
 مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می گوید حداقل 10 هزار نفر 
در صف انتظار بیمه کارگران ساختمانی هستند؛

کارگراِن انتظار!
3

افتتاح بزرگ
 پروژه بزرگ میدان شهدای هسته ای و خیابان های اطراف پس از سه دهه انتظار  بهره برداری شد؛  
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 پیشرفت ۶۵ درصدی 
در دومین تونل بزرگ

 استان اصفهان

    رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

ظرفیت بیمارستان های 
شهرستان های بروجن و 
 شهرکرد تقریبا تکمیل 

شده است

3

4

6 5

موج پنجم کرونا 
ماموریت های اورژانس 

اصفهان را دو برابر کرد

3

 بازگشایی بازار های
  هفتگی مشروط به
 مجوز ستاد کرونا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

 کام گاوخونی با نفت تلخ تر شد؛  

هر روز بدتر از دیروز!

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین 
نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان 

واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان – امور تدارکات و بازرگانی

AIS 20KV خرید انواع تابلوی فشار متوسط

شماره 
مناقصه مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 
تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

400110102000001211000021
  1400/05/10

یکشنبه
 1400/05/14

پنجشنبه
 1400/05/24

یکشنبه
 1400/05/25

دوشنبه- 8 صبح
1/490/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://setadiran.ir/setad/ems  دریافت و حداکثر 

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/0۵/24 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت 
نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121482-031  واحد مناقصات و خرید- آقای عظیمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121448-031 دفتر مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.

  مبلغ و نوع  تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده،  از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

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

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

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

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

اطالعیه

دکتر ابوالفضل اصالنی- معاون غذا و دارو م الف:1172005

بدینوسیله به اطالع می رســاند معاونت غذا و دارو د.ع.پ اصفهان در نظر دارد در شهر 

دامنه از توابع شهرستان فریدن مجوز تاسیس یک باب داروخانه صادر نماید. 

لذا داروسازان عالقمند به تاسیس داروخانه در آن شهر می توانند، حداکثر تا یکماه بعد از 

تاریخ درج این آگهی پس از ثبت تقاضا در سامانه HIX، به منظور اطالع کامل از شرایط و 

ارائه تقاضای کتبی خود به انضمام مدارک مربوطه در مهلت مذکور به آن معاونت مراجعه 

نمایند. 

بدیهی است مجوز تاسیس داروخانه پس از انجام اولویت بندی به نام متقاضی دارای 

باالترین امتیاز صادر خواهد شد. 
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 سپاهان و محرم 
به دومی رضایت دادند؛

 نایب قهرمانی
 با امتیاز قهرمانی
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وزیر امورخارجه عراق: 

روابط ایران و آمریکا بر عراق تاثیرگذار است
وزیر امورخارجه عراق گفت: روابط آمریکا و ایران به طور مستقیم بر ما تاثیرگذار است.

فواد حسین، در گفت وگو با شبکه ســعودی العربیه درخصوص روابط آمریکا و ایران تاکید کرد که 
این مسئله به طور مستقیم بر عراق اثرگذار است. 

وی در بخش دیگــری از این مصاحبه اظهار داشــت: مواضع گروه های مســلح )در عراق( به نفع 
دولت نیســت و نیازمند گفت وگوهایی در داخل و خارج از عراق برای کنترل این گروه ها هستیم. 
فواد حسین، درباره انتخابات پارلمانی عراق نیز گفت که اوضاع امنیتی نمی تواند موجب تاخیر در 

برگزاری انتخابات شود.

توصیه »کاسپاروف« به »بایدن«:

ایاالت متحده باید به دنبال مهره بزرگ برود
جو بایدن، والدیمیر پوتین را به تالش برای ایجاد اخالل در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ متهم کرد. 
او در عین حال از احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار هم ســخن گفت. پــس از این اظهارات، گری 
کاسپاروف به بایدن توصیه کرد که اگر ایاالت متحده واقعا می خواهد جلوی حمالت سایبری روسیه 

را بگیرد، باید به دنبال مهره بزرگ برود و به اصطالح شاه را شکار کند.
جو بایدن، رییس جمهوری ایاالتی متحده، در شــمال ویرجینیا در اداره اطالعات ملی این کشور، 

سخنان مهمی را علیه پوتین در برابر ۱۲۰ نماینده اطالعاتی آمریکا بیان کرد. 
به نوشــته وبگاه هندوســتان تایمز، جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا روز سه شنبه 
والدیمیر پوتین، همتای روسی خود را به تالش برای ایجاد اخالل در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ 

ایاالت متحده متهم کرد؛ انتخاباتی که قرار است در نوامبر سال آینده برگزار شود.
این آزمونی برای ۴۳۵ کرسی در مجلس آمریکاست. در ســنا هم قرار است که از میان ۱۰۰ کرسی 

درباره سرنوشت ۳۴ کرسی رای گیری شود. 
رییس جمهور آمریکا با اشاره به »خطرناک« بودن پوتین ادعا کرد که همتای روسی او اقتصادی را 
هدایت می کند که فقط سالح هسته ای دارد، نه هیچ چیز دیگر. بایدن این اظهارات را در مقابل ۱۲۰ 

نیروی اطالعاتی این کشور در دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا ابراز کرد. 
رییس جمهور آمریکا با اشاره به اطالعاتی که در جریان جلسات توجیهی روزانه خود دریافت می کند، 
گفت: »ببینید روســیه از مدت ها پیش درباره انتخابات ۲۰۲۲ و اطالعات غلط چه کار هایی انجام 

داده است.«

آمریکا یک نفتکش سنگاپور را توقیف کرد
وزارت دادگستری ایاالت متحده از توقیف یک نفتکش دو هزار تنی تحت مالکیت یک تبعه سنگاپور 

به بهانه نقض تحریم های بین المللی علیه کره شمالی خبر داد.
به نقل از رویترز، وزارت دادگستری ایاالت متحده روز جمعه در بیانیه ای ادعا کرد که یک نفتکش 
۲،۷۳۴ تنی را به دلیل نقض تحریم های بین المللی و تحویــل محموله فرآورده های نفتی به کره 

شمالی توقیف کرده است. 
بنا به ادعای وزارت دادگستری ایاالت متحده، از این نفتکش که تحت مالکیت یک تبعه سنگاپور 
قرار دارد و طبق حکم ایاالت متحده در مارس ۲۰۲۰ توسط مقامات کامبوج توقیف شده است، برای 
انتقال فرآورده های نفتی به کشتی های کره شمالی و تحویل مستقیم محموله ها به بندر »نامپو« 

این کشور استفاده شده است.
در بیانیه وزارت دادگســتری آمده اســت که »اتهاماتی همچون دسیســه چینی بــرای دور زدن 
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره ]کره شــمالی[ و توطئه برای پولشویی، 

علیه مالک و اپراتور این نفتکش مطرح است«.

اژه ای، اینستاگرام و هجمه همزمان تندروهای داخلی و خارجی؛

چالش صیانت و حمایت!

انتخاب- روز ششم مرداد ماه ۱۴۰۰ همزمان با عید غدیر خم، صفحه 
رسمی حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه 
در اینستاگرام با شناسه کاربری ejeii_org@، آغاز به کار کرد. با این 

حال فقط یک روز بعد، اینستاگرام ، صفحه او را بست.
مرکز رسانه قوه قضاییه در اطالعیه ای اعالم کرد که پیگیری ها جهت 
اطالع از دالیل از دسترس خارج شــدن این صفحه و بازگرداندن آن 
آغاز شده و حتما تالش خواهد شد این راه ارتباطی با مردم در فضای 
مجازی مجددا برقرار شــود. همچنین صفحات دیگر ایشان در دیگر 
شبکه های اجتماعی هم به زودی جهت ارتباط دو سویه با مردم آغاز 

به کار خواهد کرد.
هرچند روز هشتم مرداد مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد که صفحه 
اینســتاگرام رییس قوه قضاییــه با تالش های فنی صــورت گرفته 
مجددا کار خــود را آغاز کرد، امــا در این بین، نکته قابــل تامل آنکه 
اقدام به راه اندازی صفحه اینستاگرامی رییس قوه قضاییه با حمله 
همزمان تندروهای داخلی و خارجی مواجه شده بود. همزمان با این 

اقدام رییس قوه قضاییه، مجلــس روز ۶ مرداد ۱۴۰۰ به اعمال اصل 
۸۵ درمورد طرح جنجالی نماینــدگان پیرامون فضای مجازی به نام 
»حمایت از حقوق کاربران و خدمــات پایه کاربردی فضای مجازی« 
رای مثبت داد. به این ترتیب، کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی طرح 
شد و این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد. کمیسیون فرهنگی 
پس از بررسی، طرح را مستقیما به شورای نگهبان ارسال می کند تا در 

صورت تایید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.
در جلســه مذکور، نمایندگان مخالف طرح تصریح کردند که با توجه 
به تحریم ها، محال است که پلتفرم ها بتوانند در ایران دفتر راه اندازی 

کنند. بنابراین بر اساس این طرح، بعد از ۴ ماه فیلتر خواهند شد.
به بیان ســاده تر، در حالی که رییس قوه قضاییه، با این اقدام گامی 
برای ارتباط با مردم بدون واســطه برداشــته بود، تندروهای داخلی 
به این اقدام روی خوشی نشــان ندادند و در مقابل آن موضع گیری 

کردند.
نکته قابل تامل اینکه همزمان با این هجمه داخلی، هجمه تندروهای 

خارجی نیز به این اقدام آغاز شــد و آنها با ادعاهای حقوق بشــری، 
خواســتار برخورد با رییس قوه قضاییه و صفحه او در اینســتاگرام 

شده بودند. 
این اولین باری نیست که تالش های تندروهای داخلی و خارجی در 
یک جهت قرار می گیرد. در سال های اخیر، بارها این اتفاق رخ داده، 
هرچند هدف نهایی آنها در ظاهر متفاوت است. مثال تندروهای داخلی 
به ادعای خود، خواستار برخورد با ابزارهای نفوذ هستند و تندروهای 
خارجی به دنبال برانــدازی. اما نکته قابل توجه آن اســت که نتیجه 
اقدام های هر دو گروه یکسان است و آن چیزی جز افزایش نارضایتی 

مردم و از میان رفتن امکان هر گونه اقدام مثبت نیست.
حال باید منتظر ماند و دید در نهایت طرح مجلس علیه فضای مجازی 
آن هم در حالی که حتی رییس قوه قضاییه هم به نوعی وارد پلتفرمی 
شده که مجلس به دنبال فیلتر آن است، چه سرنوشتی پیدا خواهد 
کرد و آیا اقدام تندروهای داخلی موجب رضایت تندروهای خارجی 

خواهد شد؟

معاون هماهنگ کننده سپاه در پیامی به بسته شدن 
صفحه اینستاگرام رییس دســتگاه قضا واکنش 
نشــان داد و نوشــت: چرا باید صهیونیست ها در 
فضای مجازی هر که را می خواهند ضریب بدهند، 
هر صفحه ای را می خواهند ببندند؟ ســردار محمد 
رضا نقدی اظهار کرد: دولت که خودش مسبب اصلی 
این ننگ و طرفدار سلطه بیگانگان بر فضای مجازی 
اســت، دولت که خودش دوست دارد دشمن برای 
فضای مجازی ما تصمیم بگیرد، حاج قاسم را حذف 
کند، صفحه رهبری را هر وقت دوســت دارد ببندد، 
مقاومت را سانسور کند، دولت که طرفدار آنهاست؛ 
نمی توانیم انتظاری داشته باشیم.وی افزود: آهای 
مجلس محترم! الاقل شــما کاری کنید، بعد از ۱۴ 

ماه که آقا فرمودند: ساماندهی فضای مجازی کار 
اولویت دار مجلس اســت، تــازه می خواهید برای 
این کار کمیســیون تشــکیل دهید و با ترس و لرز 
راجع به اســتقالل ایران در فضــای مجازی حرف 
می زنید. ســردار نقدی تاکید کرد: به این وضعیت 
خفت بار پایان دهید، شــما به عنوان نماینده مردم 
قسم خورده اید پاسدار استقالل کشور باشید. یک 
روز ادامه ایــن وضعیت ننگیــن در فضای مجازی 
قابل تحمل نیست، این ننگ کمتر از کاپیتوالسیون 
نیست. نگذارید نام ما هم در تاریخ مثل پذیرندگان 
کاپیتوالسیون یاد شــود. وی ادامه داد: شما که از 
ارتش بعث و ارتش آمریکا نترسیدید و جلوی آن ها 
ایستادید، از یک مشــت منافق کامنت گذار که در 

ســالن های هدایت جنگ روانی در فضای مجازی 
در ریاض و آلبانی و دبی و لس آنجلس نشسته اند 
و با شیفت های شــبانه روزی که با پول های نفتی 
عربستان! اسراییل و سازمان ســیا با انبوه پیام ها 
خود را، جای افکار عمومی ایران جا زده اند نترسید. 
مردم با شما هستند، مردم استقالل و عزت شان را 
می خواهند، نترسید و از شرف این ملت دفاع کنید 
و به حاکمیت بیگانگان بر مدیریت فضای مجازی 

ایران پایان دهید.

سردار نقدی خطاب به نمایندگان: 

از یک مشت کامنت گذار نترسید

وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی تاکید کرد که برلین خواهان بازگشــت ایران و آمریکا به برجام است. به نقل از ای ۲۴ نیوز، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان مدعی 
شد: در کمال ناخرسندی شاهدیم که ایران از یک سو ازســرگیری مذاکرات هسته ای در وین را به تاخیر می اندازد و از ســوی دیگر از هسته عناصر اصلی توافق 
بیشتر فاصله می گیرد. وی در ادامه گفت: ما خواهان بازگشت به برجام هستیم و کامال معتقدیم نفع همه در این است. هایکو ماس در ادامه با انتقاد از تاخیر در 
ازسرگیری مذاکرات وین گفت: چیزی که مشخص است این است که این گزینه برای همیشه در دسترس مان نخواهد بود. آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا نیز 
روز پنجشنبه در کویت اظهار کرد که مذاکرات بر سر احیای برجام نمی توانند به طور »نامحدود« ادامه یابد؛ اما واشنگتن »کامال آماده« است تا مذاکرات را ادامه 
دهد. بلینکن در این زمینه گفت: ما به دیپلماسی متعهد هستیم؛ اما این پروسه نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد. ما می خواهیم ببینیم که ایران آماده انجام 

دادن یا ندادن چه کارهایی است و کامال آماده ایم تا برای ادامه مذاکرات به وین بازگردیم. 

انتقاد آلمان از به تاخیر افتادن مذاکرات احیای برجام
یک کارشناس هشدار داد: 

انتقال قدرت در ایران، بهترین 
فرصت برای تندروهای 

واشنگتن علیه تهران

خبر روز

وز عکس ر

شادی مردم شهر 
کنتاگورا بعد از آزادی 

شیخ زاکزاکی
مردم شــهر »کنتاگــورا« در 
ایالت »نیجر« کشور نیجریه، 
آزادی شــیخ ابراهیم زاکزاکی 
رهبــر جنبش اســالمی این 
کشــور از زنــدان را جشــن 

گرفتند.

ادعای منابع صهیونیستی:

دو خدمه کشتی مورد حمله در دریای عمان کشته شدند
منابع رژیم صهیونیستی عصر جمعه از کشته شدن دو خدمه کشتی مورد حمله قرار گرفته در نزدیک 

سواحل عمان خبر دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت کشتیرانی صهیونیستی »زودیاک ماریتیم« ادعا کرد: دو خدمه 

کشتی حادثه دیده در نزدیک عمان کشته شده اند.
سازمان بازرگانی دریایی ارتش انگلیس پیش از این در بیانیه کوتاهی در این باره گفته بود که این 
حادثه اواخر پنجشنبه شب در شمال شرقی جزیره »مصیره« کشــور عمان و در فاصله نزدیک به 
۳۰۰ کیلومتری مسقط، پایتخت این کشور واقع در شــبه جزیره عربی رخ داده و انگیزه آن، دزدی 

دریایی نبوده است.
 United Kingdom« گروه امنیت دریایی تحت مدیریت نیرو های دریایی انگلیس موســوم به
Maritime Trade Operations« )UKMTO( نیز پیش از این در گزارش خود آورده بود: این 
گروه گزارشی را از یک کشتی دریافت کرده است که در مختصات »E ۰۵۹۴۵۴۲ N ۲۱۱۶۱۲« هدف 
حمله قرار گرفته است. براساس این گزارش، این حمله ساعت ۲ بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی 

شرق آمریکا روی داد.

تکذیب دیر رسیدن »روحانی« به جلسه با رهبر انقالب
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری، دیدار اخیر معظم له با اعضای هیئت دولت 
را غیرقابل مقایسه با دیدار های مشابه پیش از کرونا یا دیدار های پایانی دولت های دیگر با ایشان 
دانست و خاطرنشان کرد: طبیعی است که در زمان شیوع کرونا، همه جلسات رسمی چه از لحاظ 
ســقف زمانی و چه از لحاظ فواصل فیزیکی تابع قواعد مشخصی اســت و نمی توان انتظار داشت 
این دیدار ها آن چنان که در گذشته مرسوم بوده است، انجام شود. معزی افزود: هر گونه تفسیر یا 
برداشت مبنی بر تاخیر عامدانه رییس جمهوری در جلســه با رهبر معظم انقالب، قرین به صحت 

نیست.

