
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان از اصالح نام های تغییر 
یافته مکان های شــهر اصفهان خبر داد.هم زمان با برگزاری اولین جشنواره 
بین المللی صنایع دستی ایران در مرداد ۱۴۰۰، مدیریت شهری و شورای سابق 
شهر اصفهان، ۲۵ مکان در شهر اصفهان ازجمله یک میدان، ۳ پل، ۸ چهارراه و 
۱۳ سه راه در حاشیه رودخانه زاینده رود و کل مسیر حاشیه زاینده رود را به عنوان 
گذر صنایع دستی به نام رشته های صنایع دستی ثبت کرد.پل ارسی سازی، پل 
قلمکاری، چهارراه فرش، سه راه میناسازی، چهارراه ملیله، چهارراه زری بافی، 
چهارراه آینه کاری، سه راه گره چینی و ... صنایع دستی بود که تابلو های آن در 

شهر اصفهان نصب شد.
پس از آغاز دوره جدید مدیریت شهری اصفهان، اعضای شورای ششم شهر به 
این نتیجه رسیدند که تابلو های جدیدی که به نام صنایع دستی نام گذاری شده 

به نام های سابق خود برگردند، اگرچه این تصمیم اجرایی نشد.
شورای نام گذاری، شورایی است که بر اســاس مصوبه شورای شهر تشکیل 
می شــود و طبق اساســنامه مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
به عنوان دبیر شورای نام گذاری منصوب می شــود و معاون فرهنگی شهردار 
به عنوان عضو دیگری از شهرداری در این شورا حضور دارد. اعضای دیگر این 
شورا را دو نفر از افراد نخبه و صاحب نظر در این زمینه با ابالغ شهردار تشکیل 
می دهند. همچنین اعضای شورا به عنوان اعضای ناظر در این شورا حضور پیدا 
می کنند که رییس کمیســیون فرهنگی عضو ثابت و ســه نفر دیگر از شورای 
شهر به عنوان اعضای دیگر اضافه خواهند شــد. طبق اساسنامه رییس شورا 
به صورت دوره ای از بین یکی از اعضای شورای شهر انتخاب می شود.سید علی 
معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان درباره تغییر 
نام تابلوی برخی از خیابان های اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان 
یکی از شهر های خالق در عرصه صنایع دستی و دارای میراث های هویت داری 
است، مدیریت شهری سابق تصمیم به تغییر نام برخی از اسامی مکان های 

اصفهان به نام صنایع دستی گرفت.
وی افزود: این کار با این هدف انجام شد که مردم بیشتر با صنایع دستی آشنا 
شــوند، اما تغییر برخی از نام ها با اعتراض مردم همراه شد، چراکه برخی از 

این اسامی ناملموس هستند و برخی اسامی در جای درستی قرار نگرفته اند، 
همچنین برخی از مکان هــا به نام قدیمی خودش بین مردم و شــهروندان 

مرسوم شده بود که پس از تغییرات باعث ایجاد دوگانگی برای مردم شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شورایی 
برای تغییر اســامی وجود دارد، توضیح داد: در دوره جدید مدیریت شهری 
شورای نام گذاری به صورت مفصل در رابطه با این موضوع کار کرد و تاکید اولیه 
اعضا همه بر حفظ و حراست از ریشه های هویتی اصفهان به ویژه صنایع دستی 
بود. بر این اساس، اگر قرار است تغییری ایجاد شود یا اصالحی صورت گیرد 
حتما باید به هویت شهر بیشتر توجه شود. به همین جهت با توجه به مراجعات 

مکرر شهروندان بررسی کاملی انجام شد.
وی توجه به صنایع دستی را یکی از برنامه های اصلی شورای نام گذاری دانست 
و گفت: برنامه ریزی کردیم که محوری را تحت عنوان گذر صنایع دستی در شهر 
اصفهان ایجاد کنیم تا اقداماتی که برای گرامیداشــت صنایع دستی در جای 
جای شــهر صورت گرفته، در یک نقطه متمرکز اصفهان و یک محور شــهری 
اجرایی شده و آن محور به عنوان یک محور گردشگری در شهر شناخته شود. 
سعی داریم با نصب المان ها و نماد هایی در یک محور متمرکز، هویت شهری 
را تقویت کنیم و این محور یکی از مصوباتی است که در دستور کار قرار گرفته 
تا گذری به نام گذر صنایع دستی اجرایی شود.معرک نژاد در پاسخ به اینکه آیا 
تابلو های موجود اصالح می شود؟ تصریح کرد: تمام چهارراه هایی که اسامی 
آن ها تغییر پیدا کرده بود، بررسی شد و در برخی از اسامی که به صورت عرفی در 
بین مردم مرسوم بود تغییراتی ایجاد شد، اما این مصوبه تنها مصوبه شورای 
نام گذاری است و هنوز مصوبه خودش را در شورای اسالمی شهر و فرمانداری 
طی نکرده است. دغدغه هایی بین مسئوالن وجود دارد که اگر قرار است دوباره 

تغییری ایجاد شود دقیق تر و باظرافت بهتری صورت بگیرد.
وی درباره زمان دقیق اصالحات نام ها، اعالم کرد: پیشنهاد ها در مرحله بررسی 
به شورا هســتند و امیدواریم به زودی اعضا در جلســات آتی و علنی آن ها را 
مطرح کنند و این اقدام به زودی صورت گیرد، اما درهرصورت معتقدیم توجه 

به صنایع دستی را روزبه روز باید در سطح شهر افزایش دهیم.

اصالح تغییر نام تابلو های شهر اصفهان به کجا رسید؟

شاید وقتی دیگر!
آگهی مزایده اجاره شماره 17153 )نوبت دوم(

م الف: 1408406

شهرداری شاهین شهر   در نظر دارد واگذاری ساختمان گلفروشی آرامستان بهشت معصومه شاهین شهر  را از طریق  مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده ۵۰۰۱۰9۴7۳۴۰۰۰۰۴۸ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۱/۰۸/۱9
مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۰9/۰۲

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۰9/۱۲
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۱/۰9/۱۳

زمان بازگشایی: ۱۴۰۱/۰9/۱۴
زمان اعالم به برنده: ۱۴۰۱/۰9/۱۵

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 

مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۳- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: ۰۲۱-۴۱9۳۴

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 
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         احیای واحد های از نفس افتاده در اصفهان با رویکردهای جدید و دانش بنیانی؛

دانش بنیان ها؛ دوای درِد رکود و سکوِت تولید
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مسمومیت 46 اصفهانی با 
مونوکسیدکربن تنها در یک ماه

ظرفیت فالورجان برای تبدیل به قطب 
بوم گردی استان اصفهان

آسمان سیاه، زمین سیاه تر!
»صفر«؛ سهم اصفهان ازیک روز کامال سالم و بدون آلودگی

مبارزه با مواد مخدر 
بدون مشارکت همگانی 

ممکن نیست

تکیه آتش نشانی 
اصفهان بر دانش 

دانش بنیان ها

ضربه 6 میلیاردی 
»کی روش« به 

فوتبال ایران     کاروان سرای مادرشاه اصفهان؛ 
   یادگار زیبای صفوی
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خبر در زاینده رود
 جاریست ...

فی  ملیلــه با
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دستگیری سارق تجهیزات مخابراتی در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری سارق سابقه دار کابل و تجهیزات مخابراتی با 
۳۰ فقره سرقت خبر داد.سرهنگ غالمرضا براتی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و تجهیزات 
مخابراتی در شهرستان خمینی شهر، رســیدگی به موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق محل های 
وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات هوشمندانه و پلیسی سرنخ هایی از دست داشتن یک سارق 
سابقه دار در این سرقت ها به دست آورده و با هماهنگی مرجع قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر 
و به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهرادامه داد: متهم که 
در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی بود، در نهایت هنگامی که با مدارک و مستندات پلیس مواجه شد 
لب به اعتراف باز کرده و به ۳۰ فقره سرقت کابل وتجهیزات مخابراتی اقرار کرد که در این رابطه پرونده 

تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

 کشف 21دستگاه کارت گرافیک جهت استخراج غیرمجاز 
رمز ارز دیجیتال در فالورجان

فرمانده انتظامی شهرســتان فالورجان گفت:ماموران کالنتری ۱۳ این فرماندهی در بازرسی از منزل 
مسکونی موفق شدند تعداد ۲۱ قطعه کارت گرافیک دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال را کشف کنند.

ســرهنگ مرتضی هادیان، فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از کشــف ۲۱ قطعه کارت گرافیک 
دستگاه های استخراج کننده ارز دیجیتال قاچاق به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در عملیات 
ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.وی ادامه داد: در پی دریافت اخباری مبنی بر استفاده غیر 
قانونی از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در منزل مسکونی در یکی از محالت سطح شهرستان، 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان فالورجان قرار گرفت.فرمانده 
انتظامی شهرستان فالورجان افزود: ماموران کالنتری ۱۳ این فرماندهی پس از تحقیقات میدانی و 
اطمینان از صحت خبر ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از منزل موفق 
شدند تعداد ۲۱ قطعه کارت گرافیک دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال را کشف کنند، کارت های گرافیک 
مکشــوفه قاچاق و فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود.وی با اشاره به اینکه در این خصوص یک 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، 
خاطر نشان کرد: استفاده غیرقانونی از دستگاه های ماینر عالوه بر اینکه توان مصرفی باالیی داشته و 
موجب خسارت به شبکه توزیع برق می شود، باعث به خطر انداختن اقتصاد کشور خواهد شد از این رو 

پلیس با جدیت این مسئله را دنبال کرده و با متخلفان در این حوزه برخورد می کند.
 

 اقدامات پیشگیرانه در برابر آنفلوانزای فوق حاد
 پرندگان در کاشان

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و مدیریت بحران کاشان گفت: هماهنگی و اقدامات پیشگیرانه 
با توجه به مشترک بودن بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بین انسان و حیوانات ضروری است.جواد 
مزروعی در نخستین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان افزود: با توجه به 
خسارت و ضربه اقتصادی، روانی و اجتماعی بیماری کرونا به کشور و تشابه نزدیک آن با بیماری آنفلوانزا 
آمادگی و همکاری دستگاه ها و رعایت دستورالعمل های کنترل و مدیریت این بیماری توسط مرغداران، 
دستگاه های نظارتی و آحاد مردم برای پیشگیری و مقابله احتمالی با این بیماری امری اجتناب ناپذیر، 
مهم و حیاتی است.وی با اشاره به شــباهت بیماری کرونا و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اظهار کرد: 
تصمیمات مهمی از قبیل گزارش دهی به موقع و سریع دهیاران و خانه بهداشت از تلفات ناگهانی باالی 
طیور بومی، برخورد با خودرو های غیرمجاز و بدون مجوز بهداشتی حمل طیور، واکسیناسیون انسانی 

اعضای موثر و میدانی ستاد از جمله اقدامات الزم در زمینه مقابله با این بیماری است.

