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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره اجرای طرح نهضت ملی مسکن: 
بسیاری از دستگاه های دولتی برای تحویل زمین مازاد خود مقاومت می کنند

دستورات روی زمین مانده )2(!

مسئوالن استان اصفهان از اجرای 
طرح الگوی کشت عقب نمانند

تمدید طرح شناورسازی 
ساعت کاری ادارات 
اصفهان تا دوماه آینده

سهم 50 درصدی 
موتورسواران از تصادفات 

فوتی در اصفهان

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان
 تلفن همراه اصفهان:

گوشی آیفون 14 در 
واحدهای دارای پروانه 

معامله نمی شود

یک باستان شنان اعالم کرد: 
مطالعات باستان شناسی 

چهارباغ اصفهان ناتمام ماند؛
جای خالی کاوش های 
 باستان شناسی در شهر 

6 هزار ساله

  مجموعه تاریخی افوشته 
نطنز، رازی نهفته در دل تاریخ

 سفر معاون پارلمانی رییس جمهور  
و  وزیر میراث به کاشان
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معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
38 نقطه حادثه خیز دراصفهان وجود دارد

مسئول ستاد اکران های مردمی فیلم های جشنواره بیان کرد:
آغاز جشنواره مردمی عمار در استان اصفهان

 نوش داروهای
 »پیش« و»پس«

 از مرگ سهراب!

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می گوید معضل آلودگی 
هوای اصفهان بسیار بحرانی است و باید فشارها به عنوان یک خواسته 

عمومی برای پلمب مازوت سوزی در اصفهان طلب شود؛

شنبه 3 2 مهر 1401 / 18 ربیع االول 1444 / 5 1 اکتبر 2022 / شماره 3646
  شهردار اصفهان:

محله محوری، رویکرد جدید مدیریت شهری است
شهردار اصفهان گفت: محله محوری در راستای تحقق عدالت در توزیع خدمات در دستور کار مدیریت 
شهری اصفهان است.علی قاسم زاده با بیان اینکه بر اساس عهدی که با مردم بسته ایم هر دو هفته 
یکدبار در قالب طرح »به احترام مردم اصفهان« افتتاح پروژه ها را در محالت و یا در ســطح کالن 
شهری در دستور کار داریم، اظهار داشت: این امر را ادامه خواهیم داد تا در حد توان خود محرومیت 
زدایی را در ســطح محالت اصفهان تحقق بخشــیم.وی با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهری 
محله محوری است، ابراز داشت: مدیریت شهری بیشتر به دنبال توزیع عادالنه خدمات در محالت 
به خصوص محالت کمتر برخوردار است.شــهردار اصفهان، فعالیت در حوزه محله محوری را یکی 
از راهکارهای اصلی کاهش سفرهای درون شــهری و در نتیجه کاهش آالینده های جوی به دنبال 
کاهش تردد اعالم کرد و گفت: همچنین باید توجه داشت که با این رویکرد تقسیم عادالنه خدمات 

را خواهیم داشت و کمتر شهروندان کمتر مجبور می شوند از حاشیه ها به مرکز شهر سفر کنند.
 

مدیر منطقه ۷ شهرداری:

پاتوق محلی و آب نما در خیابان شاهد ایجاد می شود
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پاتوق محلی و آب نمای محله شاهد در خیابان 
شاهد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده اســت، گفت: ایجاد پاتوق های محلی در 
راستای انسان محور شدن شــهر و ایجاد فضایی برای توقف شهروندان است.علی اصغر شاطوری 
با اشاره به پروژه های محله محور محله شــاهد، اظهار کرد: مدیریت شهری برای افزایش رضایت 
شــهروندان، اجرای پروژه های محلی را در اولویت کارهای خود قرار داده اســت.وی افزود: ایجاد 
پاتوق های محلی در راستای انسان محور شدن شهر و ایجاد فضایی برای توقف شهروندان است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به تاکید اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار اصفهان 
در خصوص محله محوری، گفت: پاتوق محلی و آب نمای محله شاهد در خیابان شاهد با اعتباری 
بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.وی تصریح کرد: درخواست شهروندان محله شاهد، 
آرام سازی و ایمن سازی ترافیکی، دیوار نگاره، افزایش روشنایی و نورپردازی سطح محله است که 
این موارد در دستور کار قرار گرفت و در مرحله تصویب طرح ها در سازمان طراحی است.شاطوری، 
اتصال خیابان شاهد و اوحدی را از دیگر خواسته های اصلی این محله ها خواند و خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی برای این اقدام در معاونت ترافیک شهرداری در حال بررسی است که اگر از این منظر 

دچار اشکال نباشد، اجرایی خواهد شد.
 

احداث سرعت گیر آسفالتی در خیابان شهیداشرفی   اصفهانی
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه بهسازی و ارتقای ایمنی محورها، شبکه معابر اصلی 
و فرعی یکی از اولویت های برنامه های ترافیکی منطقه اســت، گفت: احداث سرعت گیر آسفالتی 
در خیابان شهید اشرفی اصفهانی با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.سیدسلمان 
قاضی عسگر با بیان اینکه بهســازی و ارتقای ایمنی محورها، شــبکه معابر اصلی و فرعی یکی از 
اولویت های برنامه های ترافیکی منطقه اســت، اظهار کرد: احداث سرعت گیر آسفالتی در خیابان 
شهید اشرفی اصفهانی )محدوده محله ســودان، کوچه انقالب( به منظور جلوگیری از مخاطرات 
احتمالی، کاهش ســرعت غیرمجاز و ایمن ســازی معبر با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال اجرا 
شــد.وی افزود: در راســتای کاهش حوادث، تصادفات و امنیت در عبور و مرور، ایمن سازی دور 
برگردان در محدوده خیابان شهید اشرفی اصفهانی نیز اجرایی شد.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: برای دید بهتر در شب و جلوگیری از وقوع حوادث، سرعت گیر آسفالتی احداث شده 
در خیابان شهید اشــرفی اصفهانی رنگ آمیزی و تابلو و عالئم هشــدار دهنده ترافیکی و گل میخ 

نصب شد.

با مسئولان

معاون استاندار اصفهان:

رونق گردشگری شهرستان فریدون شهر مستلزم ایجاد 
زیرساخت هاست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیت های گردشگری فریدون شهر 
گفت: باید به این شهرستان بر اساس الگوی گردشگری نگاه کنیم تا با ایجاد زیرساخت ها، شاهد رونق 
این صنعت باشیم.محمدرضا جان نثاری در نشست با نخبگان شهرستان فریدون شهر در غرب استان 
اصفهان اظهار داشت: البته باید مراقبت کنیم تا عالوه بر توسعه گردشگری شاهد تهاجم فرهنگی در این 
شهرستان نباشیم و فرهنگ اصیل مردم منطقه حفظ شود.وی با بیان اینکه بیشترین دغدغه نخبگان 
فریدون شــهر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و مهاجرت جمعیت است، ادامه داد: ما نیز معتقدیم 
می توان با ارائه خدمات مناسب رفاهی به مردم از جمله جوانان، بر فعالیت های فرهنگی نیز سرمایه 
گذاری کنیم تا همانگونه که مردم شهرستان فریدون شهر انتظار دارند بتوانند اصول انقالبی گری خود را 
حفظ کنند.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به دغدغه مردم فریدون شهر 
مبنی بر مدیریت منابع آب با اولویت شهرستان، خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب عنوان شده نیاز است 
شرکت آب منطقه ای همراهی و همکاری بیشتری در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب داشته باشد.

جان نثاری عنوان کرد: گالیه از عملکرد آموزش و پرورش از جمله مشکالت نخبگان شهرستان فریدون 
شهر است که می طلبد نگاه عمیق تری به این حوزه شود و با فراهم کردن زیرساخت ها شاهد کاهش 
مشکالت باشیم.وی گفت:درخواست آموزش دینداری به صورت جدی در آموزش و پرورش از جمله 
نکات قابل توجه در صحبت های نخبگان است که به دلیل این نگاه ویژه از نخبگان شهرستان قدردانی 
می کنیم.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان 
آمادگی انجام کارهای ریشه ای در شهرستان ها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دارد، خاطر نشان 
کرد: نخبگان شهرستان فریدون شهر معتقدند اغتشاش های اخیر اعتقادشان به جمهوری اسالمی 
را محکم تر کرده اســت؛ این نوع نگاه برای ما جای مباهات دارد.وی با اشاره به نگاه دولت به مناطق 
محروم، عنوان کرد: عدد و رقم های توزیع اعتبارات گویای نکته ویژه دولت به مناطق محروم است و 
تالش خواهیم کرد با توزیع عادالنه اعتبارات و پیگیری مشکالت، عدالت نسبی میان همه شهرستان 
های استان برقرار شود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جریان چهاردهمین 
سفر شهرستانی کاروان خدمت دولت مردمی، با نخبگان شهرســتان فریدون شهر دیدار و گفت و گو 

کرد و بر توسعه زیرساخت های گردشگری و حفظ فرهنگ اصیل مردم این شهرستان تاکید داشت.
 

میراث روستایی؛ حلقه مفقوده حوزه میراث فرهنگی کاشان
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان کاشان گفت:اغلب روستاهای 
کاشــان دارای قابلیت های مهم گردشگری و میراثی اســت.احمد دانایی نیا با بیان اینکه کاشان  به 
اندازه ای غنی است که بتوان هر هفته به بهانه های مختلف ویژه برنامه های گردشگری در این منطقه 
برگزار کرد، گفت: یکی از رسالت های اصلی حوزه میراث فرهنگی کاشان در دوره جدید موضوع پرداختن 
به میراث روستایی است.وی با بیان اینکه نگاه عمیق به حوزه میراث فرهنگی روستایی می تواند برکات 
زیادی داشته باشد، افزود: از جمله این اثرگذاری ها در حوزه اقتصاد، پخش گردشگر در منطقه کاشان 
و ... است و به این نقطه رسیدیم که باید در راستای »تفکری دوباره برای گردشگری« ورود پیدا کنیم.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان کاشــان با بیان اینکه اغلب 
روستا های کاشان قابلیت های مهم گردشگری و میراثی دارد، ابراز داشت: روستای پنداس از توابع 
بخش برزک شهرستان کاشان قابلیت معماری، گردشــگری و میراثی قابل توجهی دارد.وی ضمن 
اشاره به برگزاری همایش بازنمایی هویت روستایی در روستای پنداس از توابع بخش برزک شهرستان 
کاشان که طی دو روز ۲۸ و ۲۹ مهر برگزار می شود، گفت: روستای پنداس قابلیت های بسیار زیادی دارد 
و موضوعات آموزشی نیز برای این همایش در نظر گرفته شده است و جشنواره غذا و بازی های بومی 

و محلی نیز در این همایش برگزار می شود.

خبر  روزشهرستان ها

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل دانشگاه اصفهان:

دانشگاه محل تبیین، 
گفت وگو و عقالنیت است

دبیر انجمن اســالمی دانشــجویان مستقل 
دانشــگاه اصفهان گفت: همواره قشر دانشجو 
و دانشــگاهیان را به عنوان جامعه آرمان خواه 
و مطالبه گر می شناســند، بنابراین ســاحت 
دانشگاه محل تبیین، گفت وگو و عقالنیت است.
امیرحسین هادی درخصوص ناآرامی های اخیر 
دانشگاه اصفهان اظهار کرد: برای تحلیل فضای 
ملتهبی که در دانشگاه ها ایجاد شد و ریشه یابی 
آشــوب های خیابانی، باید بــه گفتمان و نوع 
تحــرکات لیدر های این جریــان دقت کرد که 
پروژه خشــونت گرای تحریف مفهوم انقالب، 
به نیــت نهضت زدایی از جمهوری اســالمی و 
اعتبارزدایی از تعابیر و مفاهیمی همچون انقالب 
اسالمی و حکومت مردم ســاالر دینی را دنبال 
می کند.وی با اشاره به استفاده ضدانقالب از 
تمام ظرفیت رســانه ای خود برای القای یک 
حرکت جمعیتی و تعابیر کاذبی، چون خیزش 
و انقالب افزود: شــاهد این ادعا آن است که 
در فضای مجازی، جمهوری اســالمی روزی 
چندین بار توسط این متوهمان سقوط می کند، 
در حقیقت هدف این جریــان نه تنها اعتراض 
به مرگ مهســا امینی نیســت، بلکه مسائل 
کالن تری، چــون آزادی و حجاب و پوشــش 
در جمهوری اســالمی هم دستاویزی شده که 
از طریق آن نظام را به چالش بکشــانند.دبیر 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه 
اصفهان، فعــال کردن گســل های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی را راهکار این جریان برای 
درگیر کردن حاکمیت به ابعاد مختلفی از جنگ 
هیبریدی دانســت و گفت: اگر ریشــه تمام 
این طراحی ها و ســناریوچینی ها را دشمنی 
ساختارمند بر ضدحاکمیت جمهوری اسالمی 
و اقتدار ملی ندانیم، به این نتیجه ختم خواهد 
شد و در این برهه هاست که جای خالی فرهنگ 
اعتراض صحیح و قانونمند احساس می شود.
وی این خأل، را باب مفتوحی برای به هم فشرده 
شــدن دندان های دشمنان از خشــم بر ضد 

انقالب، امام)ره( و همه این آرمان ها دانست .

 گالیه شهروندان از سرویس دهی خط 80 اتوبوسرانی اصفهان؛

پاسخ مسئوالن: نه، مشکلی نیست!

برخی از شــهروندان اعالم کردند به دلیل کمبود ناوگان، خط ۸۰ اتوبوســرانی 
اصفهان عالوه بر سرفاصله زمانی باال، فرســودگی دارد و می طلبد که اقدامات 
الزم در این خصوص در نظر گرفته شود.به گزارش ایمنا، حمل ونقل و جابه جایی 
درون شهری از جمله امور اساسی و مهم در هر جامعه به شمار می رود که تاثیرات 
قابل توجهی بر الگوی زندگی و تعامالت اجتماعی شــهروندان دارد، از این رو 
مدیران شهری همواره به شهروندان توصیه می کنند به منظور کاهش ترافیک و 
آلودگی هوا، سفرهای درون شهری خود را با این وسیله حمل ونقل عمومی انجام 
دهند؛ از سوی دیگر شرکت واحد اتوبوسرانی شهرها وظیفه دارد با درنظرگرفتن 
اقدامات الزم در راستای افزایش کیفیت و کمیت خطوط اتوبوسرانی تالش کند و 
نظارت و مدیریت این خطوط را انجام دهد.اتوبوسرانی اصفهان بیش از ۱۰۰ خط 
مختلف در این کالن شهر را مدیریت و نظارت می کند؛ یکی از آن ها خط ۸۰ است 
که از سه راه ملک شهر آغاز می شود و به پایانه صفه در جنوب شهر ختم می شود 
که با توجه به عبور از خیابان کاوه، کندروی بزرگراه های شهید اردستانی، شهید 
آقابابایی و شهید خرازی، خیابان های مشــتاق دوم، آبشار دوم بزرگراه شهید 
همت و خیابان های سعادت آباد، فرایبورگ، آزادی و هزارجریب یکی از خطوط 
اصلی کالن شهر اصفهان محسوب می شود.در این بین برخی از شهروندان در 
تماس با خبرگزاری ایمنا، اعالم کردند که سرفاصله زمانی خط ۸۰ اتوبوسرانی 

اصفهان زیاد است. شهروندان می گویند کمبود اتوبوس و فرسودگی ناوگان باعث 
ایجاد مشکالتی برای آنها شده و می طلبد که شرکت واحد اتوبوسرانی اقدامات 

الزم را برای کاهش این مشکالت در نظر بگیرد.

کیفیت خدمت رسانی خط ۸۰ با ۲۳ اتوبوس مطلوب است
سیدعباس روحانی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اما 
در این باره  اظهار کرد: در خصوص گالیه شــهروندان از سرفاصله زمانی حرکت 
ناوگان خط ۸۰، با توجه به راه اندازی تعدادی از ناوگان متوقف شده در تعمیرگاه 

و رفع نقص های فنی، تعدادی اتوبوس به ناوگان این خط اضافه شده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر ســرفاصله زمانی خط ۸۰ اتوبوسرانی اصفهان 
حدود ۱۰ دقیقه است، ادامه داد: با توجه به ورود بیش از ۳۴۰ اتوبوس جدید به 
ناوگان اتوبوســرانی اصفهان، تعدادی از آن به این خط اضافه شد که با کاهش 
سرفاصله زمانی این خط همراه بود.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه ۲۳ دســتگاه اتوبوس در حال سرویس دهی در خط ۸۰ 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم ترافیک سنگین مهرماه و استقبال بسیار 
خوب شهروندان از اتوبوس، در حال حاضر ســرویس دهی این خط مطلوب 

ارزیابی شده است.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان، در تشــریح اقدامات الزم برای 
اطمینان از سالم بودن مسیر خروجی بخاری، گفت: از 
عالئم سالم بودن بخاری، سالم بودن شیشه بخاری، 
شــعله های آبی رنگ، اطمینان از نبود بو یا نشت گاز 
با اســتفاده از کف صابون است.سرآتشــیار فرهاد 
کاوه آهنگران در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه هوای شهر اصفهان رو به سردی پیش می رود 
و در روزهای آینده شاهد کاهش دمای هوا خواهیم 
بود، باید مــوارد ایمنی در خصــوص نصب بخاری و 
مخاطرات گاز دی اکســید کربن در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه باید پیش از سرد شدن هوا نسبت به 
سرویس دهی بخاری منازل اقدام و وسایل گرمایشی 
توسط افراد متخصص سرویس شود، ادامه داد: از 
عالئم سالم بودن بخاری، سالم بودن شیشه بخاری، 
شــعله های آبی رنگ، اطمینان از نبود بو یا نشت گاز 
با اســتفاده از کف صابون است.سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: باز بودن مسیر لوله بخاری بسیار مهم 
است، بنابراین اگر منزل مسکونی نوساز است یا در 
مجاورت آن به تازگی ساخت وساز انجام شده است، 
باید باز بودن مســیر لوله بخاری آن به وسیله جسم 

سنگین کنترل و تست شود.وی با بیان اینکه اطمینان 
از مسدود نبودن مسیر خروجی لوله بخاری را با نور 
چراغ قوه از باالی پشت بام می توان حاصل کرد، زیرا 
در صورت باز بودن مسیر، نور چراغ از پایین قابل رؤیت 
است، اضافه کرد: در زمان اســتفاده از بخاری، باید 
لوله های آن گرم باشــد، حتی اگر بخاری روی شمع 
بوده، باز هم لوله های آن باید گرم باشد.کاوه آهنگران 
تاکید کرد: گرفتگی در مســیر دودکــش بخاری یا 
سوخت ناقص آن باعث می شود گاز مونوکسید در هوا 
منتشر شــود و به دلیل اینکه هیچ گونه رنگ و بویی 

ندارد، می تواند بسیار خطرناک باشد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری مطرح کرد:

لزوم توجه به ایمنی وسایل گرمایشی در فصل سرد سال

برگزاری نهمین المپیاد 
هندسه ایران در اصفهان

رییس اداره اســتعدادهای درخشــان آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: نهمیــن المپیاد 
هندســه ایران به میزبانــی اداره اســتعدادهای 
درخشان اســتان اصفهان به صورت جهانی برگزار 

می شود.
احسان صنعتکار با اشاره به نهمین المپیاد هندسه 
ایران همراه با کارســوق ملی فراگیر هندسه گفت: 
این مسابقات یادواره دانشــمند مومن و جهادگر 

دکتر سعید کاظمی آشتیانی است.
وی ادامه داد: برگزاری المپیاد از ســوی سازمان 
ملی پرورش اســتعداد های درخشــان و کمیته 
المپیــاد هندســه ایــران و بــه میزبانــی اداره 
استعداد های درخشان استان اصفهان )دبیرخانه 
دبیرســتان فرزانــگان امین ۳ اصفهــان( انجام 

می شود.
صنعتکار، برگزاری این المپیاد را در ســه ســطح 
مقدماتی شامل پایه های هفتم و هشتم، متوسطه 
که پایه های نهم و دهم را در بر می گیرد و پیشرفته 
که شامل یازدهم و دوازدهم اســت، عنوان کرد و 
گفت: شرکت کنندگان در ۳۱ اســتان کشور با ۴۴ 

حوزه و ۶۳ کشور جهان به رقابت می پردازند.
رییس اداره اســتعداد های درخشــان آموزش و 
پرورش استان اصفهان کشور های شرکت کننده را 
آذربایجان، بولیوی، کاستاریکا، آرژانتین، پاراگوئه، 
کرواســی، آفریقای جنوبی، پاکســتان، کلمبیا، 
آلبانی، پاناما، کوبا، اتریش، پرو، کوزوو، ارمنستان، 
تاجیکستان، گرجستان، ازبکستان، ترکمنستان، 
گواتماال، اســترالیا، ترکیه، لهســتان، اســلواکی، 
جمهوری چــک، مالــزی، اســلوونی، جمهوری 
دومینیکن، مغولستان، اکوادور، چین، مقدونیه، 
الجزایر، روسیه، مکزیک، الســالوادور، رومانی، 
مولــداوی، ایتالیا، ســوئد، نپال، ایران، ســوریه، 
نیجریه، ایرلنــد، صربســتان، نیکاراگوئه، برزیل، 
فرانســه، هلند، بالروس، فنالند، هند، بلغارستان، 
فیلیپین، هنگ کنــگ، بنگالدش، قرقیزســتان، 
ونزوئال، بوســنی و هرزگوین، قزاقستان و ویتنام 

نام برد.