واکنش »آل هاشم« به تجمعات اعتراضی در تبریز
سید محمدعلی آل هاشــم در خطبه های نماز جمعه تبریز به تجمع برخی از مردم تبریز در حمایت 
از مردم خوزستان اشاره کرد و گفت: تجمعی در تبریز انجام شــد که در ظاهر شعار آن ها حمایت از 
خوزســتان بود. به جوانان عرض می کنم؛ مواظب باشید تحت تاثیر رسانه های دشمن قرار نگیرید 

آن ها به دنبال ناامن سازی کشور مان هستند.
امام جمعه تبریز ادامه داد: آذربایجان اتحاد خود را با خوزستان در دوران هشت سال دفاع مقدس 
نشان داده است. آذربایجان خون داده و جان داده و در عمل اتحاد خود را در مرز های خوزستان با 

مردم صبور آن منطقه نشان داده است.

ادعای یک نماینده:

طرح ضد اینترنت مجلس فعال اجرا نمی شود
غالمرضا منتظری، نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس یازدهم در خصوص جزئیات طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: در پیش نویس اشاره شده است تا زمانی که پیام 
رســان های داخلی ما به لحاظ کمیت و کیفیت و ارائه خدمات به ســطح پیام رسان های خارجی 
نرســیده اند فعالیت خود را ادامه می دهند، ولی اگر ما توانســتیم، پیام رسان های داخلی خود را 
به سطحی برســانیم که کاربران بتوانند انتظارات خود را تامین شــده ببینند، نیازی به استفاده از 

اپلیکشن های خارجی نیست.

کافه سیاست

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: »جریان 
تندرو در واشــنگتن- به ویژه در کنگره- گذار و 
انتقال دولت در ایــران را بهترین فرصت برای 
برهم زدن میز مذاکره در وین و تشدید مواضع 
دولت بایدن می داند.به همین خاطر، از نزدیک 
اولین مواضــع، عملکرد و انتصابــات دولت 
رییســی را رصد خواهد کرد تا از هر »نشانه « 
مستمسکی بسازد تا بایدن را تحت فشار قرار 
دهد، تحریم های جدیدی اعمــال کند و روند 
مذاکــرات را متوقف ســازد.این جریان قصد 
دارد دولت رییسی را دولتی تندرو، ماجراجو، 
متاثر از افراطیون، ناقض حقوق بشــر، طالب 
سالح هســته ای و مخالف دیپلماسی جلوه 
دهد و با تبلیغ گسترده حول این محورها فضای 
سیاســی آمریکا را به نحوی شکل دهد که در 
آن تعامل با دولت رییســی - و شخص آقای 
رییســی - برای دولت بایدن و سیاستمداران 
اروپایی حاوی هزینه های سنگین سیاسی و 
حیثیتی شود.طبیعتا، دولت بایدن نیز منتظر 
اســت ببیند اولین مواضــع و انتصابات آقای 
رییسی - به ویژه در حوزه سیاست خارجی - 
حاوی چه پیام و نشانه هایی است تا متناسب 
با آن برنامه ریزی کند.« رضا نصری در پاســخ 
به چگونگی چینش تیم وزارت خارجه و هیئت 
مذاکره کننده رییسی و تاثیر آن بر روابط ایران 
و غرب گفت: اگراین نشــانه ها از عزم نظام در 
تداوم مذاکرات و احیای برجام حکایت داشته 
باشد، احتماال روند فعلی در وین ادامه خواهد 
داشت و احیانا شــاهد لغو تحریم ها خواهیم 
بود. اما اگر انتصاب وزیر امــور خارجه، تغییر 
و تحوالت در ترکیب تیم مذاکــرات و مواضع 
رییس جمهور بیانگر عزم دولت جدید در تقابل 
و تشدید فضای منازعه باشد،آن ها نیز با تشدید 
تحریم، راه اندازی مکانیســم ماشه و احیای 
قطعنامه های شورای امنیت، تصویب قوانین 
جدید در سطح قوه مجریه و کنگره و همچنین 
بهره برداری از سازوکارهای آژانس وارد میدان 
خواهند شد و وارد دینامیک جدیدی می شویم. 

هرچند روز هشتم مرداد مرکز رسانه قوه قضاییه 
اعالم کرد که صفحه اینستاگرام رییس قوه قضاییه با 
تالش های فنی صورت گرفته مجددا  کار خود را آغاز کرد، 
اما در این بین، نکته قابل تامل آنکه اقدام به راه اندازی 
با حمله  قوه قضاییه  گرامی رییس  اینستا صفحه 

همزمان تندروهای داخلی و خارجی مواجه شده بود

بین الملل
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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

پیشرفت ۶۵ درصدی در دومین تونل بزرگ استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه پروژه تونل خوانسار به بوئین میاندشت ۶۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: برای این پروژه تا کنون افزون بر ۶۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. 
علیرضا قاری قرآن در خصوص وضعیت عملیات اجرایی تونل خوانسار-بویین میاندشت و میزان پیشرفت 
فیزیکی این پروژه اظهار داشت: این تونل در کیلومتر هفت جاده خوانسار به بویین میاندشت، در کوه های 
معروف به پنج پنجه و در دو هزار و ۷۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. قاری قرآن افزود: با توجه به 
اینکه جاده اتصالی خوانسار به بویین میاندشت دارای شیب های طولی و افقی بسیار تند بوده بنابراین در 
سال های ۹۰ و ۹۱ مطالعاتی روی این محور انجام پذیرفت و نهایتا احداث تونل مدنظر قرار گرفت. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ عملیات اجرایی احداث تونل خوانسار آغاز شد، 
اذعان داشــت: با توجه به اینکه برای احداث این تونل تا کنون دو قرارداد منعقد شده، بیش از ۶۶ میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شده است. وی با بیان اینکه هدف از اجرای تونل، بهسازی و ایمن سازی محور خوانسار 
به بویین میاندشت بوده اســت،گفت: دومین تونل بزرگ اســتان اصفهان بیش از ۶۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان مطرح کرد:

خیز دوباره قیمت گوشت قرمز به سمت گرانی
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان از احتمال ادامه روند افزایشی قیمت گوشت در روز های 
آینده خبر داد. اصغر پورباطنی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در روز های اخیر، گفت: اصفهان در 
پرورش دام سنگین خودکفاست و اگر در گوشــت دام سنگین افزایش قیمت داشته باشیم مستقیم به 
افزایش قیمت نهاده ها و آذوقه دام مربوط می شود یعنی دامداران آذوقه را گران می خرند و مجبور هستند 
دام را گران بفروشند، ولی دام سبک از استان های همجوار مثل چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، همدان و... 
وارد اصفهان می شود. وی ادامه داد: متاسفانه امسال به علت خشکسالی، کمبود و گرانی نهاده های دامی و 
علوفه در ماه های قبل، بسیاری از دامداران رو به کشتار بی رویه دام های سبک آورده و دام های مولد و صغیر 
که هنوز آماده کشتار نبودند نیز از این موضوع مستثنی نشدند؛ این روند منجر به کمبود دام طی روز های اخیر 
و در نتیجه افزایش قیمت گوشت گوسفند شده است. رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان از 
احتمال ادامه روند افزایشی قیمت گوشت در روز های آینده خبر داد و افزود: وظیفه ما عرضه گوشت و تامین 
تقاضاست و وقتی گوشت کم می آید، قصاب که نمی تواند مغازه خود را تعطیل کند، بنابراین به هر قیمتی که 
گوشت را به او بفروشند می خرد و متناسب با همان قیمت آن را عرضه کرده و به دست مردم می رساند؛ اگر 
گوشت را گران بخرد، گران می فروشد و اگر ارزان بخرد ارزان می فروشد. امیدواریم روند افزایشی قیمت 
گوشت تداوم نداشته باشــد، اما با توجه به پیش بینی ها به نظر می رسد قیمت گوشت در روز های آتی باز 

هم افزایش داشته باشد.

افزایش20 تا 2۸ درصدی نرخ نان در اصفهان
رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان گفت: با گران شدن قیمت عوامل و مواد اولیه نان، با افزایش ۲۰ تا 
۲۸ درصدی قیمت نان در اصفهان مواجه هستیم. محمود پهلوان زاده پیرامون دالیل گرانی قیمت نان، اظهار 
کرد: نرخ نان به تنهایی افزایش پیدا نکرده زیرا به تبع گران شدن عوامل و مواد اولیه نان نیز با افزایش قیمت 
اجباری مواجه شده است. وی افزود: دالیل این گرانی افزایش دستمزد کارکنان نانوایی ها، افزایش مواد 
اولیه به غیر از آرد است، زیرا آرد از طرف دولت سوبسید داده می شود و نرخ آن ثابت است و افزایش نمی یابد 
و کیفیت آرد هیچ تغییری نکرده است. رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان با اشاره به دیگر عوامل گران 
شدن قیمت نان ادامه داد: افزایش حامل های انرژی همچون مصارف برق و آب و گاز نانوایی ها و افزایش 
قیمت مایع خمیر و افزایش نرخ اجاره بهای مغازه ها که از اوایل امسال اجاره ها سنگین تر شده است، همه 

موجب افزایش ۲۰ تا ۲۸ درصدی قیمت نان شده که بستگی به نوع نان، قیمت ها متفاوت است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می گوید حداقل 10 هزار نفر در صف انتظار بیمه کارگران ساختمانی هستند؛

کارگراِن انتظار!

کارگران ســاختمانی همچنان در تنگنای  زینب ذاکر
بیمه ای به ســر می برند. براساس قانون 
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ 
اصالحی این قانون مصوبه  مجلس شورای اسالمی در اسفندماه ۸۷، 
سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد ساالنه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی 
را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار 
دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت ساالنه یک 
قانون کشوری است؛ اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه 

قرار دارند.
تعداد زیاد کارگرانی که در لیســت انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران 
ســاختمانی و فعاالن کارگری این صنف نیســت. ســال گذشته یک 
بخشــنامه در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه کارگران ســاختمانی 
از سوی ســازمان تامین اجتماعی صادر شد. پیش از صدور بخشنامه، 
کارگران از فرصت زمانی ۶ ماهه، برای پرداخت حق بیمه برخوردار بودند 
ولی با صدور این بخشنامه مهلت زمانی تعیین شده، به سه ماه کاهش 
یافت. این شرایط در حالی است که کارگران ساختمانی حدود یک سال 
و نیم است با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، بیمه 

آنها سهمیه ای است و دستمزد مکفی ندارند.

شرایط بیمه ای آن قدر سخت شده که ریزش کارگران ساختمانی هم 
شروع شده، هرچند آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده 
در استان های مختلف و از جمله اصفهان وجود ندارد. نایب رییس کانون 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور می گوید که تامین 
اجتماعی آمار دقیقی درخصوص فوت و بازنشســتگی کارگران اعالم 
نمی کند و هرسال هم با بخشــنامه های جدید، شرایط را برای کارگران 

ساختمانی سخت و سخت تر می کند. 

انتظار، سهم کارگران ساختمانی در اصفهان
به گفته مدیــر اجتماعــی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان، حدود ۱۰ هزار نفــر در صف انتظار بیمه کارگران ســاختمانی 

هستند؛ اما آمار کارگران فاقد بیمه بیش از این تعداد است.
احمدرضا پرنده می گویــد: تاکنون بالغ بر ۵۵ هزار کارگر ســاختمانی 
بیمه شده اند و حدود ۱۰ هزار نفر در صف انتظار هستند، هر چند که آمار 
کارگرانی که تحت پوشــش بیمه نیســتند فراتر از این تعداد است، اما 
زمانی که سازمان تامین اجتماعی کشور برای استان سهمیه اختصاص 

دهد، افراد در صف انتظار بیمه می شوند.
پرنده به شــرایط الزم برای برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی هم 

اشاره می کند: »کارگران باید در رشته های آرماتور بندی، اسکلت سازی، 
لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی، نقشــه برداری در و پنجره سازی 
پروفیل، بتن سازی و بتن ریزی، بنای ســفت کار، عایق کار رطوبتی و 
آسفالتکار آبینه، گچ کاری، ســنگ کاری، قالب بندی و کفراژ بند، لوله 
کشــی گاز خانگی و تجاری، نگهــداری بتن، کاشــی کاری، برق کاری 
ساختمان و نقاشی ساختمان فعال باشند. عالوه بر اینکه کارگران باید 
یکی از مدارک فنی و حرفه ای رشــته های ذکر شــده را داشته باشند. 
شــرایط دیگری مانند تحت پوشش نبودن در ســایر بیمه ها، نداشتن 
درآمد مشمول مالیات و نداشتن جواز کسب نیز مطرح است، همچنین 
باید در سامانه رفاه به آدرس samanehrefah.mcls.gov.ir ثبت نام 
کرده باشند.« به گفته مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان؛ همه کارگرانی که تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی 
قرار داشته باشند از پوشش هایی مانند حوادث کار و بیماری ها، غرامت 

دستمزد، از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت بهره مند می شوند.
حق بیمه سهم بیمه شــده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه ای است که 
ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصــوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین 
می شود و مابقی ســهم بیمه که از محل تامین پروانه های ساختمانی 

صادر می شود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

بازار های هفتگی که تا قبل از شــیوع کرونــا رونق قابل 
توجهی داشــتند حاال برای ادامه فعالیت به مجوز ستاد 
مقابله با کرونا نیاز دارند. مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان گفت: تمامی بازار های هفتگی )از شنبه تا جمعه 
بازار( به علت وضعیت قرمز کرونا تعطیل هســتند و تا 
زمانی که ســتاد کرونا اجازه ندهد، بازار هــا باز نخواهند 
شد. محمد مجیری ادامه داد: بیش از ۳۰ بازار در سطح 
شهر اصفهان با عنوان شــنبه تا جمعه بازار وجود دارد که 

کسبه می توانستند تا قبل از گســترش ویروس کرونا، 
اقدام به عرضه محصوالت خود کنند. مدیر عامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان در خصوص بازار بعثت گفت: شهرداری 
اصفهان بازاری با عنوان جمعه بازار بعثت را دو سال پیش 
بازسازی و تجهیز کامل کرد تا پس از کاهش موارد ابتال 
به ویروس کرونا، اگر اجازه فعالیت از طرف ستاد کرونا 
داده شد، به کســبه برای ارائه محصوالت سپرده شود. 
مجیری در خصوص وضعیت مالی کســبه این بازار ها 
گفت: یک سالی اســت که به دلیل گسترش ویروس 
کرونا، بازار ها بسته شده و قطعا کسبه شرایط اقتصادی 
مناسبی ندارند. وی همچنین در خصوص حمایت های 
شهرداری از کسبه گفت: طبق نامه درخواستی به ستاد 

کرونا، اگر وضعیت این بیماری بهبود پیدا کرد و بازار باز 
شد، تخفیف هایی برای اجاره مغازه ها پیشنهاد خواهد 
شد که فروشــندگان، با رغبت بیشــتری در این بازار ها 
شرکت کنند و همچنین مشکالت ایجاد شده برای این 
قشر جبران شود. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان در 
خصوص درآمد کســبه گفت: تقاضای زیاد کسبه برای 
عرضه محصوالت و شرکت در هفته های بعدی در زمان 
فعالیت بازارها، نشــان دهنده رضایت از درآمد اســت. 
مجیری در خصوص صاحبان بازار ها اظهار کرد: همه بازار ها 
به غیر از جمعه بازار بعثت که متعلق به شهرداری است، 
توســط مردم و صاحبان زمین های بازارها، در سال های 

مختلف شکل گرفته است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان خبر داد:

بازگشایی بازار های هفتگی مشروط به مجوز ستاد کرونا

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
مطرح کرد:

کاهش واردات و جلوگیری از 
خروج ارز با تولید میلگرد ۵0

خبر روز

تاکنون بالغ بر ۵۵ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده اند 
و حدود 10 هزار نفر در صف انتظار هستند، هر چند که 
آمار کارگرانی که تحت پوشش بیمه نیستند فراتر از این 
تعداد است، اما زمانی که سازمان تامین اجتماعی کشور 
برای استان سهمیه اختصاص دهد، افراد در صف انتظار 

بیمه می شوند

 آغاز عملیات ساخت بزرگ ترین مجموعه تجاری خدماتی
در استان اصفهان

مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان دولت شاهین شهر و میمه از تجهیز کارگاه و آغاز عملیات ساخت 
بزرگ ترین مجموعه تجاری ، خدماتی و نمایشگاهی استان اصفهان با نام هزار پیشه خبر داد.

اکبر هادیان افزود: با توجه به اســتقبال خوب اعضا در پرداخت به موقع هزینه های تغییر کاربری، 
شرکت تعاونی نیز طی روزهای آینده با تجهیز کارگاه و به کارگیری پیمانکار مربوطه اقدام به احداث 
معابر و محوطه سازی مجموعه ۴۲ هکتاری پروژه میالد برابر نقشه مصوب خواهد کرد. وی از سایر 
اعضای تعاونی که تا کنون موفق به پرداخت مبلغ تغییر کاربری و محوطه سازی نشده اند خواست 
از فرصت تمدید ایجاد شده توسط تعاونی استفاده کرده و تا بیستم مرداد ماه جاری بدهی خود را 
پرداخت کنند. مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان دولت شاهین شهر و میمه با اشاره به اهمیت پروژه 
هزار پیشه این شهرستان در توسعه شاهین شهر و میمه گفت: مجموعه بزرگ خدماتی ، تجاری و 
نمایشگاهی شاهین شــهر از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که از آن میان می توان به 
هتل ، مراکز تجاری، سالن های نمایشگاهی و مراکز تفریحی و فضای سبز کم نظیر آن اشاره کرد. 
هادیان در خصوص زمزمه های فروش این اراضــی گفت: مجددا تاکید می کنم این اراضی پس از 
۱۴ سال انتظار و تحمل مشکالت به اعضای این تعاونی واگذار شده و تصمیم به فروش یا ساخت 

به اختیار آنان است .

