
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی           

شنبه 28  آبان  1401
24 ربیع الثانی  1444

19  نوامبر  2022
 شماره 3676    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

اتوبوس داریم، راننده نداریم!

آب شرب سالم؛ نعمتی که 
به راحتی هدر می رود

ایده های آبی بر 
مدار وعده های 

توخالی!

سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر:
قیمت بلیت پروازهای جام جهانی از 3 تا 10 

3میلیون تومان است

8

7

7

5

5

اصفهان، استانی پیشرو در احداث 
خانه های محیط زیست

میزان تولد نوزادان نارس در اصفهان 
بیشتر از میانگین کشوری است

   فراز و فرود روزگار یک گنبد زیبا
     چین  و چروک های سیمای گنبد بابا رکن الدین در اصفهان 

خودنمایی می کند؛

رسیدن حدود 80 تا 
90 هزار سالمند به 

تجرد قطعی

محدودیت  بیشتر در 
انتظار نیروگاه ها

آغاز عملیات اجرایی نیمی 
از پروژه های مصوب 

شهرداری اصفهان 
نخستین نشان استاندارد ملی برای 

میناکاری  در اصفهان صادر شد
3 75

3

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

شنبه 21  آبان  1401
17 ربیع الثانی  1444

12  نوامبر  2022
 شماره 3670    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان از آغاز فرآیند صدور مجوز 
اجرای پروژه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری کشور در استان خبرداد؛

استارت از سه شهرستان

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری اصفهان 

3 ستاره باقی ماند

تشدید آلودگی اصفهان 
 با استقرار 70 درصد
صنایع بالقوه آالینده

تولیدکنندگان اصفهان 
در گرداب مشکالت فرو 

رفته اند

رنا
 ای

س:
عک

معاون عمران شهری 
شهردار اعالم کرد:

پیشرفت ۹0 
درصدی سالن 
اجالس سران 

اصفهان

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان: بیش از 700 هکتار 
بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود دارد؛

آنچه البته به جایی نرسد، هشدار است!

3

7

5

7

5

8

3

5

7

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
به زودی مشکل کمبود دارو رفع می شود

آیین بهره برداری از پروژه های شاخص منطقه 11 شهرداری اصفهان 
برگزار شد؛ 

افتتاح 110 میلیارد تومان پروژه در ایستگاه پنجم

وعده جدید؛ تا پایان آبان!
رییس سازمان غذا و دارو می گوید کمبود سرم رفع شده و 

کمبود برخی  مسکن ها هم به زودی حل خواهد شد؛

آگهی مزایده چاپ دوم

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف: 1405392

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
1- مزایده اجاره کیوسک فروش مواد غذایی و تنقالت منطقه گردشگری الدر 

به مدت دو سال 
2- مزایده اجاره کیوسک فروش مواد غذایی و تنقالت پارک بهشت منظریه 

به مدت دو سال
3- مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی و تنقالت پارک 

پیروزی به مدت دو سال
4- مزایده اجاره محل کیوسک شــماره دو میدان دام فروش مواد غذایی و 

تنقالت به مدت دو سال 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت 
نام و دریافت امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
•  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/12

•  مهلت بازدید فراخوان تا: 1401/08/22
•  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/03
•  زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/09/05

•  نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند مزایده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده 
نقدی

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه: خمینی شــهر، میدان قدس، شهرداری 
مرکزی 33641415 

 شهرداری میمه به اســتناد مجوز شــماره 401/57 مورخ 1401/3/1  شورای محترم اســالمی شــهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی 

نســبت به فروش 2  پالک از  زمینهای تفکیکی واقع در خیابان پشت دادگاه عمومی  شهر میمه با کاربری مســکونی  اقدام نماید . لذا متقاضيان 
ميتوانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تا تاریخ 1401/8/25  به شــهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت 
 فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت کســب اطالعات با شماره تلفن45422434 – 031 این شــهرداری تماس حاصل ویابه سایت

 WWW.meymeh.irمراجعه نمایند. 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

 شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی احداث 
پارک محله ای مهارت به شماره 2001094734000059 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای 

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

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/18

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/03
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/13
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/09/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 850/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

آگهی مزایده  

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
فراخوان عملیات اجرایی احداث پارک محله ای مهارت

م الف:1405498

م الف:1408655

حسین دهقان  - شهردار میمه

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

نوبت دوم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                            

چهارشنبه 11   آبان    1401  
07    ربیع الثانی   1444

02   نوامبر    2022
 شماره 3662       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

3

5

محقق شدن 35 درصد از سهم اشتغال 
استان اصفهان

7

 طرح جایگزینی حفاظ بتنی )نیوجرسی( با گاردریل در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان
 تا پایان سال اجرا می شود؛

وعده جدید این بار برای بهار!

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

اکیپ »رفع خطر درختان 
خشک« در منطقه ۹ 

اصفهان فعال شد

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

توانمند سازی مددجویان، 
اولویت سازمان بهزیستی 

در اصفهان است

5

3

5

7

3

کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان از بارش باران در بیشتر 

مناطق خبر داد؛

 اولین باران پاییزی
 اصفهان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
ورود 3 تن دارو به اصفهان خبرداد؛

اصفهان سومین استان با بیشترین زمین 
لرزه ثبت شده است

درد و دغدغه دارو ...
 

       آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4010/6002
       )شماره 2001001188000042 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست 
کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد(« به آدرس  www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس 

»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 
1456 ، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 تا ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26

مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی   کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1401/0۹/14 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                                  www.tavanir.org.ir                                www.erec.co.ir                           www.setadiran.ir

 شرکت برق منطقه ای
 اصفهان

 

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.

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

   شروط و تعهدات
1( پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ 400/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بند 2 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 سه شنبه مورخ 1401/08/17 تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزایده بند اول راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 و بند دوم راس ساعت 10/30 همان روز در محل این نمایندگی برگزار 
خواهد شد. 

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

با یکی از زیباترین باغ های ایرانی بیشتر آشنا شویم؛

یک باغ تاریخ و خاطره

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

4

افزایش 61 درصدی 
اعطای تسهیالت بانکی 
به واحد های صنعتی و 

کشاورزی اصفهان

 یک بام و دو هوا برای شرکت کنندگان در لیگ بسکتبال غرب آسیا،  
عجیب فیفا از باشگاه اصفهانی را با مشکل روبه رو کرده است؛

ذوب آهن؛ در دوراهی ابهام و انصراف
6

موضوعشماره

4010/6002
ارزیابی کیفی توان خرید تجهیزات و احداث کامل خط 400 کیلو ولت دو مداره 

اسالم آباد- نجف آباد ) بصورت تامین مالی توسط پیمانکار( 

م الف: 1404225

م الف: 1404288

از بیش از 400 دشت از مجموع 60۹ دشت ایران درگیر فرونشست زمین است اما سازمان زمین شناسی کشور، دشت اصفهان- برخوار را که شهر اصفهان در آن واقع شده، 
پرمخاطره ترین منطقه و نماد فرونشست ایران معرفی می کند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه 04   آبان    1401  
2۹   ربیع االول   1444

26  اکتبر    2022
 شماره 3656       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

7

معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

 امدادرسانی به 784 آسیب دیده در
 حوادث مهرماه

5

          صدای هشدار ما را از کالن شهر تاریخی ایران، شاهراه استراتژیک کشور و
 مهد فرهنگ و تمدن می شنوید؛

   زیرپای اصفهان خالی است

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

مشکالت ورودی های 
داران تا اوایل سال آینده 

برطرف می شود

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

معلمان باید تربیت 
دانش آموزان را به حیطه 

کاری خود وارد کنند

7

5

5

7

رییس خانه صمت ایران:

شهرک عملی تحقیقاتی 
اصفهان به زودی شاهکار تاریخ 

صنعت کشور را رقم خواهد زد

5

پیشی گرفتن آنفلوآنزا از کرونا در 
 اصفهان، استفاده از ماسک در مدارس

 اجباری شد؛

کرونا کم بود، آنفلوآنزا 
هم اضافه شد!

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از فرونشست 2۹ دشت استان اصفهان خبرداد؛

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

 650 متر از خیابان آتشگاه، مسیر
 BRT می شود

مصائب خشکسالی و نتایِج عدِم خردورزی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

  وضعیت فرار سرمایه از کشور در شرایط اوج
 قرار گرفته و دورنمای خوبی را نشان نمی دهد؛

بر باد رفته

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

3

 قلعه نهچیر مبارکه؛
  به جا مانده از
 دوران قاجار

ذخایر خونی استان 
اصفهان در شرایط بحرانی 

قرار گرفت

43

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد ردیف اعتباری بودجه مصوب ســال جاری عملیات اجرایی فاز 2 پروژه تکمیل میدان بقیه ا... شهر را با اعتباری معادل 

10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات سال جاری از طریق آگهی مناقصه و بر اساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی 

سال 1401 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور آگاهی از شرایط مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از ساعت 13 

بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/08/03 لغایت حداکثر ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1401/08/14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.

زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25
تلفن تماس: 03137254005 

آگهی مناقصه )نوبت اول(

جواد نصری- شهردار بهاران م الف:1398648

چاپ دومچاپ اول

نوبت اول

تاریخ :1401/08/10
شماره : 1401/727451

هیات امناء آستان مقدس 

7

معاون شهردار اصفهان:
نیمی از سرانه زمین های ورزشی 

شهر محقق نشده است

نوبت دوم

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

مدیرکل تامین اجتماعی استان 
مطرح کرد:

بیمه فراگیر خانواده، 
بیمه ای برای پوشش 

بانوان بیکار
53

اجرای بیش از 240 
کیلومتر لوله گذاری آب 

در استان اصفهان

5

نظر به اینکه شهرداری گوگد به استناد مصوبات شــماره 33 مورخه 1401/03/22  و 34 مورخه 1401/04/12 شــورای محترم اسالمی شهر و نظریه 
هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شــماره 1401/131 مورخه 1401/05/05 در نظر دارد تعدادی از امالک خود را طبق جدول و شرائط ذیل واگذار نماید 

متقاضیان محترم می توانند اسناد مزایده را تا روز پنج شنبه مورخه 1401/08/19 از طریق سامانه ستاد دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 
1401/08/30 صرفًا از طریق سامانه ستاد ارائه و رسید دریافت نمایند.

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(

مهندس حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگد م الف: 1406172

شهرداری خورزوق در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 2028/01/8613 
مورخ 1401/08/04 هیات تطبیق و مصوبه شــماره 450 شــورای محترم 
اسالمی شهر خورزوق، نســبت به اجرای زیرسازی زمین چمن مصنوعی 
شــهدای خورزوق با اعتباری به مبلغ 18/954/620/067 ریال را از طریق 
مناقصه عمومی و بــا جزئیات مندرج در اســناد مناقصه، بــا بهره گیری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( به صورت 

الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 1401/08/19 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/08/26 
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/07

تاریخ بازگشایی: 1401/09/08 
تاریخ اعالم برنده: 1401/09/08

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد  و 
کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت 
و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد 
اعالن عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقمندان به شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه: )www.setadiran.ir( بخش ثبت 

نام / پروفایل مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه عمومی

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوق م الف: 1409245

چاپ دوم نوبت اول

آدرس جمع کلمبلغ پایه  هر متر مربع) ریال(کاربریمساحت متر مربعشماره پالکردیف

1A 015548کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/500/0009/590/000/000کارگاهی

2A 016495/44کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/300/0008/571/112/000کارگاهی

3A 017521/68کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/600/0009/181/568/000کارگاهی

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و سایر شرایط مزایده با واحد شهرسازی با تلفن های  22- 03157330020 تماس حاصل نمایند.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/08/22 می باشد.نوع تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: 1- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت 
از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرم الف:1408553

نوبت اول

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرديف
نحوه پرداخت گواهينامه صالحيتفرآيند ارجاع كار )ريال(

1
مناقصه 1401/8336/ص مورخ 

1401/08/18 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2001001335000015

تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20کیلوولت 
و روشنایی برزن دیار شهر جدید فوالدشهر 

 54.371.558.344 ریال  بر اساس فهرست بهاء ابنیه، تأسیسات برقی، خطوط 
هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401

2.718.577.917 ريال
داشتن حداقل پايه پنج در گرایش نیرو 

از سازمان برنامه و بودجه )سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

2
مناقصه 1401/8337/ص مورخ 
1401/08/18 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2001001335000016

تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال 
 )D6( 6 قسمت دوم دیار ،)D1( 1 فاضالب محالت دیار

و دیار D7( 7( در برزن دیار شهر جدید فوالدشهر 

185.786.663.431 ريال  بر اساس فهرست بهای راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 1401 

9.289.333.172 ريال
داشتن حداقل پايه پنج در گرایش  آب 

از سازمان برنامه و بودجه )سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

3
مناقصه 1401/8338/ص مورخ 

1401/08/18 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2001001335000017

تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری 
مدرسه 12 کالسه  در قطعه 551 محله هشت بهشت 

)C4( واقع در برزن سوم شهر جدید فوالدشهر 

249.177.486.320 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، 
تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1401 

10.983.549.726 ريال
داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

4
مناقصه 1401/8339/ص مورخ 

1401/08/18 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2001001335000018

تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری 
 )E5( 5 مدرسه 10 کالسه  در قطعه 53 محله ایثار

واقع در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر

223.364.223.678 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، 
تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1401 

10.467.284.474 ريال
داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

5
مناقصه 1401/8340/ص مورخ 
1401/08/18 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2001001335000019

تهیه مصالح و تعمیرات و تکمیل عملیات 
اجرایی ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی 

و زیربنایی شهر جدید فوالدشهر

71.935.530.584 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 
مکانیکی، تأسیسات برقی و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401 

3.596.776.530 ريال
داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

6
مناقصه 1401/8341/ص مورخ 
1401/08/18 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2001001335000020

تهیه مصالح و اجرای بلوک دوم پارک مرکز 
برزن سوم شهر جدید فوالدشهر

196.741.269.806 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 
مکانیکی، تأسیسات برقی، شبکه توزیع آب، چاه، شبکه جمع آوری 

و  انتقال فاضالب و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401 
9.837.063.490 ريال

داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  
ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز یک شنبه مورخ 1401/08/22 تا روز یکشنبه مورخ 1401/08/29.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 .

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 .
 - اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکتها : فوالدشــهر، بلوار ولی عصر، ميدان ولی عصر، كد پستی 8491751740 ، 

صندوق پستي84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 22  آبان  1401
18 ربیع الثانی  1444

13  نوامبر  2022
 شماره 3671    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 پنجمین دوره طرح ملی نذر آب در چهار شهرستان درگیر تنش آبی استان
 اصفهان اجرا شد؛

آبی که آبادانی را به ارمغان می آورد

ایجاد 777 کیلومتر 
مسیر دوچرخه در 
اصفهان، شعار بود!

طرح » تئاتر شهر « 
اصفهان، نیازمند 100 
میلیارد تومان اعتبار

شهروندان از خرید کاال از 
پایگاه های اینترنتی بدون 

مجوز خودداری کنند

تفکیک و جمع آوری 
پسماند های بیمارستانی 
وظیفه شهرداری اصفهان 

نیست

 مدیر روابط عمومی شرکت
 آبفای استان اصفهان خبر داد:

کاهش 75 درصدی 
ذخیره سد زاینده رود 
نسبت به میانگین 

بلندمدت

معاون شهردار  خبر داد:
 پروژه 40 میلیارد

 تومانی برای کنترل 
متکدیان

6

8

3

5

3

5

7

5

7

7

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان:
از نهضت صنعتی اصفهان آگاه شدیم

یک کارشناس آموزش و پرورش:
قرار نیست همه وارد دانشگاه شوند!

تداوم رکورد و رکود تورمی !
 رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان: 

میانگین قیمت مسکن در اصفهان همانند تهران است؛

 تیم منتخب ستاره های
 جا مانده از جام جهانی

77

نوبت دوم

نوبت دوم

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8



رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان:

ساختمان کتابخانه های اردستان فرسوده است

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان اردستان گفت: ساختمان 
کتابخانه های اردستان فرسوده است و نیاز مبرم به بازسازی و به روز سازی 
دارد.عفت باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هفته کتاب و کتاب 
خوانی اظهار کرد: این هفته کتاب با برنامه زنگ کتاب خوانی در روز نخست، 
در مدارس شهرســتان و همچنین به صورت نمادین در کتابخانه دبستان 
طالقانی اردستان با حضور مسئوالن آغاز شــد.وی افزود: در برنامه زنگ 
کتاب خوانی امسال یک متن عهدنامه توسط دانش آموزان مدارس خوانده 
می شد و دانش آموزان عهد می بستند که از این به بعد نگاه متفاوتی نسبت 
به کتاب و کتابخانه های عمومی داشــته باشند.باقری با بیان اینکه شعار 
امسال هفته کتاب »ما همانیم که می خوانیم« است، خاطرنشان کرد: در 
سطح شهرستان اردستان ۶ کتابخانه عمومی وجود دارد که از این تعداد چهار 
کتابخانه عمومی شهری و دو کتابخانه روستایی هستند و کتابخانه های 
شهری در شهرهای اردستان و زواره و مهاباد قرار دارد همچنین دو کتابخانه 
روستایی نیز در روستاهای کچورستاق و نهوج است.رییس اداره کتابخانه 
های عمومی اردستان در خصوص فعالیت های هفته کتاب تصریح کرد: در 
مجموع تمام کتابخانه های عمومی شهرستان، تعداد ۵۰ فعالیت فرهنگی 
را در هفته کتاب برگزار می کنیم که تقریبا نیمی از فعالیت ها به اجرا در آمده 
و همچنین تعداد ۱۲ برنامه به صورت شهرستانی برگزار شده که شامل زنگ 

کتاب خوانی، افتتاح نمایشگاه و فروشــگاه کتاب و ... است.وی با بیان 
اینکه حدود ۲۰۰ عنوان کتاب در قالب هزار جلد در نمایشــگاه و فروشگاه 
کتاب اردستان وجود دارد، ادامه داد: موضوعات اکثر کتاب های نمایشگاه 
روانشناسی انگیزشــی کودک و نوجوان اســت و کتاب های نمایشگاه با 
تخفیف ۵۰ درصد به فروش می رسد.باقری بیان کرد: یک برنامه دیگر هفته 
کتاب در این شهرستان، برنامه جشــن کتاب در یک بافت سنتی در شهر 
زواره است که در این برنامه جمعی از نویســندگان، شاعران، اهالی قلم و 
فعاالن حوزه فرهنگی هستند که در این برنامه هفت عنوان کتاب رونمایی 
می شود که توسط نویسندگان همین شهرستان نوشته شده است.رییس 
اداره کتابخانه های عمومی اردستان خاطرنشان کرد: حدود ۱۳۷ هزار جلد 
کتاب در مجموع کتابخانه های عمومی شهرســتان موجود است که البته 
سعی کردیم این تعداد کتاب از کتاب های قابل استفاده باشد و کتاب های 
فرسوده را از کتابخانه ها خارج کرده و به انبار مبادله بفرستیم و در سال جاری 
حدود دو هزار جلد کتاب جدید جایگزین شده است.وی با اشاره به اینکه 
به مناســبت روز کتاب و کتاب خوانی عضوپذیری رایگان انجام می شود، 
تصریح کرد: تعداد اعضای فعلی کتابخانه های شهرستان سه هزار و ششصد 
عضو است که تقریبا هشت درصد جمعیت شهرســتان است وباقری در 
خصوص مشکالت زیرساختی کتابخانه های عمومی در شهرستان، گفت : 

از مشــکالت زیرســاختی کتابخانه ها می توان وضعیت عمرانی و بنایی 
ساختمان ها را گفت که مربوط به امسال و سال های اخیر نیست و به طور 
کلی از هنگام شــروع ساخت ســاختمان ها، بنای این ساختمان ها ویژه 
کتابخانه نبوده است.رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان با اشاره به 
فرسوده بودن ساختمان های کتابخانه ها و نیاز آنها به بازسازی، بیان کرد: 
اگر می شد در شهر اردستان یک کتابخانه مرکزی داشته باشیم یعنی یک 
کتابخانه مدرن و به روز که همه شرایط یک کتابخانه ایده آل را داشته باشد 
قطعا می توانستیم پاســخ بهتری به نیاز مراجعان بدهیم.وی تاکید کرد: 
مشکل عمده بزرگی که همه کتابخانه های عمومی کشور با آن رو به رو هستند 
این است که منابع مالی و بودجه ثابتی نداریم و کل بودجه ای که برای هزینه 
فعالیت های فرهنگی و نگهداری بنا و امورات جاری کتابخانه های عمومی 
وحود دارد از نیم درصد از درآمد شهرداری های هر شهر برای کتابخانه همان 
شهر است.باقری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ شهرداری های اردستان و 
مهاباد سهم نیم درصدهای خود را به صورت علی الحساب پرداخت کرده اند 
که کمک زیادی شــده و تاثیر آن نیز در فعالیت های امســال دیده شده 
همچنین شــهرداری زواره قول واریز داده اند.رییس اداره کتابخانه های 
عمومی اردستان تصریح کرد: امسال حدود یک هزار و ۵۰۰ جلد اهدای کتاب 

توسط فرماندار شهرستان و یکی از خیران ثابت داشتیم.
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عضو شورای شهر دهاقان:

برخی خانه های دهاقان در خطر جدی فرونشست قرار دارند
عضو شورای اسالمی شهر دهاقان گفت: خانه های فرســوده دهاقان که روی قنات هایی مانند »قلقله« 
بنا شده اند با خطر جدی فرونشست مواجه هستند و باید تخلیه شوند.عبدالرحیم عناقه در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان دهاقان از قدمت طوالنی برخوردار است و برخی از بناهای تاریخی 
و میراثی موجود در سطح شهرستان مانند بازار چهارسوق جزو بافت فرسوده شهر محسوب می شوند.وی 
با بیان اینکه پرداختن به بافت فرسوده شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد؛ اما در این راه مشکالتی هم 
وجود دارد، افزود: در مواجهه با برخی از بناهای تاریخی هم شهرداری و هم میراث فرهنگی شهرستان ورود 
می کنند و هر کدام هم نظرات و تصمیمات متفاوت و مجزایی اتخاذ می کنند، از سویی برخی از خانه های 
فرســوده تاریخی دارای مالک خصوصی است.عضو شورای اسالمی شــهر دهاقان تاکید کرد: حفظ و 
مراقبت از خانه  ها و بناهای تاریخی از وظایف میراث فرهنگی است؛ اما مراقبت از امنیت جانی ساکنان 
این خانه های قدیمی و محالت فرسوده، پیشگیری از آوار شدن و فرونشست خانه ها و زیبا سازی سیمای 
شهری نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.وی در پاسخ به این ســوال که چرا بعد از گذشت سال های 
متمادی، هنوز اقدامی برای بافت فرسوده دهاقان نشده است، گفت: مشکل بزرگی که در راستای بازسازی 
بافت فرسوده شهر دهاقان وجود دارد وجود قنات در زیربنای برخی از این خانه های فرسوده است.عضو 
شورای اسالمی شهر دهاقان با اشــاره به اینکه خانه های فرسوده ای که روی قنات قلقله واقع شده اند با 
خطر جدی مواجه هستند و باید تخلیه شوند، گفت: با توجه به خالی بودن بخش زیرین این خانه ها خطر 

فرونشست جدی است.

