین المللی فوتبال اطالعاتی از جام جهانی قطر در اختیار کاربران خود قرار داده است.به گزارش »ورزش سه«، فیفا اعالم کرد که 2۴ تیم از ۳2 
تیمی که در جام جهانی فوتبال که اواخر سال 2022 برگزار می شود، اردوهای خود را در شعاع ۱0 کیلومتری در پایتخت قطر و اطراف آن برپا می.کنند.فیفا در 
ادامه عنوان کرد که به دلیل فشرده بودن جام جهانی قطر که از 2۱ نوامبر تا ۱۸ دسامبر برگزار می شود، تیم ها برای حضور در این مسابقات نیازی به پروازهای 
داخلی ندارند. بازیکنان در طول مسابقات زمان بیشتری برای تمرین و استراحت خواهند داشت.از جمله تیم هایی که کمپ های آنها کمی دورتر واقع شده 
اند، آلمان، بلژیک و عربستان هستند. فیفا همچنین اعالم کرد که این سازمان و کمیته سازماندهی محلی در حال اجرای یک روند بی سابقه برای حمایت 

از حقوق و رفاه کارگران در مجموع ۱5۹ هتل به کار گرفته در جام جهانی قطر است.

به گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگــزاری فارس، 
در نخســتین روز از شــروع ثبت نام از نامزدهای 
انتخابات کمیته ملی المپیک ، آرش میراسماعیلی 
رییس فدراسیون جودو ثبت نام کرد. وی آمادگی 
خود را برای پست های ریاســت و هیات اجرایی 
اعــالم کــرد. میراســماعیلی دربــاره ثبت نام در 
انتخابات، عنوان کرد: با افتخار ثبت نام کردم چون 
اعتقاد مــن این بوده این پســت ها مختص افراد 
ورزشی اســت. با خسته نباشــید به دوستانی که 
خدمت کردند یک بار که دولــت اعتماد کرده وزیر 
ورزشی باشد دوستان اجازه دهند این جایگاه هم 
مختص کسانی باشد که خاک ورزش را خورده اند. 
این دوســتان بپذیرند و خوشــحالم رقابت درون 

مجمعی ورزشی خواهد بود. وی افزود: دولت هم 
فشــاری برای گزینه خاص در انتخابات نداشت، 
دوســتان اجازه دهند کمیته مثل وزارت به دست 
ورزشی ها بیفتد. کمیته جایگاه رفیعی در دنیا دارد 
و کارهای بزرگی می توان انجــام داد. در راس آن 
دیپلماســی ورزش است و شــاید کارهایی که در 
این مدت انجام نشــده باعث شــده ما قهرمانان 
رنج ببریم. کمیته برای کار سیاسی نیست بلکه کار 
ورزشی برای فدراسیون هاست.رییس فدراسیون 
جودو تصریح کرد:  برنامه بلندمدت الزم اســت تا 
جایگاه خود را ارتقا دهیم. مدال های به دست آمده 
توسط قهرمانان هیچ وقت با برنامه ویژه نبوده که 
اگر بود با کمبود خوابگاه مواجه نمی شدیم. ما هنوز 

برای کمپ تیم های ملی خوابگاه نداریم و امیدوارم 
توجه ویژه به ورزشکاران و فدراسیون ها شود.پیش 
از این هادی ساعی برای ریاست و هیات اجرایی 
نامزد شــده بود. محمدرضا پوریا میز برای هیئت 
اجرایی کاندیدا شد. ثبت نام از نامزدها تا 20 مرداد 
ادامه دارد و انتخابات نیز ۶ شهریور برگزار می شود.

انتخابات کمیته ملی المپیک؛

 رییس فدراسیون جودو هم نامزد شد

شفافیت مالی؛ گمشده فوتبال کشور؛

 ولخرجی باشگاه های ایرانی از جیب مردم!

باشگاه های فوتبال کشــور مدام از شرایط ســخت مالی گالیه دارند 
اما گاهی شــاهد ولخرجی این باشــگاه ها از جیب مردم هستیم.به 
گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس،کارمندان، کارگران و مردم 
عادی وقتی خبرهای مربوط به دســتمزد میلیاردی فوتبالیست ها را 
می خوانند، حیرت زده می شــوند و با مقایسه حقوق  خود با آنها دچار 

سرخوردگی می شوند.
 از سویی دیگر برخی از کارشناســان فوتبال معتقدند که عمر ورزش 
حرفه ای کوتاه اســت و یک فوتبالیســت در بهترین حالت می تواند 
۱0 ســال دســتمزد نجومی بگیرد و بعد از این مــدت دیگر خبری از  
این پول ها نخواهد بــود. هرچنــد نمی توان منکــر زندگی الکچری 
فوتبالیست ها شد و مهم ترین ســوالی که در ذهن مخاطبان فوتبال و 
مردم عادی پیش می آید این اســت که این دستمزدهای نجومی از 

کجا تامین می شود؟
! باشــگاه های ما که مدام از بی پولی و شــرایط بــد اقتصادی گالیه 

می کنند چگونه چنین دستمزدهایی را می پردازند؟

راه هــای قانونــی درآمدزایــی در فوتبال کشــورمان تا حــد زیادی 
مســدود اســت؛ از قانون کپــی رایت بــرای تولیــد البســه گرفته 
تــا حــق پخــش تلویزیونــی و... پــس مدیــران باشــگاه ها این 
 پول هــا را از کجــا می آورنــد کــه بــه بازیکنــان ایرانــی و خارجی

 پرداخت می کنند؟
 اکثر باشــگاه ها اگرچه روی کاغذ غیــر دولتی و خصوصــی نامیده 
می شــوند اما در واقع از جیب بیت المال ارتــزاق می کنند و به نوعی 
جیب  باشــگاه ها به طور غیرمســتقیم به منابع دولتی و شرکت های 
خصولتی! ) ترکیبی از شــرکت های دولتی و خصوصی( وصل است. 
به همین دلیل اســت که یکباره شاهد آن هســتیم که باشگاهی مثل 
سپاهان حتی بیشتر از باشگاه  سیدنی اف سی استرالیا به یک بازیکن 