آگهی مزایده نوبت دوم

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مجاز
 ایران خودرو استان اصفهان

حمید شهبازی – شهردار سده لنجان 

هیات مدیره انجمن 

شهرداری ســده لنجان در نظر دارد تعداد ۲ پالک زمین با کاربری کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شــده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد 
شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از اعضا انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مجاز ایران خودرو اســتان اصفهان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 

عادی که راس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به آدرس خیابان اشرفی اصفهانی )کهندژ( خیابان صمدیه لباف ساختمان 

آفتاب طبقه سوم با دستور کار ذیل تشکیل می شود حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، مالی و بازرس

۲- انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان

م الف: 1۳9۳۲9۰

قیمت پایه کل )ریال(قیمت پایه هر متر مربعکاربری-  موقعیت زمینمساحتشماره پالکشماره مجوز شورانوبت آگهیردیف
۱۲/۰۰۰/۰۰۰۸/۱۳۳/۶۰۰/۰۰۰کارگاهی۷۱۴۲۳۳۶۷۷/۸/ش/۱۴۰۰نوبت دوم۱

۱۲/۰۰۰/۰۰۰۸/۴۶۲/۴۰۰/۰۰۰کارگاهی۷۱۴۲۳۴۷۰۵/۲/ش/۱۴۰۰نوبت دوم۲

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵۲۴۳۲۳۲۳-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

نوبت دومنوبت اول       آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان   

نوع آگهی : مناقصه عمومی ) یک مرحله ای (

موضوع آگهی: تهیه مصالح ، راهبری و نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی ،تهویه مطبوع ، سرمایش و گرمایش شرکت فوالد سبا
شماره درخواست: 48559899

متن آگهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه نگهداری و تعمیرات سیستم های تهویه ، سرمایش 
 و گرمایش شرکت فوالد ســبا مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای توانمند در این زمینه دعوت به همکاری و 

ثبت نام می نماید.

مدارک مورد نیاز:
pdf 1.  صالحیت ایمنی پیمانکاران ، آخرین اطالعات ثبتی شرکت ، در قالب

pdf 2.  توان مالی ، توان تجهیزاتی ، توان اجرایی و مدیریتی در قالب

a.yazdkhasti@msc.ir نحوه دریافت مدارک : دریافت مدارک از طریق پست الکترونیکی به آدرس
مهلت ارسال مدارک: از روز دوشنبه مورخ 25 / 07 / 1401 تا مورخ 04 / 08 / 1401

a.yazdkhasti@msc.ir نحوه ارسال مدارک : ارسال مدارک بصورت پست الکترونیکی به آدرس
اطالعات تماس با کارشناس : علی یزدخواستی واحد امور قراردادها به شماره 0315273262 و واحد فنی سبا احمد سلیمانی 09010039456

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

آگهی  مزایده غیر حضوری

نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده- بادرود 

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السالم در نظر دارند نسبت به فروش محصول به و پسته امامزاده، از طریق انتشار آگهی مزایده به 
شرح ذیل اقدام نمایند.

شروط و تعهدات
1( پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ 400/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بند 1 و مبلغ 300/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بند 2 طی فیش 

بانکی در وجه آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السالم به حسابداری اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان می توانند تا پایان روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزایده بند اول راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 و بند دوم راس ساعت 10/30 همان روز در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد. 
4( این مزایده غیر حضوری بوده و حضور شخص متقاضی در روز و ساعت جلسه بالمانع می باشد.

5( متقاضیان می توانند با هماهنگی کارشناس مالی آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.
6( شماره تماس: رضا نوریانی 09131624067 

 

1401-51

1- فروش محصول به  آستان مقدس، به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 205/000 ریال
2- فروش محصول پسته آستان مقدس، به قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل:

الف( پسته خندان کله قوچی حدود 520 کیلوگرم و هر کیلو 2/500/000 ریال
ب( پسته خندان احمد آقائی حدود 220 کیلوگرم و هر کیلو 2/750/000 ریال

ج( پسته گویا پوست دار حدود 60 کیلوگرم و هر کیلو 1/750/000 ریال
د( پسته رو آبی حدود 1100 کیلوگرم و هر کیلو 1/350/000 ریال

م الف:1397652

تاریخ : 1401/07/28
شماره  : 1401/682976

هیات امناء آستان مقدس 
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 افشای جزییات جدید از دخالت مستقیم »ترامپ«
 در انتخابات 2020

بررسی های جدید نشان می دهد رییس جمهور پیشین آمریکا خود می دانسته ادعای تقلب در انتخابات 
درست نیست.بررسی های جدید اسناد و مدارک و نیز ایمیل های دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین 
آمریکا نشان می دهد وی با وجود  اینکه خود می دانست اعداد و ارقام اعالم شده در تعداد رای دهندگان و 
نیز تعداد رای های تقلبی صحیح نیست، اما اصرار داشت که اعالم کند این اعداد درست هستند.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دیوید کارتر، قاضی منطقه ای آمریکا در ادامه بررسی های خود از حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ 
به معاونان خود دستور داده تا ایمیل ها و اسناد بیشتری را در مورد دخالت مستقیم دونالد ترامپ در روند 
انتخابات بررسی کنند.کارتر اعالم کرد ترامپ در زمان آشوب های انتخاباتی و نیز در زمان اعالم نهایی نتایج 
شمارش آرای تاییدیه ای را به امضا رســانده بود که در آن گفته بود باور دارد اعداد و ارقام اعالمی صحیح 
است؛ اما در همین حال وی اصرار داشت که اعداد اعالم شده از سوی دفتر خودش صحیح تر است.وی 
در ادامه تاکید کرد: بررسی ایمیل ها نشان می دهد که ترامپ خود می دانست اعداد مربوط به تقلب در 
انتخابات که توسط همکاران وی اعالم می شوند صحیح نیست، اما همچنان به اعالم این ارقام در میان 

مردم و در دادگاه اصرار داشت.
 

وزیر کشور انگلیس استعفا کرد
وزارت کشــور انگلیس خبر داد »ســوئال بریورمن« دولت لیز تراس را ترک کرده است.وزیر کشور 
انگلیس در حالی پست خود را از دولت لیز تراس ترک کرده است که احزاب مخالف دولت تراس 
را به چرخ و فلک هرج و مرج تشبیه کردند.سام کوتس، معاون ســردبیر اسکای نیوز می گوید که 
حادثه ای رخ داد که خانم بریورمن اطالعات امنی را به اشتراک می گذاشت که نباید با تلفن شخصی 
انجام می داد و قوانین امنیتی دولت را زیر پا می گذاشــت. اعتقاد بر این اســت که این یکی از دو 
دلیلی است که او پست خود را ترک کرده است. بریورمن تنها ۴۳ روز پیش توسط تراس به سمت 
وزیر کشور انگلیس منصوب شده بود.لیبرال دموکرات ها استعفای بریورمن از پست وزارت کشور 
را خروج آخرین مهره در چرخ فلک هرج و مرج محافظه کار ها توصیف کردند.آلیســتر کارمایکل، 
 سخنگوی حزب لیبرال دموکرات گفت: این یک دولت هرج و مرج است. مردم نباید مجبور شوند 
 روز بــه روز شــاهد انفجار حزب محافظــه کار باشــند، در حالی که مــردم واقعی رنــج می برند.

 نخست وزیر انگلیس پس از طرح جنجالی خود برای کاهش مالیات افراد ثروتمند که مورد انتقاد 
شدید مردم قرار گرفت.

 
توصیه »اردوغان« به »زلنسکی«: 

بحران اوکراین را با مذاکره حل کنید
رییس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود، به او توصیه کرد که بحران کنونی کشــور و 
جنگ با روسیه را از طریق مذاکره حل کند.»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه به صورت تلفنی 
با »ولودیمر زلنسکی« همتای اوکراینی خود گفت وگو کرد.دفتر ریاست جمهوری ترکیه با اعالم خبر این 
تماس تلفنی، گفت که اردوغان به زلنسکی توصیه کرده تا بحران کنونی کشور و جنگ با روسیه را از طریق 
مذاکره حل کند.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، در این بیانیه آمده است: »اردوغان با زلنسکی گفت وگوی 
تلفنی انجام داد. در این گفت وگو آخرین تحوالت جنگ روسیه و اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفت«.

آنکارا می گوید که اردوغان در این تماس تلفنی به زلنسکی گفت که راهکار دیپلماتیک برای پایان دادن به 
جنگ اوکراین باید تحت هر شرایطی حفظ شود و آمادگی خود را برای کمک به توقف درگیری ها از طریق 
مذاکره ابراز کرد.این در حالی است که رییس جمهور اوکراین یک روز قبل، حمالت روسیه به زیرساخت ها 
و تاسیسات انرژی این کشــور را بهانه ای قرار داد تا بار دیگر هرگونه مذاکره با روسیه برای پایان دادن به 

بحران و درگیری ها را رد کند.

زمزمه ها درباره تغییر و تحول در چند وزارتخانه به گوش می رسد؛

فصل تغییرات کابینه دولت رییسی
اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم رخ داده، اما به  ایسنا
نظر می رسد این آخرین تغییر در کابینه سید ابراهیم 
رییسی نباشد.۲۴ خرداد ۱۴۰۱ بود که حجت ا... عبدالملکی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم پس از کمتر از ۱۰ ماه وزارت، از سمت 
خود اســتعفاکرد تا اولین خروجی دولت ســید ابراهیم رییسی لقب 
بگیرد.عبدالملکی که از ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزارت رسیده بود، صبح ۲۴ 
خرداد ۱۴۰۱ با انتشار توئیتی خبر تقدیم استعفای خود را به رییس قوه 
مجریه اعالم و دلیل آن را برای افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرد. 
وی در این باره نوشت: »ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب 
جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از 
اعتماد مجلس محترم شورای اسالمی، به  منظور افزایش هماهنگی در 
دولت، استعفای خود را از این ســمت اعالم می  کنم. اینجانب در طول 
حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تالش خود را برای خدمت 
صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران 
این وزارتخانه در این مدت تشــکر می کنم. خود را سرباز کوچک نظام 
اسالمی و دولت مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های 
رفیع آن و تحقق اهــداف گام دوم انقالب اســالمی مجاهدانه تالش 

خواهم کرد و از هیچ گونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.«
پس از آن رییسی با قبول استعفای عبدالملکی، در حکمی محمدهادی 
زاهدی وفا را به ســمت سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
منصوب کرد. انتصابی که تا پــای وزارت هم پیش رفت و رییس دولت 
ســیزدهم، زاهدی وفا را به عنوان وزیر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی به مجلس یازدهم معرفی کرد.
جلســه رای اعتماد به زاهدی وفا در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در مجلس شــورای 
اسالمی برگزار شــد و پس از نطق رییســی در دفاع از وزیر پیشنهادی 
و صحبت های موافقان و مخالفان و ســخنرانی زاهدی وفا در دفاع از 
برنامه های خود، با رای گیری از نمایندگان گزینه پیشنهادی با ۱۳۶ رای 
موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده، 

نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت بازماند.
در این جلسه زاهدی وفا ۱۳۶ رای موافق به دســت آورد که با توجه به 
۲۷۲ رای ماخوذه از نمایندگان برای تکیه بر صندلی وزارت باید ۱۳۷ رای 
یعنی نصف به عالوه یک را کسب می کرد. در جریان شمارش آرا و پس 
از سه نوبت بازشماری انجام شد، اما در نهایت محمدهادی زاهدی وفا 
نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی کسب کند.
بنابراین و طبق قانون رییسی در مهلت کوتاه خود، سید صولت مرتضوی 

معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان گزینه بعدی پیشنهادی خود 
برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلــس معرفی کرد و نامه 
رییس قوه مجریه در این باره در ۲۴ مهر از سوی مجلس اعالم وصول 
شد. این بار جلسه رای اعتماد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ و بدون حضور رییس قوه 
مجریه که محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور را برای دفاع از وزیر 

پیشنهادی به مجلس فرستاده بود، برگزار شد.
در این جلسه و در نهایت، بعد از صحبت های نمایندگان موافق و مخالف 
و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱۷۶ 
رای موافق، ۶۴ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنــع و ۵ رای باطله از مجموع 
۲۵۸ آرای ماخوذه به ســید صولت مرتضوی گزینه پیشــنهادی برای 
تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتمــاد کردند و مرتضوی به 
وزارت رسید.حاال با خالی شــدن صندلی مرتضوی در معاونت اجرایی 
ریاست جمهوری، رییسی باید جانشینی برای او تعیین کند که البته هنوز 

مشخص نیست چه کسی به این معاونت خواهد رسید.
از سوی دیگر در همان روز رای اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
علی نیکــزاد نایب رییس مجلس در جلســه علنی پارلمــان تقاضای 
استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعالم وصول 
کرد.نیکزاد، تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت 

را به شرح زیر قرائت کرد: »در اجرای مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین نامه داخلی، 
مجلس شورای اسالمی، طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم 
از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ برادر عزیزمان جناب آقای سید 
رضا فاطمی  امین که در مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹به کمیسیون صنایع و معادن 
ارجاع داده شده بود.با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب الزم 
اعالم وصول می شــود که طبق آیین نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اســالمی وزیر محترم حداکثر ظرف 
مدت ۱۰ روز موظــف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلســه 

علنی مجلس خواهد بود.«
به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی، جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از 

تعطیالت مجلس برگزار می شود.
با توجه به اتفاقاتی که در جریان اســت به نظر می رســد، فاطمی امین 
ممکن است دومین خروجی دولت سیزدهم باشد. این در حالی است 
که برخی زمزمه ها از تغییر در وزارت راه و شهرســازی و احتمال رفتن 
رستم قاسمی از وزارتخانه خبر می دهند. با روندی که در این مدت ایجاد 
شده، این سوال پیش می آید که آیا فصل تغییرات کابینه دولت رییسی 

فرا رسیده است؟

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، 
اتهامات تکراری غرب علیه جمهوری اسالمی ایران 

مبنی بر ارسال پهپادهای نظامی به روسیه را رد کرد.
سعید ایروانی، نماینده و ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در ســازمان ملل ضمن رد ادعاهــای چندباره 
کشورهای غربی مبنی بر ارســال پهپادهای نظامی 
به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، به جمعی 
از خبرنگاران گفت: »ادعاهای مطرح شــده از سوی 
غرب به هیچ وجه تعهدات ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ 
را نقض نمی کند«. پس از برگزاری نشست غیرعلنی 
شورای امنیت سازمان ملل در پی درخواست اوکراین، 
سعید ایروانی مواضع ایران در قبال جنگ اوکراین و 

اقدامات برخی کشورها برای مرتبط ساختن بحران 
اوکراین و قطعنامه ۲۲۳۱ را تشریح کرد. 

ایروانی  با اشــاره به تجربه تلخ کشورمان در جنگ 
تحمیلی، تاکید کرد: ایران به عنوان کشوری که تجربه 
۸ سال  تجاوز و جنگ تحمیلی  را پشت سرگذاشته ، 
به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین 
حمایت کرده و از طرف ها خواسته تا خویشتن داری 
به خرج داده، از افزایش تنش اجتناب کرده و در یک 
پروسه واقعی برای حل و فصل اختالفات وارد شوند و 

به ریشه های ایجاد این شرایط پرداخته شود.
ادعاهای طرف غربی در حالی مطرح می شــود که 
کشــورمان در طول چند ماه اخیر تالش هایی برای 

توقف جنگ داشــته اســت. ایروانی گفت: »ما از 
تالش های جاری بــرای یافتن راه حــل برای این 
مناقشــه حمایت کرده و در این رابطــه وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران  با همتایان خود در دو طرف 
درگیری در مناســبت های مختلف تمــاس گرفته 
اســت«. ایروانی این را هم گفت که برخی کشورها 
با ایجاد یک جنگ روانی، تفســیر گمراه کننده ای از 

قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه می دهند.

هشدار دیپلمات ارشد ایران به غربی ها:

ادعاها علیه پهپادهای ایرانی گمراه کننده است

ادعای آمریکا: 

 شواهد فراوانی داریم که نشان می دهند پهپادهای ایرانی برای حمله به غیرنظامیان اوکراینی
 مورد استفاده قرار می گیرند 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل درباره ادعای ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکرین ادعا 
کرد: متعهدیم با متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خطرناک به روسیه همکاری کنیم.به گزارش »انتخاب«، ند پرایس سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد آمریکا در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه انگلیس و فرانسه، موضوع ادعایی ارسال پهپادهای ایران به 
روسیه را مطرح و اعضای شورا از دبیرخانه سازمان ملل گزارش های کارشناسی مبنی بر انتقال این سالح های خطرناک را دریافت کردند.به نوشته ایرنا، وی در تداوم کارزار 
رسانه ای غرب علیه ایران مدعی شد: ما نگرانی شدید خود را در مورد خرید این پهپادها توسط روسیه از ایران و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز 
کردیم.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داد: آمریکا در ماه جوالی هشدار داده بود که ایران قصد دارد پهپادهایی را به روسیه منتقل کند تا از آنها در جنگ روسیه علیه 
اوکراین استفاده شود.وی ادعا کرد: اکنون شواهد فراوانی داریم که نشان می دهند این پهپادها برای حمله به غیرنظامیان اوکراینی و زیرساخت های غیرنظامی حیاتی 
مورد استفاده قرار می گیرند.پرایس، ایران را متهم به دروغگویی کرد و مدعی شد از آنجا که ایران همچنان به انکار انتقال سالح به روسیه برای استفاده در اوکراین ادامه 

می دهد، متعهد هستیم که با متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خطرناک به روسیه همکاری کنیم.

خبر روز

وز عکس ر

حرکت نمایشی 
نوجوان فلسطینی 

در اردوگاه

گروسی:

 مذاکرات احیای برجام در بن بست قرار دارد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد مذاکرات احیای برجام گفته است که 
این مذاکرات »در بن بست« قرار دارد.به گزارش »انتخاب«،گروسی افزوده که آژانس در ماه های اخیر 
به اطالعات کلیدی در مورد فعالیت های هسته ای ایران دسترسی نداشته زیرا ایران محدودیت هایی 
در مورد بازرسی آژانس به اجرا گذاشته اســت.خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است که هفته 
گذشته آمریکا گفت در حال حاضر توجه ایاالت متحده »بر بازگشت به برجام متمرکز نیست«.مقامات 
آمریکایی بیان کردند  که حکومت ایران عالقه چندانی به احیای توافق هسته ای نشان نمی دهد و آمریکا 

به جای این موضوع »بر نحوه حمایت از معترضان در ایران تمرکز دارد«.
 