رییس اداره میراث فرهنگی فالورجان مطرح کرد:

ظرفیت فالورجان برای تبدیل به قطب بوم گردی استان اصفهان

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
فالورجان گفت: تعداد بــاالی خانه های قدیمــی و بافت تاریخی در 
روستاها، شهرســتان فالورجان را می تواند به قطب بوم گردی استان 

اصفهان تبدیل کند.
حافظ کریمیان در گفت وگو با ایســنا دربــاره ظرفیت های فالورجان 
برای توسعه گردشگری روســتایی، اظهار کرد: فالورجان، شهرستانی 
پرجمعیت بــا تراکم باالی روستاســت و بیش از ۵۰ روســتا در این 
شهرســتان وجود دارد که تعداد زیــاد جمعیت در این روســتاها از 
ظرفیت های باالی شهرســتان برای توســعه گردشــگری روستایی 
محسوب می شود. شغل بیشتر روســتاییان از قدیم کشاورزی و ۹۰ 
درصد زمین های شهرســتان فالورجان، زمین های مرغوب کشاورزی 

است.
وی افزود: تنــوع باال و کیفیــت خوب محصوالت کشــاورزی در این 
روستاها و محصوالت سنتی و صنعتی آن جزو ظرفیت های باال برای 
ترویج و توســعه گردشگری روستایی اســت. همچنین ۵۰۰ هنرمند 
صنایع دستی در این روســتاها وجود دارند که در رشته های مختلف 

این صنایع مشغول به کار هستند و این امر نیز ظرفیت باالیی است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
فالورجان، گفت: قبــل از کرونا جشــنواره های متعــدد غذایی را در 
روســتاها برگــزار کردیم و غذاهــای ســنتی و محلی منطقــه را در 

جشنواره ها ارائه دادیم که مورد استقبال قرار گرفت.
کریمیــان تصریــح کــرد: جاذبه های تاریخــی متنــوع و زیادی در 
روســتاهای فالورجان وجــود دارد کــه ظرفیت باالیی بــرای جذب 

گردشگر دارد.
وی با بیــان اینکــه نخســتین اقــدام برای توســعه گردشــگری 
روســتایی آموزش اســت، ادامه داد: جلســات متعــددی را برای 
این منظور با مســئوالن و شــوراهای روســتایی برگــزار کردیم. در 
حــوزه تاریخی آثار بســیار ارزشــمندی را با مشــارکت دهیاری ها و 
شــورای اســالمی روســتاها مرمــت کردیــم. همچنیــن در ایجاد 
تاسیســات گردشــگری، خانه های بوم گــردی و ســفره خانه های 
 ســنتی در روســتاها اقدامات الزم انجام و این زیرساخت ها در حال

 توسعه است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
فالورجان، گفــت: حمایــت از هنرمندان صنایع دســتی روســتاها 

در قالب شــرکت در نمایشــگاه های داخلی و خارجی را در دســتور 
 کار داشــته ایم و بــا دادن تســهیالت مناســب، این صنعتگــران را

 یاری کرده ایم.
کریمیان با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش بسزایی 
در توسعه گردشگری روستایی دارد، افزود: در فالورجان به این دلیل 
که بیشتر زمین ها کشاورزی هستند تغییر کاربری اراضی این زمین ها 
در شهرها و روستاها برای تبدیل به تاسیسات گردشگری مشکل است 
چراکه طبق قوانین تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی بسیار 
دشوار و زمان بر اســت به همین دلیل ســرمایه گذاران را برای تغییر 

کاربری خسته می کند.
وی خاطرنشــان کرد: بافت تاریخی روستاهای شهرستان بسیار زیاد 
اســت که این مهم از ظرفیت های باالی این روســتاها برای توسعه 
گردشگری روستایی است و این بافت ها را باید حفظ و معرفی کرد تا 
این بافت ها به تاسیسات گردشگری و اقامتگاه های بوم گردی تبدیل 
شــوند. با توجه به تعداد باالی خانه های قدیمــی و بافت تاریخی در 
روســتاها، شهرســتان فالورجان می تواند به قطب بوم گردی استان 

اصفهان تبدیل شود.

الله خونیــن وطن، جدیدترین اثــر هنرمند آران و 
بیدگلی درزمینه ســماع قلم و به یادبود شــهدای 
حمله تروریستی حرم شــاهچراغ و سایر شهدای 
بسیجی اغتشاشــات اخیر، رونمایی شد.هنرمند 
آران و بیدگلی نــام اثر خود را برگرفتــه از هویت و 
جاودانگی شعار انقالبی »از خون عزیزان وطن الله 
دمیده« دانســت و گفت: ایده طراحی این اثر در 
حوزه سماع خط نیز پس از خبر شهادت مظلومانه 
تعدادی از زائران حرم قدسی شــاهچراغ به ویژه 
پرپر شــدن کودک و نوجوان بی گنــاه این حادثه 
تروریستی و به خون غلطیدن آن ها در آغوش پدر 
و مادران شان شــکل گرفت.بوجار آرانی با تاکید بر 
اینکه اثر هنری خود را حتی با وجود شرایط سخت 

جســمی نشســتن در دوران نقاهت پس از عمل 
جراحی با توســل و ارادت به روح شهدای مظلوم 
این حادثه و عشق به ایران ادامه داده است، گفت: 
به جهت احترام به روح شهدای حادثه تروریستی 
شیراز از ابتدا تا پایان خلق این اثر باوضو بوده است.

به گفته او، در زمان طراحی نیــز هر موقع که دچار 
خستگی و لرزش و بی حســی دستانش ناشی از 
جراحی بوده است با استمداد از روح پاک و بزرگ 
شهید خردسال این حادثه تروریستی که در آغوش 
مادر در حرم احمد بن موسی )ع( شیراز جان داد، 
شور و انگیزه حماسی مضاعف برای ادامه و تکمیل 
طرح می گرفته اســت.این هنرمند آران و بیدگلی 
تصریح کرد: اثــر وی با نام »اللــه خونین وطن« 

با تکنیک راپید روترینــگ و قلم های روان نویس 
رنگی و نیز ماژیک روی مقوای گالسه معمولی به 
ابعاد ۷۰ در ۵۰ سانتی متر به سبک فانتزی، از سری 
طرح های سماع خط خلق شده است.بوجار آرانی 
اظهار کرد: اثر حاضر در مدت ۱۱۰ ســاعت زمان کار 
مفید به یاد و نام موالی متقیان حضرت علی )ع( 
هدیه ای معنوی به روح طیبه شهدای مظلوم وطن 
و همه شهدای عزیزی است که توسط آشوب گران 

و اغتشاش گران مظلومانه به شهادت رسیدند.

 جدیدترین اثر هنرمند آران و بیدگلی با الله خونین وطن
 خلق شد

جشن ازدواج ۱۵۰ زوج با تبرک به پیوند آسمانی حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( یاس و یاسین نبوی در حرم مطهر سلطان علی بن امام محمد باقر )ع( 
در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان گفت: زوج های جوان که با توجه به شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های 
آن موفق به برگزاری مراسم جشن ازدواج نشده بودند جمعه دهم تیرهمزمان با ســالروز فرخنده ازدواج فرخنده حضرت علی بن ابیطالب و حضرت فاطمه 
زهرا )س( مراسم عقد ساده و کم هزینه ازدواج شــان را در حرم مطهر حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر )عل( در مشــهد اردهال برگزار کردند.مسلم 
محمودزاده گفت: جشن ازدواج زوج های کاشانی در راستای تدابیر سازمان اوقاف و امور خیریه، توسعه ازدواج های آسان و اجرای برنامه های بسیج در این 

زمینه برگزار شد.
وی افزود: خطبه عقد زوج های جوان توسط حجت االسالم والمسلمین ســلیمانی تبار، امام جمعه منطقه اردهال جاری شد.به گفته وی، سخنرانی حجت 
االسالم تراشیون، کارشناس مذهبی سیما در برنامه سمت خدا، اجرای گروه تئاتر طنز شاخه نبات، مدیحه سرایی کربالیی صابر عابدی و اجرای مسابقه ویژه 
زوجین همراه با اهدای بسته های هدیه به زوج ها و قرعه کشی کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به چهار زوج جوان از برنامه های جشن پیوند آسمانی بود.

خبر روزجشن ازدواج 150 زوج کاشانی

 جریمه 4۹ میلیارد ریالی متخلفان در تعزیرات
 حکومتی اردستان

با افزایش اختیارات شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی، جریمه واحد های متخلف ۵ برابر افزایش 
یافت.رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۵۰۲ فقره پرونده در تعزیرات 
حکومتی اردستان تشکیل شده است و متخلفان به بیش از ۴۹ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.
امید اسالمی با بیان اینکه بیشترین تعداد پرونده های تشکیل شــده در تعزیرات حکومتی اردستان 
مربوط به حوزه کاال و خدمات با ۲۴۱ فقره پرونده بوده ، افزود: در این بخش متخلفان به پرداخت بیش 

از ۷ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال جریمه محکوم شده اند.
 

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان خبر داد:

اعتبار 310 میلیارد تومانی برای تکمیل جاده های کاشان
۳۱۰ میلیارد تومان برای بهسازی و تکمیل جاده های شهرستان کاشان اختصاص یافت.رییس اداره راه 
و شهرسازی کاشان با اشاره به اینکه از این مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به جاده برزک کاشان تا ورکان به طول 
۳۰ کیلومتر اختصاص می یابد، گفت:۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار صرف تکمیل جاده کاشان به بادرود 
و ۳۰ میلیارد تومان هم برای بهسازی تقاطع قمصر در آزاد راه کاشان نطنز و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای دو 
بانده شدن پل راوند اختصاص می یابد.مجتبی آراسته افزود: بخش سوم جاده کاشان برزک حدفاصل 
مسیر خنچه تا مرق به طول ۸ کیلومتر تا ماه آینده زیر بار ترافیک می رود و ۷ کیلومتر دیگر این جاده تا 
پایان سال به بهره برداری می رســد.وی با بیان اینکه آزاد راه منتهی به کاشان و جاده برزک به کاشان از 
جمله نقاطی است که بیشترین حوادث رانندگی در آن رخ می دهد، گفت: حوادث در این دو مسیر نگران 
کننده بوده و این اعتبار از جمله مصوبات سفر استانی رییس جمهور به استان اصفهان است که تمام مبلغ 

درخواستی به تصویب رسید.
 