پول می دهد.
البته  فقط باشگاه سپاهان نیست که دستمزدهای اینچنینی و بیشتر از 
باشگاه های خارجی به بازیکنان می دهد. در موارد زیادی باشگاه های 
دیگر کشــور حتی گاهی بازیکنان بی کیفیت خریداری کرده اند مثل 

پرســپولیس که بازیکنی به نام براندائو جونیــور، مهاجم برزیلی را با 
۷00 هزار دالر خریــد اما او  حتی یک گل هم نزد یا آنتونی اســتوکس 
که با قرارداد ۴50 هزار دالری به پرســپولیس پیوست و در نهایت هم 
بدون بازی به بهانه کرونا از این باشگاه شکایت هم کرد. استقالل هم 
در زمینه جذب بازیکنان بنجل از رقیب سنتی خود عقب نمانده،  شفر 
ســرمربی آلمانی بازیکنانی مثل بویان نایدنوف، مارکوس نیومایر و 
الحاجی گرو را به اســتقالل آورد که کمترین بازدهی را برای این تیم 
داشتند!به این ترتیب حداقل خواسته هواداران فوتبال در این روزهای 
سخت  اقتصادی از باشگاه ها و  مربیان این است که ابتدا بازیکن بی 
کیفیت خارجی نخرند و دوم اینکه دستمزدی معقول و منطقی به آنها 
پرداخت شود نه اینکه مثال بازیکن ۳0 هزار دالری را با چند برابر قیمت 

باشگاه خارجی بخریم! 
حتی پرداختی باشــگاه ها به بازیکنان ایرانی نیز باید شــفاف باشد 
تا مشخص شود باشــگاه ها به خصوص باشــگاه های دولتی و نیمه 

خصوصی چقدر برای خرید بازیکنان هزینه کرده اند.

حداقل خواسته هواداران فوتبال در این روزهای سخت  
اقتصادی از باشگاه ها و  مربیان این است که ابتدا 
بازیکن بی کیفیت خارجی نخرند و دوم اینکه دستمزدی 
معقول و منطقی به آنها پرداخت شود نه اینکه مثال 
بازیکن 30 هزار دالری را با چند برابر قیمت باشگاه 

خارجی بخریم! 
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رییس شورای شهر پاسخ داد:

رانت از مدیریت شهری اصفهان حذف شده است؟
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: امروز به جرأت می توانیم بگوییم دست اندرکاران شهر، 
سفره هر نوع توافق و رقمی که شفاف نباشد، را برچیده اند و آنچه در شهرداری دریافت می شود، همان 
چیزی است که به تصویب شورای اسالمی شــهر و مراجع ذی ربط رسیده است.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، محمد نورصالحی در برنامه برخط رادیویی، اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم از مدیران این است 
که اقدامات ادارات و سازمان ها قابل رصد و به دور از ابهام باشد،بنابراین با توجه به این حساسیت، 
طرح شفافیت در دستور کار قرار گرفت تا درآمدها و هزینه های شــهر برای مردم شفاف شود. وی 
با بیان اینکه طرح شفافیت از همان روزهای نخست آغاز به کار شــورای اسالمی شهر ارائه شد و به 
طول انجامیدن آن به علت تالش برای پخته کردن طرح بود، افزود: در نهایت پس از بررســی طرح 
شفافیت تصویب و مراحل تأیید خود را گذراند و الزم االجرا شد؛ اکنون سامانه شفافیت و سوت زنی 
مدیریت شهری در دســترس مردم قرار دارد و همه می توانند از آنچه در شهرداری می گذرد، مطلع 
باشند.رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه تمام مدیران شــهری عالقه مند و پیگیر 
اجرای این طرح بودند از این رو تاکنون به نحو مطلوبی این طرح را پیاده شــده است، ادامه داد: در 
این راستا کمیته سالمت اداری هر هفته به ریاست شهردار و نظارت سه نفر از اعضای شورای اسالمی 
شهر تشکیل می شود تا پیشرفت کار را بررســی کنند؛ در مسیر سالم سازی فعالیت ها و حذف رانت 
در شــهرداری، جدیت خوبی وجود دارد و سایر دســتگاه ها نیز در این امر، مدیریت شهری را یاری 
می کنند.وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز در شهرداری دریافت می شود، شفاف، بدون دخالت افراد 
و بدون دریافت ریالی به عنوان توافق اســت، تصریح کرد: هزینه هایی که در گذشته به عنوان توافق 
دریافت می شد این سوال را ایجاد می کرد که آیا همه چیز قانونی است؟ امروز به جرأت می توانیم 
بگوییم دست اندرکاران شهر، سفره هر نوع توافق و رقمی که شفاف نباشد، را برچیده اند و آنچه دریافت 
می شود همان چیزی است که به تصویب شورای اسالمی شهر و مراجع ذی ربط رسیده است. از اوایل 
تیرماه صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی انجام می شود و این اقدامات به صورت کامل 
شفاف و قانونی خواهد بود و تا پایان ســال نیز هرنوع خدمتی در شهرداری به صورت الکترونیکی 
ارائه می شود.نورصالحی اظهار کرد: به یک دوره زمانی برای تمرین و تکرار نیاز داشتیم تا مردم برای 
دریافت پروانه الکترونیکی با روند کار آشنا شوند. امروز این فرآیند تسهیل شده است و مردم از طریق 
سامانه طراحی شده می توانند در این زمینه اقدام کنند.وی با بیان اینکه شهرداری صاحب بدنه ای 
پاک است که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان مسیر صحیح انجام فعالیت ها را دنبال می کنند، گفت: با 
مصوبات شورای اسالمی شهر و دقیق سازی هزینه های مربوط به دریافت پروانه ساختمانی، به دنبال 
شفافیت بودیم، در این راستا تمام مواردی که در حوزه صدور پروانه سبب بروز آسیب هایی می شد در 
این طرح دیده شده است، بر این اساس زمینه برای انجام کار غیرمتعارف فراهم نمی شود.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص برنامه های مدیریت شهری در آستانه ماه محرم، تصریح 
کرد: سیاست شورای اسالمی شهر و شهرداری تســهیل گری حضور مردم در برگزاری رویدادهای 
فرهنگی است، اوج آن را در عید غدیر دیدیم و در ماه محرم نیز برنامه همین است؛ با همکاری سازمان 
تبلیغات اسالمی دریافت هر مجوز در چارچوب مقررات، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری 
یا سازمان تبلیغات اسالمی انجام می شود.وی ادامه داد: طی برنامه ای با همکاری مردم و مدیریت 
شهری، شهر یکپارچه سیاه پوش می شود و به استقبال ماه محرم می رویم؛ برای برپایی ایستگاه های 
صلواتی نیز مردم می توانند به درگاه مربوطه دریافت مجوز مراجعــه کنند، اگر محل مورد تایید بود 
مجوز داده می شود و اگر به علت رعایت مســائل ترافیکی نیازمند جابه جایی بود، پیشنهادات داده 
می شود و جانمایی انجام می گیرد؛ در برپایی موکب ها و داربست ها شهرداری با امکانات خود به مردم 
کمک می کند و این مسائل با رعایت مالحظات ایمنی و ترافیکی انجام می شود.وی با اشاره به توجه 
ویژه مدیریت شهری به محالت کم برخوردار، تصریح کرد: امسال با توجه به رویکرد محله محوری 
مدیریت شهری ۳۰ محله از ۱۵ منطقه شناسایی و رقم های خوبی پیش بینی و پروژه های محرک 