رییس اداره کتابخانه های عمومی تیران و کرون:

۳ هزار نفر عضو کتابخانه عمومی تیران و کرون هستند
رییس اداره کتابخانه های عمومی تیران و کرون گفت: در برنامه چشــم انداز ۱۴۰۵ ترسیم شده است که 
عضویت در کتابخانه های عمومی باید به ۳۰ درصد جمعیت این شهرســتان برسد که این شاخص برای 
تیران و کرون بیش از ۲۱ هزار نفر است.احمد احمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار 
نفر در دو کتابخانه عمومی تیران و کرون عضو هستند که مجموع این اعضا با دیگر اعضای کتابخانه ها مثل 
مساجد، مدارس و دانشگاه ها به سه هزار نفر می رسد.وی با بیان اینکه شهرستان تیران و کرون بیش از 
۷۰ هزار نفر جمعیت دارد، ادامه داد: در برنامه چشم انداز ۱۴۰۵ ترسیم شده که عضویت در کتابخانه های 
عمومی باید به ۳۰ درصد جمعیت این شهرستان برسد که این شاخص برای تیران و کرون بیش از ۲۱ هزار 
نفر است.رییس اداره کتابخانه های عمومی تیران و کرون، ادامه داد: دستیابی به این آمار تا سه سال آینده 

به همکاری دیگر نهادها برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: کرونا بر سرانه مطالعه تاثیر منفی گذاشت، اما وضعیت امسال نسبت به دو سال قبل 
بهتر شده و عضویت و امانت گیری کتاب افزایش یافت.احمدی افزود: با افتتاح کتابخانه عمومی بخش 

کرون پس از ۱۷ سال شاهد تحول در کتاب خوانی خواهیم بود.
 

بازدید مدیر کل راهداری استان از نقاط پرحادثه بویین میاندشت
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان از طرح های در دست اجرا و همچنین نقاط پرحادثه بویین 
میاندشت بازدید کرد.فرزاد دادخواه گفت: ناحیه صنعتی داشکسن، دو مسیر دسترسی به صورت ورود 
و خروج به محور اصلی دارد و هر دو مسیر در نزدیکی یکدیگر قراردارند و حادثه خیز است و باید یکی از 
مسیر های دسترسی این ناحیه مسدود شود.وی افزود: دو میدان برای دو طرف پل شهید قجاوند طراحی 
شده که احداث یکی از میدان ها بر عهده اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای است و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار 
اولیه برای این طرح درنظر گرفته شده است.رضاعلی معصومی، فرماندار بویین میاندشت نیز گفت:مسیر 
دسترسی بویین میاندشت به فریدون شهر ازطریق روستای داشکسن- خویگان به طول هزار و ۵۰۰ متر 

روکش آسفالت مناسب ندارد و موجب   اهالی و رانندگان شده است.

 سه کشته و چهار مصدوم در تصادف زنجیره ای محور 
کاشان - بادرود

رییس جمعیت هالل احمر بادرود گفت: تصادف زنجیره ای در محور کاشان - بادرود سه کشته و 
چهار مصدوم برجای گذاشت.علی کفاشی، رییس جمعیت هالل احمر بادرود در خصوص تصادف 
زنجیره ای در محور کاشــان - بادرود اظهار کرد: این حادثه به صورت زنجیره ای ســاعت ۳:۴۵ 
بامداد اتفاق افتاد.وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک دستگاه کامیون و دو دستگاه سواری 
پژو پارس و پراید با هم برخورد کردند که متاســفانه در این حادثه خونین ســه تن از سرنشینان 
سواری شامل دو خانم ۱۹ و ۴۷ ساله و آقایی ۵۰ ساله بر اثر شدت حادثه در دم جان باخته و چهار 
مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس و امداد و نجات جاده ای به مراکز درمانی اعزام شدند.کفاشی 
تاکید کرد: مصدومین و اجساد توسط عوامل پایگاه امداد و نجات بین شهری دکتر محمود ترابیان 
بادرود به وسیله ســت هیدرولیک رهاسازی شــده و تحویل عوامل اورژانس سرآسیاب و سان 

آرا و شهرداری کاشان داده شدند و علت حادثه توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی است.
 

آتش سوزی لوکوموتیو باربری در مبارکه
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از ســوختگی ۲ نفر در حادثه آتش سوزی لوکوموتیو 
باربری در مبارکه خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه آتش سوزی در قطار باربری مبارکه اظهار 
داشت: این حادثه ساعت ۱۳ و ۵۴ دقیقه به اورژانس استان اصفهان اعالم شد.وی با بیان اینکه 
در این حادثه لوکوموتیو باربری در محور مبارکه پل راه آهن نصیرآباد دچار آتش سوزی شده بود، 
افزود: برای امدادرسانی به این حادثه یک واحد امدادی ۱۱۵ اعزام شد.سخنگوی مرکز اورژانس 
استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه دو نفر آقا ۳۵ و ۴۵ ساله که رانندگان قطار بودند از ناحیه 
سر و صورت و دست ها دچار سوختگی درجه ۲ شدند.عابدی تصریح کرد: دو مصدوم این حادثه 

به بیمارستان محمد رسول ا...شهرستان مبارکه منتقل شدند.
 

 سخنگوی سازمان آتش نشانی خمینی شهر:

انفجار منزل مسکونی در خمینی شهر ۲ مصدوم  داشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی خمینی شهر از مصدومیت ۲ نفر در حادثه انفجار منزل مسکونی 
در خمینی شهر خبر داد.مصطفی ســتاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه انفجار 
منزل مسکونی در خمینی شهر اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه به مرکز فرماندهی 
عملیات ســازمان آتش نشانی خمینی شــهر گزارش شده اســت.ی با بیان اینکه این حادثه در 
خیابان امیرکبیر کوچه ۱۱۲ گزارش شده است، ابراز داشــت: نیروهای امداد و نجات از ایستگاه 
شماره یک برای این حادثه اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
خمینی شهر با اشاره به اینکه در بررسی اولیه علت این حادثه نشت گاز شهری بوده است، گفت: 
این حادثه ۲مصدوم داشت که برای درمان به نیروهای اورژانس تحویل شدند.وی به شهروندان 
توصیه کرد ضمن استفاده از لوازم استاندارد برای نصب وسایل گازسوز؛ انجام این امور را به افراد 

متخصص واگذار کنند تا خدای نکرده شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

سه نفر در اغتشاشات سمیرم اصفهان جان باختند
در اغتشاشات روز چهارشنبه شهرستان سمیرم در جنوب اســتان اصفهان سه نفر جان باختند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان چهارشنبه شب در این باره گفت: پرونده 
کشته شدن این افراد در دست بررسی است.محمدرضا جان نثاری ادامه داد: خوشبختانه اکنون 

امنیت در اصفهان و سمیرم برقرار است و مشکل خاصی در این زمینه نیست.

خبر روز

کاشان؛ میزبان شانزدهمین 
جلسه کمیسیون حقوقی ماده 
۴۲ استاندارد استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل استاندارد اصفهان گفت: 
با توجه به فاصله شمال تا مرکز استان اصفهان، 
اداره کل استاندارد استان برای اولین بار جلسه 
کمیســیون حقوقی ماده ۴۲ را در محل سالن 
اجتماعات اداره استاندارد کاشان برگزار کرد.لیال 
امین الرعایا، دبیر کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد 
اصفهان گفت: هشــتمین جلســه کمیسیون 
ماده ۴۲ و شانزدهمین جلسه از ابتدا تاکنون با 
حضور اعضای رسمی مدیرکل استاندارد، قاضی 
دادگستری عضو کمیســیون، نماینده سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و نماینده اتاق اصناف و کارشناســان حقوقی و 
اجرایی استاندارد در اداره استاندارد کاشان برگزار 
شــد.وی افزود: در این کمیســیون ۲۰ پرونده 
)۱۲ پرونده صنایــع غذایی، یک پرونده مصالح 
ساختمانی و صنعت ساختمان، یک پرونده لوازم 
خانگی، یک پرونــده فرآورده های مصنوع طال، 
یک پرونده صنعت لوازم خانگی، دو پرونده لوله و 
اتصاالت، یک پرونده رینگ خودرو و یک پرونده 
شوینده و مواد بهداشــتی( مربوط به واحد های 
تولیدی دارای پروانه و تاییدیه اســتاندارد، اما با 
کیفیت پایین تر از حد استاندارد و دارای مغایریت 
و انطباق نداشــتن کاربــردی و بحرانــی مورد 
رســیدگی قرار گرفت.دبیر کمیسیون ماده ۴۲ 
عنوان کرد: در این جلسه متخلفان بر اساس بند 
۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون، 
به تذکر، اخطار و اخذ تعهد و جزای نقدی از پنجاه 
میلیون تا ششــصد میلیون ریال محکوم کرده 
اســت.امین الرعایا ادامه داد: بعضا قسمتی از 
جرائم نقدی به مدتی معین )۳ ماه( تعلیق شده 
و همچنین در خصوص تعــدادی از پرونده های 
دارای محموله توقیفــی تصمیم مقتضی مبنی 
بر امحا یا اصالح و بهسازی صورت پذیرفت.وی 
یادآور شد: کمیســیون ماده ۴۲ با ترکیب اعضا 
مشخص شــده در قانون تقویت و توسعه نظام 
استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی 
مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند و 
با مالحظه شــرایط و امکانات خاطی و دفعات 
تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع 

قضایی ذیصالح ارجاع می دهد.

حوادث فرار مالیاتی ۱۶۰ میلیاردی در یک شرکت تجاری
فرمانده انتظامی اســتان از کشــف فرار مالیاتی ۱۶۰ میلیارد ریالی در یکی از شرکت های تجاری شهرستان کاشان خبر داد.ســردار محمدرضا میرحیدری، 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راســتای برخورد با مجرمان اقتصادی و مبارزه با عامالن فرار مالیاتی در حین 
بررسی سیستم های حسابداری یکی از شرکت های تجاری این شهرستان به موارد مشکوکی برخورد و موضوع را دردستور کار خود قرار دادند.وی افزود: در 
نهایت پس از بررسی سیستم ها مشخص شد، این شــرکت مرتکب ۱۶۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی شده که در این خصوص پرونده تشکیل و به سازمان امور 

مالیاتی ارسال شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این رابطه مدیرشــرکت برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی خود به اداره امور مالیاتی معرفی و پرونده تخلف وی 
نیز برای رسیدگی قانونی و اتخاذ تصمیمات مقتضی به مرجع قضایی ارسال شد.سردار میرحیدری با هشــدار به مخالن امنیت اقتصادی خاطر نشان کرد: 
پلیس به صورت هوشمند فعالیت های اقتصادی مجرمانه را درجامعه رصد می کند و با کســانی که بخواهند با دور زدن قانون در نظام اقتصادی کشور اخالل 

ایجاد کرده و باعث بروز مشکل شوند برخورد قاطع و قانونی می کند.

عکس: فارس

کارگروه مدیریت بحران استانداری اصفهان با هدف 
بررسی عوامل آلودگی هوا و کنترل میزان آالیندگی 

در شهرک صنعتی سجزی برگزار شد.
کارگروه مدیریت بحــران به منظور بررســی روند 
اجرای مصوبات مرتبط با پیشگیری و کنترل شرایط 
آلودگی هوای شهر سجزی و انجام مطالعات مرتبط 
توسط کنسرسیوم مراکز علمی با همکاری شرکت 
شهرک های صنعتی با حضور مهران زینلیان، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر 

اعضا برگزار شد.
در این نشســت با تاکید معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان مقرر شد؛ کنسرسیوم 

مراکز علمی و پژوهشی دانشگاه ها نسبت به تهیه 
مطالعات مرتبط با منشأیابی و سهم بندی آلودگی 
هوا در شهر سجزی و شهرک های صنعتی این شهر 
اقدام کننــد و ســناریو های عملیاتی جهت کاهش 

آلودگی هوای این منطقه ارائه شود.
در این زمینه شهرداری اصفهان و سجزی همکاری 
الزم را خواهند داشت و نتایج این طرح الگویی برای 
پیشگیری و کنترل میزان آلودگی هوا در سایر مناطق 

صنعتی استان اصفهان خواهد بود.
باتوجه به اعالم نماینــده اداره کل حفاظت محیط 
زیســت مبنی بر ضرورت لحاظ سناریوی راهبردی 
و سهم بندی آالینده ها مقرر شد؛ کنسرسیوم مراکز 

علمی و پژوهشی نسبت به لحاظ موارد در پیشنهاد 
طرح اقدام و جهت انعقاد قرارداد موارد به شــرکت 

شهرک های صنعتی ارسال شود.
همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان با 
اتخاذ ساز و کار الزم نسبت به اعمال نظارت و مراحل 

تهیه طرح تحقیقاتی اقدام کند.

منشأیابی و ارائه طرح کنترل آلودگی هوا در شهرک 
صنعتی سجزی

عکس روز  

فضای رویایی فصل 
پاییز در روستای 
مرق شهرستان 

کاشان
فصل پاییز در روستای زیبای مرق، 
فضایی رویایی با هزار رنگ پیش 

چشمان بیننده تداعی می کند .

حدود 137 هزار جلد کتاب در مجموع کتابخانه های 
عمومی شهرستان موجود است که البته سعی کردیم 
این تعداد کتاب از کتاب های قابل استفاده باشد و 
کتاب های فرسوده را از کتابخانه ها خارج کرده و به 

انبار مبادله بفرستیم 

 



خبر  روز

 نخستین نشان استاندارد ملی برای میناکاری
 در اصفهان صادر شد

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد اصفهان از صدور نخستین نشان استاندارد ملی برای ۲ 
رشته صنایع دستی شامل »میناکاری« و » زیرساخت احجام فلزی سنتی« در این استان خبر 
داد.رضا دولتشاهی افزود: محصوالت صنایع دستی مشمول استاندارد اجباری نیستند؛ اما می 

توانند نشان استاندارد ملی تشویقی در این رشته ها اخذ کنند.
وی با بیان اینکه صدور مجوز نشان استاندارد ملی برای رشته های میناکاری و زیرساخت احجام 
فلزی سنتی در کشور برای نخســتین بار در اصفهان انجام شد، اظهار داشــت: تاکنون برای پنج 
رشته صنایع دســتی شــامل خاتم کاری، قلمزنی، فیروزه کوبی، میناکاری و زیرساخت احجام 
فلزی سنتی در استان اصفهان نشان استاندارد ملی صادر شــده است. وی با بیان اینکه تاکنون 
برای ۱۲ واحد تولید صنایع دستی در استان اصفهان مجوز نشــان استاندارد ملی تشویقی صادر 
شده اســت، اضافه کرد: از جمله آنها می توان به ۲ واحد خاتم و ۶ واحد فیروزه کوبی اشاره کرد.

دولتشاهی با تاکید بر اینکه اصفهان در تدوین و صدور نشان استاندارد ملی تشویقی برای رشته 
های صنایع دستی در کشور پیشتاز است، خاطرنشان کرد: برخی استان ها صنایع دستی خاص 
خود را دارند و در آن رشته ها، استاندارد ملی نیز تدوین شده است.وی اظهار داشت: کسب مجوز 
کاربرد نشان اســتاندارد تشــویقی، مزیت های مختلفی به همراه دارد که از جمله آن می توان به 
کاهش هزینه ها، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان و افزایش رقابت پذیری محصوالت در بازار 
اشاره کرد.دولتشاهی افزود: در امر صادرات و ورود به بازارهای جهانی نیز تولیدکنندگان می توانند 
از نشان استاندارد تشــویقی بعنوان برند برای تبلیغات استفاده کنند.وی گفت: شماره استاندارد 
ملی ۱۳۵۳۷ برای محصوالت میناکاری یک واحد تولیدی و شماره استاندارد ملی ۱۵۶۵۹ برای 
محصوالت زیرساخت احجام فلزی ســنتی برای یک واحد تولیدی دیگر در اصفهان صادر شده 
است.استاندارد تشویقی )اختیاری( به نوعی از استاندارد اطالق می شود و صاحب کاال یا خدمات 
اجباری برای دریافت این پروانه اســتاندارد ندارد ولی به دلیل رقابــت در بازار و افزایش و اثبات 
کیفیت کاالی تولید نسبت به دریافت آن اقدام می کند.از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی شده 
در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط به ایران و از این تعداد ۱۹۶ رشــته مربوط به اســتان تاریخی و هنرپرور 
اصفهان اســت و حدود ۶۰ هزار نفر هنرمند در این زمینه در اســتان فعالیــت دارند.میناکاری، 
میناگری یا میناسازی هنری است که ســابقه ای در حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی 
محسوب می شود. امروزه این هنر بیشتر روی مس انجام می شود ولی می توان بر روی طال، نقره، 
سفال نیز آن را به عمل آورد.امروزه در ایران کانون تولید ظروف میناکاری شهر اصفهان و استادان 

برجسته ای در تولید آثار مینا مشغول به فعالیت هستند.

رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان:خبر

مرغداران قیمت مرغ و تخم مرغ را کمتر از بازار عرضه کنند
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان گفت: از تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در اردستان انتظار داریم هوای مردم را داشته باشند و قیمت این دو کاال را 
در شهرستان کمتر از بازار عرضه کنند.امید سالمی، در نشست خبری، اظهار کرد: رسانه ها همواره نقش کلیدی و خطیری را در جامعه داشته اند، زیرا رابطه بین مردم و 
مسئوالن هستند و می توانند مشکالتی که در بخش های مختلف جامعه وجود دارد را برای برطرف کردن آنها به گوش مسئوالن مربوط منتقل کنند.وی افزود: بیشتر 
مردم جامعه و حتی مسئوالن هر شهرستان شرایطی که در وضعیت گرانی و معیشتی جامعه به وجود آمده است را از چشم تعزیرات حکومتی می بینند، در صورتی 
که اداره تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و طبق قانون صرفا چیزی به نام بازرسی نداریم.رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان با بیان اینکه در 
جامعه هم گرانی و هم گران فروشی داریم و تعزیرات حکومتی متولی وضعیت گرانی نیست، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با افراد سودجو 
و گران فروشان در بازار خواهد داشت و از گزارش های مردمی نسبت به گران فروشی و کشف انبارهای احتکار کاالهای اساسی استقبال خواهیم کرد.سالمی با اشاره 
به وضعیت گران فروشی هایی که در سطح شهرستان اردستان باعث گالیه مردم شده است، گفت: اگر بخواهیم در موضوع گران فروشی هایی که در سطح شهرستان 
اردستان مردم با آن مواجه هستند اتفاق مثبتی رخ دهد همه دستگاه ها، تولیدکنندگان و مردم باید یک نگاه دلسوزانه و حمایتی داشته باشند. به عنوان مثال اردستان 

در بحث تولید گوشت مرغ و تخم مرغ قطب تولید استان اصفهان است ولی قیمت این دو کاال در این شهرستان گران تر از اکثر شهرستان های دیگر است.

احتمال قطع گاز برخی صنایع؛ 

محدودیت  بیشتر در انتظار 
نیروگاه ها

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: 
در صورت عــدم کاهش مصــرف گاز خانگی 
و تجاری، احتمال قطــع گاز صنایع و اعمال 
محدودیت بیشــتر برای نیروگاه های کشور 
وجود دارد.محمدرضا جوالیــی با بیان اینکه 
از حدود ۱۰ روز گذشته تاکنون میزان مصرف 
بخش خانگی و تجاری  ۱.۵برابر افزایش یافته 
اســت، اظهار کرد: طبیعتا این میزان کسری 
باید از جای دیگری جبران شود چراکه تولید 
دیگری وجود نــدارد بنابراین بایــد با اعمال 
محدودیت راهی برای تامین ســوخت کشور 
لحاظ کرد.وی با بیان اینکه جبران این میزان 
کســری گاز باید از طریقی انجام شود، گفت: 
اکنون مقداری از این کمبود را از طریق مدیریت 
تامین گاز صنعت ســیمان جبران می کنیم، 
به گونه ای که سوخت دوم که مازوت است را 
به این بخش تحویل داده ایم تا تولید متوقف 
نشود، مقدار دیگر را از طریق مدیریت میزان 
مصرف گاز نیروگاه هــا کنترل می کنیم.مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: اگر 
بازهم نیاز شــود، مقداری را از طریق ذخیره 
خطوط لوله تامیــن می کنیم و در صورت نیاز 
بیشتر، باید روی مصارف واحدهای صنعتی 
مدیریت داشته باشیم.جوالیی با بیان اینکه 
درحال حاضر اعمال محدودیت برای صنایع 
فوالد و پتروشیمی در اولویت است و به غیر 
از این دو مــواردی نیز وجــود دارد که پس از 
هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم باشد اعمال 
خواهیم کرد، گفت: میزان اعمال محدودیت 
بستگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری 
دارد، پیش بینــی ها نیز حکایــت از این دارد 
که طی یک هفته آینده هوا ســردتر  شود در 
قبال این ســرد شــدن اگر مصرف افزایشی 
باشد شروع محدودیت ها استارت می خورد.
وی با اشــاره به آخریــن وضعیت تخصیص 
سوخت به نیروگاه های کشــور نیز گفت: دو 
سوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز و یک سوم از 
طریق سوخت مایع تامین می شود، باتوجه به 
ذخایری که داریم میزان سوخت مایع را برای 

نیروگاه ها کنترل می کنیم.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان گفت: دلیل گرانی سیب زمینی، انحصار آن به 
شخص در کشور و همچنین صادرات است.نوروزعلی 
اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به کاهش 
قدرت خرید مــردم در بازار میوه، اظهار کــرد: تا زمانی 
که کشــاورزی و بارهای ما صنعتی نشده است، شاهد 
نوســان قیمت میوه در بازار هستیم، البته پاییز امسال 
افزایش قیمت میوه نداشــتیم و زمانی گفته می شد، 
گوشت گران است، اما امروز همه اجناس و میوه ها گران 

شده است.وی با اشاره به اینکه پیاز و سیب زمینی صادر 
می شود، تاکید کرد: نمی توان جلوی صادرات محصوالت 
را بگیریم و این روزها شاهد افزایش قیمت سیب زمینی 
هســتیم.رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر بازار سیب زمینی 
انحصار به شخص است و بیشتر این محصول در انبارها 
و ســردخانه ها ذخیره شــده و امروز نه تنهــا صادرات 
ســیب زمینی داریم، بلکه عرضه این محصول انحصار 
به چند نفر شده است.وی افزود: در حال حاضر بیشتر 
صیفی جات همچون خیار، سیب زمینی و پیاز از کشور 
صادر می شود. اسماعیلی با اشاره به قیمت انواع میوه 
در ســطح بازار، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت پرتقال 
شمال بین ۱۸ تا ۱۲ هزار تومان، پرتقال جنوب بین ۲۸ 

تا ۱۵ هزار تومان، انار بیــن ۳۰ تا ۱۵ هزار تومان، خرمالو 
بین ۲۵ تا ۱۵ هــزار تومان، نارنگی بیــن ۲۵ تا ۱۲ هزار 
تومان، لیموشــیرین و کیوی بین ۲۵ تا ۱۵ هزار تومان، 
خیار ۱۸ هزار تومان، سیب زمینی حدود ۱۵ هزار تومان 
و پیاز بین ۱۲ تا ۸ هزار تومان است.وی به کاهش قدرت 
خرید مردم و تغییر مدل خرید میوه توســط آنها اشاره 
کرد و گفت: امروز کیسه های میوه بسیار کوچک و برخی 
دانه دانه و محدود میوه می خرند.رییس اتحادیه صنف 
میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان درباره اینکه چرا 
بیشترین تخلفات صنفی مربوط به میوه و سبزیجات 
اســت؟ گفت: شــاید یکی از دالیل این موضوع خرید 
روزانه مردم است، در حالی که شاید آنها سالی یک بار 

کت وشلوار می خرند.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان مطرح کرد:

انحصار و صادرات؛ دلیل گرانی سیب زمینی 

حال و هوای بازار 
در اردبیل

عکس روز
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کارشناس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۷ درصدی تولید انار در اصفهان
کارشناس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری اداره جهاد کشــاورزی اصفهان با بیان اینکه امسال 
برداشت انار از سطح زیر کشت در اســتان اصفهان ۹۴ هزار تن بوده است، گفت: نسبت به سال گذشته 
برداشت انار افزایش ۱۷ درصدی داشته است.مصطفی طیاری اظهار کرد: شرایط اقلیمی مناسب، واقع 
نشدن اتفاقات پیش بینی نشده، به عالوه گل دهی به موقع انارها موجب افزایش برداشت این محصول 
شد.وی افزود: در این حال همین شرایط اقلیمی باعث آفتاب سوختگی این محصول شد و به افت قیمت 
آن منجر شده است.کارشناس میوه های گرمسیری و نیمه گرمســیری اداره جهاد کشاورزی اصفهان 
اضافه کرد: انار از میوه هایی است که نیاز به تابستان گرم و زمستان سرد دارد، البته نه به آن میزان سردی 
که موجب سرمازدگی محصول شود.به گفته طیاری، شهرضا، نطنز، کاشــان و اردستان دارای بهترین 
محصول انار در اصفهان هستند؛ انار اصفهان قابل قیاس با انارهای برندی چون ساوه است.وی گفت: انار 
دانه سیاه اصفهان، انار سبزه اردستان، انار شهرضا، نادری بادرود و جالل آباد نجف آباد از انارهای مرغوب و 
صاحب نامی است که در اصفهان تولید می شود.کارشناس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری اداره 
جهاد کشاورزی اصفهان، خاطرنشان کرد: برای توسعه کشت و ارتقای کیفیت این محصول، الزم است 
باغات جدید انار شناسایی، اصالح و بازسازی شود.طیاری گفت: امسال برداشت انار از سطح زیر کشت 

در استان اصفهان ۹۴ هزار تن بوده و نسبت به سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی داشته است.
 

سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر:

قیمت بلیت پروازهای جام جهانی از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان است
سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر گفت: عرضه و تقاضا، قیمت بلیت پروازهای جام جهانی را مشخص 
می کند.حسام قربانعلی اظهار کرد: پروازها از مبدأ کیش به دوحه در روز بازی های تیم ملی ایران، برقرار 
خواهد بود.وی افزود: قیمت بلیت در مسیر رفت کیش دوحه هشت میلیون تومان و مسیر برگشت سه 
میلیون تومان نرخ گذاری شده است، نرخ ها براساس درخواست ها متفاوت می شود مسافران می توانند 
برای تهیه بلیت به آدرس ebooking.irian air.com مراجعه کنند.ســخنگوی شرکت هواپیمایی 
ایران ایر با بیان اینکه مسیر رفت و برگشــت فرودگاه امام)ره( به دوحه بلیت ها به صورت بسته در نظر 
گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به نیازی که از سوی مردم مطرح شد تعدادی از این بلیت ها 
روی سایت ایران ایر قرار گرفته است.قربانعلی گفت: آنچه که آمارها نشان می دهد استقبال آن چنانی از 
پروازها صورت نگرفته، اما در صورت افزایش تقاضا پروازهای بیشتری در نظر گرفته می شود.وی اضافه 
کرد: قیمت این بلیت ها از نرخ ۱۰ میلیون شروع می شود و با توجه به زمان درخواست تقاضا، قیمت ها 

افزایش می یابد و در نهایت عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود.
 

تحویل کارت هوشمند سوخت از اول آذر به حالت عادی 
بازمی گردد

مدیر بازرگانی شــرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی گفت: امیدواریم از اول آذر مشکالت مربوط به 
کارت هوشمند سوخت برطرف شود. عرب عاملی ،مدیر بازرگانی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر کرونا بر جهان حاکم بود، تولید کنندگان آی سی کارت سوخت که 
در دنیا دو شرکت سازنده آن بودند، تولید خود را کاهش دادند و همین موضوع باعث شد که انعقاد قرارداد 
ما با این شرکت ها تمام شود.وی گفت: در حال حاضر ما قرارداد جدیدی با سازنده شرکت های واردکننده 
قطعات کارت سوخت در شهریور امسال منعقد کرده ایم. باتوجه به اینکه تمامی قطعات خارجی باید وارد شود، 
حداکثر ۳ ماه زمان بر می برد و قرار است از اول آذر یک میلیون و ۲۰۰ و از ماه های دیگر هم حدود ۴۰۰ هزار کارت 
تحویل پخش و پاالیش فرآورده های نفتی شود.مدیر بازرگانی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی افزود:در 
آبان ماه نیز مذاکراتی با برخی از شــرکت های داخلی برای صدور کارت سوخت داشته ایم که ۱۰ هزار کارت 

تحویل ما داده اند و امیدواریم از اول آذر ماه شرایط کارت سوخت نرمال و مشکالت این حوزه برطرف شود.

با مسئولان

بازار خودرو؛ خالی از خریدار

سراب ارزانی

با وجود سقف شــکنی دالر تصور می شد  نفیسه زمانی نژاد
شاهد تحرکاتی در بازار خودرو باشیم ؛اما 
شواهد واقعیتی دیگر را نشان می دهد چراکه متقاضیان واقعی منتظر بهبود 
شرایط و امیدوار به ارزانی خودرو هستند. از طرفی هم بسیاری درصدد تامین 
خودرو از طریق خودروهای قرعه کشی هستند و معتقدند شانسی برای برنده 
شدن دارند ازاین رو خرید باقیمت بازار آزاد را نمی پذیرند.به گزارش خبرنگار 
ایمنا؛ در این حال عده ای از فعاالن بازار هم بر این باورند چنانچه افراد نیاز 
واقعی به خودرو ندارند فعال دست از خرید بکشند زیرا در این شرایط هر نوع 
رفتار هیجانی بر گرانی ها دامن می زند. ضمن آنکه معامالت با ریسک باالیی 

همراه بوده و چندان به سودآوری آن نمی توان اعتمادی داشت.

چرا خودرو گران شد؟
در شــرایطی که خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده، 
واضح است که هر تغییر و تحولی در سیاست و اقتصاد موجب نوسان قیمت 
این کاال می شود. این درحالی است که از دیدگاه کارشناسان افزایش قیمت 
خودرو باید بر اساس ضابطه ای مشخص باشد و با در نظر گرفتن شرایطی از 
جمله سال تولید، کیفیت ساخت و… قیمت گذاری شود. این درحالی است 
که اکنون قیمت همه خودروها و حتی آن دسته که از رده خارج شده اند امروز 
بدون ضابطه و قانون افزایش می یابد.اولین دلیلی که منجر به ترمز بریدن 
نرخ خودرو شــده، افزایش قیمت دالر است. درست اســت که نبود توان 

مالی مردم منجر به رکود بازار شده؛ اما هنوز هم میزان خودرو عرضه شده در 
بازار، نسبت به تقاضای مردم کمتر است و قطعا ریشه اصلی گرانی خودرو 
به این موضوع بازمی گردد.در حالی که یکی از اصلی ترین وعده های وزیر 
صمت ساماندهی بازار خودرو با افزایش عرضه بوده، هنوز این وعده محقق 
نشده و شاهد آن هســتیم که کمبود خودرو بازار را به تسخیر خود در آورده 
است. در این میان بنا به اعتقاد فعاالن بازار خودرو، زمانی که عرضه نسبت 
به تقاضا کمتر باشــد متغیری چون نرخ دالر تاثیر خود را بر آن بازار بیشتر 
نشان می دهد و حاال تشنه ماندن بازار خودرو فاصله قیمتی زیادی را بین 
قیمت های کارخانه ای و بازاری این محصوالت به وجود آورده که با واکنش 
نشــان دادن به گرانی دالر این وضعیت تشدید شده است.از طرفی هم به 
دلیل بالتکلیفی قیمت دالر و برجام، بسیاری از فروشندگان از عرضه کاالی 

خود صرف نظر کرده و بیشتر از قبل این بازار را در کمبود نگه داشته اند. 

مسئوالن، کارشناسان و فعاالن بازار خودرو چه می گویند؟
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران اظهار 
می کند: مشکالت بازار خودرو برای امروز و دیروز نیست بلکه از سال ۹۷ که 
عرضه نزولی شد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نجومی شد.وی اضافه 
می کند: خودرو یک کاالی سرمایه ای است و از همین روی کوچک ترین 
نوســان نرخ ارز، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت که علت اصلی آن نیز 
محدودیت هــای ارز مضاف بر اختالف قیمت کارخانه و بازار اســت. طبق 

روالی که درگذشته نیز شاهد بودیم، فاصله قیمت محصوالت از کارخانه تا 
بازار که زیاد شد، نوسان افزایشی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت خودروها 
اعم از داخلی های پرتیراژ، مونتاژی و وارداتی شد.رییس اتحادیه نمایشگاه 
و فروشــندگان خودرو تهران تصریح می کند: وقتی کاالی مصرفی تبدیل 
به کاالی سرمایه ای شود با کوچک ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در 
بخش اخبار مواجه شود، دچار تالطم قیمتی می شود.به گفته این مسئول، 
اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمت ها به این شکل نمی شد و 
این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد 

بود قطعا قیمت ها کاهش محسوسی می یافت.

تاثیر مستقیم ارز، بر قیمت خودرو
رسول اقبال، فعال بازار خودرو در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تاثیر 
افزایش نرخ دالر برگرانی خودروی داخلی، اظهار می کند: طی چند روز اخیر 
شاهد رشد دو تا چهار درصدی قیمت خودرو بوده ایم چراکه دالر و خودرو 
ارتباط مستقیم با یکدیگر داشته و نوسان ارز با سرعت زیاد بازار خودرو را 
تحت تاثیر قرار می دهد.وی یادآور می شود: همان گونه که در اوایل امسال 
به دلیل افت مقطعی نرخ ارز، شــاهد کاهش نسبی قیمت ها بودیم.این 
فعال خاطرنشان می کند: بااین وجود فعال بازار در شرایط بالتکلیفی قرار 
دارد حتی آن زمان هم که قیمت ها کاهش داشت خریدوفروشی قابل توجه 
انجام نمی گرفت چون مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها بودند و در این 
زمان هم که خودرو گران شده است همچنان عده ای امیدوار به افت بیشتر 
قیمت ها بوده و خریدی انجــام نمی دهند.وی می گوید: درمجموع اغلب 
افراد منتظر اتفاقاتی مانند برجام و تاثیر بر قیمت ها هستند که به نظر بعید 

می رسد تا پایان امسال چنین تغییراتی رخ دهد.

فعال منتظر ارزانی نباشید
حمیدرضا قندی، فعال دیگر بازار خودرو نیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه 
با شرایط فعلی بازار خودرو، اظهار می کند: اختالف قیمت کارخانه ای خودرو با 
بازار آزاد موجب رانت شده است و تا زمانی هم که فروش های فوق العاده، ادامه 
داشته باشد شرایط بازار خودرو بر همین روال خواهد بود.وی در رابطه با تاثیر 
نرخ دالر بر بازار خودرو می گوید: خواه ناخواه با گرانی دالر، خودرو هم افزایش 
قیمت پیدا می کند؛ اما نمی توان دلیل نابســامانی بازار را به این موضوع گره 
زد.این فعال اضافه می کند: همان طور که اشاره کردم از طرفی فاصله قیمتی 
خودروی کارخانه ای با بازار ، انجام قرعه کشی ها و مهم تر از همه کمبود خودرو 
موجب، شرایط نامناسب این بازار شده اســت.به گفته قندی، با وجود رکود 
حاکم بر بازار، با کمبود خودرو در برابر میزان تقاضای موجود مواجه هستیم.
این فعال با تایید گرانی خودرو نســبت به چند ماه گذشته می گوید: خودرو 
نســبت به یک ماه قبل گران تر شــده محصوالت ایران خودرو بین ۵۰ تا ۷۰ 
میلیون تومان و محصوالت سایپا هم بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان افزایش نرخ 
داشته است. قندی در رابطه با چشم انداز این بازار تا پایان سال خاطرنشان 
می کند: قیمت خودرو توســط عرضه و تقاضا و نرخ ارز، مشخص می شود 

اما قطعا باوجود شرایط فعلی، خودرو تا پایان امسال، ارزان شدنی نیست.
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اگر به شما اشیایی را نشان بدهند و بگویند که این ها از قرن دوم هجری قمری باقی مانده است، چه می کنید؟ 
قطعا بادقت به آن ها نگاه می اندازید و سعی می کنید در حفظ آن ها تمرکز کافی به خرج بدهید. درست است؟ 
حال تصور کنید بنایی ماندگار و زیبا از آن تاریخ در دل شــهر زیبایی از کشورتان قابل بازدید و مشاهده باشد. چه 
می کنید؟ به دیدن آن نمی روید؟ قطعا می روید. اگر تاکنون هم موفق به بازدید از مسجد جامع اصفهان یا همان 
مسجد جمعه )یا مسجد عتیق( نشده اید، ایرادی ندارد. ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تازه است. پس جایی در 
برنامه هایتان برای دیدن این مسجد قدیمی و یادگار از قرن های گذشته باز کنید که دیدن قدمت مسجد جامع 
اصفهان یا مسجد جامع عتیق به قرن دوم هجری قمری بازمی گردد. این مسجد مجموعه تاریخی گسترده ای 
به ابعاد ۱۴۰ در ۱۷۰ متر است که قســمت های مختلف آن عبارتند از شبستان ها، مدرسه مظفری، صحن چهار 
ایوانی، صفه های کوچک دوره دیلمی، گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک، محراب الجایتو، چهار ایوان معروف به 
نام های صاحب، استاد، شاگرد و درویش.بنای مسجد دارای چهارده محراب است؛ شش محراب از کاشی، پنج 
محراب از سنگ و سه محراب از گچ ساخته شده است. مسجد جامع اصفهان دارای ۱۰ ورودی است که هرکدام از 
این ورودی ها فضای مسجد را به قسمت هایی از بافت اطراف آن مربوط می کند. قدیمی ترین ورودی مسجد در 
ضلع شمالی قرار دارد. همچنین گذرها و معابری که مسجد را احاطه کرده اند بیانگر ارتباط گسترده مسجد با بافت 
قدیم شهر است. این مسجد مانند سایر بناهای تاریخی دوره سلجوقی نیز در شکل گیری معماری و تاریخچه 