در روزهای رکود تولید سیمان در کشور صورت گرفت؛

کارخانه سیمان اصفهان در چرخه تولید با 40 درصد ظرفیت
کارخانه ســیمان اصفهان با تجهیز به نیروگاه ۱۰ مگاواتی در زمان رکود تولید سیمان در واحد های 
تولیدی موفق شد ۴۰ درصد از ظرفیت تولید محصول خود را حفظ کند. مدیر عامل این کارخانه در 
اصفهان گفت: میزان برق تولیدی این نیروگاه معادل مصرف ۳ هزار خانوار ایرانی در ســاعات اوج 
مصرف است. بهرامی افزود: با دستیابی به این موفقیت و کســب تجربه در این زمینه، در توافق با 
توانیر به این تصمیم رسیدیم که سال آینده ۱۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی این واحد بزرگ به شرط 

دریافت گار نیروگاهی اصافه کنیم.

آبدهی قنات های استان اصفهان به نصف کاهش پیدا کرد
مدیر مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: به دلیل بارش های نه چندان موثر 
در یک سال اخیر و افزایش گرمای هوا، میزان آبدهی قنات های این استان به حدود نصف کاهش 
پیدا کرده است. مجید امینی افزود: متوســط دبی قنات های استان  اصفهان در سال های گذشته 
حدود ۳.۵ لیتر بر ثانیه بود که این رقم اکنون به بالغ بر ۱.۷ لیتر  رســیده است. وی با تاکید بر افت 
چشمگیر حجم آب در این منابع آبی اضافه کرد: هیچ ســالی مانند ۱۴۰۰ با روند کاهشی آب قنات 
روبه رو نبوده ایم و این موضوع تاثیر مستقیم بر کشاورزی و کشت و کار در مناطق مختلف دارد. مدیر 
مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه چهار هزار و ۷۰۰ رشته قنات در 
استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از این تعداد قنات آب ندارد و بی استفاده مانده است. 
امینی با بیان اینکه بازسازی و احیای قنات از جمله فعالیت هایی است که برای تامین آب در مناطق 
گوناگون انجام می شود، اظهارداشت: امسال برای بازســازی و مرمت ۴۵۵ رشته قنات در استان 
برنامه ریزی شده اســت که البته به تامین اعتبار و تخصیص آن نیاز دارد. وی ادامه داد: الیروبی، 
بهسازی و مرمت خرابی های قنات ها به آبدهی آنها کمک می کند و بخشی نیز از طریق لوله گذاری 
به چرخه تامین باز می گردد. مدیر مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به 
حفظ درختان از خشکی و نابودی افزود: بازســازی و مرمت مناطقی در اولویت قرار می گیرد که در 
پایین دست آنها باغ وجود دارد تا بتوان برای آبیاری درختان از این منبع آب زیرزمینی استفاده کرد.

با مسئولان

اخبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: با پایان مطالعات الزم، طرح های آبخیزداری و آبخوانداری امسال در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی این استان اجرا می شود. 
محمد علی کاظمی افزود: این طرح ها در بیشتر مناطق استان با اولویت نواحی مستعد وقوع سیل و سیالب قرار دارد تا خطرات ناشی از این پدیده به حداقل برسد. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اینکه افزایش شمار پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری به حفظ خاک و توسعه منابع طبیعی کمک می کند، 
ادامه داد: هدایت درست آب های سطحی و روان آب ها از جمله ضروریاتی به شمار می رود که در مواقع بارندگی ها به ویژه در مناطق بیابانی مستعد بروز سیل ضروری 
است تا زمین های کشاورزی و منازل مسکونی پایین دست مناطق پر بارش دچار آسیب نشود. وی، تقویت ذخیره سدها را از جمله دیگر مزایای طرح های آبخیزداری 
دانست و اظهارداشت: بهبود ذخیره سفره های آب زیرزمینی از دیگر فواید اینگونه طرح هاست. کاظمی تصریح کرد: شتاب در اجرای پروژه های آبخیزداری، راهکاری برای 
تحقق شعار سال محسوب می شود زیرا اینگونه طرح ها زیرساختی و زیربنایی است که کمک به توسعه سایر بخش ها را به همراه خواهد داشت. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان، الزمه این امر را رفع تنگناهای مالی و تخصیص اعتبارات کافی دانست و افزود: با توجه به گرانی های چند سال اخیر اجرای چنین طرح هایی نیز 

هزینه بسیار بیشتری در مقایسه با گذشته دارد بنابراین مبالغ بیشتری باید برای آنها اختصاص داد. 

طرح های آبخیزداری در 100 هزار هکتار از اراضی اصفهان اجرا می شود

افتتاح کارگاه اقتصاد 
مقاومتی و اشتغال در شیراز

کارگاه اقتصاد مقاومتی و اشتغال قرارگاه 
اجتماعــی امنیتــی حضــرت احمدبــن 
موســی)ع( بســیج ســازندگی فــارس 
با هزینــه ۶۰۰ میلیون تومــان در زمینی به 
مســاحت ۵ هزار متر مربع و اشتغال ۲۱۰ 
نفر، با حضور سردار سید ضیاء الدین حزنی 
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهاد 
سازندگی و محرومیت زدایی سپاه در محله 

سعدی شیراز به بهره برداری رسید.

وز عکس ر

معاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهان با 
بیان اینکه تولید میلگرد ۵۰ موجب کاهش 
واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور شده 
است، گفت: قرار اســت تولید میلگرد سایز 
۳۰ براساس درخواست و نیاز مشتریان در 
برنامه ذوب آهن قرار گیرد. مهرداد توالئیان 
در خصوص اضافه شــدن و تولید محصول 
میلگرد ۵۰ مــارک 2CR70 به محصوالت 
ذوب آهن، اظهار کرد: با توجه به اســتراتژی 
ذوب آهن در راســتای تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال و نیاز مشــتریان، نسبت 
به تولید این محصــول کار کردیــم. وی با 
بیان اینکه محصــوالت 2CR70 پیش از 
این برای صنایع مس تولید می شد، گفت: 
پیشتر میلگرد ســایز ۶۰ و ۸۰  این محصول 
را تولید می کردیــم و صنایع مس عدد قابل 
توجهی از آن را از ذوب آهن اصفهان خریداری 
می کردنــد. معاون بهره بــرداری ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به اینکه صنایع مس نیازهای 
جدید خود را به ذوب آهن اعالم کرد و در حال 
حاضر میلگرد ســایز ۵۰ تولید شده است، 
تاکید کرد: قرار اســت تولید میلگرد ســایز 
۳۰ براساس درخواست و نیاز مشتریان در 
برنامه ذوب آهن قرار گیرد. وی گفت: تولید 
این محصوالت در راستای استراتژی ذوب 
آهن است و طبیعی است که باید اهداف خرد 
و ریز باید با یکدیگر جمع شــوند تا در نهایت 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال موجب 
ســودآوری و افزایش ارزش ســهام شود. 
توالئیان تاکید کرد: با بررسی های موجود و 
اعالم نیاز صنایع مــس ذوب آهن بر  تولید 
این میلگرد سرمایه گذاری کرده است. وی با 
اشاره به اینکه این میلگرد در کارگاه نورد ۵۰۰ 
ذوب آهن تولید می شود، اظهار کرد: در حال 
حاضر ذوب آهن براساس نیاز مشتری اقدام 
به تولید میلگرد ۵۰ کرده است و مشتری در 
طول ســال محصوالت مورد نیاز خود را هر 

ماهه و یا سه ماه سفارش می دهد.

عکس: فارس
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صدور سه نوع مجوز برای متقاضیان ثبت باشگاه ورزشی
مسئول امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: برای متقاضیان ثبت باشگاه ورزشی سه نوع مجوز با عنوان های فاقد زمین، با زمین و تاسیس 
از سوی اداره کل ورزش و جوانان صادر می شود که تاکنون از مجموع ۹۹۳ مجوز رسمی صادر شده ۵۹۶ باشگاه فعال و در حال خدمت رسانی به عالقه مندان هستند. علیرضا 
عموزاده افزود: از مجموع ۵۹۶ باشگاه فعال در سطح استان، ۱۷۰ باشگاه بدنسازی، ۱۵۰ باشگاه ورزش های همگانی، ۱۳۰ مجوز تاسیس باشگاه چندمنظوره توپی و مابقی 
مختص به دیگر رشته های ورزشی است. عموزاده اضافه کرد: هم اکنون ۱۴۰ باشگاه در رشته های مختلف به صورت اختصاصی در حوزه بانوان فعالیت می کنند. وی اظهار 
داشت: ۱۰۰ باشگاه جدید در سال ۱۳۹۹ تاسیس شد و کرونا آسیب جدی به ورزش وارد کرد به طوری که ۲۰ باشگاه در این ایام تعطیل شدند و بزرگ ترین مشکالت فعلی 
این قشر قرار گرفتن در لیست مشاغل گروه دو، الزام به پرداخت اجاره بها، عدم درآمد، گرانی تجهیزات ورزشی و... است. عموزاده تصریح کرد:طی  چهار سال گذشته و 

برای اولین بار در کشور مجوز فعالیت ۲۳ باشگاه قایقرانی صادر شد که منجر به اشتغال زایی قابل توجهی در این بخش شده است.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در چهارمحال و بختیاری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان خانمیرزا حین کنترل خودرو های عبوری در محور خانمیرزا به بروجن ۵ دستگاه خودرو 
حامل بار قاچاق را شناسایی کردند. سردار منوچهر امان اللهی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی این خودرو ها را متوقف کرده و در بازرسی از آنها، در مجموع ۴ دستگاه 
یخچال فریزر، ۳ دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه ماشین ظرفشویی، ۵ دستگاه اتو، ۵ دستگاه هیلتی و بیش از ۴۰۰ قلم ابزارآالت صنعتی از جمله آچار لوله گیر، 
انبردست کوچک و بزرگ، دستگاه پرچ، تراز و آچار ال کشف و این خودرو ها را توقیف کردند. سردار امان اللهی، ارزش محموله های کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۰ 

میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در این زمینه ۵ متهم دستگیر و به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

بهره مندی بیش از ۴۰۰ زوج از مشاوره ژنتیک در بام ایران
معا ون امور توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سال گذشته دو هزار و ۱۹ زوج استان به منظور دریافت خدمات مشاوره ای به 
مراکز ژنتیک مراجعه کرده اند. مهشید سلیمانی افزود: طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۴۰۰ زوج از این خدمات بهره مند شدند. سلیمانی اضافه کرد: در حال حاضر هفت 
مرکز مشاوره شامل شش مرکز خصوصی و یک مرکز دولتی در استان خدمات مشاوره ژنتیک به هم استانی ها ارائه می دهد. سه گروه شامل کسانی که در خانواده سابقه 
معلولیت دارند، ازدواج های فامیلی و کلیه زوج هایی که قصد ازدواج دارند و هیچ گونه سابقه معلولیت یا نسبت فامیلی ندارند باید به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه کنند. 
وی تصریح کرد: در سال های اخیر تحقیقات نشان داده است در بسیاری از خانواده ها که هیچ گونه سابقه معلولیت یا نسبت فامیلی بین زوجین وجود ندارد، فرزند دارای 
معلولیت متولد شده است. سلیمانی بیان کرد: انجام آزمایشات ژنتیک برای تمامی مددجویان بهزیستی رایگان است و برای زوج هایی که بضاعت مالی ندارند تخفیف 
داده می شود.وی گفت: به دلیل اینکه ریسک معلولیت در فرزند دوم بیش از فرزند اول است از این رو اهمیت مراجعه والدین به مراکز مشاوره ژنتیک چندبرابر است. 

سلیمانی ادامه داد: استفاده از خدمات مشاوره ژنتیک تاثیر فراوانی در کاهش معلولیت ها و همچنین کاهش هزینه های مالی و عاطفی برای خانواده ها و جامعه دارد.

چتر حمایت بهزیستی بر سر زنان در معرض خشونت

خشــونت علیه زنان و دختران به عنــوان هر نوع خشــونت مبتنی بر 
جنسیت تعریف می شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا 
رنج زنان و دختران شود. از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، اجبار یا 
محروم کردن خودسرانه فردی از آزادی، چه در مأل عام و چه در زندگی 

شخصی صورت بگیرد.  
خشــونت خانگی که گاهی سوءاســتفاده خانگی یا خشونت از سوی 
شریک زندگی نیز خوانده می شــود، به هر گونه الگوی رفتاری اطالق 
می شود که برای به دســت آوردن یا حفظ قدرت و تسلط علیه شریک 
زندگی اعمال می شود. این تعریف، شامل کلیه اعمال جسمی، جنسی، 
احساســی، اقتصادی، روانی و یا تهدید به انجام آن اعمال اســت که 
شخص دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد. خشونت خانگی، یکی از رایج 
ترین انواع خشونت است که زنان در سطح جهان  آن را تجربه می کنند. 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه مرکز بازپروری متشــکل از خانه ســالمت و خانه امن است، 
گفت: خانه سالمت ویژه افراد در معرض خشونت است، ممکن است 
دختر یا زنی مورد تعــرض برادر و یا پدر خانواده قــرار بگیرد که پس از 
اعالم گزارش از سوی خود شخص یا دیگران، فرد مورد نظر در این مرکز 

پذیرش می شود.
اشرف عسگری با اشــاره به مراکز بازپروری در چهارمحال و بختیاری، 

اظهار کرد: یک مرکز بازپروری در اســتان و در شــهرکرد وجود دارد که 
این مرکز مربوط به بانوان و دختران بوده و برای آقایان مرکز بازپروری 

تعریف نشده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: 
مرکز بازپروری و اورژانس اجتماعی در یک مکان قرار داشته و به صورت 

شبانه روزی آماده ارائه خدمات به افراد آسیب دیده است.
وی با اشاره به اینکه مرکز بازپروری متشکل از خانه سالمت و خانه امن 
است، یادآور شد: خانه ســالمت ویژه افراد در معرض خشونت است، 
ممکن است دختر یا زنی مورد تعرض برادر و یا پدر خانواده قرار بگیرد 
که پس از اعالم گزارش از سوی خود شخص یا دیگران، فرد مورد نظر 
در این مرکز پذیرش می شود، خانه امن تنها مربوط به خشونت نبوده و 

مشکالت بیشتری را دربرمی گیرد.
عســگری ادامه داد: اگر الزم باشــد، با شــخص متهاجم نیز صحبت 
می شود، اگر تشخیص داده شــد که در صورت ارجاع شخص به خانه، 
ممکن اســت فرد مجددا مورد تعرض قرار بگیــرد، از این کار ممانعت 

به عمل آمده و برای شخص برنامه بازتوانی درنظر گرفته خواهد شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به خدمات مرکز بازپروری، بیان کرد: مجموعه خدمات این مرکز شامل 
بررسی مشکل موجود، پیدا کردن راه حل و شناختن ظرفیت های مددجو 

برای بازتوانی است و در انتها فرد طی شش ماه بازتوانی می شود. وی در 
خصوص افراد در معرض آزار و آسیب جنسی، تصریح کرد: خود شخص 
باید این موضوع را اطالع دهد، آن گاه اقدامات الزم و خدمات مشاوره 
را دریافت می کند و حتی اگر تمایل داشــته باشد، می تواند پیگیر حق 

خود شود.
عسگری خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی، 
پایگاه های ســالمت در محالت آســیب پذیر مستقر شــده و آموزش 

دختران و خودمراقبتی از آنان، محور جلسات است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه اورژانس اجتماعی در شهرستان ها مستقر هستند، بیان کرد: 
تعداد افرادی که با اورژانس اجتماعی در شهرستان ها تماس می گیرند، 
محدود است، به همین دلیل مرکز بازپروری در شهرستان ها تاسیس 
نشده اســت، در صورت ضرورت نگهداری از افراد آسیب دیده، شخص 

مورد نظر به شهرکرد انتقال داده می شود.
وی در پایان در خصوص گرمخانه ها، تصریح کرد: گرمخانه مخصوص 
تکدی گران بوده و زیر نظر شهرداری فعالیت می کند، افرادی که سرپناه 
ندارند در این مراکز نگهداری می شــوند، یک وعده غذای گرم در روز به 
این افراد داده می شــود و به جای تکدی گری، شغلی برای فرد در نظر 

گرفته خواهد شد.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد اظهار 
داشت: اخیرا  ۶۳۵ بیمار با عالئم بالینی مشکوک 
به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی 
و بیمارستانی استان مراجعه داشــته اند که از این 
تعداد ۱۵٠ بیمار با عالئم مشــکوک به این بیماری 
در مراکز درمانی بستری شــده اند. مجید شیرانی 
اضافه کرد: هم اکنون ۴۶۷ بیمــار مثبت قطعی و 
مشــکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان 
تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۳۸٠ 
نفر مثبت قطعــی و مابقی در انتظار پاســخ نتایج 
آزمایشات برای رد یا تایید بیماریشان هستند. وی 

ادامه داد: متاســفانه یک مورد جدید فوتی ناشی 
از ابتال به بیماری کووید۱۹ در اســتان گزارش شده 
و مجموع فوتی های ناشــی از ابتال به این بیماری 
در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۲٠۱ نفر رســید. 
شیرانی گفت: هم اکنون ۳۷ بیمار با شرایط بحرانی 
و حال عمومی نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه 
مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

وی افــزود: شهرســتان های بروجن، شــهرکرد، 
فارســان، کیار و اردل در لیســت شهرســتان های 
با وضعیــت قرمز به لحاظ شــیوع بیمــاری کرونا 
و شهرســتان های لــردگان و ســامان در وضعیت 

نارنجی و شهرستان های بن، کوهرنگ و خانمیرزا 
در وضعیت زرد قرار گرفته اند.