خوبی برای آن ها تعریف شد که امیدواریم این روند هر سال به خوبی انجام شود.

حیات بازار اصفهان بــه عنوان یکی از قدیمی  سپیده صالحی
ترین و بزرگترین بازارهای فعال غرب آسیا، با 
تهدیدهای پرشماری مواجه است. ۳۰ دی سال ۱۳۹۵ بود که خبر آتش سوزی 
مهیب در تهران توجه همه را به خود جلب کرد. خبر این بود: »پالسکو در آتش 
سوخت« حادثه ای که سبب شد این ساختمان ۵۴ ســاله آوار و ۵۶۰ واحد 
تجاری آن نابود شــود.در تب و تــاب همــان روز های پرالتهاب، بررســی 
ساختمان های ناایمن جدی و اسامی متعددی اعالم شد؛ بنا هایی که تا پیش 
از آن افکار عمومی کمتر به ایمنی آن ها توجه می کرد.در اصفهان عالوه بر اینکه 
نام برخی مجتمع های تجاری دهان به دهان می گشت از بازار تاریخی میدان 
امام)ره( هم بار ها نام برده شــد. کســبه می گفتن: »ما در اصفهان بازار ۴۰۰ 
ساله ای داریم که اگر طعمه حریق شود فاجعه ای بدتر از پالسکو رخ می دهد.«

 بازار اصفهان در یک قدمی پالسکو و متروپل شدن
در یکی از همین روز های گرم تابســتان، برای شنیدن درد دل کسبه به بازار 
تاریخی اصفهان رفتم. صبح بود و کســبه در حال باالدادن کرکره ها، بسم 
ا... گویان روز کاری شــان را آغاز می کردند.به سوی یکی از آنان رفتم؛ کیف 
و کفش می فروخت؛ وقتی متوجه شد درباره ایمنی بازار، گزارش می گیرم 
از مغازه بیرون آمد و همانطور که به ســقف بازار اشــاره می کرد، گفت: این 
ترک ها را می بینید؟ این ترک ها دیر یا زود دهان باز می کنند و سقف بازار بر 
سر ما خراب می شود. من بیش از ۵۰ سال اســت که در بازار کیف و کفش 
می فروشم تا به امروز حتی یک بار هم نشده که ســازمانی برای مرمت و 

بازسازی به این سمت بازار بیاید.آقای حسینی می گفت: بار ها از میراث و 
فرهنگی و شهرداری درخواست کرده ایم فکری به حال بازسازی و مرمت بازار 
کنند، اما جواب صریحی نگرفته ایم.یکی از مغازه داران که از اعضای هیئت 
امنای بازار است از ما خواست که به پشت بام برویم می گفت اینجا می توانید 
عمق فاجعه را ببینید، اما مراقب باشید، هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

آنچه دیده می شد مغازه ها و حجره هایی بود چسبیده به بازار، که بخش هایی 
از آن ها فرو ریختــه بود؛ از یک طرف خود را بر فــراز نقش جهان و نظاره گر 
زیبایی اش می دیدی، از طرف دیگر مخروبه ای که گویا هیچ نسبتی با این 
بنای باشکوه ندارد.برخی مغازه داران پشت بام را انبار ضایعات کرده بودند. 

ایستگاه های کوچک آتش نشانی دایر می کنیم
با هر کدام از کسبه که سخن می گویم از آتش می گوید. آتشی که اگر به جان 
بازار اصفهان بیفتد فاجعه ای بزرگ را رقم می زند. در این خصوص محمدباقر 
کالهدوزان مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان می گوید: ورود وسایل نقلیه 
سبک به بازار و سد معبر کسبه اجازه نمی دهد در مواقع بروز حادثه احتمالی 
در بازار بزرگ اصفهان، به سرعت، امدادرسانی شود.به گفته وی، این موضوع 
موجب می شود ســرایت آتش به ســایر واحد های تجاری سرعت بگیرد، 
همچنین شبکه های غیرمجاز برق که کســبه برای روشنایی واحد تجاری 
خود ایجاد کرده اند، ممکن است هر لحظه باعث آتش سوزی و حادثه شود.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان راه برون رفت از این مشکل را احداث 
ایستگاه های کوچک آتش نشانی می داند و می گوید: در صدد هستیم بتوانیم 

به زودی نقاط مورد نظر را تملک و ایستگاه های کوچک آتش نشانی را دایر 
کنیم تا شهروندان با آسودگی خاطر بیشتر به خرید و تردد امن در این گذر 

تاریخی و فرهنگی بپردازند.

