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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 در سومین جلسه احیای زاینده رود مطرح شد؛ تا این لحظه هیچ پیشنهاد مشخصی 
برای زمان بازگشایی آب نداشته ایم

فعال منتظر  نباشید

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

گران شدن نرخ بنزین 
شایعه است

کشاورزان قهدریجانی 
خواستار تغییر نحوه 

پرداخت »حق َنِکشت« 
خود شدند

کاهش چند پله ای نرخ 
بیکاری در چهارمحال و 

بختیاری

 سرعت خدمات آبفای 
استان اصفهان به مردم 

قابل ستایش است

جزئیات 
طرح ویژه 

گازسوز کردن 
تاکسی های شهر 

اصفهان

مروری آماری بر دیدار تیم های سپاهان- فوالد؛
طالیی پوشان، پا پس نمی کشند

پیروزی مقابل تیم فوالد خوزســتان حاصل کار ســپاهانی ها در هفته چهاردهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور 

بود. طالیی پوشان نصف جهان 
که در این دیــدار برای جا 

نمانــدن از کــورس 
قهرمانــی لیگ 
برتر محکوم به 

برد بودند و  بازی را 
کامال هجومی آغاز 

کردند...

 استقبال مطلوب اصفهانی ها
 از تزریق دوز سوم واکسن کرونا
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انتقاد رییس شورا از آغاز مازوت سوزی پاالیشگاه اصفهان؛

دستگاه های دولتی، کوتاهی می کنند

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی 
فوالد مبارکه

فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد : کاال و خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دومرحله ای از بین تولیدکنندگان 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.

خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری 

وتحویل پاکات

بازگشایی 
اسناد 

ارزیابی 
کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

4001103620000012110000571400/10/201400/10/261400/11/07
 1400/11/09

-9 صبح
2/525/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/11/07 در ســامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات 
الف- ضمانت نامه( خود رابه نشــانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ســتاد شماره یک شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعداز 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

شماره تلفن واحد مناقصات 34121486-031 آقای کاظمی – شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی: 34121457-031 آقای 
مهندس مکبری 

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

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دراسناد درج شده است.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت 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، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
شركت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ ضمانتنامه )ریال( شماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
خرید شیر و اتصاالت 

آبرسانی  
400 - 4 – 2464.100.000.0002000001434000045

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 400/10  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1400/10/29چهارشنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/11/9شنبه 13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1400/11/10یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن: 8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل / 

تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

نوبت اول

 آغوش گشوده جاده ها به روی گردشگران 
 افزایش تعداد مجتمع های بین راهی استان اصفهان؛
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اردن به دنبال تقویت روابط با رژیم صهیونیستی
رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که وزیر جنگ این رژیم در دیدار چند روز گذشته خود با پادشاه 
اردن، مسائل امنیتی و سیاسی را بررسی کرده است.  کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی جمعه شب 
گزارش داد که ارزیابی های رســمی در تل آویو حاکی از آن است که اردن به سمت تقویت روابط با تل آویو 
پیش می رود. »الون بن دیوید« تحلیلگر نظامی کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از محافل 
رســمی گزارش داد که دیدار »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم با »عبدا... دوم« شــاه اردن در امان، در 
راستای تقویت روابط امان و تل آویو به ویژه در سایه سازش چهار کشور عربی با رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته است. محافل صهیونیستی پیش بینی کرده اند که اردن به برگزاری دیدارهای علنی در سطح وزرا و 
مسئوالن ارشد اسراییلی اقدام کند. وبگاه اسراییلی »وااله« نیز چند روز پیش فاش کرد که گانتز و عبدا... 
دوم، راهکارهای همکاری امنیتی برای مقابله با اوضاع فعلی در سوریه، مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و ... را بررسی کردند. در این نشست اوضاع کرانه باختری بررسی شد چرا که از دیدگاه اردن، ثبات اوضاع 
در کرانه باختری به نفع اردن است و شاه اردن ترجیح می دهد که روند سیاسی بین تل آویو و تشکیالت 

خودگردان فلسطین ازسر گرفته شود.

تظاهرات ضد واکسنی ها علیه »مکرون« در پاریس!
منابع خبری از تظاهرات اعتراضی شهروندان فرانسه علیه رییس جمهور این کشور و پرتاب گاز اشک آور به 
سوی جمعیت از سوی پلیس خبر دادند. به گزارش منابع خبری، هزاران شهروندان فرانسوی در »پاریس« 
پایتخت فرانسه علیه »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه و قوانین وی در زمینه صدور گذرنامه واکسن 
کرونا دست به تظاهرات زده اند. پلیس  پاریس نیز در آماده باش کامل قرار دارد. در برخی از بخش های 
پاریس، پلیس برای پراکنده کردن جمعیت حاضر در تظاهرات از گاز اشک آور استفاده کرده است. رییس 
جمهور فرانسه در روزهای گذشته  از شهروندانی که مخالف دریافت واکسن کرونا هستند به تندی انتقاد 
کرد. مکرون در مصاحبه ای گفت: »واکسن نزده ها،  می خواهم واقعا روی مخ شان بروم و تا آخر به همین 

کار ادامه می دهیم. راهبرد ما این است.«

عربستان، شاهدخت محبوس را آزاد کرد
سازمان حقوقی عربســتان اعالم کرد، مقامات در ریاض شاهدخت بسمه بنت ســعود را که از سه سال 
پیش در بازداشت به سرمی برد، آزاد کردند. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، سازمان حقوق بشری در 
عربستان به نام »القسط«که دفتر آن در لندن است در توییتر نوشت: بسمه بنت سعود و دخترش سهود که 
از مارس ۲۰۱۹ بازداشت بودند، آزاد شدند. این سازمان غیردولتی افزود: هیچ اتهام رسمی به این شاهدخت 
در حین بازداشتش وارد نشد. این سازمان همچنین اهمال مقامات سعودی نسبت به وضعیت سالمتی 
بسمه بنت سعود را محکوم کرد. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده بسمه بنت سعود، او قبل از سفر به 

سوئیس برای درمان، یک تاجر و شخصیتی معروف بود و  هنوز ماهیت بیماری اش مشخص نیست.

واشنگتن: 

درباره محدودیت استقرار نیروهای مان با روسیه مذاکره نمی کنیم
یک مقام ارشد دولت آمریکا شــامگاه شنبه گفت که واشــنگتن و متحدانش آماده هستند تا در 
مذاکرات درباره اوکراین با روســیه، در مورد امکان محدود کردن رزمایش های نظامی و اســتقرار 
موشکی در منطقه توسط هر یک از طرفین گفت وگو کنند. این مقام ارشد دولت بایدن، دو روز قبل 
از مذاکرات مهمی که قرار اســت در ژنو بین روسیه و آمریکا آغاز شــود، گفت واشنگتن تمایلی به 
بحث در مورد محدودیت های استقرار نیروهای آمریکایی یا وضعیت توزیع آنها در کشورهای ناتو در 
منطقه ندارد. به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، این مقام ارشد آمریکایی، گفت که برخی از زمینه ها 

فرصت هایی برای نقاط مشترک دارند.

رهبر انقالب اسالمی در ســالروز قیام ۱۹ دی مردم قم در سال ۱۳۵۶ علیه 
رژیم ستمشاهی، فرمودند: طبیعت استکبار با جمهوری اسالمی مخالف 
اســت. دیدار رهبر انقالب با مردم قم در ســالروز قیام ۱۹ دی، هر سال با 
حضور هزاران نفر از مردم این شــهر در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار 
می شد که امسال به علت رعایت شیوه نامه های بهداشتی، از طریق ارتباط 
تصویری با جمعیت حاضر در شبستان امام خمینی)ره( حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( برگزار شــد. در ادامه گزیده ای از بیانات رهبر انقالب در این 

دیدار تصویری را می خوانید:
- برخی از حوادث تاریخی که دارای مضامین عمیق هســتند و پیام های 
بلندی را به مردم نسل های بعد می رسانند، باید زنده بمانند و درباره این ها 
باید حرف زده شود و صحبت شود و نباید بگذاریم غبار فراموشی روی این 

حوادث بزرگ بنشیند و حادثه ۱۹ دی از همین قبیل است.
- این حادثه و دنباله های آن نشانه عمیق اعتقاد دینی است و جزو واضحات 
و بینات انقالب اســت منتها برای برخی که کینه انقالب در دل آن هاست، 

موجب می شود بینات انقالب هم مورد تردید قرار گیرد.
- حادثه ۱۹ دی و دنباله های آن نشان دهنده عمق اعتقاد دینی مردم است و 
ربط یک حادثه به یک مرجع تقلید این حادثه را به وجود آورد. اگر محور این 
حادثه امام)ره( نبود از قبال این حادثه اتفاقی رخ نمی داد. هیچ شخص یا 

جریان دیگری نمی توانست چنین وضعی را در یک شهر ایجاد کند.
- اغلب قضایای مهمی که طی۱۵۰ سال اخیر واقع شده از این دست است 
و حوادث تاریخی و اجتماعی و انقالبی که مردم در آنها وارد شــدند و کاری 
را انجام دادند تا جایی که من در ذهنم هست پای یک مرجع دینی، مبارز، 

عالم و سیاست شناس در میان بوده است.
- نقش غیرت دینی مردم را در این قضیه نباید نادیده گرفت. دلیل تکیه ام 
بر این موضوع این است که تبلیغ می شود و تالش فرهنگی وسیعی انجام 
می گیرد برای اینکه چیزهایی که ناشــی از غیرت دینی اســت را متهم به 
خشونت های بی منطق کنند. نهان قضیه اینطور نیست و هر جا غیرت دینی 
وجود دارد  همراه با عقالنیت اســت. غیرت دینی ناشی از بصیرت است و 

بصیرت شعبه ای از عقالنیت و نشان دهنده عمق دینداری است.
- بسیاری از کسانی که غیرت دینی دارند از عقالنیت باالیی برخوردارند و 
نمونه آن امام راحل بود و ندیدیم کسی مانند ایشان باشد؛ اما در اوج عقالنیت 
بود، خردمند، عاقل و دانشــمند بود. آیت ا... مصباح یزدی هم که شاگرد 

امام)ره( بودند چنین بودند.
_ محاسبات غلط آمریکا هنوز ادامه دارد و نمونه اش موضوع شهادت شهید 
سلیمانی است که فکر می کردند با از بین بردن این شهید این حرکت عظیم 
خاموش می شود و دیدیم که امسال در دومین سالگرد شهادت ایشان این 
حرکت عظیم اتفاق افتاد و این کار چه کسی بود؟ دست قدرت الهی بود که 
این حرکت عظیم و ابراز ارادت ایجاد شد. دستگاه محاسباتی دشمن الحق 
غافل و خراب است و نمی توانند ارزیابی درستی از جمهوری اسالمی داشته 
باشند و تصمیم های غلط می گیرند و ناکام می مانند و بعداز این هم ناکام 

خواهند ماند.
- باید وظایف خود را بشناسیم و گام های خود را برای آینده مشخص کنیم و 

چشم انداز را تعیین و به آن چشم بدوزیم و با همه قدرت به سوی آن حرکت 
کنیم. به این ترتیب نهضت به پیروزی واقعی خواهد رسید.

- امروز فکر جوان های حزب اللهی مومن در کشور گسترده است یعنی گاهی 
اوقات انسان نظرســنجی هایی را درباره نظرات می بیند و این ها حقیقت 
ملت ایران را نشان نمی دهد و حقیقت ملت ایران را جریان تشییع شهید 

سلیمانی نشان می دهد.
- غیرت دینی را حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف غیرت 
دینی ملت ایران است. غیرت دینی اســت که تهدیدها را به فرصت تبدیل 
می کند. نمونه آن جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله بود که غیرت دینی جوانان، 
پدران، مادران، خواهران و همسران موجب شد جوانان به جبهه بروند و این 
جنگ بین المللی را که همه با هم همدست شــده بودند تا امام و نهضت را 

شکست دهند به پیروزی برسد و منشأ آن این غیرت دینی بود.
- در برهه کنونی هم شهادت شهید سلیمانی که واقعا حادثه ای تاریخی و 
عجیبی شد. کسی فکر نمی کرد و دوستان هم فکر نمی کردند این حادثه 
اینطور عظمت پیدا کند و خداوند متعال به آن عظمت بدهد و هویت واقعی 
مردم را جلوی چشم همه قرار دهد و ملت ایران زیر تابوت شهید سلیمانی 

هویت و وحدت خود را نشان دادند.
- شهادت شخصیت بزرگی مانند شهید سلیمانی از نظر دشمن تهدید بود؛ 
اما این تهدید را غیرت ملت مســلمان ایران تبدیل به فرصتی کردکه همه 

آن را دیدند.
- حادثه ۹ دی 88 هم از این نوع اســت. آنجا هم تهدیــد بزرگی رخ داد و 
چندماه هم ادامه داشــت؛ اما غیرت دینی به میدان آمد و این تهدید رابه 

فرصت تبدیل کرد.
- دشمن حساسیت زدایی نســبت به اصول و بینات و مبانی انقالب را در 
دستور کار دارد. مردم نسبت به مسائل اساسی انقالب حساس هستند و 
کســی تعرضی به این مبانی کند مردم موضع می گیرند و می خواهند این 
حساسیت را در مردم به تدریج کم کنند. این را از راه تبلیغات وسیعی که این 
روزها صورت می گیرد در فضای مجازی و سایر رسانه های جمعی بیگانه 

می توان دید.
- برخی افراد گوناگون و افرادی که خیلی ارزشی هم ندارند نه حرف شان و 
نه فکرشان را برجسته و بزرگ می کنند و افراد کم مایه و پر مدعایی هستند 

که مبانی و اصول انقالب را زیر سوال می برند.
- اینکه با دشمن مذاکره و صحبت کنیم و تعامل کنیم یک حرف دیگر است؛ 
اما در مقابل زورگویی و حرف دشمن تسلیم نشدیم و نمی شویم. می خواهند 
این را تضعیف و می خواهند این اصول برجسته را کمرنگ کنند. این بخشی 
از جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن است که آن را دنبال می کنند. مقابل این 

حساسیت زدایی باید ایستاد.
- تصور اینکه این اصول برای مردم، کشــور و آینده سودمند نیست تصور 
غلطی است و بی انصافی محض اســت. در این 4۳ سال هر جا موفقیت 
و دست بازی داشته ایم جایی بوده اســت که افراد با روحیه و انقالبی وارد 
شده اند و پیش رفته ایم. در زمینه پیشرفت های سیاسی، علمی، فرهنگی 
و اجتماعی هر جا افراد مومن و انقالبی وارد میدان شدند پیشرفت کردیم 
و هر جا کاری زمین مانده است پای فســاد، اشرافی گری و نگاه های غیر 

انقالبی در میان است.

روزنامه ایران نوشــت: همزمان با برگزاری گفت وگوها 
در وین، جبهه بندی ها در مذاکرات نیز مورد توجه واقع 
شده است. در این بین اما بیش از همه، حمایت شرکای 
شرقی از ایران مورد توجه رســانه ها قرار گرفته است. 
از آنجایی که روســیه و چین در دور جدید گفت وگوها 
حمایت جدی تری از مواضع ایران داشته اند، رسانه های 
فارسی زبان بیگانه تمرکز ویژه و البته مخربی روی آن 
نشان داده اند. این موضوع زمانی جلب توجه می کند 
که بدانیم گفت وگوهای نماینده دولت ایران و نماینده 
روسیه در مذاکرات وین از پیش سابقه داشته و موضوع 
استثنایی نبوده است. رایزنی های دوجانبه اولیانوف و 
رابرت مالی و همچنین اولیانوف و عراقچی طی شش 
دور مذاکرات ناکام دولت ســابق در وین هم رخ داده 

اســت. اما این رایزنی های طبیعی و دیپلماتیک هیچ 
گاه با برجسته سازی رسانه های معاند همراه نشده بود. 
شاید علت این امر را بتوان در ضعف تیم مذاکره کننده 
سابق کشورمان و اطمینان رسانه های خارجی به عدم 
دستیابی ایران به هدف اصلی رفع تحریم در مذاکرات 
پیشــین مشــاهده کرد. مروری بر نقش روســیه در 
مذاکرات منتهی به توافق نامه ۲۰۱۵، زمان اجرای برجام 
و پس از خروج آمریکا نشان می دهد برخالف برساخت 
رسانه های جریان غرب گرا، مسکو نقشی فعال در مسیر 
مذاکرات داشته اســت. البته ناگفته پیداست که این 
کشور نیز مانند هر دولت دیگری منافع خود را پیگیری 
می کند؛ اما آنچه اهمیت دارد هم گرایی تهران و مسکو 
در جهت تامین منافع کشورمان است. ایجاد زمینه های 

همکاری و منافع مشترک و استفاده بهنگام و درست از 
آن، با کشورهایی که کمترین چالش سیاسی با ایران را 
دارند خود می تواند از رندی و هنرمندی دیپلمات های 
کنونی کشــورمان حکایت کند. با وجود اینکه روسیه و 
چین در شرایط تحریم بیشــترین همکاری با ایران را 
داشــتند و زمینه های همکاری راهبردی بین دو کشور 
وجود داشــت، در دوران پســابرجام بــه انتهای صف 
فرستاده شدند. این واقعیت بعدها توسط محمدجواد 

ظریف هم فاش شد.  