وزیر خارجه عربستان: 

در امور داخلی ایران مداخله نمی کنیم
وزیر خارجه عربستان در واکنش به اغتشاشــات اخیر در ایران تاکید کرد سیاست ثابت ریاض مداخله 
نکردن در امور داخلی سایر کشورهاســت.فیصل بن فرحان در گفت وگو با شــبکه العربیه در پاسخ به 
پرسشی درباره اغتشاشات و تحوالت اخیر ایران گفت: سیاست ثابت ما مداخله نکردن در امور داخلی دیگر 
کشورهاست و ریاض نمی خواهد در این خصوص اظهار نظر کند.وزیر خارجه عربستان گفت: برای ایران و 
مردم آن آرزوی خیر داریم.وی  با اشاره به گفت وگوهای تهران-ریاض اعالم کرد: پنج دور گفت وگو میان 
دو کشور برگزار شده است و طرفین در حال بررسی و ارزیابی این گفت وگوها هستند تا دور آتی آن برگزار 
شود. ریاض برای باز بودن باب گفت وگو جدی است.علی اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر معظم 
انقالب اسالمی ایران نیز تصریح کرد که ما همسایه عربستان هستیم و باید با هم همزیستی داشته باشیم.

 
مایک پنس: 

مماشات با ایران، چین و روسیه  سودی  ندارد
معاون رییس جمهوری پیشین آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی مدعی شد در حال حاضر دیگر 
نمی توان با ایران، چین و روسیه مماشات کرد.مایک پنس طی سخنرانی در اندیشکده هریتیج گفت: 
در طول تاریخ بشر هیچ گاه مدارا کردن راه حل مناسبی در روابط سیاسی نبوده است.وی از مقامات 
آمریکا خواست تا سیاستی سرسختانه در قبال ایران، چین و روسیه در پیش بگیرند.مایک پنس 
با انتشار بخش هایی از سخنرانی خود در صفحه توئیترش مدعی شــد: آمریکا باید از طریق آماده 
سازی یک ارتش قوی خود را برای مقابله با چین، ایران، روسیه و کره شمالی آماده کند.وی در ادامه 
رشته توئیت های خود نوشت: این بدان معناست که ما باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشیم 
تا بتوانیم ارتش و متحدان خود را تقویت کنیم و از ملت و متحدان مان دفاع کنیم؛ درست شبیه اتفاقی 
که در دولت ترامپ افتاد.وی در ادامه اظهار کرد: مماشات و مدارا هیچ وقت در تاریخ بشر پاسخگوی 

مراودات سیاسی نبوده است.
 

کانادا 6 فرد و 4 نهاد ایرانی را تحریم کرد
منابع خبری گزارش داده اند دولت کانادا ۶ فرد و چهار نهاد را به بهانه نقض حقوق بشــر در ایران در 
فهرست تحریم قرار داده است.خبرگزاری فارس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام چهار نهادی هستند که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. کانادا همچنین 
حشمت ا...فالحت پیشه، محمد کرمی، صغری خدادای، عزت ا... ضرغامی، سید مجید میراحمدی 
و عباس علی کدخدایی را در این فهرست قرار داده است.دولت کانادا هفته پیش هم ۳ نهاد و ۱۷ فرد  
از جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایران را در فهرست تحریم قرار داده بود. . دولت کانادا 

همچنین روزنامه کیهان، خبرگزاری تسنیم و نورنیوز را در فهرست تحریم های خود قرار داده بود.

کافه سیاست

رییس سازمان انرژی اتمی:

 توسعه صنعت هسته ای 
نیاز مبرم جامعه است

دومین ســامانه بومــی پرتودهــی گامای 
خودحفاظ با حضور محمد اســالمی، رییس 
ســازمان انرژی اتمــی ایــران و جمعی از 
معاونان و مدیران این سازمان، رونمایی شد.

رییس ســازمان انرژی اتمی در حاشیه این 
رونمایی با اشــاره به اینکه فناوری هسته ای 
دامنه کاربردی بســیار وســیعی دارد، اظهار 
کرد: امروز کشور ما شــاهد افزایش سرعت 
پیشــرفت در صنعت هســته ای است.وی 
افزود: با لطف خداوند و با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری و همچنین ســند جامع 
تصویب شــده ســازمان، موضوع گسترش 
صنعت صلح آمیز هســته ای در دســتور کار 
ســازمان انرژی اتمــی ایران قــرار گرفت و 
خوشــبختانه به شــکل روزافزون در بخش 
کاربرد فناوری ها در حال گسترش هستیم.

معــاون رییس جمهــور در ادامه با اشــاره 
به کاربــرد مهــم پرتو ها در امنیــت غذایی و 
همچنیــن ســالمت جامعه، تصریــح کرد: 
بر اســاس آمار و اطالعات دریافتی شــاهد 
حجم باالی ضایعات در مــواد و محصوالت 
کشــاورزی بــه دلیــل زود فاســد شــدن 
هســتیم و همچنین احتمال وجود سموم و 
میکروب های باقی مانده در این محصوالت 
نیز افزایــش می یابد.وی افــزود: تنها راهی 
که دنیا ده ها ســال اســت که از آن استفاده 
می کند، پرتودهی با اشــعه گاماســت و به 
همین خاطر نسبت به این مســئله اهتمام 
ویژه ای در زمینه سند جامع سازمان داشتیم 
و شــاهد رونمایی از ســامانه ای هستیم که 
نسبت به سامانه نخســت که در هفته دولت 
رونمایی شد، توســعه یافته تر است.رییس 
سازمان انرژی اتمی با اشاره به قابلیت های 
این ســامانه جدید، گفت: این سامانه قابل 
برنامه ریزی اســت و در آزمایشگاه براساس 
تشخیصی که روی نمونه های آزمایشی غالت 
داده می شــود، فرمان گرفته و به میزان الزم 
پرتودهی را انجام می دهد و کاربر به سادگی 

می تواند از این سامانه استفاده کند.

بین الملل
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قیمت جدید مرغ اعالم شد
تولیدکنندگان می گویند قرار بود ابتــدای مهرماه قیمت مصوب مرغ گرم تغییــر کند، ولی هنوز 
این اتفاق نیفتاده و منتظر هســتیم دولت قیمت جدید برای مرغ تعیین و آن را به صورت رسمی 

اعالم کند.
گزارش های میدانی از مغازه های سطح شهر تهران نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل 
۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است و در برخی مناطق بنا بر گزارش های رسیده، به ۷۵ هزار تومان هم رسیده 
است.همچنین قیمت هر کیلو ســینه مرغ ۱۱۱ هزار تومان، فیله مرغ ۱۲۳ هزار تومان و ران مرغ 
با پوست ۵۲ هزار تومان در حال عرضه است.در میادین میوه و تره بار نیز بر اساس نرخ نامه، هر 
کیلو مرغ گرم به قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می رسداین قیمت ها در حالی در بازار مرغ 
مشاهده می شود که تولیدکنندگان، علت بی نظمی در بازار مرغ و چند نرخی بودن آن در مغازه ها 

را ناشی از عدم تغییر رسمی قیمت مرغ می دانند.
در همین خصوص حبیب اســدا... نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشــور با بیان اینکه هیچ 
کمبودی در تامین مــرغ نداریم، گفت: قرار بود ابتــدای مهرماه قیمت مصوب مــرغ گرم تغییر 
کند، ولی هنوز این اتفــاق نیفتاده و منتظر هســتیم دولــت قیمت جدید برای مــرغ تعیین و 
آن را به صورت رســمی اعالم کند.وی، علــت بی نظمی در بــازار مرغ و چندنرخــی بودن آن در 
مغازه ها را ناشــی از عدم تغییر رســمی قیمت مرغ دانســت و افزود: قیمت تمام شده هر کیلو 
مرغ زنده بــرای مرغداران حــدود ۵۰ هزار تومان اســت و نهایتا با ســود بخش هــای مختلف 
بایســتی مرغ گرم حدود ۷۰ هــزار تومان به دســت مصرف کننــده برســد.مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران کشــور به ایســنا اضافه کرد: در حال حاضر مرغ با قیمت تمام شــده خریداری ندارد 
و در ســطح کشــور حدود ۴۳ تا ۴۶ هــزار تومان خریــد و فــروش می شــود. بنابراین قیمت 
 مرغ گــرم در بازار بایــد حدود ۶۵ تــا ۶۶ هزار تومان باشــد و باالتــر از این ســودجویی عوامل 

غیرتولید است.
 

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد:

رشد 13 درصدی مصرف برق در هفته گذشته
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از رشد ۱۳ درصدی مصرف برق در هفته گذشته خبر 
داد و گفت: حداکثر رشــد مصرف برق تا پایان مهرماه سال جاری به مرز ۱۵ درصد خواهد رسید.

مصطفی رجبی مشهدی، ضمن اشاره به افزایش مصرف برق در مهرماه سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: تابستان سال جاری با همکاری همه مشترکین به خصوص 
در بخش خانگی به بهترین شکل ممکن ســپری شد و خاموش نشدن چراغ خانه های مردم در 
کنار آمار مثبت رشــد تولید صنایع گواه این مسئله است.وی در تشــریح رفتار مصرف مشترکان 
پس از گذر از تابستان گفت: یکی از اتفاقاتی که بعد از گذر فصل گرم و با شروع مهرماه شاهد آن 
هستیم رشد مصرف قابل توجهی است که در حامل انرژی برق رخ داده و روند متفاوتی به نسبت  

سال های گذشته داشته است.
مدیر عامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران در بیان نشــانه های افزایش رشد مصرف برق در 
مهرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشــته گفت: برای مثال در تاریخ ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۱ ساعت 
۱۴:۱۵ دقیقه اوج بار مصرف برق به ۵۰ هزار ۳۰۴ مگاوات رســید، درحالی که اوج بار مصرف برق 
در روز مشابه سال ۱۴۰۰  معادل ۴۵ هزار و ۷۵  مگاوات بوده است، به معنای دیگر در این روز ما 

شاهد رشد ۱۱.۶ درصدی اوج بار مصرف برق بوده ایم.
وی در تشریح دالیل این اتفاق گفت: بازگشایی مدارس، مراکز آموزشی و از سر گرفته شدن کسب 
وکارها و فعالیت هایی که در فصل تابســتان تعطیل بوده به دنبال تغییر ساعت فعالیت ادارات از 
مهم ترین دالیل رشد مصرف برق در مهرماه سال جاری محسوب می شود، از طرفی با نگاهی به 
آمار میزان مصرف برق این روزها به نظر می رسد، مردم و برخی ادارات همچنان وسایل سرمایشی 

خود را خاموش نکرده اند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره اجرای طرح نهضت ملی مسکن: 
بسیاری از دستگاه های دولتی برای تحویل زمین مازاد خود مقاومت می کنند

دستورات روی زمین مانده )2( !

۲۱۳ هکتار زمین مازاد دولتی به اداره راه و شهرسازی استان تحویل داده 
شده؛ اما برخی دستگاه ها همچنان مقاومت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اصفهان؛  معاون مســکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: سهم استان اصفهان در 
طرح نهضت ملی مسکن برای چهار سال حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن 

شهری و ۴۰ هزار واحد مسکن روستایی بوده است.
امیر زاغیان با اشاره به این که حدود ۵۰ درصد زمین برای طرح نهضت 
ملی مسکن تامین شده، افزود: برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
دیگر نیاز به تامین زمین از طریق الحاقات، تفکیک و آماده سازی اراضی 

شهری و روستایی است.
وی با بیان این که برای اجرای این طــرح اولویت با زمین های دولتی 
اســت، ادامه داد: در خصوص تحویل زمین های مازاد دولتی، تعدادی 
از دســتگاه های دولتی با اداره کل راه و شهرســازی استان همکاری 

داشته اند.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان هم درباره 
تخصیــص زمین های مــازاد دســتگاه های دولتی گفت: با دســتور 
رییس جمهــور در ۲ ماه گذشــته تفاهــم نامه ای بین ســازمان ثبت 

اســناد و ســازمان ملی زمین و مســکن امضا شــد که بر اساس آن 
 تمامی دســتگاه ها ملزم به همــکاری بــا اداره کل راه و شهرســازی

 استان شدند.
عبدالحسین پارســایی افزود: تاکنون ۲۱۳ هکتار زمین مازاد دستگاه 
ها ی دولتی به اداره کل راه و شهرسازی اســتان تحویل داده شده، اما 
بسیاری از دستگاه های دولتی برای تحویل زمین مازاد خود مقاومت 

می کنند.
پارسایی اضافه کرد: تشخیص و شناسایی زمین های مازاد دولتی خارج 
از وظایف این اداره است، اما نامه ای به دســتگاه های مربوطه ابالغ و 
مهلتی ۲ ماهه به آن ها داده شده که در صورت عدم همکاری به اداره کل 
ثبت اسناد استان اطالع داده می شود و این اداره یک ماه مهلت انتقال 
سند زمین های مازاد دولتی را به اداره کل راه و شهرسازی استان دارد که 

اکنون این همکاری ادامه داشته است.
امیر زاغیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
درباره منازل مسکونی مسکن مهر هم گفت: تمامی منازل مسکن مهر 
راه و شهرسازی به متقاضیان تحویل داده شــده، اما ساخت و تحویل 
منازل مسکن مهر شهر های جدید استان بر عهده شرکت عمران است.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان 
گفت: هیچ گوشی آیفون ۱۴ در واحدهای دارای پروانه 
کســب معامله نمی شود و بیشــتر فروشگاه هایی که 
سری آیفون ۱۴ را فاکتور می کنند جزو واحدهای صنفی 
مجاز نیستند.برنا اسالمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اینکه هنوز گوشی های آیفون ۱۴ به طور رسمی وارد بازار 
نشده، اما در برخی واحدها اقدام به فروش این مدل 
گوشی می کنند، اظهار کرد: با توجه به بخشنامه گمرک 

و وزارت صمت در حال حاضر ورود گوشــی های باالی 
۶۰۰ دالر ممنوع است و باید این ممنوعیت برداشته شود 
تا همتا بتواند برای این محصول کد رجیستری تعریف 
و آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.وی در مورد 
رجیستری گوشی های آیفون ۱۴ که اکنون به دلیل این 
ممنوعیت بدون ریجستری فروخته می شود، توضیح 
داد: گوشی که به صورت مســافری وارد ایران می شود 
با هر درگاه ســیمکارتی اجازه فعالیــت ۳۰ روزه دارد، 
بنابراین افراد می توانند درمجموع ۶۰ روز از این گوشی 
بدون رجیســتر ســرویس دریافت کند.نایب رییس 
اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان گفت: این 
فرد اگر بخواهد در ایران گوشی موبایل خود را به یکی 

از اقوام خود هدیه دهد و یا بفروشد، بعد از مجاز شدن 
گوشی آیفون ۱۴، این گوشــی بعد از پرداخت هزینه 
گمرکی و دریافت کد همتا قابل کار کردن اســت.وی 
قیمت گوشی های آیفون ۱۴ بدون ریجستری در بازار 
ایران را حــدود ۵۵ میلیون تومان اعــالم کرد و افزود: 
البته هیچ گوشی آیفون ۱۴ در واحدهای دارای پروانه 
کســب معامله نمی شود و بیشــتر فروشگاه هایی که 
ســری آیفون ۱۴ را فاکتور می کنند، جــزو واحدهای 
صنفی مجاز نیستند.اسالمی ادامه داد: رجیستر شدن 
گوشی های آیفون ۱۴ حدود ۸ میلیون تومان است که 
به اضافه هزینه پاسپورت و ... قیمت این گوشی حدود 

۷۰ میلیون تومان می شود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

گوشی آیفون 14 در واحدهای دارای پروانه معامله نمی شود

خبر روز

فرماندار بویین میاندشت:

بویین میاندشت نیازمند راه اندازی صنایع تبدیلی است
فرماندار بویین میاندشت گفت: برای اشتغال زایی در این شهرستان باید صنایع تبدیلی، غیر آالینده 

و غیر آب بر احداث کنیم.
رضا علی معصومی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از مهم ترین مشکالت شهرستان بویین میاندشت 
کمبود آب شــرب، راه های روســتایی حادثه خیز و عدم اســتقرار برخی ادارات است. آب شرب 
شهرســتان باید از منابع پایدار تامین شود به طوری که اگر آب شــرب بویین میاندشت ۶۰ درصد 

از منابع آب پایدار و ۴۰ درصد از آب شرب داخلی تامین شود، مشکل آب شرب حل خواهد شد.
وی افزود: برای تامین منابع آب پایدار از چشمه لنگان فریدون شهر استفاده می شود و در حال حاضر 
باید آب شرب چهار شهرستان بویین میاندشت، فریدون شــهر، فریدن و چادگان از این چشمه به 

صورت شبکه به شبکه تامین شود.
فرماندار بویین میاندشت با بیان اینکه ۴۲ روستا در این شهرستان وجود دارد، گفت: محور ترانزیتی 
بویین میاندشت به الیگودرز را داریم که ۱۸ کیلومتر این محور نیمه کاره است و از طرفی بیشتر راه های 
روستایی به دلیل توپوگرافی منطقه، پستی بلندی زیادی دارد و حادثه خیز است که نیاز به خط کشی، 

گاردریل، تابلوگذاری، شانه سازی، نیوجرسی و چراغ خطر دارد.
معصومی تصریح کرد: محور بویین میاندشــت به خوانســار که محوری بین شهرستانی و دارای 
روستاهای زیادی است باید باند دوم آن را شروع به اجرا کنند. محور بویین میاندشت به الیگودرز 
که از شهرستان عبور می کند دارای چند روستا در مجاورت خود است به طوری که این محور پرتردد 

بوده و برای تردد بهتر روستاییان این محور نیاز به زیرگذر دارد.
وی گفت: در سفر رییس جمهور به اســتان اصفهان بودجه برای راه روســتایی در نظر گرفته شد و 
برای محور بویین میاندشت به الیگودرز که پروژه ای فعال است، اعتبار الزم دیده شده است. شانه 
سازی محور بویین میاندشت به خوانسار انجام شده که البته بودجه در نظر گرفته شده برای راه های 
بویین میاندشت فعال ابالغ شده و هیچ تخصیصی تا االن نداشته ایم. برای محور بویین میاندشت 
به الیگودرز ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه و برای راه های روستایی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

شده است.
فرماندار بویین میاندشت با بیان اینکه ترکیب سنی این شهرستان پیر است، افزود: یکی از مشکالت 
شهرستان بیکاری بوده و اشتغال در این شهرستان محدود است چراکه به شکل فصلی کشاورزی 
انجام می شود و تمام افراد هم به کشاورزی اشتغال ندارند. صنایع بومی و تبدیلی مانند کارخانه آرد 
و لبنیات در شهرستان نداریم و هنوز توسعه متوازن در شهرستان رخ نداده است. در شهرستان گندم 

تولید می کنیم؛ اما کارخانه آرد نداریم.
معصومی گفت: نیاز به کارگاه های زودبازده مانند کارگاه های گیاهان دارویی داریم. همچنین نیاز 
به کارگاه های مشاغل خانگی در حوزه بانوان داریم که این مسائل سبب ایجاد اشتغال شده و باعث 
مهاجرت معکوس می شود. البته این مشکل شهرستان های غرب استان بوده که از صنایع غیر آالینده 

و غیر آب بر محروم هستند.
وی ادامه داد: از صنایع خرد که غیر آب بر و آالینده نیست مانند کارخانه چینی، لبنیات و... که آالیندگی 
نداشته و نیاز به آب ندارند می توان در بویین میاندشت راه اندازی کرد که سبب اشتغال زایی خوبی 
می شود. هر اشــتغال یک خانواده سه تا چهار نفره را در شهرســتان نگه می دارد و سبب مهاجرت 

معکوس می شود.
فرماندار بویین میاندشت، تصریح کرد: یکی از ظرفیت های بزرگ شهرستان ایجاد شهرک گلخانه ای 
است که منجر به اشتغال زایی زیادی می شود. فعال درخواست داده ایم و محل آن را انتخاب کرده ایم، 

اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی انجام نشده است.
معصومی خاطرنشان کرد: مشکل زیادی از نظر خدمات بهداشتی و درمانی نداریم، به طوری که یک 
بیمارستان در دست احداث داریم و خانه های بهداشت شهرستان فعال هستند و تنها کمبود پزشک 

متخصص در بخش درمان داریم.