راه اندازی کافه کتاب در شهر خورزوق
همزمان با روز کتاب و کتاب خوانی، کافه کتاب در بوســتان شهرداری شهر خورزوق افتتاح شد.شهردار 
خورزوق گفت: کافه کتاب محلی برای جمع شــدن عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی و مطالعه کتاب 
که در بوستان شهرداری راه اندازی شده است.سید فضل ا... هاشمی افزود: در کافه کتاب، المان کتاب 
و کتاب خوانی، ۱۰ نماد کتاب، بارکد سامانه جامع کتابخانه های عمومی کشور و استان اصفهان و سامانه 
مسابقات کتاب خوانی نصب و میز های سه نفره برای مطالعه کتاب پیش بینی شده است.وی گفت: برای 
راه اندازی کافه کتاب شهر خورزوق بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با هدف ترویج فرهنگ کتاب و 

کتاب خوانی هزینه شده است.در این آیین از کتابداران و فعاالن کتاب خوانی شهر خورزوق تجلیل شد.
 

به همت خیران سالمت انجام شد؛

 اهدای دو دستگاه یونیت دندان پزشکی به مناطق 
کم برخوردار کاشان

به همت خیران سالمت دو دستگاه یونیت دندان پزشکی به همراه لوازم جانبی برای استفاده در مناطق 
کمتر برخوردار شهرستان کاشان اهدا شد.رییس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان با اشاره به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال این دستگاه ها گفت: این دستگاه ها 
را خیران سالمت حاج علی قســوری کربالیی و حاج علی فراتی برای استفاده در مرکز خدمات جامع 
سالمت روستایی کمال الملک و پایگاه سالمت شهید عالییان )یحیی آباد( اهدا کرده اند.علیرضا مفرح 
افزود: با استفاده از ظرفیت های خیران سالمت هر منطقه، باید مشکالت موجود را رفع کرد.وی گفت: 
خیران برای اهدای کمک های خود به بیماران با شماره تلفن های ۲۵ -۵۵۴۴۳۰۲۲ داخلی ۳۴۸-۳۲۴ 

تماس بگیرند یا به نشانی این اداره واقع در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه کنند.

با مسئولان

نماینده نایین خبر داد:

راه اندازی دستگاه آب 
شیرین کن در »خور« 

اصفهان
نماینده مردم ناییــن و خوروبیابانک گفت: 
دستگاه آب شــیرین کن شهر خور به عنوان 
یکی از مطالبــات جدی مردم شهرســتان 
خوروبیابانک، به بهره برداری رســید.الهام 
آزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به 
بهره برداری از دســتگاه آب شیرین کن در 
شهر خور واقع در استان اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به کمبود آب قابل شرب در شهرستان 
خوروبیابانک، یکی از مطالبات جدی مردم 
شهرستان خوروبیابانک دستگاه آب شیرین 
کن بود که با پیگیری های متعدد، این مطالبه 

به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: دستگاه آب شیرین کن شهر 
خور با اعتباری افزون بــر یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان در این شهر نصب شد.نماینده 
مردم ناییــن و خوروبیابانک تصریح کرد: با 
بهره برداری از این دستگاه افزون بر هشت 
هزار نفر از نعمت آب شــرب سالم برخوردار 
می شوند و این دستگاه ظرفیت تولید روزانه 
۵۰۰ متر مکعب آب شیرین را دارد.وی افزود: 
مقرر شــده بود حدود دو ماه گذشته نصب 
 دســتگاه آب شــیرین کن، برای استفاده

 مردم و شهروندان انجام شود که متاسفانه 
در آن زمان با کمبود فیلترهای ممبران مواجه 
بودیم که نیاز به اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
تومان داشــت، ســرانجام با پیگیری هایی 
که صورت گرفــت و با خرید ایــن فیلترها، 
 مخزن آب شــیرین کن شــهر خــور روی

 مدار قرار گرفت.

ال و کیفیت خوب محصوالت کشاورزی در  با تنوع 
این روستاها و محصوالت سنتی و صنعتی آن جزو 
ال برای ترویج و توسعه گردشگری  با ظرفیت های 
روستایی است. همچنین ۵۰۰ هنرمند صنایع دستی در 
این روستاها وجود دارند که در رشته های مختلف این 

صنایع مشغول به کار هستند

اخبار

آگهی دعوت 
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آجر معک اصفهان )در حال تصفیه( به شماره ثبت ۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲6۰۰۹۹۰۵۲ دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰6 در محل دفتر تصفیه شرکت به نشانی: اصفهان- خیابان جی بعد از بلوار سروستان- 

روبروی تاالر پذیرایی مسعود برگزار می شود، شخصًا و یا نماینده قانونی خود حضور بهم  رسانند.

دستور جلسه: 
۱- تمدید مدت تصفیه و انتخاب مدیران تصفیه

      ۲- تصویب روزنامه کثیراالنتشار
      ۳- تغییر محل تصفیه

      ۴- هر گونه عمل و اقدامی که در رابطه با ختم تصفیه باشد
      ۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد

استان

مدیر تصفیه شرکت 
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         احیای واحد های از نفس افتاده در اصفهان با رویکردهای جدید و دانش بنیانی؛

   دانش بنیان ها؛ دوای درِد رکود و سکوِت تولید
طبق آمار ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های  سولماز محمدی
صنعتی کشور، حدود ۲۲۰ واحد راکد و غیرفعال در 
استان اصفهان به چرخه تولید بازگشته اند.یکی از مهم ترین رویکرد های اقتصاد 
مقاومتی، رفع مشکالت واحد های تولیدی و دانش بنیان و برنامه ریزی برای رونق 
و ارتقای این واحدهاست. تمرکز روی پیشرفت شرکت های دانش بنیان عالوه بر 
تحول عظیم در پیشــرفت علم و فناوری و جبران عقب ماندگــی در عرصه های 
صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع دســتی و ... زمینه ایجاد اشــتغال پایدار را 
افزایــش می دهد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ ســتاد پیگیری اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در اصفهان با رونق و توسعه واحد های دانش بنیان 
و جلوگیری از رکود واحد های تولیدی تا حد زیادی در بهبود وضع سرمایه گذاری، 
اشتغال و کسب وکار موثر بوده و توانسته در ســال های اخیر، اصفهان را به قطب 

صنعت و اقتصاد دانش بنیان کشور تبدیل کند.

اساس دانش بنیان صنعت اصفهان
امیرحسین کمیلی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
از حدود هفت هزار شــرکت فناور و دانش بنیان کشور، ۷۰۰ واحد معادل ۱۰ درصد 

آن ها در استان اصفهان فعال است و اصفهان از این نظر در کشور رتبه دوم را دارد.
وی افزود: صنعــت در اصفهان دانــش بنیان پایه گذاری شــده و بســیاری از 
واحد هــای صنعتی این اســتان از جمله صنایع فــوالدی، پتروشــیمی و لوازم 
خانگــی با نــگاه دانش بنیــان راه انــدازی شــده و فعالیــت می کنند.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با بیان اینکه اصفهان به عنوان 
کریــدور علم و فناوری کشــور شــناخته می شــود، ادامــه داد: مباحث دانش 
بنیان و توســعه شــرکت های دانش بنیان به خوبــی در اصفهان شــکل گرفته 
 و بســیاری از این شــرکت ها با صنایع مرتبط شــده اند و آن ها را پشــتیبانی و

 حمایت می کنند.

احیا و رونق دانش بنیان ها در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان اصفهان گفت: در استان اصفهان ستاد 
پیگیری اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی که مربوط به سال های قبل هم 
هست، تشکیل شــده که یکی از مهم ترین اهداف آن احیای صنایع تعطیل شده 
و غیرفعال و رونق شرکت های دانش بنیان است.موســویان بیان کرد: براساس 
شعار سال که تولید، دانش بنیان واشــتغال آفرین نام گذاری شد، کارگروهی زیر 
مجموعه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به همین منظور و 
برای حمایت از واحد های تولیدی دانش بیان تشکیل شد. واحد ها را شناسایی و 
مشکالت آن ها را استعالم گرفتیم و آنچه را نیاز بوده در حمایت قضایی مجموعه 

دادگستری و دادسرا انجام شود، پیگیری و اقدامات خوبی انجام شده است.

واحد های تولیدی بدهکار، توقیف نشوند
 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان با اشــاره به اینکه در حوزه ستاد 
اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته، ۱۳ جلسه برگزار شــده که حاصل آن ۱۰۵ 
مصوبه بوده است، گفت: ۱۳۲ واحد تولیدی مورد بازدید قرار گرفته و با تالش هایی 

که شده ۱۰۵ واحد احیا یا از تعطیل آن ها جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: تعداد کارگران بازگردانده شده به کار در واحد های تولیدی احیا شده، 
سه هزار و ۲۳۰ نفر بوده و تثبیت فرصت شغلی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر هم از طریق 
پیگیری مشکالت و با تالش ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته است.

سیدمحمد موسویان، با اشاره به تسهیل و رفع مشکالت بانکی واحد های تولیدی 
تصریح کرد: در دستگاه قضایی چه در سطح ریاست قوه و چه در مجموعه استانی 
تاکید بر این است که چنانچه واحد های تولیدی بدهی هم داشته باشند، فعالیت 
آن ها متوقف نشود.موسویان گفت: تا جای ممکن اقدامات قضایی نباید منجر به 
تعطیلی کارخانه یا واحد تولیدی شود و بر این اساس تمام تالش خود را کرده ایم 

که این اتفاق برای واحد های تولیدی رخ ندهد.

حرکت به سمت فناوری های نو و اقتصاد دانش بنیان و گردشگری
حرکت به سمت فناوری های نو و اقتصاد دانش بنیان و گردشگری، از محور های 
اصلی توسعه استان اصفهان است. این را محسن ایروانی، مدیرکل سرمایه گذاری 
استانداری اصفهان بیان کرد وگفت: پارسال ســهم باالتری از اعتبارات به شهرک 
علمی و تحقیقاتی اختصاص پیدا کرد و همچنین سهم اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز افزایش یافته تا در این عرصه هم بتوانیم با توجه به 

وجود طرح های بسیار، تامین مالی الزم را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان در سال گذشته 
۹۲ درصد و جهاد کشــاورزی ۶۲ درصد اعتبارات را جذب کردند، ادامه داد: جذب 
اعتبارات طی روز های اخیر رشــد خیلی خوبی داشــته و در برخی از بخش ها از 

اعتبارات مازاد استان های دیگر هم استفاده کردیم.