تقدیر و تمجید روزنامه دولت از روسیه و نقش این کشور در برجام:

چینی ها هم خیلی خوبند

نماینده روسیه در مذاکرات وین اعالم کرد که مذاکره کنندگان کشورهای عضو برجام ،نشستی را با آمریکا و بدون حضور ایران برگزار کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم 
روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین با انتشار یک توئیت از برگزاری نشستی میان مذاکره کنندگان کشورهای عضو برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و آمریکا در 
ساعات پایانی روز شنبه خبر داد. اولیانوف در توئیت خود نوشت: در پایان روز اعضای برجام )بدون ایران( و ایاالت متحده یک نشست سنتی برگزار کردند. موضوع دشوار 
عدم تکرار مشکالت اخیر از جمله مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت. وی که مذاکره کننده روسیه در این گفت وگوهاست در ادامه خاطر نشان کرد: هیئت روسی پیشنهاداتی 
را در این زمینه ارائه کرد. دور هشتم مذاکرات ایران و گروه ١+٤ با حضور غیرمستقیم آمریکا با هدف رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و احیای برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( این روزها در وین، پایتخت اتریش در جریان است. در ادامه این رایزنی ها، مذاکره کنندگان جدید انگلیس و آلمان نیز روز شنبه با علی باقری رییس 
هیئت ایرانی در وین دیدار و گفت وگو کردند. پس از این دیدارها، جلسه ای نیز با حضور باقری، انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای سه 
هیئت اروپایی )از جمله هر دو مذاکره کننده جدید و دو مذاکره کننده پیشین انگلیس و آلمان( در هتل کوبورگ برگزار شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان شنبه 
شب مقابل هتل کوبورگ در پاسخ به این پرسش که چند درصد از اختالف ها بر سر پرانتزهای باز حل شده است؟ و آیا این مسئله رو پیشرفت است تایید کرد که مسائل مورد 

اختالف و پرانتزها رو به کاهش است. 

برگزاری نشست مذاکره کنندگان عضو برجام و آمریکا بدون حضور ایران
رییس مجلس: 

جزئیات رسیدگی به 
پرونده هواپیمای اوکراینی 

شفاف سازی شود

خبر روز

وز عکس ر

سفیر متفاوت فلسطین 
در ایران!

دختر صالح الزواوی، ســفیر جدید 
فلســطین در ایران مقابل محمود 

عباس سوگند یاد کرد
خانم »ســالم الزواوی« به عنوان 
سفیر جدید فلسطین در جمهوری 
اسالمی ایران تعیین شد. بر اساس 
گــزارش شــبکه »المیادین«، وی 
در برابر »محمــود عباس« رییس 
تشکیالت خودگردان سوگند خورد.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران: 

حاج قاسم با برجام موافق نبود
کیهان نوشت: سردارحاجی زاده درباره برخی اظهارات بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی از جمله اینکه 

حاج قاسم موافق برجام یا بازوی سخت افزاری نظام در تحقق برجام بود، واکنش نشان داد.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی  گفت: اگر واقعا چنین بود، چرا آقای ظریف در 
آن فایل صوتی گفتند ایشان به مسئله  دیپلماسی ضربه زده است؟ حاج قاسم مخالف دیپلماسی نبود. 

ایشان مخالف وابستگی و سازش بود و به دولت قبل می گفت از این راه به جایی نمی رسید.

خبرگزاری آوا:

  شایعه تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان
بی اساس است

خبرگزاری صدای افغان)آوا( به نقل از منبعی در سفارت افغانستان در تهران برخی شایعات در برخی 
رسانه ها مبنی بر برنامه تحویل سفارت افغانستان در تهران به وزیر خارجه طالبان را بی اساس خواند و 
آن را تکذیب کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری آوا همزمان با ورود مولوی امیرخان متقی، وزیر امورخارجه 
دولت موقت طالبان به تهران، برخی رسانه ها با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در فرودگاه مهرآباد و 
استقبال از آن، به نقل از منابع نامعلوم گزارش دادند که دولت ایران سفارت افغانستان در تهران را تحویل 
طالبان می دهد. در ادامه این خبر ادعا شــده بود که ایران، دولت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما 
سفارت افغانستان در تهران را تحویل آنها خواهد داد تا به امورات شهروندان افغانستانی در ایران رسیدگی 
کنند. در واکنش به بازتاب این شایعه، یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در تهران در گفت وگو با خبرنگار 

آوا، این ادعا را کامال رد کرد و آن را بی اساس خواند. 

کیهان:

 جمعیت امام علی، کارهای زشتی  انجام داده است
کیهان نوشــت:صبح روز دوشــنبه ۶ دی ماه ۱4۰۰ مدیر مســئول روزنامه کیهان با شــکایت شارمین 
میمندی نژاد، مدیر جمعیت موسوم به امام علی )ع( به دادگاه رفت و با ارائه ده ها سند مکتوب که برگرفته 
از سایت و مکتوبات خود جمعیت بود، به دفاع از خود پرداخت. ولی به تازگی در کمال ناباوری اعالم شد 
که دادگاه حسین شریعتمداری، مدیر مســئول کیهان را به جرم توهین به جمعیت یادشده و شخص 
شارمین میمندی نژاد مدیر جمعیت مورد اشاره، محکوم کرده است.  کیهان از نیمه دوم دهه 8۰ با توجه 
به سابقه ننگین پدر شارمین در همکاری با دستگاه پهلوی و توهین به مقدسات نسبت به فعالیت این 
جمعیت حساس شده و بعد از پی بردن به ماهیت پلشت آن درباره فعالیت این تشکیالت هشدار داد که 
متاسفانه در میان مسئوالن و مراکز ذی ربط گوش شنوایی برای این هشدار مستند نبود.   برخی از موارد 

به  اندازه ای زشت و خباثت آمیز است که از قرائت آنها شرم دارم.

اتهامات  وزیر دولت روحانی به رییس جمهور قبلی
شرق نوشت: رییس سازمان انرژی اتمی دولت سیزدهم که تا چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی دولت 
حسن روحانی بود، در گفت وگوی تلفنی با برنامه »سالم سردار« به فعالیت های فضایی کشور پرداخت 
و هرچند نامی از فرد خاصی نبرد؛ اما برخی را »نادان« خطاب کرد که با بی مهری های خود به این صنعت 
ضربه زدند. محمد اســالمی در این گفت وگو به حضورش در دولت احمدی نژاد هم اشاره کرده و گفته: 
»زمانی که ما در سال ۱۳88 موفق شدیم ماهواره امید را در فضا قرار دهیم، به صورتی باورنکردنی ادبیات 
دنیا با ما تغییر کرد. زمانی که این اتفاق افتاد، من معاون وزیر دفاع بودم و در سفری که به یکی از کشورهای 
شرق آسیا داشتم، یکی از مقامات عالی رتبه این کشور گفت که ما واقعا متحیریم. شما در تحریم و با این 

همه مزاحمتی که برای تان وجود دارد، االن در فضا هستید و ماهواره تان را به فضا فرستادید«.

کافه سیاست

رییس مجلس شورای اســالمی فرا رسیدن 
سالروز شــهادت جمعی از فرزندان برومند 
ایران زمیــن در حادثــه ســقوط هواپیمای 
اوکراینی را تســلیت گفت و تاکید کرد: بسته 
شــدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ و جانکاه 
ضــروری و نیازمند اتخاذ تدابیر الزم اســت. 
محمد باقر قالیباف در جلســه علنی مجلس 
شورای اســالمی در نطق پیش از دستور خود 
بیان کرد: فرا رسیدن ســالروز قیام تاریخی 
مردم شریف شهر قم در روز ۱۹ دی ماه سال 
۵۶ را گرامی می دارم؛ حرکتی هوشمندانه و به 
هنگام که در مقطعی سرنوشت ساز از انقالب 
اسالمی، با هوشمندی و درایت مردم قم شکل 
گرفت و نقش موثری در وقوع انقالب اسالمی 
ایفا کرد. وی افزود: طی چند روز گذشته حضور 
پرشــور و حماســی مردم عزیز و قدرشناس 
ایران در مراســم دومین ســالروز شــهادت 
حاج قاسم سلیمانی در شهرها و روستاهای 
سراسر کشور، برگ زرین دیگری بر افتخارات 
این ملت افــزود. ارج نهادن مــردم ایران بر 
مجاهدت هــای قهرمانانی همچون شــهید 
سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت ایثار و 
فداکاری همه شهیدانی که امنیت و افتخار را 
به کشور عزیزمان هدیه کردند، نشان از روحیه 
عزت ملی و یکی از برجسته ترین صفات ملت 
ایران اســت که تا امروز نقش بــی بدیلی در 
زنده نگه داشتن آرمان های اسالمی ایفا کرده 
است. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
وجود چنین مردمی عزیــز و نجیب، وظیفه 
ما مســئوالن را در پاســخگویی به دغدغه ها 
و مشکالت آنان بیشــتر می کند. قالیباف در 
پایان تاکید کرد: تمام ایران یکپارچه سوگوار 
مصیبت دلخــراش و جانکاه حادثه ســقوط 
هواپیمای اوکراینی است. پیگیری مطالبات 
بحق این خانواده ها و شفاف سازی جزئیات 
رسیدگی به پرونده برای اولیای دم و حصول 
اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادثی چنین 
تلخ و جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر 

الزم است.

بین الملل

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مردم قم:

باید مردم را در تصمیم گیری و اجرا شریک کرد



دوشنبه 20 دی  1400 / 07 جمادی الثانی 1443 / 10 ژانویه  2022 / شماره 3441

درسومینجلسهاحیایزایندهرودمطرحشد؛تااینلحظههیچپیشنهادمشخصیبرایزمانبازگشاییآبنداشتهایم

فعال منتظر نباشید
سومین نشست چهار جانبه بین کشاورزان، استانداری و مسئوالن آب منطقه ای 
و آب و فاضالب، در ساختمان شماره دو شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد.

سومین نشست چهار جانبه بین کشاورزان، استانداری و مسئوالن آب منطقه ای 
و آب و فاضالب، به ریاست مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان در ساختمان شــماره دو شــرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد. در 
این جلسه حسن ساسانی، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان، محمود 
چیتیان، سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
سید محسن صالح، معاون خدمات مشــترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، مهرداد مرادمند، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اصفهان و سایر مسئوالن و 

اعضای نظام صنفی کشاورزان اصفهان حضور داشتند.

جلسات احیای زاینده رود بین کشــاورزان، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای 
برگزار شود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در این نشست با اشاره به توافق نامه 
آذرماه کشــاورزان با اســتاندار اصفهان اظهار کرد: قرار این بود که کشاورزان در 
نشســتی با مســئوالن آب منطقه ای و جهاد کشــاورزی به توافقی برای زمان 
بازگشایی آب برسند اما چند ســال اســت که به جای جهاد و آب منطقه ای، با 

استانداری در حال مذاکره هستیم.
اســفندیار امینی،  همه مصوبات را نقشــه راه احیای زاینده رود دانست و گفت: 
توافق نامه صنف کشــاورزان با مقام اول اجرایی استان برای اجرای مصوبات با 
دسته بندی داخل استانی و خارج استانی بود و قرار نیست کسی تصمیم جدیدی 
بگیرد. اکنون نمایندگان صنف کشاورزی باید به اعضای خود گزارش بدهند و هنوز 

به جمع بندی نرسیده ایم.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان افزود: هیچ موضوع نامشخصی در 
زمینه راهکارهای احیای زاینده رود وجود ندارد و تشکیل جلسات متعدد برای یک 
موضوع این گالیه را ایجاد می کند که عالقه ای به اجرای آن وجود ندارد .بهتر است 
این نشست ها با مسئوالن جهاد کشــاورزی و شرکت آب منطقه ای برگزار شود و 

پس از بحث های فنی، کارهای اجرایی را آغاز کنیم.

موانع مسیر  باید به سرعت برداشته شود
یکی از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز خواستار مشخص 
شدن اولویت ها در راهکارهای احیای زاینده رود شد و گفت: یکی از اولویت هایی 
که باید پیش از بازگشــایی آب اجرا شود، برداشــت فوری موانع مسیر است تا 
رهاسازی آب نتیجه داشته باشد. اگر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب به کشاورز 
اختصاص داده می شود باید آماده سازی مســیر را به بهترین شکل انجام داده 

باشیم وگرنه چه دلیلی دارد که مقدار مشــخصی آب رهاسازی شود و ۵۰ درصد 
آن به دست کشاورز برسد.

وی، یکی از نگرانی های کشاورزان را نامعلوم بودن سرنوشت آبی که رها می شود 
بیان کرد و افزود: اگر قرار است که بر خالف امسال، آبی به کشاورز اختصاص یابد 
باید از بین بردن موانع مسیر را در اولویت قرار دهیم، دومین موضوع مصوبه ایجاد 
کانال های اختصاص پساب به کشاورزان است که پس از گذشت سه سال هنوز 

اجرا نشده و باید دلیل آن را بررسی کنیم.

میزان برداشت آب، اندازه گیری شد
محمود چیتیان، سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان نیز با اشاره به فعالیت هایی که برای شفاف سازی برداشت آب در حوضه 
زاینده رود انجام شده اســت، اظهار کرد: همه آمار و ارقام برداشت آب در صنایع 
 و چاه ها به روز مشخص شــده و اکنون در زمینه میزان برداشت آب یک مالک

 اندازه گیری داریم که بر اســاس اعداد و ارقام مبانی مالی و کنتورهای آب های 
زیرزمینی و سطحی است و به آن استناد می کنیم.

حسین وحیدا، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز با اشاره به 

سومین بند توافق کشاورزان با اســتانداری، گفت: بر اساس این بند باید منابع و 
مصارف تا یک ماه آینده مشخص شود و اکنون خواسته کشاورزان این است که 

بدانند صنعت چه میزان آب و از چه منبعی برداشت می کند؟

۸۶ درصد مصارف آب شرب استان در بخش مسکونی
سید محسن صالح، معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: مقایسه درصد سرانه تولید و فروش بین 
اصفهان و کشور نشان می دهد ســرانه تولید شهری در استان اصفهان ۲۳۹ لیتر 
به ازای هر نفر در شبانه روز و بخش روســتایی ۳۳۹ لیتر است، میانگین وزنی 
آن ۲۴۹ لیتر به ازای هر نفر در شــبانه روز و فروش از ۲۰۰ و ۲۳۸ لیتر می شود که 

میانگین آن ۲۰۴ لیتر است.
وی با مقایســه تجمیع ۲۴۹ لیتری اصفهان با میانگین ۲۶۷ لیتری در کشــور، 
گفت: این عدد نشان می دهد که سرانه تولید ما از متوسط کشور پایین تر و متوسط 
فروش مان از کشور باالتر است. سرانه مصرف در اصفهان به ۲۰۴ لیتر می رسد که 
در مقایسه با ۱۹۰ لیتر کشور ، نشان دهنده باال بودن بهره وری برای آب در استان 

اصفهان است.

وی با بیان اینکه ۷۲ درصد مشترکان اصفهانی به اندازه الگو آب مصرف می کنند، 
ادامه داد: مشــترکان پر مصرف از ۱۴ متر مکعب تا ۲۸ مترمکعب و بد مصرف ها 

بیشتر از دو برابر الگو یعنی باالی ۲۸ متر مکعب آب مصرف می کنند.

یکی از الزامات رهاسازی آب، ساماندهی مسیر است
همچنین مهرداد مرادمند، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان یکی از 
الزامات ویژه رهاسازی آب را ساماندهی مسیر رودخانه مطرح کرد و گفت: پیش 
از آنکه درباره حجم آب رهاســازی و خط قرمز آب شرب تصمیم گیری شود باید 
خواسته اصلی کشاورزان یعنی ساماندهی مسیر برای رساندن آب به مزارع اجرا 
شود، یعنی اگر قرار باشد با در نظر گرفتن ۱۲۰ میلیون متر مکعب خط قرمز شرب، 
آب توزیع شود خواسته کشاورزان این بود که این حجم را در دریچه ها تحویل دهند 

یا اینکه ساماندهی بستر رودخانه عملیاتی شود.
وی با اشاره به ادامه ســال کم بارش، افزود: باید از قطره قطره آب در این حوضه 
بهینه استفاده شود و به همین دلیل یکی از الزامات این میزان رهاسازی و رساندن 
آب به سر مزارع ساماندهی مسیر اســت، اگر این موضوع رعایت نشود، ما را به 

بیراهه می برد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، شــفاف سازی برداشت آب را 
زمان بر دانست و گفت: در کنار پیگیری های شرکت آب و فاضالب و آب منطقه ای 
برای تعیین سهم برداشت هر بخش، موضوعی که در کوتاه مدت باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که با نزدیک شدن به اواخر دی و اوایل بهمن ماه، فرصت زمانی 
محدودی برای تصمیم گیری داریم و اگر شرکت آب منطقه ای روی ساماندهی 
زاینده رود کار کند، خیال حقابه داران از پرت مسیر راحت می شود و می توانیم سراغ 

زمان و حجم رهاسازی آب برویم.