شهر اصفهان تاثیرگذار بوده  است.در ساخت مســجد جامع اصفهان از سبک های مختلف معماری 
ایران استفاده شده است و البته می توان معماری کشورهای همسایه را هم در آن یافت. ستون های 
آجری دوبخشی، سه بخشی و چهاربخشی، جرزهای آجری طاق های چشمه ای، ایوان های چهارگانه، 
سردرهای دوگانه که هر کدام برای معبر خاصی طراحی شــده و تزئینات متفاوت در هر بخش از 
مســجد و روش های ابداعی جدید از اجزای مهم آن محسوب می شود. طرح نخستین مسجد، 
شبستانی بود که به سبک مســجد عربی یا خراسانی ساخته می شد. در قرن 

پنجم هجری معماری مسجد تغییر کرد و مسجد 

شبستانی قبلی به مسجدی چهارایوانی تبدیل شد. اصل مهمی که در معماری چهارایوانی وجود دارد، فضاهای 
داخلی است؛ فضای روبه روی محراب و گنبدخانه در مسجد جزو همین اجزای مهم است. در قرن پنجم هجری 
فضای شبستانی با ستون های متعددی که در مقابل محراب کار می شد، تغییر یافت و از فنونی استفاده شد که 
جزئی از معماری دوره اسالمی ایران بود. از دیگر خصوصیات منحصربه فرد این بنا، اسکلت باربر گنبد است که 
گنبد ترکینه نام دارد و باعث شده امکان ایجاد صدها گنبد فراهم شود؛ این شیوه نخستین بار در مسجد جامع 
اصفهان اجرا شد. پالن گنبدها نیز از چهارضلعی به هشت ضلعی، هشت ضلعی به شانزده  ضلعی و در نهایت به سی 

تغییر پیدا کرد و در آخر به شــکل دایره درآمد. گنبد تاج الملک کامال متفاوت است و  و دوضلعی 
گنبد از جرزهای مکعبی ساخته شــده، اما در گنبد نظام الملک ستون هایی 
با چهار دایره دیده می شــود.در مســجد جامع اصفهان نباید از پوشش طاق 
چشمه ها غافل شد؛ ۴۷ دهانه ساخته شــده و از ۵۰ روش مختلف 
برای تزیین آن استفاده شده است. صحن اصلی مسجد 
با ابعاد تقریبی ۷۰×۶۰ متر دارای چهــار ایوان در چهار 
ضلع، رواق ها و غرفه های دوطبقه در اطراف دو حوض در 
مرکز صحن است. حوضی مربعی شکل در مرکز و حوض 
چند ضلعی دیگری در قسمت شمالی قرار دارد. براساس 
کتیبه ای که از قسمت دهلیز روبه روی دِر مجلسی یافت 
شده، صحن مسجد در سال ۱۰۸۴ ه .ق توسط محمدقلی 
سنگ فرش شده اســت.چهار ایوان در وسط چهار 

ضلع آن ساخته شده که محلی برای حضور پادشاهان، عبادت مردم و برگزاری نماز و تحصیل طالب و تدریس 
استادان بوده است. این ایوان ها در دوره سلجوقی و بر اساس سبک رازی ایجاد شده اند. ایوان جنوبی ابعادی برابر 
با ۵/۱۳×۸۰/۱۳ متر دارد. این ضلع دارای دو مناره به ارتفاع سی وپنج متر و گنبدی به نام گنبد نظام الملک است؛ 
مناره ها احتماال مربوط به دوران صفوی و گنبد مربوط به زمان ســلجوقی است. در کنار گنبد نظام الملک هم دو 
چهلستون قرار دارد که در زمان حکمرانی ملکشاه سلجوقی ایجاد شده است. شبستان صفوی نیز در این ضلع قرار 
دارد؛ عموما شبستان ها برای برگزاری نمازها و عبادت در نظر گرفته می شدند. ایوان غربی به طول و عرض ۱۲ متر 
است و دارای کتیبه های فراوان و یک شاه نشین است. شبستان الجایتو و محراب الجایتو هم در این قسمت قرار 
دارد. شبستان دیگری به نام شبستان زمستانی درست در محل مصالی مظفری در دوره صفوی ایجاد شده است. 
ایوان شمالی به ابعاد ۶۰/۲۱×۹ متر بوده و دارای دو گنبد به نام های خسروی و تاج الملک است. گنبد تاج الملک از 
قدمت بیشتری برخوردار است و تاج الملک بر سر رقابت با نظام الملک آن را ایجاد کرده ؛ اما گنبد خسروی متعلق به 
دوران صفوی است. ایوان شرقی با طول و عرض ۱۲ متر ایجاد شده است. این ضلع دارای دو شبستان، یک محراب 
در داالن ورودی شرقی، یک شاه نشین و یک مدرسه که محل تحصیل طالب در دوره آل مظفر بوده است. کتیبه ها 

نستعلیق و آیاتی از قرآن در این قسمت با استفاده از گچ و آجر ساخته شده و با خط های کوفی، ثلث، 
هرکــدام از طاق هــا تزئین شده است. مسجد در کل دارای ۴۸۴ فضای سرپوشیده است؛ 

می توان گفــت ۴۸۴ نوع معماری و ســبکی متمایز اســت و به جرات دارای یک 
دارد.طاق چشمه متفاوت در مســجد جامع وجود 
نشســت اجــالس مســجد جامع اصفهان در ســی و ششمین 
جهانی و نیــز در ۱۵ یونسکو در سال ۲۰۱۲ به شماره ۱۳۹۷ در میراث 
ملی به ثبت رسید.دی ماه سال ۱۳۱۰ به شماره ثبت ۹۵ در فهرست آثار 
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؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/146  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 2642 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای هادی سلمانی دستجردی به 
شناسنامه شماره 786  کدملی 1288864000 صادره اصفهان فرزند اکبر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 44 متر مربع مفروزی از پالک شماره 40 فرعی از 4348  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی 
و مع الواسطه از طرف مالکان رســمی )صغری بيگم انواری و پريدخت انواری(  خريداری 

گرديده است.
- برابر رای شماره 2643 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم مريم اسمعيل زاد به شناسنامه شماره 
23811  کدملی 1282707825 صادره اصفهان فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 44 متر مربع مفروزی از پالک شماره 40 فرعی از 4348  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از طرف مالکان رسمی )صغری بيگم انواری و پريدخت انواری(  خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13

م الف: 1411887  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/147 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2683 مورخ 1401/08/14 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای حميد علی زاده به شناســنامه 
شماره 1114  کدملی 1289412626 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 68/35  متر مربع مفروزی از پالک شماره 623  فرعی از 5000  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/13

م الف: 1411911  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/148 شماره نامه : 140185602024009367 - 1401/08/22 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140160302024000586 مورخ 1401/3/5 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 71/12 متر 
مربع تحت شــماره فرعی 5119  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شماره 131 فرعی 
از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت محمدرضا طاهری فرزند لطف اله  
مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/09/26 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی 
به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 

درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشــار:  1401/08/28  

م الف: 1411706 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   -140103902002000266 آگهــی:  شــماره   8 /149
139904002003000738 آگهی مزايده پرونده: 9900784 ششــدانگ آپارتمان پالک 
17703 فرعی از 15191 اصلی مفروز و مجزا شده از 3454 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت )149/88( يکصد و چهل و نه متر وهشتاد و هشت دسيمتر 
مربع واقع در طبقه اول که )8/42( هشــت متر و چهل و دو دسيمتر مربع آن پيشرفتگی در 
دو قسمت، )3/89( سه متر و هشــتاد و نه دسيمتر مربع آن بالکن و بالکن پيشرفته است به 
انضمام پارکينگ قطعه چهارم تفکيکی به مساحت )10/8( ده متر و هشتاد دسيمتر مربع واقع 
در همکف حقوق ارتفاقی: )از پارکينگ قطعه سوم حق عبور دارد و پارکينگ قطعه سوم نيز 
از آن حق عبور دارد(، کارشناسان رسمی دادگستری اعالم نموده اند ملک مذکور ششدانگ 
عرصه و اعيان يک واحد آپارتمان واقع در اصفهان- خيابان الهور- کوچه 68، نبش  چهار 
راه اول، پالک 166- مجتمع ياسين، طبقه اول )وضعيت خاص طلق( قطعه 2 تفکيکی به 
مساحت 149/88 متر مربع واقع در طبقه اول که 8/42 متر مربع آن پيشرفتگی در دو قسمت، 
3/89 متر مربع آن بالکن و بالکن پيشرفته بانضمام پارکينگ قطعه 4 تفکيکی به مساحت 
10/8 متر مربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آيين نامه اجرايی آن می باشد. حقوق ارتفاقی: از پارکينگ قطعه 3 حق 
عبور دارد و پارکينگ قطعه 3 نيز از آن حق عبور دارد. تاريخ پروانه ساخت 1391/07/03، 
تاريخ پايانکار: 1397/02/09 مجموعه 5 واحدی ) 4 طبقه روی همکف( نما سنگ و آجر، 
اسکلت بتنی دارای آسانسور سه خوابه )فاقد کمد ديواری( ديوارها بتونه کاری، کف سراميک، 
سقف کنافکاری، پنجره ها آلومينيوم با شيشه دو جداره چهار چوبهای داخلی فلزی با دربهای 
چوبی )فاقد رنگ( گرمايش لوله کشــی پکيج و رادياتور )فاقد پکيج و رادياتور( سرمايش 
کانال کولر، آشپزخانه فاقد کابينت، واحد فاقد شــيرآالت و روشوئی و روشنائی و دوپوش 
سرويس و حمام، دارای انشعاب برق و گاز مجزا و آب مشترک است. ملکی آقای عبدالکريم 
ترابی ،نام پدر: عباسعلی، تاريخ تولد: 1351/10/02، شماره ملی: 1288001282 ، شماره 
شناســنامه: 1695، به موجب سند ازدواج شــماره 12494 مورخ 1381/04/30 دفترخانه 
ازدواج شماره 164 و طالق شــماره 5 شهر اصفهان اســتان اصفهان در قبال طلب خانم 

فرشته مطلبی کربکندی و 0/05 اجرائی متعلقه بازداشت گرديده است از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 د راداره اجرای اسناد ذمه ای )شعبه مهريه( اصفهان واقع 
در اصفهان، خيابان جی تاالر ميدان هفت تير از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از 
مبلغ 3/900/000/000 تومان معادل سی و نه ميليارد ريال شروع و به هر کس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از 
مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان روز 
شنبه مورخ 1401/08/28 درج و منتشر می گردد. توضيحًا  جهت شرکت در جلسه مزايده 
ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اصفهان و شناســه واريز  )دريافت از حسابداری اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان( بابت 
پرونده کالسه فوق واريز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است. 
برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به 
حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
 سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد.

 م الف: 1412728  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/150 شــماره نامه:140185602033002775-1401/08/07  نظــر به اينکه تمامی 
ششدانگ  قطعه زمين معروف زيرسمون پالک ثبتی 485  فرعی از 129 - اصلی واقع در 
روستای جزن  جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم شکوه 
احمدی جزنی فرزند حسن در جريان ثبت  است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1401/10/15  ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشــار: 1401/08/28  م الف:1410057  رحمت اله شاهدی  مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود عمومی
8/145 آگهی تحديد حدود عمومی  قسمتی از بخش های پنج وشش حوزه ثبت 

اسناد وامالک شهرستان خوروبيابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحديد حدود عمومی  رقبات زير واقع 
در بخش های 5و6 حوزه ثبتی خوروبيابانک از ساعت 8 صبح روزهای تعيين شده 

شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

18 فرعی از 63 اصلی – خانم فاطمه غالمرضايی فرزندابراهيم شش دانگ يک 
قطعه زمين محصور با بنای احداثی واقع در خور

1 فرعی از 973 اصلی – آقای سيدرضا موسوی فرزند سيد حسن ششدانگ يک 
قطعه زمين مزروعی واقع در خور 

1 فرعی از  1937 اصلی- خانم صفيه بابايی  فرزند ذبيح اله ششدانگ يک باب 
باغ واقع در خور

1401/09/19
 2012 و 2074 و 2169 و 2218 و 2242 و 2260 و 2663 و 2713 اصلــی –

موقوفه علی اکبر بيک جندقی به شناسه ملی 14000716616  شش دانگ هشت 
قطعه زمين مزروعی واقع در خور

1401/09/20-21

2745 اصلی – آقای حميد رضا يوســفی فرزند محمد ششــدانگ يک باب باغ 
واقع در خور 

2760 اصلی – موقوفه علی اکبر بيک جندقی به شناسه ملی 14000716616  
ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی  واقع درخور 

يک فرعی از 2782 اصلی –آقای محمد يوسفی فرزند علی مراد شش دانگ  يک 
قطعه زمين مزروعی واقع در خور

1401/09/22
يک فرعی از 2889 اصلی – آقای عليرضا فرخ فرزند خدا بخش ششدانگ يک 

قطعه زمين مزروعی و مشجر واقع در خور
يک فرعی از 2951 اصلی – آقای مجتبی عليخانی فرزند غالمرضا ششــدانگ 

يک قطعه زمين مزروعی و مشجر واقع در خور
1401/09/23

3020  و 3033 و 3035 و 3037 اصلی - موقوفه علی اکبر بيک جندقی به شناسه 
ملی 14000716616  ششدانگ چهار قطعه زمين مزروعی  واقع درخور

1401/09/24
1569 فرعی از 3315 اصلی– آقای مسعود خدايی فرزند فتح اله شش دانگ  يک 

قطعه زمين خرمن واقع در روستای ايراج 
650 فرعی از 3952 اصلی– آقای محمد هنری فرزند ستوده  شش دانگ  يک 

قطعه زمين مزروعی مشجر واقع در خور
654 فرعی از 3952 اصلی– آقای علی اکبر عليخانی   فرزند علی اصغر  شــش 

دانگ  قسمتی از يک باب خانه واقع در خور
1401/09/26

657 فرعی از 3952 اصلی– خانم سکينه ايزدی  فرزند غالمرضا شش دانگ  يک 
قطعه زمين مزروعی واقع در خور

658 فرعی از 3952 اصلی– آقای حسام ايزدی   فرزند اسمعيل  شش دانگ  يک 
باب باغ واقع در خور

1401/09/27
بخش 6 حوزه ثبتی:

63 اصلی– آقای علی اکبر فرزانه  فرزندعباسعلی  شــش دانگ  يک باب خانه 
مخروبه واقع در فرخی

1386 اصلی– موقوفه ابو محمد ســلمان با توليت اداره اوقــاف و امور خيريه 
شهرستان خورو بيا بانک با شناسه ملی 14000795246 شش دانگ   يک قطعه 

زمين مزروعی  واقع در فرخی
1441 اصلی– موقوفه حوض خانه زنانه فرخی با توليت اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرستان خورو بيا بانک با شناسه ملی 14000558290 شش دانگ   يک قطعه 

زمين مزروعی  واقع در فرخی

1401/09/28
734 فرعی از 3385 اصلی– آقای سيد محمد حسن طباطبايی  فرزند مهدی شش 

دانگ  يک  قطعه زمين مزروعی واقع در جندق
4 فرعی از 3402 اصلی - آقای غضنفر حيدری فرزند يوســف شش دانگ يک 

قطعه زمين محصور واقع در مزرعه هد 
28 فرعی از 3402 اصلی - آقای عليرضا حيدری فرزند يوسف شش دانگ يک 

باغ واقع در مزرعه هد 
1401/09/29

در روزهای فوق الذکر به ترتيب از ساعت 8صبح تعيين حدود شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا از صاحبان امالک ومجاورين آنها دعوت می شود که در ساعت وتاريخ مقرر 
در محل حضور يابند وچنانچه هر يک از صاحبان يا نماينده قانونی آنها در موقع 
تحديد حدود حاضر نباشند   مطابق ماده 15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورين تحديد واگر صاحبان امالک مجاور در موقع مقرر حاضر 
نباشند ونسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 
20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود بمدت 30روز دادخواست 
خود را تسليم دادگاه و رسيد آن را جهت ضبط در پرونده به اين اداره تسليم نمايد.

تاريخ انتشار: 1401/08/28
م الف: 1410440 محمد علی بيطرف   رئيس اداره ثبت خوروبيابانک

 نگاهی به معماری مسجد جامع اصفهان؛ مسجدی با چهارده محراب

زیبایی تاریخی در دل شهری که دوستش داریم

 ،،   مســجد جامع اصفهان در طول زمان از حالت معماری عربی به معماری ایرانی تغییر پیدا کرد. 
معماری ایرانی رگه هایی عمیق از معنویت را در طراحی بناها و تزئینات آن ها به کار می گیرد. برای مثال، 
یکی از عناصر معنوی موجود در مســاجد ایرانی، حوض های بزرگی اســت که در مرکز حیاط هر مجموعه 
قرار می گیرد.این ظرافت در معماری و تمثیل های درجه یکی که ایرانی ها در بناهای قدیمی شــان به کار 
می گرفته اند، بسیار ارزشمند است. استفاده از کاشی ها و حوض های آبی راهی نمادین در جهت به کارگیری 

عناصر معنوی در بناهای مختلف ایرانی و سنتی به حساب می آید.



جشنواره 
منطقه ای تئاتر 

افراد دارای 
معلولیت

ششمین جشنواره منطقه ای 
تئاتــر افــراد دارای معلولیت 
)طلــوع(، از روز یکشــنبه ۲۲ 
آبــان در فرهنگســرای امام 
خمینی )ره( شــهر زنجان در 

حال برگزاری است.

وز عکس   ر

مزاحم تلفنی اورژانس اصفهان دستگیر شد
مرد میانسالی که مدت ها بود برای اورژانس مزاحمت ایجاد می کرد با حکم جلب دادگاه بازداشت شد.فرهاد حیدری در این باره اظهار داشت: مرد حدودا 50 ساله ای 
که در سه ماهه اول ابتدای امسال بیش از 55 تماس مزاحمت تلفنی با 115 اصفهان داشته است با حکم جلب دادگاه، دستگیر شد.وی در رابطه با شیوه مزاحمت 
این فرد، تصریح کرد: این فرد ضمن اشغال کردن خطوط امدادی 115، با دادن شرح حال کاذب و غلط به کارشناسان اتاق فرمان، آمبوالنس اورژانس 115 را با شرح 
بیمار اورژانسی به درب منزل خود می کشاند.رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان افزود: در این مدت 15 مرتبه نیروهای امدادی اورژانس پس از 
امدادخواهی کاذب وی برای امدادرسانی به بیمار به آدرس ذکر شــده رفتند و پس از تماس های مکرر با امدادخواه و اتالف وقت اورژانس، فرد مزاحم درب را باز 
می کرده و به محض ورود کارشناسان اورژانس برای کمک رسانی، درب را بر روی آنها بسته و از درب دیگر منزل متواری می شده است.وی با اشاره به پیگیری های 
این پرونده گفت: با پیگیری های مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان، پس از استخراج گزارشات و مدارک و طرح شکایت در دادگاه، حکم جلب متهم صادر شد.