احیای 470 واحد تولیدی در دستور کار است
امیررضا نقش، معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 
اصفهان صنعتی ترین استان کشــور اســت؛ از این رو به میزان وجود صنعت در 
استان، مشــکالت این حوزه نیز حجم و تنوع بســیاری دارد.وی افزود: پارسال 
طبق آمار سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی کشور، حدود ۲۲۰ واحد 
راکد و غیرفعال در اســتان اصفهان به چرخه تولید بازگشــتند.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: امســال هدف گذاری ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید، بر احیای ۴۷۰ واحد راکد و نیمه فعال اســت تا تولید جان بگیرد 
و اشتغال تثبیت شود.نقش توضیح داد: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی در استان 

اصفهان مشغول به فعالیت هستند که با مشکالت بسیار و عمیقی دست و پنجه 
نرم می کنند؛ از طرف دیگر، دو هزار طرح تولیدی و کشاورزی نیمه تمام با پیشرفت 
باالی ۶۰ درصد داریم که با مشکل مواجه و معطل مانده اند، اما اگر به سامان برسند 
شاهد جهش عظیمی در تولید و اشتغال زایی خواهیم بود.وی با اشاره به دستور 
رییس جمهوری مبنی بر »نهضت احیای واحد های تولیدی راکد و غیر فعال« اظهار 
کرد: آمار پراکنده ای در این خصوص وجود دارد، اما آنچه که مشــهود است بیش 
از ۸۰۰ واحد غیرفعال در اســتان اصفهان وجود دارد که درصدد هستیم آن ها را به 

چرخه کار و فعالیت بازگردانیم.

تصویب هفت هــزار میلیــارد تومان تســهیالت بانکی بــرای رونق تولید
 و ایجاد اشتغال

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، محمل های قانونی 
کارآمدی برای حمایت از فعاالن اقتصادی در استان ایجاد و عملکرد ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید استان به روز شده و تعداد پرونده های بانکی در این ستاد به صفر 
رسیده است.نقش ادامه داد: جلسات ستاد تسهیل استان به صورت هفتگی و به 
مدت چهار تا پنج ساعته برای بررسی مشکالت بانکی واحد های صنعتی و تولیدی 
برگزار شده است.وی گفت: طی ۹ ماه گذشته در قالب تسهیالت رونق تولید که جزو 
تسهیالت تکلیفی بانک ها برای تولید و اشتغال است، همچنین از محل تسهیالت 
تبصره های ۱۸ و ۱۶ که تسهیالت با سود یارانه ای است، نزدیک به هفت هزار میلیارد 
تومان تسهیالت مصوب شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان افزود: بانک های استان ملزم شدند که این تسهیالت را به سرعت پرداخت 
کنند و بر این مبنا تاکنون بیش از ۶۰ درصد از تسهیالت مصوب، محقق و پرداخت 

شده و بقیه رقم نیز در شرف پرداخت است.

احیای دو کارخانه بزرگ اصفهان با ورود دستگاه قضا
حجت االسالم اســدا...جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در 

سال های گذشــته به دلیل فقدان رویکرد اقتصاد دانش بنیانی در مسیر تولید و 
صنعت متحمل خســارات و زیان های بسیاری شــده ایم و به همین دلیل بوده 
که رهبر انقالب برای امسال شعار، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین را انتخاب 
کردند.وی یادآور شد: بی شک نگاه دانش بنیان موجب ایمن سازی مجموعه های 
تولیدی می شــود و اطمینان خاطری نیز برای صاحب صنایع و تولیدکنندگان به 
دنبال خواهد داشــت.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان افزود: الزم است 
مجموعه های تولیدی و صنعتی قبل از هرگونه اقدام بــرای احداث و راه اندازی 
واحد های خود از مشــورت یا نظارت کارشناســان و نخبگان حوزه دانش بنیان 
بهره مند شوند، چون اشتغال و کارآفرینی که از این طریق حاصل می شود، پایدار 
است و سبب ثبات و اطمینان بخشی در امر تولید می شود.حجت االسالم جعفری 
درباره اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استان 
گفت: از مهم ترین فعالیت های این ستاد جلوگیری از تعطیلی ۷ کارخانه و ۱۱ کارگاه 
اســتان و مدیریت دو مورد از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور مربوط به 
شرکت های پلی اکریل و پتروشیمی اصفهان بوده است.وی اظهار کرد: ایجاد ثبات 
مدیریتی در این کارخانه ها پس از ۹ سال، اداره شرکت ها بر اساس قانون تجارت، 
پیگیری وصول ۳ هزار میلیارد ریال بدهی معــوق بانکی و ترتیبات وصول ۲ هزار 

میلیارد ریال فرار مالیاتی در ذیل کمیته های فرعی آن دستاورد های مهمی است.

رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان
رونق تولید، اشتغال آفرین است و با رفع مشــکالت واحد های تولیدی و حرکت 
به سمت توسعه شرکت های دانش بنیان می توان برای تثبیت و افزایش اشتغال 
این واحد ها گام برداشت.هم اکنون با توجه به اوج گیری معضل بیکاری به ویژه 
در میان نسل جوان تحصیل کرده باید زمینه به کارگیری شرکت های دانش بنیان 
و علم روز برای مقابله با این معضل را بیشتر فراهم کرد. رویکرد دانش بنیان سبب 
رونق اقتصادی کشور می شود، رونقی که دیر یا زود بهبود وضع معیشتی مردم را 

به دنبال خواهد داشت.

خبر روز

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

اصفهان با تکیه بر معادن غیرفلزی، استان پیشرفته ای است
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشــور گفت: اصفهان از نظر معدن و 
همچنین فرآوری معدن، پتانسیل خوبی دارد و با توجه به اینکه بر معادن غیرفلزی متمرکز شده، 

استانی پیشرفته ای است.
محمدباقر دری در حاشیه هشتمین نشست گروه کارشناسان معدنی کشورهای عضو در گفت وگو 
با ایســنا، درباره برگزاری هشــتمین دوره اجالس اکو، اظهار کرد: کشــورهای عضو اکو مسائل 

مشترکی برای همکاری دارند، چراکه بعضا همسایه و شباهت های اقتصادی با یکدیگر دارند.
وی با اشاره به وضعیت اکتشاف در کشور، گفت: ســازمان زمین شناسی از بدو تاسیس تا امروز 
کارهای زیادی انجام داده و شرکت های دولتی و خصوصی اقداماتی را انجام داده، اما این کارها 

به هیچ وجه کافی نیست و اساس هر کار اکتشافی مقیاس کار است.
وی افزود: ســازمان زمین شناســی در حال حاضر در مقیاس یکصد هزار کار کرده که این اشل 
اکتشاف بیشتر اشل شناسایی اســت و در حقیقت پیگیری و اکتشافات بعدی، کمتر در سازمان 

زمین شناسی انجام شده است.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی کشــور توضیح داد: در حقیقت سیاست سازمان از یکصد 
هزار به یک پنجاه هزار تبدیل شده که در این پهنه از شناسایی به پی جویی می رسیم و اکتشاف را از 
سطح به عمق می بریم، کاری که پیش از این در کشور کمتر انجام شده بود و بنا بر همین سیاست 
سازمان زمین شناسی یک تجمع سازی داشــته و طرحی در سه الیه زمین شناسی، ژئو شیمی و 

اکتشافات سیستمی در کشور انجام داده است.
وی با توضیح این طرح گفت: این کار را در خراسان جنوبی آغاز کردیم و ادامه کار را در کردستان و 
جنوب آذریاجان غربی و شرقی انجام دادیم و منتظر آنالیز نمونه ها هستیم و برای ادامه کار طی 
زمستان در استان قم و ایالم مرکزی تمرکز کرده ایم و این پروژه در برنامه ای، ۴۲۰ پهنه را طی سه 

سال در کل کشور پوشش می دهد.
دری با بیان اینکه در دنیا کشــوری که از نظر صنعتی سنجیده می شــود، کشوری است که از نظر 
غیرفلزی پیشرفته است که در حوزه ســنگ های غیرفلزی و ساختمانی رتبه باالیی داشته باشد، 
تاکید کرد: اصفهان از نظر معدن و همچنین فرآوری معدن پتانسیل خوبی دارد و با توجه به اینکه 

بر معادن غیرفلزی متمرکز شده، استان پیشرفته ای است.

تمام اطالعات معدنی ما به طور پراکنده و محلی بود
معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشــور نیز درباره پهنه های معدنی کشور، اظهار کرد: 
تا به امروز تمام اطالعات معدنی ما به طور پراکنده و به صورت محلی بود، اما از ســال گذشــته با 
دستور وزیر صمت و با برنامه ریزی منســجم با عنوان پروژه تحولی این وظیفه بر عهده سازمان 

زمین شناسی قرار گرفت.
جعفر عمرانی با اشاره به تعیین برخی اولویت ها در ایران، توضیح داد: هر پروژه حداقل در بیست 
برگ و در سه الیه زمین شناسی، اکتشاف سیستمی و ژئوشیمی انجام می شود و نتایج به صورت 

گزارش مفصل به وزارتخانه ارسال خواهد شد.
به گفته معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور، این کار در قالب تفاهم نامه امضا شده 

بین سازمان زمین شناسی، معاونت معدنی وزارت صمت و ایمیدرو انجام شده است.
وی افزود: در این طرح اطالعات پایه خوبی را در حوزه معدن کشور ایجاد می کنیم و تا به امروز به 
خوبی پیش رفته ایم و سال گذشته توانستیم هر نقشه را در عرض یک سال نهایی کنیم، در حالی 

که به طور معمول این کار در مدت سه سال انجام می شود.
وی درباره اولویت اکو در حوزه محیط زیست و در زمان بهره برداری از معادن، توضیح داد: محیط 
زیست یکی از شاخصه های مدنظر سازمان اکو است و این موضوع در کنار پتانسیل های معدنی 

و پهنه های معدنی قرار دارد.

با مسئولان

رییس اتحادیه صنف میوه و 
سبزی فروش شهرستان اصفهان خبر داد:

افزایش افسارگسیخته 
قیمت سیب زمینی در بازار

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان گفت: دلیل گرانی سیب 
زمینی، انحصار آن به شــخص در کشــور و 
همچنین صادرات است.نوروزعلی اسماعیلی 
با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در بازار 
میوه، اظهار کــرد: تا زمانی که کشــاورزی و 
بار های ما صنعتی نشده است، شاهد نوسان 
قیمت میوه در بازار هستیم، البته پاییز امسال 
افزایش قیمت میوه نداشتیم و زمانی گفته 
می شد، گوشت گران اســت، اما امروز همه 
اجناس و میوه ها گران است.وی با اشاره به 
اینکه پیاز و سیب زمینی صادر می شود، تاکید 
کرد: نمی توان جلوی صادرات محصوالت را 
بگیریم و این روز ها شــاهد افزایش قیمت 

سیب زمینی هستیم.
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر بازار 
سیب زمینی انحصار به شخص است و بیشتر 
این محصول در انبار ها و سردخانه ها ذخیره 
شــده و امروز نه تنها صادرات ســیب زمینی 
داریم، بلکــه عرضه این محصــول انحصار 
به چند نفر شــده اســت.وی افزود: در حال 
حاضر بیشــتر صیفی جات همچــون خیار، 
سیب زمینی و پیاز از کشــور صادر می شود.