کافه اقتصاد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:شهرستان ها

خسارات وارده به منابع طبیعی بر اثر طرح نیمه تمام راه آهن مبارکه _ سفیددشت جبران می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن بازدید از طرح راه آهن مبارکه - سفید دشت، نسبت به جبران و رفع خسارات وارد شده به منابع طبیعی و مردم 
تاکید کرد.مهران زینلیان از طرح خط راه آهن مبارکه - سفیددشت بازدید و بیان کرد: روند اجرایی این پروژه که از سال های قبل انجام شده با چالش مواجه و مطالعاتی 
که بایستی از قبل انجام می شد مسیر صحیح خود را طی نکرده است؛ در نتیجه مشکالتی برای مردم دو شهرستان لنجان و مبارکه ایجاد و متاسفانه خسارت هایی به 
منابع طبیعی وارد شده است.وی با اشاره به اینکه باتوجه به اهمیت موضوع از ماه ها قبل این طرح در استان دنبال و جلسات مکرری در شورای فنی استان برگزار شده 
است، ادامه داد: در راستای جلسات گذشته و بازدیدی که صورت گرفت مقرر شد مشاور برخوردار از صالحیت توسط شرکت زیرساخت در این حوزه معرفی شود و در کوتاه 
ترین زمان ممکن خساراتی که به آبخوان ها وارد شده احصا و راهکار های کارشناسی شــده برای جبران مشکالت پیش آمده، ارائه  شود.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان تصریح کرد: همچنین مقرر شد؛ خسارت هایی که به منابع طبیعی وارد شده توسط فرمانداران دو شهرستان لنجان و مبارکه احصا و طی یک هفته به 
استان ارجاع شود تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار بگیرند.زینلیان افزود: باجدیت به دنبال این هستیم تا خساراتی که به مردم شهرستان به ویژه دامداران وارد شده 
جبران شود. همچنین راهکار های کوتاه مدتی از جمله تعبیه استخر ها و آبشخور هایی برای دام ها در نظر گرفته شود و راه های دسترسی و عبور دام ها به مراتع باالدستی که 

توسط ترانشه ها قطع شده نیز در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود تا مشکالت مردم به حداقل برسد.

چلغوزه، مهم ترین 
محصول کشاورزی 
صادراتی افغانستان

در شهر خوست افغانستان، کشاورزان که به 
دلیل کاهش بازار صادرات در شرایط سختی 
قرار دارند، به دنبال بازار جدیدی برای دانه کاج 
که یکی از مهم ترین محصوالت کشــاورزی 
افغانســتان محسوب می شــود، هستند. 
آجیل کاج که در افغانستان به »چلغوزه« نیز 
معروف اســت یک محصول مهم صادراتی 
این کشــور و یکی از منابع اصلی مالی برای 

کشاورزان افغان محسوب می شود.

وز عکس ر

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

مسئوالن استان اصفهان از 
اجرای طرح الگوی کشت 

عقب نمانند
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه در الگوی کشت باید به 
تامین مابه تفاوت برای کشــاورز توجه شــود، 
گفت: وقتی از کشــت پرآب بری که کشاورز با 
سود بیشتری انجام می داده جلوگیری و الگوی 
جدید به او داده می شود، مابه تفاوت درآمدی 
و سودی برای کشاورز اتفاق می افتد که دولت 
باید در قالب پرداخت نقــدی، یارانه برای بذر و 
...، خرید تضمینی محصول، وام های تسهیالتی 
و یا رایگان شــدن هزینه برق و آب جبران کند.

حجت االسالم والمسلمین محمدتقی نقدعلی 
با اشــاره به اجرای این طرح در استان اصفهان 
تصریح کرد: در موضوع اصفهان فعال یک مدل 
اجرایی تعریف شــده به ویژه برای مناطقی که 
محصوالتی مثل برنج و ذرت کشــت می کنند 
،وجود ندارد چراکه به نظر می رسد آن مابه تفاوتی 
که در قالب های مختلف توســط دولت عنوان 
می شــود، جبران کننده ضرر کشــاورز نیست.

وی در ارتباط با اقدامات مســئوالن استانی در 
راستا ارائه مدل برای اصفهان بیان کرد: به نظر 
می رسد که مدیریت استان و متخصصان حوزه 
کشاورزی هنوز برای ارائه مدل استانی الگوی 
کشــت وارد عمل نشــده اند و تا االن یک مدل 
قابل قبول یا یک اقدام نظام مند مالحظه نشده 
است؛ فعال اقدامات جســته و گریخته بوده و 
هنوز یک مدل حساب شــده تحت آمار و ارقام 
دارای توجیح ارائه نشــده است.نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: همه دغدغه منــدان و در رأس آن اداره کل 
جهاد کشاورزی و مدیرکل استان باید جدی تر 
به این مسئله ورود پیدا کنند و مسئله را به مرکز 
منعکس کنند و موضوعاتی همچون نیاز استان، 
مابه تفــاوت اتفاق افتــاده و روش جبران را به 
صورت حساب شده ارائه کند.وی خاطرنشان 
کرد: بحث الگوی کشت در کشــور با توجه به 
معضل کم آبی به طور جدی در دستور کار قرار 
گرفته است و نباید مسئوالن استان اصفهان از 

این قافله عقب بمانند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبر داد:

جذب 250 نیروی جدید با اولویت 
عملیات هوانوردی طی 6 ماه آینده

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از اخذ 
سهیمه اســتخدامی جدید خبر داد و گفت: در شش ماهه 
آینده، ۲۵۰ نفــر جدید با اولویت حــوزه عملیات هوانوردی 

جذب شرکت فرودگاه ها خواهند شد.
به گزارش بازار،  حمیدرضا سیدی معاون وزیر، رییس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری هوایی 
ایران از اخذ سهیمه اســتخدامی جدید خبر داد و گفت: در 
شــش ماهه آینده، ۲۵۰ نفر جدید با اولویت حوزه عملیات 

هوانوردی جذب شرکت فرودگاه ها خواهند شد.
سیدی در مراسم گرامیداشــت ۲۰ اکتبر روز جهانی کنترل 
ترافیک هوایی که با حضور اعضــای هیئت مدیره، معاونان 
و مدیران کل شــرکت فرودگاه ها برگزار شد، ضمن تبریک 
این روز، اظهار کرد: افتخار می کنم، بــه عنوان یک مراقبت 

پروازی، همکاری خود را در این صنعت آغاز کردم.
وی با اشاره به چالش های اداره کل کنترل ترافیک هوایی در 
تامین نیروی انسانی، اظهار امیدواری کرد؛ با وجود دانشگاه 
صنعت هواپیمایی کشور و دانشجویانی که به طور اختصاصی 

در آن آموزش می بینند، در آینده از این چالش عبور کنیم.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها در ادامه از جذب ۲۵۰ نیروی 
جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفــت: تعداد ۲۵۰ نیروی 
امریه کــه خدمت ســربازی آن ها به اتمام رســیده جذب 

فرودگاه های کوچک خواهند شد.
ســیدی تصریح کرد: خوشــبختانه با ســهمیه ای که اخذ 
شده، در شش ماه آینده تعداد ۲۵۰ نفر جدید جذب شرکت 
فرودگاه ها خواهند شــد و اولویت جذب نیروهای جدید با 

حوزه عملیات هوانوردی است.
وی در خصوص بحث آمــوزش در اداره کل کنترل ترافیک 
گفت: هیچ گونه محدودیتی در ایــن موضوع وجود ندارد و 
همکاران حوزه کنترل ترافیک با حمایت شرکت فرودگاه ها 

می توانند برنامه های خود را اجرا کنند.
 گفتنــی اســت؛ در مراســم گرامیداشــت روز جهانــی 
 کنترل ترافیــک هوایی مدیران فــرودگاه های کشــور به

  صورت ارتباط ویدئویی حضور داشــتند و ابــوذر ضیایی و 
 علــی جزینــی زاده ،مدیران کل فــرودگاه هــای اصفهان 
 و کرمــان بــه نمایندگــی از ســایر فرودگاه ها ســخنرانی

 کردند. 
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مفاد آراء

7/143 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء شــماره 1733 و 1735 و 1736 و 1737  مــورخ 1401/6/5 هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت آقــای قدمعلی صالحــی خوزانی به 
شناســنامه شــماره 155 کدملــی 1141456941  صــادره فرزنــد مصطفی 
در  يک دانگ مشــاع از ششــدانگ و آقای امير حســين صالحــی خوزانی به 
شناســنامه شــماره 1273358491 کدملی 1273358491 صــادره اصفهان 
فرزند مجتبی در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ و مالکيت آقای سهيل صالحی 
خوزانی به شناســنامه شــماره 1274574919 کدملی 1274574919 صادره 
اصفهان فرزند مجتبی در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ و مالکيت خانم نصرت 
 جعفريان به شناســنامه شــماره 397 کدملــی 1141518236 صــادره فرزند 
زيــن العابدين در يــک دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب ســاختمان   به 
مســاحت 110/62 متــر مربــع به اســتثناء بهــای ثمنيــه اعيانــی، پالک 
شــماره 349 فرعــی از 4348  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 5 حوزه 
ثبت ملــک جنــوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه )ســهم 
 االرث نامبــرده از مرحــوم مجتبــی صالحــی خوزانــی( مفــروز ثبتــی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/15

م الف: 1396744  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
7/144 شماره نامه: 140185602024007681- 1401/07/16  نظر به 
اینکه سند مالکیت چهار حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثناء 
بهای ثمنیه آن پالک ثبتی شــماره 17 فرعی از 460 اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان به نام شهین دخت شمس آبادیان تحت شماره چاپی مسلسل 
105564 الــف 96 و دفتر الکترونیــک 139620302024021052 ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده است، ســپس خانم شهال شــمس آبادیان طی 
وکالت نامه شــماره 29541 مورخ 1401/03/05 دفترخانه اسناد رسمی 
152 اصفهان از طرف نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
2088 مورخ 1401/07/16 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضاء شــهود آن ذیل شــماره 909774 مورخ 1401/04/13 به گواهی 
دفترخانه 152 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به 
علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
 مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 1397208 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

               مجموعه تاریخی افوشته نطنز، رازی نهفته در دل تاریخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خانه سورگاه
خانه سورگاه، حمام، شربتخانه، بقعه سید حســن واقف، بقعه میرسید واقف، آب انبار، حسینیه، مسجد و 
خانقاه 9 اثر تاریخی است که در کنار هم جای گرفته اند تا زیبایی چشم نوازی را برای گردشگران به نمایش 
در آورند.اولین اثر زیبای تاریخی از این 9 اثر تاریخی، خانه سورگاه است که روی تپه ای مشرف بر حسینیه 
افوشــته نطنز خودنمایی می کند.خانه سورگاه متعلق به دوره تیموری اســت که این بنا از شمال و شرق به 

حسینیه افوشته، از جنوب به آب انبار افوشته و از غرب به باغات سرسبز این محله منتهی می شود.
از آنجایی که خانه سورگاه در ملک شخصی قرار دارد با توجه به جایگاه و ویژگی های خاص این خانه تاریخی، 
توسط مالک خانه طرح مرمت و ساماندهی بنای سورگاه به یکی از بهترین مشاوران کشور واگذار شد و مرمت 
بنا با تخصیص 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی آغاز شد. استحکام بخشی دیوارهای خشتی، 
پی بندی، طرح برداری از سقف ها و لنگه های باقیمانده، سبک ســازی، دیوارچینی خشتی و اجرای سقف 
ازجمله اقدامات در راستای مرمت و بازسازی این خانه تاریخی بوده است. به استناد از نقل قول افراد محلی 
و معتبر این محله، این بنا مکانی برای پذیرایی از میهمانان سید حسن واقف بوده است و همچنین زمانی 
که ایشان، تبلیغ مذهب تشــیع 12 امامی را آغاز می کند، از این مکان به عنوان تجمع و مکانی برای مشورت 

با دیگران استفاده کرد.

 حمام افوشته 
حمام افوشته که  متعلق به قرن 9 هجری است، در ســطحی پایین تر از کوچه قرار دارد و با پاگردی قبل از 
ورودی و پله،  به هشتی کوچکی وارد می شود که سنگ نوشته ای به دیوار مقابل در ورودی نصب شده است.

صفه های رواق جنوب غربی حدود 50 سانتی متر از کف رواق باالتر قرار دارد و در وسط هر 3 رواق، حوض آب 
کم عمقی با دیواره و فواره سنگی ایجاد شده است.حوض میانی به صورت کثیراالضالع هشت ضلعی و دو 
حوض دیگر به صورت شش ضلعی است و سقف همه قسمت های حمام از نوع طاق ضربی گنبد دار بوده که 
بلندتر از سطح کوچه قرار گرفته است.در سه جبهه رخت کن شمال شرقی آن سه شاه نشین یا صفه به ارتفاع 
5 سانتی متر از کف رواق قرار دارد که صفه شمال شرقی به صورت محرابی 5 ضلعی است .این حمام دارای 

خزینه، اتاقک تنظیف و دیگر نقاطی است که باعث شده تبدیل به یک حمام کامل و بزرگ شود.

شربتخانه افوشته یادگار دوره تیموری
شربت خانه افوشته تک بنایی است کم نظیر که به صورت ساختمانی با فضای مرکزی چهارگوش با دو گوشوار 
هشت بر و دو گوشواره شش بر در چهار گوش آن و چهار ایوان در چهار جبهه آن به چشم می خورد که بی تردید 
با ارزش ترین اثر تاریخی نطنز از نظر هنری اســت که مربوط به دوره تیموری است.بنای اولیه دو طبقه بوده 
و بر فراز طبقه دوم گنبدی وجود داشته است و فضای داخلی اتاق مرکزی را تزیینات گچ بری و نقاشی های 

برجسته تا ارتفاع 1.2متر از دیوار پوشانده که در نوع خود بی نظیر است.

مقبره سید حسن واقف
آرامگاه سید حسن الحسینی مشهور به ســید واقف، دارای برجی مرتفع و هشت ضلعی با گنبد دو پوش و 
فیروزه رنگ و زیباست که روی تپه ای مشرف بر محله افوشــته قرار گرفته است.گنبد این مقبره به صورت 
برجی هشت ضلعی آجری و فاقد تزیینات کاشــی کاری و گچ بری بوده و طول هر یک از اضالع خارجی آن 
در حدود 3.57 متر و هر ضلع دارای طاق نمای جناقی تزیینی اســت که عرض طاق نما به ترتیب 2.25 متر 
است. گنبد که رو به شمال شرقی دارد دارای ایوانی است به ابعاد 2.5 در 3 متر با طاق رومی نسبتا مرتفع که 
بلندی آن حدود هفت متر است.دیوارهای ایوان نیز در طرفین هر یک دارای دو طاق نمای تزیینی در دو مرتبه 
بوده که طاق نمای پایینی به عرض 83 سانتی متر و طاق نمای باالیی که در حدود یک متر باالتر قرار گرفته و 
دارای عرض دهنه ای در حدود یک متر است.پیرامون زندگی نامه سید حسن الحسینی یا همان سید حسن 
واقف، باید این چنین گفت که در ســال 786 هجری قمری، خداوند فرزندى به میر شــرف الدین حسین 
فرزند ابومحمد افوشته اى عطا کرد که نامش را سید حسن نهادند و سپس به تاج الدین هم ملقب شد.چون 
دوران خردسالى را پشت سر نهاد پدر، او را به مکتب عالم ربانى وپیر روشن ضمیر بابا شیخ على، عارف بزرگوار 
نطنز رهنمون کرد تا به کسب علوم متداول زمان بپردازد و به عالم بی پایان عرفان نیز آشنایى حاصل کند.وی 
از دل بستگی های دنیوى چشم پوشــید و تمام دارایى خود را به سال 857هجرى قمرى وقف کرد و مردم 
زمان نیز کارهاى خیر و خداپسندانه اش را معرف او قرار داده و به سید واقفش خواندند و به این نام مشهور 
شد.سید واقف با یازده واسطه به امام سجاد)ع( نسب مى رساند و سید حسن حسینى یا تاج الدین حسن 
به طور آشکار به تبلیغ مذهب تشیع پرداخت و براى این کار نه تنها از وجود سخنرانان بهره گرفت، بلکه تبلیغ 

تشیع را با صرف هزینه زیاد، با پذیرایى از مردم توام ساخت.

آرامگاه میر سید واقف 
آرامگاه میر سید واقف بر فراز تپه ای کم ارتفاع حد فاصل محله میر سید و محله دیزآب قرار دارد که آرامگاهی 

بزرگ با طرحی جالب و زیبا مشهور به گنبد میرسید است. بنا که رو به جنوب شرقی دارد هشت ضلعی و طول 
هر یک از اضالع خارجی آن 4.9 متر و محیط آن بالغ بر 20 متر اســت.این ساختمان دو طبقه دارای هشت 
صفه در هر طبقه بوده که صفه های فوقانی از طریق غالم گردش ها به هــم ارتباط دارند.گنبد فیروزه فام که 
دارای پوشش کاشی با اشکال هندسی است، ساقه آن دارای کتیبه ای به عرض 2.3 متر و حاوی 12 سوسن 
شامل نام 12 امام به خط کوفی درشت است که در متن کاشی های معرق طرح ریزی شده است.گنبد میر 
ســید متعلق به قرن نهم هجری قمری بوده و در تاریخ 8 مهرماه 1352 به شماره 954 در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.

آب انبار افوشته 
ســردر آب انبار با تاق رومی به بلندی 8.4 متر و عرض دهانه 5 متر است که در دو طرف آن دو سکو به ابعاد 
2.75 متر در 67 سانتی متر و بلندی 95 سانتی متر از جنس سنگ مرمر قرار گرفته  که حدود 200 سال قدمت 
دارد.باالی کاشی کاری های سه جبهه به فاصله تقریبی 10 سانتی متر یک کتیبه کاشی کمربندی به عرض 18 
سانتی متر آغاز می شود که سه جبهه را دور می زند، ولی بخش غربی آن فرو ریخته و متن کتیبه به خط ثلث 

سفید در زمینه آبی است و حدیثی از پیامبر اسالم )ص( درباره اکرام و یاری سادات نقل می کند.
در متن کاشی کاری های این بنا نام بانی و تاریخ ساخت مشخص نیست ولی گفته شده که این آب انبار همراه 
با 6 آب انبار دیگر در روســتاهای طامه، ابیازن، خفر، چیمه، کمجان و برز را حاج ابوالقاسم طامه ای در زمان 
محمد شاه قاجار ساخته است.آب انبار از کف کوچه تا محوطه شیر آب جمعا دارای 33 پله سنگی است که 
بلندی هرکدام حدودا 35 سانتی متر یا بیشتر بوده و سطح خارجی مخزن آب انبار دارای گنبدی بدون ساقه 

است به محیط 24 متر که دو بادگیر نیمه خراب در دو طرف آن قرار دارد.