شیرانی اضافه کرد: ســیر صعودی شیوع ویروس 
منحوس کووید۱۹ در استان چهارمحال و بختیاری 
همچنان تــداوم دارد. وی اذعان داشــت: ظرفیت 
بیمارستان های شهرستان های بروجن و شهرکرد از 
جمله آیت ا...کاشانی، هاجر )س( و امام علی )ع( 

فرخ شهر تقریبا تکمیل شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

ظرفیت بیمارستان های شهرستان های بروجن و شهرکرد 
تقریبا تکمیل شده است

 سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی  چهارمحال و بختیاری گفت: آیین بهره برداری از دو میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده و سه هزار و  
۴۲۰ واحد مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری روز جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ و با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد. فرشید ریاحی سامانی اظهار داشت: احداث مسکن محرومان و مقاوم سازی مسکن های روســتایی در راستای محرومیت زدایی و آبادانی در روستا ها 
انجام می شود. ریاحی با بیان اینکه طرح احداث مسکن محرومان در استان در دو مرحله انجام شده است، اضافه کرد: در مرحله اول کلنگ احداث دو هزار و ۴۴۰ واحد 
مسکن محرومان با حضور محمدباقر نوبخت در ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ به عنوان چهارمین استان کشور بر زمین زده شد. وی ادامه داد: برای احداث دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکن 
محرومان در چهارمحال و بختیاری، ۹۷ میلیارد تومان تسهیالت بانکی و ۶۱ میلیارد تومان تسهیالت بالعوض در نظر گرفته شد که ۱۰۰ درصد تسهیالت بانکی به متقاضیان 
پرداخت و از تسهیالت بالعوض نیز تاکنون ۵۹.۵ میلیارد تومان پرداخت شد.سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دو هزار 
و ۴۳۰ واحد مسکن محرومان در استان تحویل متقاضیان شده ، گفت: زیربنای واحد های احدث شده در این طرح در مرحله اول ۱۴۶ هزار متر مربع است. ریاحی 
با بیان اینکه کلنگ احداث یک هزار واحد مسکن محرومان در مرحله دوم در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ بر زمین زده شد، تاکید کرد: برای احداث مسکن در این مرحله 
۵۰ میلیارد تومان تسهیالت اختصاص و ۱۰۰ درصد پرداخت شد، همچنین از ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت بالعوض حدود ۹۳ درصد به متقاضیان پرداخت شده است. 

بهره برداری از بیش از سه هزار مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری

 کشف فساد ۸۰۰ میلیارد ریالی آب منطقه ای
چهارمحال و بختیاری در یک پروژه

رییس سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری گفت: فساد مالی به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال در پروژه 
سد باباحیدر توسط بازرسان سازمان بازرسی استان کشف شد و تحقیق برای شناسایی عوامل این 

فساد در دستور کار قرار گرفت.
علی احمدی افزود: در این راســتا برای ۱۰ نفر که شامل مشــاوران پیمانکار این پروژه، تعدادی از 
مدیران شرکت آب منطقه ای و تعدادی از کارمندانی که وظیفه نظارت و تایید اسناد مالی را داشتند، 

پرونده تخلف تشکیل و پس از تحقیقات قضایی جرمشان محرز شد.
احمدی خاطرنشــان کرد: برای این افراد به دلیل سندســازی، گزارش خالف واقع، تضییع حقوق 
بیت المال، تصرف غیرقانونی اعالم جرم شــده و پرونده آن ها برای صــدور حکم مجازات در حال 

پیگیری است.

تامین مایحتاج ضروری مردم در دستور کار قرار بگیرد
فرماندار بروجن در جلســه کمیته تنظیم بازار بر ضرورت تشــدید نظارت های جدی بر واحد های 
صنفی در راستای کنترل و تنظیم بازار برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و هم چنین رصد و کنترل 

قیمت ها تاکید کرد.
مسعود ملکی گفت: تمامی دستگاه ها باید تالش داشته باشند در صورت کمبود کاال در بازار، در اسرع 

وقت نسبت به تامین مایحتاج ضروری و اقالم مورد نیاز مردم اقدام کنند.
ملکی با بیان اینکه طی ۳ ماهه اول امسال روزانه ۴.۸ تن مرغ در اختیار شهرستان قرار می گرفت 
اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده از طریق صنعت، معدن و تجارت استان و ستاد تنظیم بازار 
استان، سهمیه مرغ شهرستان افزایش یافته و روزانه بین ۸ تا ۱۰ تن مرغ، توسط عوامل در سطح 

این شهرستان توزیع می شود.
وی  افزود: به دلیل جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده، عرضه مرغ قطعه بندی شده توسط 

واحد های صنفی ممنوع است.
ملکی همچنین با بیان اینکه علت کمبود سیمان در شهرستان به دلیل قطعی سراسری برق است، 

گفت: این کمبود با رفع مشکل برق و فعالیت مجدد کارخانه سیمان مرتفع خواهد شد.

اجرای عملیات آتش ُبر در چهارمحال و بختیاری
رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ کیلومتر آتش بر در مناطق بحرانی از جمله مراتع و جنگل ها با مشارکت 

جوامع محلی اجرایی شده است.
محســن امانی افزود: برای اجرای آتش بر در عرصه های منابع طبیعی شهرســتان های لردگان، 
خانمیرزا، اردل، بروجن و شهرکرد بیش از ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات این اداره کل هزینه شده 
است. امانی اضافه کرد: احداث آتش بر در عرصه های منابع طبیعی با توجه به فصل گرما و احتمال 
افزایش آتش سوزی ها در عرصه های جنگلی و مرتعی استان و در راستای اعمال تدابیر و اقدامات 

پیشگیرانه از آتش سوزی های احتمالی در مناطق بحرانی اجرا شده است.
وی اظهار داشت: ۷۴۰ هزار هکتار وسعت استان شــامل جنگل ها و مراتع متراکم و نیمه متراکم با 

تراکم پوشش بیش از ۲۵ درصد در شرایط بحرانی آتش سوزی قرار دارد.
امانی تصریح کرد: پارســال ۱۰ فقره آتش سوزی در ســطح بیش از ۱۱۵ هکتار از عرصه های منابع 
طبیعی اســتان رخ داد که بیشترین حریق در شهرســتان های اردل، کوهرنگ، فارسان، بروجن و 
لردگان اتفاق افتاد. وی ادامه داد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را 

مراتع و جنگل ها پوشش داده که رقمی معادل ۸۶.۵ درصد از سطح این استان را شامل می شود.

اخبار

خانه سالمت ویژه افراد در معرض خشونت است، 
ممکن است دختر یا زنی مورد تعرض برادر و یا پدر 
خانواده قرار بگیرد که پس از اعالم گزارش از سوی 
خود شخص یا دیگران، فرد مورد نظر در این مرکز 
پذیرش می شود، خانه امن تنها مربوط به خشونت 

نبوده و مشکالت بیشتری را دربرمی گیرد

بام ایران

اخبار
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مفاد آراء
5/91 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونــده  کالســه   140060302018000402 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018000002 آقای علیرضا پورجم فرزند حسین بشماره شناسنامه 
و کد ملی 1271763631 صادره از اصفهان  نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به 
مساحت 93.67 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک 
ولیعصر اصفهان بخش 16 ثبت اصفهان  خریداری  به طور مع الواســطه از آقای  

حسین علی محمدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/10 

م الف : 1164012 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

5/92 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رســید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي 

تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4405 مورخ 1400/04/08 هیات سوم آقای اصغر ابراهیمی 
به شناسنامه شــماره 93 کدملی 1290895341 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183/04 متر مربع پالک 608 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه سید 

جالل طالکش مورد صفحه 325 دفتر 162 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/25

م الف: 1171261  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

اعالم مفقودی 

کلیه مدارک )ســند مالکیت- کارت مشخصات- 
برگ ســبز- رســید پارکینگ( موتور سیکلت به 
شــماره انتظامــی 61896 ایران 631 به شــماره 
شناســه IRAHC9413CY472145 به  نام آقای 
مختار دیر با کدملی 1289150818 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اجرای طرح »محله های غدیری« در 12 محله اصفهان

در ایام دهه والیت طرح »محله های غدیری« در ۱۲ محله اطراف حرم مطهر حضرت زینب )س( 
در شهرستان اصفهان اجرا شد.مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت زینب )س( شیوع کرونا و پرهیز 
از برگزاری برنامه های تجمع دار را عامل برگزاری این طرح در محله های مختلف دانست و گفت: 
این جشن ها با برنامه های متنوعی همچون ســخنرانی، مداحی، گروه سرود و همکاری فعاالن 
فرهنگی مناطق مختلف برگزار شد.حجت االســام محسن صادق زاده افزود: ۲۰ هزار پرس غذا 
با همکاری نیکوکاران برای مردم این ۱۲ محله محروم تهیه شده بود که ژتون غذا ها در بین آن ها 

تقسیم شد.

سفیران مهربانی در خط خدمت رایگان دندانپزشکی
سفیران مهربانی، خدمات دندانپزشکی رایگان به شهروندان اصفهانی ارائه دادند.رییس هیئت 
مدیره موسسه مردم نهاد ســفیران مهربانی اصفهان گفت: این گروه جهادی با همکاری اوقاف 
و امورخیریه اصفهان به مناســبت عید سعید غدیر خم در ســالن کتابخانه مرقد عامه مجلسی 
اصفهان حضور یافتند و به شهروندان خدمات دندانپزشکی از جمله کشیدن دندان، عصب کشی 
و پر کردن ارائه دادند.امیر حســام ایزدی افزود: دراین کاروان ســامت حدود ۱۰ دندانپزشــک 
ومتخصص به مدت دو روز به مراجعه کنندگان به ارائه خدمات رایگان دندانپزشــکی پرداختند.

وی گفت: این گروه جهادی در طول سال به حدود ۲۰ هزار نفر از محرومان در مناطق مختلف کشور 
خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه می کنند.

 آزادی 2۵ زندانی از زندان های استان اصفهان
با کمک خیرین

مدیرعامل خیریه امام موسی کاظم)ع(  اظهار داشت:  همزمان با عید سعید غدیر خم و با کمک 
خیرین خیریه حضرت امام موســی کاظم)ع( ۲۵ زندانی جرائم مختلــف از دو زندان مرکزی 
وخمینی شهر آزاد شدند.غامحسین وطنی با اعام این خبر گفت: ۱۵ زندانی از زندان مرکزی و 
۱۰ زندانی از زندان شهرستان خمینی شهر با بدهی ۱۱ میلیارد ریالی از زندان آزاد شدند.وی ادامه 
داد: برای آزادی این زندانیان حدود مبلغ ۵۷۵ میلیون تومان توسط خیرین پرداخت شد و مابقی 

با تاش و پیگیری مددکاران خیریه توسط شکات گذشت شده است .

 اعالم نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 
در دهه اول شهریور

نماینده تام االختیار سازمان سنجش در آزمون سراسری ۱۴۰۰ در دانشگاه کاشان، با بیان اینکه ۳ 
هزار و ۷۴۷ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
کشور با رعایت دستورالعمل های بهداشتی شرکت کردند، گفت: از این تعداد، هزار و ۹۳۱ داوطلب 
مرد و هزار و ۸۱۶ داوطلب زن در ۳ نوبت برگزاری آزمون )چهارشنبه ۶، پنجشنبه ۷ و جمعه صبح 
۸ مرداد( در ۹۷ کد رشــته به رقابت پرداختند. قنبرعلی شیخ زاده ادامه داد: نتایج اولیه آزمون به 
صورت کارنامه تنظیم و کارنامه کلیه داوطلبان شــرکت کننده در آزمون در دهه اول شهریورماه از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعام می شــود و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
می توانند عاوه بر مشــاهده کارنامه، بر اســاس برنامه زمانی که در دهه اول شــهریورماه اعام 
می شود، نسبت به مشــاهده و دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی و انتخاب 
حداکثر ۱۰۰ کد رشته اقدام کنند.نماینده تام االختیار سازمان سنجش در آزمون سراسری ۱۴۰۰ بیان 
کرد: گزینش اولیه و نهایی داوطلبان آزمون ارشد بر اساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون 

و ۲۰ درصد معدل تراز شده دوره کارشناسی با رعایت دیگر ضوابط انجام خواهد شد.

کام گاوخونی با نفت تلخ تر شد؛

هر روز بدتر از دیروز

یک تانکر پسماند ویژه نفتی اواســط هفته گذشته در ضلع شمالی تاالب 
بین المللی گاوخونی و در دو کیلومتری کوه سیاه تخلیه شده است.در همین 
ارتباط رضا خلیلی ورزنه، مدیرعامل انجمن دوستداران میراث طبیعی و 
محیط زیســت ورزنه می گوید: یک تانکر ۱۰ تنی، پسماندهای نفتی را در 
دو کیلومتری کوه ســیاه کنار جاده تخلیه کرده و هنوز فرد یا افراد خاطی 

شناسایی نشده اند.

مدت زیادی است که نایین درگیر معضل تخلیه پسماند ویژه نفتی 
اسیدی است

وی با بیان اینکه این معضل در شرق اصفهان بارها اتفاق افتاده اما تاکنون به 
آن رسیدگی نشده است، می افزاید: مدت زیادی است که شهرستان نایین 
درگیر معضل تخلیه پسماند ویژه نفتی اسیدی است و به گفته مردم محلی، 
این موضوع بارها با ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان 
مطرح شده است. خلیلی ادامه می دهد: این پسماندهای اسیدی خاصیت 
خورندگی دارند و خاک را به ریزگرد تبدیل می کنند و تنفس آن خطرناک 
اســت؛ اما به رغم اینکه این معضل با ادارات مربوطه مطرح شده به وفور 
شاهد تخلیه ضایعات نفتی در طبیعت هســتیم.وی با اشاره به چندین 
مورد مشابه در شرق اصفهان، خاطرنشان می کند: چندی پیش یک تانکر 
پسماند نفتی در سرچشمه قنات روســتای حاجی آباد -از توابع نایین- 
خالی شده بود که اداره منابع طبیعی سریع آن را از منطقه جمع آوری کرد که 

به منابع آب زیرزمینی نفوذ نکند، یا در یک مورد در جاده پل راه آهن، به علت 
تخلیه پسماند نفتی یک دستگاه پژو که بر اثر لغزندگی جاده واژگون شده 

بود، با ورود راهداری این مواد از جاده پاکسازی شد.

تخلیه پسماند اسیدی در جرقویه
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث طبیعی و محیط زیست ورزنه با اشاره 
به اینکه در روستای زفره، زیر پل جرقویه و مجاورت کوهستان های نایین 
نیز پسماند اسیدی تخلیه شــده و اکنون این معضل در تاالب گاوخونی 
مشاهده شده است، می گوید: پسماندها را در طبیعت رها می کنند و کسی 
پاسخگو نیست در حالی که به راحتی می توان خاطیان را شناسایی کرد؛ اما 
کسی همکاری نمی کند. خلیلی اضافه می کند: گفته می شود هزینه دفن 
بهداشتی پسماندهای ویژه حدود ۶۰ میلیون تومان است و شرکت ها برای 
اینکه از این امر شانه خالی کنند به صورت گردشی این مواد سمی را در همه 
جای شــرق اصفهان تخلیه می کنند و این معضل بزرگ در آینده سامت 
مردم را به خطر می اندازد. این دوستدار محیط زیست همچنین به وضعیت 
بغرنج گاوخونی اشاره کرده و می افزاید: آبی که تیرماه امسال به مدت یک 
هفته برای کشاورزی شرق اصفهان رهاســازی شد حتی به استخرهای 
کشاورزی مردم ورزنه نیز نرسید که تاالب حتی سهمی از زهاب کشاورزی 
داشته باشد و این در حالی است که پســاب هایی که به سمت ورزنه رها 
می کنند نیز به این منطقه نمی رسد و فقط تا پایین دست رودخانه زاینده 

رود جریان دارد و با گرمای هوا شرایط خشکیدگی گاوخونی بدتر می شود. 
تاالب بین المللی گاوخونی با وسعت ۴۷ هزار هکتار در نقطه پایانی زاینده 
رود در جنوب شرقی استان اصفهان و ۲۰ کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد. 
روند خشکی تاالب گاوخونی از سال ۱۳۷۸ شروع شد و طی دو دهه اخیر 
به دلیل نبود آب بسیاری از زیستمندان تاالب گاوخونی از جمله ماهی ها، 
وحوش، خزندگان و انــواع پرندگان بومی از بین رفته اند. کارشناســان و 
دانشــگاهیان همواره نسبت به تبعات خشــکی تاالب گاوخونی هشدار 
می دهند زیرا اگر تاالب گاوخونی کامل خشــک شود به کانون خطرناک 
ریزگردهای سمی تبدیل خواهد شد که تا شعاع ۱۰۰۰ کیلومتری و ۱۰ استان 
کشور را درگیر خواهد کرد. با وجود این ها گاوخونی همچنان پنجه در پنجه 
بی تدبیری چشم در انتظار آب است. به گفته حسین اکبری، معاون نظارت 
و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان، به جز مقدار بسیار ناچیز 
۴۱ میلیون متر مکعب در نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ تقریبا در دو دهه اخیر، 
هیچ حقابه ای به تاالب گاوخونی داده نشــده و در روند توسعه ناپایدار و 
بارگذاری های بیــش از حد ظرفیت حوضه آبی زاینده رود، امروز شــاهد 
خشکی این تاالب بین المللی هستیم و هم اکنون صد در صد این تاالب 
خشک است.  سوم اردیبهشت ماه سال جاری نیز یک شهروند اصفهانی با 
انتشار ویدئویی از تخلیه پسماندهای صنعتی در ۱۰ کیلومتری زفره- ورتون 
در منطقه سجزی شرق اصفهان خواستار پیگیری مسئوالن محیط زیست 
شد. در آن زمان نیز نزدیک به ۱۰ هزار لیتر لجن اسیدی در مسیری به طول 
۲ کیلومتر رها شده بود که با ورود فرمانداری و بخشداری و محیط زیست 
پس از سه روز جمع آوری و به لندفیل کارخانه پسماندهای ویژه منتقل شد.