11 خانه  محیط زیست استان اصفهان با حضور معاون 
آموزش و مشــارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور و جمعی از مسئوالن و فعاالن 

محیط زیست اصفهان افتتاح شد.
به گزارش ایســنا؛ نــورا... مرادی، معــاون آموزش 
و مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت از 
محیط زیســت کشــور در افتتاحیــه خانه هــای 
محیط زیست اســتان اصفهان به افتتاح خانه های 
محیط زیست اصفهان اشاره و تصریح کرد: 11 خانه 
محیط زیست در استان اصفهان افتتاح می شود که 
محل تجمع تفکــرات مردمی و مســئوالن خواهند 
بود. امیدواریم با فعالیت این خانه ها محیط زیست 
کشور را با سالمت و شاخص های الزم تحویل زیست 
آیندگان دهیم. وی تاســیس این خانه ها را به فال 

نیک گرفت و گفت: برای گفت وگو و بیان راه های عبور 
از مشکالت نیاز داشتیم مکانی را فراهم کنیم تا گرد 
هم آییم و با این ایده خانه های محیط زیست شکل 
گرفت و خوشــبختانه اصفهان در این زمینه پیشرو 
بوده است.مجتبی کاروان، رییس کمیسیون معادن 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراســم با اشاره به 
دغدغه های محیط زیستی استان، اظهار کرد: آلودگی 
هوا و محیط زیست شهر اصفهان یکی از موضوعاتی 
است که در اتاق بازرگانی دنبال شده. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان باید بداند با حلوا حلوا گفتن 
دهان شیرین نمی شــود و در حال حاضر مهم ترین 

دغدغه اصفهان، سالمتی مردم است.
وی تاکیــد کــرد: بایــد شــرایطی به وجــود بیاید 
تا حداقلی ترین نیاز شــهروندان که هــوای پاک و 

محیط زیست سالم اســت محقق شود، درحالی که 
امروز همه مردم از آالیندگــی می نالند و نمی دانند 
چــه کاری باید بکنند!وی بــا بیان اینکــه زمانی که 
خودروی غیراستاندارد با ســوخت غیراستاندارد در 
اختیار مردم قرار می گیرد چاره ای جز استفاده ندارند، 
افزود: فارغ از فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست، 
باید با اقدامات الزم به فکر ســالمتی مردم باشیم. 
وقتی محیط زیست یک صنعت را آالینده می بیند چرا 
از فعالیت آن جلوگیری نمی کند؟ عوارض آالیندگی 
که دریافت می کنید برای چه کاری هزینه می شود؟ 

باید یاد بگیریم مالحظات را کنار بگذاریم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعالم کرد:

اصفهان، استانی پیشرو در احداث خانه های 
محیط زیست

رییس مرکز تحقیقات سالمندی کشور خبر داد:

رسیدن حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند به تجرد قطعی
رییس مرکز تحقیقات سالمندی کشور با بیان اینکه اکنون حدود ۸0 تا ۹0 هزار سالمند در کشور ازدواج 
نکرده و به تجرد قطعی رســیده اند، گفت: حمایت از زنان سالمند، کمتر اســت و به دلیل اینکه ممر 
درآمدی ندارند، بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند.احمد دلبری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: طی سال های اخیر به علت افزایش امید به زندگی در افراد و وجود تکنولوژی ها و اتفاقات نو در 
حوزه بهداشت، درمان و پیشگیری، با افزایش سالمندان در کشور روبه رو بوده ایم که به نوعی موفقیت 
محسوب می شود. توجه به عمر افراد جامعه به تنهایی کافی نیســت و همزمان با افزایش سن، باید 
به کیفیت زندگی و سرویس های مورد نیاز آن ها نیز توجه شود.وی با بیان اینکه به  رغم افزایش سن 
افراد، توجه کافی به سالمت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آن ها نشده است، افزود: طی ۴0 سال 
گذشته درصد جمعیت سالمندان کشور دو برابر شــده و از پنج درصد در سال 1۳55 به 10 درصد طی 
سال 1۳۹5 و 1۴00 رسیده است. دو برابر شدن جمعیت سالمندان کشور، ۲0 سال به طول می انجامد، 
این بدان معناست که کشور آمادگی فراهم کردن سرویس های مورد نیاز این جمعیت را ندارد.رییس 
مرکز تحقیقات سالمندی کشور با بیان اینکه ایران در جهان و آسیا باالترین نرخ رشد سالمندی را دارد؛ 
اما با وجود سرعت باالی رشد جمعیت سالمندی، آمادگی برای رویارویی با این جمعیت درحال حاضر 
و آینده ای نزدیک وجود ندارد، تصریح کرد: اکنون حدود ۸0 تا ۹0 هزار سالمند در کشور ازدواج نکرده و 
به تجرد قطعی رسیده اند. براساس آمار ارائه شده توسط جمعیت شناسان، برآورد می شود جمعیت 
سالمند حال حاضر کشور در سال 1۴۳0 به بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر برسد.وی با بیان اینکه ۳0 
درصد از سالمندان کشور بدون همسر زندگی می کنند و این میزان در زنان به ۴۹ تا 50 درصد و در مردان 
به 10 درصد می رسد، تصریح کرد: زنانه شدن جمعیت از سایر موضوعاتی است که کشور درگیر آن است. 
حمایتی که از زنان سالمند می شود کمتر است و به دلیل اینکه فاقد ممر درآمد هستند، بیشتر در معرض 

آسیب قرار می گیرند؛ همچنین تابوی ازدواج مجدد در سن سالمندی برای مردان بسیار کمتر است.
 

در نهمین نشست مدیران سازمان های مدیریت پسماند کالن شهرها مطرح شد:

سازمان محیط زیست همراهی خوبی در زمینه مدیریت 
پسماند ندارد

معاون ســازمان انرژی های تجدیدپذیر وزارت نیرو گفت: امروزه بدون شــک حضور سازمان محیط 
زیست در عرصه مدیریت پسماند بسیار ضروری است، اما محیط زیست کشور با توجه به عزم ملی در 
این زمینه، حضور پررنگی ندارد.رضا صمدی در نهمین نشست مدیران و رؤسای سازمان های مدیریت 
پسماند کالن شهرهای ایران، اظهار کرد: خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدید پذیر همچون منابع 
خورشیدی، بادی و زیست توده ای از جمله اقدامات سازمان انرژی های تجدید پذیر »ساتپا« است 
که زیر نظر وزارت نیرو فعالیت می کند.وی ادامه داد: به دلیل اهمیت فعالیت نیروگاه های زیســت 
توده ای، دفتری تحت عنوان توسعه نیروگاه های زیست توده ای در وزارت نیرو ایجاد شده است که به 
کالن شهرها در زمینه احداث این نوع نیروگاه ها می تواند کمک شایانی کند.معاون سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر )ساتپا( وزارت نیرو با اشــاره به ضرورت مدیریت پسماند در شــهرها تصریح کرد: یک 
کیلوگرم زباله بیش از سه لیتر شیرابه تولید می کند، همچنین به ازای هر تن زباله 1۲00 کیلوگرم دی 
اکسید کربن تولید می شود، در این راستا بر اساس آخرین آمارهای رسمی سازمان های جهانی محیط 
زیست، دفن غیربهداشتی زباله از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه ای است.صمدی خاطرنشان کرد: 
بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده با مدیریت پسماند به روش های مختلف می توان انتشار 
گازهای گلخانه ای را ۸0 درصد کاهش داد.وی با بیان اینکه در زمینه خرید برق تولید شده از پسماندها 
به تازگی وزارت نیرو ابالغیه ای در رابطه با نرخ های جدید پایه صادر کرده است، گفت: قیمت نرخ جدید 
خرید برق در زمینه لندفیل 11 هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق، نرخ جدید بیوشیمیایی شامل 

انواع هاضم 15 هزار و ۶00 ریال و در زمینه ترمو شیمیایی مانند انواع زباله سوزها ۲۲ هزار ریال است.

خبر روزاخبار

 میزان تولد نوزادان
  نارس در اصفهان بیشتر
 از میانگین کشوری است

مدیر گــروه ســالمت خانــواده و جمعیت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: میزان 
تولد نوزادان نارس در جمعیت تحت پوشش 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان نســبت 
به میانگین کشــوری باالتر اســت.مرجان 
مشــکوتی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، در 
خصوص زایمان زودرس، اظهار کرد: به طور 
متوســط حاملگی معمولی حدود ۴0 هفته 
اســت، اگر نوزادی زودتر از ۳۷ هفته به دنیا 
بیاید، نوزاد نارس نامیده می شود.وی با بیان 
اینکه میزان تولد نــوزادان نارس در جمعیت 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نسبت به میانگین کشوری باالتر است، ادامه 
داد: در سال ۹۹ میزان بروز تولد نوزادان نارس 
11.0۶ درصد بود، این در حالی است که در سال 
1۴00 این عدد به 1۲.۲ درصد رسیده است، از 
سال ۹۷ تا 1۴00 افزایش موارد زایمان زودرس 
و تولد نوزاد نارس را شاهد بودیم که به دنبال 
آن موارد مرگ نــوزادان نیــز افزایش یافته 
است.مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: 
بر اساس بررسی های انجام شده، بیشترین 
دلیل موارد مرگ در دوران نوزادی مربوط به 
تولد نوزادان نارس است، زیرا بیشتر نوزادان 
نارس مشکالت تنفسی دارند که در بسیاری از 
موارد منجر به مرگ آن ها می شود.وی اضافه 
کرد: مطالعات انجام شــده نشان می دهد، 
میزان مرگ طی بســتری پــس از تولد در 
نوزادان رســیده و کامل که در هفته ۳۸ تا ۴0 
هفته بارداری بــه دنیا آمده باشــند، به طور 
تقریبی سه درصد است، اما به ازای هر هفته 
زایمان کــه زودتر از ۳۸ هفته باشــد، میزان 
مرگ نوزاد دو برابر می شــود، به طوری که در 
۳۷ هفته این میزان حدود 5.۹ درصد و در ۳۴ 
هفته به عدد 51.۷ درصد می رسد.مشکوتی 
خاطرنشــان کرد: نوزادانی که در ۳۴ هفتگی 
به دنیا می آیند در مقایســه با نوزادانی که ۴0 
هفتگی به دنیا می آیند ۲0 برابر بیشتر احتمال 

مرگ ومیر وجود دارد.

ی ولگرد هنوز در سطح شهر وجود  معضل سگ ها
دارد اما برای گربه ها نیز باید برنامه هدفمندی داشت 
تا جمعیت آنها به صورت تصاعدی افزایش نیابد و 
حاکمیت کشور استانداردهایی در نظر بگیرد تا جمعیت 

آنها از حد طبیعی خارج نشود 
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دستور قضایی برای دستگیری عوامل شهادت ۲ مدافع 
امنیت در اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت:دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری ضاربان ۲ 
مدافع امنیت در استان اصفهان صادر شده است.حجت االسالم والمسلمین جعفری درباره حوادث 
شامگاه چهارشــنبه در اســتان اصفهان گفت: بر اثر تیراندازی راکبان موتورسیکلت، ۲ مدافع امنیت 
بسیجی در اصفهان به شهادت رسیدند.وی افزود: در این عملیات تروریستی همچنین ۸ نفر از مردم 
و نیرو های بسیجی دیگر مجروح شده اند.رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: دستورات 
قضایی جهت شناسایی و دســتگیری ضاربان صادر شــده و ماموران به صورت ویژه در حال انجام 

عملیات شناسایی و دستگیری آن ها هستند.
 

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بسیجیان به شهادت رسیده بدون سالح بودند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از وزارت کشور خواست با برخورد قاطعانه و درخور 
توجه با متخلفان، امنیت را به کشور بازگرداند.حجت االسالم حسین میرزایی در خصوص اتفاقات 
در منطقه ملک شهر و شهادت دو تن از بسیجیان به دست اغتشاشگران اظهار کرد:بنا بر اخبار رسیده 
بسیجیان به شهادت رسیده بدون سالح بودند و طرف مقابل با گلوله مستقیم آن ها را مورد هدف قرار 
داده و به شهادت رسانده است.وی با تاکید بر اینکه ادامه این وضعیت قابل تحمل نیست، افزود: از 
ابتدا نیز برخورد های صورت گرفته با کسانی که با سالح سرد و گرم به جان مردم افتادند، افرادی را 
کشته و مجروح و شرایط ناامنی در جامعه را فراهم کردند، قابل قبول نبود که مصداق آن نیز حادثه 

تروریستی حرم حضرت شاه چراغ و حوادث اخیر بود.
 

تکذیب شهادت یکی از نیروهای یگان ویژه فراجای اصفهان
مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان شهادت یکی از نیرو های یگان ویژه فراجای اصفهان 
در اغتشاش های اخیر را تکذیب کرد.به تازگی خبری در فضای مجازی مبنی بر شهادت یکی از فرماندهان 
یگان ویژه در ناآرامی های اخیر منتشر شد که توسط مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان تکذیب 
شــد. این مرکز افزود: ســرهنگ اســماعیل چراغی از مصدومان حمله به نیرو های امنیتی، در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است، اماحال عمومی مساعدی ندارد.مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان تعداد مصدومان این نیرو را سه نفر اعالم کرد.   در پی آشوب اغتشاش گران و ایجاد 
نا امنی در ملک شهر و خانه اصفهان، دو نیروی بسیجی حافظ امنیت به نام محمدحسین کریمی و محسن 
حمیدی که در حال برقراری آرامش و امنیت در فلکه نگهبانی خانه اصفهان بودند توسط افراد مسلحی که 
به سمت مردم شلیک می کردند، به شهادت رسیدند. همچنین در این حمله مسلحانه تعدادی مجروح 

شدند و به بیمارستان انتقال یافتند که سرهنگ چراغی از فرماندهان یگان ویژه در زمره مصدومان است.
 

رونمایی از سامانه کامال هوشمند ارائه تسهیالت به ایثارگران 
در اصفهان

سامانه کامال هوشمند در حوزه اشتغال و کارآفرینی به ایثارگران نخستین بار در کشور در اصفهان رونمایی 
شد.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: ایثارگران پس از ثبت نام و ارائه توانمندی ها، مدارک 
تحصیلی، ظرفیت های فردی و مهارتی و سرمایه های خود در سامانه به صورت کامال هوشمند می توانند 
شغل های مناسب را انتخاب کرده حتی این سامانه می تواند بر اساس اطالعات موجود ایثارگر ،وی را 
برای گذراندن دوره ها راهنمایی کند.قاضی زاده هاشمی افزود: پس از طی مراحل در این سامانه مدارک 
ایثارگران برای دریافت تسهیالت از طریق سامانه به بانک های عامل فرستاده و تسهیالت تصویب شده 

و ایثارگران فقط برای ارائه مدارک و ضمانت ها به بانک مراجعه خواهند کرد.

با مسئولان جامعه

معاون سالمت اداره  کل دامپزشکی استان اصفهان هشدار داد:

افزایشبیماریهاریدرگربهها

معاون سالمت اداره  کل دامپزشکی اســتان اصفهان از افزایش بیماری 
هاری در گربه ها خبر داد و گفت: گربه حضور بیشتری در محیط زندگی 
انسان دارد و بیماری هاری در آن می تواند جامعه انسانی را بیشتر تهدید 
کند.علیرضا ادیبان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در ارتباط با 
افزایش بیماری  هاری در گربه ها اظهار داشت: تا یک ماه گذشته تعداد ۳ 
گربه هار در استان اصفهان گزارش شده بود؛ اما اخیرا این میزان به عدد ۴ 
رسیده و در شهرستان های کاشان، خوانسار، فوالدشهر و لنجان و اصفهان 
وجود دارد.در 5 سال اخیر فقط یک مورد گربه هار در استان داشتیم ولی 
وقتی ظرف چند ماه این میزان به چهار گربه افزایش یافت نگرانی هایی 

در این باره ایجاد شد.
معاون سالمت اداره  کل دامپزشــکی استان اصفهان با بیان اینکه هاری 
در گربه خطرناک تر از سگ و حیوانات حیات وحش است، گفت: گربه 
حضور بیشتری در محیط زندگی انسان دارد و می تواند جامعه انسانی را 
بیشتر تهدید کند؛ بنابراین بر این موضوع تاکید کردیم تا مسئوالن استانی 
و کشــوری همانطور که برای تعادل جمعیت سگ های بدون صاحب و 
پرسه زن برنامه دارند، برای گربه ها نیز برنامه ریزی شود تا در سال های 

آینده به معضل تبدیل نشوند.
وی اضافه کرد: در حدود یک ماه پیش این موضوع به استانداری اصفهان 
و سازمان دامپزشکی کشور اعالم شد که از نظر بیماری مشترک در استان 

اصفهان حائز اهمیت است.ادیبان تصریح کرد: معضل سگ های ولگرد 
هنوز در سطح شهر وجود دارد اما برای گربه ها نیز باید برنامه هدفمندی 
داشت تا جمعیت آنها به صورت تصاعدی افزایش نیابد و حاکمیت کشور 
استانداردهایی در نظر بگیرد تا جمعیت آنها از حد طبیعی خارج نشود و 

باعث بروز خطر بیماری برای جامعه انسانی نگردد.
وی در ارتباط با وضعیت این بیماری در شهر اصفهان تصریح کرد: در شهر 
اصفهان فقط یک مورد از این بیماری در گربه وجود داشته است.هاری 
بیماری بسیار خطرناکی اســت و ابتالی انسانی که واکسن آن را تزریق 

نکرده باشد می تواند موجب مرگ او شود.
معاون سالمت اداره  کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به خطرات این 
بیماری در گربه ها برای انسان عنوان کرد: اگر گربه به این بیماری مبتال 
شود به دلیل ارتباط راحت تر با انسان ها، بیشتر می تواند از طریق گازگرفتن 
و پنجه به علت لیس زدن موجب انتقال ویروس به انسان شود.وی افزود: 
ممکن است افرادی که مورد گزش و پنجه گربه قرار می گیرند این موضوع 
را جدی نگیرند و به مراکز درمانی مراجعه نکنند؛ اما پس از گذشت چند 
هفته یا چند ماه، ویروس از طریق اعصاب به مغز برسد و دیگر قابل درمان 
نباشد؛ این درحالی است که مردم گزش سگ را بسیار جدی می گیرند 
و برای درمان آن و انجام واکسیناسیون به سرعت اقدام می کنند.ادیبان 
تاکید کرد: مردم بدانند که پس از هر گزش یا پنجــه گربه باید به مراکز 

درمانی مراجعه کرده و نسبت به واکسیناســیون اقدام کنند و به راحتی 
از آن نگذرند.وی ادامه داد: مردم با غذا دادن دســتی به گربه ها موجب 
رشد و افزایش جمعیت آنها نشــوند؛ موضوع حیوان دوستی بسیار مهم 
است اما باید بدانند که در پی این اقدام چه خطراتی وجود دارد و نسبت 

به بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات آگاهی داشته باشند.
معاون سالمت اداره  کل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه مرکز 
نگهداری از گربه ها وجود ندارد، گفت: ما نگران مباحث بهداشتی گربه ها 
هستیم و اکنون که مواردی از ابتالی گربه ها به بیماری هاری گزارش شده 
مردم بدانند که در صورت مواجهه با حمله گربه باید به مراکز درمانی مراجعه 
کنند چراکه هر مورد مرگ در اثر بیماری هاری در انسان ها به دلیل مراجعه 
دیرهنگام آنها به مراکز درمانی بوده و با درگیر شدن افراد به بیماری دیگر 
نمی توان کمکی به آنها کرد.وی تاکید کرد: واکسیناسیون بیماری هاری 
باید انجام شود تا خطر ابتال انسان ها به آن کاهش یابد .ادیبان با اشاره به 
افرادی که در منازل خود از گربه نگهداری می کنند بیان کرد: اگر کسی در 
خانه به نگهداری از گربه می پردازد باید سیستم  مراقبتی آن را لحاظ کند، 
شناسنامه بهداشتی از طریق مراکز دامپزشکی تهیه کند، واکسیناسیون 
بیماری های گربه ای از جمله هاری را در زمان تعیین شــده انجام دهد و 
مباحث دارویی و معالجه بیماری های انگلی را در فواصل زمانی مناسب 

دنبال کند.