اســماعیلی با اشــاره به قیمت انــواع میوه 
در ســطح بازار، اظهار کــرد: در حال حاضر 
قیمت پرتقال شمال بین ۱۸ تا ۱۲ هزار تومان، 
پرتقال جنوب بین ۲۸ تا ۱۵ هزار تومان، انار 
بین ۳۰ تا ۱۵ هزار تومان، خرمالو بین ۲۵ تا 
۱۵ هــزار تومان، نارنگی بیــن ۲۵ تا ۱۲ هزار 
تومان، لیموشــیرین و کیوی بین ۲۵ تا ۱۵ 
هزار تومان، خیار ۱۸ هزار تومان، سیب زمینی 
حدود ۱۵ هزار تومان و پیاز بین ۱۲ تا ۸ هزار 
تومان اســت.وی به کاهش قــدرت خرید 
مردم و تغییر مدل خرید میوه توســط آن ها 
اشــاره کرد و گفت: امروز کیســه های میوه 
بســیار کوچک و برخی دانه دانــه و محدود 

میوه می خرند.

یک کارشناس مسکن گفت: متاسفانه بازار مسکن 
اصفهان دچار داللی و واسطه گری شده است و عدم 
برنامه ریزی مســئوالن نیز باعث شده تا این بازار با 

عطشی کاذب روبه رو شود.
امید شریفی در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: 
اگر نوسانات قیمت مسکن اصفهان را طی سال های 
مختلف همراه با نوسانات تورم رسم کنیم مشاهده 
خواهیم کرد که نوســانات قیمت مسکن بیش از 

نوسانات تورم است، یعنی در یک جاهایی افزایش 
قیمت باالتر از تورم داریم و کاهش قیمت مســکن 

نیز بیشتر از کاهش تورم است.
وی با بیان اینکه رشــد قیمت بازار مســکن صرفا 
براساس دخالت دولت نیست، اظهار داشت: درباره 
قیمت مسکن قدرت دخالت دولت کمتر است چون 

عرضه و تقاضای مسکن در دست دولت نیست.
وی با بیان این که متاســفانه بازار مسکن اصفهان 
دچار داللی و واســطه گری شده اســت، بیان کرد: 
متاسفانه بســیاری در اموری فعالیت می کنند که 
منافع شــخصی و مالی کوتاه مدت دارد و هر بار بر 
اساس تبلیغاتی که در بازار مسکن اصفهان می شود 

سرمایه ها جاری شده و سپس بعد از مدت کوتاهی 
از دست می رود.

این کارشــناس تاکید کرد: عدم برنامــه ریزی در 
بازار مسکن اصفهان باعث می شــود که این بازار با 
عطشی کاذب روبه رو شــود و بعد از مدتی به علت 
تورم موجود دوباره رو به افول برود.شــریفی گفت: 
اصفهان کالن شهری است که نرخ بیکاری در آن زیاد 
است و ساخت و ساز در این کالن شهر نقش مهمی 
را ایفا می کند؛ اما به این علت که در بسیاری مواقع 
این سوداگران و دالالن هستند که نقش مهمی در 
این بازار ایفا می کنند تا کنون نتوانسته آنطور که باید 

و شاید از این فرصت استفاده کند.

یک کارشناس مسکن:

واسطه گری و داللی در بازار مسکن اصفهان موج می زند

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان از دریافت کاربرد عالمت استاندارد تشویقی توسط دو واحد تولیدی صنایع دستی خبر داد.رضا دولتشاهی 
گفت: دو واحد تولیدی صنایع دستی در رشته های مینا کاری و زیرساخت احجام فلزی سنتی برای اولین بار در کشور در ۵۶۴ امین کمیته عالئم و کنترل کاالی 
استاندارد استان اصفهان عالمت استاندارد را دریافت کردند.وی افزود: واحد تولیدی صنایع دستی به نام مرتضی اسماعیلی تمندگانی با نام تجاری نگارستان 
اسماعیلی، اولین واحد تولیدکننده محصوالت دستی مینا کاری در کشور است که برای محصوالت میناکاری با شماره استاندارد ملی ۱۳۵۳۷ موفق به دریافت 
کاربرد عالمت استاندارد تشویقی شده است.دولتشاهی ادامه داد: همچنین واحد تولیدی صنایع دستی به نام جواد درویشی با نام تجاری میراث نیز اولین واحد 
تولیدکننده محصوالت زیرساخت احجام فلزی سنتی در کشور محسوب می شــود که برای محصوالت زیرساخت احجام فلزی سنتی با شماره استاندارد ملی 
۱۵۶۵۹کاربرد عالمت استاندارد تشویقی دریافت کرده است.معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان عنوان کرد: استاندارد تشویقی )اختیاری( 
به نوعی از استاندارد اطالق می شود که صاحب کاال یا خدمات اجباری برای دریافت پروانه استاندارد ندارد، ولی به دلیل رقابت در بازار و افزایش و اثبات کیفیت 

کاالی تولید نسبت به دریافت آن اقدام می کند.

صدور اولین نشان استاندارد ملی در دو رشته صنایع دستی برای اولین بار در اصفهان

معضل تفکیک اراضی کشاورزی 
و تخریب قانونی آن

جهاد کشــاورزی اســتان قم، ۱۶ آبان امسال، 
بیش از ۵۰ قطعه زمیــن در محدوده زمین های 
کشاورزی این استان را در منطقه امامزاده معین 
روســتای خلج آباد تخریب کرد. اجرا کنندگان 
حکم تخریب ساخت و سازهای مسکونی در حال 
رشد در این مناطق را علت آن می دانند، آن هم در 
حالی که قرار بوده افزایش تولید در این زمین ها 
اتفاق بیفتد، اما برخی افراد با سوءاســتفاده ۶۰ 
هزار متر زمین را به صورت غیرقانونی در قطعات 

کوچک تفکیک کرده بودند.

عکس  خبر 

عکس: ایسنا
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کاروان سرای مادرشاه اصفهان؛ یادگار زیبای صفوی

کاروان سرای مادر شاه یكی از بزرگ ترین کاروان سراهای اصفهان اسـت. این کاروان سرا هم زمان با بنای مدرسه چهارباغ احداث شد تا درآمد و عواید آن بـه مصرف مخارج طالب و 
نگهداری مدرسه برسد. این کاروان سرا در زمان سلطنت شاه حسین صفوی ساخته شد و در عدد آخرین آثاری اسـت كه در اواخر حكومت صفویان در اصفهان ساخته شده اسـت. 
یكی از محققان و پژوهشگران معماری اسالمی، این کاروان سرای چهار ایوانی مستطیل شكل را دارای 28 متر طول و 93 متر عرض نوشته اسـت كه در دوطبقه آن 140 اتاق دارد. در 
پشت اتاق ها دو اسطبل سراسری نیز وجود داشته اسـت.این کاروان سرا در دوره قاجار مانند سایر آثار اصفهان مورد بی مهری ظل السلطان حاكم اصفهان قرار گرفت و باالخره نیز 
به وسیله این شاهزاده حاكم به فروش رسید. در حدود سال 1343 شمسی مقرر  شد کاروان سرای مادر شاه با حفظ جنبه های هنری و ارزش های معماری دوران صفویه بـه یك 
مهمان سرای بین المللی تبدیل شود. طرح های اولیه كار به وسیله »ماكسیم سیرو« متخصص معروف كه تالیفات بسیاری در معماری ایران و به خصوص کاروان سراها دارد، آماده 
شد و با استفاده از شیوه های معماری سنتی و تقلید از نقاشی های موجود در بناهای تاریخی به ویژه نقاشی ها و گچ بری های كاخ عالی قاپو سالن های مهمان سرای مزبور پس 
از مدت 8 سال آماده شد.این مهمان سرا كه امروز بـه نام مهمان سرای عباسی نامیده می شود با نقاشی ها و تزئینات نقاشی و گچ بری های بسیار زیبا و آثار چوبی نفیس و آالت و 
لفظ های باشکوه یكی از جاذبه های بسیار زیبای اصفهان بـه شمار می رود.عالوه برآن این مهمان سرا پذیرای اجالس ها و سمینارها و نشست های داخلی و بین المللی اسـت كه در 
سالن های جدیداالحداث آن برگزار می شود.کاروان سرای عباسی »مادرشاه« بـه لحاظ وسعت، استحکام، زیبایی و کیفیت ساخت از ویژگی های بسیار منحصربه فردی برخوردار 
اسـت کـه همین ویژگی ها باعث شده بـه نام زیباترین کاروان سرای بین راهی معرفی شود.بـه گزارش تاالب، کاروان سرای عباسی »مادرشاه« در 20 کیلومتری شمال شاهین شهر 
در تقاطع اتوبان کاشان اصفهان و بزرگراه دلیجان اصفهان واقع شده اسـت. این بنا به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی دارای ویژگی ها ی عینی و ذهنی 
فراوانی است کـه بـه این اثر جذابیت ها  ویژه ای بخشیده اسـت.این کاروان سرا جزو کاروان سراهای سلطنتی محسوب می شده اسـت. جهانگردان  
زیادی این کاروان سرا را دیده اند و در مورد آن شرح و توصیف هایی بر جای گذاشته اند. از آن میان می توان بـه جیمز موریه، هانری  رنه دالمانی، ادوارد 
براون و همچنین حاج عبدالغفارنجم الملک نویسنده کتاب سفرنامه خوزستان اشاره کرد. همگی این افراد در دوره قاجار از این کاروان سرا دیدن کرده اند.

در چهارگوشه بنا چهار برج مدور و در وسط اضالع شمالی و جنوبی نیز دو برج پنج ضلعی و جود دارد. دورتادور لبه فوقانی دیوار خارجی و برج ها، دیوار جان 
پناهی با کنگره های زیبا و تزئینات  آجرکاری و جود دارد. این جان پناه عالوه بر جنبه تزئینی عاملی  بوده اسـت جهت پیشگیری از سقوط مسافران هنگام شب. 
در قسمت میانی، فضای سرپوشیده اصلی قرار دارد کـه درگاه  ورودی در آن واقع شده اسـت. درگاه ورودی از طریق داالن کوتاهی بـه سرسرا می رسد. سرسرا 
مربع شکل  بوده و چهارگوشه آن پخ اسـت و طرفین آن فضاهای مربوط بـه اقامت نگهبانان و انجام خدماتی همچون خواربارفروشی و نانوایی دیده می شود.