حسینیه افوشته
حسینیه افوشته نطنز از موقعیت مکانی ممتازی برخورداراست و مانند نگین انگشتری، مجموعه ای از آثار 
تاریخی افوشته، مانند ســر در خانقاه سید واقف، مسجد جامع افوشــته، خرابه های شبستان بزرگ آن و 
باقی مانده ساختمان های قدیم سورگاه را به گرد خود آورده است.این حسینیه، مربع شکل و مساحت آن در 
حدود 835 متر مربع است و از بناهای زمان قاجار است و مبین آن است که به سال 1268 هجری قمری برابر 
با سال چهارم پادشاهی ناصر الدین شاه قاجار این تکیه بنا شده است.این حسینیه هم چنان بعد از چندین 
سال، پناهگاه عاشقان و دلدادگان حسینی است و در ماه های محرم و صفر مردم والیی این دیار در حسینیه 
افوشته نطنز، به عزاداری برای امام حسین)ع( می پردازند.در دهه اول محرم الحرام، در این حسینیه مراسم 

تعزیه خوانی با حضور اساتید برجسته تعزیه در ایران به اجرا گذاشته می شود.

مسجد جامع افوشته 
در کتیبه ای که بخش باالی در کوچــک چوبی آن در متن گل و بوته های منبت این جمله کنده کاری شــده 
است»صاحبه و مالکه السید حسن فی رمضان الســنه احدی و ثالثین و ثمانمائه«  که سال 831 هجری 
قمری را نشــان می دهد و چنانچه تاریخ ســاخت در را برابر با زمان پایان گرفتن ساختمان مسجد بدانیم، 
می توان گفت که ساختمان مسجد، پس از ساختن گنبد یعنی ســال 828 به بعد آغاز و به سال 831 پایان 

گرفته است.
مسجد دارای دو در ورودی یکی در سمت قبله و دیگری در سمت حسینیه است و شبستان مسجد متشکل 
از سه قسمت می شود که شامل قسمت میانی و بخش های جنبی است. قسمت میانی به ابعاد 7 در 35 متر 
و روی هم شامل 4 طاق رومی برجسته و گود نسبتا مرتفع بوده که سقف نزدیک محراب دارای مقرنس گچی 
ساده است .بخش های جنبی در زمان گذشــته دو طبقه بوده و ورودی آن ها یکی در هشتی پشت سر در از 
طریق پله  بام و دیگری در انتهای راهرو یا داالن سمت غرب قرار داشته که هنوز پلکانی چند از آن به جای مانده 
است و هر دو قسمت از طریق دو درگاه که اکنون تیغه شده به چشم می خورد.اگر بخواهیم اطالعات دقیق تری 
نسبت به در مسجد داشته باشیم باید بگوییم با توجه به مشــابهت منبت کاری این دو در به نظر می رسد که 
هر دو توسط استاد»علی نجار« ساخته شده باشد و با توجه به اینکه در متن کتیبه از مالکیت شخصی درها 

صحبت شده است، احتماال این درها از جای دیگری به این مسجد منتقل شده اند.

سر درِ خانقاه افوشته 
خانه ای را که سید واقف در سال 849 هجری قمری برای ســکونت خویش احداث کرده بود در زمان وقف 
دارایی خود، به سال 857 هجری قمری آن را نیز در دایره شــمول وقف قرار داد و خانقاه حسینی نامید که 
از آن پس به این نام مشهور شد .قسمت های مختلف این بنا شامل ســردر یا جلوخان، در خانقاه و حیاط 
خانقاه است و جلوخان که به سر در خانقاه مشهور اســت به عرض دهنه 4.7 متر با دو سکو به عرض 68 و 
بلندی 70 سانتی متر در طرفین راهروی ورودی آن است.سقف این جلوخان بسیار بلند و از نوع طاق ضربی 
 آجری با تزیینات مقرنس گچی بوده و سه جبهه داخلی آن از کاشی های معرق با نقوش گوناگون پوشیده

 شده است.

روستای پنداس کاشان 
روستای »پنداس« در دهستان گالب از بخش برزک در 85کیلومتری شهرستان کاشان قرار دارد. این روستا که از جاذبه های گردشگری کاشان محسوب 
می شود، دارای 139نفر جمعیت در قالب 54 خانوار روستایی است. بنا به گفته اهالی این روستا، چون روستای پنداس در بین کوه ها محصور شده و مانند 
پناهگاهی بوده است در زمان قدیم به نام پناس پنا به معنی پناه نامیده می شد و به مرور زمان به پنداس تغییر پیدا کرد. قلعه  تاریخی  طایفه  پنداس   ،  از آثار 
باستانی   400  ساله روستای پنداس  به شمار می رود. این  قلعه  تاریخی  که به دوره  صفویه  تعلق دارد  300  مترمربع زیربنا و ده  متر ارتفاع  دارد ودرساخت آن  از 
سنگ    خشت  وگل  استفاده  شده   است. دراین قلعه  تاریخی    چهار برج  با ارتفاع   15 متر در چهارسوی  قلعه  خودنمایی  می  کنند وسوراخ هایی  در باالی  این  برج ها 

قرار دارد که  در قدیم  دیده بان ها برای  زیر نظر گرفتن  اطراف  قلعه  از انها استفاده  می  کردند . سفر و بازدید از این روستای زیبا خالی از لطف نیست.

پیشنهاد روز

مجموعه تاریخی افوشته نطنز که از قرار گیری 9 اثر تاریخی زیبا در کنار 
هم تشکیل شده است، رازی از تاریخ کهن این دیار را در دل خود دارد.محله 

افوشته نطنز که در محدوده شرق شهر نطنز در میان درختان انبوه قرار گرفته، رازی از 
تاریخ کهن در این شهر را در دل خود می پروراند. این محله که در زمان قدیم روستا 
بوده است و امروزه در محدوده شهری قرار گرفته، 9 اثر تاریخی زیبا و منحصر به 

فرد را در کنار هم در دل خود جای داده تا شهره خاص و عام باشد.
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مسئول واحد جمعیت گروه سالمندان معاونت بهداشت علوم پزشکی:

اصفهان در رتبه چهارم سالمندی قرار دارد
مسئول واحد جمعیت گروه سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بعد از 
استان های گیالن، مازندران و تهران، اصفهان با ۱۲ درصد سالمند در رتبه چهارم قرار دارد.مرادی  اظهار 
کرد: برنامه آموزش شیوه سالم در دوره سالمندی مبتنی بر خود مراقبتی، برنامه مراقبت های ادغام 
یافته و جامع ســالمندان، نظام مراقبت و حمایت از سالمندان پر خطر، توسعه فضا های دوستدار 
سالمند، غربالگری و پیگیری کووید ۱۹ و واکسیناسیون کرونا از جمله برنامه های سالمت سالمندان 
است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام می دهد.وی افزود: ۶۶۶ هزار و ۳۶۷ سالمند در استان 
اصفهان وجود دارد که ۴۰ درصد آن ها یکی از خدماتی که دانشــگاه علوم پزشکی برای سالمندان 
درنظر گرفته بهره مند شده اند.مسئول واحد جمعیت گروه سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان عنوان کرد: نیازمندی سالمندان که به وسایلی احتیاج دارند سرشماری شده است 
و در گروه پرخطر از سالمندان ۳ هزار و ۴۱۷ نفر به عصا، ۲ هزار و ۱۵۸ نفر به واکر و هزار و ۴۹۲ نفر به 
تشک مواج نیازمند هستند.مرادی خاطرنشان کرد: البته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمی تواند 
این وسایل را برای ســالمندان تامین کند و از خیران می خواهیم به حوزه سالمند هم ورود و برای 

تهیه لوازم مورد نیاز سالمندان کمک کنند.
 

کارشناس هواشناسی استان:

هوای اصفهان سرد می شود
کارشناس اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان از تداوم روند کاهشی دمای هوای استان اصفهان 
خبرداد.آســیه آقایی با بیان اینکه بویین میاندشــت در غرب اصفهان با دمای یک درجه زیر صفر 
سردترین نقطه استان است، ادامه داد: زواره از توابع اردستان نیز با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتیگراد 
باالی صفر گرم ترین منطقه پیش بینی می شود.کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با 
اشاره به احتمال تنش دمایی و افت دما به کمتر از صفر درجه سانتیگراد، خاطرنشان کرد: الزم است 
کشاورزان و فعاالن حوزه دام و طیور برای حفاظت از محصوالت کشاورزی و کنترل دما و رطوبت و 

تهویه واحد های مرغداری و جلوگیری از خسارات احتمالی اقدام کنند.
 

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

3۸ نقطه حادثه خیز دراصفهان وجود دارد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: ۳۸ نقطه حادثه خیز 

پرتصادف در استان اصفهان وجود دارد که باید برای ساماندهی آن بودجه مورد نیاز تامین شود.
مهدی فقهی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راه های کشور ۱۱۸ نقطه در استان 
اصفهان دارای تصادف بوده، افــزود: از این تعداد ۶۷ نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناســایی و 
معرفی شده است.وی با بیان اینکه شرایط این نقاط به استانداری اصفهان ابالغ شد، ابراز داشت: 
این آمار مربوط به سال ۹۴ بوده که به دنبال آن در سال ۹۵ با تشکیل کارگروه متشکل از اداره راه و 
شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه استان اصفهان برنامه ریزی برای 
ساماندهی آن ها در دستور کار قرار گرفت.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه از سال ۹۶ تا سال گذشــته برای ۱۱۸ نقطه تصادف ساز در استان 
اصفهان برنامه ریزی شد و اقدامات خوبی نیز صورت گرفت، اضافه کرد: از جمله این اقدامات می توان 
به استفاده از ماشین آالت اداره کل راهداری استان شــامل افزایش میدان دید قوس ها، ترانشه 

برداری و خاک برداری، ایجاد ناحیه عاری از مانع و تسطیح حاشیه راه ها نام برد.
وی با بیان اینکه اجرای برخی از طرح ها به ویژه در ۶۷ نقطه پرتصادف زمان بر اســت، ادامه داد: از 
این رو تاکنون ۲۹ نقطه از ۶۷ نقطه پرآســیب ساماندهی شــده و هنوز ۳۸ نقطه پرخطر در استان 

اصفهان وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می گوید معضل آلودگی هوای اصفهان بسیار بحرانی است و باید فشارها به عنوان یک 
خواسته عمومی برای پلمب مازوت سوزی در اصفهان طلب شود؛

نوش داروهای»پیش« و»پس« از مرگ سهراب!

معاون پ ژوهشی دانشــکده مهندسی منابع طبیعی  ایسنا
دنبال کردن چرخه مدیریت کیفیــت هوا را کلید رفع 
معضل آلودگی هوا دانســت و گفت: در خودروهای بنزینی عمده ذرات 
معلقی که از ترافیک ایجاد می شود، از طریق سایش رخ می دهد و در مورد 
خودروهای دیزلی از اگزوز است.محسن سلیمانی، در نشست »آلودگی 
هوا، منابع و عوامل، چالش ها و راهکارها« در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
آلودگی هوا را یکی از معضالت مهم محیط زیســتی کالن شهرهای دنیا 
دانســت و اظهار کرد: آلودگی هــوا اثرات منفی بهداشــتی، اجتماعی و 
اقتصادی را به دنبال دارد. توسعه ناپایدار به ویژه در کشورهای درحال توسعه 
و عدم توجه به ظرفیت برد محیط زیستی، فعالیت های مختلف صنعتی، 
حمل ونقل، مصرف سوخت های فسیلی، بیابان زایی و پدیده گردوغبار )ریز 
گردها( در کنار شــرایط اقلیمی و توپوگرافــی در مناطق مختلف ازجمله 
کالن شهرهای کشور مانند اصفهان منجر به تشدید آلودگی هوا شده است.

وی افزود: تاثیر منفی فعالیت های انسان بر محیط زیست انکار نشدنی 
است و این تاثیر تابع سه فاکتور افزایش بی رویه جمعیت، رفاه و تکنولوژی 
است. به این معنا که هرچه سطح درآمد و رفاه بیشتر شود، به دنبال آن 
ســطح تخریب کاهش می یابد. البته ایــن گفته به معنــای اینکه فقرا 
مخرب تر از ثروتمندان هستند، نیست.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 

اصفهان، با اشاره به گزارش های سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸، 
تصریح کرد: بر اســاس این گزارش، ذرات معلق هوای محیطی به عنوان 
ششمین فاکتور خطرناک برای سالمتی انســان شناخته شده است و 
حدود ۷ میلیون نفر ساالنه در دنیا در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند که عمده این تلفات در کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون 
توجه به فاکتورهای توســعه پایدار عمل می کنند.این اســتاد دانشگاه 
صنعتی اصفهان بابیان اینکه رفع معضل آلودگی هوا نیازمند عزم جدی 
است، گفت: درباره محیط زیست نمی توان مرز برای خودمان تعیین کنیم 
و باید بدانیم، فرآیندهای اشتباه بر محیط زیست مناطق اطراف نیز اثرگذار 
اســت. نمی توان در منطقه ای از دنیا تخریب صورت گیــرد و بگوییم در 
همان جا باقی می ماند.سلیمانی با طرح این پرسش که برای رفع معضل 
آلودگی هوا چه باید کرد؟ معتقد است که برای رفع این معضل دنبال کردن 
چرخه مدیریت کیفیت هوا مهم است. در این چرخه مجموعه اقداماتی در 
نظر گرفته شده که باید به صورت مدون تنظیم و اجرا شود. چرخه مدیریت 
کیفیت هوا شامل تمام اقداماتی است که توســط یک سازمان و یا نهاد 
نظارتی برای حفظ سالمت انسان ها و محیط زیست در برابر اثرات مخرب 
آلودگی هوا انجام می شــود. این چرخه شامل اجزای مختلفی است که 
به صورت پویا و پیوســته با یکدیگر در ارتباط هستند.سلیمانی به نقش 

مــازوت در آلودگی هوا اشــاره و تصریح کرد: مازوت عامــل فوق العاده 
تشدیدکننده آلودگی هواست. مازوت سوزی در بسیاری از نیروگاه ها به 
دلیل اینکه در زمستان که هوا پایدار است رخ می دهد، در تشدید آلودگی 
هوا نقش دارد.وی تاکید کرد: این موضوع در اصفهان نیاز به فکر جدی دارد. 
فشارها به عنوان یک خواسته عمومی برای پلمب مازوت سوزی در اصفهان 
باید طلب شود و مسئوالن به سمت روش های جایگزین مناسب بروند.

سلیمانی در توضیح اینکه ذرات معلق بیشــتر از چه آالینده هایی به هوا 
انتشار می یابند، گفت: شاید تصور این باشد که ذرات معلق در خودروهای 
شخصی از اگزوز خودروها خارج می شوند، اما عمده ذرات معلقی که از 
ترافیک ایجاد می شود، از طریق سایش رخ می دهد و در مورد خودروهای 
دیزلی عمده ذرات معلق منتشرشده در هوا از اگزوز است. این یافته حاکی 
از این است که حتی اگر همه خودروها به سمت هیبریدی شدن بروند،باز 
هم  معضل آالیندگی هوا از بین نمی رود، بلکه راهکار درســت گسترش 
حمل ونقل عمومی است.وی بابیان اینکه معضل آلودگی هوای اصفهان 
بسیار بحرانی است، تاکید کرد: مطالعه ای در کنسرسیوم آلودگی هوا که در 
۱۰ دانشگاه برتر کشور انجام شد، نشان داد ازنظر تناژ، در اصفهان چیزی 
حدود ۵۰ هزار تن ذرات معلق انتشاریافته که در مقایسه در تهران ۸ هزار تن 

است. این مطالعه در سال ۹۶ انجام شد.

درباره محیط زیست نمی توان مرز برای خودمان تعیین 
کنیم و باید بدانیم، فرآیندهای اشتباه بر محیط زیست 
مناطق اطراف نیز اثرگذار است. نمی توان در منطقه ای 
از دنیا تخریب صورت گیرد و بگوییم در همان جا باقی 

می ماند

با مسئولان جامعه

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: هشت منطقه شهری پرجمعیت 
اســتان اصفهان با خطر باالی وقوع ســیالب در زمان 
بارش های شدید روبه روســت.ابوطالب امینی  اظهار 
کرد: شهر های کاشان، فوالدشهر، شهر جدید بهارستان، 
سپاهان شــهر، گلشهر گلپایگان، مســکن مهر نطنز و 
مسکن مهر گلپایگان به دلیل تراکم باالی جمعیت با 
خطر زیادی در زمان سیالب مواجه هستند.وی  افزود: 
بی تردید کاهش خطر در این مناطــق نیازمند اجرای 

طرح های آبخیزداری و ایمن سازی است تا در صورت 
بارندگی شــدید بتوان ســیالب ها را مهار کرد.معاون 
آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
با اشاره به اهمیت انجام مطالعات در این مناطق اضافه 
کرد: مطالعات دقیق بهترین راهکار را به متولیان خواهد 
داد و میزان خطرات احتمالی را تشریح می کند.امینی 
ادامــه داد: پیش از بروز حوادث ناگــوار باید راهکاری 
برای این مناطق یافت و تخصیص اعتبارات مرتبط برای 
اجرای طرح های کنترل و مهار ســیالب در این نواحی 
باید با جدیت دنبال شود.وی تصریح کرد: هماهنگی و 
همکاری مسئوالن شهری و استانی به ویژه با محوریت 
فرمانداران این مناطق ضروری اســت، فرمانداران با 
تشکیل جلسات و اســتفاده از خرد جمعی نهاد های 

ذی ربط می توانند برای این موضــوع اقدامات مثبتی 
انجام دهند.آبخیزداری، علم و هنر برنامه ریزی مستمر 
و اجرای اقدامات الزم برای مدیریت منابع عرصه های 
آبخیز اعم از طبیعی، کشــاورزی، اقتصادی و انسانی 
بدون ایجاد اثــرات منفی در منابع آب و خاک اســت 
که می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشــد.

استان اصفهان با ۲۸ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ 
میلیون هکتار دارد که بیــش از ۹۰ درصد از آن معادل 
حدود ۹.۸ میلیون هکتــار را عرصه های منابع طبیعی 
و ملی و از این میزان حــدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل 
)معادل چهار درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع )معادل۶۴ 
درصد( و سه میلیون هکتار بیابان )معادل۳۲ درصد( 

در برگرفته است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

هشت شهر استان اصفهان با خطر باالی سیالب روبه روست

انهدام باند سارقان منزل در کاشا ن
فرمانده انتظامی کاشان از دستگیری باند سارقان منزل در شهرستان کاشان خبر داد.سرهنگ ایرج 
کاکاوند گفت: با وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهر کاشان و اقدام سارقان در این سرقت ها به 
تخریب قفل در و تخریب گاو صندوق درون منزل، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.وی افزود: با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی و انجام یک سری اقدامات هوشمندانه و به دست آمدن سرنخ هایی از عامالن این سرقت ها 
مشخص شد این افراد جزو سارقان سابقه دار و در حرکت هستند.به گفته وی، این سارقان روز های 
پایانی هفته و ایام تعطیالت به وسیله ۲ دستگاه خودرو وارد شهر کاشان شده و پس از شناسایی 
منازل خالی از سکنه اقدام به سرقت اموال درون آن ها شامل طال و جواهرات، وجه نقد، ارز خارجی 
و اشیای با ارزش و گران قیمت می کنند.این مقام انتظامی تصریح کرد: تحقیقات در این خصوص 
با ظرافت و دقت خاصی انجام گرفت تا اینکه سرانجام متهمان در رصد هوشمندانه کاراگاهان قرار 
گرفته و سارقان در یکی از روز ها که با ۲ دستگاه خودروی سواری قصد ورود به یکی از منازل سطح 
شهر کاشان را داشتند، در عملیاتی ضربتی شناسایی و دســتگیر شدند.سرهنگ کاکاوند از ابزار و 
ادوات سرقت منزل شامل دیلم، پیچ گوشتی، دستکش، دریل شارژی، توپی شکسته و انبرقفلی 
در بازرســی از خودرو های متهمان را یادآور شد و گفت: باند سه نفره ســارقان در تحقیقات صورت 
گرفته تا کنون به ۱۱فقره سرقت منزل در شهر کاشــان اعتراف کردند که تحقیقات در این خصوص 

همچنان ادامه دارد.
 