تخلیه پسماندهای صنعتی، حیات خاک را از بین می برد
در همین ارتبــاط حمیرا صفی قلی، معاون فنی حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان می گوید: لجن های تخلیه شده بیشتر الیه های سطحی و 
در درجه اول خاک را آلوده می کنــد؛ اما تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی در 
درجه دوم است زیرا به عمق نفوذ مواد آالینده بستگی دارد؛ با توجه به اینکه 
این لجن ها افقی حرکت می کند مساحتی که خاک را پوشش می داده زیاد 
است و ترکیبات آلی فرار خاک را از حالت احیا خارج کرده و حیات خاک را 
می گیرد. وی می افزاید: واحدهای صنعتی باید پسماندها را مدیریت کنند؛ 
با توجه به اینکه پسماند صنعتی ویژه است هزینه مدیریت آن باالست و 
اگر کارشناسان ما هنگام پایش واحد صنعتی، این پسماندها را مشاهده 
کنند آنها در لیست واحد آالینده قرار می گیرند. از این رو برای اینکه خود را 
را نجات دهند دست به تخلف زده و پسماندها را در محیط خارج از واحد 

صنعتی تخلیه می کنند.

با مسئولان جامعه

معاون فنی و عملیات مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان از افزایش ۴۴ درصدی آمار 
ماموریت های اورژانس اصفهان در تیرماه نسبت به 
خردادماه امسال خبر داد و اظهار کرد: موج پنجم 
کرونا از اوایل تیرماه آغاز شــد و شــیب افزایشی 
تعداد بیمــاران باعــث افزایــش ماموریت های 
اورژانس شده که بار سنگینی به کارکنان اورژانس 
وارد کرده است.علیرضا قاسمی با بیان اینکه طی 
دو سال گذشــته کارکنان اورژانس به دلیل شیوع 
کرونا شــیفت های مازاد داشــتند، گفت: کارکنان 
اورژانس حتی خارج از وظیفه شیفت می دهند تا 

خدمات رسانی به بیماران به درستی انجام شود، 
اما با وقوع هر موج جدید، بار اصلی بر دوش کادر 
درمان و اورژانس اســت.معاون فنــی و عملیات 
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
با بیان اینکه یک آمبوالنس روزانه تا ۱۸ ماموریت 
را انجام می دهد، گفت: توزیع ماموریت ها در برخی 
نقاط بیشتر و برخی نقاط کمتر است اما در نقاط پر 
ماموریت شــهر اصفهان، تعداد ماموریت ها تا دو 
برابر افزایش داشته است. وی گفت: گاهی پرسنل 
ما به دلیل ماموریت های پی در پی حتی نتوانسته 
اند ناهار بخورند. در برخی شهرستان ها مثل نجف 
آباد، خمینی شهر و شاهین شهر نیز ماموریت های 

اورژانس افزایش زیادی داشته است. 
در سایر شهرستان ها هم تعداد ماموریت ها اگرچه 
به نســبت ماموریت های معمول افزایش داشته، 

اما به اندازه اصفهان نیست.قاســمی با بیان اینکه 
متاسفانه در موج پنجم کرونا شاهد عادی انگاری 
در بین مردم هستیم، گفت: پروتکل های بهداشتی 
از ســوی مردم رعایت نمی شــود و مردم کرونا را 
خیلی عادی گرفته اند، درصورتی که در موج پنجم 
میزان ابتا سریع تر اســت و افراد خانواگی درگیر 
بیماری می شــوند؛ اما متاســفانه حساسیتی که 
در ابتــدای همه گیری کرونا وجود داشــت از بین 

رفته است.
وی با بیان اینکــه راه های پیشــگیری و مقابله با 
کرونا تغییری نکرده اما اگر پروتکل های بهداشتی 
رعایت نشود بار مضاعفی به مردم و کادر درمان وارد 
می شــود، افزود: کادر درمان دو سال است درگیر 
مقابله با این بیماری هستند و موج های پی در پی 

نیز باعث خستگی آنها شده است.

معاون فنی و عملیات مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان:

موج پنجم کرونا، ماموریت های اورژانس اصفهان را دو برابر کرد

تقدیر از کادر درمان 
با رنگ رضوی در 

روزی علوی
به مناسبت عید بزرگ غدیر، 
خادمیــاران رضــوی کانــون 
خیریــه علــی بــن ابیطالب 
بــازار اصفهــان با حضــور در 
بیمارســتان صحرایی ارتش 
واقع در بیمارســتان الزهرا و 
مرکز واکسیناســیون مصای 
اصفهــان از کادر بهداشــت و 

درمان تقدیر کردند.

واکسیناسیون فرهنگیان اصفهانی از امروز آغاز می شود
معاون تربیت بدنــی و ســامت اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان از آغــاز فرآیند 
واکسیناسیون فرهنگیان از امروز به صورت رسمی در کان شهر اصفهان خبر داد.آذرکیوان امیرپور 
با اشــاره به اجرای واکسیناســیون فرهنگیان در مقابل بیماری منحوس کرونا، اظهار داشــت: 
براساس تفاهم نامه ای که وزارت آموزش و پرورش و معاونت بهداشت و درمان با توجه به نزدیک 

شدن به سال تحصیلی انجام شد، مقرر شد  واکسیناسیون فرهنگیان اجرا شود.
وی افزود: در شــهرهای کوچک که آمار جمعیتی فرهنگیان کم اســت معاونت درمان، فضاهای 
پیش بینی شده برای دریافت واکسن را برای فرهنگیان در نظر گرفته است.معاون تربیت بدنی 
و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: ۱۰ شهرستان در استان اصفهان 
کار واکسیناســیون فرهنگیان را آغاز کردند و حــدود ۲۵۰۰ نفر از آنها نوبت اول واکســن کرونا را 

دریافت کرده اند.
امیرپور ادامه داد: دریافت واکســن کرونا اجباری نیســت و به صورت داوطلبانه است و تمامی 
فرهنگیان شهرستان های اردســتان و گلپایگان که خواهان دریافت واکسن بودند، طی چند روز 

گذشته واکسن دریافت کردند.
معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به گروه های هدف 
فرهنگی که واجد دریافت واکسن هستند، اظهار داشت: کادر رسمی آموزش و پرورش، معلمان 
مدارس غیردولتی، معلمان بازنشسته شاغل به صورت حق التدریس، معلمان پیش دبستانی و 

نیروهای خدماتی این مراکز می توانند واکسن کرونا تزریق کنند.
وی افزود: در اســتان اصفهان حدود ۷۰ هزار نفر فرهنگی مشــغول به خدمت هســتند که باید 
واکسینه شــوند و از این تعداد حدود ۳۰ هزار نفر هم در کان شهر اصفهان واجد دریافت واکسن 

هستند.
امیرپور خاطرنشــان کرد: بعد از معلمان، راننده های ســرویس مدارس هم در اولویت دریافت 
واکســن قرار دارند و این کار با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و ســازمان تاکسیرانی صورت 

خواهد گرفت.

ثبت 2۵ وقف برمبنای نیازهای جدید در اصفهان 
معاون فرهنگی، اجتماعی اوقاف و امور خیریه اصفهان از ثبت ۲۵ وقف جدید براساس نیازهای 

جدید جامعه به ویژه در حوزه امور عام المنفعه از ابتدای سالجاری تاکنون در استان خبر داد.
حجت االسام والمسلمین ولی ا...روان با اشــاره به اینکه وقف های جدید با توجه به کمبودهای 
موجود در جامعه انجام می شــود، افزود: سال گذشــته نیز ۱۰۰ فقره وقف در موضوعات جدید از 
جمله در حوزه بهداشتی و درمانی، آموزشی، قرآنی و فرهنگی به ثبت رسید. وی با تاکید بر اینکه 
وقف های جدید باید براساس الزامات و ضروریات جامعه باشــد گفت: نیاز است که نیکوکاران 
استان و واقفان خیراندیش، برای وقف در حوزه اشــتغال، مسکن و تحصیل جوانان و ایتام وارد 

میدان شوند.
حجت االسام روان افزود: اصفهان جزو اســتان های پیشگام در حوزه وقف های جدید و نوظهور 

است که با همت مسئوالن و مردم نیکوکار استان این مهم محقق شده است.
وی با تاکید بر اهمیــت موضوع وقف، گفت: وقف باعث پایداری زندگی انســان ها می شــود و 
صالحات و باقیاتی برای زندگی دنیوی و اخروی مردم به شمار می رود.معاون فرهنگی، اجتماعی 
اوقاف و امور خیریه اصفهان افزود: نهاد وقف یک نهاد پرخیر و برکت اســت که واقفان در پیش 
از اسام و پس از اسام و در کشورهای اسامی این کار انســانی و اسامی را برای کمک به خلق 

خدا انجام می دهند.
در استان اصفهان ۷۱۸ باب امامزاده و ۱۵ هزار و ۲۰۰ موقوفه وجود دارد که از این تعداد پنج هزار 
و ۳۱۶ مســجد، ۹۸۰ حســینه، حدود ۱۵۰ حوزه علمیه و مابقی موقوفات منفعتی است که این 

موقوفات حدود ۴۵ هزار رقبه را شامل می شود.

وز عکس ر

با مسئولان

پابند الکترونیک بر پای 23۸ 
زندانی در استان اصفهان

خبر روز

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه اجرای سیاست حبس زدایی قوه 
قضاییه با جدیت در استان پیگیری می شود، 
گفت: در حــال حاضر ۲۳۸ نفــر زندانی در 
سطح اســتان از پابند الکترونیک استفاده 
می کنند.محمدرضــا حبیبی در نشســتی با 
قضات محاکم کیفری ســطح اســتان اعم 
از دادســرا، محاکم بــدوی و تجدیدنظر که 
با هدف تاکیــد بر تــاش در جهت کاهش 
جمعیــت کیفــری زندان هــا برگزار شــد، 
اظهار کرد: قضات با تغییــر رویه قضایی در 
پرونده های کیفری و استفاده از ظرفیت های 
قانونی در مجازات هــای تعزیری جایگزین 
حبس می توانند تا حد بسیار زیادی در جهت 
جلوگیری از ورود افراد بــه زندان و کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها اقــدام کنند. وی 
افزود: سیاســت های کان نظام و دستگاه 
قضایی و نیز نتایج مطالعات و بررسی های 
گســترده تخصصی حاکی از این اســت که 
مجازات هــای طوالنی مــدت در همه موارد 
موثر نبوده و چه بسا نتیجه معکوس تربیتی 
و اجتماعی نیــز به دنبــال دارد، از همین رو 
ضروری است دادســتان ها شخصا به نحوه 
صدور قرارهای منتهی به بازداشــت شــعب 
تحقیق نظارت مستمر داشته باشند. رییس 
کل دادگستری اســتان اصفهان استفاده از 
پابند الکترونیک را ابزار موثری در راســتای 
جلوگیری از ورود افراد به زندان دانســت و 
یادآور شد: از مزایای این ظرفیت قانونی آن 
اســت که عاوه بر محکومان، متهمان نیز در 
پرونده های کیفری می توانند از پابند استفاده 
کنند و کافی است قضات ضمن صدور آرا، این 
ظرفیت قانونی و نیز مجازات های جایگزین 
حبس را مد نظر قرار دهنــد. وی بر برگزاری 
دادرسی ها به صورت الکترونیکی تاکید کرد 
و گفت: با توجه به همه گیری کرونا الزم است 
بهره مندی از فناوری های نوین توسط قضات 
به حداکثر رسیده و حتی االمکان دادرسی ها 
به صورت غیرحضــوری و الکترونیک برگزار 
شود و امکانات و ظرفیت فنی این مهم نیز در 

سطح استان فراهم شده است.

مسئول واحد مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: ما آزمایش های معمول کرونا را برای بیماران انجام می دهیم و تست ویژه ای 
برای دلتا نمی گیریم.رضا فدایی عنوان کرد: نیازی به شناسایی دلتا و موارد دیگر کرونا نداریم چون از لحاظ تخصیص و درمان فرقی نمی کند با کدام نوع از کرونا روبه 
رو هستیم.فدایی بااشاره به اینکه مشغول تخصیص و درمان بیماران هستیم، بیان کرد: برای درمان نیازی نیست به طور مشخص دلتا را از غیر دلتا جدا کنیم.وی 
خاطرنشان کرد: توصیه ما به مردم این است که استفاده از ماسک و شستن دست ها را جدی بگیرند و همچنین از حضور در اماکن شلوغ و مسافرت خودداری کنند.

مسئول واحد مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تست ویژه ای برای کرونا دلتا نمی گیریم



فاطمه عجم دشتی و نرگس امیری از اصفهان در سومین مرحله تیم ملی گلبال بانوان ایران حضور دارند.سومین مرحله تیم ملی گلبال بانوان نابینایان و کم 
بینایان جوانان ایران از روز هفتم مردادماه لغایت شــانزدهم مردادماه 1400 به مدت 10 روز به میزبانی شهرستان بابلسر در حال برگزاری است.در این اردو 11 
بازیکن از سراسر کشور حضور دارند که فاطمه عجم دشتی و نرگس امیری از اصفهان جزو نفرات اردونشین هســتند.همچنین زهره ابراهیمی از اصفهان به 

عنوان سرمربی هدایت این تیم را برعهده دارد.

حضور دو بانوی اصفهانی در اردوی تیم ملی گلبال ایران

یکشنبه 10 مرداد 1400 / 21 ذی الحجه 1442 / 1 آگوست  2021 / شماره 3314

موفقیتی که نظر مردم ژاپن را عوض کرد
یک هفته از رقابت های المپیک توکیو 2020 سپری شده و با وجود بروز برخی شایعات پیش از 
مســابقات مبنی بر احتمال لغو المپیک، این تورنمنت با هیجان فراوانی در حال برگزاری است. 
اما جالب اینجاست انگار نظر مردم ژاپن نیز در مورد برگزاری این رقابت ها تغییر کرده و حاال آنها 
موافق تصمیم دولت این کشور شده اند.در آستانه شــروع بازی ها، نتایج نظرسنجی نشان می 
داد اغلب مردم این کشــور از تصمیم دولت برای برگزاری یک رویداد بزرگ ورزشــی در بحبوحه 
وضعیت اضطراری کرونا ناراضی هستند. اما حاال تماشای مسابقات و پیگیری مردم از تلویزیون 
مؤید آن است که شور و شوق فراوانی در ژاپن حاکم شــده و هواداران این کشور در حال پیگیری 

مسابقات از طریق رسانه ها هستند.
البته ورزشکاران ژاپنی نیز با درخشــش خود نقش مهمی در این تغییر داشته اند. ژاپن در حال 
حاضر موفق به کسب 17 مدال طال شــده که یک رکورد در ورزش این کشور محسوب می شود و 
همین موفقیت باعث شده آنها بعد از چین و حتی باالتر از آمریکا در رده دوم رده بندی کلی کسب 
مدال قرار بگیرند. در خیابان های توکیو، بسیاری از هواداران ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، 
موفقیت ورزشکاران کشور خود را جشن می گیرند و به نظر می رسد عقیده مردم در مورد برگزاری 

المپیک عوض شده است.

»سیمون بایلز « به المپیک باز می گردد؟
یکی از مهم ترین اتفاقات هفته اول برگزاری رقابت های المپیک را باید کنار رفتن سیمون بایلز، 
ورزشکار پرافتخار آریمایی از بخش تیمی رقابت های ژیمناســتیک المپیک توکیو 2020 قلمداد 
کرد. ســیمون بایلز مدعی شــد به علت حفظ ســالمت روانی و بهبود اوضاع روحی خود چنین 
تصمیمی را گرفته و البته این اتفاق واکنش های زیاد و متفاوتی را به همراه داشت. بایلز پس از 
دریافت امتیاز پایین در مسابقات خرک خود از مسابقات تیمی کنار رفت، اما حاال تیم ژیمناستیک 
زنان آمریکا اعالم کرد هنوز احتمال شرکت ســیمون بایلز در بخش های دیگر وجود دارد و البته 

رخ دادن این اتفاق بسته به نظر کادر پزشکی است.
تیم ژیمناستیک ایاالت متحده در بیانیه ای گفت: »امروز و پس از مشورت بیشتر با کادر پزشکی، 
سیمون بایلز تصمیم گرفت از فینال مسابقات طاق و میله های نامتقارن کناره گیری کند. شرایط 
او برای حضور احتمالی در فینال بخش میله متعادل مورد ارزیابی قرار می گیرد.« این در حالیست 
که سیمون بایلز در صورت کسب مدال طال در این دوره می توانست با شش طال، پرافتخارترین زن 
تمامی ادوار المپیک لقب بگیرد. پس بدین ترتیب همچنان ممکن است شاهد هنرنمایی سیمون 

بایلز در ادامه رقابت های المپیک توکیو باشیم.