طرف حیاط مستطیل شکل کاروان سرا با چهارگوشه پخ بـه سبک چهار ایوانی اسـت. پشت ایوان  بزرگ شرقی، تاالر بزرگی قرار دارد. در سه 
ن  صفه های   عمیق و جود دارد کـه کمرپوش شده و تشکیل دوطبقه داده  اسـت. دورتادور تاالر سکوهایی جهت نشستن و جود دارد.آ

بـه نظر می رسد این تاالر محلی برای انجام مراسم پذیرایی از شاهنشاه یا سفیران خارجی بوده اسـت. 18 اتاق گرداگرد 
حیاط ساخته 

شده و هرکدام دارای یک ایوان اسـت.در چهارگوشه بنا و پشت اتاق ها اسطبل ها قرار گرفته اند، این اسطبل ها بـه دودسته تقسیم می شوند دسته اول اسطبل های   ستون دار 
هستند کـه در چهارگوشه بنا قراردادند و ورود بـه آنها از طریق گوشه های  پخ صورت می گیرد. این اسطبل ها مربع شکل  بوده و طرفین آنها صفه هایی وجود دارد کـه داخل هرکدام 
یک  بخاری تعبیه شده اســـت.در فضای مرکزی این اسطبل ها مابین  چهار ستون مربع شکل، سکویی وجود دارد کـه بـه همراه صفه  های  کناری به عنوان محلی برای اقامت 
قافله داران یا انبار کاالها مورداستفاده بوده اند. سیر و عقیده دارد این اسطبل های چهارگانه  برای نگهداری فیل هایی بوده کـه هنگام تشریفات ورود سفرای  خارجی بـه پایتخت، 
مورداستفاده قرار می گرفته اند.البته  این نظری است کـه بااحتیاط بیشتر باید بـــه آن توجه کرد چرا کـه  در صورت وجود چنین کارکردی بـه ساخت صفه ها ی کناری  و سکوی 
میانی به عنوان فضاهایی کـه عملکرد انبارداری و بارگیری داشته اند، احتیاجی  وجود نداشت.دسته دوم  دو اسطبل سراسری پشت  اتاق های شمالی و جنوبی  حیاط هستند 
کـه طرفین آنها فضاهایی جهت انبار کاال و سکونت چهارپاداران وجود دارد. همان طور کـه موریه  اشاره می کند تاسیساتی  همچون حمام و آب انبار داشته اسـت. امروزه هیچ  
اثری از این دو بنا دیده نمی شود. سیرو در حدود ۶0 سال  پیش طرح هایی از آن ها ارائه داده اسـت.در حال حاضر تزئینات بنا شامل آجرکاری نمای دیوار جان پناه است؛ ولی 
در گذشته دارای کاشی کاری نیز  بوده  اسـت. مصالح بنا شامل آجر و سنگ اسـت.هیچ کتیبه ای برای تعیین قدمت در بنا وجود ندارد. سیر و بنا را بـه شاه عباس دوم و یا شاه 
سلیمان اول صفوی نسبت داده  اسـت.اکثر جهانگردان این بنا را از کاروان سراهایی می دانند کـه  بـه امر مادرشاه عباس ساخته شده است؛ ولی مشخص نیست کـه  منظور 
شاه عباس اول اسـت یا شاه عباس دوم. وجه تسمیه بنا نیز بـه همین دلیل اسـت.در این بنا خصوصیات و پیشرفت هایی دیده  می شود کـه نشان دهنده انتساب آن بـه اواخر 

دوره صفوی است؛ بـه  طور مثال اسطبل های ستون دار کـه  در کاروان سراهای قبل از دوران  مغول دیده می شود بار دیگر در اواخر دوره صفوی معمول  
می شود.از طرفی تزئینات آجرکاری از ویژگی هایی است کـه دوباره  از اواخر دوره صفوی معمول شده است. این تزئینات کـه در جان پناه 
کاروان سرا به کاررفته   قابل مقایســه با تزئینات جان پناه کاروان سرای ریاوا دبستان  اســـت.احتمال دارد کاروان سرای مادرشاه در زمان 

شاه عباس دوم  یا شاه سلیمان و یا شاه پادشاه  حسین بنا شده باشد. در دوره قاجار تقلیدهای زیادی از بنا صورت گرفته اسـت به عنوان نمونه 
اصطبل های   ستون دار گوشه ها   کاروان سرا در کارونسرای  پرش یا مشیری در راه بوشهر به شیراز دیده می شود. همچنین کاروان سرای راه دار در 

نزدیکی شیراز نیز تقلیدی  از کاروان سرای مادر شاه  اسـت. در کاروان سرای ده بید نیز دو اسطبل در دو طرف  کاروان سرا و جود دارد کـه بـه چهار تاالر 
ستون دار در چهارگوشه منتهی می شود، این مسئله از کاروان سرای مادر شاه الهام گرفته  شده اسـت. باتوجه به خصوصیات ساختمانی، جالل و شکوه 

کاروان سرا، وجود قسمت هایی همچون اسطبل های ستون دار مخصوص، تاالر پذیرایی، امکانات رفاهی مناسب همچون حمام و آب انبار، کاروان سرای 
از کاروان سراهای سلطنتی محسوب  می شده و همانند کاروان سرای شیخ علیخان استقبال های  رسمی  از پادشاه و سفرای خارجی قبل مادرشاه 

از ورود بـه اصفهان در آن صورت می گرفته اسـت.همچنین موقعیت مکان نشان دهنده جنبه تشریفاتی و سلطنتی آن اسـت، به طوری 
که در فاصله کمتر از یک منزلی کاروان سرای گز و کاروان سرای مورچه خورت واقع شده اسـت.

  ایران گردی

مفاد آراء
8/136 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محــرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتــي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مدت 
 يکمــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضايــي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8639 - 1401/07/30 هيات اول آقــای ابراهيم صالحی به 
شناسنامه شــماره 1664 کدملي 1283435756 صادره فرزند صفرعلی در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 186/89 متر مربع پالک شماره 551 فرعی از 15  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک تاييد 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1403650  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/137 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محــرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتــي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضي داشــته باشــند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 7470 - 1401/07/02 هيات دوم آقای کريــم هنرمند زاده 
نجف آبادی  به شناسنامه شــماره 39778 کدملي 1280288450 صادره فرزند حسن 
در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 38/14 متر مربع پالک شماره 512  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از فاطمه 

سيالنی فرزند محمد سند 37241 مورخ 58/5/15 دفترخانه 11 اصفهان تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1403873  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/138 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 

 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکيــت متقاضيان 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي بــه مدت 
دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8268 - 1401/07/23 هيات ســوم خانم مدينــه ميرزائی  به 
شناسنامه شماره 189 کدملي 6219425286 صادره بوئين و مياندشت فرزند  خليل  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 89 متر مربع پالک شماره 2756  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از کريم 

محمدی رنانی سند 119333 مورخ 65/5/14  دفترخانه 14 اصفهان تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1403846  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/139 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي باغبهــادران  تصرفات 
 مالکانــه و بالمعارض متقاضــي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي
 وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاي تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک باغبهادران  تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد 

شد. 
1- راي شماره 140160302253000180 مورخ 1401/08/01 آقای علی احمديان 
باغبادرانی فرزند غالمرضا نسبت به  ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 
9136 متر مربع پالک 364 و 365 فرعی از 158- اصلی و قسمتی  از پالک 361 فرعی 
از 158- اصلی  بخش 9 ثبت اصفهان خريداری شده از مالکين رسمی محمدرضا همامی 
)مالک رسمی پالک 361/158( و عوضعلی صفری حاجت آقائی )مالک رسمی پالک 
364/158( و غالمرضا و عباس ايزدی و عوضعلی صفری حاجت آقائی )مالکين رسمی 
پالک 365/158(. ضمنًا  بهاء ثمنيه اعيانی پالک 365 فرعی از 158- اصلی مالک خانم 
 فاطمه بهادرانی باغبادرانی پس از طی مراحل قانونی نزد صندوق سپرده اين اداره توديع

 گرديده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

اســناد  ثبــت  ره  دا ا رئيــس  حميــد ســعيدی-   1402267 الــف:   م 
و امالک باغبهادران 

مفاد آراء
8/140 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رســمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000476 مورخ 1401/06/21 و کالسه پرونده 
1400114402018000143 بنــام آقای حامد صابری نژاد فرزند حســين  شــماره 
شناســنامه 1706 کدملی 1286059771 نسبت به شــش دانگ يک باب کارگاه به 
مساحت 75.50 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی ابتياعی به شماره 

121031 مورخ 1400/09/28 دفترخانه 9 اصفهان به نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/26

م الف: 1402987 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تحدید حدود اختصاصی

8/141 شماره نامه : 140185602024009291-1401/08/21 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140160302024001327 مورخ 1401/5/1 و 140160302024001363  
مــورخ 1401/5/8 هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 165/02  متر مربع تحت شماره 
5125 فرعی  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 56 فرعی از اصلی مزبور  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکيت خانم زهرا دهقانی دســتجردی فرزند علی 
نســبت به پنج دانگ مشــاع و خانم مريم نصری نصر آبادی فرزنــد مرتضی بر يک 
دانگ مشاع از شــش دانگ مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود 
می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحديد حــدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1401/9/23 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئيــن نامه قانون ثبت 
بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواســت خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه 
نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينــده قانونی وی می توانــد به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/08/26 م الف: 1409708 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
ابالغ اجرائیه

8/142 شماره پرونده: 139704002003002124/1 شماره بايگانی پرونده: 9701633 
شماره آگهی ابالغيه: 140103802002000046 بدين وســيله به آقای مجيد لطفی 
فتح آبادی، نام پدر: يداله ،تاريــخ تولد: 1342/01/01 شــماره ملی: 6209881408 