 کشف فرار مالیاتی 1۷ میلیارد ریالی یک فروشگاه
 در اصفهان

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف فرار مالیاتی ۱۷ میلیارد 
ریالی مالک یک فروشگاه در اصفهان خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی گفت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در راستای اجرای طرح تشــدید برخورد با مخالن 
اقتصادی از فرار مالیاتی مالک یکی از فروشــگاه های تجاری مطلع و موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.وی افزود: ماموران پــس از هماهنگی با مرجع قضایی به همراه کارشناســان اداره کل 
امور مالیاتی از محل فروشــگاه بازدید و ضمن انجام اقدامات میدانی و بک آپ گیری از سیستم و 
جمع آوری اسناد مالی مشخص شد متهم مرتکب فرار مالیاتی به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال شده است.

سرهنگ ریاحی بیان کرد: در این رابطه متهم برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی خود به اداره امور 
مالیاتی معرفی و پرونده تخلف وی برای رســیدگی قانونی و اتخــاذ تصمیمات مقتضی به مرجع 

قضایی مربوطه ارسال شد.
 

 زمستان در راه است و ۷ روستای   فریدون شهر  
گاز ندارد

هفت روستای اطراف شهرستان فریدون شهر که در مناطق سردسیر استان قرار دارند چشم انتظار 
تامین گاز هستند و مسئوالن قول هایی برای تکمیل گازرسانی به این مناطق داده اند .

به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، در آســتانه آغاز فصل سرما مشــکل گازرسانی به برخی 
روستاهای اصفهان بیش از پیش به چشم می خورد. هفت روستای اطراف شهرستان فریدون شهر 
که در مناطق سردسیر استان قرار دارند چشــم انتظار تامین گاز هستند و مسئوالن قول هایی برای 
تکمیل گازرسانی به این مناطق داده اند .روستاییان عالوه بر مشــکل گاز که هنوز به وصل نشده، با 
مشکل آسفالت معابر نیز روبه رو هستند که نیازمند توجه مسئوالن به حل این مسائل است.مهاجرت 
مردم روستانشین از محل زندگی خود به دلیل عدم تامین چنین امکاناتی، قطعا تبعاتی را به دنبال 

خواهد داشت.

وز عکس ر

خبر روزشهرستان ها

 رییس دانشگاه علمی کاربردی
 غرب تهران:

مراکز علمی و کاربردی 
خودگردان هستند

رییس دانشــگاه علمی کاربردی غرب تهران 
گفت: دانشــگاه علمی کاربردی غــرب تهران 
۴۰ هزار دانشــجو دارد که ۶۰ درصد دروس به 
صورت عملی و ۴۰ درصد به صورت تئوری ارائه 
می شوند.سید محمدحسن پیش بین، رییس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی غرب تهران اظهار 
کرد: در غرب تهران حدود ۷۰ مرکز فعال داریم 
کــه در زمینه های فنی و مهندســی، خدمات، 
فرهنگ و هنر و کشاورزی خدمات آموزشی ارائه 
می شــود و اکنون مجموعا ما ۴۰ هزار دانشجو 
در رشــته های کاردانی و کارشناسی داریم. وی  
توضیح داد: هدف دانشگاه جامع این است که 
دانشجویی تربیت کند که خود دانشجو پس از 
فارغ التحصیل شدن، بازار کار مورد نیاز خود را 
ایجاد کند و یا وارد بازار کار تخصصی خود شود.

پیش بین گفــت: ۶۰ درصــد از آموزش های 
دانشجوی علمی کاربردی عملی و ۴۰ درصد به 
صورت تئوری و نظری اســت که با این ترکیب 
معموال دانشــجو ها در ترم آخر با پیشنهادات 
کاری مواجه می شــوند و می تواننــد وارد بازار 
شوند. رییس دانشگاه علمی کاربردی افزود: 
البته که بیشتر دانشجویان فارغ التحصیل و یا 
ترم آخری عالقه مند هستند که خودشان بازار 
کار ایجاد کنند و کارآفرین باشند که این یعنی ما 
در مسیر درستی قدم برداشته ایم. وی درباره 
فرق دانشــگاه علمی کاربردی با دانشگاه های 
دیگر توضیح داد: دانشگاه های علمی کاربردی 
غیر متمرکز هستند؛ یعنی ما در بیشتر استان ها 
و شــهر های دیگر نیز مرکز داریم که تعداد این 
مراکز بیش از ۶۰۰ مورد است.پیش بین گفت: 
این یعنی دیگر لزومی ندارد که دانشــجویی از 
سیستان و بلوچستان برای تحصیل در دانشگاه 
تهران به شهر تهران مهاجرت کند. هر دانشجویی 
که بخواهــد وارد مراکز علمی کاربردی شــود، 
می تواند واحد خود را در همان استان خود پیدا 
کند و دیگر نیاز به هزینــه خوابگاه، خوراک و تا 
حدودی ایاب و ذهاب ندارد.دانشــگاه علمی 
کاربردی هیچ هزینه  اضافــه ای برای دوره ها 

دریافت نمی کند .

رییس پلیس راهور استان خبرداد:

سهم 50 درصدی موتورسواران از تصادفات فوتی در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ۵۰ درصد از تصادفات درون شهری منجر به فوت طی مدت ۷ ماهه امسال در اصفهان مربوط به موتورسیکلت بوده است.

سرهنگ محمدرضا محمدی  اظهار کرد: اعمال و حرکات غیر قانونی تعدادی از موتور سواران، این وسیله نقلیه را که می تواند با دارا بودن ویژگی های خاص خود، 
مورد توجه و استفاده بیشتر قرار گیرد به وسیله ای مزاحم، سلب کننده امنیت ترافیکی و مخل آسایش خاطر عابران و بالی جان رانندگان آن ها تبدیل کرده است.

وی افزود: کاله ایمنی، محافظ جان موتورسواران و ساده ترین راه برای کاهش خطرات تهدیدکننده آنان به شمار می آید و استفاده از این وسیله برای محافظت سر 
موتورسوار در برابر ضربات ناشی از تصادفات است.سرهنگ محمدی بیان کرد: با توجه به اینکه سر انسان در تصادفات بیشترین احتمال آسیب دیدگی را دارد، 
بنابراین محافظت از آن در برابر بار های ضربه ای دارای اهمیت فراوانی است، زیرا شواهد و آمار ها حاکی از آن است که مهم ترین عامل مرگ و میر در تصادفات 
جاده ای ضربه وارده به سر بوده و موارد بســیاری به خاطر این مورد مشاهده شده است.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از 
تصادفات درون شهری منجر به فوت طی مدت ۷ ماهه امسال در اصفهان مربوط به موتورسیکلت بوده که بخش عمده ای از موتورسوران جان باخته چه مقصر و 

چه غیر مقصر از کاله ایمنی استفاده نکرده بودند.

تصاویری از مدرسه تاریخی 
سعادت در بوشهر

مدرسه ســعادت یا سعادت مظفری، 
متعلــق بــه دوران قاجار اســت و در 
بوشــهر قرار دارد.این مدرســه از نظر 
تاریخی مــادر مدارس جنــوب ایران 
محسوب می شــود. مدرسه سعادت 
در سال ۱۲۷۸ به سبک نوین آموزشی 
تاسیس شــد. این مدرســه به دلیل 
درخواســت دریا بیگــی و در پی آن، 
کمک های نقدی مظفرالدین شــاه به 

نام سعادت مظفری مشهور شد.



در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شــاهد حضور ۶ داور زن خواهیم بود که سه نفر آنها داور وســط هستند.به گزارش ایســنا و به نقل از الوطن، تا آغاز جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر تنها یک ماه دیگر باقی مانده است.در این جام جهانی برای نخســتین بار فیفا قصد دارد که از داوران خانم برای قضاوت بازی ها استفاده کند 
که این یک اتفاق خاص و مورد توجه در تاریخ رقابت های جام جهانی اســت.فیفا نام سه داور زن را در فهرست ۳۶ داور وسط که قرار  است در جام جهانی 
۲۰۲۲ قضاوت کنند قرار داده است تا شاهد یک اتفاق ویژه در جام جهانی قطر باشیم.استفانی فراپار از فرانســه، سلیمه موکانسانگا از رواندی و یوشیمی 
یاماشیتای ژاپنی سه داور وسط خانمی هستند که فیفا نام آنها را در بین داوران جام جهانی قرار داده اســت و باید منتظر قضاوت آنها در این رقابت مهیج 
باشیم.فیفا همچنین نام سه کمک داور زن را هم در فهرســت جام جهانی قرار داده است به طوری که نویزا باک از برزیل، کارن دیاس از مکزیک و کاترین 
از آمریکا هم به عنوان کمک داور در فهرســت فیفا قرار دارند.پیر لویئجی کولینا رییس کمیته داوران فیفا گفت: به وضوح می گویم که آنچه برای ما اهمیت 

دارد کیفیت داوران است نه جنس آنها.

برای نخستین بار در تاریخ؛ حضور ۶ داور زن در جام جهانی
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رودریگو: این عجیب ترین بازی عمرم بود
ســتاره برزیلی رئال مادرید دیدار برابر الچه را به خاطر لغو سه گل تیمش توسط VAR را عجیب 
ترین بازی دوران فوتبالی اش دانست.به گزارش ایســنا و به نقل از مارکا، رئال مادرید در دیدار 
برابر الچه با سه گل به پیروزی دست پیدا کرد.رئال که در هفته دهم اللیگا مهمان الچه بود یکی از 
عجیب ترین بازی های خود را به نمایش گذاشت به طوری که عالوه بر زدن سه گل که داور قبول 

کرد سه گل دیگر هم به ثمر رساند که داور آنها را مردود اعالم کرد.
رودریگو، ستاره برزیلی رئال مادرید درباره این بازی گفت: بازی عجیی بود. این برای نخستین 
بار است که داور سه گل تیمم را لغو می کند. این عجیب ترین بازی دوران فوتبالی من بود با این 
حال خوشحال هستم که به پیروزی دست پیدا کردیم و سه امتیاز را به دست آوردیم.وی درباره 
نمایش خود در فصل جاری گفت: وقتی رســانه ها با من صحبت می کنند این نشان می دهد که 
عملکرد خوبی داشته ام. من در این بازی هم دستورات سرمربی تیم را اجرا کردم و دو پاس گل 

دادم که این بسیار خوشحال کننده است.
 

والورده: نمی خواهم دلیل بازنشستگی »آنچلوتی« باشم
به گزارش »ورزش سه«، رئال مادرید در چارچوب رقابت های هفته دهم اللیگا در ورزشگاه خانگی 
الچه به مصاف این تیم رفت و با نتیجه ۰-۳ برابر این تیم به پیروزی رســید. گل اول این بازی را 
کریم بنزما در دقیقه ششــم به ثمر رســاند؛ اما کمک داور ویدئویی آن را به دلیل خطای آفساید 
مردود اعالم کرد و پنج دقیقه بعد، این والورده بود که توانســت دروازه حریف را باز کند و تیمش 
را با یک گل از آنها پیش بیندازد. کارلو آنچلوتی پیش از این در اظهارنظری والورده را برای به ثمر 
رساندن 1۰ گل به چالش کشــیده بود و این موضوع به ســوژه جالبی بین او و این بازیکن تبدیل 
 شده اســت. این ســتاره رئال مادرید پس از پایان بازی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت:

» من برای تیم خوشحال هســتم. آنچلوتی پیش از این گفته بود که من باید از رکورد 1۰ گل عبور 
کنم. تمرکزم روی انجام این کار اســت. این فشار خوبی اســت و نمی خواهم دلیل بازنشستگی 

آنچلوتی باشم.«
 

»رونالدو« باز هم جنجال آفرین شد
کریستین رونالدو باز هم در جریان دیدار تیم فوتبال منچســتر یونایتد و تاتنهام جنجالی جدید 
آفرید.کریســتین رونالدو که با حضور اریک تن هاخ در تیم منچستر یونایتد نیمکت نشین شده 
بارها اختالف خود با این سرمربی را به شــکل مختلف ابراز کرده است .در جریان دیدار منچستر 
یونایتد و تاتنهام، رونالدو باز هم در ترکیب اصلی نبود و بعد  از اینکه به میدان نرفت قبل از سوت 
پایان بازی به رختکن رفت و این باعث شد رسانه ها توجه ویژه ای به وی داشته باشند .رونالدو به 
احتمال فراوان با شروع سال ۲۰۲۲ در ژانویه اولدترافورد را ترک خواهد کرد و در سال های اخیر این 
اتفاقی نادر است که تیمی رونالدو را نخواهد و همین شرایط باعث شده وی دچار بیماری روحی 

و روانی شود و افسردگی او تیتر برخی رسانه های چهان طی چند روز گذشته بود.
 

»بنزما« VAR را شکست داد
بنزما در اولین بازی خود پس از کســب جایزه توپ طالی ۲۰۲۲، کمک داور ویدئویی را شکست 
داد!در جریان هفته دهم رقابت های اللیگا، الچه میزبان رئال مادرید بود.  شاگردان آنچلوتی با 
کسب برتری ۳- صفر برابر تیم قعری جدولی به صدرنشینی ادامه دادند. VAR گل های اول و 
دوم فاتح توپ طالی ۲۰۲۲ را رد کرد؛ اما ســرانجام اصرار بنزما به گشودن دروازه الچه یکی از گل 

عای این بازی را به نام او ثبت کرد.

ضدفوتبال انگلیسی  علیه تیم ملی ایران؛

تاکتیک معکوس برای فرار از بحران!
رسانه های انگلیس که طی  چندین ســال گذشته تیم ملی کشورشان 
در جام های جهانی همواره ناکام بوده، تالش مذبوحانه ای را آغاز کرده 
تا با ترفندهای خاص خود بیرون از مســتطیل سبز تیم ملی ایران را به 

حاشیه بکشانند. 
به گزارش خبرگــزاری فارس، هنوز تیتــر یک روزنامــه زرد انگلیس 
بعد از مراســم قرعه کشــی جام جهانی ۲۰۲۲ در یاد هواداران فوتبال 
کشورمان هســت که نوشــت: »خدا را شــکر که به ایران خوردیم!« 
 در واقــع رســانه زرد انگلیس تالش کــرد با ایــن تیتر فوتبــال ما را
 به زعم خود تحقیر کند؛ اما چند ماه بعد کارلوس کی روش ســرمربی 
 تیم ملی پاســخ دندان شــکنی به این تیتــر داد و گفــت: »من هم 
می گویم که خدا را شــکر که بــا انگلیس روبه رو می شــویم«. ظاهرا 
انگلیسی ها نه تنها در عرصه سیاســت بلکه در عرصه ورزش و فوتبال 
هم دوســت دارند به عنوان روباهی پیر و مکار شــناخته شــوند که از 
 انواع و اقســام ترفندهــای ناجوانمردانه برای رســیدن بــه موفقیت

 استفاده می کنند.
 تاکتیــک اول فوتبــال انگلیســی علیــه تیم ملــی همان تیتــر بود،
  ولــی خیلــی زود خودشــان هــم از گفته شــان پشــیمان شــدند
  به خصوص وقتی عملکرد ضعیف تیم انگلیــس را در لیگ ملت های
  اروپــا را دیدنــد و انگلیــس با ســاوت گیت بــه دســته دوم لیگ

 اروپا سقوط کرد.
فوتبال دوستان انگلیسی از عملکرد تیم شان خشمگین شدند و حتی 
برای برکناری ســرمربی تیم طومار جمع کردند. دقیقا همزمان با این 
عملکرد افتضاح تیم انگلیس، تیم ملی فوتبال ایران و جوانان برومند 
کشورمان عملکردی درخشــان را رقم زدند. پیروزی مقابل  اروگوئه با 
تمامی ستاره های گران قیمتش و متوقف کردن سنگال قهرمان آفریقا، 
باعث شد ترســی به دل حریفان همگروه کشــورمان در جام جهانی و 

بخصوص انگلیس بیفتد.
 انگلیســی ها البتــه در همــان زمــان هم دســت از حاشیه ســازی

 برای تیم ملی کشــورمان برنداشــتند و یک خبرنگار روزنامه ســان 
با ســر کردن یک تی شــرت و دلقک بازی به جای خبرنگاری تالش 
کرد با اتهامات واهی جو فوتبال ملی کشــورمان را به هم بزند و ســیاه 
نمایــی بین المللی علیه فوتبــال ایران انجــام بدهد تا شــاید فیفا را 
مجاب به واکنش علیه تیم ملی کشــورمان کند؛ اما آن تی شــرت سر 
 کردن خبرنگار زن روزنامه ســان آنقدر مضحک بود که باعث تمسخر 

همگان شد.

 اکنون دیگر رســانه  انگلیــس یعنی دیلــی تلگراف ترفنــد و بهانه ای
 جدیــد را دســتاویز قــرار داده و  بــه تازگــی  در ادعــای واهــی به
  نقل از کریــس برایانت، وزیر ســابق امــور خارجه انگلیــس با این
  مضمــون نوشــت: در فاصله چنــد هفتــه مانده بــه اولیــن بازی

 تیم ملی ایران برابر انگلیس در جام جهانی، فیفا با درخواســت هایی 
 برای محروم کردن تیــم ملی ایــران از حضور در جــام جهانی ۲۰۲۲

 مواجه شده که دلیل آن استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در 
موج اخیر حمالتش علیه اوکراین بوده است.

این ادعا در کنار ادعای واهی دیگر توسط تفکری که ورزش را سیاسی 
نمی داند! برای محرومیت تیم ملی فوتبال کشــورمان در جام جهانی 

سیاست زده و متناقض است.
در حالی یک نشریه انگلیسی خواهان کنار گذاشتن تیم ملی کشورمان 
از جام جهانی است که خودشان رسما میزبان رسانه های معاند و ضد 
نظام جمهوری اسالمی هســتند. رسانه هایی که از کشــور ثالث مثل 
عربستان سعودی تغذیه مالی می شوند تا علیه جمهوری اسالمی ایران 
سیاه نمایی کنند و بی بی سی، رسانه رسمی و دولتی خاندان ملکه هم 

که مدام بر موج رسانه ضد ایرانی سوار می شود و علیه کشورمان انواع و 
اقسام اتهامات واهی برای ایجاد آشوب را مطرح می کند.

 بنابرایــن اگــر براســاس همیــن اســتدالل بــی پایــه و اســاس 
 دیلــی تلگــراف، فیفــا بخواهــد اقدامــی انجام دهــد، بایــد ابتدا 
انگلیس را از جام جهانی محروم کند که مدام علیه جمهوری اســالمی 
ایران لجن پراکنی می کند و میزبان رســانه های معاند علیه کشورمان 

شده است.
گویا روابطه حســنه ای که در روزهای اخیر میان فدراســیون فوتبال و 
رییس فیفا شــکل گرفته که آخرین مورد آن نامه تشکرآمیز اینفانتینو 
رییس فیفا برای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال کشورمان است 
چندان به مذاق این رســانه ها و افراد پشــت پرده این ماجرا خوش 

نیامده است.
۳۰ آبان تیم ملی کشورمان باید در قطر به مصاف انگلیسی برود که روی 
کاغذ خود را مدعی قهرمانی می داند؛ امــا در عمل می دانند که بازی با 
ملی پوشان کشورمان در شروع جام جهانی می تواند نتیجه ای شگفت 

انگیز برای جهان فوتبال به ارمغان آورد.