احیای زاینده رود سریع اجرا نمی شود
در پایان مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان یادآور 
شد: هیچ ابایی از بیان این موضوع نداریم که احیای زاینده رود، سریع به نتیجه 
نمی رســد. هنر ما این بوده که برای اجرای مصوباتی که در این زمینه وجود دارد، 
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ایجاد کردیم که هنوز در اندازه مطلوب نیست و 
باید بهبود یابد. امیدواریم با حضور کشاورزان و همه ذی نفعان، راهکارهای اجرایی 

مشخص و مصوب شود تا بتوانیم بر اساس آن پیش برویم.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات و برگزاری نشســت ها، آب در 
رودخانه زاینده رود جاری شود. کشاورزان به استانداری اعالم کردند که فقط به ما 
بگویید چه زمانی آب در رودخانه جاری می شود. هنوز جواب این پرسش را نداریم 
و باید روی این موضوع کار کنیم.  تا این لحظه هیچ پیشنهاد مشخصی برای زمان 

بازگشایی آب نداشته ایم و بسیار امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان گفت: برای 
توســعه مشــاغل خانگی در وهله نخست تخصیص 
تســهیالت و در وهله بعدی آموزش های درســت و 
کاربردی حائز اهمیت اســت. زهره مالافضل با اشاره 
به ســابقه بیش از ۳۷ ســاله خود در حوزه خیاطی و 
طراحی دوخت، اظهار کرد: طی یک ســال گذشته با 
همکاری جهاد دانشــگاهی اصفهان در حوزه مشاغل 
خانگی فعالیــت دارم و در حال حاضــر حدود ۲۰ نفر 
زیرمجموعه ام هســتند. وی گفت: تبلیغات، فعالیت 

و آموزش های جهاد دانشــگاهی در این مسیر نه تنها 
برای پشتیبان ها، بلکه برای افراد فعال در حوزه مشاغل 
خانگی کمک کننده بوده و به نوعی شــهریه و هزینه 
این دوره ها کمتر از دوره های فنی و حرفه ای است که 
می تواند در جذب زنان خانه دار به این مدل فعالیت ها 

کمک کند.
 این فعال حوزه مشاغل خانگی البته با اشاره به اینکه 
اگر فردی بخواهد در حوزه مشاغل خانگی فعالیت کند 
با ســختگیری هایی به لحاظ تامین مکان برای کار و 
... مواجه می شود، توضیح داد: متاسفانه هزینه های 
تامین یک مکان مشــخص برای فعالیــت در حوزه 
مشاغل خانگی بسیار ســنگین و نیازمند وام با بهره 
پایین اســت. وی با بیان اینکه برای توسعه مشاغل 

خانگی در وهله نخســت تخصیص تسهیالت بسیار 
اهمیت دارد، گفت: در وهله بعــدی باید آموزش های 
این حوزه درســت و کاربردی باشد. مالافضل تصریح 
کرد: البته بازار خرید تولیدات مشاغل خانگی به ویژه در 
حوزه پوشاک در تهران و مشهد بیشتر از اصفهان رونق 
دارد و به طور قطع اگر زاینــده رود در اصفهان جاری و 
صنعت گردشگری آن رونق بگیرد، می توانیم بازار خوبی 
در فروش تولیدات مشاغل خانگی مهیا کنیم. وی با 
اشاره به اینکه برخی تولیدات باکیفیت مشاغل خانگی 
قابلیت صادرات به کشورهای مختلف را دارند، اظهار 
کرد: افراد به راحتی نمی توانند بــه بازارهای صادراتی 
دســت پیدا کنند و رســیدن به آن، نیازمند بازاریابی 

تخصصی است.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان:

توسعه مشاغل خانگی در گرو آموزش و دریافت تسهیالت است

رییس اداره صمت خبر داد:

کمبود کارگر ساده در 
واحدهای صنعتی اردستان

خبر روز

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

گران شدن نرخ بنزین شایعه است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: طبق بررسی های انجام شده و طبق گفته رییس 
ســازمان برنامه و بودجه، هیچ تصمیمی برای گران شدن نرخ بنزین گرفته نشده است. حجت االسالم 
حسین میرزایی اظهار کرد: موضوع گران شدن نرخ بنزین که برخی افراد مطرح می کنند، شایعه است و 
به هیچ وجه صحت ندارد.وی افزود: اینکه مطرح می کنند در جزیره کیش نرخ بنزین گران شده اطالع 
ندارم، اما باید توجه کنیم که کیش یک منطقه آزاد است و امکان دارد در این جزیره برنامه های خاصی 
وجود داشته باشد و طبق قول رییس سازمان برنامه و بودجه در کشور هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ 
بنزین وجود ندارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس، گفت: بنابراین مردم نگرانی نداشته باشند و به این 

شایعات توجه نکنند.

 کشاورزان قهدریجانی خواستار تغییر نحوه پرداخت 
»حق َنِکشت« خود شدند

شماری از کشــاورزان قهدریجان از توابع شهرســتان فالورجان در غرب اصفهان، خواستار تغییر روش 
پرداخت حق ناشی از کشت نکردن زمین های خود موسوم به »حق َنِکشت« در سال جاری و بازگشت 
سازوکار آن به روال سال های گذشته شدند. این کشاورزان، با حضور در دفتر جهاد کشاورزی شهرستان 
فالورجان خواسته خود را مبنی بر تغییر روش و نحوه پرداخت »حق نکشت« مطرح کردند و از مسئوالن 
خواستند تا به خواسته آنها رسیدگی کنند. نماینده کشاورزان شهرستان فالورجان در این زمینه گفت: در 
سال های گذشته، خسارت خشکسالی و »حق نکشت« برای کشاورزان غرب استان از جمله شهرستان 
فالورجان از طریق واریز پول به حساب »سر دریچه«)ها( انجام می گرفت. مهدی قدیری با بیان اینکه 
»سردریچه« وظیفه توزیع آب را بین کشــاورزان و حقابه داران زیر مجموعه خود برعهده دارد، افزود: در 
سال های گذشته این روش مرسوم بود که حق ناشی از عدم کشت به این افراد پرداخت می شد تا آنها نیز 
سهم هر کشاورز را بر اساس شاخص هایی مانند سهم آب و میزان کشت و زمین بپردازند. وی ادامه داد: 
اما امسال از سوی جهاد کشاورزی به ما اعالم شد که هر کشاورز باید مشخصات کامل عالوه بر کد ملی و 
شماره حساب بانکی خود را به صورت جداگانه به این اداره تحویل دهد تا هزینه حق نکشت او به صورت 
مستقیم به حسابش واریز شود. قدیری با تاکید براینکه جمع آوری اطالعات خواسته شده به مدت زمان 
زیادی نیاز دارد، تصریح کرد: این موضوع مورد انتقاد کشاورزان شهرستان های فالورجان، مبارکه و لنجان 
در غرب قرار گرفته است و تعدادی از کشــاورزان قهدریجان با حضور در اداره جهاد کشاورزی فالورجان 

خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

فرماندار اردستان: 

۵ میلیارد تومان قیر برای آسفالت روستاهای اردستان 
اختصاص یافت

فرماندار اردســتان گفت: پنج میلیارد تومان قیر با پیگیری نماینده مردم  اردستان در مجلس شورای 
اسالمی برای آسفالت روستاهای شهرستان اختصاص داده شده است. حمیدرضا تاملی   افزود: این 
مقدار با توجه به مالقات و پیگیری نماینده مردم اردســتان در مجلس شــورای اسالمی با محمدرضا 
شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به شهرستان اردستان اختصاص داده شده 
است. وی خاطرنشان کرد: این سهمیه به بنیاد مسکن استان اصفهان ابالغ شده است که با هماهنگی 
فرمانداری اردستان و بنیاد مسکن برای آسفالت روستاها مصرف خواهد شد. فرماندار اردستان اظهار 
امیدواری کرد که در نخستین فرصت با مشارکت شــوراها و دهیاری های شهرستان نسبت به اجرای 
طرح آسفالت روستا ها اقدام شود. تاملی اظهار داشت: در نشست روزهای آینده با بخشداران مرکزی، 

زواره و مهاباد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نسبت به توزیع این سهمیه اقدام خواهد شد.

اخبار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۱۲ شهر به لیست شهرهای استان اصفهان برای ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن اضافه شد. علیرضا قاری قرآن با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ که ثبت نام طرح جهش تولید مسکن آغاز شد، تاکنون حدود ۱۹۳ هزار نفر در استان اصفهان متقاضی بهره مندی از مزایای این 
طرح بوده و اقدام به ثبت نام کردند. وی با بیان اینکه بیشترین استقبال مربوط به شهر جدید بهارســتان با بیش از ۷۳ هزار ثبت نام بوده است ،گفت: تاکنون در شهر 
جدید فوالدشهر بیش از ۲۱ هزار نفر و در شهر جدید مجلسی نیز بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ نفر برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان افزود: برای ۴۳ شهر از ۱۰۹ شهر استان اصفهان از همان آغاز در سامانه طرح نهضت ملی مسکن امکان ثبت نام وجود داشت و در حال حاضر نیز سامانه برای 
۱۲ شهر دیگر این استان بازگشایی شده است. وی افزود: بر این اساس امکان ثبت نام برای شهرهای دولت آباد، کمشچه، حبیب آباد، نایین، خالدآباد، بادرود، نیک آباد، 
محمدآباد، دهاقان، سمیرم، بیده و حنا فراهم شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه در این شهرها اقدام به ثبت نام کنند.  قاری قرآن با اشاره به اینکه برنامه 
این استان در طرح نهضت ملی مسکن معادل ۵.۸ درصد نسبت به کشور است، تاکید کرد: براین اساس در سطح استان اصفهان برای یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار 
و ۹۹۲ واحد است که این عدد برای چهار سال به بیش از ۲۰۳۹۶۷ هزار واحد می رسد. وی ادامه داد: مطابق با این برنامه زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح 

استان اصفهان به صورت ساالنه چهار هزار و ۳۱۶ هکتار است.  

اضافه شدن 12 شهر دیگر به لیست ثبت نام نهضت ملی مسکن

بازدید سرزده وزیر 
اقتصاد از بانک های 

دولتی
ســید احســان خانــدوزی، 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
به صورت ســرزده از دو بانک 
دولتی مســکن و ملی بازدید 
کرد.در ایــن بازدید خاندوزی 
در گفت و گو با مردم در جریان 
مراحــل و پرداخــت اعطای 

تسهیالت بانکی قرار گرفت.

وز عکس ر

رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان 
اردستان گفت:  واحدهای صنعتی اردستان با 
کمبود شدید کارگر ساده روبه رو هستند و سال 

آینده این چالش بیشتر نمایان خواهد شد.
محمدرضــا باقــری اظهــار کــرد: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون ۱۴ فقره جواز تاســیس 
و ۲ پروانــه بهره بــرداری واحــد صنعتــی با 
ســرمایه گذاری ۱۵۱ میلیارد تومــان در این 
شهرســتان صادر شــده اســت.وی افزود: 
پیش بینی می شود با بهره برداری از این تعداد 
جواز تاســیس واحد تولیــدی و کارگاهی در 

شهرستان حدود ۱۸۰ نفر مشغول کار شوند.
رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان 
اردستان با اشاره به تالش مسئوالن شهرستان 
برای ایجاد اشتغال پایدار در اردستان، گفت: 
ایجاد اشــتغال طی چند سال گذشته جهش 
بسیار خوبی در این شهرســتان داشته است 
به نوعی که اکنون هیچ مشکل کمبود اشتغال 
در اردســتان وجود ندارد. باقری با بیان اینکه 
واحدهای صنعتی اردســتان با کمبود شدید 
کارگر ســاده روبه رو هســتند و ســال آینده 
این چالش بیشتر نمایان خواهد شد، خاطر 
نشــان کرد: با توجه بــه بهره بــرداری از چند 
واحد صنعتــی طی چندماه آینــده مطمئنا با 
معضل کمبود نیروی کار ســاده و ماهر در این 
شهرســتان مواجه خواهیم شد که زمینه ساز 

مهاجرت معکوس را فراهم خواهد کرد.
وی با اشــاره به عبور رگه فلزی بســیار غنی 
شامل آهن، مس و طال از شهرستان اردستان، 
گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد ۸ 
پروانه اکتشــاف تبدیل به پروانه بهر برداری 
شده است و  اکنون این معادن در حال فعالیت 
هستند.رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 
اردستان تصریح کرد:  اکنون حدود ۳۰ معدن 
فعال در ســطح شهرســتان با حدود ۴۰۰ نفر 
اشتغال مستقیم در حال فعالیت هستند و با 
پیگیری نماینده مجلس و فرماندار اردستان 
طی ۲ سال گذشته ۲۰ معدن غیرفعال سلب 

امتیاز شده  است.

عکس: ایرنا
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امروزه سدسازی با هدف های مختلف در حوضه های آبریز در دنیا انجام 
می شــود. اولین هدف از ساخت ســد، جمع آوری آب های سطحی و 
ذخیره آن به منظور استفاده در مواقع ضروری بوده، همچنین تولید انرژی 
برق به وسیله نیروگاه های برق آبی نیز یکی دیگر از محاسن سدسازی 
محسوب می شود، اما فعاالن محیط زیستی معتقد هستند، سدسازی 
معایب بســیاری نیز به دنبال دارد که به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد 
بود. چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که در گذشته منابع 
آبی بسیاری از جمله چاه ها، قنات ها و رودخانه های بزرگ در آن وجود 
داشت، اما باتوجه به برداشت های بی رویه، اجرای طرح های انتقال آب و 
سدسازی این منابع آبی یکی پس از دیگری در حال خشک شدن است، 
پس اگر منبع آبی وجود نداشته باشد در عمل صرف هزینه هنگفت برای 
سدسازی عمال بی فایده است. یکی از موضوعات مهم و دارای اهمیت 
در بحث مقابله با تبعات خشکســالی و کاهش بــارش آبخیزداری و 
آبخوان داری است، عملیات آبخیزداری به دو شیوه بیولوژیک و مکانیکی 
صورت می گیرد و می توان به وســیله آن از منابــع خاک و آب حفاظت 
کرد، همچنین توجه به مباحث آبخیزداری و آبخوانداری در باالدســت 
حوضه های آبخیز می تواند در افزایش طول عمر سدها موثر باشد، هزینه 
احداث سدهای خاکی و سنگی در مقابل سدسازی ناچیز است، اما قطعا 

نتایج مثبت آن را در حوضه های آبخیز شاهد بوده ایم.

موضوع تغییر اقلیم یک مبحث جهانی است
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال 
و بختیاری در خصوص تاثیر سدسازی و پروژه های انتقال آب در تغییر 
اقلیم و خشکســالی، اظهار کرد: به طور کلی نمی توان گفت سدسازی 
مخرب است، زیرا سدســازی دارای اهداف خاصی بوده و یکی از این 
اهداف تولید انرژی محســوب می شــود، نیروگاه های برق آبی که در 
کنار سدها ایجاد شده نیز با هدف تولید انرژی است. حسن جهانبازی 
افزود: بنابراین باتوجه به امکان ذخیره آب و تولید نیرو، در کشــورهای 
پیشــرفته نیز موضوع سدســازی وجود دارد، همچنین سدسازی این 
امکان را می دهد که منابع آب برای مواقع بحرانی ذخیره ســازی شوند، 
اما موضوعی که از آن غفلت شــده و نیازمند توجه بیشتر بوده، مباحث 
آبخیزداری و آبخوان داری است، یعنی می  توان بسیاری از بارش هایی 
که وجود دارد را به وســیله عملیات آبخیزداری و آبخوان داری مدیریت 
و در سفره های آب زیرزمینی ذخیره سازی کرد. جهانبازی ادامه داد: با 
ذخیره سازی منابع آب زیرزمینی می توان بخشی از نگرانی ها در حوزه 
کمبود آب در نســل های آینده را نیز مرتفع کــرد، همچنین با عملیات 
آبخیزداری چه به صورت بیولوژیک و یا به صورت مکانیکی می توان به 
صورت هم زمان از منابع خاک نیز حفاظت کرد، بنابراین توصیه می شود 
در کنار مبحث سدســازی به مســائل آبخیزداری و آبخــوان داری به 
خصوص در حوزه های باالدست نیز توجه ویژه صورت بگیرد. رییس مرکز 
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، 
عنوان کرد: در استان نیز باید توجه به مباحث آبخیزداری و آبخوان داری 

تقویت شود و در این صورت عمر سدسازی ها افزایش پیدا می کند، زیرا 
ساخت سد هزینه های باالیی دارد، اما جمع شدن رسوبات در یک سد 
موجب کاهش عمر آن می شود و در این صورت اهداف پیش بینی شده 
محقق نخواهند شد، همچنین توصیه می شــود در مبحث آبخیزداری 
اســتفاده از عملیات بیولوژیک در اولویت قرار گیرد، زیرا در این صورت 
می توان میزان بارش کمی که صورت می گیرد را در سفره های زیرزمینی 
ذخیره کرد. وی در خصوص انتقــال آب درون و برون حوضه ای، اضافه 
کرد: امروزه می توان گفت تمامی کارشناســان دنیا مخالف انتقال آب 
هستند، زیرا زمانی که منابع آب از یک محدوده خارج می شود آبخوان 
و نیاز آبی این منطقه با مشــکل مواجه خواهد شد، اما در مقابل در یک 
منطقه که آب کافی وجود ندارد و دارای شــرایط خاصی است به وسیله 
آبی که منتقل می شود، بارگذاری های جدید صورت می گیرد. جهانبازی 
تصریح کرد: اشتباهاتی نیز در حوضه انتقال آب در گذشته انجام شد و در 
منطقه ای که دارای ظرفیت موردنیاز نیست، تاسیساتی ایجاد کردیم که 
احتیاج به منابع آب فراوانی دارد و این نگرش غلطی بوده و نیازمند اصالح 
و تغییر است. رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: موضوع تغییر اقلیم یک مبحث جهانی 
است و تنها با کاهش بارش رخ نمی دهد، بلکه برخی مواقع تغییر اقلیم 
باعث افزایش بارش های ناگهانی در یک منطقه شده منجر به بروز سیل 
می شود، برای مثال سیل هایی که در استان های سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان رخ داد، نتیجه تغییر اقلیم است. وی بیان کرد: یکی دیگر از 
نمونه های تغییر اقلیم در یک منطقه ماننــد کوهرنگ در حال رخ دادن 
اســت، زیرا در این منطقه تغییر در میزان و نوع بارش ایجاد شده  و در 
مکانی که میزان بارش ها در گذشته ســاالنه به صورت میانگین ۱۸۰۰ تا 
۲۰۰۰ میلی متر بود در حال حاضر بارش ها به زیر ۱۰۰۰ میلی متر کاهش پیدا 
کرده است و این موارد از خطرات جدی افزایش خشکی و خشکسالی 

محسوب می شود.