 به نشــانی متن ســند: اصفهان ابالغ قانونی و به آدرس: اصفهان- شهرک ولی عصر 
خ موالنا خ سعادت فرعی 10 پالک 18 واحد 5، کدپستی: 8174814871 و اصفهان- 
اتوبان ذوب آهن قبــل از ورودی اميرحمزه کوی پرديس اول پــالک 110 طبقه دوم 
ابالغ واقعی به شــما ميســر نگرديد ابالغ می گردد که خانم نکيســا آزادنيا، نام پدر: 
عزيزاله، تاريخ تولد: 1352/06/25 شــماره ملی: 0060256281، شــماره شناسنامه: 
16782، باستناد سند ازدواج: شماره ســند: 423، تاريخ سند: 1369/03/20، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج 73 شــهر اصفهان اســتان اصفهان جهت )عبارتست از 
صداق و امضــای زوجين: هديه کالم اله مجيــد يک جلد به مبلــغ پانصد هزار تومان 
بانضمام يک طاق شــال و ترمه به مبلغ ده هــزار تومان آينه و شــمعدان نقره به مبلغ 
دويست هزار ريال و طالی ســاخته شده هجده عيار ســی مثقال بانضمام يکصد عدد 
ســکه بهار آزادی بانضمام مبلغ هشــت ميليون ريال از بابت دو دانگ از يک دستگاه 
آپارتمان واقع در فلکــه ارتش( مبادرت به صــدور اجرائيه نموده و پس از تشــريفات 
قانونی اجرائيه صادر و پرونده اجرائی به شــماره 139704002003002124 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشــد. لذا طبق ماده 19 آئين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشــار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه 
 محســوب اســت و فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد، ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اينصورت 
بدون انتشــار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  
 ضمنا مخاطب موظف اســت جهت ثبت نام و دريافت حســاب کاربــری اقدام نمايد.
 م الف: 1411893 اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ نظریه رد درخواست افراز
8/143 شــماره نامــه: 140185602011004314 -1401/08/23 نظــر به اينکه 
آقای عليرضا اميری فرزند ابوالقاســم احدی از مالکين مشاعی پالک 149 فرعی از 5 
اصلی واقع در بخش 4 ثبت شهرستان خوانسار خواســتار افراز سهمی خود به طرفيت 
ساير مالکين مشاعی به اسامی اکرم، اعظم، همدم، زيبا، افســانه، زهرا، مجيد همگی 
اميری کاًل فرزندان ابوالقاسم می باشــد و اعالم نموده که از آدرس تعدادی از مالکين 
مشــاعی به نام های اکرم و زيبا هر دو اميری فرزندان ابوالقاســم جهت ابالغ واقعی 
نظريه رد افراز شــماره 385836 مورخ 1396/04/13 بدين مضمون که )شــهرداری 
طی نامه شــماره 2486 مورخ 1396/04/07 به دليل مغايرت با ضوابط شهرســازی 
 با افراز پالک موافقت ننموده اســت( اطالعی نداشــته و دسترســی بــه آنها مقدور 
نمی باشــد لذا بدينوســيله به نامبرده ابــالغ می گردد تــا چنانچه نســبت به نظريه 
مزبور اعتــراض دارد اعتراض خــود را ظرف مــدت ده روز از تاريخ نشــر اين آ گهی 
طبق مــواد 5 و 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال 1375 
 به دادگســتری شهرســتان خوانســار تســليم و ارائه نمايند. م الف: 1411794  

حبيب اکبری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خــودروی ســواری پراید ســایپا 141 آی 
 مدل 1384 به رنگ نقــره ای متالیک به شــماره پالک

 ایران 13-933 د 41 و شماره موتور 01316384 و شماره 
شاســی S1482284131639 و شناســه ملی خودرو 
IRPC841V03C131639 به نام خانم خدیجه خانی 
حبیب آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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مسمومیت 46 اصفهانی با مونوکسیدکربن تنها در یک ماه

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمونیت ۴۶ نفر با گاز مونوکسیدکربن 
در یک ماه اخیر خبر داد.فرهاد حیدری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در ۷ ماه نخست امسال،  
۸۹ نفر دچار مســمومیت با منوکســیدکربن شــدند. ۸۶ نفر از مصدومان بر اثر مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربین به صورت سرپایی یا بستری در بیمارســتان درمان شدند، اما ۳ نفر جان خود را از 
دست دادند.رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه مسمومیت های 
گاز گرفتگی تقریبا از پایان مهرماه و با کاهش دمای هوا بیشتر شد، افزود: طی این مدت ۴۶ مورد 
مسمومیت با مونوکسیدکربن به اورژانس اصفهان اطالع داده شد که ۶ نفر از مصدومان جان خود 
را از دست دادند.فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان به ایسنا گفت: مونوکسیدکربن را قاتل بی صدا می گویند چون نه می توانید متوجه حضور آن 
در بدن خود شوید و نه می توانید آن را استشمام کنید و یک گاز بی رنگ و بدون بو است. اما با دانستن 

عالئم، می توانید از مسمومیت با این گاز پیشگیری کرده و جان خود و خانواده تان را نجات دهید.
وی اضافه کرد: نداشتن تهویه مناســب یا بسته شدن دودکش ها باعث ســوختن ناقص وسایل 
گرمایشی شده و افراد را در معرض خطر مسمومیت با مونوکسیدکربن قرار می دهد. به همین دلیل 
همواره شاهد حوادث ناگوار گازگرفتگی هستیم که متاسفانه تعداد قابل توجهی از این حوادث منجر 
به مرگ شهروندان می شود.سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با اعالم اینکه وسایل 
گرمایشی در عین حال که موجب راحتی و آسایش مردم می شود، در صورت عدم رعایت نکات ایمنی 
می تواند موجب خسارات جبران  ناپذیری شــود، تاکید کرد: بهترین روش مقابله با این خطرات، 

پیشگیری و رعایت نکات ایمنی است.
 

مدیرکل نوسازی مدارس استان:

آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی بازنگری شود
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان درخصوص ضرورت بازنگری آیین نامه استقرار مدارس 
غیردولتی، گفت: آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی، فشار مضاعفی برای موسسان ایجاد می کند 
و با اتمام مدت سه سال تمدید استحکام ساختمان های آموزشی با کاربری مسکونی، دیگر صدور 

مجوزها قابل اجرا نیست. 
مجید نســیمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه قانون تاســیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی در سال ۱۳۹۵ مصوب شد و پیرو آن سال ۱۳۹۸ »آیین نامه استقرار 
مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محالت مختلف« تصویب و ابالغ شده است، اظهار 
کرد: مطابق با این آیین نامه، موضوع صدور مجوز ســاختمان مدارس منوط به انطباق مواد قانونی 
و آیین نامه های به روز کشور اســت.وی در خصوص یک اشــتباه قانونی در قوانین تصویب شده 
آیین نامه استقرار، افزود: بر اساس ماده ۶ این آیین نامه، ایمنی ساختمان های غیردولتی موجود و 
تایید استحکام بنای آن و ضوابط طراحی بناهای غیردولتی تازه ساخت در روندی قانونی سنجیده 
می شود،بنابراین  به هیچ عنوان یک بنای مورد اســتفاده با قدمت باال را نمی توان با آیین نامه های 
جاری و ملی مورد ارزیابی قرار داد و چنین امری غیرممکن است.مدیرکل نوسازی مدارس استان 
اصفهان تصریح کرد: اگر فردی درصدد احداث ســاختمان مدرسه جدید اســت، باید بعد از تهیه 
نقشه ها و طرح های معماری، طبق آیین نامه استقرار از سازمان نوسازی مدارس تاییدیه های الزم را 
دریافت کند، همچنین باید طی پنج تا ۱۰ سال آینده نیز مدرسه مورد بهره برداری قرار گیرد.وی ادامه 
داد: دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه ها، اداره کل نوسازی مدارس را مکلف کرده است که اگر 
بخواهیم ساختمان مسکونی با قدمت ۲۰ تا ۴۰ سال را به فضای آموزشی تبدیل کنیم، باید مطابق 
قوانین و مقررات ملی کشور عمل شود.نســیمی در خصوص ضرورت بازنگری آیین نامه استقرار 
مدارس غیردولتی، تاکید کرد: آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی، فشار مضاعفی برای موسسان 
ایجاد می کند و با اتمام مدت سه سال تمدید استحکام ساختمان های آموزشی با کاربری مسکونی، 

دیگر صدور مجوزها قابل اجرا نیست.

»صفر«؛ سهم اصفهان ازیک روز کامال سالم و بدون آلودگی

آسمانسیاه،زمینسیاهتر!

امروزه وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از کالن شهرها 
به ویژه اصفهان آنقدر پیچیده است که اگر به یک دهه 
گذشته نگاه کنیم، آلودگی هوای شهر اصفهان بیشتر در نیمه دوم سال و 
هم زمان با افزایش سرما و به دلیل پدیده وارونگی دما اتفاق می افتاد، اما 
طی سال های اخیر در نیمه نخست سال این کالن شهر با پدیده گردوغبار 
روبه رو است و وضعیت کیفی هوا به دلیل خشکسالی های متوالی، وزش 
بادهای نســبتا شــدید تا شــدید با فعالیت کانون های داخلی استان و 
اســتان های همجــوار در مناطق مختلف اســتان اصفهان بــا افزایش 
شــاخص های آالیندگی هوا وخیم تر شــده که این موضوع مهم نیازمند 
بررسی های دقیق کارشناسی و قانونی است.تعداد روزهای هوای پاک در 
اصفهان طی شش ماه گذشته»صفر« اســت.آمار و اطالعات موجود نیز 
نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا بیستم شهریورماه، تعداد روزهای 
هوای پاک در استان اصفهان »صفر« بوده است. طی سال گذشته روزهای 
قابل قبول و ســالم )زرد( ۱۲۱ روز، ناســالم برای گروه های حســاس 
)نارنجی( ۵۱ روز و ناسالم برای عموم )قرمز( نیز سه روز در استان اصفهان 
ثبت شده است، امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روزهای 
سالم و قابل قبول ۱۰۰ روز و ناسالم برای گروه های حساس ۶۸ و ناسالم 
برای عموم هفت روز برآورد شده که تعداد روزهای ناسالم )نارنجی( برای 
گروه های حساس و نیز ناسالم )قرمز( برای عموم افزایش داشته است.

همچنین بر اســاس آمارها، از ابتدای مهر تا بیست وسوم آبان ماه امسال 
تعداد روزهای بسیار ناسالم برای عموم )قرمز( یک روز، هوای ناسالم برای 
گروه های حســاس )نارنجی( ۲۶ روز، وضعیت کیفی هوای قابل قبول 
)زرد( ۲۵ روز و تعداد روزهای پاک در استان اصفهان فقط »یک« روز ثبت 

شده است.