خبر روز

 ملی پوشان ایرانی برای پیروزی در بازی های دوستانه
 پاداش دالری می گیرند

بنا بر شنیده ها، ملی پوشان ایرانی برای هر پیروزی در دیدارهای دوستانه نفری ۶ هزار دالر و تساوی در این 
بازی های تدارکاتی مبلغ ۳ هزار دالر پاداش دریافت خواهند کرد.شاگردان کارلوس کی روش توانستند 
تیم قدرتمند اروگوئه را در یک بازی تدارکاتی با تک گل مهدی طارمی شکست دهند.مقابل سنگال قهرمان 
قاره آفریقا نیز به تساوی رسیدند و بنابراین باید ۶ به عالوه ۳ هزار دالر پاداش می گرفتند. ظاهرا بازیکنان 
تیم ملی کشورمان ۳ هزار دالر بابت این دو دیدار دوستانه پاداش گرفته و ۶ هزار دالر دیگر طلب دارند که 
قرار است به زودی پرداخت شود.شاید پرسش این باشد که پاداش بازی های رسمی چقدر است؟ گفته 
می شود پیروزی در بازی های رسمی ۹ هزار دالر و تساوی در این مسابقات ۶ هزار دالر پاداش برای ملی 

پوشان ایرانی در بر خواهد داشت.
 

»درویش« در پرسپولیس می ماند
با توجه به اظهارات وزیر ورزش و جوانان به نظر می رسد برنامه ای برای تغییرات مدیریتی در پرسپولیس 
وجود ندارد.به گزارش ایسنا، بعد از تغییرات ناگهانی در مدیریت باشگاه استقالل، شایعاتی درباره تغییرات 
در مدیریت باشگاه پرسپولیس هم مطرح و عنوان شد که رضا درویش جای خود را به مدیر جدیدی خواهد 
داد اما بررسی صحبت های وزیر ورزش نشان می دهد، فعال برنامه ای  برای تغییرات در پرسپولیس وجود 
ندارد.حمید سجادی در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره احتمال ایجاد تغییرات در 
مدیریت پرسپولیس گفت: در مورد پرسپولیس هیئت مدیره این باشگاه موضوعی را به وزارت ورزش ارائه 
نکرده است.بررسی ها در این زمینه نشان می دهد هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در آخرین جلسه خود 
که با حضور یحیی گل محمدی برگزار شد، به بررسی برنامه های تیم و مسائل اقصادی باشگاه پرداخته و از 
رضا درویش به عنوان مدیرعامل خواسته تا هرچه زوتر مشکالت مربوط به درآمدهای باشگاه  را حل کند.

 

 تصمیم جدید »سایپینتو« برای راضی نگه داشتن 
ستاره های استقالل

در این فصل خیلی از ستاره های اســتقالل یا فرصت بازی پیدا نکردند یا اینکه خیلی کم به زمین رفتند 
و همین موضوع شکاف بین نیمکت و کادر فنی اســتقالل را زیاد کرده است. سیاوش یزدانی، حسین 
مرادمند، صالح حردانی، جعفر سلمانی، ارسالن مطهری، سجاد شهباززاده و ... نفراتی هستند که فصل 
گذشته در استقالل یا تیم های دیگر نقش موثری داشتند؛ اما در این فصل کمرنگ شده اند.این اتفاق 
باعث شده تا ساپینتو تصمیم بگیرد از سیستم چرخشی در پست های مختلف برای تیمش استفاده 
کند. سرمربی پرتغالی اگرچه به تازگی ترکیب تیمش را شناخته اما به خوبی متوجه شده اگر بخواهد با 
همین شیوه ستاره های تیمش را نیمکت نشین کند هم خودش دچار چالش می شود و هم اینکه چاره 
ای جز از دست دادن آنها نخواهد داشت.قرار است ساپینتو کم کم از بازیکنانی که در استقالل به میدان 

نمی روند استفاده کند.
 

دو شغله بودن کار دست »کریم باقری« داد
مربی پرسپولیس که در دوران سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به عنوان دستیار به سرمربی کروات کمک می 
کرد با نظر کارلوس کی روش دیگر جایی در تیم ملی ندارد.کریم باقری پس از روی کارآمدن کریم باقری 
یکی دو باری به فدراسیون فوتبال رفت بلکه بتواند مطالبات خود بابت همکاری در تیم ملی را وصول کند؛ 
اما باالخره آب پاکی را روی دست او ریختند. ظاهرا به کریم باقری اطالع داده اند او به دلیل دو شغله بودن 
نمی تواند دستمزد خودش در تیم ملی را دریافت کند؛ چرا که دیوان محاسبات چنین اجازه ای نمی دهد.

هیئت رییسه فدراسیون نیز قصد ندارد کار غیر قانونی انجام دهد و آقا کریم هم باید قید این پول را که گفته 
می شود حدود ۳ میلیارد تومان  شده، زده است!

مستطیل سبز

سرمربی تیم ملی  کشتی فرنگی:

 با همه بدشانسی ها با 
اقتدار قهرمان جهان شدیم

سرمربی تیم ملی  کشــتی فرنگی با تاکید 
بر اینکــه اعتقادی بــه برگــزاری اردوهای 
فرسایشــی و بلند مدت ندارد، گفت: هدف 
ما تشکیل دو تیم ملی نزدیک به هم است.

حســن رنگرز در گفت وگو با ایســنا، درباره 
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال 
ایــران در رقابت های جهانی اســپانیا، اظهار 
کرد: این قهرمانی را به همه مربیان سازنده 
کشــتی فرنگی ایران که بی ادعا و خالصانه 
برای اســتمرار افتخارآفرینی کشتی کشور 
تالش می کنند، تقدیم می کنم. رقابت بسیار 
فشرده ای بین ایران، گرجستان و ترکیه برای 
کسب عنوان قهرمانی وجود داشت که خدا را 
شکر با وجود همه بدشانسی های ما به طور 
مشــخص در اوزان ۶۰، ۸۲ و 1۳۰ کیلوگــرم، 
تالش مجموعه همکاران ما به بار نشســت 
و در نهایت تیــم ملی با اختــالف نزدیک به 
۴۰ امتیاز مقتدرانه بــه عنوان قهرمانی جهان 
رسید.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی امید 
و بزرگســاالن ایران، افزود: ایــن قهرمانی و 
کسب ۳ مدال طال نشان می دهد که ما دارای 
پشتوانه های غنی در کشــتی فرنگی ایران 
هستیم و این پشــتوانه ها باید به تدریج در 
فرآیند انتخابی، وارد بدنه تیم ملی بزرگساالن 
شوند. در این مســیر باید حوصله و صبوری 
پیشــه کنیم و به این جوانان شایســته در 
رقابت هایی مثل جــام جهانی میدان دهیم 
تا با قهرمانان بــزرگ اوزان خود مصاف کنند 
و صاحب تجربه شوند، در این صورت است 
که کشتی کشور می تواند در فاصله بازه زمانی 
۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ از این ظرفیت فنی نهایت بهره 
را ببرد و نسلی افتخارآفرین را به کشتی جهان 
معرفی کند.وی تصریــح کرد: اراده مجموعه 
کادر فنی، تقویت و ایجــاد دو تیم با کیفیت 
فنی نزدیک به هم اســت، به طــور ویژه در 
ســال ۲۰۲۳ که ۲ رقابت جهانی و بازی های 
آسیایی را با فاصله بســیار نزدیک به هم در 
پیش داریم و تشکیل و تقویت دو تیم نزدیک 

به هم بیش از پیش احساس می شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

آقای گل لیگ، یک 
سامورایی است

نفــت  مقابــل  هت تریــک 
مسجدســلیمان باعث شد تا 
محمد عباس زاده باالتر از یورگن 
لوکادیا به صدر جــدول گلزنان 
لیگ برتر صعود کند و به شانس 

اول آقای گلی تبدیل شود.

با وجود گذشت یک ســال از حذف پرسپولیس و 
استقالل از لیگ قهرمانان آسیا، هنوز اقدامی برای 
حل مشکالت این دو باشــگاه انجام نشده است.

به گزارش ایســنا، پاییز ســال قبل وقتی صحبت 
از حذف اســتقالل و پرســپولیس از آسیا به خاطر 
صادر نشدن مجوز حرفه ای می شد، خیلی ها تصور 
می کردند این بار هم تهدیدها عملی نمی شود و در 
نهایت مجوز حرفه ای این دو باشــگاه صادر خواهد 
شد و پرسپولیس و اســتقالل را در لیگ قهرمانان 
آسیا خواهیم دید. با این حال با وجود این که کمیته 
بدوی صــدور مجوز حرفــه ای فدراســیون فوتبال 
مدارک این دو باشگاه را تایید نکرد، کمیته استیناف 
صدور مجوز حرفه ای به ریاست داریوش مصطفوی 
را اعالم کرد که مجوز حرفه ای این  دو باشگاه صادر 

شده و مشکلی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
ندارند؛ اما این پایان کار نبود و در نهایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم کرد سرخ آبی ها نتوانستند مجوز 
حرفه ای را بگیرند و بنابراین از لیگ قهرمانان فصل 
۲۰۲۲ – ۲۰۲1 حــذف شــده اند.یکی از مهم ترین 
مشکالت استقالل و پرســپولیس برای اخذ محوز 
حرفه ای، مالکیت مشــترک این دو باشگاه است 
که در اختیار وزارت ورزش قرار دارد. پارســال وقتی 
سرخ آبی ها از آسیا حذف شدند عنوان شد که سهام 
این دو باشــگاه تا بیش از ۵۰ درصد واگذار خواهد 
شد تا این گونه دیگر وزارت ورزش مالکیت قطعی 
دو باشگاه را به صورت 1۰۰ درصدی در اختیار نداشته 
باشد. با این حال با وجود این که حدود 1۰ درصد از 
سهام این دو باشگاه در بورس واگذار شد، وعده ها 

برای واگذاری بلوکی باقی مانده سهام عملی نشد.
از طرف دیگر پرســپولیس و استقالل با بدهی های 
انباشــته زیادی روبه رو بودند که با تامین منابع از 
طریق واگذاری 1۰ درصد ســهام در بورس، بخش 
زیادی از این بدهی ها پرداخت شــد تا قدم مهمی 
برای اخذ مجوز حرفه ای برداشته شود.حاال مهدی 
تاج که به مالزی ســفر کرده است، با رییس کمیته 
صدور مجوز حرفــه ای AFC دیدار کرده و به او قول 

حل مشکالت را داده است.

بعد از گذشت یک سال؛

مجوز حرفه ای سرخ آبی ها صادر می شود؟
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری خبر داد:

پیشرفت ۸5 درصدی پروژه خورشید شهر
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۸۵ درصدی مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی خورشید 
شهر موسوم به »خان« خبر داد و گفت: این پروژه با مشــارکت بخش خصوصی و این منطقه در حال 
تکمیل است.هوشنگ نظری پور اظهار کرد: احداث مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی خورشید شهر 
موسوم به »خان« در زمینی به وسعت چهار هزار مترمربع و زیربنای ۲۲ هزار مترمربع در خیابان اباذر که 
از پرترددترین معابر خوراسگان و در نزدیکی مجموعه عمارت تاریخی خان است، از اواخر پاییز ۱۳۹۷ آغاز 
شده و تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است.وی با اشاره به اهداف ساخت مجموعه خورشید شهر، 
افزود: این مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی، به عنوان نخستین پروژه تجاری و پارکینگ عمومی در 
سطح کالن در این منطقه تعریف شده است که با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست و با توجه 
به سیاست های اصولی مدیریت شــهری در جهت توسعه منطقه بر مبنای نیازسنجی و امکان سنجی 
پروژه های عمرانی و همچنین هویت بخشیدن به بافت تاریخی منطقه ۱۵ همچون مجموعه تاریخی 
خان در حال احداث است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه طبقه همکف به صورت تجاری 
و یک مبلمان شهری بزرگ به مســاحت حدود یک هزار مترمربع احداث می شــود، تصریح کرد: کل 
مجموعه تجاری شامل شش طبقه است که سه طبقه آن شامل ۱۹۳ واحد تجاری است و حدود ۴۰۰ 
جای پارک خودرو را تامین می کند.وی تاکید کرد: مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی خورشید شهر که 
با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری منطقه ۱۵ در شش طبقه )چهار طبقه زیر زمین، همکف و طبقه 
اول( در حال اجراست که عالوه بر تقویت وضعیت اقتصادی منطقه، باعث کاهش پارک حاشیه ای و بار 

ترافیکی خیابان اباذر می شود.
 

معاون شهردار  اعالم کرد:

 آغاز عملیات اجرایی احداث خیابان گل ها در 
منطقه 4 اصفهان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: عملیات اجرایی پروژه خیابان سازی گل ها واقع در منطقه 
چهار شهرداری با مبلغ قرارداد اولیه ۲۱۰ میلیارد ریال آغاز شده اســت.اصغر کشاورزراد در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، با اشاره به پروژه خیابان سازی گل ها واقع در منطقه چهار شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
این پروژه با توجه به توسعه خیابان ولی عصر )عج( و سهولت در رفت وآمدهای روزمره شهروندان در حال 
احداث است.وی با بیان اینکه احداث خیابان گل ها دسترسی آسان اهالی خیابان ولی عصر )عج( به 
بلوار رضوان و ارغوانیه را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: این پروژه با مبلغ قرارداد اولیه ۲۱۰ میلیارد ریال 
در حال احداث بوده و شامل مسیر رفت از خیابان ولی عصر )عج( به بلوار رضوان و مسیر برگشت از بلوار 
رضوان به خیابان ولی عصر )عج( است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود: در طرفین خیابان 
گل ها مسیر ویژه دوچرخه سواری با حاشیه امن ایجاد می شود، همچنین فضای سبز سه متری در کنار 

آن برای زیبایی مسیر پروژه و در مجاورت منازل مسکونی پیاده رو با عرض ۲.۵ متر لحاظ شده است.

آغاز جشنواره مردمی عمار در استان اصفهان
با اکران فیلم سینمایی سویپر در برخوار، اکران فیلم های سینمایی جشــنواره مردمی عمار در استان 
اصفهان آغاز شد.مسئول ستاد اکران های مردمی فیلم های جشنواره عمار استان اصفهان گفت: یکی از 
رسالت های این ستاد، اکران فیلم های ارزشی در شهرستان ها و شهر هایی است که سینما ندارند.محمد 
جواد حاجیان گفت: فیلم های ارزشی حوزه انقالب اسالمی در استان آغاز و همزمان از ۸ آبان روز نوجوان 
در ۲۵ شهرستان استان اصفهان که ستاد اکران های مردمی راه اندازی شده است به نمایش در می آید.

وی گفت: با افتتاح اکران فیلم سویپر، سه فیلم سینمایی هناس، مستطیل قرمز و انیمیشن لوپتو در این 
هفته در دولت آباد برخوار اکران می شود.فیلم سینمایی سویپر به کارگردانی و تهیه کنندگی  امین شجاعی 

و علی میرزاده، نویسندگی خلیل اسماعیلی و امین شجاعی در باشگاه فیلم آیینه تولید شده است.

یک باستان شنان اعالم کرد: مطالعات باستان شناسی چهارباغ اصفهان ناتمام ماند؛

جای خالی کاوش های باستان شناسی در شهر ۶ هزار ساله

سرپرست پیشین هیئت باستان شناسی چهارباغ گفت: نزدیک به ۵ هزار 
قطعه شی تاریخی در کاوش های گروه پژوهشی ما در محور میانی چهارباغ 

در سال ۹۸ کشف شد؛ اما مطالعات ما در ادامه ناتمام ماند.
محســن جاوری با بیان اینکه کاوش های باستان شناسی در محور میانی 
چهارباغ )حد فاصل خیابان آمادگاه تا میدان امام حسین ع( آذر ماه ۱۳۹۸ 
آغاز شد، اظهار داشت: کاوش های ما و آنچه که مد نظر تیم پژوهشی در این 
محور تاریخی بود، انجام شــد اما در ادامه مطالعات ما نیمه تمام ماند.وی 
افزود: زمستان ۹۸ در کاوش های ما نزدیک به پنج هزار قطعه شی شامل 
سفال، کاشی، سکه، قطعات فلزی، شیشه و … به دست آمد که همه باید 
مطالعه، مستندسازی و طراحی شود؛ اما متاسفانه از بهمن ماه همان سال 
مطالعات متوقف شد و این بخش به انجام نرسید.این باستان شناس ادامه 
داد: ۶ ترانشه برای انجام کاوش ها در محور میانی چهارباغ ایجاد کردیم که 
طول این ها از هفت تا ۱۵ متر متغیر بود و جاهایی که باید برای کاوش به طول 
ترانشه اضافه می شد تا سطح بیشــتری از خیابان چهارباغ مورد اکتشاف 
قرار گیرد، به طول ترانشه ها اضافه شد و آنچه مد نظر بود در این کاوش ها به 
دست آمد.جاوری اضافه کرد: در بخش ترانشه عمقی گمانه الیه نگاری در این 
محور، تعداد قابل توجهی بقایای استخوانی کشف شد که حاوی اطالعات 
مهمی درمورد گونه های حیات وحش و افرادی بود که ۶ هزار ســال پیش 
زندگی می کردند.وی با بیان اینکه این بقایای استخوانی در تحتانی ترین 

الیه گمانه عمقی کشف شد، ابراز داشت: این بقایای استخوانی مربوط به بز، 
گوسفند، گاو و اسب بود که این ها را جمع آوری کردیم و اکنون برای مطالعات 
به آکادمی علوم فرانسه فرستاده شده است.این باستان شناس درخصوص 
علت توقف مطالعات کاوش های باستان شناســی محور میانی چهارباغ، 
خاطرنشان کرد: مسئوالن وقت نوســازی و بهسازی شهرداری اصفهان که 
قرار بود و متعهد شده بودند ادامه این مطالعات را تامین اعتبار کنند به دالیلی 
اعالم کردند که اعتبار مورد نیاز را نتوانستند تامین کنند و این مطالعات روی 

زمین ماند هرچند اکنون قول دادند که این کار به انجام برسد.