سازه های آبخیزداری باعث جمع آوری حدود ۸0 درصد بارش ها شد
رییس اداره آبخیــزداری و حفاظــت خــاک اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بــا توجه به این موضوع 
که روزهای اخیر در استان شــاهد بارش باران و برف بودیم، سازه های 
آبخیزداری در کنترل رواناب های استان بسیار موثر بوده است. ذوالفقار 
احمدی فر  افزود: به دلیل داشتن مخازن مناسب در حوزه های مربوطه 
روان آب هایی که طی روزهای گذشته و در اثر بارش باران ایجاد شد، در 
پشت سازه  های موجود جمع آوری شده و درنتیجه کمترین روان آب در 
زیردست ســازه های آبخیزداری رخ داد. احمدی فر ادامه داد: بنابراین 
ســازه های آبخیزداری به دلیل مخازن مناسب باعث جمع آوری حدود 
۸۰ درصد بارش ها شد و تقویت سفره های  آب زیرزمینی در این حوزه ها 

را در پی داشت.

رییس ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری  با اشاره به اهمیت 
تقویت مشاغل خانگی، اظهار کرد: در توســعه مشاغل خانگی توزیع منابع به 
خوبی انجام می شــود و در مجموع ۱۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
برای ایجاد شغل اختصاص پیدا کرده است که پیش بینی شده برای ۳۰۰ نفر 

به طور مستقیم با این تسهیالت اشتغال ایجاد شود. 
عطاء ا... ابراهیمی با بیان اینکه تعداد زیادی جویای کار در استان وجود دارد که 
دارای تجربه های اولیه نیز هستند، گفت: حدود ۸۰۰۰ فارغ التحصیل رشته های 
کشــاورزی در اســتان وجود دارد که از این تعداد ۴۰۰۰ نفر در ســامانه نظام 
مهندسی ثبت نام کرده اند، اگر از این افراد حمایت شود این تسهیالت می تواند 
برای آن ها شــغل ایجاد کند و یا تجربه ای برای آغاز کارهای بزرگ تر باشــد. 
وی در خصوص ملزومات تداوم مشاغل خانگی، توضیح داد: بحث توجه  به 
بازاریابی از مسائل بسیار مهم قبل از ایجاد مشاغل خانگی محسوب می شود، 
اگر فرد نتواند محصول تولیدی خود را به فروش برساند، منجر به شکست شغل 
می شود، بسیاری از مشاغل خانگی به علت بی توجهی به فروش محصول با 

شکست مواجه شدند.
ابراهیمی با اشــاره به اینکــه تمایل به خریــد محصوالت تولیــد خانگی در 
چهارمحال و بختیاری به علت کیفیت باالی محصول زیاد اســت، عنوان کرد: 
تنوع محصوالت خانگی در استان باالست و می توان در هر روستا مزیت ها را 

شناسایی و مشاغل خانگی را  به همان سمت هدایت کرد.
رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه باید 
پایش مشاغل خانگی در دستور کار قرار بگیرد، توضیح داد: باید بررسی کنیم 
که چه تعداد از این مشــاغل موفق به تداوم کار و توسعه شده اند و چه تعداد 

در مسیر با شکست مواجه شدند، همچنین دالیل شکست مشخص شود.
وی یادآور شد: بســیاری از مشــاغل خانگی برای ادامه و توسعه کار نیازمند 
تسهیالت هستند، امکان دارد حذف ارز ترجیهی به مشاغل خانگی نیز آسیب 
وارد کند. ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: در گذشته روستاها بخشی از نیاز 
شــهرها را برآورده می کردند، اما امروز تولیدات کشاورزی به سمت روستاها 

می رود و باید روستاها به سمت تولید بروند.

استاندار چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

 ورود قرارگاه خاتم به بحث تکمیل باند دوم 
محور بروجن- لردگان به ایذه

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اهمیت اعتبارات از بحث تهاتر نفت، 
گفت: باند دوم محور بروجن- لردگان به ایذه با همکاری قرارگاه خاتم با استفاده از 
اعتبارات قابل توجه تهاتر نفت اجرایی می شود، این بحث یک ظرفیت بزرگ برای 

تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه راه سازی است. 
غالمعلی حیدری با اشــاره به تغییر رویکرد در بودجه ریزی سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: 

بودجه ریزی از وزارت محوری به استاندارمحوری تغییر پیدا کرده است و استانداران 
اختیارات بیشتری در هزینه کرد درآمدهای اختصاصی و تسهیالت خواهند داشت. 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اهمیت اعتبارات از بحث تهاتر نفت، 
توضیح داد: باند دوم محور بروجن- لردگان به ایذه با همکاری قرارگاه خاتم و با 
استفاده از اعتبارات قابل توجه تهاتر نفت اجرایی می شود، این بحث یک ظرفیت 
بزرگ برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه راه سازی است و باید از آن حداکثر 
استفاده را کنیم، در همین راســتا نزدیک به ۳۰ پروژه نیمه تمام برای استفاده از 

ظرفیت قرارگاه خاتم احصا شد.
وی در ادامه با بیان اینکه قرارگاه امام حسن)ع( در سه بخش آب روستایی، جاده 

روستایی و مسکن روستایی می تواند در راســتای محرومیت زدایی گام بردارد، 
خاطرنشان کرد: باید دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، بنیادمسکن انقالب اســالمی و شرکت آب و فاضالب برای انعقاد 

تفاهم نامه با این قرارگاه وارد عمل شوند.
حیدری در خصوص بحث انعقاد قرارداد بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه  های 
اجرایی چهارمحال و بختیاری، افزود: باید قراردادها تا خرداد ۱۴۰۱ مبادله شده تا 
کارها تسریع شود، همچنین دســتگاه های اجرایی در اولین فرصت از وزارتخانه 
مرتبط برای افزایش اعتبــارات ملی خود اقدام کنند، اعتبــارات خوبی در اختیار 
وزارتخانه ها وجود دارد. اســتاندار چهارمحــال و بختیاری فــروش اموال مازاد 

دستگاه های اجرایی و بانک ها را راهی برای جبران کسری بودجه و منابع داخلی 
عنوان کرد و گفت: این دستور رییس جمهور است و دستگاه های اجرایی ملزم به 

انجام آن هستند.
وی با اشاره به اهمیت سند آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: این 
سند راهبردی و راهگشاست و در آینده مالک بودجه ریزی خواهد بود، همچنین این 
سند می تواند در تحقق عدالت، توزیع عادالنه بودجه و امکانات موثر باشد و  باید با 
استفاده از ظرفیت نخبگان علمی به روز شود. استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: باید یک طرح جامع برای توســعه همه جانبه این شهرستان در بخش های 

زیرساختی تهیه و تا هفته آینده ارائه شود.

  رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری  با اشاره به کاهش نرخ 
بیکاری در استان، اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در پاییز ۱۴۰۰ به ۱۰.۹ رسیده 
و جایگاه اســتان از نظر نرخ بیکاری به صورت مشترک با استان کردستان در 

رتبه ۹ قرار گرفته است.
علی شهریارپور با اشاره به تاسیس صندوق پیشرفت و عدالت در استان های 
کشــور، عنوان کرد: از منابــع عمومی ۲۰۰۰ میلیــارد تومان بــه این صندوق 
اختصاص پیدا می کند، مازاد درآمدهای اســتان نیز به ایــن صندوق واریز 
می شــود که می توان از این اعتبارات برای توســعه تولید و اشتغال استفاده 
کرد. وی در خصوص اعتبــارات تخصیص یافته به پروژه های راه ســازی در 
چهارمحال و بختیاری به صورت ملی، بیان کرد: اعتبار محور شهرکرد- بازفت 
به مســجد ســلیمان با افزایش قابل توجه به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده، اما 
 اعتبارات محور فرخ شهر- شلمزار به کارون ۴ نسبت به سال گذشته با کاهش

 روبه رو شده است.
شهریارپور با اشاره به تدوین سند آمایش سرزمین در چهارمحال و بختیاری، 

خاطرنشان کرد: سند آمایش باید پررنگ شود، این سند در تدوین برنامه های 
میان مدت و بلندمدت در استان باید مورد استفاده قرار بگیرد و برای تخصیص 

اعتبارات ملی امور تسهیل خواهد خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امکان ایجاد 
اصالحیه در سند آمایش اســتان وجود دارد، گفت: برای تهیه این سند ۸۰۰۰ 
ساعت وقت صرف شده است، این سند می تواند توسعه متوازن در استان را 
رقم بزند، هدف اصلی از این سند اســتفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه 

و پیشرفت است.
وی با اشــاره به اعتبارات ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشــان 
کرد: این اعتبارات تاکنون به استان ابالغ نشده است، ۲۰ درصد از این اعتبارات 
به بخش فرهنگ و هنر، جوانان و جاده ســالمت اختصاص دارد و ۸۰ درصد 
مابقی به پروژه های نیمه تمام ورزشی در سطح مدارس، سطح استانی و ملی 
اختصاص پیدا می کند، اولویت تخصیص اعتبار با پروژه های باالی ۵۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی است.

کاهش چند پله ای نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاریوجود ۸000 فارغ التحصیل رشته کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

 اجرای مرحله چهارم تعمیر و مرمت بافت
 تنها روستای بدون کوچه ایران

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به پایان مرحله چهارم مرمت روستای یاســه چای گفت: تا کنون ۳۰ درصد مرمت بافت 
تاریخی روستای یاسه چای انجام شده است. کوروش بابائیان افزود: در این مرحله حدود ۷۰۰ 
متر مربع از بافت تاریخی نماسازی شد و مراحل بعدی بستگی به تامین اعتبار دارد. باباییان اظهار 
داشت: طاق های ضربی و چشمه ای، داالن های تاریک اصلی و فرعی، فضای کالبدی و معماری 
خاص منازل به عنــوان ویژگی منحصر به فرد در »یاســه چای« خودنمایــی می کند. وی اعالم 
کرد:تیرماه امسال برای اجرای چهارمین مرحله از عملیات اجرایی تعمیر و مرمت بافت تاریخی 
روستای یاســه چای ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار ملی اختصاص پیدا کرد؛ مسئوالن می گویند تاکنون 
در این زمینه ۴ میلیارد هزینه شده اســت. باباییان تصریح کرد: خانه در بافت تاریخی روستای 
یاســه چای وجود دارد که از این تعداد قرارداد مشــارکت با مالکان ۱۰ واحد مسکونی امضا شده 
است. باباییان خاطرنشان کرد :در این طرح تا ۵۰ درصد هزینه های تعمیر و مرمت خانه های بافت 
تاریخی یاسه چای را اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان پرداخت می کند و 
بقیه از سوی مالکان تامین می شود.استحکام دیوار ها و بنا های قدیمی روستا و اندود کاهگل دیوار 
داالن ها از مهم ترین اقدامات انجام شده در روستای یاسه چای است.محدوده تاریخی روستای 

یاسه چای سه و چهار دهم هکتار با گونه مسکونی و معابر سرپوشیده خشتی وسعت دارد.

 توزیع بیش از سه هزار سری جهیزیه
 در بین نیازمندان بام ایران

مسئول سازمان بسیج سازندگی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۸۳۱ سری 
جهیزیه در بین زوج های نیازمند چهارمحال و بختیاری و ۲۲ هزار و ۶۰۰ بسته لوازم التحریر در بین 
دانش آموزان نیازمند در استان توزیع شده اســت. هوشنگ فوالدی گفت: دو هزار سری جهیزیه 
نیز با همکاری قرارگاه محرومیت زدایی و یک هزار ســری دیگر با همکاری قرارگاه جهادی امام 
رضا)ع( در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در بین زوج های نیازمند توزیع خواهد شد. فوالدی ادامه 
داد: در سال های ۱۳۹۹ و شش ماهه ۱۴۰۰، به طور روزانه بیش از ۲۵ هزار و ۴۰۰ نفر از گروه های 
جهادی به مناطق محروم اعزام شدند. وی تصریح کرد: گروه های جهادی استان، جاده دهدلی 
شهرســتان اردل را احداث کردند؛ همچنین اجرای پروژه های محرومیت زدایی از قبیل ساخت 
و ترمیم خانه محروم، خانه عالم، مدرسه سازی، غســالخانه، جاده روستایی و آبرسانی را انجام 
دادند که ۱۶۶ پروژه طی این دو ســال صورت گرفت. فوالدی اعالم کــرد: تاکنون دو هزار و ۸۶۶ 
پروژه، ۸۳ کارگاه برای ایجاد اقتصاد مقاومتی و ۵۵۰ صندوق قرض الحسنه اشتغال زا توسط خود 
مردم و گروه های جهادی در ســطح استان راه اندازی شده است و ســه هزار و ۲۰۰ نفر در استان 
وام اشتغال زایی دریافت کردند. وی خاطر نشان کرد: هزار اصل نهال در سال های گذشته توسط 
گروه های جهادی غرس و یک هزار و ۲۵۰ هکتار گیاهان دارویی احیا شد و حدود دو هزار و ۱۱۸ 

نفر نیز در همین زمینه مشغول به کار هستند.

 بیمه شدن 120 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی
چهارمحال و بختیاری

معاون خدمات بیمه ای بانک کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از 
اراضی زراعی و باغی در استان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت. حمید رحیمی اظها کرد: 
از کل مبلغ حق بیمه بخش عمده ای از آن توسط دولت پرداخت می شود و تنها بخشی از حق بیمه 

به عنوان سهم کشاورز پرداخت خواهد شد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
10/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان 
لنجان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــي ذيل محرز گرديده اســت. 
لذا مشــخصات متقاضي وامــالک مورد تقاضا به شــرح زير بــه منظور اطالع 
عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامــه هــاي تعييــن شــده 
توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001414 مورخ 1400/09/16  آقای محمد 
علی سبکتکين ريزی فرزند محمد علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 

يکباب خانه به مســاحت 348/82 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در 
 زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شــده از مالک رسمي

 ابوالفتح قهرمان
1- راي شــماره 140060302015001415 مورخ 1400/09/16  آقای ســيد 
مجتبی پاک نژاد ريزی فرزند سيد نعمت اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 348/82 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در 
زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شــده از مالک رسمي 

ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/20 
م الف: 1246241 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

مفاد آراء
10/81 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شــماره های ذيل صادره هيات موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک خوانســار، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 

مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
معابر و اماکن عمومی الصاق می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاريخ الصاق آگهی در 
روســتا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايی تقديم  نمايند. 
1- رای شماره 140060302011000154 مورخ 1400/09/22  آقای محمد باقر 
کرمی به شناسنامه شماره 119 کدملی 1229602331 صادره خوانسار فرزند احمد 
در ششدانگ يک باب خانه به مسا حت 215/44 متر مربع پالک 2041 اصلی واقع 

در بخش 2 حوزه ثبت ملک خوانسار
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/20 
م الف: 1247321 اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

فقدان سند مالکیت
10/82 شــماره نامــه 140085602015003615-1400/10/13 نظــر بــه 

 اينکه خانم فاطمه اديبی ســده فرزند غالمحسين  به اســتناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء شــهود رســما گواهی شــده، مدعی اســت که سند 
مالکيت ششــدانگ يکدســتگاه آپارتمان پالک 2329 فرعــی از 582- اصلی 
واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و ســند مالکيت 
به شــماره چاپی 549685 صادر و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده 
و به علت جابجايی مفقود شــده اســت لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند 
مالکيت المثنی نموده، طبــق ماده 120 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت، مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعــی انجام معامله نســبت به ملــک موصوف 
يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز 
پس از آن به ايــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم 
 نمايد و چنانچه ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و يا در صــورت اعتراض، 
اصل سند يا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. ضمنًا تمامت ششدانگ پالک فوق به موجب 
سند اجاره شــماره 143792 مورخ 1398/09/11 دفترخانه شماره 39 فوالدشهر 
 به مدت 50 ســال در قبال مبلــغ 80/000/000 ريال به نفــع ناصر محمودی 
کله مسلمانی در رهن قرار گرفته است.  م الف: 1255862  مصطفی شمسی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (

رابطه گنگ تغییر اقلیم و سدسازی؛

هزینههایهنگفتیکهدرچاهریختهمیشود
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 تشکیل دبیرخانه دائمی چهره های ماندگار تبلیغ دینی 
در اصفهان

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از تشکیل دبیرخانه دائمی معرفی چهره های 
شــاخص و ماندگار تبلیغی دینی دراصفهان خبر داد.حجت االســالم حامد اهتمام گفت: تکریم و 
بزرگداشت چهره های ماندگار تبلیغ اصفهان به منظور معرفی و در ادامه الگو گیری مبلغان و طالب 

در راستای تبلیغ معارف دینی هدف گذاری شده است.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: به همین منظور دبیرخانه چهره های 
شاخص و ماندگار تبلیغی به میزبانی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و با مشارکت نهاد های حوزوی 
ازجمله مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج طالب و 
روحانیون، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل و اولین جلسه 

آن با حضور رؤسای این نهاد ها برگزار شد.
حجت االسالم اهتمام گفت: آیین نامه این طرح در معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان تدوین و در اولین جلســه دبیرخانه چهره های شــاخص و ماندگار تبلیغی، درباره ضوابط، 
شــرایط و اهداف آن بحث و گفت وگو شــد.وی افزود: در ســال های گذشــته از آیت ا...العظمی 
شــیخ حســین مظاهری، مرحوم حجت االسالم والمســلمین شــیخ مهدی مظاهری، مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ غالمرضا فیروزیان، مرحوم آیت ا... حاج شیخ یدا... رحیمیان 

دستجردی و مرحوم آیت ا... مهاجر به عنوان چهره ماندگار تبلیغ در اصفهان تجلیل شده است.