جانشین »یوسین بولت« از تیم پناهندگان است
دوران جدید پس از مقطع طوالنی درخشــش یوســین بولت در رقابت های دومیدانی 100 متر 
المپیک مردان، روز شنبه در توکیو و با درخشش دوریان کلتال، عضو تیم پناهندگان المپیک آغاز 
شد و او با رکورد شخصی و درخشــان 10.33 ثانیه به دور بعد صعود کرد. یوسین بولت سه عنوان 

قهرمانی پیاپی را از  المپیک پکن در سال 2008 به دست آورد. 
خداحافظی این ورزشکار مشهور در ســال 2017 باعث ایجاد خأل بزرگی در این رشته شده و هیچ 
کس قادر به پر کردن جای خالــی این دونده بزرگ و جامائیکایی نبود. اما روز شــنبه و در میان 
دمای باالی 30 درجه، دوندگان با هدف شکستن رکورد یوسین بولت کار خود را آغاز کردند.دوریان 
کلتال 22 ساله یکی از این ورزشکاران بود. او که متولد جمهوری کنگو است، در سال 2016 و پس 
از مرگ والدینش به دلیل جنگ داخلی در سرزمین مادری، به پرتغال رفته و حاال رکورد درخشان 

10.33 را برای صعود به دور بعد به ثبت رسانده است.

سپاهان و محرم به دومی رضایت دادند؛

نایب قهرمانی با امتیاز قهرمانی
نایب قهرمانی لیگ برتر حاصل کار طالیی پوشــان نصف جهــان در فصل جاری   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر بود؛ رقابت هایی که جمعه شــب با قهرمانی ســرخ پوشان 
پایتخت به پایان رسید و تیم سپاهان با وجود برتری مقابل تیم استقالل در آخرین دیدار این فصل به قرار گیری 
در جایگاه دوم بسنده کرد. بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر جمعه شب به پایان رسید که رقابت برای کسب 
عنوان قهرمانی به هفته آخر کشیده شده بود و مسابقات  تیم های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته 
پایانی از حساسیت زیادی برخوردار بود. سرخ پوشان پایتخت که با دو امتیاز فاصله شانس بیشتری برای باال 
بردن جام قهرمانی داشتند در همان نیمه اول دیدار با پیکان کار را تمام کردند، نتیجه ای که روی دیدار تیم های 
سپاهان و استقالل نیز تاثیر گذار بود. در واقع نتیجه بازی پرســپولیس- پیکان در نیمه اول آب سردی بر پیکر 

طالیی پوشان اصفهان می ریخت. 
به جرأت می توان گفت تعداد موقعیت های گل استقالل در نیمه اول بازی جمعه شب با سپاهان بیشتر از سپاهان 
بود و این تیم در یکی دو نوبت می توانست دروازه حریف اصفهانی را باز کند. از طرفی هرچه از زمان بازی در نیمه اول 
می گذشت سپاهانی ها کم اثر تر می شدند انگار که آنها شنیده بودند پرسپولیس با دو گل از پیکان پیش افتاده و 
کار قهرمانی تقریبا تمام شده است. همین مسئله باعث شده بود تا سپاهان خیلی به آب و آتش نزند و یا شاید هم 
زور الزم را برای رسیدن به دروازه استقالل حداقل در نیمه اول نداشت به طوری که دروازه حسینی اصال تهدید نشد 
و در بسیاری از دقایق مسابقه این دروازه بان نقش تماشاگر را ایفا کرد .هرکس بازی استقالل و سپاهان را می دید، 

شده اند و دیگر نتیجه پرسپولیس با خبر کامال مطمئن می شد که سپاهانی ها از زدن گل های 

بازی آنها تاثیری روی قهرمانی ندارد؛ اما در نهایت شاگردان محرم در نیمه دوم به دو گل دست یافتند تا پیروز 
این میدان لقب بگیرند.سپاهانی ها در شــرایطی به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر دست یافتند که محرم نوید 
کیا، بازیکن پرسابقه این تیم که سکان نیمکت طالیی پوشــان را بر عهده گرفته بود، برای نخستین بار به عنوان 
سرمربی در مسابقات لیگ حاضر شد.  قرار گیری شاگردان محرم  در رده دوم جدول رده بندی رقابت های لیگ 
برتر نتیجه ای بود که توانست دل هواداران سپاهان را شاد کرده و به آینده امیدوار سازد.سپاهان درحالی با امتیاز 
خیره کننده ای نایب قهرمان شد که در فصل های اخیر هیچ تیم دومی به پرسپولیس آنقدر نزدیک نبوده است.به 
اعتراف خود پرسپولیسی ها، این قهرمانی نفس گیر ترین قهرمانی  آن ها طی پنج سال اخیر بوده است. سرخ ها 
در لیگ های شانزدهم و هفدهم با ۹ امتیاز بیشتر نسبت به تیم های دوم، در لیگ نوزدهم با چهارده امتیاز نسبت 
به نایب قهرمان، رتبه نخست را به دست آورده بودند.در مسیر گالت کردن پرسپولیس تنها سپاهان توانسته برای 
آنها خطرساز شود .نکته جالب اینجاست که پرسپولیس 67 امتیاز سال گذشته اش را تکرار کرد؛ اما در 4دوره قبلی 
هیچ تیم نایب قهرمانی نتوانسته بود به مرز 60 امتیاز برسد ولی  سپاهان این فصل با 6۵ امتیاز نایب قهرمان شد و 
باید به پلی آف آسیا برود.با این حساب پرسپولیس برای دومین سال پیاپی، با 67 امتیاز در لیگ شانزده تیمی،  
متوسط امتیاز 2.23 را کسب کرده است.سپاهان هم که با 6۵ امتیاز نایب قهرمان لیگ بیستم شد و پیش از این 
فقط سه بار پرسپولیس در فصول اخیر توانسته بود در یک فصل بیش از 6۵ امتیاز به دست بیاورد و سپاهان با 
متوسط امتیاز 2.16 رکورد بهتری نسبت به قهرمان های 17 دوره لیگ برتر ثبت کرده است اما با این حال نتوانست 

قهرمان شود.

 بازیکن تیم ملی بســکتبال گفت: ما در ایران فقط 
یک سالن اســتاندار داریم و با این شرایط خیلی 
سخت است در برابر رقبایی بازی کنیم که امکانات 
زیادی دارند.ارســالن کاظمی، بازیکــن تیم ملی 
کشورمان در نشست خبری پس از بازی با فرانسه 
در المپیک توکیو اظهار داشــت: درباره سوالی که 
پرسیدید و به ســطح اختالف ایران با تیم های هم 
گروه اشــاره کردید مســائل زیادی وجود دارد که 
خیلی ها اطالعی درباره آن ندارنــد و من هم نیاز 
نمی بینم درباره تمام مسائل صحبت کنم، اما چند 
نکته را باید عرض کنم. ما در ایران فقط یک سالن 
استاندارد بسکتبال داریم که 20 سال است همین 
یک ســالن در اختیار بســکتبال ایران قرار دارد و 
ظرفیتش 2۵00 نفر است و غیر از این، تیم بسکتبال 
ما امکانات دیگری نداشته و با این شرایط خیلی 
سخت اســت در برابر رقبایی بازی کنیم که چنین 
امکانات و ســالن هایی دارند که ما در آن مشغول 

به بازی هستیم.

کاظمی افزود: حتی بازی کردن در چنین شرایط و 
فضایی به چند بازی نیاز دارد تا بتوانیم با جو حاکم 
بر آن آشــنا شویم. ما به خاطر مســائل اقتصادی 
جامعه و تحریم هایی که در آن قــرار داریم امکان 
انجام بازی های تدارکاتی خوبی را نداشتیم و پیش 
از المپیک تنها 3 بازی با ژاپن و 2 بازی با اســپانیا 
انجام دادیم که نســبت به تیم هایی که بیش از 10 

بازی تدارکاتی خوب داشته اند، خیلی کم است.
وی اضافه کرد: حتی ما برای انجام این بازی های 
تدارکاتی و بازی های المپیک در عرض یک ماه در 
۵ منطقه زمانی مختلــف بوده ایم که این موضوع، 
کار را برای بازیکنان ما سخت می کرد. نمی خواهم 
بهانه بیاورم، ما باید بیشــتر تــالش و کار کنیم اما 
محدودیت ها، تحریم ها و شرایط اقتصادی حاکم 
بر جامعــه باعث ایجــاد این اختالف می شــود و 
شــرایط ما قابل مقایســه با شرایط ســایر تیم ها 

نیست.
بازیکن تیم ملی کشــورمان عنوان کــرد: حتی در 

سال 2008 و جهت آماده سازی برای المپیک پکن 
 NBA در آمریکا اردو داشــتیم و در لیگ تابستانی
چند بازی تدارکاتی انجام دادیم که شرایط بهتری 
را برای تیم ما به وجود آورده بود. ولی امســال به 
رغم تمام تالش های مســئولین که نهایت تالش 
خودشان را برای آماده ســازی تیم انجام دادند و 
از تمام ظرفیت ها استفاده کردند شرایط ایده آلی 
برای حضور در مسابقات از نظر بازی های تدارکاتی 

نداشتیم.

حرف های »ارسالن کاظمی« بعد از حذف بسکتبال

خبر روز

AFC میزبانی را به ایران داد
فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( هفته گذشته روی ســایت خود ورزشگاه های میزبان مسابقات 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 را معرفی کرد.طبق اعالم ســایت فیفا، ورزشــگاه آزادی 
به عنــوان میزبان بازی هــای تیم ملی 
کشورمان در دور رفت مسابقات انتخابی 
جام جهانــی معرفی شد.فدراســیون 
فوتبال ایــران در واکنش بــه این خبر 
ســایت فیفا اعالم کرد هنوز نامه ای از 
فیفا یا AFC برای تعیین تکلیف میزبان 
بازی های تیــم ملی به این ســازمان 
نیامده؛ اما  در جدیدترین خبر ســایت 
AFC میزبانــی ورزشــگاه آزادی برای 
مسابقات تیم ملی کشورمان در مرحله 
نهایی انتخابی جام جهانی 2022 را تایید کرد و در اعالم برنامه بازی ها نام ورزشگاه آزادی را به عنوان 
میزبان ایران درج کرد.طبق اعالم سایت رسمی AFC ورزشگاه های زعبیل دبی، القویسمه)ملک 
عبدا...ثانی اردن(، جام جهانی ســئول و صیدا بیروت به ترتیب به عنــوان میزبان های تیم های 
ملی امارات، سوریه، کره جنوبی و لبنان دیگر رقبای ایران معرفی شدند.میزبان عراق، دیگر حریف 
شاگردان اسکوچیچ هنوز در سایت AFC مشخص نیســت ولی طبق اعالم فدراسیون عراق،قطر 

میزبان آنها در این مسابقات خواهد شد.

کار جالب »نکونام« مقابل تیم مهدی رحمتی
پدیده وفوالد روزجمعه در هفته پایانی لیگ برتر به تساوی بدون گل رسیدند تا شانس کسب سهمیه 
آســیایی از لیگ برتر برای فوالد از بین برود. در جریان این مسابقه درگیری نفرات دو تیم پدیده و 
فوالد در دقیقه 74 منجر به اتفاق عجیبی شد.وقتی بازیکنانی از هر دو تیم با اعالم خطای مهاجمین 
فوالد توسط داور با یکدیگر درگیر شدند، ســرمربی میهمان که در تکاپوی کسب پیروزی و جایگاه 
چهارمی لیگ برای سهمیه احتمالی بود شخصا وارد عمل شد تا این غائله را هرچه زودتر بخواباند.

درین لحطه نکونام با هل دادن حردانی او را به سمت نیمکت فرستاد و همان جا نیز دستور تعویض 
او را داد. نکونام با این حرکت قصد داشت خیلی سریع بازی دوباره به جریان بیفتد چرا که فوالد با 
یک گل می توانست به رتبه چهارم جدول رده بندی لیگ بیستم دست یابد. وی به بازیکنانش می 
گفت: »بچه ها وقت نداریم« و به این شکل آنها را رو جلو هدایت می کرد.این حرکت نکونام هم مانع 
دریافت کارت زرد برای بازیکن خاطی اش نشد و او در ورود مجدد به زمین توسط داور جریمه شد 
و سپس خیلی زود تعویض شد تا روند هجومی فوالد حفظ شود.هرچند در نهایت دیدار دو تیم با 
تساوی بدون گل خاتمه یافت و فوالد خوزستان به رتبه ای بهتر از ششمی دست پیدا نکرد؛ اما تمرکز 

و تالش نکونام برای کسب نتیجه با این ترفند جالب توجه بود.

رکورد »منصوریان« در اراک
سرمربی سابق استقالل 6 هفته متوالی شکســت را تجربه کرد. علیرضا منصوریان شروع خوبی با 
آلومینیوم اراک داشت و می رفت با این تیم حتی مدعی کسب ســهمیه آسیا شود ولی رفته رفته 
تحلیل رفت. در نهایت فصل برای منصوریان و آلومینیوم با یک رکورد تمام شد. آنها هر 6 بازی آخر 
فصل خود را باختند. منصوریان در دوران مربیگری خود در هیچ دوره ای 6 شکست متوالی نداشته و 
این یک رکورد برایش به حساب می آید. باید دید آیا دو طرف به همکاری ادامه می دهند و یا راه خود 
را از یکدیگر جدا می کنند؟ البته محمود فکری هم در نفت مسجد سلیمان ۵ هفته متوالی شکست 

را ثبت کرد ولی در هفته آخر توانست همین آلومینیوم را شکست دهد.

مستطیل سبز

مسی چقدر از »واتس اپ« 
پاداش گرفت؟

 لیونل مسی پس از قهرمانی در کوپا آمریکا 
تماســی تصویری با خانواده اش گرفت تا 
مدال طالیــش را به آنها نشــان بدهد.این 
ستاره 34 ساله در تماسی تصویری با همسر 
و فرزندانش پس از پیــروزی یک بر صفر 
مقابــل برزیل در ماراکانا در مــورد قهرمانی 

صحبت کرد. 
لئو گفت وگوی گرمی با خانواده اش داشت 
و حــاال اپلیکیشــن واتس اپ بــه عنوان 
تبلیغات به لئو پول داده اســت تا جزئیات 
این تماس را در صفحه اینســتاگرامش به 
اشتراک بگذارد. مسی در توضیح این پست 
اینستاگرامی نوشته اســت:»عجب لحظه 
خاصی! این لحظه درست بعد از فینال ثبت 
شــد که در آن زمان در حال جشــن گرفتن 
قهرمانی کوپا آمریکا بودم و از طریق واتس 
اپ با خانواده ام تماس تصویری گرفتم.« 
در حال حاضر مشخص نیست که واتس اپ 
چقدر به مسی برای این پیام تبلیغاتی پول 
داده اســت هر چند که گفته می شود که لئو 
برای هر پیام تبلیغاتی که در اینستاگرامش 
منتشــر می کند، 700 هزار یورو دریافت می 
کند هر چند که ممکن اســت مســی مبلغ 
بیشــتری را برای این تبلیغ ویــژه دریافت 
کرده باشد.یکی از هواداران در توئیتر به تبلیغ 
واتس اپ توسط مسی واکنش نشان داده 
و نوشــته اســت:» از عکس گرفتن در کنار 
آنتونــال در تعطیالت تا تبلیغــات با حمایت 
واتس اپ. مســی به نظر می رســد که به 
خوبی وارد بــازی تبلیغات ایســنتاگرامی 

شده است.«
یک هوادار دیگر هم به شوخی نوشته است 
که مســی پس از آن که دســتمزدش را در 
بارسلونا کم کرده مجبور اســت که به دنبال 
راه های درآمد دیگری هم باشد:»مســی 
تبلیغــات انجــام مــی دهــد تــا کاهش 
دســتمزدش را جبران کند.« ایــن بازیکن 
چهارشنبه پس از سپری کردن تعطیالت به 
بارسلونا برگشته و منتظر توافق برای تمدید 

و بازگشت به تمرینات است.

کوتتاه از توکیو 2020

وز عکس ر

استایل ویژه ستاره 
پرسپولیس در جشن 

قهرمانی
میالد سرلک که از ایل بختیاری است، 
پس از پایان بــازی مقابــل پیکان، 
به رختکن رفــت و لباس ویــژه ایل 
بختیاری را به تن کرد و وارد میدان شد 
و جام قهرمانی را بــا لباس ویژه خود 

باالی سر برد.

yjc.ir :عکس



یکشنبه 10 مرداد 1400 / 21 ذی الحجه 1442 / 1 آگوست  2021 / شماره 3314
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

8 میلیارد هزینه برای تصفیه خانه پساب سپاهانشهر
۲۹ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ... در منطقه پنج شهرداری با حضور شهردار اصفهان، اعضای 
شورای شــهر و مدیران شــهری با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال اجرا و به بهره برداری 

رسید.
بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، احــداث باند دوم 
بلوار نظام در سپاهان شهر با توافق سپاه 
صاحب الزمــان )عج( به طــول ۱۴۰۰ و 
عرض ۱۱ متر از جمله پروژه های منطقه 
پنج به شمار می رود که با حضور مدیران 
شهری به بهره برداری رسید.ساماندهی 
گذر هوانس شیرازی به مساحت تقریبی 
دوهــزار و ۹۰۰ مترمربع، ســاماندهی و 

تعریض پیاده روهای خیابان نظر میانی از دیگر پروژه های تکمیل شــده در منطقه پنج شهرداری 
است. 