شواهد خشکی فصلی زاینده رود در 15 هزار سال پیش
جاوری با بیان اینکه پیشــینه شهر اصفهان براســاس یافته های تاکنون 
باستان شناسی و بقایای کشف شده، به هزاره چهارم پیش از میالد و ۶ هزار 
سال قبل می رسد، گفت: زاینده رود در طول تاریخ یکی از رودخانه هایی بوده 
که بسیاری از محوطه های آن مورد توجه جوامع شهری و گروه های انسانی 
بوده و اســتقرارهای متعددی در کنار آن شــکل گرفته که این ها از ۶۰ هزار 
سال پیش تاکنون است.وی با اشاره به اینکه بسیاری از شهرها و روستاها 
در طول مسیر این رودخانه از منشــأ تا تاالب گاوخونی به دلیل وجود این 
رودخانه شکل گرفته، اظهار داشت: شواهد تاریخی نشان می دهد که زاینده 
رود در طول تاریخ هم خشکسالی داشته و براســاس شواهدی که داریم  

خشکسالی در حوضه زاینده رود در دوره های تقریبا ۱۵ هزار سال پیش هم 
به صورت فصلی اتفاق افتاده و حتی خشکسالی فصلی بوده که گاوخونی را 
کامل خشک و محدود کرد؛ اما باید توجه داشت که شرایط اکنون شدیدتر 
شده و در طول تاریخ خشکی به این شــکل نبوده است.عضو هیئت علمی 
گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان با اشاره به شروع خشکی زاینده رود در 
اصفهان در سال ۱۳۷۹، افزود: در سرمنشأ زاینده رود در شهرستان چادگان 
یک تپه پیــش از تاریخی وجود دارد که یکی از کلیدی ترین تپه هاســت و 
قدمت آثار آن به هزاره ششم پیش از میالد برمی گردد و یک نقطه فرهنگی 
و چهارراه تمدنی اســت؛ در این تپه آثاری متعلق به فرهنگ های پیش از 
تاریخی فالت مرکزی وجود دارد، سال ۱۳۷۹ که سر این تپه که ۲۰ متر ارتفاع 
دارد از آب باال آمده بــود که با قایق برای نمونه بــرداری به آنجا رفتم اکنون 
کیلومترها تا این تپه اثری از آب نیســت و زاینده رود ثروت ملی که در این 
سال ها از بین رفت در حالی که نیاکان ما می دانستند چطور آب را نگهداری 
کنند.این باستان شناس با اشاره به تاثیر فرونشست اصفهان بر آثار تاریخی 
این شــهر تاریخی، ابراز امیدواری کرد که آب اصفهان جبران و فرونشست 
و دیگر مسائل زیست محیطی اصفهان برطرف شود.جاوری با بیان اینکه 
اصالت چهارباغ اصفهان باید حفظ می شد، خاطرنشان کرد: گذر تونل مترو 
از عمق ۱۴ متری این خیابان تاثیر چندانی بر بافت تاریخی ندارد؛ اما مسئله 
ما این اســت که از ابتدای کار مترو هم بارها اعــالم کردیم اصال چهارباغ به 
عنوان یک فضای مهم دوره تاریخی نباید دست بخورد چون هر کدام از این 
ایستگاه های مترو یک تخریب سطح االرضی و تحت االرضی خیلی بزرگ 
دارد و می گفتیم مترو نباید بگذرد و باید اصالت چهارباغ حفظ شود و اگر خط 
یک متروی اصفهان از محور خیابان شمس آبادی عبور می کرد قاعدتا بهتر از 
وضعیت فعلی بود.به گزارش مهر، سال ۱۳۹۸ به دنبال کاوش های باستان 
شناسی که با سرپرستی محسن جاوری در کف تاریخی خیابان چهارباغ، 
درســت روبه روی خیابان آمادگاه و میدان انقالب صــورت گرفت، داده ها 
و مســتنداتی متعلق به دوره صفوی ازجمله کف فرش آجری و هم چنین 
سنگفرش آجری دوره قاجار که روی بخش صفوی اضافه شده بود، به دست 
آمد ضمن اینکه در یکی از ترانشه هایی که در چهارباغ ایجاد شد، گمانه ای تا 
عمق چهار متر حفر شد که این الیه نگاری عمیق در چهارباغ، اطالعات بسیار 
مهمی را آشکار کرد.طی این عملیات بقایایی از هزاره چهارم پیش از میالد 
یعنی شش هزار سال قبل و همچنین بقایایی از دوره ساسانی در چهارباغ 
کشف شد که برای شفاف شدن تاریخ شهرسازی اصفهان اهمیت بسیاری 
دارند، اما این دو کاوش، تنها به محور طولی خیابان چهارباغ محدود بود، در 
حالی که کل محدوده چهارباغ و نه فقط محور طولی به کاوش های باستان 

شناسی نیاز جدی دارند.

مدیرکل سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان گفت: 
پایش سالمت کارکنان شهرداری اصفهان با هدف 
انجام معاینات دوره ای ســالمت شــغلی کارکنان 
شهرداری، پیشگیری و درمان زودهنگام آغاز شده 
است.منصور سلطانی زاده اظهار کرد: اداره بهداشت و 
سالمت کارکنان، وابسته به اداره کل سرمایه انسانی 

شهرداری اصفهان در راستای رسالت خود، پایش 
سالمت جسمی کارکنان شاغل، تشخیص زودهنگام 
و درمان به موقع بیماری های شغلی و غیرشغلی و 
عوارض ناشی از کار را از شانزدهم مهرماه آغاز کرده 
اســت.وی ادامه داد: این اقدام بــا برنامه ریزی، 
نظارت و در راستای تکریم کارکنان شهرداری برای 
کیفیت بخشی به خدمات تشخیصی و درمانی انجام 
می گیرد.مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
افزود: در این راستا با تشــکیل پرونده الکترونیک 
سالمت تحت نرم افزار جدید هوشــمند طب کار با 
قابلیت دسترسی آســان و برخط، مشاهده نتایج 

معاینات و آزمایشات برای کارکنان و گزارش گیری 
برای پزشک معتمد درمانگاه امکان پذیر شده است 
و بر این اساس کارکنان می توانند از طریق کد ملی 

سوابق پزشکی خود را مشاهده کنند.
محمدمهدی مغــروری، رییس اداره بهداشــت و 
ســالمت کارکنان شــهرداری اصفهان نیــز در این 
باره اظهار کرد: اداره بهداشــت و ســالمت کارکنان 
زیر مجموعه مدیریت ســرمایه انســانی معاونت 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری 
اصفهان فعالیت و خدمات معاینات شغلی را انجام 

می دهد.

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری مطرح کرد:

آغاز پایش سالمت کارکنان شهرداری اصفهان

 شهرستان سمیرم، پانزدهمین مقصد سفر شهرستانی 
استاندار اصفهان

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان در پانزدهمین سفر شهرستانی خود به شهرستان 
سمیرم رســید.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری، استاندار اصفهان 
به همراه معاونین و هیئت همراه، وارد شهرســتان سمیرم شــد.بازدید از کمپ عشایری ارژنگ 
شهر فتح آباد، صنایع دستی بافته های داری، سردخانه و سورتینگ سیب، پروژه جاده سمیرم-

یاسوج، نشست با نخبگان، مالقات مردمی و دیدار با خانواده شهدا بخشی از برنامه های سیدرضا 
مرتضوی، استاندار اصفهان در شهرستان سمیرم بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز از پروژه های عمرانی این شهرستان بازدید 
و با بخشداران و شهرداران شهرســتان ســمیرم دیدار و گفت وگوکرد.همچنین کارگروه تسهیل 
و حمایت از ســرمایه گذاری در شهرســتان ســمیرم با حضور معاون هماهنگــی امور اقتصادی 

استانداری اصفهان برگزار شد.
 

سفر معاون پارلمانی رییس جمهور به کاشان
معاون امور حقوقی و مجلس رییس جمهور با ادای احترام بر سر مزار شهدای گمنام )نور الشهدا( 
وارد کاشان شد.سید محمدحسینی با استقبال نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و فرماندار 
ویژه این شهرستان بر سر مزار شــهدای گمنام برای حضور در نخستین همایش بازنمایی هویت 
روستایی وارد دارالمومنین کاشان شد.معاون پارلمانی رییس جمهور پس از ادای احترام، با نثار 
شاخه گل بر مزار شهدای گمنام و قرائت فاتحه از مراحل حســینیه در حال تکمیل نور الشهدا نیز 

بازدید کرد.
نخستین همایش بازنمایی هویت روســتایی با برنامه های افتتاح دفتر میراث بانی روستایی، 
برگزاری کارگاه های آموزشی، جشنواره های میراث فرهنگی ناملموس، صنایع دستی و هنر های 
سنتی، روستاگردی و آداب و رسوم روز های پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ مهرماه در روستای تاریخی 
پنداس از توابع برزک کاشان برگزارشد. پنداس، روستایی کوچک در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی 
کاشان و ۶۰ کیلومتری جنوب شرق دلیجان است.این روستا که در دهستان گالب قرار دارد، بسیار 
خوش آب و هواست و قلعه تاریخی و تک برج دیدبانی  دارد. بقعه تاریخی امامزاده بابا محمود 

انصاری نیز در همین روستا واقع شده است.
 

برای بازدید از طرح های گردشگری صورت گرفت؛

سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به کاشان و نطنز
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ســفری یک روزه وارد شهرستان نطنز شد و 

در ادامه به کاشان سفر کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گفت: عــزت ا...ضرغامی صبح 
پنجشــنبه از منطقه نمونه گردشــگری متین آباد نطنز بازدید کرد.علیرضا ایــزدی افزود: زیارت 
آســتان مقدس آقا علی عباس )ع( و شــاهزاده محمد )ع(، افتتاح یک مجموعه گردشگری، 
بازدید از مجموعه های بین راهی محور مواصالتی شمال به جنوب کشــور در منطقه نطنز و بازدید 
از بافت تاریخی روستای ابیانه به منظور آماده ســازی این مجموعه برای ثبت در فهرست میراث 
جهانی ازجمله برنامه های سفر وزیر به استان اصفهان بود.وی با اشاره به اینکه در این سفر وزیر 
میراث فرهنگی از بافت تاریخی و طبیعی منطقه تاریخی قمصر در شهرستان کاشان و کارگاه های 
گالب گیری بازدید کرد، گفت: بازدید از بافت تاریخی شهرستان نطنز همچون مسجد جامع نطنز، 
موزه باستان شناسی و بافت تاریخی افوشــته به منظور بهینه سازی این مجموعه های تاریخی از 

دیگر برنامه های ضرغامی در بازدید از شهرستان نطنز بود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

تمدید طرح شناورسازی 
ساعت کاری ادارات 
اصفهان تا دوماه آینده

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
از تمدید طرح شناورســازی ساعت کاری ادرات 
در شــهر اصفهان تا پایان فصل پاییــز خبر داد.
مهران زینلیان در خصوص هشــتمین جلســه 
شــورای هماهنگی ترافیک اســتان با اشاره به 
کمبود ســرویس های مدارس به علت گذراندن 
دو سال شرایط کرونایی گفت: با توجه به میزان 
تاثیر مثبت طرح شــناوری ســاعات شروع کار 
کارمندان در شــرایط کنونی، این طــرح دو ماه 
دیگر، تا پایان فصل پاییز در شهر اصفهان تمدید 
شــد.وی  ادامه داد: در این فرصت شــهرداری 
اصفهان با کمک پلیس راهور، آموزش و پرورش 
و سایر دستگاه های مرتبط نســبت به بررسی و 
مطالعات بیشــتر از جمله اســتفاده از فرم های 
نظرسنجی و درنظر گرفتن شرایط پایداری های 
جوی و احتمال ایجاد شرایط اضطرار اقدام کرده و 
نتیجه را حداکثر در آذرماه ارائه خواهد کرد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان 
کرد: همچنین مقرر شــد فرمانداری شهرستان 
اصفهان با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری، 
شورای شهر و سایر دستگاه های مرتبط، از طریق 
کارگروه ماده ۱۸ نسبت به افزایش سرویس های 
دانش آموزی تدابیر الزم اتخاذ کنند.وی تصریح 
کرد: در این نشست با توجه به شروع فصل سرما 
و پیش بینی شــرایط اینورژن و پایــداری هوا، 
راهکار های انجام اقدامات پیشــگیرانه در رابطه 
با آالیندگی خودرو ها توســط مدیرکل مدیریت 
بحران و ســایرین ارائه، بررسی و تصمیم گیری 
شــد.زینلیان افزود: برخــورد قانونی بــا منابع 
ثابت و متحرک انتشــار دهنده آالینده و اعمال 
محدودیت هــای الزم در فعالیت ها، فعال کردن 
مراکز معاینه فنــی خودرو ها همــراه با کنترل و 
نظارت مســتمر بر صحت عملکرد ایــن مراکز، 
جلوگیری از تردد خودرو های فاقد معاینه فنی، 
خودرو ها و موتورسیکلت های دودزا و کاربراتوری، 
کاهش میزان کارکرد درجای اتوبوس ها و سایر 
خودرو های دیزلی بیش از حد زمان استاندارد 
تعریف شده و... مهم ترین اقدامات در راستای 

پیشگیری از آلودگی هواست.

مشاور شهردار اصفهان در امور محالت شهر گزارشــی از آخرین اقدامات طرح »میز محالت« شهرداری این کالن شــهر را تشریح کرد.احمد نواب اظهار کرد: 
از ابتدای فعالیت مدیریت شهری ششــم، به ابتکار شهردار اصفهان میز محالت تشکیل شد که هر هفته جلســات آن به ریاست شهردار و با حضور معاونان 
و مشاوران وی به صورت منظم تشکیل می شود و موضوعات مربوط به محالت در آن مطرح و مورد بررســی قرار می گیرد.وی افزود: در آغاز فعالیت »علی 
قاسم زاده« به عنوان شهردار اصفهان، قرار شد بازدیدی از ۲۲۰ محله شهر اصفهان با حضور مدیران مناطق داشته باشیم و گزارشی از وضعیت موجود و خدماتی 
که شهرداری انجام داده است را مورد بررسی قرار دهیم، در این راستا اســناد باالدستی که در دوره های مختلف در شهرداری حول محور محالت مطرح شده 
بود، تحقیقات انجام شده یا مکتوبات را نیز مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بر اساس وضعیت موجود مداخله ای در تعدادی از محله های شهر داشته 
باشیم.مشاور شهردار اصفهان در امور محالت شهر ادامه داد: با توجه به این موضوع که تنها برای دوره چهار ساله می توانیم برنامه عملیاتی داشته باشیم، مقرر 
شد از بین ۲۲۰ محله، تعداد ۹۸ محله با توجه به محرومیتی که در آنها وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد، زیرا در طول سال های گذشته توسعه ای در آنها اتفاق 
نیفتاده بود که از این تعداد ۵۸ محله نیاز به بررسی و مداخله فوری داشت، از این رو با توجه به بودجه شهرداری و توان مناطق، برای هر منطقه دو محله را در 
نظر گرفتیم و در سال ۱۴۰۰ پروژه های محله محوری را در ۳۰ محله آغاز کردیم.وی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست باید محرومیت زدایی می کردیم و سپس 
پیگیر ارتقای محله و هویت آنها می شدیم، بنابراین در چهار شاخصه عمرانی، زیستی، فرهنگی و اقتصاد محله مداخله کردیم از این رو با حضور کارشناسان 

حوزه های مربوطه و با نظارت مدیر منطقه برای محله های مدنظر پروژه های مورد نیاز را تعریف کردیم.

آخرین اقدامات طرح »میز محالت« شهرداری اصفهان

هشتمین جلسه 
قرارگاه مسکن و 
بازآفرینی شهری 
شهرداری اصفهان

هشــتمین جلســه قــرارگاه 
مســکن و بازآفرینی شهری 
شــهرداری با حضور شهردار 
اصفهان و تعدادی از معاونین 
و مدیران مناطق شــهرداری 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در طرح بهینه سازی موتورخانه ها 
در بین سایر شرکت های گاز استانی با بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه 
تاکنون بیش از ۳۰ درصد در مصرف گاز در این حوزه صرفه جویی شده است.

ابوالقاسم عسکری اظهار کرد: در طرح بهینه سازی موتورخانه ها در بین سایر 
شــرکت های گاز اســتانی با بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه تاکنون، 

بیش از ۳۰ درصد در مصرف گاز در این حوزه صرفه جویی شده است.
وی با اشــاره به سیاســت های شــرکت گاز اســتان اصفهان، در خصوص 
فرهنگ سازی مصرف گاز در تمامی بخش های مسکونی، تجاری و اداری، 
افزود: انعقاد تفاهم نامه ها با برخی مراکز بزرگ اســتان نظیر دانشگاه های 
روزانه و صنعتی اصفهان، پیام نور، آزاد نجف آباد، آزاد خمینی شــهر، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، از مهم ترین اقدامات انجام شده در این راستاست.

عسکری گفت: از میزان ۵هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه بهینه سازی شده، ۵۵ 
درصد بخش خانگی،۳۰ درصد بخــش اداری، ۱۰ درصد بخش تجاری و ۵ 

درصد مربوط به بخش گردشگری است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: با وجود برخی از مشکالت 
نظیر کمبود نیروی انسانی، تعرفه های پایین انجام کار، با همکاری گروهی 
این موفقیت حاصل شده که نتیجه آن کاهش بیش از ۳۰ درصدی مصرف 
گاز نسبت به مدت مشــابه ســال قبل در موتورخانه های بهینه سازی شده 

است.وی، از حرکت جدید شرکت گاز استان اصفهان در سطح وزارت نفت به 
منظور جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه بهینه سازی مصرف گاز 
خبر داد و گفت: با تعامالت انجام شــده میان شرکت ملی گاز ایران، شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و بخش خصوصی که به ابتکار شرکت گاز استان 
اصفهان انجام شده و در حال پیگیری است، به زودی شاهد اقدامات اجرایی 

موثر در زمینه بهینه سازی مصرف گاز در بخش خانگی خواهیم بود.
عســکری، ضمن تاکید بر اهمیت بهینه ســازی مصــرف گاز و تاثیر آن بر 
شــاخص های بهره وری شــرکت ملی گاز ایران از ارزیابی شرکت های گاز 
استانی، مالک قرار دادن تعداد موتورخانه های بهینه سازی شده را به عنوان 

یکی از معیار های بهره وری شرکت ملی گاز ایران برشمرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: هر ساله با برنامه ریزی های به 
عمل آمده برنامه پایش و ممیزی انرژی ادارات کل و شهرستان ها مطابق با 
الزامات اســتاندارد مدیریت انرژی با هماهنگی استانداری و شرکت توزیع 
برق اصفهان جهــت جلوگیری از قطعی گاز در فصل زمســتان انجام و مورد 
بررســی قرار خواهد گرفت.وی تاکید کرد: تمامی بخش های شــرکت گاز 
اســتان اصفهان باید موضوعات بهینه ســازی مصرف انرژی را سرلوحه کار 
خود قرار داده و نسبت به مصوبات قانونی و راهبرد های شورای عالی انرژی 

کشور گام بردارند.

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان تکمیل شبکه فاضالب شهر فریدون شهر 
را نیازمند اعتبار 28۰۰ میلیارد ریالی دانست.حسین اکبریان در جریان سفر 
به شهرستان فریدون شهر و بازدید از پروژه های در دست اقدام و تاسیسات 
آبرســانی به اجرای پروژه فاضالب در این شهرســتان اشــاره کرد و افزود: 
تاكنون ۱۵ كيلومتر شبكه داخلی و ۱۰ كيلومتر خط انتقال این پروژه اجرا شده 
اما به دليل كمبود اعتبارات عمرانی، پيشرفت آن با مشكالتی مواجه بوده و 
اين در حالی اســت كه به منظور تكميل طرح، اعتباری بالغ بر 28۰۰ ميليارد 
ريال مورد نياز اســت.وی افزود: در این راستا مقرر شــد، سازمان برنامه و 
بودجه ظرف مدت دو هفته آینده پس از بررسی  صدور مجوز کمیسیون ماده 
2۳ نتیجه نهایی را اعالم و در ادامه با برطرف شدن مشکل معارضین محل 
تاسیس تصفیه خانه با هماهنگی فرمانداری، عملیات احداث آن آغاز شود.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان از اجرای عملیات جهاد آبرســانی در 9۷ 
روستا در سه شهرســتان اســتان اصفهان خبر داد و بیان کرد: این عملیات 

در شهرستان فریدون شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰9 میلیارد تومان در دو محور 
چقا و گوراب با ۵6 درصد پیشرفت و مجتمع برف انبار با 2۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی همراه بوده است.
وی  بیان کرد: با اجــرای عملیات جهاد آبرســانی که با همــکاری قرارگاه 
سازندگی امام حسن مجتبی )ع( انجام می شود، ۷2۷۱ نفر در 2۳ روستای 
شهرستان فریدون شهر از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.اکبریان افزود: 
این عملیات با ۳۵.۵ کیلومتر حفاری و ۳۰ کیلومتر لوله گذاری با ســرعت 
قابل توجهی در حال پیشــرفت اســت و در آن تعداد ۱8 مخزن با ظرفیت 
۱۱۰۰ متر مکعب و پنج ایســتگاه پمپاژ احداث خواهد شد.مدیر عامل آبفای 
استان اصفهان با اشاره به آغاز فصل ســرما و شروع بارش ها اظهار داشت: 
با توجه به این که روستاهای فریدون شهر و ســمیرم در مناطق کوهستانی 
و سردســیر قرار دارند، طرح جهاد آبرسانی به این روســتاها باید با سرعت 

بیشتری انجام شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان خبرداد:

بهینه سازی بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه در اصفهان

مدیر عامل آبفای استان اصفهان :

 تکمیل شبکه فاضالب فریدون شهر به 28۰۰ میلیارد ریال اعتبار
 نیاز دارد
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