 ۸0 هزار متر زمین کشاورزی موقوفه در برخوار
 قابلیت تغییرکاربری دارد

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخواربا اشاره به گزارش عملکرد ۹ ماهه اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان برخوار در سال جاری اظهار داشت: در زمینه دریافت اسناد مالکیتی در سال جاری 
موظفی ما برای دریافت سند مالکیت ۱۵ جلد سند بوده است که ۸ سند تا دی ماه دریافت شده و 
دو سند تبدیلی نیز داشتیم از دفترچه ای به تک برگی بوده که تا آخر سال دریافت خواهد شد.حجت 
االسالم محسن ضیایی با بیان اینکه در شهرستان برخوار ۱۳ بقعه وجود دارد، افزود: در هر هفت شهر 
یک بقعه و دوبقعه نیز در روستاهاست، از این تعداد بقعه امامزاده نرمی شاخص کشوری است، دو 

بقعه استانی داریم و حدود ۱۰ بقعه نیز شاخص شهرستانی است.
وی با اشاره به وجود ۲۲۰ موقوفه در شهرســتان برخوار افزود: از این تعداد ۱۴۰ موقوفه مساجد و 
امامزادگان و ۸۰ موقوفه نیز موقوفات متصرفی هســتند که درآمد دارند.رییس اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان برخوار با بیان اینکه عمده موقوفات شهرستان برخوار کشاورزی است که تحت 
تاثیر خشکسالی نیز قرار گرفته است، اضافه کرد: این امر باعث شده که مستاجران پیشنهاد تغییر 

کاربری و یا برگرداندن موقوفه به اوقاف را دارند.

اهدای ۶ هزار سبد غذایی به نیازمندان در ایام فاطمیه
 مدیرعامل بنیاد بین المللی »آبشــار عاطفه ها« با اشــاره به اینکه بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها 
 با مســاعدت خیران تمام توان خود را در جهت توزیع مایحتاج مددجویــان در دهه فاطمیه به کار

  گرفت، اظهار کرد: رســیدگی ویژه به وضعیت معیشــتی مددجویان و نیازمندان در این شــرایط 
خاص اقتصادی بیش از پیش ضروری است. شهره شیرانی ناژوانی افزود: با مساعدت نیکوکاران 
 نوع دوســت اســتان، در یک رزمایش معنوی و انســانی شــش هزار ســبد غذایی به نیازمندان
 اهدا شــد.مدیرعامل بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها تصریح کرد: هر ســبد غذایی شامل برنج، 
ماکارونی، حبوبات، روغن، رب و اقالم گوشتی است که ارزش تقریبی آنها بیش یک میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان است.

افزایش تعداد مجتمع های بین راهی استان اصفهان؛

آغوش گشوده جاده ها به روی گردشگران

احداث مجتمع های خدماتی- رفاهی بین  نرگس طلوعی
راهی در جاده های کشور یکی از نیازهای 
صنعت گردشــگری اســت، موضوعی که در ســالیان اخیر به منظور 
خدمات بین راهی جاده ای و افزایش رفاه رهگذران در جاده ها بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
تاریخچه احداث مجتمع های خدماتی- رفاهی در کشــور به ســال 
۱۳77 بــاز می گردد، زمانی کــه احداث رســتوران های تک واحدی 
بین راهی ممنوع شــد و طرح ایجاد این مجتمع ها در دستور کار قرار 
گرفت. مجتمع های خدماتــی - رفاهی دارای امکانــات خدماتی، 
رســتوران، نمازخانه، جایگاه عرضه ســوخت، پارکینــگ، واحدهای 
اقامتی و حتی حمام ... هستند و با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
راه اندازی می شــوند. مکان یابی و نظارت بر ساخت و بهره برداری از 
مجتمع های خدماتی و رفاهی از وظایــف اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان هاســت. ضــرورت احداث ایــن مجتمع ها با 
توجه به این که حمل و نقل به عنوان یک سیستم ارتباطی در زنجیره 
اقتصادی- اجتماعی کشور دارای نقشــی تعیین کننده بوده  بر هیچ 

کس پوشیده نیست. اقلیم متفاوت در پهنه جغرافیایی وسیع کشور 
ایران به گونه ای اســت که در آن حمل ونقل جاده ای از جایگاه ویژه 
ای برخوردار است بر همین اساس بنابر اعالم آمار های رسمی بیش 
از 7۰ ســهم حمل و جابه جایی های کشــور به حمل و نقل جاده ای 
اختصاص دارد . از این رو یکی از بــا اهمیت ترین مباحث در حمل و 
نقل جاده ای بحث مجتمع های خدماتی – رفاهی است که به منظور 
رفاه حال مســافران و رانندگان جاده ای کشــور به خصوص وسایل 
نقلیه ترانزیتی مجموعه هایی در فواصل منظم و بر اساس نیاز منطقه 

پیش بینی می شود . 
به گفته کارشناسان گردشــگری، قابلیت های بالقوه بسیاری در این 
مجتمع ها نهفته است که می توان از آنها در جهت نیل به اهداف بزرگ 
تری همچون  »توسعه منطقه ای« و توازن منطقه ای بهره برد . از سوی 
دیگر در نظر گرفتن نقش های جدید برای این مجتمع ها، ضمن آنکه 
می تواند گام های مهمی در جهت توسعه پایدار مناطق تلقی شود باعث 
آن می شود که ادامه فعالیت مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی 

و گسترش دامنه فعالیت آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد.

ســاخت مجتمع های خدماتی- رفاهی در جاده های استان اصفهان 
با توجه به این که این استان کریدور شــمال به جنوب بوده و خود به 
عنوان یکی از مناطق با گردشگری باال به شمار می رود به طور ویژه ای 
در دســتور کار مســئوالن امر قرار داشته اســت به طوری که به گفته 
کارشناس ارشد گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، 
این اســتان از لحاظ تعداد مجتمع خدماتی- رفاهــی رتبه اول را در 
کشور دارد. کامران هارونی با بیان اینکه هم اکنون تعداد ۵۳ مجتمع 
خدماتی- رفاهی در سطح استان وجود دارد، گفت: تعداد ۳7 مجتمع 
خدماتی دیگر نیز در حال ساخت است و اگر به بهره برداری برسد ۹۰ 
واحد مجتمع خدمات رفاهی به زنجیره خدمت رسانی به مسافران و 

کاربران جاده ای اضافه خواهد شد.
کارشناس ارشد گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 
افزود : درحال حاضر با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور که ناشی 
از اثرات ویروس کووید ۱۹ اســت، نظارت مضاعفی بر این مجتمع ها 
می شــود. طی  ۹ ماهه اول امســال بیش از ۵۰۰ بازدید مســتمر از 

مجتمع های خدماتی- رفاهی سطح استان انجام شده است.

 در نظر گرفتن نقش های جدید برای این مجتمع ها، 
ضمن آنکه می تواند گام های مهمی در جهت توسعه پایدار 
مناطق تلقی شود باعث آن می شود که ادامه فعالیت 
مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی و گسترش 

دامنه فعالیت آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد

خبرخوان جامعه

سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
این روز ها با توجه بــه ابتالی تعــدادی از مردم به 
ســویه جدید ویروس کرونا )امیکرون( الزم است 
که واکسیناســیون کرونــا به ویژه برای دوز ســوم 
ســریع تر انجام شــود که بــرای تحقــق آن مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون در اصفهان افزایش یافته 
و مراکز بهداشت منتخب در نوبت عصر نیز فعالیت 
دارد تــا مردم برای واکســن زدن، معطل نشــوند.

شاهین شــیرانی با بیان اینکه پوشش حداکثری 
واکسیناسیون به اراده و مراجعه خود مردم بستگی 
دارد، گفت: باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که 

پیک تزریق دوز دوم واکســن کرونا در ماه های مهر 
و آبان امســال بود و باید مردم صبر کنند تا حداقل 
سه ماه از آن بگذرد و ســپس برای تزریق  دوز سوم 
مراجعه کنند.سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: بدون شک افرادی که دوز اول و دوم 
واکسن کرونا را تزریق کردند به این کار اعتقاد داشتند 
و برای تزریق دوز سوم نیز مراجعه می کنند.شیرانی با 
بیان اینکه در روز های اخیر فقط مسئله کمبود واکسن 
آسترازنکا مطرح بود، گفت: عده ای به دالیل مختلف 
از جمله سفر به کشور های خارجی قصد تزریق این 
واکسن را داشتند که وزارت بهداشت اعالم کرد این 
نوع واکسن تا هفته آینده بین استان ها توزیع خواهد 
شد.شــیرانی درباره شیوع ســویه جدید ویروس 
کرونا )امیکرون( گفت: عادی انگاری در این زمینه 
بزرگ ترین خطر است و نباید فریب وضعیت فعلی 

را بخوریم و بگوییم اوضاع خوب بوده و آمار مرگ و 
میر به سمت صفر رفته است.شیرانی با اشاره به اینکه 
اکنون وضعیت ما در زمینه کرونا ثابت است، گفت: 
کشور های اطراف ما با شیوع سویه جدید ویروس 
کرونا مشــکل جدی دارند و ما باید بســیار مراقب 
باشیم، زیرا وضعیت موجود شکننده است.شیرانی 
درباره نظارت بر رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
در واحد های صنفی، گفت: دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان طی چند هفته متوالــی رتبه اول را در بحث 
نظارت های بهداشــت محیط به ویژه برای صنوف 
داشته است.وی با بیان اینکه رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی بیشتر به خود مردم و رعایت مواردی مانند 
ماســک زدن و فاصله گذاری اجتماعی برمی گردد، 
از آن ها خواســت تا در این زمینه و تزریق دوز سوم 

واکسن کرونا مراقبت داشته باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

استقبال مطلوب اصفهانی ها از تزریق دوز سوم واکسن کرونا

چرخ صنعت به مدد 
زندانیان اصفهانی 

می چرخد
دوهزار مددجوی زندان های اســتان 
اصفهــان در حرفه هــای مختلــف 
مشــغول به فعالیت هســتند.مدیر 
کل زندان های استان اصفهان گفت: 
چند ســالی اســت که صدور رای باز 
قضات، زمینه ساز فعالیت زندانیان در 
مشاغل مختلف شده تا بتوانند دوران 
محکومیت خود را خارج از زندان و با 

نظارت زندان بگذرانند.

كالهبرداری با ترفند »آموزش برنامه نویسی« 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری فردی که با ترفند تبلیغ آموزش برنامه نویسی 
در سایت دیوار از یک شــهروند ۴۵میلیون ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ غالمرضا 
براتی بیان داشــت: در پی شكایت یكی 
از شــهروندان مبنی بر اینکه در یکی از 
سایت های واسطه گر مورد کالهبرداری 
قرار گرفته، رسیدگی به موضوع در دستور 
كار ماموران پلیس فتــا این فرماندهی 
قرار گرفــت.وی افــزود: در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شــد شاكی در 
ســایت دیوار با یــك آگهــی در زمینه» 
آموزش برنامه نویسی « مواجه شده و 
با فرد مورد نظر تماس برقرار می كند كه 
وی از او می خواهد تا مبلغ ۴۵ میلیون ریال را به حسابش واریز کند.سرهنگ براتی ادامه داد: شاكی 
نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را به حساب فرد شیاد واریز می كند؛ اما به محض واریز مبلغ ، 

شماره وی را مسدود کرده و دیگر به تماس هایش پاسخ نمی دهد.
این مقام انتظامی بیان داشت : ماموران پلیس فتا  بررسی های تخصصی در فضای مجازی را آغاز 
کرده و سرانجام متهم در یکی از استان های جنوبی کشور شناســایی وپرونده جهت سیر مراحل 
قانونی ودستگیری متهم به دادسرا ارسال شــد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر در پایان 
خاطر نشــان کرد: به مردم توصیه می کنیم قبل از خرید اینترنتی و واریز وجه به حساب فروشنده 
اطالعات كافی از سایت مورد نظر،شخص فروشــنده و جنس خریداری شده به دست آورند و تا 
زمانی كه آن جنس را مشاهده و از صحت و ســالم بودن آن اطمینان حاصل نكرده اند، از پرداخت 

وجه خودداری کنند.

آتش سوزی منزل و فوت مردی ۸2 ساله در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از آتش ســوزی یک منزل و فوت مردی ۸۲ ســاله در اثر 
سوختگی شدید خبر داد.  سرهنگ حمیدرضا اکبری بیان داشت: ماموران کالنتری ۲۴ شهر اصفهان 
از یک مورد حریق منزل در خیابان امام خمینی )ره( محله دهنو مطلع و به محل اعزام شدند.وی 
افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد مردی ۸۲ ساله در منزل بوده که منزل دچار آتش سوزی 
می شود و این فرد به علت سوختگی شدید جان خود را از دست می دهد.فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ از شهروندان خواست، در همه حال اصول ایمنی 

را رعایت کرده و از تنها گذاشتن سالمندان در منزل اکیدا خودداری کنید.

برخورد پراید با تیر چراغ برق 
 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی اســتان از جان باختن راننده ۸۴ ساله یک 
دستگاه خودروی سواری پراید بر اثر برخورد با تیر چراغ برق در بزرگراه شهید خرازی شهر اصفهان 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدی بیان داشت: ماموران پلیس راهور شهرستان اصفهان از وقوع 
یک حادثه رانندگی در بزرگراه شهید خرازی، خروجی شــهیدان صمدیه مطلع و بالفاصله در محل 
حاضر شدند.وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پراید که 
دراین مسیر در حال حرکت بوده کنترل خود را از دست داده و بعد از انحراف از خیابان با تیر چراغ برق 
وسط بزرگراه برخورد می کند.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه دراین حادثه راننده ۸۴ ساله خودرو براثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است، 

گفت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

وز عکس ر

ناجا

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی 
اصفهان:

هیئت اندیشه ورز قرآن ذیل 
شورای فرهنگ عمومی استان 

قرار می گیرد

خبر روز

 مدیرعامل اتحادیه موسســات و تشــکل های 
قرآن و عترت استان اصفهان با اشاره به تشکیل 
اولین جلسه هیئت اندیشه ورز قرآنی در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، اظهار 
کرد: این جلسه به منظور هم اندیشی در خصوص 
نحوه آموزش، نشر و تبلیغ قرآن و بهره مندی و 
اقبال عموم افراد جامعه بــه آموزه ها و معارف 
وحیانی تشکیل شــد و حدود ۲۴ نفر از رؤسای 
دانشگاه ها، مدیران مراکز قرآنی و قاریان ممتاز در 
آن حضور داشتند. حسینعلی جان نثاری افزود: 
با شیوع کرونا، فعالیت های قرآنی با افت زیادی 
مواجه شد و این وضعیت همچنان نیز ادامه دارد، 
بنابراین اندیشــه ورزی، تبادل نظر و تعامل در 
خصوص این فعالیت ها ضروری به نظر می رسد 
و همه شرکت کنندگان در جلسه، به اهمیت این 
امر واقف شدند. مدیرعامل اتحادیه موسسات و 
تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان ادامه 
داد: یکی از مسائلی که همگان در جلسه راجع به 
آن اتفاق نظر داشتند، این بود که در آموزش های 
قرآنی عقــب افتاده ایم و روش های آموزشــی 
نسبت به گذشــته، هیچ تغییری نکرده است. 
بنابراین، در خصوص آموزش قرآن باید نوآوری 
اتفاق بیفتد. همچنین، این جلسه به نوعی باعث 
آشــنایی و نزدیکی افراد به یکدیگر شــد و این 
احساس در آنها قوت گرفت که می توانند با هم 
تعامل و تبادل نظر داشته باشند. در واقع، تشکیل 
این جلسات به شرط ادامه دار بودن، بسیار مفید 
خواهد بود، ضمن اینکه افراد صاحب نظر دیگری 
هم هستند که باید به این جلسات دعوت شوند. 
وی بیان کــرد: اگرچه دبیرخانــه این هیئت در 
اتحادیه موسســات قرآنی اســتان واقع شده 
اســت، ولی حالت فرااتحادیــه ای دارد و همه 
ارگان ها و نهادهایی را کــه فعالیت های قرآنی 
انجام می دهند، شــامل می شــود. جان نثاری 
تصریح کرد: در آینده قرار است هیئت اندیشه ورز 
قرآنی ذیل شورای فرهنگ عمومی استان قرار 
گیرد تا بتواند موثر واقع شود و نتایج حاصل شده، 

از ضمانت اجرا برخوردار شوند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده قمصر و برزک هنگام گشت و کنترل منطقه با دوربین کشی به یک 
گروه متخلف برخورد کردند که پس از ســاعت ها کوهپیمایی در مسیر های صعب العبور و با حضور به موقع موفق به دســتگیری گروه شدند. یکی از متخلفان با 
سابقه و دارای پرونده قضایی در زمینه شکار و صید است.به گفته الهیار دولتخواه، یگان حفاظت پس از دستگیری گروه متخلفان الشه یک رأس قوچ وحشی 
)حمایت شده( و یک قبضه اســلحه گلوله زنی به همراه ادوات شکار را کشف و ضبط کردند.پرونده متخلفان برای ســیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی 
شهرستان شده است.مسئول یگان حفاظت محیط زیست کاشــان افزود: محیط بانان بی ادعا و سختکوش با فعالیت شبانه روزی در این شرایط سخت آب و 
هوایی به طور مستمر در مناطق حضور دارند و با متخلفان به شدت برخورد خواهند کرد.کاشان با گستره چهار هزار و ۳۹۲ کیلومترمربع، یک منطقه حفاظت شده 
با نام قمصر و برزک دارد.دولتخواه گفت: منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با وسعت ۶۰ هزار هکتار، دارای تنوع گیاهی و جانوری باالیی است و از سال ۸۹ جزو 

مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفته است.