همچنین احداث خط انتقال پســاب از سپاهانشــهر به صفه و احداث پروژه ارتقای تصفیه خانه 
تکمیلی پساب سپاهانشهر به روش انعقاد و لخته ســازی، در زمینی به مساحت ۶۷۵ مترمربع با 
مجموع ظرفیت ۱۴۰ لیتر در ثانیه از پروژه هایی اســت که مورد بهره برداری قرار گرفت. ساماندهی 
گذر چهارسوق حدفاصل خیابان خاقانی تا کوچه سنگتراش ها، ساماندهی گذر نمازخانه استیفن و 
کوچه تلگرافخانه، ساماندهی پیاده روهای مجاور رودخانه در پارک های ملت و سعدی نیز از دیگر 

طرح هایی بود که به صورت رسمی به بهره برداری رسید.  
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز در ادامه این آیین با بیان اینکه دغدغه حوزه خدمات 
شهری بحث تامین پایدار منابع آبی بوده است، اظهار کرد: یکی از رویکردهایی که در این دوره دنبال 
کردیم موضوع تامین زیرســاخت ها، خطوط انتقال، مخازن مورد نیاز و احداث تصفیه خانه های 
پساب بود. حسین امیری با بیان اینکه شــهر اصفهان بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار فضای سبز دارد 
که ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار آن در اختیار شهرداری است، تصریح کرد: برای تامین آب این مقدار فضای 
سبز بالغ بر ۵۶ میلیون مترمکعب آب نیاز است در صورتی که با مدیریت صحیح و بهینه که خدمات 
شهری در این حوزه به کار برده است، مصرف آب را به 3۶ تا ۴۰ میلیون مترمکعب تقلیل داده ایم.   
وی ادامه داد: یکی از منابع بسیار خوب موضوع اســتفاده از آب های خاکستری بوده که در شهر 
اصفهان از سال ۹۶ پیگیری شد و خوشبختانه تصفیه خانه پساب شاهین شهر با ظرفیت ۱۰۰ لیتر 
بر ثانیه به بهره برداری رسید و روند تکمیل تصفیه خانه پســاب سپاهان شهر را دنبال کردیم که در 

سال ۹۷ به بهره برداری رسید. 
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: امروز نیز بهره برداری از سیستم انعقاد، ته 
نشــینی و بهبود کیفیت این تصفیه خانه ها انجام شــد که در این مرحله بیش از 8 میلیارد تومان 
برای آن هزینه شده اســت. در مجموع در حوزه پروژه های آب رســانی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان 
در جهت اجرای 8۶ کیلومتر خطوط انتقال و کلکتور، همچنیــن احداث ۲۲ هزار مترمکعب مخزن 

هزینه شده است.  
وی با بیان اینکه دو تصفیه خانه در حال بهره بــرداری، دو تصفیه خانه در حال احداث و دو تصفیه 
خانه نیز در حال انعقاد قرارداد به صورت سرمایه گذاری است، گفت: امیدواریم با این روند بتوانیم 
به سمتی حرکت کنیم که میزان اســتفاده ما از آب های خاکستری به ۵۰ درصد برسد. پیش بینی 
کرده بودیم سال ۱۴۰۵ به این رقم برسیم اما خوشبختانه با حمایت های شورای شهر و دستورات 
شهردار محترم اصفهان هم اکنون  3۵ درصد از آبیاری فضای سبز با استفاده از آب های خاکستری 

انجام می شود.

اهمیت کاربری های چندعملکردی در شهرسازی نوین؛

محور چهارباغ عباسی، ارزشمند ترین عناصرهویت بخش باغ شهر اصفهان

انســان ها در تمام دوره زندگی خود با تمام  الهه اکبری
اقشــار جامعه در ارتباط هستند. در گذشته 
عمدتا روابط فرد به فرد بود و ساخته های فرهنگی هم به ندرت در بیرون از 
قلمرو محدود از زندگی اجتماعی رواج می یافت؛ بنابراین نیاز هویتی انسان 
تامین می شد. اما با پیچیده تر شدن جامعه مدرن و شکل گیری الیه های 
گوناگون اجتماعی؛ ارتباطات انسانی نیز شکل پیچیده تری به خود گرفت و 
تعامالت اجتماعی جدیدی پدید آمد. از این جهت طراحی فضاها و مکان ها 
به سمتی پیش رفت که سطح مطلوب تعامل در آنها رقم بخورد. به عبارتی 
فضاهایی مورد توجه قرار گرفتند که بتوانند ســطح تعامل باالتر و نیازهای 
روحی و روانی بیشتری از انسان ها را تامین کنند و وارد داستان زندگی مردم 
شهر شوند. به این لحاظ فضاهای کاربری چند عملکردی حاصل پاسخگویی 
به این نیازهاست. چه این فضا سرپوشیده باشد، چه سرباز؛ تاثیرگذار بر 

روان شهروند امروز است.
نکته  مهم در برنامه ریزی شهری، اختصاص کاربری های چند عملکردی 
برای هر شهر است. محیط هایی که با ارائه   همزمان چندین خدمت، حیات 
شهری، رضایتمندی و در نتیجه بر حال خوب شهر تاثیر می گذارد، موضوعی 
که در معماری گذشته، تجلی داشته اســت و در آینده نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.

محور »چهارباغ عباسی اصفهان« نمونه ای موفق در جهت بررسی و درک 
بهتر است.؛ محور- بدنه ای تاریخی، تفریحی، عبوری که در عصر شاه عباس 
اول طراحی شده اســت. آن را می توان یکی از مهم ترین و ارزشمندترین 
عناصر هویت بخش باغ شهر اصفهان دانست که همچنان پس از ۴۰۰ سال 
یکی از عمده ترین مراکز گردشــگری – تجاری شــهر با کاربری های چند 

عملکردی است.
در اقدامی پسندیده این محور تاریخی- حرکتی به محوری کامال پیاده تبدیل 
شد و آن را بیش از پیش، از یک معبر به فضایی شهری تبدیل کرد. چهارباغ 
عباسی ترکیبی از سکون و گذران اوقات است. پاتوق ها، مغازه ها و فضاهای 
آموزشی – فرهنگی – اداری، به سادگی در مجاورت هم شکل گرفته اند. از 
دیگر نمونه های اجرا شده در ایران، مرکز فرهنگی رونگ در جزیره  هرمز و 

ساختمان در دست احداث هنرمندان در صدرای شیراز است.
در نمونه های خارجی معاصــر هم می توان نمونه های مناســبی پیدا کرد 
که شاید برای الگوگیری شهرســازی آینده ما مفید باشد. به عنوان نمونه 
مجموعه »مارینا بی سندز« در ســنگاپور که قسمتی از پروژه بزرگ خلیج 
مارینا بوده و کاربری چند عملکردی دارد. این پروژه با هدف ایجاد یک پاتوق 
شهری جدید کلیه  خدمات تفریحی – تجاری- اداری- اقامتی را در خود 
منسجم کرده و توسط پل عابر پیاده معروف به پل کروموزوم به سنگاپور 

کهن متصل شده است. محوطه ای با فضاهای باز و بسته، با زمین های بازی، 
استراحتگاه ها و تفرجگاه ها در کنار خلیج سنگاپور. نقطه عطف این پروژه 
هتل پنج ستاره  معروف مارینا بی سندز و موزه  دیجیتال هنر و دانش است 
که کاربری تجاری- اداری را از موضوعیت »خرید برای خرید«خارج کرده 
و با ابعاد فرهنگی تفریحی خود جالیی به روح این قسمت شهر داده است. 
پروژه ای منحصر به فرد که توســط معمار بزرگ»موشه سفدی« به انجام 
رسیده است. پارک آسمانی سندز واقع در بام هتل؛ شهر بازی، سالن پاتیناژ، 
تئاتر، نمایشگاه و… از جمله قســمت های مهم این پروژه عظیم شهری 
است. در این مجموعه، حجم گسترده ای از افراد در سنین مختلف می توانند 
به تعامل بپردازند. ایجاد ریز فضاهایی برای کودکان و سالمندان آنها را به 
خود جذب کرده که بر همنشینی این افراد با گروه سنی جوانان و بزرگساالن 

امکان رشد را برای یک جامعه فراهم خواهد آورد.
موزه دیجیتال هنر و دانش رویکردی جالــب و تکنولوژیک برای آموزش 
کودکان در کنار ســرگرم شــدن آنهاســت که تاثیر فرهنــگ و آموزش را 
عمیقا برگزار خواهد کــرد. جدای از همه این موارد مکان های اســتراحت 
مناســب برای گروه های ســنی مختلف نیز در این مجموعه در نظر گرفته 
شده اســت که در نتیجه آن را بیش از پیش خواســتنی می کند به طوری 
 که این محدوده شــهر مقصدی مجــزا را برای جمعیت توریســم فراهم 

آورده است.
بنابراین با توجه به موفقیت ایجــاد فضاهای چند عملکردی در نمونه های 
قدیم و اخیــر ایران و جهان نتیجه گیری می شــود که اگر بــه دنبال رونق 
اقتصادی و فرح بخشــی عمومی به فضاهای شــهری هســتیم، حتما 
می بایست از همنشینی کاربری های متعارف در کنار هم بهره  بگیریم. چرا 
که رویکردی جز این، نتیجه ای جز شکســت و متروک ماندن واحدهای 
تجاری اداری شهر را نخواهد داشت، تجربه ای مانند ارگ جهان نما و میدان 

امام علی )ع( اصفهان.
در حالی که احیای بافت میدان امام حسین )ع( و محوطه   ارگ جهان نما، 
تنها با تخریب صد در صد امکان پذیر خواهد بود، اما اصفهان آینده می تواند 
فضاهایی فرح بخش چون چهارباغ و میدان نقش جهان را دوباره تجربه 
کند؛ اگر فضای شــهری عظیمی چون »میدان امام علــی )ع(« با تغییر 
کاربری اساسی از کاربری تجاری به کاربری فرهنگی – آموزشی – اقامتی 
تغییر رویکرد داده شود، آن وقت است که دانه تجاری ها در همنشینی ای 
مسالمت آمیز با قطبی گردشگری -آموزشــی -فرهنگی رونق یافته و با 
داشتن فضاهای متناسب آموزشی-فرهنگی-اقامتی در مجاورت خود، 
محیطی پر نشــاط به لحاظ شــهری و پر رونق به لحاظ اقتصاد منطقه ای 

خواهد بود.

معاون برنامه ریــزی و پژوهش ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان از تمدید پروانه استانی 
اســتاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشــگاه کنتــرل کیفیت 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان خبر 
داد.فرشاد مســتاجران با اعالم این خبر توضیح داد: 
پروانه استاندارد استانی ایزو۱۷۰۲۵ آزمایشگاه کنترل 
کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
که به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه 
های مختلف شــیمیایی، میکروبی کود و کمپوست 
فعالیت می کند، به مدت دو ســال دیگر تمدید شد. 
وی در خصوص جزییــات این اســتاندارد بیان کرد: 
اســتاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ اســتانداردی بیــن المللی و 

تخصصی، ویژه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 
است که به عنوان تخصصی ترین استاندارد آزمایشگاه 
های آزمون و کالیبراســیون در سراســر دنیا شناخته 
می شود. مســتاجران ادامه داد: این استاندارد نشان 
دهنده صالحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده 
ها و نتایج فنی معتبر بین المللی است و به کارگیری و 
اجرای این استاندارد امکان همکاری میان آزمایشگاه 
های بین المللی و  مقایسه نتایج آن ها را فراهم می کند 
چرا که با اجرای این ایزو شرایط و نحوه انجام آنالیزها 
در تمامی نقاط دنیا توسط آزمایشگاه های اجرا کننده 
این استاندارد یکسان است.وی ادامه داد: آزمایشگاه 
کنترل کیفیت ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان به مدت ۱۲ سال است که همکار اداره استاندارد 
بوده و در این زمینه فعالیت های متعددی دارد.معاون 

برنامه ریزی و پژوهش ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری اصفهان با اشــاره به این که هم اکنون این 
آزمایشــگاه در جهت دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ 
ملی با تعداد پارامترهای بیشتر از استاندارد استانی نیز 
قدم برداشته است، افزود: آزمایشگاه سازمان مدیریت 
پسماند برای دریافت این گواهینامه نیز درخواست خود 
را ارائه داده است که در مرحله بررسی توسط اداره کل 
استاندارد  قرار دارد و پیش بینی می شود تا آخر امسال 
این گواهینامه را نیز دریافت کند.مســتاجران اضافه 
کرد: این آزمایشــگاه همکار و معتمد اداره کل محیط 
زیست کشور در زمینه پایش و اندازه گیری پارامترهای 
مختلف شیمیایی و فیزیکی آب، پساب، خاک وکود 
بوده و قادر اســت این خدمات را با بهترین کیفیت به 

سایر سازمان ها، دانشگاه ها و افراد حقیقی ارائه کند.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

تمدید پروانه استاندارد استانی ایزو 17025 آزمایشگاه 
کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری

 عملیات اجرایی پل دوربرگردان فاضل هندی به مالصدرا
 به مراحل پایانی خود نزدیک شد

پل دور برگردان خیابان فاضل هندی به مالصدرا حدفاصل میدان جانبــازان به میدان نماز وارد مرحله 
اجرایی آرماتوربندی و قالب بندی عرشه شد.شهردار فالورجان  با بیان رضایت  از روند پیشرفت عملیات 
اجرایی در فاز نخســت ضمن اعالم خبر 
فوق افزود:پس از عملیات کلنگ زنی این 
پل دوربرگردان در ســال گذشته و اجرای 
فاز نخســت آن متعاقبا تکمیل عملیات 
سازه ای این پل دوربرگردان که حد فاصل 
خیابان های فاضل هندی و مالصدراست 
وارد مرحلــه آرماتور بنــدی و قالب بندی 
عرشه شده است  که با جدیت هر چه تمام 
تر از سوی پیمانکار مربوطه و نظارت واحد 
عمرانی تسریع در ادامه عملیات بتن ریزی، 
اجرای مرحله لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی، روکش آسفالت و... را در دستور کار خود قرار داده 
ایم.جواد نصری در ادامه افزود: امید آن داریم که عملیات اجرای آرماتوربندی و قالب بندی ساخت عرشه 
پل دور برگردان خیابان فاضل هندی به خیابان مالصدرا در راستای بهبود عبور مرور وسائط نقلیه و تسهیل 
در آمد و شد در امتداد دو خیابان مذکور طبق برنامه زمان بندی شده به اتمام برسد که عملیات نهایی آن را 
نیز کلید زده تا هر چه سریع تر به بهره برداری عموم شهروندان شهر و شهرستان برسد.شهردار فالورجان در 
پایان  عنوان کرد: اجرای پروژه های مختلف عمرانی همواره به عنوان گامی در راستای توسعه و آبادانی شهر 
همواره در رأس دیدگاه مدیریت شهری بوده و این مهم خود صبر و شکیبایی شهروندان عزیز در اجرای 

پروژه های عمرانی را همچون گذشته می طلبد که همراه و همیار شهرداری باشند.

دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« عنوان کرد:

 داستانک، قالبی مناسب برای انتشار مفاهیم ارزشی
 در فضای مجازی است

دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« گفت: داستانک ها به دلیل برخورداری از ایجاز 
و حجم اندک، با زندگی امروز انسان ها تطابق کامل داشته و قالبی مناسب برای انتقال مفاهیم مختلف 
در فضای مجازی به شمار می روند.محمد حسن مردانی، برگزاری نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه 
کوتاه »ذکر خیر« را تالشی برای نگارش داستانک های اثربخش با محوریت اقدامات خیرخواهانه در 
حوزه بهداشت و درمان کشور برشمرد و اظهار داشت: مشارکت گسترده اهالی قلم و داستان نویسان در 
این رخداد ادبی موجب می شود، آثاری ماندگار و درخشان خلق شده و تا سال های متمادی برای ارتقای 
فرهنگ بهداشت و ســالمت جامعه مورد بهره برداری قرار بگیرد.دبیر نخستین جشنواره ملی داستان 
کوتاه کوتاه »ذکر خیر« پایگاه اطالع رسانی مجمع خیرین بهداشــت و سالمت استان اصفهان، مزین 
 به نام امام هادی علیه الســالم به آدرس www.emhad.ir و صفحه اینســتاگرام جشنواره به آدرس
 @zekrekheirfestival را راه های ارتباطی برای دریافت فراخوان این رخداد ادبی ذکر  کرد و یادآور شد: 
عالوه بر اعطای هدایای ارزنده به برگزیدگان این رخداد ادبی، آثار منتخب جشنواره نیز با ذکر نام نگارنده 
در قالب های متنوع رسانه ای، منتشر خواهد شد.مردانی، شعار این رخداد ملی را عبارت »در کار خیر، 
قلم بگذاریم« عنوان کرد و  گفت: اهالی قلم و ادبیات با مشارکت گسترده در این رخداد ادبی می توانند به 
عنوان اعضای هوشیار و همیشه فعال جامعه، در کنار کادر درمان و مدافعان سالمت، قلم به دست گرفته 
و هنر خویش را در مسیر سالمت عمومی جامعه متجلی سازند.گفتنی است؛ نخستین جشنواره ملی 
داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« به همت مجمع خیرین بهداشت و سالمت استان اصفهان مزین به نام 

امام هادی علیه السالم، در شهر اصفهان برگزار می شود.