گام هایی برای ایمن سازی شبکه برق بازار
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان که گویا 
واقف بر مشکالت و ناایمنی بازار اصفهان است در این خصوص می گوید: با 
توجه به اینکه در هشت کیلومتر محور بازار و اطراف آن حدود ۱۲ هزار واحد 
صنفی استقرار دارد، مخاطرات محور بازار ازجمله چیدمان لوازم مورد استفاده 
و کپسول های گاز، شناسایی شده است.وی ادامه می دهد: به اداره برق ابالغ 
شده که برای استاندارد کردن پســت های برق و شبکه فرسوده برق سرا ها 
اقدام کند؛ البته شــرکت برق تاکنون حدود یک و نیم میلیارد تومان برای 
استانداردسازی شبکه ها هزینه کرده است.به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، پست ســرای ملک تجار ایمن شده و قرار است پست 

برق دو سرای دیگر نیز طی سه ماه آینده ایمن شود.

اعتبار 700 میلیون تومانی برای مرمت بازار اصفهان
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان می گوید: وجود زمین هــای بایر و 
ساختمان های فرسوده که انبار ضایعات اشتعال زا همچون مقوا، یونولیت 
و الستیک شده از مشکالتی اســت که می تواند با جرقه ای کوچک، آتشی 
بزرگ را به جان بازار بیندازد.به گفته کالهدوزان، با توجه به جلسات مکرری 
که با حضور مدیریت بحران اســتانداری، سازمان آتش نشانی و شهرداری 
اصفهان با محوریت مطالعات و ارزیابی خطر برای امدادرسانی مطلوب در 
موقع بحرانی، برگزار شده، به نتایج قابل توجهی دست یافتیم.وی ادامه می 
دهد: مقرر شده محل هایی برای تجهیز وسایل اطفای حریق و امدادرسانی 
فراهم شود تا در مواقع حادثه با کمترین زمان ممکن نیرو های امدادرسانی 
بتوانند از تجهیزات مربوط استفاده کنند.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
می گوید: با تایید کمیسیون ماده ۵، سه نقطه از بازار با فاصله های استاندارد، 
مشخص شده که باید آزادسازی شــود و ۷۰۰ میلیون تومان امسال به این 
امر اختصاص یافته است.در مسیر برگشت به تکاپوی مردم در حال خرید 
نگاه می کردم. به گردشــگر هایی که محو تماشــای معماری بی نظیر بازار 
بودند. به کسبه ای که با هزاران امید و آرزو به دنبال رزق حالل هر روز کرکره 
حجره شان را باال می دهند.به عابرانی که معلوم است نه کاری در بازار دارند 
و نه خریدی، اما آمده اند تا با گذری در یادگار دوره صفوی آرامش را بیابند. 
شوخی نیست! در راسته بازار ۸۵۰۰ واحد صنفی وجود دارد که مسئوالن در 
هر رده و سازمانی که باشند در برابر جان و مال شان مسئول اند. رسیدگی به 
ایمنی بازار را نمی توان پشت گوش انداخت و بایستی هر چه زودتر زخم های 

نهفته اش را درمان کرد.

با مسئولان 

حیات یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای فعال غرب آسیا با تهدیدات زیادی روبروست 

زخم های نهفته بر جان بازار اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مطرح کرد:

 آماده باش کامل آتش نشانی برای مقابله با سیالب
 احتمالی در اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در پی پیش بینی احتمال 
وقوع سیالب در روزهای پایانی هفته، تمام امکانات، ادوات و تجهیزات مقابله با آن در این سازمان 
به حالت آماده باش کامل درآمده است.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: با توجه به اعالم وضعیت هشدار و آماده باش به تمام واحدهای امدادی استان به دلیل 
پیش بینی بارش های سنگین شهر اصفهان ، جلســاتی برگزار و تکالیفی برای تمام دستگاه های 
امدادی مشخص شد.وی افزود: سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بنا بر 
وظیفه ذاتی، آمادگی الزم را دارد و با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات، ادوات و تجهیزات غواصی 
و امدادرسانی برای مقابله با ســیالب در حالت آماده باش کامل درآمده است.مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمت ایمنی شهرداری اصفهان با اشــاره به آماده باش تمام نیروهای امدادی در 
روزهای پایانی هفته، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از هر گونه خسارت آمادگی داریم و مشکلی 
خاصی در این حوزه وجود ندارد، همچنین تعدادی از کارکنان سازمان که روزهای پنج شنبه و جمعه 
این هفته شیفت بودند را فراخواندیم تا با افزایش نیروهای کمکی و امدادی، با کمبود نیرو مواجه 
نشویم.وی با بیان اینکه سازمان آتش نشــانی اصفهان مشکلی برای امدادرسانی و ارائه خدمات 
ایمنی ندارد، ادامه داد: جلسات متعددی در حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان برگزار شده 
است که امیدواریم در سایه همدلی و هم افزایی و تشریک مســاعی تمام دستگاه های امدادی، 

مشکلی را شاهد نباشیم و سیالب احتمالی را پشت سر بگذاریم.
 