عکس: مهر
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منرکوردهارادنبالنمیکنم،رکوردهامنرادنبالمیکنند
بخشی از مصاحبه جنجالی کریستیانو رونالدو فوق ستاره منچستریونایتد با پیرز مورگان در چهارشنبه شب 
پخش شد.در طول برنامه، پیرز به محبوبیت قابل توجه رونالدو در مورد فروش پیراهن اشاره کرد و گفت: 
»پس از امضای قرارداد با منچستریونایتد، دو اتفاق در عرض ۲۴ ساعت رخ داد. یک اینکه در عرض ۲۴ 
ساعت رکورد فروش پیراهن در کل تاریخ را شکستی. در واقع یک پسر به نام لیونل مسی را شکست دادی. 
حتمًا از این بابت خوشحال بودی؟« رونالدو خندید و پاسخ داد: »البته که خوشحالم. همانطور که می دانی، 
من رکوردها را دنبال نمی کنم، رکوردها من را دنبال می کنند.«پیرز ســپس ادامه داد: »و دیگری توییت 
منچستریونایتد در مورد تو که دوباره به باشگاه برگشتی، بیشترین الیک در تاریخ توییتر را از آن خود کرد.« 
رونالدو افزود: »خوب است، همانطور که قباًل به شما گفتم لحظه خوبی بود و هیچ کس انتظارش را نداشت، 
زیرا به نظر من همه چیز در عرض ۷۲ ساعت تغییر کرد.«لحظاتی قبل، رونالدو فاش کرده بود که چقدر به 
بستن قرارداد با رقیب منچستریونایتد یعنی منچسترسیتی نزدیک شده بود. او گفت: »خب راستش خیلی 
نزدیک بود. اما همانطور که می دانی گذشته من در منچستریونایتد، قلبم، و البته سرالکس فرگوسن. این 
تصمیم آگاهانه بود. زیرا قلب صحبت می کند، با صدای بلند هم در آن لحظه صحبت می کند.«در مورد تاثیر 
سرالکس فرگوسن در این انتقال افزود: »فکر می کنم کلید اصلی بود. زیاد پشیمان نیستم.« از رونالدو 
پرسیده شد که آیا با سرمربی اسکاتلندی افســانه ای صحبت کرده بود، و او پاسخ داد: »بله با او صحبت 
کردم. او به من گفت: غیرممکن است که به منچسترسیتی بیایی. و من هم گفتم: چشم رئیس. بنابراین 

تصمیمم را گرفتم و دوباره تکرار می کنم که تصمیم خوبی بود و پشیمان نیستم.«
 

تصمیمنهایی»تنهاخ«درمورد»رونالدو«:دیگرنبینمت
صبح روز یکشنبه بود که بخش اول مصاحبه عجیب و تند کریستیانو رونالدو با پیرس مورگان منتشر 
شد و این مهاجم باتجربه در این گفت و گو، به تمامی ارکان باشگاه از جمله اریک تن هاخ به شدت حمله 
کرد. اغلب رسانه ها معتقدند کار رونالدو در اولدترافورد دیگر تمام شده و با این مصاحبه، دیگر امکان 
حضور او در ترکیب منچستریونایتد وجود ندارد. سایت ESPN در گزارشی مدعی شد اریک تن هاخ 
حتی تعطیالت خانوادگی خود را به دلیل پیامدهای مصاحبه عجیب رونالدو به تعویق انداخته و تاکید 
کرده این ستاره 3۷ ساله دیگر هرگز برای منچستریونایتد بازی نکند. سرمربی هلندی شیاطین سرخ 
احساس می کند که رونالدو در انتقاد از باشگاه و سرمربی بیش از اندازه پیش رفته و رفتار این بازیکن 
دیگر قابل تحمل نیست.اریک تن هاخ روز دوشنبه در جلسه ای مشترک با جوئل گلیزر، ریچارد آرنولد 
و جان مورتوگ، نظرات خود را در این خصوص بیان و تاکید کرد امکان بازگشت رونالدو به ترکیب دیگر 
وجود ندارد. همچنین گفته می شود که تعدادی از بازیکنان مهم رختکن نیز بابت این مصاحبه عصبانی 
شده  و احساس می کنند به آنها توهین شده است. اگرچه تن هاخ هنوز احساس می کند که رونالدو 
با انگیزه می تواند در نیم فصل دوم به تیمش کمک کند، اما او مایل نیست با حفظ این ستاره پرتغالی، 
اتحاد درون تیمی را قربانی کرده و زمینه نارضایتی دیگر بازیکنان را فراهم کند. بدین ترتیب بعد از حدود 
یک سال و نیم پس از بازگشت رونالدو به اولدترافورد، پرونده حضور او در این باشگاه بسته شده است.

 

مدعیاناصلیقهرمانیجامجهانیازنگاه»نیمار«
ستاره تیم ملی فوتبال برزیل از چهار تیمی ســخن به میان آورد که بیشرین شانس را برای کسب عنوان 
قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دارند.به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
تنها سه روز دیگر باقی مانده است. تیم ملی فوتبال برزیل بازیکنان بسیار خوب و سرشناسی در اختیار 
دارد و یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی قطر است.نیمار کاپیتان برزیلی ها 
از مدعیان اصلی عنوان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ســخن به میان آورد و گفت: جام جهانی پر از 
غافلگیری است. تیم هایی راهی مراحل باال می شوند که هیچ کسی پیش بینی آن را نمی کند و به همین 
خاطر پیش بینی کردن بسیار سخت است با این حال من بر این باور هستم که تیم های آرژانتین، آلمان، 

اسپانیا و برزیل راهی نیمه نهایی خواهند شد.

خبر  روز

3۲ بازیکنی که باید مراقب آنها بود؛

از»مسی«تا»طارمی«وستارهجوانانگلیسها
ایسنا: روزنامه CNN عربی در گزارشی از 3۲ بازیکنی در جام جهانی سخن به میان آورد که باید مراقب 
آنها بود. مهدی طارمی بازیکنی است که از تیم ملی فوتبال ایران درباره او سخن به میان آمده است.به 
گزارش ایسنا، CNN نوشت: تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ تنها سه روز دیگر باقی مانده است. در این گزارش 
می خواهیم درباره 3۲ بازیکنی سخن به میان بیاوریم که باید منتظر درخشش آنها در جام جهانی قطر 
بود؛ 3۲ بازیکنی که اگر مراقب آنها نبود می تواننــد کار حریف را تمام کنند.این گزارش درباره بازیکن 

خطرناک تیم ملی فوتبال ایران اینگونه توضیح داده است:

ایران
هیچ شــکی وجود ندارد که بازیکن خطرناک ایران که باید مراقب او باشیم، مهدی طارمی است که 
در  حال حاضر بهترین بازیکن فوتبال ایران در قاره اروپاســت. این بازیکن 3۰ ساله در پورتو عملکرد 
بسیار خوبی داشته اســت. او در ۱۸ بازی ای که برای پورتو در فصل جاری به میدان رفته است موفق 
به زدن ۱۱ گل و دادن ۷ پاس گل شده و همین باعث شده هواداران تیم ملی فوتبال ایران امید زیادی 
به درخشش این بازیکن در قطر داشته باشــند.این گزارش درباره بازیکنان مطرح تیم های هم گروه 

ایران هم نوشت:

انگلیس
هواداران تیم ملی فوتبال انگلیس روی درخشش استعداد بوروسیادورتموند یعنی بیلنگام شرط بندی 
کرده اند. این بازیکن تنها ۱۹ سال سن دارد اما یک جواهر واقعی اســت و درخشش او در دورتموند 
باعث شده مشتریان زیادی داشته باشــد. او در ربودن توپ، دریبل بازیکنان حریف و رساندن توپ 

به مهاجمان تبحر دارد.

آمریکا
جیوانی رینا پدیده ۲۰ ســاله جدید فوتبال آمریکاست که در بوروســیادورتموند بازی می کند. او در 
دورتموند عملکرد بسیار خوبی داشته و در ۱۶ بازی موفق به زدن دو گل و دادن دو پاس گل شده است.

ولز
فوتبال ولز برای درخشش در جام جهانی حساب ویژه ای روی برایان هــواداران تیم ملی 

پدیده ۲۱ ساله کرده اند. او در ناتینگهام فارست انگلیس عملکرد جانســون، 
درخشانی داشته است.و اما دیگر بازیکنانی که در این گزارش 
از آنها سخن به میان آمده است عبارتند از: اکرم عفیف از قطر، 

و  یســید از اکــوادور، کولیبالی از ســنگال، کا
فرانکی دی یانــگ از هلند، لیونل 
مسی از آرژانتین، سلمان الفرج از 
عربستان، لوزانو از مکزیک، روبرت 
لواندوفسکی از لهســتان، کریم بنزما از 
فرانسه، آرون موی از استرالیا، اریکسن از دانمارک، 
یوسف المساکنی از تونس، پدری از اسپانیا، جیسون بنت 
از کاستاریکا، موکوکو از آلمان، تاکفوسا کوبو از ژاپن، دی بروین 
از بلژیک، آلفونسو دیوس از کانادا، اشرف حکیمی از مراکش، 
لوکا مودریچ از کرواسی، وینیســیوس از برزیل، گرانیت ژاکا از 
سوئیس، فیلیپ کاستیچ از صربستان، فرانک زامبو از کامرون، 
کریســتیانو رونالدو از پرتغال، والورده از اروگوئه، توماس 

پارتی از غنا و هیون میون سون از کره جنوبی.

کافه ورزش

توپ را روی انگشتت بچرخان سردار؛

سردارآزمونبهدیداربا
انگلیسمیرسد؟

همــه منتظریــم تا لژیونــر بوندســلیگایی 
فوتبال ایران، هر طور کــه می تواند، بار دیگر 
قلب فوتبال دوستان ایرانی را در جام جهانی 
به دســت بیاورد.وقتی بــه عنــوان یکی از 
مســتعدترین فوتبالیســت های ایرانی، در 
۱۹ سالگی فرصت حضور در جام جهانی را از 
سوی کارلوس کی روش پیدا نکرد، هیچ کس 
حســرت این غیبــت را نخورد چــون همه 
می دانســتند این فوق ســتاره آینده فوتبال 
ایران، برای درخشــش در لبــاس تیم ملی 
نیاز چندانی به حضور در برزیل به عنوان یک 
نیمکت نشین مطلق ندارد.سردار آزمون اما در 
اولین تورنمنت بزرگش با تیم ملی بزرگساالن، 
چنان تبحری در گلزنی از خودش نشان داد 
که ســوپرگلش مقابل قطر بــرای باز ماندن 
دهان تمام تماشاگران از شدت تعجب کافی 
بود.مهاجــم بلندقامت گنبدی که بســیاری 
او را جایگزیــن دیگری برای علــی دایی در 
جمع ملی پوشان می دانســتند، اولین جام 
جهانی خودش را در ســال ۲۰۱۸ با کارلوس 
کی روش تجربه کرد و ایــن بار مهاجم اصلی 
ایران در همه بازی ها بود. ســردار که همواره 
یکی از محبوب ترین بازیکنان تیم ملی در بین 
فوتبال دوستان ایرانی محسوب می شود، در 
مقدماتی جام جهانی قطر هم نقشی پررنگ 
داشــت و با گل ها و پاس گل هایش یکی از 
بهترین های ایران در راه رســیدن به قطر بود.

درســت در روزی کــه همه منتطــر تقابل دو 
ایرانی در چمپیونزلیگ بودند، ستاره تازه وارد 
لورکوزنی هــا با یک آســیب دیدگی ناگهانی 
کادرفنی تیم ملی را به شــوک فرو برد.شاید 
ســتاره تیم ملی که چهل ویکمیــن گلش با 
لباس ایــران را در شــصت و پنجمین بازی 
ملی اش مقابل ســنگال به ثمر رساند، نتواند 
دیدار اول ایران مقابل انگلیس را از ابتدا شروع 
کند اما همه منتظریم تا لژیونر بوندسلیگایی 
فوتبال ایران، هر طور کــه می تواند، بار دیگر 
قلب فوتبال دوستان ایرانی را در جام جهانی 

به دست بیاورد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

ژستهایجالب
بازیکنانتیمملی
درتصاویرفیفا

در آستانه شــروع جام جهانی، 
بخــش رســانه ای فدراســیون 
جهانی فوتبال مراسمی برای ثبت 
تصاویر مورد نیاز خود از بازیکنان و 
تیم های حاضر در رقابت ها ترتیب 
داده که بازیکنان تیم ملی ایران 
هم در روز سه شنبه در این مراسم 

حضور یافتند.

خطایهندناگهانیبرایدروازهبانملیپوشدردسرسازشد
دیدار تدارکاتی ایران و تونس درحالی با شکست ۲ برصفر کشورمان به پایان رســید که هر دو گل را سیدحسین حسینی دریافت کرد!کاپیتان و دروازه بان اول 
استقالل حاال در تیم ملی هم تبدیل به گلر ذخیره علیرضا بیرانوند شده و توانسته است با درخشش در بازی های دوستانه تیم ایران، توجه کارلوس کی روش را 
به خود جلب کند. به نظر هم می رسد سیدحسین حسینی باالتر از امیر عابدزاده و پیام نیازمند در تیم ملی قرار گرفته باشد اما...در بازی دوستانه ایران و تونس 
اشتباه یک استقاللی کار حسینی را سخت تر کرده باشد. در دقیقه ۶۲ بازی دوستانه با تونس، ابوالفضل جاللی مدافع چپ استقالل و تیم ملی خطای هند کرد و 
ضمن دادن یک پنالتی به حریف از زمین اخراج و تیم ایران را ۱۰ نفره کرد.حسین حسینی هم که از دقیقه ۶۰ وارد زمین شده بود ۲ دقیقه بعد از روی نقطه پنالتی 

گل خورد و یک گل دیگر هم اواخر بازی دریافت کرد تا هر دو گل را او از تونس خورده باشد!

مهدی تاج در ســمینار ساالنه افســران صدور مجوز باشــگاهی اظهار داشت: 
»استاندارد ســازی فوتبال یکی از مهم ترین اهداف کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفاست و به همین دلیل از دو دهه پیش بحث مجوز باشگاهی در فیفا شروع 
شده و از سال ۲۰۱۰ این مساله در آسیا هم رسما آغاز شده است.«وی ادامه داد: 
»فوتبال ایران هم از همان ابتدا پیشرو در این مسئله بود، اما متاسفانه به مرور 
هرچه استانداردها سخت تر شــد فوتبال ما از این استانداردها فاصله بیشتری 
گرفت. در گزارشی که کنفدراسیون فوتبال آســیا منتشر کرده است در کل آسیا 
به دلیل شــیوع ویروس کووید ۱۹ درآمد باشگاه های آسیادر سال ۲۰۲۰ نسبت 
به سال ۲۰۱۹، حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و به تبع آن باشگاه های آسیا 
هزینه های خود را هم 3۰ درصد کاهش داده اند، اما فقط در ایران و یک کشــور 
دیگر هزینه های دستمزد بازیکنان در ســال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ بیش از 
۵۰ درصد افزایش داشته اســت و این موضوع استاندارد نیست. همین مسئله 
 CAS باعث شده متاســفانه فوتبال ایران تعداد بسیار زیادی پرونده در دادگاه
داشته باشد.« مهدی تاج ادامه داد: »خوشبختانه اخیرا اتفاقات خوبی در بخش 
صدور مجوز فدراســیون فوتبال در حال رخ دادن است. اولین هدف این کمیته 

رفع تعلیق بود که خوشبختانه با فعالیت های مستمر دکتر زارعی و همکارانشان 
در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. گام بعدی کمیته شــروع چرخه مجوز 
برای تیم های لیگ برتر و لیگ یک فوتبال است که با این سمینار این مسیر هم 
خیلی قوی شروع شده است. در همین جلسه افسر مجوز باشگاهی و مدیران 
مالی همه تیم های لیگ برتر حضور دارند. نمایندگان ده باشگاه لیگ هم در این 
جلسه حضور دارند که نشان می دهد کار به خوبی شروع شده است. خوشبختانه 
دیدم که نمایندگان فوتبال بانوان و فوتسال هم در این جلسه حضور دارند. علی 
رغم اینکه برای ســال آینده اخذ مجوز برای فوتســال و فوتبــال بانوان الزامی 
نیست، ولی باید از همین االن که کار اختیاری است قوی شروع کنیم و به تدریج 
پیش برویم. فدراسیون فوتبال شرکت تمام باشگاه های لیگ برتر و لیگ یک 
را در فرآیند صدور مجوز و اخذ مجوز مربوطه برای فصل بعد را الزامی می داند و 
اگر باشــگاهی در این زمینه خوب عمل نکند قطعا مطابق جرایم انظباطی آیین 
نامه مجوز باشگاهی برخورد خواهد شــد و حتی حذف از لیگ هم در این آیین 
نامه دیده شده است. تاج: از اعضای رکن صدور مجوز خواسته ام کامال جدی و 
براساس استاندرادها تصمیم بگیرند.«وی در پایان گفت: »فدراسیون فوتبال 
رکن صدور مجوز فدراسیون فوتبال، یکی از ارکان کامال مستقل فدراسیون است 
و حتی من به عنوان رییس فدراســیون هیچ گونه دخالت و توصیه ای در مورد 
تصمیمات این رکــن نخواهم کرد و از اعضا این رکن خواســته ام کامال جدی و 

براساس استاندرادها تصمیم بگیرند.«

    هشدار مهم »مهدی تاج« به باشگاه ها؛

حذفتیمهایبدونمجوزازلیگبرتر

 کارشناس فوتبال دنیا :

ایران پس از انگلیس می تواند رویایش را رنگ واقعیت ببخشد 
کارشــناس فوتبال دنیا با بررسی شــرایط تیم های 
حاضر در گــروه B جام جهانــی ۲۰۲۲ گفت: تیم ملی 
ایران پس از انگلیس می تواند رویایش را رنگ واقعیت ببخشــد.به 
گزارش خبرنگار مهر، شــروع رقابت های جام جهانی  ۲۰۲۲ بار دیگر 
نگاه اهالی فوتبال را به خود جلب کرده اســت تــا تیم های حاضر در 
این دوره مســابقات برای تحقق اهداف خــود در مهم ترین تورنمنت 
فوتبالی تالش کنند.تیم ملی فوتبال ایــران که صعودی زودهنگام از 
مرحله انتخابی قاره آســیا به این دوره از رقابت ها داشت برای تحقق 
رویای صعود خود به دور حذفی این مســابقات با انگلیس، آمریکا و 

ولز همگروه است.
»گابریل تان« خبرنــگار و تحلیل گر فوتبال که برای پوشــش خبری 
و بررسی شرایط تیم ها به کشور قطر ســفر کرده است در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، وضعیت این گروه را مسیری دشوار برای مدعی عنوان 
قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ و سه تیم ایران، آمریکا و ولز توصیف کرد 

که در پی می خوانید:

ساوتگیتودیوانههایفوتبالانگلیس!
کارشناس فوتبال در رسانه »ESPN« درباره نخستین بازی تیم ملی 
ایران مقابل انگلیس گفت: حقیقت برای هواداران فوتبال ایران در این 
باره کمی سخت است. انگلیس یکی از بهترین نسل های فوتبالی اش 
را در اختیار دارد. آنها تجربه فینال جام ملت های اروپا را سال گذشته را 
پشت سر گذاشته اند و حاال با تیمی نسبتًا کامل تر برای رسیدن به جام 
جهانی در قطر هستند. گرت ساوت گیت تحقیقات خود درباره بازی در 
قطر را از مدت ها پیش آغاز کرده بــود. او می داند چیزی جز قهرمانی 
نمی تواند دیوانه های فوتبال در انگلیــس را راضی کند. انگلیس برای 

جام در قطر است.
تحلیل گر فوتبال جهان افزود: رسیدن به مهم ترین جام فوتبال آرزوی 
انگلیسی ها شده اســت. آنها خیلی وقت اســت به این جام نزدیک 
هم نشــده اند. قطعا این تیم برای قهرمانی در قطر اســت و کار برای 
حریفانش واقعا ســخت اســت. بازی اول برای تیم هایی که چنین 
فکری را طی چند ماه گذشته در ذهن مربیان و بازیکنان خود پرورش 

داده اند اهمیت زیادی دارد.

انگلیسشانسدارداما...
»تان« درباره تقابل ملی پوشان فوتبال ایران با سه شیرها تصریح کرد: 

روی کاغذ همه شــانس های پیروزی با انگلیس است؛ اما فوتبال در 
زمین چمن است و لحظه های حساس قرار است تعیین کننده پیروز 
میدان باشــد. تیم ملی ایران با کارلوس کی روش نشــان داده است 
سخت گل خوردن را می تواند آموزش دهد. سبک فوتبالی کی روش 
هم مشخص اســت. بنابراین فکر می کنم انگلیس با وجود تمام این 
اتفاقات بازی سختی را داشــته باشــد. فکر می کنم زمان گلزنی در 

همین بازی نیز مهم باشد.
 اگر ایران بتواند در نیمه اول دروازه اش را حفظ کند نیمه دوم برای ضد 
حمله روی دروازه انگلیس فراهم می شود. سطح فنی بازیکنان ایرانی 
مطلوب است.او در ادامه به تمجید از ســتاره های فوتبال ایران نظیر 
مهدی طارمی، سردار آزمون و علیرضا جهانبخش پرداخت و گفت: آنها 

بهترین های ایران هستند.
 باشــگاه های بزرگی که این بازیکنان حضور دارنــد ذهن متفاوتی را 

برای بازی کــردن در جام جهانی قطر و تمــام دیدارهای بزرگ ایجاد 
کرده است. ایران یکی از بهترین نســل های فوتبالی اش را در اختیار 
دارد و من فکر می کنم ســطح فنی مطلوب به اردوی تیم ملی ایران 

رسیده است.

ایرانبرایصعودآمادهاست
وی با اشــاره به تقابل ایران با آمریکا و ولز یادآور شــد: من شانس 
دوم شــدن در گروه B را برای ایــران قائلم. تیم ملی ایــران یکی از 
مطلوب ترین هاست. آنها می توانند رؤیای خود را با بازی خوب مقابل 
آمریکا و ولز برآورده کنند. شرایط جســمانی و روحی تیم ها تا لحظه 

آخر خیلی مهم است. 
ایران در این دوره می تواند خواسته های تاریخی خود را برآورده کند. 
البته فکر می کنم آمریکا و ولز هم شــرایط خیلی خوبی دارند و قطعا 



نایب رییس شورای اسالمی شهر:

اتوبوس داریم، راننده نداریم!
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تعدادی اتوبوس درون شهری وجود دارد که راننده 
ندارد و از شهروندان عالقه مند درخواست داریم به شرکت واحد اتوبوسرانی مراجعه کنند تا عالوه 
بر رفع مشکل اشــتغال خود، مشکالت 
شهر و شهروندان دیگر نیز کاهش یابد.