دستگیری شکارچیان قوچ وحشی در کاشان

عکس: خبرگزاری صدا وسیما



هادی ساعی، پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران چند روز قبل در یک رقابت نزدیک با سیدمحمد پوالدگر توانست ریاست فدراسیون تکواندو را برای 4 سال 
پیش رو در دست بگیرد.چند روز بعد از این انتخابات، پوالدگر با حکم وزیر ورزش به عنوان معاون قهرمانی این وزارتخانه منصوب شد تا بار دیگر هادی ساعی در 
مسیر همکاری با پوالدگر قرار بگیرد.وقتی در حاشیه نشست کمیسیون ورزشکاران از هادی ساعی در خصوص حضور پوالدگر در وزارت ورزش سوال شد، او واکنش 
مثبتی نشان داد و گفت: »خدا را شکر آقای پوالدگر به معاونت رفت و به ایشان تبریک می گویم. صددرصد او به تکواندو کمک می کند. همانطور که در کمیته بودم 
از تکواندو حمایت می کردم، او هم همین کار را انجام می دهد.«در ادامه در خصوص مســائلی پیرامون تعداد آرای او در مجمع انتخاباتی مطرح شده و احتمال 
شکایت رقبا که  هادی ساعی عنوان کرد: »اختالف نظر هایی هست اما فعال شکایتی نشده است و اگر هم کسی شکایت دارد حق مسلم اوست. باید حقوقدان ها 
بگویند. کسی اعتراض داشته باشد حقش است. همانطور که در مجمع درخواست بازشماری آرا  دادند اینجا هم حق دارند پیگیر باشند. تا االن شکایتی گزارش 

نشده  اما در مطبوعات مطرح شده است.« 

واکنش »ساعی« به حضور »پوالدگر« در وزارت ورزش
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مروری آماری بر دیدار تیم های سپاهان- فوالد؛

طالییپوشان،پاپسنمیکشند

پیروزی مقابل تیم فوالد خوزستان حاصل   سمیه مصور
کار ســپاهانی ها در هفتــه چهاردهــم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور بود. طالیی پوشان نصف جهان که در 
این دیدار برای جا نماندن از کورس قهرمانــی لیگ برتر محکوم به برد 
بودند و بازی را کامال هجومی آغاز کردند در نهایت با دو گل تیم برتر این 
میدان شناخته شدند. محرم نوید کیا، ســرمربی تیم سپاهان در این 
هفته تیمش را همانند هفته های گذشــته با یک ترکیب هجومی روانه 
دیدار با تیم فوالد کرد. شاگردان محرم حمالت گسترده ای را در نیمه اول 
و اوایل نیمه دوم روی دروازه فوالد ترتیب دادند و موفق شدند با دو گل 
از حریف پیش بیفتند؛ اما محمدرضا حســینی در یک ضد حمله فوالد 
روی ساسان انصاری مرتکب خطای پنالتی و نتیجه  بازی دو بر یک شد؛ 
اما نوید کیا با تعویض های خوبش در نیمه دوم  خط حمله سپاهان را تازه 
نفس کرد و  تا پایان بازی، زرد پوشان توپ و میدان را در اختیار داشتند. 
در این گزارش نگاهی آماری خواهیم داشــت  به جدال دو تیم فوالدی 

کشور در هفته چهاردهم.

تیم سپاهان که پس از سه هفته ناکامی، هفته گذشته موفق به شکست 

تیم شهر خودرو شده بود، در این هفته نیز در حالی که در بیشتر لحظات 
بازی توپ و میدان را در اختیار داشــت موفق شد با نتیجه دو بر یک از 
ســد فوالدی ها بگذرد تا فاصله امتیازی اش با رقیبان سرخابی بیشتر 
نشود. طالیی پوشان با این برد تعداد بردهای شان را به عدد 9 رساندند 
تا با 28 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی بعد از تیم های پرسپولیس 

و استقالل در جدول رده بندی قرار بگیرد. 
شاگردان محرم نوید کیا البته با این امتیاز و با توجه به فاصله امتیازی 
با آبی پوشان شانســی برای قهرمانی در نیم فصل اول بیستمین دوره 

رقابت های لیگ برتر ندارند.

بدون شک امید نورافکن، ســتاره دیدار تیم های سپاهان و فوالد بود.
این بازیکن که در هفته های اخیر نیز عملکرد خوبی داشــت، بار دیگر با 
درخشش خود موجب برتری سپاهان شد. نورافکن در مصاف با فوالد 
خوزستان برتری محسوسی نسبت به سایر بازیکنان در زمین مسابقه 
داشت و 9 مرتبه موفق به دریبل زدن بازیکنان حریف شد که هم برای 
خودش و هم برای بازیکنی که در پست دفاع چپ به میدان می رود، آمار 

خیره کننده ای محسوب می شود. 

این بازیکن که حاال در تیم ملی نیز کم کم به فکر جایگاه ثابتی است، در 
مقابل فوالد خوزستان یکی از به یادماندنی ترین گل های دوران فوتبال 
خود را ثبت کرد و پس از کنار زدن سه بازیکن، با شوتی مهارناپذیر دروازه 

احسان مرادیان را  گشود.

سروش رفیعی در این دیدار یکی از تاکتیکی ترین گل های فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر را به ثمر رساند.رفیعی شروع خوبی در رقابت های 
لیگ بیستم داشت و توانست در افتتاحیه مسابقات برای سپاهان در 
جریان پیروزی 2 بر صفر مقابل مس رفسنجان برای تیمش گلزنی کند 

و تا هفته چهارم نیز بازیکن ثابت سپاهان بود. 
ســروش رفیعی عالوه بر بازی موثر طی سه بازی اخیر، در مصاف این 
هفته با تیم سابقش فوالد خوزســتان که با این تیم سابقه قهرمانی در 
لیگ برتر را هم دارد، توانست با ارسال یک پاس گل و به ثمر رساندن گل 
اول بازی، در کنار امید نورافکن، دیگر بازیکن شاخص سپاهان باشد که 
نقش مهمی در پیروزی تیمش در هفته چهاردهم داشــت. سروش با 
این گل ،دومین گل خود برای طالیی پوشان در این دوره از مسابقات را 

وارد دروازه حریفان کرد.

رکورد فوق العاده استقالِل مجیدی
استقالل با برد سه بر دو مقابل مس رفسنجان، صدرنشین لیگ برتر باقی ماند. در شرایطی که تیم 
استقالل برای اولین بار در این فصل، در ورزشگاه آزادی موفق به کلین شیت نشد و از طرف دیگر برای 
اولین بار در لیگ بیست و یکم، در یک بازی، دو گل خورد منتهی عملکرد خط دفاعی آبی های تهران در 
این فصل به قدری خوب بوده که آنها با وجود دریافت گل در بازی  با مس رفسنجان کماکان با ۵ گل 
خورده صاحب بهترین خط دفاعی لیگ هستند و پشت سر آنها سپاهانی قرار دارد که از فوالد گل خورد 
تا تعداد گل های خورده این تیم به عدد ۶ برسد. این سومین برد سه گله تیم استقالل در رقابت های 
این فصل بود.اســتقالل  با 2۱ گل زده و در کنار مس رفسنجان، صاحب قدرتمندترین و بهترین خط 
حمله لیگ است. اگر استقالل گل دوم را از مس نمی خورد، می توانست به تنهایی دارای بهترین خط 
حمله لیگ برتر باشد. تا قبل از  این بازی های این هفته پرسپولیس و مس صاحب بهترین خط حمله 
لیگ بودند که استقالل توانست در پایان هفته چهاردهم، از حریف سنتی اش عبور کند.استقالل البته 
حسرت دو امتیاز بازی قبل در اراک را هم می خورد چرا که می توانست در صورت برد مقابل آلومینیوم 
در دقایق پایانی حاال با پرسپولیس ۵ امتیاز و با سپاهان  ۶ امتیاز فاصله داشته باشد. اما در این بازی 
هم مثل همان بازی مقابل آلومینیوم، بعد از دقیقه نود گل خورد با این اختالف که اینجا سه بر یک جلو 

بود و در بازی قبل، یک بر صفر.

تجربه جدید »عنایتی«؛ هدایت تیم با عصا! 
رضا عنایتی با شرایط عجیبی تیمش را مقابل گل گهر هدایت کرد.چهارشنبه هفته گذشته در ورزشگاه 
آزادی دیداری دوســتانه میان منتخب ســرخابی ها و تیم ملی بین بازیکنان پیشکسوت برگزار 
شد که عنایتی نیز در آن بازی حضور داشــت؛ اما در همان دقایق اولیه بازی با مصدومیتی شدید 
مواجه شد.رضا عنایتی که وظیفه سنگینی برای هدایت هوادار در لیگ برتر دارد در فاصله سه روز تا 
بازی برابر گل گهر با پارگی رباط صلیبی مواجه شد و وضعیت وخیمی داشت؛ اما عنایتی با عصا به 
سیرجان سفر کرد و کنار خط را به کمک هایش واگذار نکرد و با همان حال نود دقیقه در محوطه فنی 
دستورات را به شاگردانش منتقل می کرد.شــاگردان رضا عنایتی با وجود  شکست مقابل گل گهر 
تیم شایســته ای بودند و در تمام طول نیمه دوم تالش های زیادی برای بــاز کردن دروازه حریف 
پرمهره اش داشتند؛ اما موفق به این کار نشدند.بازی تحسین برانگیز هواداری ها و کنار خط ایستادن 

عنایتی در آن شرایط از نکات قابل توجه این مسابقه بود.

هافبک محبوب، نیم فصل به استقالل برمی گردد؟
فرشید اسماعیلی ابتدای فصل از استقالل جدا شد.لیست نهایی استقالل 
برای جذب بازیکنان در نیم فصل مشــخص شده و نام هافبک سابق 
این تیم در این لیست دیده نمی شود. فرشید اسماعیلی که در ابتدای 
فصل به دلیل مشکل با مدیریت باشگاه از جمع آبی پوشان جدا شده 
و به لیگ قطر رفت،  در این لیگ درخشش چندانی نداشت تا شایعه 
شــود او هم مثل ترابی بعد از یک نیم فصل به تیم ســابقش 
باز می گردد.اســتقالل گزینه ای برای جانشــینی فرشــید 
اســماعیلی در ترکیبش ندارد و فرشــید هم در قطر چندان 
موفق نیست، اما همه این اتفاقات هم باعث نشده تا مجیدی 
تصمیم به بازگرداندن فرشــید اسماعیلی بگیرد.با 
تغییرات مدیریتی پیش بینی می شد راه بازگشت 
برای اسماعیلی بازشــود ولی فرهاد با دوبازیکن 

خارجی به توافق رسیده و دیگر نیاز به اسماعیلی ندارد.

مستطیل سبز

 امید نورافکن، ستاره دیدار تیم های سپاهان و فوالد بود.این 
بازیکن که در هفته های اخیر نیز عملکرد خوبی داشت، بار 
دیگر با درخشش خود موجب برتری سپاهان شد. نورافکن 
در مصاف با فوالد خوزستان برتری محسوسی نسبت به 
سایر بازیکنان در زمین مسابقه داشت و ۹ مرتبه موفق به 

دریبل زدن بازیکنان حریف شد

وز عکس ر

سجده شکر؛ برد در 
روزهای بی پولی 

صنعت نفت روزهای ســختی را در 
لیگ برتر ســپری می کنــد؛ به این 
خاطر که وزارت نفت هیچ پولی را به 
باشگاه تزریق نمی کند اما این تیم در 
هفته چهاردهم موفق شد تیم نفت 

مسجد سلیمان را شکست دهد. 

لژیونر و ملی پوش هندبال ایــران گفت: رفتن روی 
سکوی آسیا و جهانی شــدن دور از ذهن نیست؛ اما 
کار آســانی هم نخواهد بود.پویا نوروزی نژاد درباره 
حضور در تورنمنت اسپانیا اظهار کرد: تورنمنت خوبی 
بود. این دیدارهای تدارکاتی خیلی از لحاظ هماهنگی 
به تیم و از جهت شناخت نقاط قوت و ضعف به کادر 
فنی کمک خواهد کــرد. در کل رویارویی با تیم های 
قدری هم چون اسپانیا و لهستان می تواند کلی به تیم 
ملی کمک کند.وی درباره سرمربی تیم ملی هندبال 
مانوئل مونتایا فرناندز اسپانیایی گفت: زمان زیادی 
نیست که با ســرمربی جدید کار می کنم؛ اما در کل 
چیزی که من حس می کنم این اســت که واقعا به 
تیم اعتماد دارد. او هر چیزی که در توان دارد برای تیم 

می گذارد و این خیلی مهم است.نوروزی نژاد در مورد 
حریفان ایران در مرحله گروهی مســابقات هندبال 
قهرمانی مردان آسیا که از 28 دی آغاز می شود، گفت: 
حریفان ما در دور گروهی هند، استرالیا و عربستان 
میزبان هستند. عربستان یک تیم شناخته شده در 
این رشته و میزبان اســت. بازی مقابل میزبان کار 
آسانی نیســت ولی پیروزی مقابل این تیم نشدنی 
نخواهد بود. وی در مورد استرالیا و هند دیگر حریفان 
ایران نیز گفت: تیم های هند و استرالیا در این رشته 
نوپا هستند ولی باز هم نمی شــود حریف را دست 
کم گرفت. بایــد با تمام قوت مقابــل همه تیم های 
آسیا ظاهر شــویم. این لژیونر هندبال ایران در مورد 
جهانی شدن و روی سکو رفتن تیم ایران در مسابقات 

قهرمانی مردان آسیا گفت: مســلما جهانی شدن و 
روی سکو رفتن چیزی نیســت که دور از ذهن باشد 
اما آسان هم نیست. باید بازی به بازی تمرکز و تالش 
کنیم تا بتوانیم جهانی شویم.  نوروزی نژاد در پاسخ به 
این  سوال که آیا با سایر ملی پوشان به ایران می آید یا 
به آلمان خواهد رفت؟ گفت: من همراه تیم به ایران 
می آیم. دیگر وقتی تا مسابقات قهرمانی آسیا نمانده 
تا به تیمم در آلمان ملحق شــوم . به ایران می آیم تا 

چند روز آخر را هم در کنار ملی پوشان تمرین کنم. 

لژیونر و ملی پوش هندبال ایران:

 جهانی شدن هندبال ایران دور از ذهن نیست

م
سنی

: ت
س

عک

عکس: برنا

آگهیمزایده)مرحلهاول(
شهرداری قمصر

شهرداری قمصر به استناد مصوبه  شورای محترم اسالمــی شهرقمصربه شرح جدول ذیل در نظــر دارد 2 قطعه زمین تحت پالک ثبتی 
قید شده در جدول زیررا از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

مجتبیولیپناه-شهردارقمصرمالف:1253964

مشخصات ملک:

سایر شرایط:
۱- پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستی معادل ۵% قیمت پايه به مبلغ قید شده در جدول فوق را به عنوان سپرده به حساب 3۱0000۵۱۱7003 

شهرداری قمصر نزد بانک ملی ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکی به ميزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید از محل مورد مزايده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی 

نوبت دوم لغایت ۱400/۱0/30در اوقات اداری به شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند .

4- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت الک ومهر شده و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخه ۱400/۱۱/2  به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.

۵- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت ۱0 صبح روز یکشنبه مورخه ۱400/۱۱/3 در محل ساختمان اداری شهرداری باز و قرائت خواهد شد 

و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد می باشد.

8- کمیسیون می تواند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آنرا اعالم نماید.

9- سپرده نفرات اول و دوم  و ســوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده 

ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ پیشنهادی خودداری نماید ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر بعدی 

دعوت بعمل خواهد آمد بديهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهرداری  حاضر به عقد قرارداد و یا 

پرداخت مبلغ پیشنهادی نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱0- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

۱۱- پیشنهاد دهندگان می بایستی رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت 

ب، و پیشنهاد خود را در پاکت ج قراردهند.

۱2- برنده مزایده مکلف است حداکثر طی مدت شش ماه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید .

شماره آدرسشماره پالک ردیف
قطعه

مصوبه شورای 
اسالمی شهر

 مساحت
 ) متر مربع (

قیمت پایه 
)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

مبلغ  5% سپرده 
)ریال(

۱
پالک3430فرعی 

از49اصلی
کمربندی 

جزاوند
۱۵

بند2صورتجلسه 
شماره29مورخ۱400/9/۱7

222/7۵۵0/000/000۱۱/۱37/۵00/000۵۵۶/87۵/000

2
پالک342۶فرعی 

از49اصلی
کمربندی 

جزاوند
۱۱

بند2صورتجلسه 
شماره29مورخ۱400/9/۱7

204/70۵0/000/000۱0/23۵/000/000۵۱۱/7۵0/000

نوبت دوم

9

2

28



دوشنبه 20 دی  1400 / 07 جمادی الثانی 1443 / 10 ژانویه  2022 / شماره 3441
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

فاز چهارم پیرایش شهری در دستور کار است
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از پروژه های در حال اجرای این منطقه خبر داد و گفت: عملیات فاز 
چهارم پیرایش شهری و مرمت جداره منطقه در دستور کار منطقه قرار دارد.سید سلمان قاضی عسگر 

اظهار کرد: فاز سوم پیرایش و مرمت جداره 
جنوبی محور نمونه با اعتبار ســه میلیارد و 
۴۲۰ میلیون ریال، محوطه تندیس شیخ 
بهایی و ساماندهی پارک با اعتبار دو میلیارد 
و ۳۸۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال، عملیات 
فاز چهارم پیرایش شهری و مرمت جداره 
با اعتبار ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و 
پیاده رو ســازی و اصالح هندســی محله 
ناژوان با اعتبار سه میلیارد و ۵۹۸ میلیون 
ریال از جملــه پروژه های عمرانی ســال 

جاری منطقه ۹ است.وی با بیان اینکه ورودی محله مهدیه از خیابان سردار شهید حجازی با اعتبار سه 
میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال ساماندهی می شود، افزود: احداث پاتوق ابودردا با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال، لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و خرید، تهیه 
و اجرای تاسیسات برقی پیرایش شهری با اعتبار ۷۹۸ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال از دیگر این پروژه هایی 
است که در دســتور کار این منطقه قرار دارد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ادامه 
لکه گیری آسفالت با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، ساماندهی بدنه مسیر پیاده راه غرب با اعتبار 
سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، ساماندهی مسیر پیاده راه از فاز چهار پارک مهر با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال، تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و اسکلت تابلو فرش با اعتبار دو میلیارد و ۲۱۶ میلیون 
و ۶۸۷ هزار ریال نیز از دیگر پروژه های در حال اجرا منطقه ۹ شهرداری اصفهان محسوب می شود.وی 
افزود: اصالح هندسی خیابان آتشگاه، تعمیر و تقویت پل عابر پیاده، تهیه مصالح و اجرای مسیر دوچرخه 
خیابان شهید حجازی، اصالح هندسی خیابان شهیدان تیموری و مظاهری و تعمیرات و نگهداری از دیگر 

پروژه های منطقه است، البته پروژه تعمیرات و نگهداری اکنون در مرحله عقد پیمان است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه در مدیریت پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری نشست بررسی پروژه پیاده سازی 
سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم رضایت مندی مشتریان خبر داد.غالمرضا ساکتی اظهار کرد: این 
نشست در راستای جاری سازی استانداردهای سیســتم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و 
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و برنامه رضایت مندی مشــتریان برگزار شد؛ این برنامه با هدف 
جلوگیری از حوادث کاری، بیماری های شغلی، باال بردن ســطح سالمت، پشتیبانی از محیط زیست 
و افزایش اعتماد و رضایت مشــتریان و در جهت انطباق با قوانین داخلی و بین المللی اجرا می شود.

وی با اشاره به ارزیابی ها و بررسی های انجام شده در زمینه اجرای این پروژه ها افزود: نیاز به یکپارچه 
ســازی همه فرآیندها، برآورد انتظارات و جلب رضایت شــهروندان در راستای حفظ محیط زیست از 
جمله اولویت های ضروری ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اســت چرا که این سازمان 
خود را به جامعه و مشتریان متعهد می داند و در تالش است تا محصول و خدمتی را ارائه کند که منطبق 
بر خواسته ها و نیازهای سازمان و مشتریان آن باشد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان ادامه داد: با توجه به اهمیت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه فعالیت های سازمان به سمتی 
هدایت می شود که استقرار این سیستم تسهیل شود در این راستا ضمن اصالح فرآیند انتقال دانش، 
جلسات مستمر و اولویت بندی اقدامات در دســتور کار قرار دارد تا بتوانیم ضمن آسیب شناسی همه 

فرآیندها به تسهیل و بهبود آنها کمک کنیم.

انتقاد رییس شورا از آغاز مازوت سوزی پاالیشگاه اصفهان؛

دستگاههایدولتی،کوتاهیمیکنند

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در نطق پیش از دستور بیست 
و پنجمین جلســه علنی شــورای اســالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
تشــدید دوباره آلودگی هوا در روزهای اخیر اظهار کرد: بیش از اعمال 
محدودیت ها و اعــالم اطالعیه ها، باید به فکر رفع مشــکل باشــیم. 
آنگونه که گفته می شــود در اجرای قانون هوای پاک بیشتر از ۱۰ درصد 
دستگاه ها به تکالیف خود عمل نکرده اند و صنایع و دستگاه هایی که در 

این زمینه تکلیف خود را انجام نداده اند، باید شناسایی شوند.
محمد نورصالحی تصریح کرد: به رغم همه اعتراضات به دستور برخی 
مسئوالن استفاده از سوخت مازوت در پاالیشــگاه اصفهان به صورت 
محدود آغاز شده که این یک تصمیم اشتباه است، اصفهان نباید با دیگر 
کالن شهرها مقایسه شود و نباید اقداماتی صورت گیرد که شرایط هوای 

اصفهان را از این بدتر کند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه انتظار ما به عنوان 
نمایندگان مردم این اســت که وضعیت آب با حساسیت دنبال شود، 
گفت: شــرایط ایجاب می کرد کــه در بودجه ۱۴۰۱ بــرای پایداری آب 

زاینده رود ردیفی دیده شود که تاکنون پیش بینی نشده است.
نورصالحی ادامــه داد: گرچه کارگروه هایی در تهران به دســتور رییس 
جمهور در حال فعالیت است، اما امیدواریم اقدامی عملی در این راستا 

انجام شود.وی با تاکید بر لزوم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری، تصریح 
کرد: توجه ویژه به بافت فرسوده و تاریخی مدنظر شورای اسالمی شهر 
اصفهان است که امیدواریم ســاز و کار قانونی برای تشکیل این ستاد 
ایجاد شــود؛ البته قوانین موجود کافی اســت و باید به آنها عمل کرد، 
ضمن اینکه حضور مدیریت کالن استان در این حوزه بسیار راهگشاست.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سد معبر در بازار بزرگ، 
گفت: متاسفانه کسبه بازار در مســیرهای منتهی به میدان امام )ره( با 
سد معبر، تردد مردم در بازار را با مشکل مواجه کرده اند که دستگاه های 

مربوط باید به این معضل خاتمه دهند.
وی تصریح کرد: شورای اســالمی شــهر آمادگی دارد که در این زمینه 
همکاری الزم را انجام دهد تا قبل از روزهای پایانی سال و تشدید تردد 

در بازار این مشکل برطرف شود.

لزوم توجه استانداری به یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری
رییس کمیسیون هوشمندســازی و حمل و نقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان  نیز در این جلســه با تســلیت ایام فاطمیه اظهــار کرد: مردم 
والیت مدار اصفهان همچون سال های قبل فضای شهر را متبرک به نام 
حضرت زهرا )س( کردند و کارکنان شهرداری نیز با تشکیل مراسم های 

مشابه و تشــییع پیکر شهدای تازه تفحص شــده، نور پاک این بانوی 
بزرگ را مشعشع ساختند. محمدرضا فالح با اشاره به مشکالت کارکنان 
شــهرداری اصفهان به عنوان مهم ترین و ارزشــمندترین سرمایه این 
نهاد گسترده، گفت: توجه ویژه به این قشــر باید در اولویت کار شهردار، 
برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد.وی افزود: تورم لجام گسیخته و تعدد 
نیازهای خانواده کارکنان ما را بر آن می دارد که با توسعه خدمات رفاهی، 
تبدیل وضعیت کارکنان و یکسان سازی حقوق و درآمد، افزایش کارانه و 
اضافه کار در چارچوب قانون متناسب با سابقه و تحصیل، بخش اندکی 

از فشارهای اقتصادی این قشر را جبران کنیم.
فالح تصریح کرد: انجام اقدامات بزرگ عمرانی و خدماتی و توسعه شهر 
و نیل به اهداف استراتژیک شهرداری توسط همین نیروهای انسانی 

صورت می گیرد و طبیعتا کارکنان راضی بهتر کار و تالش می کنند.
وی با تاکید بر اینکه استانداری یکسان سازی حقوق، احکام و اصالح 
پایه حکمی کارکنان همه شــهرداری ها را در دستور کار قرار دهد، گفت: 
یکی از معضالت این قشــر، تفاوت احکام و پایــه حقوقی کارکنان در 
شهرداری های مختلف است که از شــهرداری اصفهان و مدیرکل منابع 
انســانی این مجموعه انتظار می رود پرداخت های کارکنان به گونه ای 

انجام شود که هنگام بازنشستگی حداقل دریافتی آنها باال باشد.

مدیرعامل سازمان فاوای شــهرداری اصفهان گفت: 
در اصالح بودجه ســال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای اجرای طرحهای زیرســاختی شهرداری 
اصفهان اختصاص یافته است.سیدحمیدرضا ابطحی 
اظهار کرد:امســال ۱۲۷ طرح در حــوزه ارتقاء مرکز 
داده، امنیت، شــبکه و ارتباطات، نظــارت تصویری 
و دیگر طرح های فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در 
سازمان فاوای شهرداری اصفهان تعریف شده است 
که مهم ترین آن طراحی و راه اندازی فاز یک سرویس 
فضای ابری، طراحی، تامین و راه اندازی زیرساخت 

اکتیو مرکز داده، طراحی و احداث ساختمان پست برق 
جدید، طراحی، ساخت و تجهیز سایت پشتیبان مرکز 
داده، طراحی و تجاری سازی شبکه فیبر نوری )منطقه 
شــش به صورت آزمایشــی(، طرح جامع ســامانه 
مانیتورینگ و کنترل از راه دور تاسیسات و تجهیزات 
خطوط و تاسیســات آب رســانی )سپاهان شــهر، 
جنوب و شاهین شــهر(، طراحی، ســاخت و تامین 
تجهیزات اتاق مرکز عملیات شبکه شهرداری، طراحی، 
ساخت و تامین تجهیزات اتاق مرکز عملیات امنیت 
شهرداری، جاری سازی اســتاندارد های ایزو ۲۷۰۰۱ 
)فاز یک( و طراحی است.ابطحی با بیان اینکه طبق 
برنامه ریزی هــای انجام شــده امیدواریــم تا پایان 
سال این پروژه ها به بهره برداری برسد، گفت: ارتقای 
زیرساخت مرکز داده موجود، تامین تجهیزات، نصب 

و راه اندازی سیســتم نظارت تصویری در حوزه های 
شــهرداری، طراحی، تامیــن و راه انــدازی فاز یک 
ســوئیچ های مرکز داده، طراحــی، تامین و افزایش 
ظرفیت سیستم ذخیره ســازی مرکز داده و طراحی 
و راه اندازی فاز یک ســامانه احراز هویت یکپارچه در 
شهرداری اصفهان از جمله مهم ترین این پروژه هاست 
که تا پایان امســال به بهره برداری می رســد.ابطحی 
با اشــاره به اجرای پروژه تامین تجهیــزات، نصب و 
راه اندازی سیســتم نظارت تصویــری در حوزه های 
شهرداری گفت: اجرای این طرح در ستاد شهرداری، 
کتابخانه مرکزی اصفهان، اداره خدمات شهری منطقه 
هشت، باغ پرندگان و باغ تکثیر گلخانه ناژوان، دفتر 
مدیریت پروژه پارک طبیعی شرق، منبع آب فیزادان 

به اتمام رسیده و یا در حال اتمام است.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص ۹00 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های زیرساختی شهرداری

به رغم همه اعتراضات به دستور برخی مسئوالن استفاده 
از سوخت مازوت در پاالیشگاه اصفهان به صورت محدود 
آغاز شده که این یک تصمیم اشتباه است، اصفهان نباید 

با دیگر کالن شهرها مقایسه شود

اعالم فراخوان ملی ایده های استارت آپی محصوالت قرآنی
رویداد ملی ایده پردازی و ظرفیت شناسی با موضوع »ایده های استارت آپی محصوالت قرآنی« ویژه 
عموم عالقه مندان از سراسر ایران برگزار می شود.رییس خانه فناوری های فرهنگی اصفهان در این 
ارتباط اظهار داشت: در این رویداد، ایده پرداز می تواند قبل از ثبت ایده برای مشاوره با داورها ارتباط 
بگیرد و ایده را تکمیل و ســپس آن را ثبت نهایی کند.حجت االسالم صادق امینی با بیان اینکه این 
رویداد فقط ایده پردازی نیست و در آن ایده ورزی نیز اتفاق می افتد، گفت: ایده ورزی به این صورت 
است که تا چند مرحله امکان استفاده از مشــاوره داورهای رویداد وجود دارد و در ادامه یک جلسه 

تمرین و تجربه قبل از داوری نهایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در جلسه تمرین و تجربه، ایده هایی که کامل تر هســتند ارائه خواهد شد و همه شرکت 
کنندگان با حضور در جلسه با ایده ها آشنا شــده و داوران مجدد نقاط قوت و ضعف ایده ها را یادآور 

می شوند و راه حل و رفع مشکالت ایده ها را پیشنهاد می دهند.
رییس خانه فناوری های فرهنگی اصفهان تاکید کرد: این جلسه تمرین و تجربه که به صورت آنالین 
برگزار خواهد شد باعث می شود که سایر شرکت کنندگان با نواقص احتمالی ایده خودشان آشنا و 

فرصت بهتری برای تکمیل آن در اختیار داشته باشند.
وی، هدف اولیه از این رویــداد را همفکری فعاالن قرآنی کشــور برای پیدا کــردن راه هایی برای 
چالش های توسعه فرهنگ قرآن کریم عنوان کرد و گفت: با مشاوره صاحب نظران این حوزه سعی 
داریم با کمک همدیگر یک قدم برای بهتر شدن وضعیت تبلیغ و ترویج معارف قرآن کریم برداریم.

حجت االســالم امینی هدف دوم این رویداد را تشــریح کرد و گفت: خانــه فناوری های فرهنگی 
اصفهان از ایده های مستعدی که تمایل دارند به شرکت تبدیل شوند حمایت می کند تا بوم کسب و 
کار را ترسیم کنند تا بتوانند نمونه اولیه را تولید و وارد کسب و کار فرهنگی شوند و به صورت تاب آور و 

مستقل، فعالیت خودشان را ادامه دهند و در مسیر رشد و شتاب دهی قرار بگیرند.
وی اظهار داشت: ممکن است بعضی از شرکت کنندگان، ایده های خود را عملیاتی کرده و یک نمونه 
محصول قرآنی تولید کنند ولی در حال حاضر برای بازاریابی محصول خود نیاز به یک حمایت داشته 
باشند که خانه فناوری های فرهنگی اصفهان تا سقف ۷۰ میلیون ریال از این گروه ها بر اساس نظر 
داوران حمایت خواهد کرد.رییس خانه فناوری های فرهنگی اصفهان گفت: رویداد ملی ایده پردازی 
و ظرفیت شناسی کاریزَمن ۷، به همت خانه فناوری های فرهنگی اصفهان وابسته به دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان با مشارکت و همکاری معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، اداره کل اوقاف 
استان، اداره امور قرآنی استان اصفهان، دارالقرآن بسیج ناحیه امام صادق )ع(، موسسه دارالقرآن 

کریم، مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق و… برگزار می شود. 
وی به جوایز این رویداد اشاره کرد و گفت: به ترتیب نفر اول تا سوم، ۵۰، ۳۵ و ۲۰ میلیون ریال و به 

شایسته تقدیر، ۵ میلیون اهدا خواهد شد.

یادواره شهدای سده لنجان برگزار می شود
 شهردار سده لنجان با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: برگزاری همایش ها، 
کنگره ها و سمینارهای مرتبط با شــهدا منجر به شناسایی بهتر آنها به نســل سوم و چهارم انقالب 
می شود.حمید شهبازی با بیان اینکه شهر سده لنجان نیز از جمله شهرهایی است که شهدای زیادی 
را تقدیم انقالب کرده است، افزود: از این رو تکریم خانواده شهدا و توجه به جایگاه شهدا در این شهر 

نیز مورد توجه مسئوالن این شهرستان قرار دارد.
شهردار سده لنجان برپایی یادواره شهدای شهر سده لنجان را از جمله اقدامات در دستور کار در این 
راستا اعالم کرد و ابراز داشت: این یادواره با عنوان»به یاد ستاره ها« و با هدف گرامیداشت ۵۵ شهید 
این شهر برگزار می شود.وی با بیان اینکه زمان برگزاری یادواره شهدای شهر سده لنجان پنجشنبه 
۲۳ دی ماه انتخاب شده است، ادامه داد: مهمان ویژه این مراسم محمدحسین صفار هرندی، عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

با مسئولان

خبرخوان

شهردار اصفهان خبر داد:

 به روزرسانی سامانه 137 
برای تسهیل ارتباط شهروندان 

با مدیریت شهری

خبر روز

شــهردار اصفهان در ارتباط زنــده رادیویی با 
برنامه »ســالم اصفهان« اظهار کــرد: برای 
تسهیل ارتباط شهروندان با مدیریت شهری، 
سامانه ۱۳۷ به روزرسانی و نسخه جدید آن، 
بارگذاری شده است و شــهروندان می توانند 
مشــکالت و معضالتی که در ســطح شــهر 
می بینند را به شهرداری انعکاس دهند تا مورد 
پیگیری قرار بگیرد. علی قاسم زاده  ادامه داد: 
این امکان فراهم شده تا شهروندان به صورت 
مستقیم از طریق ســامانه ۱۳۷، پیام هایی را 
برای شهردار ارسال کنند و این پیام ها روزانه 
در کارتابل قــرار می گیرد و شــهردار می تواند 
مستقیما نقطه نظرات همشهریان را بررسی 
کند.شــهردار اصفهان بیان کرد: رویکرد ما در 
مدیریت شهری جدید، محله محوری است 
و قرار اســت ســطح زندگی را از دل محالت 
ارتقا دهیم تا امکان زندگی بهتر برای مردم در 