در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری انجام شد؛

ارائه دستاوردهای نوین مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
معاون برنامه ریزی و توسعه ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت: در یازدهمین 
نمایشگاه جامع مدیریت شهری )خدمات شهری(، دستاوردهای نوین مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان به نمایش گذاشته شده است.فرشاد مســتأجران در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: 
در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری )خدمات شــهری( که از چهارم تا هفتم مردادماه 
برگزار شده ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با هدف ارائه آخرین دستاوردها، همچنین 
پل ارتباطی بین مدیریت پسماند شــهرداری با تولیدکنندگان محصوالت و ارائه دهندگان خدمات 
حضور دارد.وی با بیان اینکه در این نمایشگاه، حوزه مدیریت پســماند در دو بخش مجزا حضور 
دارد، ادامه داد: یک بخش مربوط به غرفه سازمان مدیریت پســماند و بخش دیگر شرکت های 
ارائه دهنده محصوالت و خدمات است.معاون برنامه ریزی و توســعه سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان افزود: شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند برای پیشبرد اهداف و اجرای 
ماموریت های خود نیازهایی دارد که برای رفع آن نیازمند انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با شرکت های 
تولیدکننده خدمات و محصوالت است و این گونه نمایشگاه ها می تواند این مسیر را کوتاه و اثربخش 
کند.وی با اشاره به حضور حدود ۱۰ شــرکت تولیدکننده محصوالت و خدمات مدیریت پسماند در 
یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، از جمله شرکت های تولیدکننده ماشین آالت، خطوط 
پردازش، تجهیزات و همچنین شرکت های دانش بنیان، افزود: در غرفه سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری، خدمات مدیریت پسماند در سه محور »شهر و شــهروندی«، »فناوری های نوین« و 
»عملیات عمرانی« به نمایش گذاشته شده است.مستاجران با اشاره به برگزاری سه پنل تخصصی 
در حاشیه نمایشــگاه، تاکید کرد: فناوری های نوین در تولید انرژی از پسماند شهری، راهکارهای 
نوین آموزش مدیریت پســماند و چالش هــای نقش آفرینی اســتارت آپ ها در زمینه مدیریت 
پســماند، عناوین کارگاه ها که پنل های تخصصی حوزه مدیریت پسماند این نمایشگاه است که با 

حضور متخصصان و کارشناسان برگزار خواهد شد.

چهره روزاخبار

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

ایجاد شرایط مطلوب 
سازمان میادین جهت 

خدمت رسانی به شهروندان
رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در حال 
حاضر با کمــک پیمانکارانی که با شــهرداری 
به ویــژه ســازمان میادیــن میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همکاری 
می کنند، شرایط خوبی را در زمینه خدمت رسانی 
به شــهروندان و انجام وظایف محوله، شاهد 
هســتیم که روز به روز بهتر می شود.احمدرضا 
مصور در خصوص اهمیت برپایی نمایشگاه ها 
به ویژه در حوزه مدیریت شــهری، اظهار کرد: 
برگزاری این نمایشگاه ها برای آشنایی مردم 
با وظایف شهرداری و سازمان های زیرمجموعه 
آن بسیار تأثیرگذار اســت.وی افزود: سازمان 
میادین میوه و تره بار و ســاماندهی مشــاغل 
شهری شهرداری اصفهان با هدف ساماندهی 
صفوف، مشــاغل مزاحم شــهری و مدیریت 
ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری میادین 
مرکزی میوه و تره بار و نظــارت بر عملکرد آنها 
با همکاری دســتگاه ها و نهادهــای ذی ربط 
ایجاد شده است و دو وظیفه مهم ساماندهی 
مشــاغل و کمک به تنظیم بازار را بر عهده دارد.

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات 
شورای اســالمی شــهر اصفهان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر با کمــک پیمانکارانی که با 
شهرداری به ویژه سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همکاری 
می کنند، شرایط خوبی را در زمینه خدمت رسانی 
به شــهروندان و انجام وظایف محوله، شاهد 
هســتیم که روز به روز بهتر می شود.به گزارش 
ایمنــا، عالقه مندان بــه بازدیــد از یازدهمین 
نمایشگاه جامع مدیریت شــهری )خدمات 
شــهری(، پنجمیــن نمایشــگاه تخصصی 
حمل ونقل و ترانزیت و دوازدهمین نمایشگاه 
تخصصی تجهیزات ایمنی و حفاظت می توانند 
از ســاعت ۱۴ تا ۲۲ روزهای چهــارم تا هفتم 
مردادماه ۱۴۰۱ به ســالن امیرکبیر نمایشگاه 
بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شــرق، 

روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

بازدید شهردار 
اصفهان از نمایشگاه 

دستاوردهای 
شرکت های شهرک 

علمی تحقیقاتی
علــی قاســم زاده شــهردار 
نمایشــگاه  از  اصفهــان 
دســتاوردهای شــرکت هــای 
 دانــش بنیــان شــهرک علمی
 و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.

عکس خبر

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

شهرداری اصفهان آمادگی کامل خود برای برگزاری جشنواره را اعالم کرده است
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان پیرامون برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: شهرداری اصفهان آمادگی 
کامل خود را برای برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان قبل از آغاز سال جاری اعالم کرده است. سید علی معرک نژاد، با یادآوری اینکه 
طبق قراردادی که در گذشته بین شهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی منعقد شده است، الزم بود پیشنهاداتی برای تفاهم نامه جدید از سوی شهرداری اصفهان به بنیاد 
فارابی ارسال شود، توضیح داد: این اقدام انجام شد و از سوی دیگر طی یک نامه، آمادگی کامل شهر و شهرداری اصفهان جهت برگزاری این رویداد توسط شهردار اصفهان 
اعالم شده است. معرک نژاد با تاکید بر اینکه در نامه ای که از سوی شهرداری اصفهان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال شد آمادگی الزم برای برگزاری این رویداد فرهنگی 
در اصفهان را اعالم کردیم، گفت: یکی از دغدغه های بنیاد سینمایی فارابی این است که چرا سهم اصفهان در این جشنواره زیاد است و نیاز است اختیارات تهران بیشتر باشد 
و موضوع مهم تر اینکه می گویند تولید فیلمی در این چندسال اتفاق نیفتاده است، همچنین مدعی هستند که اصفهان در چندسال گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است.