ابوالفضل قربانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: یکی از ملزومات بهبود 
حمل ونقل ســطح شــهر، طرح جامع 
مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک در 

شهر و مناطق مختلف است.
وی ادامــه داد: مقدمــه اجــرای طرح 
مطالعات جامــع حمل ونقل و ترافیک، 
به دســت آوردن داده هــای صحیح از 
وضعیت موجود حمل ونقلی و ترافیکی اســت کــه به همین منظور بایــد از روش های متعددی 

استفاده شود و یکی از آنها، آمارگیری نحوه مسافرت های درون شهری است.
نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: در راســتای آمارگیری حمل ونقل 
اصفهان، پاسخ ســواالتی همچون بیشترین مســافر از کدام نقطه شــهر به کدام نقطه جابه جا 
می شوند، چه ساعتی بیشترین مسافرت درون شــهری انجام و از چه وسیله ای به چه منظوری 

استفاده می شود و اینکه برگشت مسیر چگونه انجام می شود، را باید پیدا کرد.
وی با بیان اینکه آماربرداری همچون برای سایر فعالیت ها برای مدیریت حمل ونقل و ترافیک نیز 
الزم است، گفت: در همین راســتا و برای اجرای طرح جامع مطالعات جامع حمل ونقل اصفهان 
باید این اقدام ایجاد شــود.قربانی با بیان اینکه این اقدام تا پایان ســال جاری و پس از پایان 
جام جهانی انجام خواهد شــد، گفت: حوزه حمل ونقل پس از فراهم شدن مقدمات الزم شامل 
هماهنگی با دستگاه های ذی ربط، آمارگیری حمل ونقل و ترافیک را آغاز خواهد کرد.قربانی تاکید 
کرد: مقدمات هماهنگی با دســتگاه ها به ویژه دریافت مجوز انجام شده است و با توجه به اینکه 
دانش آموزان بخش عمده ای از جامعه آماری را تشکیل می دهند، هماهنگی با اداره کل آموزش 
و پرورش نیز در حال انجام است.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه این آمارگیری، مقدمه یک طرح بزرگ تر اســت، هر چقدر تالش شــود که این اطالعات 
به درستی برداشت شود، باعث موفقیت آمیزتر شــدن طرح جامع حمل ونقل و ترافیک اصفهان 
خواهد شد.وی با بیان اینکه طرح جامع مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک با استفاده از تمام 
تجربیات شهر و مدیریت شهری اصفهان و شهرهای بزرگ کشــور اجرا می شود، افزود: آخرین 
طرح جامع حمل ونقل ترافیک اصفهان، مربوط به حدود ۱۰ سال قبل است، اما تغییرات در حوزه 
حمل ونقل با سرعت بسیار زیاد در حال انجام است، لذا باید این آماربرداری ها و طرح جامع هر 

۱۰ سال به روزرسانی شود که موعد آن رسیده است.
قربانی تصریح کرد: اینکه ناوگان حمل ونقل عمومی شهر اصفهان کمبودهایی دارد، سخنی منطقی 
و درست است، اما تالش مدیریت شهری برای افزایش ناوگان است. البته ابتدای فعالیت دوره 
ششم مدیریت شهری، این ناوگان حدود ۶۵۰ دستگاه اتوبوس داشت که در حال حاضر به حدود 
۹۰۰ دستگاه رسیده است.وی تاکید کرد: در تالش هســتیم که ناوگان اتوبوسرانی را تا پایان سال 
جاری به هزار دستگاه برسانیم و در نظر داریم تعداد این ناوگان با افزایش قابل توجه در سال آینده 
به ۱۴۰۰ دستگاه برسد.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نیاز شدید اتوبوسرانی 
به راننده اتوبوس، گفت: تعدادی اتوبوس درون شــهری وجود دارد که راننده ندارد و از شهروندان 
عالقه مند درخواست داریم به شرکت واحد اتوبوسرانی مراجعه کنند تا عالوه بر رفع مشکل اشتغال 

خود، مشکالت شهر و شهروندان دیگر نیز کاهش یابد.

خبر  روزخبر

آغاز عملیات اجرایی نیمی 
از پروژه های مصوب 
شهرداری اصفهان 

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: 
عملیات اجرایی ۵۰ درصد پروژه های مصوب 
امسال شــهرداری اصفهان تاکنون آغاز شده 
است و طرح های باقی مانده نیز تا پایان سال 
آغاز خواهد شد.اصغر کشاورز راد افزود: ۶۰۰ 
طرح مختلف عمرانی برای سال ۱۴۰۱ در نظر 
گرفته است که بخشی از سوی شهرداری های 
مناطق با توجه به اختیاراتی کــه دارند، اجرا 
می شود و بخشی از سوی دیگر مجموعه های 
شهرداری تکمیل خواهد شد.وی ادامه داد: 
احداث خیابــان و پارکینــگ، مجموعه های 
فرهنگی، ساماندهی معابر و ساخت پل های 
زیرگذر و روگــذر ازجمله مهم ترین طرح های 
امسال شهرداری اصفهان است.معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان با اشاره به چهارمین 
حلقه)رینــگ( ترافیکــی ایــن کالن شــهر 
به عنــوان یکــی از اصلی تریــن پروژه های 
شهری خاطرنشان کرد: این طرح در بخش 
اجرا و تملک نیازمند حــدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار اســت و بخش قابل توجهی از 
این رقــم را برای تملک و آزادســازی اراضی 
و منازل مســکونی که در مســیر پروژه قرار 
دارد، اختصاص داده ایم.کشــاورز راد بابیان 
اینکه این پروژه به طول حدود ۷۸.۲ کیلومتر 
مناطق و شــهرهای مختلف اطراف اصفهان 
را پوشــش می دهد، تصریح کرد: اجرای آن 
نقش اساسی در آسان ســازی عبور و مرور و 
بهبود اوضاع ترافیکی در به ویژه شمال و شرق 
اصفهان دارد.معاون عمران شــهری شهردار 
اصفهان ادامــه داد: چهارمین حلقه ترافیکی 
اصفهان در محدوده های مختلف شهرداری 
قرار دارد و بخشی نیز در حریم شهرستان های 
دیگر مانند برخوار و خمینی شــهر قرارگرفته 
است.کشــاورز راد اظهار داشــت: این طرح 
هم زمان با آزادســازی اراضی جلو می رود و 
به دلیل صــرف زمان برای ایــن اقدام مدت 
اجرای طرح افزایش می یابــد، اما تکمیل و 
بهره برداری تمام بخش های این پروژه تا سه 

سال آینده دور از ذهن نیست.
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    چین  و چروک های سیمای گنبد بابا رکن الدین در اصفهان خودنمایی می کند؛

   فراز و فرود روزگار یک گنبد زیبا
از میان گنبدهای فیروزه ای اصفهان، گنبــد بابا رکن الدین به 
لحاظ معمــاری و فرم هرمی اش خاص و مورد توجه اســت؛ 
اثری صفوی که بر مزار یک عارف قرن هشتم بنا شده و در گذر از خیابان آزادگان، 
از کناره جنوبی تخت فوالد، نگاه ها را میخکوب تماشای خود می کند.رهگذران و 
سرنشینان اتومبیل ها در خیابان آزادگان، ناخودآگاه بیننده موزه روباز و پهناور تخت 
فوالد می شوند که بیش از همه، گنبد برافراشته و هرمی بابارکن الدین در پیشانی 
آن خودنمایی می کند؛ از این رو چین های نشسته بر سیمای این گنبد خاص به 
راحتی مشهود است و هنگام شب به دلیل شیوه  نورپردازی و خاصیت ایجاد سایه، 
برجســته تر نمود می کنند؛ اتفاقی که تعجب و نگرانی برخی دوستداران میراث 
فرهنگی را در پی داشته است.گنبد اثر تاریخی  بابارکن الدین اصفهان آخرین بار 
در ســال های اولیه دهه ۸۰ مرمت؛ یا به تعبیری نوسازی شده است. اقدامی که 
در همان زمان منتقدانی هم داشت اما به روایت محمد تقی قنبری، استاد کاشی 
کاری که گنبد را مرمت کرده، به توصیه مرحوم علی اصغر شعرباف، استاد مرمت 
سنتی بناهای تاریخی انجام گرفت.بنابراین باید گفت حداکثر ۱۷ سال از مرمت 
گنبد بابا رکن الدین گذشته است، مدت زمانی که به گفته برخی کارشناسان مرمت، 
برای آسیب دیدن بنا بسیار زود است.اما چند نکته بیشتر از هرچیز موجب نگرانی 
شده، اینکه گنبد در شرایطی اســت که عوارض فرونشست بر جداره های بقعه به 
چشم می خورد و آثار رطوبت از سقف گنبدخانه یعنی گنبدداخلی هم دیده می شود 
و مهم تر اینکه با کارنامه مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا... و گنبد مسجد جامع 
عباسی، اگر بنا بر مرمت دوباره گنبد بابا رکن الدین باشد، چه سرنوشتی در انتظار 
این گنبد زیبای اصفهان خواهد بود؟!آن طور که مرتضی فرشته نژاد، پیشکسوت 
مرمت و استاد بازنشسته دانشگاه هنر اصفهان به ایرنا گفت: گنبد بابا رکن الدین 
یک بار در دوران پهلوی اول و در زمــان مرحوم جواد مجدزاده صهبا، رییس وقت 
اداره عتیقه جات اصفهان مرمت شــده است. مجد زاده بعدها وصیت می کند که 

در ورودی گنبدخانه بقعه بابارکن الدین به خاک سپرده شود، که چنین هم شد.
به روایت فرشته نژاد اما در ســال ۷۴ مرمت دیگری با تعویض کاشی ها بر روی 
گنبد انجام شد که در برخی قسمت ها، کاشی ها تراشیده و لوله های داربست داخل 
بدنه گنبد شده بود؛ فرشــته نژاد که خود منتقد این شیوه مرمت بود، از سال های 
۸۲ تا ۸۵ ناظر مرمت، ســاماندهی و طراحی های مجموعه تاریخی، فرهنگی و 

مذهبی تخت فوالد شد.

   ناظرین باید متبحر باشند تا کار به بیراهه نرود
فرشته نژاد معتقد است که نباید کاشــی های گنبد بابا رکن الدین بعد از ۱۵ یا ۱۶ 
سال مرمت، پله پله شود؛ پله پله شــدن یعنی اینکه کاشی و الیه مالتش از گنبد 
جدا  بوده اند و به خاطر ترکه هایی که در آن گذاشته اند هنوز نریخته اند. اما مسئله 
این است که نباید در کمتر از ۲۰ ســال این اتفاق بیفتد و کاشی ها تبله کند.وی از 

شــرایط فعلی مرمت آثار تاریخی اصفهان انتقاد کرد و گفت: کارها پیمانی شده 
است و دست به دست می چرخد و کسی هم نیست که روی کارشان نظارت کند؛ 
مرمت این آثار ارزشمند باید زیر نظر ناظرانی باشد که کار به بیراهه نرود ؛ در کارهای 
پیمانی هر که ارزان تر بگیرد، کار را بــه آن می دهند و به کیفیت و نظارت فکر نمی 
کنند؛کار پیمانی هم باید ناظر قوی داشته باشد نه اینکه دوربین دست شان بگیرند 
و تماشا کنند؛ اگر این طور باشــد که هر کس دوربین دستش بگیرد، ناظر است! 

ناظر کار نداریم وهیئت نظارت فرمالیته است!

   از صفر تا صد آخرین مرمت گنبد بابا رکن الدین
اما ماجرای تعویض کاشی های گنبد بابا رکن الدین در سال های اولیه دهه ۸۰ به 
روایت محمد تقی قنبری، استاد کاشــی کاری که مرمت گنبد را با نظارت محمد 
کریم متقی بر عهده داشته این است که آن زمان کاشــی های گنبد با زیرسازی 
هایش از بین رفته بود و او به پشتیبانی مرحوم استاد علی اصغر شعرباف از اساتید 

برجسته معماری و مرمت سنتی، کاشی ها را برچیده و کاشی ها را نو کرده است.
قنبری در گفت و گو با ایرنا معتقد است، آنچه به احتمال باعث موج برداشتن یا 
تبله کردن کاشی های گنبد بابا رکن الدین شــده، نفوذ رطوبت است و اگر ترک بر 

گنبد نباشد، کاشی ها تاچند سال دیگر هم می توانند دوام بیاورند.
این هنرمند کاشیکاری اصفهان با گریزی به سال های اولیه دهه هشتاد که مرمت 
گنبد را بر عهده داشته است، گفت: تعدادی از کارشناسان می گفتند باید کاشی ها 
را یکی یکی دربیاورید و مرمت کنید و دوباره ســرجای خودش بگذارید، بحث و 
جدل ها زیاد بود که اگر این کار انجام شود، داربست باید سال ها روی گنبد بچرخد.

وی افزود: از بزرگ ترین کارشناس آن دوره که ســرآمدتر از او نبود، یعنی استاد 
علی اصغر شعرباف که استادم بود و سال ها پیش او درس می گرفتم خواستم مرا 
از این شرایط نجات دهد و هرچه بگوید همان را انجام بدهم، وقتی روی داربست 
رفت و دید که زیر کاشی ها حدود ســی، چهل سانت گچ مرده است، نظرش این 

بود که باید کاشی های کل گنبد جمع شود.
آن طور که قنبری به ایرنا گفت،عاقبت بنا بر اساس نظر استاد شعرباف، کاشی ها 
جمع و زیر کاشی ها سبک سازی شد. کاشی های پیشین را هم، در گونی به انباری 
که در تخت فوالد بود منتقل کردند.وی افزود: کاشی ها ترک داشت و پوسته کرده 
بود و قابل استفاده هم نبود؛ بنابراین ساخت کاشی های جدید را به مرحوم آقای 
ایلیا که در تولید این نمونه کاشی استاد بود ســپردیم. آقای ایلیا هم طبق نمونه 

کاشی های گنبد، کاشی ها را ساخت و در کاشیکاری گنبد استفاده شد.
قنبری با گریزی به گذشته و عکس سیاه و سفید گنبد مسجد شیخ لطف ا... که 
مرحوم استاد محمود ماهرالنقش، استاد و پژوهشگر مرمت و معماری سنتی به 
او نشــان داده بود، گفت: گنبد  مقبره بابارکن الدین کاشی صفوی نداشت؛ چون 
پیشتر هم مرمت شده بود. اســتاد ماهرالنقش عکسی از گنبد شیخ لطف ا... از 

دوران پهلوی اول، به من نشان دادند که گنبد آجری بود و کاشی نداشت.
وی با اشاره به اینکه بســیاری از آثار شــاخص تاریخی اصفهان در پهلوی اول و 
اوایل پهلوی دوم مرمت شده است،گفت: کاشی های گنبد بابارکن الدین صفوی 
نبودند، کاشی های گنبد مسجد جامع عباسی و گنبد مدرسه چهارباغ هم متعلق 

به خودشان نبود.
قنبری درباره شرایط فعلی گنبد بابارکن الدین افزود: ۱۶ یا ۱۷ سال از مرمت گنبد 
گذشته است و امکان دارد پشت کار آب افتاده باشد و گچ ها همین طور که به مرور 
دو نم می شوند،کاشــی ها یک مقدار بازی می کنند که به صورت موج خودش را 

نشان می دهد؛ ولی فکر نمی کنم کاشی ها جدا شده باشند.
وی معتقد است که اگر ترک های عمیق روی کاشی ها باشد، نیاز به مرمت است 
چرا که درزها باعث نفوذ آب بیشتری می شود و مشــکل گنبد را بیشتر می کند.

حلقه های »سازو« در معرق نگه دارنده است و باعث دوام بیشتر می شود ولی 
اگر ترک های عمیق وجود داشته باشد، باید به فکرش بود.

قنبری با انتقاد از شیوه نگهداری از گنبد و بقعه بابارکن الدین گفت: در عکس ها 
دیدم که کاشــی های لچکی باالی قوس ها ریخته اســت. این کاشی ها قیمتی 
است، چرا کسی دل نمی سوزاند! کاشــی ها را پیدا کنند، مرمت کنند یا بسازند و 
نصب کنند. آنقدر معطل می کنند تا بقیه کاشی ها هم بیفتد، بعد افسوس بخورند.

   مشکل از رطوبت است، پیگیر هستیم
در همین باره اما علیرضا ایزدی به خبرنگار ایرنا گفت که مجموعه فرهنگی تخت 
فوالد ماجرا را با آنها در میان گذاشته و اداره میراث فرهنگی هم در روزهای اخیر از 

تخت فوالد بازدید داشته است.

وی افزود: پایش آثاری از جمله تخت فوالد را در دستور کار داریم. با وجود تاخیر در 
ابالغ اعتبار مصوب میراث فرهنگی، ابالغ اعتباری ظرف یک یا دو هفته آینده قرار 
است انجام شود تا بتوانیم یکسری کارها را انجام بدهیم و به یاری خدا بتوانیم در 
سال مالی جاری تا پایان تیرماه، کارهایی را برای بناهایی از جمله بقعه بابا رکن 

الدین انجام دهیم.
ایزدی گفت: تبله شدن کاشی های گنبد به طور کامل مشهود است؛  بناهایی که 
وضعیت شان به این شکل شده، باید مرمت شــود، سال هاست که در بقعه بابا 

رکن الدین کاری انجام نگرفته و حاال باید در این رابطه اقدام کنیم.
وی با اشــاره به اینکه باید مرمت گنبد بابا رکن الدین به صورت مشارکتی انجام 
شود، افزود: بیشــتر از هرچیز بحث  ناکش های بنا مد نظر ما قرار دارد. باید یک 
سنداژ انجام بدهیم تا بدانیم وضعیت ناکش بنا به چه شکل است. به نظرم آنچه 

باعث تبله شدن کاشی های گنبد شده، رطوبت است.
ایزدی گفت: باید ابتدا روی کانال رفع رطوبت و ناکش بنا بررسی و برنامه ریزی 
 کنیم و بعد کاشی های گنبد را در دستور کارمان می گذاریم و به صورت مشارکتی 

کار را انجام خواهیم داد.
گنبد هرمی و فیــروزه ای بقعه بابا رکن الدین یکی از قدیمــی ترین و زیباترین 
بناهای تخت فوالد اســت و همین طور می توان گفت یکــی از گنبدهای زیبا و 
متفاوت شهر اصفهان به لحاظ معماری گنبد محسوب می شود. بابارکن الدین 
عارف قرن هشتم اســت و به دلیل مقام و مرتبه ای که در عرفان و تصوف داشته 
شاه عباس بقعه و گنبد با شکوهی در خور شأن و منزلت او بر آرامگاهش بنا کرده 
است. گنبد مقبره بابا رکن الدین به شــکل هرم دوازده ترک و به رنگ فیروزه ای 

است که با گذر از خیابان آزادگان در مجموعه تخت فوالد خودنمایی می کند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: در نهمین نشست مدیران سازمان های 
مدیریت پسماند کالن شهرها، طرح هوشمندسازی 
جمع آوری پسماند و شــیوه نامه مدیریت جز ویژه 
پسماند عادی بررسی شــد.غالمرضا ساکتی اظهار 
کرد: مجمع کالن شــهرهای ایران دارای چند کمیته 
اســت که هر کدام به صورت تخصصی به بررســی 
و پیگیــری موضوعــات مربــوط به شــهرداری ها 
می پردازند؛ یکی از این کمیته ها، مدیریت پســماند 

اســت که چالش ها و موضوعات مربــوط به حوزه 
پسماند در کشــور را بررســی کرده و با هم فکری و 
مشاوره های الزم برای رفع آن ها راهکار ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه اعضای اصلی این کمیته نمایندگانی 
از سازمان شهرداری ها و مدیران عامل سازمان های 
مدیریت پســماند کالن شــهرهای کشــور هستند، 
ادامه داد: نشســت مدیران و رؤسای سازمان های 
مدیریت پســماند کالن شــهرهای ایران به صورت 
فصلی برگزار و بر این اســاس شــیوه نامه فعالیت 
این ســازمان تدوین می شــود.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
بررسی طرح هوشمندســازی جمع آوری پسماند، 
بررسی شیوه نامه مدیریت جزو ویژه پسماند عادی، 

ارائه اقدامات ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان، موضوعات مرتبط بــا بودجه ۱۴۰۲ و برنامه 
توسعه و الزامات حوزه پسماند از محورهای نشست 
بود.در نهمین نشست مدیران و رؤسای سازمان های 
مدیریت پسماند کالن شهرهای ایران که به میزبانی 
اصفهان برگزار شد، »حمیدرضا طهوری« مشاور وزیر 
کشور در امور فناوری، »حســین جعفری« معاون 
هماهنگی امور کمیسیون های مجمع کالن شهرهای 
ایــران، »علی نجفــی« رییس کمیســیون محیط 
زیست و خدمات شهری مجمع کالن شهرهای ایران، 
»ســیدحبیب راضی« مدیرکل هماهنگی خدمات 
شهری سازمان شــهرداری ها و »مسعود احمدی« 

مشاور رییس سازمان شهرداری ها حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری: 

طرح هوشمندسازی جمع آوری پسماندها بررسی می شود

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار:

جلب مشارکت مردم در مدیریت پسماند ضروری است
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: جلب مشــارکت مردمی در زمینه مدیریت پسماند عالوه بر اســتفاده از فناوری ها و تکنولوژی ها 
از موضوعات مهمی است که تمام شــهرها باید برای آن ظرفیت ســازی کنند.مهدی بقایی در نهمین نشست مدیران و رؤسای ســازمان های مدیریت پسماند 
کالن شهرهای ایران، اظهار کرد: اگر کالن شهرهای موفق در موضوع پسماند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، آینده خوبی را برای کشور متصور خواهیم شد، از 
این رو باید همه دست به دست هم دهیم و مسائل مربوط به حوزه پسماند را در شهرها ساماندهی کنیم.وی افزود: جلب مشارکت مردمی در زمینه مدیریت پسماند 
عالوه بر استفاده از فناوری ها و تکنولوژی ها از موضوعات مهمی است که تمام شهرها باید برای آن ظرفیت سازی کنند.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار 
اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پسماند، گفت: در سال ۱۳۸۹ با یک فرهنگ سازی تاثیرگذار با کاهش ۵۰ درصدی زباله در اصفهان روبه رو شدیم که 
این آمار بسیار قابل توجه است. طبق نظرسنجی های انجام شده از هر ۱۰ شهروند ۹ نفر از این موضوع رضایت داشتند.وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال ۱۳۸۹ 

با فرهنگ سازی های موثر با کاهش ۵۰ درصدی تخریب چمن در اصفهان روبه رو شدیم که این موضوع با تعامالت مردمی به بار نشست.