محالت فراهم شود. 
از همیــن رو برای اینکــه در اولویــت بندی 
محالت دچار خطا نشویم، عالوه بر اطالعات 
و آماری که در شــهرداری جمع آوری شــده 
اســت، به صورت عینی در تــک تک محالت 
تیمی حضور پیدا کرده و با مردم ارتباط برقرار 
می کنند تا فهرســتی از مشــکالت مردم در 
محالت تهیه شود.وی افزود: با توجه به اینکه 
امکان نشســت حضوری و چهــره به چهره 
با همه اهالــی یک محله فراهم نمی شــود، 
ســامانه ۱۳۷ امکانی اســت که همه مردم 
می تواننــد، از طریق آن، مشــکالت محالت 
خود را به ما انعــکاس دهند. قاســم زاده با 
بیان اینکه قرار ما این اســت که از سال ۱۴۰۱ 
با اولویت بنــدی مشــخصی، در دل محالت 
حاضر شویم و با کمک مردم به ارتقای کیفیت 
زندگی در محالت شهر کمک کنیم، اضافه کرد: 
در روزهای گذشته شــهر ما شاهد رخدادها و 
آیین هایی بود، از جمله اینکه روز پنجشــنبه 
آیین تشــییع شــهدای تازه تفحص شده را 

شاهد بودیم.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکســیرانی اصفهان گفت: طرح ویژه نصب تجهیزات گاز سی.ان.جی برای تاکسی های درون شهری اصفهان تنها با 
پرداخت ۲۵ درصد کل مبلغ آغاز شده است.حسین جعفری اظهار کرد: به منظور ارائه بسته حمایتی به رانندگان تاکسی مقرر شد رانندگانی که خودروی آنها مجهز به 
سیستم گاز سی.ان.جی نیست، با پرداخت ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل هزینه، تاکسی خود را به تجهیزات گازسوز مجهز کنند، مابقی هزینه ها در قالب یارانه دولتی پرداخت 
خواهد شد.وی تصریح کرد: خودروهای رانندگان در بخش های اسنپ، آژانس تاکسی تلفنی، تاکســی پالک زرد و سایر خودروهای فعال در سیستم حمل و نقل 
درون شهری مشمول برخورداری از این امتیاز هســتند.مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکســیرانی اصفهان خاطرنشان کرد: رانندگان جهت نصب 
تجهیزات گازسوز شدن خودروهای حمل و نقل درون شهری می توانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ به شرکت تعاونی تاکسیرانی اصفهان واقع در خیابان بعثت، 

میدان فرزانگان، بلوار فرزانگان روبه روی باغ فدک، شرکت تعاونی تاکسیرانی مراجعه کنند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۴۶۲۰۸۱۹ تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی تشریح کرد:

جزئیات طرح ویژه گازسوز کردن تاکسی های شهر اصفهان

سردار جاللی در مراسم 
شانزدهمین سالگرد شهادت 

سردار احمد کاظمی
مراسم بزرگداشت شــانزدهمین سالگرد 
شهادت سردار شــهید حاج احمد کاظمی و 
همرزمانش و یادبود شهادت سردار دل ها 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در مسجد 
جامع نجف آباد اصفهان با سخنرانی سردار 
غالمرضــا جاللی، رییس ســازمان پدافند 
غیرعامل کشور و با حضور جمعی از مسئوالن 

و مردم متدین این شهر برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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اختراع چرخ احتمــاال قدیمی ترین اختــراع مهم در تاریخ 
بشــری اســت. اگر چرخ نبود، جابه جایی چیز ها بی نهایت 
دشوار می شد و انرژی بســیار زیادی برای انجام کار ها الزم 
بود. تاریخ انســان مملو از اختراعات و نوآوری هاست و اگر 
این اختراعات و نوآوری ها نبودند ، شما اکنون این مطلب را 
نمی خواندید و شاید اساسا این مطلب نوشته هم نمی شد. 
اما اگر قرار باشد فهرستی از چند اختراع مهم تاریخ )از میان 
میلیون ها( انتخاب کنیم، این فهرســت چگونه خواهد بود؟ 
تهیه چنین فهرســتی خودش کاری بی نهایت دشوار است، 
کاری شــبیه به اینکه بگویید پدرتان را بیشتر دوست دارید 
یا مادرتان را! با این همه، برخــی متخصصان در حوزه های 
مختلف پیش تر ایــن کار را انجام داده اند. فهرســت چند 

اختراع مهم تاریخ، چیزی شبیه به این خواهد بود:
چرخ: اختراع چرخ احتماال قدیمی ترین اختراع مهم در 
تاریخ بشــری اســت. اگر چرخ نبود، جابه جایــی چیز ها 
بی نهایت دشوار می شد و انرژی بســیار زیادی برای انجام 
کار ها الزم بود. انرژی بیشتر هم یعنی غذای بیشتر و وقتی از 
انسان های اولیه صحبت می کنیم، این یعنی شکار بیشتر و 
جست و جوی بیشتر برای غذا.چرخ، کار ها را ساده تر کرد و به 

انســان اجازه داد که زمان بیشتری ذخیره کند. همین زمان 
بیشتر، به تدریج به نوآوری های دیگری ختم شد که هر یک 

به نوبه خود تاریخ اقتصاد و تاریخ انسان را تغییر دادند.
میخ: میخ، اختراع مهم دوم در این فهرســت اســت که 
حدود 2 هزار ســال پیش به فهرســت نوآوری های انسانی 
اضافه شــد. شــاید عجیب باشــد، اما اختــراع میخ برای 
نوآوری های بعدی )از ساخت کشــتی های جنگی گرفته تا 
ساخت گاری( بسیار حیاتی بوده است.تا حدود سال 17۹0 
میالدی )یعنی حدود 230 سال پیش( میخ به صورت دستی 
ساخته می شد و میخ های یک شــکل و یک اندازه، در واقع 
کامال جدید هســتند. »پیچ« هم به اندازه »میخ« قدیمی 

است و نخستین بار در یونان باستان اختراع شده است.
قطب نما: قطب نما هم یکی از مهم ترین اختراعات بشری 
است. نخستین قطب نما در چین باستان )حدود 2200 سال 
پیش( و در زمان سلسله »هان« )Han dynasty( اختراع 
شد. این قطب نما، با یک سنگ آهنربایی ساخته شده بود که 
در واقــع به طــور طبیعی تحــت تاثیر میدان مغناطیســی 

کره زمین قرار می گرفت.
باروت: بــاروت هم اختــراع چینی ها بــود. این ترکیب 

شــیمیایی در قرن دهم میالدی )حدود 1100 سال پیش( 
اختراع شــد و البته چینی ها چندان به فکر اســتفاده های 
نظامــی از آن نیفتاده بودند. بــاروت در واقــع عمدتا برای 
انفجار های رنگی در جشن های چینی استفاده می شد.با این 
همه، وقتی باروت به دست اروپایی ها افتاد، صحنه جنگ در 
جهان تغییر کــرد. این اختراع سرنوشــت ایــران را هم در 
مقاطعی عوض کرد. در »جنگ چالدران«، میان ایران صفوی 
و امپراتوری عثمانی، یکی از دالیل شکســت صفویان )که 
برای ایران بسیار گران تمام شــد( عدم استفاده گسترده از 
تفنگ و توپ در سمت ایران و استفاده گسترده از این دو در 

سمت دشمن بود.
ماشــین چاپ: »یوهانس گوتنبرگ« آلمانــی در قرن 
پانزدهم میالدی ماشین چاپ را اختراع کرد و جهان را تغییر 
داد. تا پیش از آن، کتاب ها در نسخه های محدود و به صورت 
گروهی یا فردی رونویسی می شــدند.به این ترتیب، تعداد 
کســانی که می توانســتند یک »کتاب خطی« را بخوانند، 
ممکن بود به اندازه انگشــتان دو دســت باشــد. با اختراع 
ماشــین چاپ، آگاهی عمومی هم ناگهان رشد کرد و جمود 

فکری در اروپای قرون وسطی، به سرازیری افتاد.

آشپزی

کشکک
مواد الزم:گوشت گوسفندی200 گرم، 

بلغور گندم یک و نیم لیوان، لوبیا قرمز2 لیوان، شیره 
انگور یا شکر به مقدار کافی، روغن محلی به مقدار کافی

طرز تهیه: لوبیا قرمز آبکشی شده را درون یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس 
بلغور را آبکش و به همراه گوشت درون قابلمه حاوی لوبیا قرمز اضافه می کنیم و تا 

اندازه ای که روی گوشت را بگیرد، آب اضافه می کنیم.  در این مرحله اجازه می دهیم گوشت 
و لوبیا به مدت 5 ساعت درون آب جوش بماند تا کامال بپزند. حاال کشکک را به صورت مداوم 
هم می زنیم تا ته نگیرد. توجه داشته باشید زمانی که کشکک ته گرفت آن را به هیچ عنوان هم 
نزنید.در صورت ته گرفتن غذا، بالفاصله بدون هم زدن آن را درون قابلمه دیگر منتقل کنید. در 
ادامه زمانی که گوشت و لوبیا کامال پخته و نرم شدند حرارت را مالیم می کنیم، سپس در قابلمه 

را با دم کنی می پوشانیم و روی قابلمه قرار می دهیم.در این مرحله اجازه می دهیم کشکک 
به مدت 2 ساعت روی حرارت مالیم بماند تا جا بیفتد. حاال اجازه می دهیم کشکک به 

مدت 15 دقیقه روی حرارت مالیم بماند، سپس با کفگیر یا مالقه گوشت و لوبیا 
را له می کنیم به هم زدن ادامه می دهیم تا کشکک بافت حلیم را پیدا کند. 

در ادامه کشکک را از روی حرارت بر می داریم. یک ظرف مناسب 
انتخاب می کنیم و مواد را درون ظرف مورد نظرمان می ریزیم، به 
مقدار دلخواه روغن محلی و شیره انگور یا شکر می ریزیم 

و به همراه نان تازه سرو می کنیم. 

با اختراع های مهم  تاریخی آشنا شوید

بازار جشنواره فیلم برلین مجازی شد پیوستن یک بازیگر مشهور به سریال »خوشنام«
جشنواره بین المللی فیلم برلین اعالم کرد بازار فیلم این جشنواره که پیش 
از این قرار بود به صورت ترکیبی برگزار شود، امسال نیز همچون دوره 
پیش کامال به صورت مجازی برگزار خواهد شد.این سایت اعالم کرد 
که با وجود تمامی تالش ها برای حضوری برگزار کردن این دوره از بازار 
فیلم، به دلیل شیوع دوباره سویه جدید بیماری کووید 1۹، امسال نیز 
بازار به صورت مجازی برگزار خواهد شد.هفتاد و دومین دوره از جشنواره 
بین المللی فیلم برلین امسال از 21 بهمن تا یک اسفند برگزار خواهد شد.

با اضافه شدن شیوا خنیاگر و رضا فیاضی، تصویربرداری سریال »خوشنام« 
ادامه دارد. تصویربرداری سریال »خوشنام« به کارگردانی علیرضا نجف 
زاده و به تهیه کنندگی احمد زالی که فیلم نامه ابتدایی آن توسط محسن 
کیایی نوشته شده بود، ادامه دارد. فیلمنامه »خوشنام« این روزها 
توسط فهیمه سلیمانی بازنویسی و قصه های جدیدی دارد.تصویربرداری 
سریال »خوشنام« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما از روز شنبه در 
لوکیشن مسجد آغاز شده و تمام بازیگران اصلی آن جلوی دوربین رفته اند.

امام جمعه خوانسار از روند رو به رشــد خدمات رسانی آبفای استان اصفهان 
طی سال های اخیر قدردانی کرد.حجت االسالم خواجه کریمی که در نشست 
مشــترک اعضای کاروان خدمت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و 
مسئوالن شهرستان خوانسار ســخن می گفت، افزود: با سرمایه گذاری های 
انجام شده، امروز دیگر از قطع مکرر و طوالنی آب در شهرستان خوانسار شبیه 
آنچه در دهه 1380 وجود داشت، خبری نیست و مردم به آب شرب پایدار و با 
کیفیت دسترسی دارند. وی همچنین به موضوع شبکه گذاری فاضالب در شهر 
خوانسار اشاره کرد و گفت: این روند طی سه سال اخیر سرعت زیادتری گرفته 
و امیدواریم با تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و همچنین استقبال 
مردم از خرید انشعاب فاضالب، این طرح نیز به طور کامل اجرایی شود. امام 
جمعه خوانسار افزود: موفقیت هریک از دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی 
به مردم، به منزله موفقیت نظام جمهوری اســالمی و تحقق آرمان های بلند 
انقالب به شمار می رود. مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز با بیان این که یک 
دهه پیش، مردم خوانســار با قطع مکرر و جیره بندی آب مواجه بودند گفت: 
خوشبختانه پس از بازسازی شبکه فرســوده آب، زون بندی شبکه و اجرای 
سامانه های تله متری و تله کنترل، میزان هدر رفت آب در شهر خوانسار از 62/5 
به 27 درصد کاهش یافت و با اجرای طرح های انتقال و احداث تصفیه خانه 
اضطراری، درحال حاضرمشــکلی در تامین آب شرب پایدار شهروندان وجود 
ندارد. هاشم امینی همچنین به مشکالت اجرای شبکه جمع آوری و احداث 

تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار با توجه به شرایط توپوگرافی و بافت سنگی 
زمین اشاره کرد و گفت: فقط در سال گذشته قرارداد اجرای 55 کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب در این شــهر منعقد شــد که تاکنون 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و هم اکنون 1200 انشعاب فاضالب در خوانسار نصب شده است. 
وی، از تصفیه خانه فاضالب خوانسار به عنوان یکی از تصفیه خانه های پیشرفته 
و دارای فناوری روز دنیا نام برد و از شــهرداری و صنایع مستقر در شهرستان 
دعوت کرد تا از ظرفیت پســاب این تصفیه خانه برای توســعه فضای سبز و 
صنعت و  همچنین ایجاد اشتغال در شهرستان استفاده کنند. اضافه می شود 
درحال حاضر دو شــهر و 18 روســتا تحت پوشــش امور آب و فاضالب شهر 
خوانسار هستند و تاکنون 8500 انشــعاب آب در شهر خوانسار، 1100 انشعاب 
آب در شهر ویست و 6000 انشعاب آب در روســتاهای این منطقه نصب شده 
است. گفتنی است؛ اعضای کاروان خدمت آبفای استان اصفهان در چهارمین 
سفر خود به شهرستان ها، روز چهارشنبه 15 دی ماه جاری با سفر به شهرستان 
خوانسار از تصفیه خانه های آب و فاضالب، روستاهای خم پیچ و رحمت آباد 
و همچنین ایســتگاه پمپاژ حســن آباد بازدید کرده و در نشست مشترک با 
مسئوالن این شهرستان راهکارهای خدمت رسانی بهتر به مردم شهرستان را 
مورد بررسی قرار دادند که حاصل آن ۹ مصوبه در زمینه توسعه شبکه های آب و 
فاضالب، احداث فاز اصلی تصفیه خانه آب خوانسار، احداث مخزن 300 متر 

مکعبی روستای خم پیچ و اصالح شبکه آبرسانی روستای رحمت آباد بود.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه طــی حکمی محمدجواد 
براتی را به عنوان مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.محمدجواد 
براتی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه است 
که پیش از این ســمت مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان را 

عهده دار بود.
مدیر روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، عضویت 
در کمیته راهبردی روابط عمومــی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، 
عضویت در شــورای هماهنگی روابط عمومی دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور و دبیر شــورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی مناطق 3 و 6 کشور از دیگر سوابق مدیر جدید 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه اســت .در این مراسم از تالش ها و 

خدمات هادی نباتی نژاد با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

امام جمعه خوانسار:
 سرعت خدمات آبفای استان اصفهان به مردم قابل ستایش است

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی فوالد مبارکه

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهرجدید بهارستانم الف:1257194

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شــرح زیر را در بهارستان ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه 

بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( باشد.
مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی(  اسناد 
و بار گذاری پاکت های )الف و ب و ج( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن368610۹0 - امور فنی و اجرایی- تماس 

حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی ازهزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت 

نماید. )پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه( مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41۹34-021 دفترثبت نام: 88۹6۹737 و 851۹3768

موضوع مناقصهشماره مناقصه ردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( 

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار 
در سامانه 

ستاد

دریافت 
اسناد

ارایه 
پیشنهاد

گشایش 

12000001352000036

اجرای مرمت 
گنبد و محوطه 
سازی مسجد 

علی ابن 
ابی طالب

حداقل پایه 
5 رشته ابنیه

3 ماه6.762.670.701340.000.000
 1400/10/20
ساعت 14

 1400/10/30
ساعت 13

 1400/11/12
ساعت 13

 1400/11/16
ساعت 10 

22000001352000037

اجرای تکمیل 
100 متر مسیل 

سنگی به 
همراه پل

حداقل رتبه 
5 رشته ابنیه

4 ماه500.000.000 9.879.872.618
 1400/10/20
ساعت 14

 1400/10/30
ساعت 13

 1400/11/12
ساعت 13

 1400/11/16
ساعت 10 

سازمان جهاد کشاورزی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1400/02
استان اصفهان

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانم الف:1257266

سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری مدیریت امور اراضی 
استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور به شماره 2000004624000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
موضوع مناقصه: ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور به تعداد 15000 پرونده

واجدین شرایط: کلیه اشخاص حقوقی که موضوع اساسنامه آنان با موضوع مناقصه مرتبط باشد می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
سپرده شرکت در مناقصه: 870/000/000 ریال

مدت زمان اجرای کار: یک سال شمسی
تاریخ انتشار مناقصه: دوشنبه 1400/10/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۹:00 روز دوشنبه 1400/10/27  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۹:00 روز شنبه 1400/11/0۹
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه 1400/11/10 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت ارائه پاکت الف: خیابان هزار جریب، مقابل سازمان فنی و حرفه ای، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه 
سازمان. تلفن: 03137۹13250 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 1456 

نوبت اول
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