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهر وظیفه 
خود را تسهیل گری و حمایت از حوزه صنایع دستی 
می داند، گفت: توسعه صنایع دستی آسیب هایی که 
صنایع آالینده به شــهرها تحمیل می کند را نخواهد 
داشــت و موجب پویایی اقتصاد شهری می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنــا، مرتضی نصوحی در آئین 
»تجلیل از هنرمندان شــرکت کننده در ورکشــاپ 
صنایع دستی دست و نقش«، اظهار کرد: خردادماه 
امسال بزرگداشت هفته صنایع دستی با همکاری و 
مشارکت نهادهای مرتبط، اتحادیه و انجمن صنایع 

دســتی با برپایی ۱۸ رویداد برگزار شد.وی با اشاره 
به رضایت نسبی شهروندان از برگزاری این رویداد، 
افزود: بر اساس نظرسنجی های انجام شده بهترین 
برنامه بزرگداشــت هفته صنایع دســتی، برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای شهروندان به منظور ترویج 
استفاده از این صنایع بود.مدیر پژوهش، خالقیت 
و فناوری های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در هفته صنایع دستی شــاهد حضور هنرمندان این 
حوزه در ســنین پایین بودیم که ایــن خود به نوعی 
فرهنگ سازی در بین خانواده هاست تا جوانان نیز 
به این عرصه ورود کنند.وی با تاکید بر اینکه مســیر 
توســعه را اشــتباه طی کردیم، زیرا اصفهان نباید با 
این سرعت به سمت توســعه صنایع آالینده حرکت 
می کرد، ادامه داد: آلودگی هوا، کم آبی و مشکالتی از 
این قبیل که بر شهر ما سایه انداخته به همین دلیل 

است.نصوحی با بیان اینکه صنایع دستی به عنوان 
الگوی شهرهای خالق مورد توجه است، گفت: توسعه 
صنایع دستی آسیب هایی که صنایع آالینده به شهرها 
تحمیل می کنند را نخواهد داشــت و موجب پویایی 
اقتصاد شهری می شود.وی با بیان اینکه هفت رشته 
مختلف برای کسب عنوان شــهر خالق در دنیا مورد 
توجه است، خاطرنشــان کرد: یکی از این دسته ها، 
صنایع دســتی اســت و با توجه به اینکــه اصفهان 
هنرمندان بسیاری در حوزه صنایع دستی دارد، این 
برند به کالن شهر اصفهان تعلق گرفت.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان اکنون در حوزه صنایع دستی به عنوان 
شهر خالق در یونسکو مطرح شده است، بنابراین باید 
در سایر حوزه های شهر خالق نیز ورود کنیم، زیرا این 

مهم می تواند به اقتصاد شهر کمک کند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 

مدیریت شهری حمایت از حوزه صنایع دستی را وظیفه خود می داند

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

 یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و 
نقل و ترانزیت و دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات ایمنی و حفاظت، در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گشــایش یافت.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در آیین گشایش همزمان یازدهمین 
نمایشگاه جامع مدیریت شــهری، پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و 
ترانزیت و دوازدهمین نمایشــگاه تجهیزات ایمنی و حفاظت با ارائه گزارشــی، 
گفت: در این نمایشگاه پذیرای 70 شرکت از هفت استان کشور هستیم.احمدرضا 

طحانیان افزود: در این نمایشگاه 25 شرکت دانش بنیان و خالق حضور دارند و 
همچنین 12 رویداد آموزشی و کارگاه برگزار می شود. وی ادامه داد: این نمایشگاه 
فضایی را فراهم می کند تا شهرداری های استان و کل کشور بتوانند با شرکت هایی 
که ارائه خدمات می دهند، ارتباط بگیرند.سید امیر سامع، عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این آیین، گفت: ما برای اداره شهر نیاز به نگاه آینده، ایده های 
جدید، تفکرات نوین و استفاده از تجربیات مثبت داریم و این نمایشگاه سعی 
دارد تمام این موارد را کنار هم داشته باشد.وی ابرازامیدواری کرد این نمایشگاه 
محلی برای تبادل افکار و اندیشه ها باشد و موجب رونق بازار در بخش مدیریت 
شهری، حمل و نقل و ترانزیت شــهری و در بخش ایمنی و حفاظت شود. عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان  افزود: نمایشگاه مدیریت شهری با بحث مبلمان 
شهری شروع شد و یازدهمین دوره این نمایشگاه ، مسیر خوبی را طی کرده است.

شهردار اصفهان نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه، اظهار کرد: نگاه ما به اصفهان 
باید متفاوت و جدید باشد. علی قاسم زاده افزود: گاهی نمایشگاه ها برای حل 
مسائل جاری و ارائه خدمات استاندارد است و گاهی نگاه به اصفهان فرداست. 
وی  تاکید کرد: اصفهان فردا، اصفهان هوشمند است و باید این کار با شیب مالیمی 
انجام شود. به همین منظور در حوزه اجرایی، شهرسازی، خدمات شهری، حمل 
و نقل و … کار کرده ایم. قاسم زاده  به افرادی که در این نمایشگاه شرکت می کنند 

اول تیرماه بود که شهروندان با تابلو هایی روبه رو شدند که به آن ها پیام می داد 
زباله ها به جای روز های تقویمی، روز های زوج و فرد هفته جمع آوری می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، هرچند هنوز در ابتــدای اجرای این طرح 
هستیم برخی شــهروندان به اجرای این طرح گله دارند. در برخی محله ها ی 
فرعی اصفهان شهروندان شب قبل زباله های خود را بدون توجه به زوج یا فرد 
بودن کنار خیابان گذاشته بودند و بر پایه طرح جدید زباله ها جمع آوری نکردند. 
بنا بر گفته مدیران شهری در مجموع هر شب ۹50 تن زباله از در منازل جمع آوری 

می شود و حاال باید دید تطبیق شهروندان با طرح جدید چگونه خواهد بود.

در راستای توسعه شبکه ریلی جمهوری اسالمی ایران، 8 دستگاه از مجموع 
50 دستگاه لکوموتیو Map 24خریداری شده توسط فوالد مبارکه به ناوگان 
ریلی کشور افزوده شــد و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری 
موج، محمدکاظم صباغی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه، 
گفت: کاهش مصرف سوخت، حفظ ســالمت محیط زیست، ارتقای امنیت 
حمل و جاده و درنتیجه کاهــش حوادث جاده ای به دلیــل انتقال حمل از 
جاده به ریل، حمــل ارزان تر و ایمن تر نســبت به ســایر روش های حمل از 
مهم ترین مزایای توسعه شــبکه ریلی کشور و اســتفاده از ظرفیت های این 

حوزه اســت.وی افــزود: همچنین در صنعت فوالد کشــور بــه دلیل فاصله 
بین منابع و مصارف، اســتفاده از شــبکه حمل ونقل ریلی جهت حمل مواد 
اولیه و محصول می توانــد تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شــده و 
افزایش قدرت رقابت پذیری داشــته باشــد.صباغی بیان کرد: مزیت های 
دیگر حمایت از شــرکت های ســازنده داخلی با نگاه ملــی و تحقق قانون 
برنامه ششــم توســعه مبنی بر ســهم 30 درصدی حمل ونقــل ریلی از کل 
 حمل زمینی کاال در کشــور و افزایش ســهم ریلی حمل مواد اولیه به مقصد

 کارخانه است.

برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان »پویش 
حامیان آب ویژه مادر وفرزند « برگزار شد.رییس خانه فرهنگ آب آبفای استان 
اصفهان در خصوص هدف برگزاری این پویش گفت: زنان که همانا مدیران اصلی 
خانواده هستند می توانند با اندیشــه و تدبیر خود برای تامین نیازهای خانواده 
و چگونگی مصرف آب برنامه ریزی کننــد و در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح 
مصرف به فرزندان، همســر و نزدیکان خود نقش اصلی داشــته باشند.زهره 
تشیعی با بیان این که اصالح الگوی مصرف یک رسالت ملی است، اعالم کرد: 
درک زنان از مصرف و چگونگی اصالح الگوی مصرف می تواند در همه خانواده 
ها تاثیر گذار باشد و اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه های کشور در زنان ایجاد 
شود، این امر خود به خود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل 
های بعدی خواهد بود.وی با بیان این که نقش جهادی زنان در محیط خانواده در 
زمینه بهینه سازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب یکی از دالیل اصلی راه 
اندازی پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در سطح استان اصفهان بوده، افزود: 
مقرر شد در فصل تابستان آبفای اســتان اصفهان با مشارکت فرهنگسراهای 
شهرداری ، مراکز فرهنگی و کانون های فرهنگی هنری »پویش حامیان آب ویژه 
مادر و فرزند« در سطح استان برگزار شود.رییس خانه فرهنگ آب آبفای استان 
اصفهان گفت: اولین پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در باغ بانوان صدف در 
پارک کوهستانی صفه برای مادران و فرزندان به منظور ترویج مصرف بهینه آب 
در محیط خانواده برگزار شد.تشیعی افزود: در این پویش برنامه های متنوعی 

در زمینه آموزش مبانی صرفه جویی به مادر و فرزند در قالب شــعر، داستان، 
موسیقی، انیمیشن و مسابقه برنامه ریزی شده است.ن آب ویژه مادر و فرزند، 
مصرف درست آب در بخش خانگی از طریق استفاده ازابزارهای کاهنده مصرف و 

الگوهای مناسب رفتاری توسط مربیان مجرب آموزش داده می شود.

رییس آزمایشگاه آهن  ســازی فوالد مبارکه عنوان کرد: پس از ارزیابی های به 
عمل آمده از سوی مراجع ذی  صالح، آزمایشگاه آهن سازی فوالد مبارکه از نظر 
دقت و صحت آزمون، بین آزمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور 

رتبه نخست را کسب کرد.
به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، جواد حسن  پور در ادامه خاطرنشان 
کرد: مجموعه آزمایشــگاه های فوالد مبارکه از آزمایشــگاه های آهن  سازی، 
فوالدســازی، محصول و مرکزی و گواهی کیفیت تشــکیل شده و تحت نظر 
مدیریت آزمایشــگاه ها و زیرمجموعه معاونت تکنولوژی شرکت مشغول به 

فعالیت هستند.

وی افزود: آزمایشگاه آهن  ســازی فوالد مبارکه درباره آنالیز نمونه های نسوز 
درخواستی دفتر فنی نسوز، نمونه های سنگ معدن آهن درخواستی واحد امور 
معادن و سایر نمونه های درخواستی نواحی مختلف همکاری دارد. درمجموع 

ماهانه بالغ   بر 40 هزار تست در آزمایشگاه آهن  سازی صورت می گیرد.
رییس آزمایشگاه آهن  سازی فوالد مبارکه تصریح کرد: آزمایشگاه آهن  سازی 
برای نخستین  بار در کشور در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت با شرکت  های 
دانش  بنیان همکاری زیادی در زمینه بومی  ســازی تجهیزات آزمایشگاهی از 
جمله، دستگاه استحکام فشاری گندله و دستگاه لیندر )پایلوت پلنت احیایی(، 

دستگاه بلین و دستگاه نمونه  گیری خودکار از کامیون  ها داشته است.

مدیر پروژه شهید کشوری گفت: منطقه 6 شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت 
رفاه حال شهروندان شــهرک شهید کشوری ســه پروژه نیمه تمام را در این 
شهرک به اتمام برساند که شامل فرهنگســرای چند منظوره، احداث تقاطع 

غیر هم سطح شهید کشوری و فروشگاه کوثر است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین پناهی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: شهرک شهید کشوری از دهه 70 شمسی به شهر اصفهان 
الحاق و مقرر شد که بنیاد تعاون ارتش در اصفهان این شهرک را آماده کرده و 
جهت تکمیل به شهرداری تحویل دهد که این امر از سوی ارتش محقق نشد.

وی افزود: با این حال شــهرداری اصفهان نســبت به طراحی و اجرای چند 
پروژه جهت رفاه حال شــهروندان و ساکنان این شــهرک اقدام کرد که این 
پروژه ها شامل احداث و نگهداری مستمر از فضای سبز، احداث فرهنگسرای 
چندمنظوره، برقراری خطوط اتوبوســرانی، احداث فروشــگاه کوثر، احداث 
پل دفاع مقدس در خروجی شــهرک و احداث تقاطع غیر هم ســطح شهید 

کشوری است.
پناهی ادامه داد: پروژه فرهنگســرای چند منظوره که شامل کتابخانه، سالن 
مطالعه، مجموعه فرهنگی و سالن ورزشی است با هزینه اولیه پیمان به مبلغ 
258 میلیارد ریال انجام شده که در حال حاضر سفت کاری این پروژه به پایان 

رسیده و مرحله نازک کاری آن در حال عقد قرارداد است.