آیین اختتامیه 
جشنواره فانوس

آیین اختتامیه ششمین دوره 
تولیــدات هنری فانــوس با 
معرفی برگزیدگان شــامگاه 
چهارشنبه،بیســت و پنجــم 

آبان ماه برگزار شد.

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

آب شرب سالم؛ نعمتی که به راحتی هدر می رود

ایده های آبی بر مدار وعده های توخالی!

 حاال دیگر چندسالی می شــود که بی آبی یا کم آبی مثل کندی اینترنت یا مثال گرانی و 
تورم، به قصه پرغصه و ثابت روز و روزگارمان تبدیل شده است. اما بی آبی یا تمام شدن 
منابع آبی و در دسترس نبودن آب شرب، با هیچ کمبود و کسری دیگری قابل قیاس نیست. مردمان 
سرزمین فارس عادت عجیبی دارند؛ تا وقتی ازدست ندهند، احساس خطر نمی کنند، مشکل را جدی 
نمی گیرند و اهمیت چندانی به هشدارها نمی و همین می شود که در میان کشورهای پرمصرف، همچنان 
جزو صدرنشینان هستیم. البته نه اینکه در سایر کشورهای جهان، همه چیز گل و بلبل است و پرمصرفی 
و اسراف وجود ندارد؛ ازقضا برخی کشورهای پیشرفته هم در صدر پرمصرف ترین های آبی دنیا هستند. 

همان طور که پیش از این گفتیم؛ آب ارث آبا و اجدادی مان نیست؛ نعمتی است خدادادی که در اختیار 
همه ســاکنان کره زمین قرار گرفته؛ البته حدود ۷۰ درصد از ســطح زمین را آب تشکیل می دهد که سه 
درصد آن آب شیرین بوده که برای مصرف انسان ها مناسب است. حدود دو سوم از این میزان هم در 
یخچال های طبیعی یخ زده قرار گرفته اســت و برای استفاده انسان ها در دسترس نیست. همان زمان 
که در حمام، دوش آب را باز کــرده و به خاطرات مان فکر می کنیم، میلیون ها نفر در سرتاســر جهان به 
آب دسترسی نداشته و یا اگر امکان دسترسی به منابع آب برای آنها وجود داشته باشد نمی توانند از آن 

استفاده کنند.
در بسیاری از نقاط جهان، دسترسی راحت و ارزان به آب آشــامیدنی وجود ندارد. در این مناطق بیشتر 
افراد از آب هایی استفاده می کنند که یا دارای میکروب و آلودگی هســتند یا به سبب داشتن امالح و 
ذرات بیش از اندازه، در طوالنی مدت برای بدن خطرآفرین هستند. در برخی شهرهای چین، بر خالف دیگر 
شهرهای جهان، آب آشامیدنی از راه یک لوله جداگانه به خانه ها رسانده می شود. درواقع آب آشامیدنی 
سالم و تمیز، کمیاب است و میلیون ها نفر در سراسر جهان تمام روز خود را برای جست وجوی آن صرف 

می کنند. با این حال افرادی که به آب آشامیدنی تمیز دسترسی دارند عاقالنه از آن استفاده نمی کنند. 
بی آبی و کم آبی، یقه تمام دنیا را گرفته؛ از یک ســو زمین گرم تر می شود و از سوی دیگر بارندگی ها کم 
و منابع آبی هم کمتر. دالیل مختلفی هم برای بی آبی وجود دارد؛ عینی ترین دلیل هم اســراف است؛ 
دالیل دیگری هم وجود دارد؛ مثل درگیری و خشونت؛ اگر در منطقه ای از زمین درگیری وجود داشته 
باشد، ممکن است دسترســی به آب آن مکان برای افراد مشکل باشــد. این موضوع منجر به تخریب 
زیرساخت های مهم محلی شده و تامین آب بسیاری از افراد را دچار اختالل می کند. در بدترین سناریوها، 
اگر مردم بخواهند به آب این مناطق دسترسی پیدا کنند ممکن است به دلیل وجود خشونت جان خود 

را از دست بدهند.
خشکسالی هم از دیگر عواملی است که تنش آبی را شدت می دهد؛ به طور کلی مناطقی دچار خشکسالی 
می شود که دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و میزان بارندگی برای تامین منابع آب ساکنان آنها کافی 
نباشد. مشکل خشکسالی در سراسر جهان است و ممکن است سطح آب زیرزمینی را به شدت کاهش 

بدهد و دسترسی به آب چشمه ها را برای مردم غیرممکن کند.
گرمایش زمین یکی دیگر از عوامل مهم کمبود آب است. وقتی دمای هوا گرم تر می شود آب رودخانه ها 
و دریاچه ها سریع تر تبخیر شده در نتیجه افرادی که برای آب آشامیدنی به این منابع آبی متکی هستند از 

عواقب گرمایش جهانی رنج می برند؛ این موضوع بر منابع آب محلی هم تاثیر می گذارد.
تخلیه غیرقانونی زباله ها یکی دیگر از دالیل مهم کمبود آب است. اغلب صنایع، زباله های صنعتی خود 
را داخل رودخانه ها و دریاچه های اطراف می ریزند چون این کار راهی آســان و ارزان برای از بین بردن 
زباله هاست، اما تخلیه غیرقانونی زباله ها منجر به آلودگی جدی آب می شود. بنابراین افرادی که برای 

تامین آب به این منابع آبی متکی هستند، با کمبود شدید آب مواجه می شوند.
بالیای طبیعی مثل سونامی و سیل نیز ممکن اســت باعث کمبود شدید آب برای ساکنان محلی شود 
زیرا در صورت وقوع چنین وقایعی، احتمال دارد منابع آب محلی بــه طور کامل از بین برود همچنین 
ممکن است در پی وقوع ســیل با جابه جایی مقادیر زیادی خاک، آب های محلی دچار آلودگی جدی 
شود در نتیجه پس از جاری شدن ســیل، رودخانه های محلی، دیگر برای تامین منابع آب آشامیدنی 

مناسب نباشند.

پیش بینی های بانک جهانی و ســازمان ملل متحد می گوید تا سال ۲۰۲۵ میالدی، دو سوم جمعیت 
جهان با کمبود آب مواجه می شوند و از همه مهم تر اینکه سرانه آب در کشورهای خاورمیانه تا سال ۲۰۲۵ 
به نصف کاهش پیدا می کند. اما با وجود هشدارهای جهانی برای بحران این مایع حیاتی، کشورهایی نیز 
وجود دارند که بیشترین آمار مصرف آب را در بخش صنعت و استفاده خانگی به خود اختصاص می دهند. 
همان طور که گفته شد؛ هشدارهای جدی کم آبی باید مردم جهان را حساس کند تا با احساس مسئولیت 

بیشتری از منابع آب شیرین استفاده کنند.
چین: یکی از کشورهای پرمصرف آبی است، طبق آمار، مردم چین ساالنه هزار و ۳۷۰ تریلیون لیتر آب 

مصرف می کنند که آنها را در لیست کشورهایی با بیشترین مصرف آب در جهان قرار می دهد. 
ایاالت متحده آمریکا هم یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان آب در جهان بوده است. جمعیت ۳۰۰ 
میلیون نفری این کشور به طور متوسط ساالنه حدود ۸۱۷ میلیارد لیتر آب مصرف می کند. در ایالت هایی 
مانند کالیفرنیا و تگزاس اغلب این مایع حیاتی برای آبیاری زمین های کشاورزی مصرف می شود، زیرا 
خشکســالی های زیاد این مناطق، بخش قابل توجهی از محصول را از بین می برد. در ســواحل شرقی 

صنعتی این کشور نیز عمدتا از آب برای تولید برق و گرما استفاده می شود.
نیوزلند؛ لقب ســومین کشــور پر مصرف آب را در جهان بــه خود اختصاص داده اســت. با افزایش 
پیشرفت های صنعتی و استفاده از آب برای تولید، مصرف این مایع حیاتی در نیوزلند افزایش یافته است. 
مردم این کشور روزانه حدود ۲۲۷ لیتر آب مصرف می کنند که این میزان، چهار برابر میانگین توصیه شده 
است. تقریبا ۷۰ درصد آب در این کشور صرف بهداشت شخصی و حدود ۲۰ درصد آن در آشپزخانه و برای 

شستن لباس مصرف می شود. 
و برزیل هم یکی دیگر از کشورهای پر مصرف آب در جهان است که به طور متوسط ساالنه ۳۵۹ میلیارد 
لیتر آب مصرف می کند. در مرفه ترین مناطق ســائوپائولو، ریودوژانیرو و میناس ژرایس با بیش از ۳۲ 
میلیون نفر جمعیت، از ذخیره آب کافی برخوردار نیســتند. در شرایط کنونی که برزیل مانند بسیاری از 
کشورهای جهان با بحران شیوع بیماری کرونا مواجه است، وضعیت خشکسالی نیز این کشور را با بحران 

دیگری مواجه کرده است.
روسیه از دیگر کشورهای پرمصرف آبی است، کشور روسیه به طور متوسط ساالنه ۲۶۸ میلیارد لیتر آب 
مصرف می کند. در سال ۲۰۱۷ مصرف آب بطری در این کشور افزایش پیدا کرد، زیرا کیفیت آب در بسیاری 
از نقاط کشور بسیار پایین بود. اگرچه یک پنجم منابع آب شیرین کره زمین در روسیه قرار دارد، اما توزیع 
یکنواخت آب سالم در این کشور مشکل ساز شده است. تحقیقات نشان می دهد که ساکنان مناطق قطب 

شمال، سیبری و شرق دور، روزانه بین ۱۲۵ تا ۳۴۰ لیتر آب مصرف می کنند که اغلب نیز آلوده است.

اما اینکه آب به صورت ارزان در اختیار مردم برخی کشــورها و از جمله ایران قرار دارد هم در زمینه عدم 
مدیریت بهینه مصرف آب، تاثیر دارد. سال هاست گفته می شود نرخ انرژی در کشور ما پایین و ارزان 
است و همین موضوع زمینه ساز فرهنگ غلط اسراف شده است. واقعیت این است که افزایش پلکانی 
قیمت قبض های آب و برق و گاز توانست تا حدودی تاثیرگذار باشد اما متاسفانه حتی زور این گران کردن 

هم به فرهنگ غلط جاافتاده نرسید. 
طی سالیان دراز، به کرات دیده ایم که مردم آبیاری فضای ســبز و استخرشان را هم با آب شرب انجام 
می دهند. چندسال پیش بحث جداسازی آب شرب از بخش بهداشت مطرح شد تا شاید بتواند مشکل را 
حل کند؛ اما در این زمینه هم توفیق چندانی حاصل نشد. این پروژه البته در بسیاری از کشورهای جهان 
اجرا شده و قرار بوده در کشور ما هم اجرایی شود که نتیجه آن این است که آبی که برای آشامیدن تصفیه 

می شود برای مصارف دیگر مانند شست وشو به کار نخواهد رفت. 
سال گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشــورگفت که ۲۰ درصد کار انجام شده و برای این کار دو 
ســامانه مجزای توزیع آب به وجود خواهد آمد. بنابراین، به عنوان مثال، با جداسازی آب شرب و آب 
بهداشتی مردم می توانند آب شــرب را که ۵ تا ۱۰ لیتر است از یک سامانه توزیع آب، و آب بهداشتی را از 
سامانه دیگری بردارند.اتفاق عجیب و غریبی هم نیســت؛ در آمریکا و اروپا اکثرا آب لوله کشی را می 
توان خورد و بیماری خاصی منتقل نمی شــود اما مصرف بلند مدت آن توصیه نمی شود. در اکثر 

خریــداری می شــود و این کشــورها آب آشامیدنی 
چنــدان ارزان قیمت آن هم 

نیست.

کارخانه های بزرگ تولید آب معدنی ماهانه به عرضه میلیون ها بطری آب می پردازند و رقابت نفسگیری 
بین شرکت های مطرح تولید آب سالم در جریان است

در برخی ازکشورهای اروپایی نظیر آلمان اکثر مردم ترجیح می دهند آب گازدار بخورند به همین دلیل 
بیشترین آب آشامیدنی در این کشــور خریداری می شود و آب شیر گرچه ســالم است اما به مصرف 

آشامیدنی نمی رسد.
در بعضی از کشورها مانند سوئد مردم بنا به دالیل بهداشتی و مراقبت هایی که از سالمت خود به عمل  

می آورند ترجیح می دهند تا آب آشامیدنی خود را بخرند.
در مالزی هم گرچه آب شرب و بهداشتی از هم جدا نیســتند؛ اما معموال آب شیر را قبل از مصرف می 

جوشانند و یا آب را از فروشگاه ها خریداری می کنند.
البته در کشورهای صنعتی می توان به مواردی برخورد که به دالیل گوناگون در آب لوله کشی مواد مضر 
وجود دارند. به عنوان نمونه در غالب کشورها جهت پیش گیری از رشد باکتری در لوله ها به مقدار زیادی 
کلر وارد آب می کنند، اما کلر در کنار ضدعفونی کردن از یک سو سالم نبوده و باکتری های مفید موجود 
در روده بزرگ )Lactobacteria ( را می کشد. از سوی دیگر کلر با مواد آلی موجود در آب نیز ترکیب 

شده و ترکیباتی به وجود می آورد که آن ها هم مضر هستند. 
در ایران اما از قول و قرارها برای جداسازی آب شرب و بهداشتی خبری نیست. هشت سال از آن تیرماهی 
که اعالم شد پروژه جداسازی آب شرب از آب بهداشتی استارت خورده، می گذرد.) ایده جداسازی البته 
یک دهه قبل تر مطرح شده بود( از آن روزهایی که وزارت وقت نیرو و سازمان آب و فاضالب برای نبرد با 
مشکل کم آبی از تالش برای اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب بهداشتی خانواده ها به عنوان راهی 
مطمئن در مسیر عبور از بحران کم آبی کشور یاد کردند. در اولین قدم هم قرار شد منطقه ثامن مشهد طعم 
این جداسازی را بچشد تا بنا بر گفته معاون وقت نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در صورت گوارا بودن این جداسازی، برخی از مناطق جنوبی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، 
کرمان، یزد، هرمزگان، خراسان جنوبی، بخش هایی از استان سمنان، تهران و اصفهان نیز از این راه حل 

بهره مند شوند.
استفاده از چاه هایی بدون آب شرب به عنوان راه نجات شــهرهای تشنه هم مطرح شد. استفاده از آب 
چاه ها در بسیاری از مناطق یکی از راه های تامین آب است، در کنار چاه هایی با قابلیت آب شرب، هستند 
مواردی که از آنها تنها در مصارف بهداشتی خانواده ها می توان استفاده کرد، اتفاقی که با توجه به حجم 
محدود آب شرب در دسترس و استفاده کمتر از ۱۰ تا ۵ درصدی آب لوله کشی برای نوشیدن، به عنوان 

راهی برای برون رفت از بحران به آن توجه شده؛ اما انجام نشده است!
قرار بود از این طریق و با جداســازی آب بهداشتی و آب شــرب ، این چاه ها به منبعی برای تامین آب 

بهداشتی تبدیل شده و آب شرب هم از طریق دیگری میان مردم توزیع شود.
آن زمان گفته شد که جداسازی آب شرب و آب بهداشتی به معنای ایجاد لوله کشی جدید در ساختمان ها 
برای انتقال آب نیســت، بلکه در نظر گرفته شده است تا آب بهداشــتی از طریق لوله کشی موجود در 
ساختمان ها در اختیار خانوار قرار گیرد و آب شرب نیز با اســتفاده از بخش خصوصی هر روز به در خانه 
شهروندان آورده شود یا اینکه با ایجاد ایستگاه های برداشت آب -مشابه ایستگاه های آب شهر قم- زمینه 

دسترسی مردم به آب شرب را فراهم کنند.
خرید آب شــرب و هزینه پرداختی آن یکی از نکات کلیدی از این طرح به حســاب می آمد و بنابر گفته 
طراحان طرح؛ قراربود تا آب شرب با حمایت دولت و با قیمتی پایین تر از قیمت بازار میان مردم توزیع 
شود و از سوی دیگر نیز آب بهداشتی که از طریق لوله کشی به خانه ها می رسد، به دلیل نداشتن معیارهای 

آب شرب و هزینه های کمتر تصفیه، با تعرفه کمتر در اختیار مردم قرار بگیرد.
ولی خب همه این قرارها بر مدار همان قرار ماند و به اجرای درست و درمانی نرسید! 

و فرهنگ غلط هم که دمار از روزگار آب و نان مان درآورده است! ما محصوالت کشاورزی را به سختی تولید 
می کنیم و به آسانی هدر می دهیم. کافی است نگاهی به دورریز غذای رستوران ها و خانه ها بیندازید، 
متوجه خواهید شــد که چقدر آب هدر می رود. مثال گویا اینطور جا افتاده که اگر یک نفر، دو سوم غذای 

خود را نخورد، باکالس است ! این یکی از همان فرهنگ های غلط است.
حتی در زمینه تولید هم اســراف می کنیم. برای تولید هر یک کیلو هندوانه، فائــو می گوید ۵۰۰ لیتر و 
کارشناسان جهاد کشــاورزی می گویند ۲۸۰ لیتر آب برآورد می شود. برای تولید هر یک کیلو برنج ۴۰۰۰ 
لیتر، هر کیلو گوشــت قرمز ۱۵ هزار لیتر و هر کیلو گوشت ســفید حدود ۴۰۰۰ لیتر آب مصرف می شود. 
محصوالت آنقدر بی حســاب و کتاب تولید می شــود که نمی توانیم به فکر صادرات آنها به صورت انبوه 
باشیم. وزارت جهاد کشــاورزی باید نیاز مصرف هر محصول را اعالم کند تا کشاورز بیش از نیاز، تولید 
نداشته باشــد. ضمن این که انتقال محصول هم باید مورد بررســی قرار گیرد. به جای این که برنج را از 

عباس وارد کنیم و مازاد برنج مازنــدران به بندرعباس ببریــم، برای بندر 
مازندران صادر شود.
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