با مسئولان

خبر  روزخبر خوان

یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی 
شهری:

طرح های شهری باید 
متناسب با توان مالی 

شهرداری ها باشد
یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
با بیان اینکه منابع مالــی از مهم ترین ارکان 
اجرای موفق طرح های توسعه شهری است، 
اظهار کرد: توان اجرایی و مالی شهرداری ها 
به عنوان مجری طرح های شــهری محدود 
است و همین امر موجب شده تا روند اجرای 
پروژه های شــهری کند باشــد و بسیاری از 
طرح ها بــا اینکه نیاز شــهر اســت، اجرایی 
نشــود.مهدی ابراهیمی افزود: در زمان تهیه 
و تدویــن طرح های تفصیلــی و جامع و در 
فرآیند ترسیم چشم اندازی برای آینده شهر 
اهــداف و طرح هایی مدنظر قــرار می گیرد.

این دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شــهری 
تصریح کرد: این طرح ها قاعدتا متناسب با 
نیازهای شــهر و برای رفع مشکالت شهری 
هســتند از این رو چنانچه اهداف مندرج در 
طرح در بازه زمانی در نظر گرفته شده محقق 
نشود، قطعا نمی توان چشم انداز مطلوبی را از 
آینده شهر ترســیم کرد.ابراهیمی تاکید کرد: 
با توجه به محدودیت منابع مالی شهرداری 
نیاز است مدیریت شهری ضمن تالش برای 
درآمدزایی بیشتر و افزایش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، طرح های شهری را اولویت 
بندی کند.وی اضافه کرد: در فرآیند اولویت 
بندی طرح های شهری باید نیازهای اساسی 
شهر و شهروندان بدون در نظر داشتن منافع 
اقتصادی مدنظر قرار بگیرد بنابراین نیاز است 
طرح های شــهری واقع گرا باشد و اهداف و 
ضوابط خود را بر مبنای واقعیت های موجود 
شــهر تدوین کند.ابراهیمی افزود: به منظور 
افزایش تحقــق پذیری طرح های توســعه 
شهری نیاز است، اهداف، ضوابط و پروژه ها 
بر اساس منابع موجود شهر و با توجه با توان 
اجرایی شهرداری تدوین شود و در ادامه در 
صورت نیــاز بازنگری در طرح های شــهری 

انجام بگیرد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

مراکز گردشگری ناژوان همچنان تعطیل است
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: با توجه پیک پنجم شیوع کرونا، کنارگذر پارک میرزا کوچک خان بسته و پارک هرگونه وسیله نقلیه در حاشیه پارک های 
ناژوان ممنوع شد که بر اساس مصوبه ستاد کرونا مسیرها بازگشایی شده است، البته مراکز گردشگری این منطقه همچنان تعطیل است.سید رسول هاشمیان 
افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا از شهروندان تقاضا داریم با وجود  باز شدن مسیرها پیرو مصوبه ستاد کرونا از حضور در بوستان ها و فضاهای تفریحی 
شهر به خصوص ناژوان خودداری کنند.مدیر طرح ساماندهی ناژوان تاکید کرد: ناژوان طبیعتی به وســعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار است که 3۰۰ هکتار آن در 

اختیار شهرداری بوده و مابقی در اختیار باغ داران است.

پل آرامش
دو شــهروند خــوش ذوق 
اصفهانی با گل آرایی پل هوایی 
عابر پیــاده در مرکــز اصفهان 
چشــم اندازی زیبــا روی پل 
برای رهگذران ایجاد کرده اند.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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پروژه بزرگ میدان شهدای هسته ای و خیابان های اطراف پس از سه دهه انتظار بهره برداری شد؛

افتتاح بزرگ
نوروزی: میدان شهدای هسته ای از اسارت خارج شداستاندار اصفهان: نتیجه تالش های شهرداری در برگزاری افتتاحیه های متعدد مشخص است

میدان شهدای هسته ای و سه خیابان پیرامونی آن شــامل خیابان ارغوانیه، 
سلمان فارسی و روشن دشت با حضور مقامات استانی و شهری در منطقه 4 
شهر اصفهان بهره برداری و عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح شهید فخری 
زاده در ادامه خیابان روشــن دشــت در رینگ چهارم با اعتباری بالغ بر 5٠٠٠ 

میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی در 
مراسم افتتاح میدان شهدای هسته ای )پینارت( و سه خیابان منتهی به این 
میدان و نیز آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فخری زاده 
که با حضور مقامات استانی، نماینده ریاســت سازمان انرژی اتمی در استان 
اصفهان و رییس و اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: خوشحالم که در روزهای پایانی مدیریت شهری شاهد تحقق رویاهایی 

هستیم که براساس محاسبات تحقق آنها امکان پذیر نبود.
وی ادامه داد: 20 ســال پیش که فرماندار اصفهان بودم، تصمیم داشــتیم که 
میدان پینارت را ســاماندهی کنیم؛ اما به علت عدم توان مالی فرمانداری این 

کار انجام نشد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه از همان روزهای ابتدایی مدیریت شــهری به 
شــهردار منطقه تاکید کردم باید کارهای بزرگی در منطقه 4 رخ دهد که یکی از 
آنها میدان شهدای هسته ای است، گفت: از همه افرادی که با شهرداری برای 

آزادسازی میدان توافق کردند، تشکر می کنم.
وی بیان کرد: احداث برخی خیابان ها برای شــهرداری منبع درآمد به شــمار 
می رود و از طریق عوارض کسب و کار واحدهای تجاری می تواند به درآمدهای 
شهرداری کمک کند؛ اما در این خیابان این امکان وجود ندارد و با همت واالی 

شهرداری و مردم این پروژه اجرایی شد.
نوروزی افزود: برای طراحی، توســعه و تعریض خیابان های اطراف میدان با 
چالش های زیادی روبه رو بودیم ولی در نهایت این میدان از اسارت درآمد و 
با خیابان های مناسب تحول بزرگی برای ایجاد زمینه فعالیت های اقتصادی 

فراهم شد.
وی ادامه داد: منطقه 4شهر اصفهان ویژگی های خاصی دارد؛ اما بخش هایی 
 از آن به دالیل مختلــف مهجور مانده اســت که یکی از این بخــش ها محله 
کردآباد اســت که با وجود اینکه نقش مهمی در دفاع مقدس داشــته، اما از 
 نظر شــرایط محیطی در وضعیت مناسبی نیســت و باید مصوبه 140 هکتاری

  مســیر خود را از سوی استانداری و شــورای عالی شهرســازی برای توسعه 
این محله طی کند.

 تکمیل نیم رخ شرقی، منشأ تحول منطقه 4
شهردار اصفهان تصریح کرد: ساماندهی روبه روی بیمارستان چمران نیز نیاز 
به تعامل میان دولت و شــهرداری دارد چراکه بخش هایی از آن در حریم قرار 

گرفته و شورای شهر به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه امکان تحوالت بســیار در منطقه 4به خاطر وجود نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان و پروژه های سازمان میادین هست، گفت: تکمیل نیم رخ 
شرقی می تواند منشــأ  تحول منطقه 4 باشد. نوروزی با بیان اینکه امیدواریم 
خدمت به مردم ادامه داشته باشد تا شاهد رشد و شکوفایی شهر باشیم، اظهار 
کرد: مشغله شهرداری این روزها زیاد شده  که دلیل این حجم افتتاحیه در این 

زمان هم تقدیم خدمات به مردم است.
وی ادامه داد: پروژه های شــهر به تدریج افتتاح خواهد شد و باید طرح های 

جدید آغاز شود. 

  یکی از سخت ترین بخش های رینگ چهارم، آزادسازی شد
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه رینگ چهارم افزود: پل قهجاورستان به پایان 
رسیده اســت. همچنین در بخش غربی هم پل کنار زندان مرکزی در ابتدای 

فالورجان در ادامه رینگ چهارم آغاز می شود.
وی بیان کرد: طی مذاکرات استاندار با امیر ارتش، ســاخت رینگ چهارم در 

کنار پیست دوچرخه سواری سپاهان شهر را آغاز کردیم تا نیم رخ غربی رینگ 
هم شکل بگیرد. 

نوروزی با بیان اینکه با تشکیل شرکت پروژه رینگ چهارم شهرداری اصفهان 
به تنهایی متولی اجرای رینگ چهارم در کل استان اصفهان شده است، اظهار 
کرد: با این اقدام تمــام منابع درآمدی حاصل از این کار در اختیار شــهرداری 

اصفهان قرار می گیرد.
وی بیان کرد: یکی از سخت ترین بخش های رینگ چهارم، ساخت آن از پل 
آفتاب تا پل شهید سلیمانی بود که آزادسازی آن صورت گرفت و برای 90 درصد 
آن پول پرداخت کردیم و بابت آن هیچ بدهی نداریم. 250 میلیارد تومان وام 
برای این بخش تصویب شد که تا چند روز آینده به حساب شهرداری اصفهان 

واریز می شود.
شهردار اصفهان افزود: با ســاخت این مســیر پنج کیلومتر زیرسازی صورت 
گرفته است و از پل آفتاب به سمت قهجاورستان هم در روزهای آینده آسفالت 

می شود.
وی بیان کرد: با حضور برخی اعضای شورای ششم شــهر اصفهان این مسیر 
تداوم می یابد چراکه این اقدام براســاس طرح 1405 اصفهان به عنوان یک 
ســند راهبردی و علمی تدوین شــده اســت. نوروزی افــزود: مجموعه این 
اقدامات شهرمان را زیســت پذیرتر خواهد کرد که به ایجاد امنیت و جلوگیری 

از تنش های اجتماعی منجر خواهد شد.

  افتتاحیه های متعدد، نشانه نشاط شهری 
 در ادامه مراســم، عباس رضایی، اســتاندار اصفهــان با تبریــک عید غدیر 
و قدردانــی از تالش های شــهرداری برای اجــرای پروژه هــای عمرانی در 
 شــهر اصفهان در مســیر آبادانی اظهار کرد: حق اصفهان این است که هر روز 
 شــاهد تــالش، نــوآوری و خالقیت مســئوالن باشــد و انصافا شــهرداری

 اصفهان هم پرتالش کار کرد و نتیجه تالش ها همین افتتاحیه های متعدد و 
نشانه نشاط شهری است.

وی ادامه داد: این تالش فقط در شــهر اصفهان صورت نگرفته بلکه شهرهای 
دیگر استان هم در این مسیر گام برداشته اند که احداث 210 هکتار گلخانه در 

تیران و کرون از جمله این تالش هاست.
استاندار اصفهان با اشــاره به فعالیت شورای جدید شــهر اصفهان اظهار کرد: 
شورای جدید ساماندهی ورودی جنوب اصفهان از سمت مرق، مبلمان شهری 

از فرودگاه تا مرکز شهر و زیرگذرهای هسته مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
وی به کم آبی هم اشــاره و اظهار کرد: خشکســالی اخیر کشور طی 53 سال 
گذشته بی ســابقه بوده است و امیدواریم با رفع مشــکالت فنی سامانه دوم 

آبرسانی استان اصفهان هم راه اندازی شود.

   استفاده حداکثری شهرداری اصفهان از »زمان« در این دوره مدیریتی
در ادامه این مراسم، علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به اینکه افتتاح طرح های 
عمرانی شهر اصفهان در ســایه همدلی و هم افزایی و تالش شبانه روزی رقم 
خورده است، اظهار کرد: اگر بعد از سال ها شاهد افتتاح میدان شهدای هسته 

ای هستیم به خاطر جسارت، وقت گذاری و برنامه ریزی بوده است.
 وی ادامــه داد: مدیریــت زمان بــه عنــوان ارکان مدیریت مطرح اســت و

 آموزه هــای دینی ما هم مملــو از این اصول اســت، در دوره پنجم شــورای 
 اسالمی شهر هم »زمان« به خوبی مدیریت شد و استفاده حداکثری از زمان

 مورد توجه بود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: ادعا می کنم مدیریت مستقر 
شهری تالش کرد از زمان نهایت استفاده را ببرد که نمونه آن ساخت نمایشگاه 
بین المللی اصفهان طی سه ســال با هزینه 220 میلیارد تومان بود که اگر قرار 

بود اکنون اجرا شود بیش از 600 میلیارد تومان هزینه نیاز داشت.
وی با بیان اینکه هرگونه توقف و تعلل می تواند مشکالت زیادی ایجاد کند، اما 
امروز اصفهان شهری سرزنده اســت و طرح ها یکی پس از دیگری در اختیار 
مردم قرار می گیرد، گفت: همه این موفقیت ها ناشی از مدیریت شبانه روزی 

زمان است.
نصراصفهانی افزود: در شورای شهر در کوتاه ترین زمان و برای تسهیل در امور 
هیچ توقفی در لوایح بیش از 15 روز به طول نمی انجامید که این کار با همراهی 
استاندار به عنوان رییس شورای حل اختالف و فرماندار اصفهان به عنوان کمیته 
انطباق محقق شد.وی در پایان از مجموعه هسته ای اصفهان که در این مسیر 

همراه شورا و مدیریت شهری بودند نیز قدردانی کرد.

  بیش از هزار میلیارد تومان پروژه در منطقه 4 اجرایی شد
در ادامه رضا اخوان، مدیر منطقه 4شــهرداری اصفهان با اشــاره به مجموعه 
طرح های اجرا شده طی چهار سال گذشته در این منطقه اظهار کرد: نمایشگاه 
بین المللی یکی از خواسته های چندین ساله مردم برای برون رفت از مشکل 

ترافیک مکان قبلی نمایشگاه بود که در این دوره افتتاح و بهره برداری شد.
وی ادامه داد: در منطقه 4،  هزار هکتار فضای ســبز در حریم و محدوده به سه 
بلوک غدیر، مشتاق و پارک طبیعی شــرق را داریم که با وجود خشکسالی نه 
تنها برای حفظ فضای موجود کار کردیم بلکه 50 هکتار هم به عرصه فضای سبز 

منطقه با اجرای روش های جدید اضافه کردیم.
مدیر منطقه 4شــهرداری اصفهان افزود: در کوه نخودی ایجاد فضای سبز با 

روش واترباکس و در پارک طبیعی شرق گیاهان با نیاز آبی کم کاشته شد.
وی بیان کرد: دسترسی نمایشــگاه اصفهان و 2450 متر از ضلع شرقی رینگ 

چهارم حدفاصل تقاطع روشن شهر تا بلوار رضوان تعریض و اجرا شد.
اخوان با اشاره به اینکه بلوار رضوان 12 سال پیش ساخته شده بود؛ اما دو لوپ 
آن ساخته نشده بود که در این دوره اجرایی شد، گفت: در محدوده نمایشگاه و 
اتوبان شرق 8400 سرویس نخاله برداری و 5 هزار سرویس خاک ریزی برای 

توسعه فضای سبز اجرایی شد.
وی با بیان اینکه روشنایی بلوار رضوان با 124 پایه روشنایی تامین شد، افزود: 
احداث خیابان ارغوانیه خواسته 30 ساله مردم برای ورود به باغ رضوان بود که 

900 متر طول مسیر با عرض 60 متر در این دوره انجام شد. 
اخوان با بیان اینکه میدان شهدای هسته ای قبال یک سه راهی به نام پینارت 
بود که آزادسازی آن با مساحت 43 هزار مترمربع انجام و احداث شد، گفت: 

طرح مرکز میدان برای اولین بار به صورت EPC انجام شد.
وی با اشاره به اینکه 750 متر از خیابان سلمان فارسی بعد از بیمارستان چمران 
باقی مانده بود که این بخش هم تملک و اجرا شد، افزود: خیابان روشن دشت 
به عنوان یکی دیگر از ســه خیابان، به طول 1900 متر در دو فاز احداث شــد که 
فاز نخست در سال 97 به طول 1450 متر احداث و بخشی هم که در دل محله 
پینارت قرار دارد به طول 450 متر احداث شد. این بخش از پروژه دارای سنگ 

برداری های سنگین بود که فقط این کار چهار ماه به طول انجامید.
مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه برای اجــرای طرح های 
عمرانی منطقه چهار 550 میلیارد تومان هزینه شــد، تصریــح کرد: همچنین 
برای ساخت میدان شهدای هسته ای و سه خیابان، 501 میلیارد تومان تاکنون 
هزینه پرداخت شده است. برای آزادسازی مسیر مانند کاربری های کشاورزی، 
کارگاهی و مســکونی هم که بخشی از آنها در حریم شــهر قرار دارد، به صورت 

نقدی توافق شده است.
وی افزود: بــرای اجرای توافق 385 جلســه برگــزار کردیــم و هرچند برای 
آزادسازی بخش هایی از مســیر از ماده 8 و 9 قانون توانستیم استفاده کنیم ؛ 
اما برای اجرای این بخش از آزادسازی هم مسیر توافق با مردم را طی کردیم.

  کلنگ زنی تقاطع شهید فخری زاده در ادامه خیابان روشن دشت
اخوان با بیان اینکه در ادامه خیابان روشــن دشت، تقاطع غیرهمسطح شهید 
فخری زاده با هزینه اولیه 187 میلیارد تومان  کلنگ زنی شد، گفت: یکی دیگر 
از اقدامــات منطقه چهار لوله گــذاری 20 کیلومتری در خیابان مشــتاق برای 

نگهداری فضای سبز بوده است.
وی افزود: هفت هزار کیلومتر آبیاری تحت فشــار و قطره ای در منطقه چهار 
داریم که این سیستم بنا به دالیلی فرسوده شــده است و ما توانستیم در این 

دوره 25 درصد از شبکه را نوسازی کنیم.
مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان از زیرســازی »بی آر تی« مسیر خیابان 
بزرگمهر تا خیابان پیروزی خبر داد و گفت: در این مســیر هم ایســتگاه ها در 

حال احداث است.
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