    تکمیل پل دفاع مقدس تا 6 ماه آینده
پناهی درباره دیگر پروژه شهرک شهید کشور توضیح داد: پروژه احداث تقاطع 

غیر هم سطح شهید کشوری که از خروجی شــهرک به سمت شمال بزرگراه 
شهید کشوری )پل دفاع مقدس( قرار دارد، پروژه دیگری است که تکمیل آن 

بر عهده شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: تکمیل این پروژه به مبلغ اولیه پیمــان 3۹5 میلیارد ریال انجام 
شده که بخشی از آن احداث شده ولی به دلیل معارضات ملکی که در تعهدات 

شرکت عمران آبشار اسپادانا بوده متوقف شده است.
به گفته وی، با پیگیری های مدیر منطقه و توافقات انجام شــده مقرر شــده 

ظرف مدت 6 ماه پل تکمیل شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

   تجهیز کارگاه فروشگاه کوثر طی 10 روز آینده
پناهی درباره پروژه احداث فروشگاه کوثر توضیح داد: مرحله سفت کاری این 
پروژه قبال انجام شده اســت و در حال حاضر پیمانکار مرحله نازک کاری آن 
توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان انتخاب شده که طی 10 روز آینده با تجهیز کارگاه شروع به کار می کند.

مدیر پــروژه شــهید کشــوری با اشــاره بــه دیگــر خدماتی که از ســوی 
شــهرداری در شــهرک شــهید کشــوری در حال ارائه اســت، اظهــار کرد: 
احــداث و نگهداری فضای ســبز و پارک شــهری، نظافت شــهری و جمع 
آوری زبالــه، خدمت رســانی شــرکت اتوبوســرانی و همچنیــن برگزاری 
برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی همانند دیگر محالت شــهر 
 از جملــه خدماتی اســت کــه در حال حاضر در شــهرک شــهید کشــوری

 ارائه می شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره 
به انتخاب پیمانکار برای اجرای 12 پروژه راه ســازی در سطح استان گفت: 

با اجرای این پروژه ها شاهد تحولی در پروژه های نیمه تمام خواهیم بود.
بهزاد شاهسوندی اظهار داشت:طی  چهار ماهه ابتدای امسال به منظور جذب 
اعتبارات سال مالی 1400 عالوه بر اقدامات الزم برای پروژه های در دست اجرا، 
مطالعه، برآورد و انجام تشریفات مناقصه به منظور انتخاب پیمانکار برای 12 
پروژه راهسازی در سطح استان اصفهان به عمل آمد.  وی با اشاره به برگزاری 
مناقصات برای این پروژه ها اذعان داشــت: در حال حاضر پروژه های فوق 
دارای پیمانکار منتخب بوده و مبلغ مناقصه های انجام شده نیز در مجموع 
بالغ بر 120 میلیارد تومان اســت.معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: برخی از این پروژه ها شامل تقاطع پل های 
نوش آباد در محور کنار گذر آران و بیدگل، تقاطع ســادیان و تقاطع اسحاق 
آباد در محور برزک به کاشان و تکمیل اجرای عملیات آسفالت محور قاسم 
آباد – حسین آباد در محور آران و بیدگل بوده که برای هر چهار پروژه تجهیز 
کارگاه انجام پذیرفته است.  وی افزود: اجرای عملیات آسفالت محور فخره 
به کاشان، تکمیل باند دوم اژیه به ورزنه، تکمیل اجرای عالئم ایمنی و ... در 
سطح استان، تکمیل اجرای پل های سادیان و مرق در محور برزک به کاشان، 
تکمیل تقاطع غیرهمسطح شــهرک الکترونیک، تعریض محور کمشچه به 
اردستان، تقاطع پیربکران به خوانســارک و پل عابر پیاده جعفرآباد از دیگر 
پروژه هایی است که مناقصه های آن انجام و دارای پیمانکار منتخب است.

شاهسوندی خاطرنشان کرد: با شروع و بهره برداری از پروژه های مذکور در 
سطح استان اصفهان، شــاهد تحول در پروژه های نیمه تمام خواهیم بود.  

وی با تاکید بر اهمیت کیفیت در اجرای پروژه های راه ســازی گفت: یکی از 
مهم ترین عوامل موفقیت در اجرای پروژه ها انتخاب پیمانکاران و مشاوران 
با تجربه و توجه به قدرت اجرایی آنان برای پروژه ی مورد نظر است.  معاون 
مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
استفاده از روش های نوین راه ســازی یکی از راهکارهای مهم در باال بردن 
کیفیت پروژه هاست، اذعان داشت:  با توجه به کمبود اعتبارات، ضروری است 
تا کاهش هزینه ها از طریق روش ها و ابزارهای نوین مهندسی جدید انجام 
پذیرد.   وی بیان داشت: از گام های اساسی برای بهینه شدن اجرای پروژه ها 
و کیفیت مطلوب آن می توان به انتخاب مصالح مصرفی مناسب با موقعیت 
جغرافیایی و شرایط توپوگرافی منطقه و تغییر در روش های اجرا اشاره کرد. 

برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری پویش »حامیان آب ویژه مادر و فرزند«

 در آیین گشایش همزمان یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل
 و ترانزیت و دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات ایمنی و حفاظت مطرح شد؛

اصفهاِن فردا، اصفهان هوشمند است

زوج و فرد دیگر فقط یک طرح ترافیکی نیست؛

سرمایه گذاری فوالد مبارکه در توسعه ناوگان ریلی کشور به بار نشستعادت نمی کنیم!

 در بین آزمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفت؛

 کسب رتبه نخست دقت و صحت توسط آزمایشگاه آهن  سازی

 فوالد مبارکه

 مدیر پروژه شهید کشوری خبر داد:

 احداث چندین پروژه توسعه محور در شهرک شهید کشوری
 توسط شهرداری اصفهان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

آغاز دوباره برای۱۲ پروژه راه سازی نیمه تمام در استان اصفهان
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