تشدید آلودگی اصفهان با استقرار 70 درصد صنایع بالقوه آالینده
داریوش گل علیزاده، سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه با انباشت 
آالینده ها که منشأ انتشار آن ها به طور عمده صنایع و منابع متحرک است 
و نقش بخش خانگی نیز دور از انتظار نیست، می گوید: در نیمه دوم سال 
با پدیده وارونگی دمایی مواجه می شــویم، اســتقرار بیش از ۷۰ درصد 
صنایع بالقوه آالینده در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و انتشار و تجمیع 
آالینده ها، منجر به تشــدید آلودگی هوای این کالن شهر می شود.وی در 
خصوص منشأ آالیندگی ها در کالن شهر اصفهان، اظهار می کند: در فصول 
تابستان با ترکیبات آلی فرار ناشی از انتشــارات بخارات بنزین و نیترات 
نیتروژن مواجه هستیم. با قرارگیری در وضعیت گرمای شدید خورشید 
به عنوان آالینده ثانویه ازن تشــکیل می شود که در پایتخت طی سه سال 
و در کالن شــهر اصفهان در دو سال اخیر شــاهد معضل این نوع آلودگی 

هوا در تابستان هستیم.سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیســت می افزاید: با دو شــیوه می توانیم آالیندگی های 
اولیه را نظارت کنیم و کاهش دهیم، بنابراین با اجرای طرح کنترل انتقال و 
بازیافت بخارات بنزین در جایگاه ها و انبارها و پایش نشت بخارات بنزین 
خودروها می توانیم این میزان از آالیندگی ها را کاهش دهیم.گل علیزاده با 
بیان اینکه طی دو تا سه سال اخیر شــاهد بودیم که در کالن شهر اصفهان 
شرایط مناسبی در مورد آالیندگی های گازی در نیمه دوم سال نداشته ایم، 
می گوید: پایش های شبانه روزی بســیار مناسبی در استان حتی با ورود 
قوه قضاییه برای برخورد با صنایع آالینده که با نبود سیستم های کنترلی و 
نبود رعایت حد استانداردها در طول شب به فعالیت مشغول بودند، اجرایی 
شده است.وی با اشــاره به اینکه طرح تهویه هوای مناسب در اصفهان به 
شیوه صحیح اجرایی نشده اســت، اظهار می کند: بارگذاری های بیش از 
ظرفیت در اصفهان با ظرفیت های اکولوژی منطقه سازگاری ندارد و با ورود 
حوزه های مختلف صنعتی، طرح تهویه هوای مناسب به شیوه های صحیح 
اجرایی نشده است.سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست می افزاید: استقرار کارگاه های آجرپزی یکی از دالیل میزان 
شاخص آلودگی های هوای اصفهان است؛ میزان بارگذاری ها در جهان با 

مباحث اندازه قدرت تهویه هوا صورت می گیرد.

بحران آب از دالیل اصلی آلودگی هوا در اصفهان است
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه امسال شاهد تقویت کانون های جدید نقطه ای 
ناشــی از نبود کشــت نزدیک به صد هزار هکتار اراضی در مسیر رودخانه 
زاینده رود هستیم، می گوید: با نبود بارندگی در سال های اخیر، صددرصد 
مساحت استان درگیر خشکسالی شده است و با شدیدترین شرایط کم آبی 
در این مدت مواجه هستیم.وی وضعیت کم آبی استان اصفهان را جدی 
می داند و اظهار می کند: میانگین بارش ها در سال زراعی گذشته به نسبت 
بلند مدت، ۵۰ درصد کاهش داشته است و نیازمند چاره اندیشی و حمایت 
ویژه توسط مسئوالن کشوری هســتیم.مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان با اشاره به اینکه مطابق آخرین مدل خروجی هواشناسی استان 
اصفهان طی پاییز امسال، اصفهان همچنان درگیر خشکسالی خواهد بود، 
می افزود: پیش بینی شده است که بارش های پاییزی امسال اصفهان با 
تاخیر شروع می شــود و مطابق با مطالعات سازمان هواشناسی، اواسط 
آذرماه سرآغاز بارش باران ها خواهد بود.وی با بیان اینکه افزایش میزان 
تبخیر سطحی، وزش بادهای فصلی، کاهش رطوبت خاک و افزایش دمای 
هوا در فصول تابستان سبب تشدید شرایط خشکسالی در این مدت شده 
است، تصریح می کند: با خشکی رودخانه زاینده رود حدود صد هزار هکتار از 
اراضی در اطراف رودخانه کشت نشده است.شیشه فروش با اشاره به اینکه 
بر اساس گزارش ها سازمان محیط زیست استان اصفهان تعداد روزهای 
هوای آلوده از ابتدای ســال جاری تا ابتدای آبان ماه را ۹۰ روز اعالم کرد و 
می گوید: این تعداد روزهای آلوده به علت کانون های گردوغبار در اصفهان 

و شهرهای اطراف به ثبت رسیده است.

با مسئولان جامعه

سرپرســت روابط عمومی ســازمان انتقال خون 
 O استان اصفهان از نیاز به اهدای خون گروه های
مثبت و A منفی خبر داد.فرشته آرامش اظهار کرد: 
ذخیره خون استان اصفهان در حال حاضر برابر با 
پنج روز اســت؛ در صورتی که ذخیره خون مناسب 
شش روز و حالت ایده آل ذخیره خون ۱۰ روز است.

وی با بیان اینکه مراجعه به سازمان انتقال خون با 

توجه به شرایط آب وهوایی و افزایش بیماری های 
ویروسی کاهش یافته است، افزود: درحال حاضر 
نیازمند افزایش در تمــام گروه های خونی به ویژه 

گروه های خونی O مثبت و A منفی هستیم.
سرپرســت روابط عمومی ســازمان انتقال خون 
اســتان اصفهان تصریح کرد: با افزایش عمل های 
جراحــی و افزایش مصرف خــون و فرآورده های 
خونی در بیمارستان ها مواجه هســتیم و با توجه 
به نیاز مســتمر بیمــاران به خــون و فرآورده های 
خونی، شــهروندان اهدای خون را در دســتور کار 
خود قرار دهنــد.وی با بیان اینکــه هر واحد خون 

اهدایی تبدیل به ســه فرآورده می شود و حداقل 
نیاز به خون و فرآورده های خونی سه بیمار را پاسخ 
می دهد، ادامــه داد: اهدای خــون باید به صورت 
مستمر انجام شود، مردان چهار بار و زنان سه بار در 
سال می توانند نســبت به اهدای خون اقدام کنند.

آرامش خاطرنشان کرد: در مراکز اهدای خون همه 
پروتکل های بهداشــتی با حفظ فواصل اجتماعی 
و تکریــم ارباب رجوع رعایت می شــود و به منظور 
کاهش زمان انتظــار، اهداکننــدگان می توانند از 
طریــق ســامانه nobatdehi.ibto.ir ثبت نام و 

سپس به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

روابط عمومی انتقال خون استان خبر داد:

نیاز به گروه های خونی O مثبت و A منفی در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان خبرداد:

دستگیری سارقان منزل در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارقان منزل در عملیات کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و کشف ۴۰ میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفیگاه آنان 
خبرداد.سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: در پی شکایت چندین نفر از شهروندان ساکن در حوزه 
جنوب شهرستان اصفهان مبنی بر سرقت اموال از منازل آن ها، بررسی موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان 
پس از بررسی دقیق محل های وقوع سرقت و انجام یک ســری اقدامات هوشمندانه پلیسی و 
همچنین تحقیقات علمی صورت گرفته ســرانجام رد پای یک باند ۶ نفره از سارقان سابقه دار که 
در زمینه سرقت از منازل مردم فعال بودند را به دست آوردند.جانشــین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان گفت: با تالش شبانه روزی و رصد هوشــمندانه کارآگاهان، مخفیگاه ۳ نفر از این افراد در 
اصفهان و باقی مانده آن ها در یکی از اســتان های مجاور شناســایی و پس از هماهنگی با مرجع 
قضایی به صورت همزمان طی دو عملیات ضربتی تمامی آن ها در مخفیگاه هایشان دستگیر و به 
پلیس آگاهی استان منتقل شدند.وی بیان کرد: در بازرســی از مخفیگاه متهمان ۲۰ عدد فشنگ 
جنگی، مقادیر قابل توجهی انواع طالجات، ۲ دستگاه تلویزیون، یک دستگاه مانیتور، یک دستگاه 
پرینتر، ۲ دستگاه دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری، یک دســتگاه لپ تاپ، یک دستگاه تبلت 
و تعدادی ساعت مچی، بدلیجات، گوشــی تلفن همراه و تعدادی اسناد و مدارک هویتی سرقتی 
کشف شد.سردار هاشمی فر تصریح کرد: ســارقان در تحقیقات صورت گرفته تا کنون به ۳۵ فقره 
سرقت از منازل اعتراف کردند که ارزش اموال مسروقه برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۴۰ میلیارد 
ریال برآورد شده است.جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به تحویل متهمان به 
مرجع قضایی خاطرنشان کرد: در این رابطه تعدادی از مال باختگان شناسایی شده و تالش برای 

شناسایی سایر مال باختگان کماکان ادامه دارد.
 

رییس پلیس فتای استان اصفهان بیان کرد:

افزایش هک صفحات اینستاگرام
رییس پلیس فتای استان اصفهان از افزایش گزارش های هک شدن صفحات افراد در اینستاگرام 
به علت استفاده از رمزهای عبور ساده و غیر ایمن خبر داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: 
اخیرا شاهد گزارش های زیادی از هک شدن صفحات افراد در اینستاگرام هستیم که عامل اصلی 
آن انتخاب رمز های عبور ساده، همچون شماره تلفن همراه اســت.وی افزود: دارندگان صفحات 
اینستاگرام با انتخاب رمز عبور ســاده و عدم توجه به تنظیمات امنیتی و فعال نکردن احراز هویت 
دو مرحله ای راه را برای نفوذ هکر ها به گوشی خود باز می کنند و به راحتی هک می شوند.سرهنگ 
مرتضوی تصریح کرد: مجرمان پس از دسترسی به حســاب کاربری افراد در اینستاگرام، اقدام به 
ارسال پیام هایی مبنی بر درخواست کمک مالی با ذکر مبلغ و شماره کارت به تمامی دوستان و دنبال 
کننده های قربانی می کنند یا با بارگذاری تصاویر و محتوای نامناســب موجب هتک حیثت افراد 
می شوند.رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی از 
تنظیمات امنیتی برخودار هستند، اما شاهد این هستیم که شهروندان به دلیل نا آگاهی و عدم توجه 
به تنظیمات امنیتی با هک شدن حساب های کاربری خود مواجه می شوند که الزم است برای مصون 
ماندن از این آسیب ها قبل از استفاده از هر پیام رسان یا شــبکه های اجتماعی در فضای مجازی 
تنظیمات امنیتی آن را انجام دهند و رمز هایی که در بستر اینستاگرام استفاده می کنند از حروف ارقام 
و عالئم به صورت ترکیبی باشد و حتما احراز هویت دو مرحله ای را فعال کنند.وی خاطرنشان کرد: 
 www.cyberpolice.ir مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا نیز به صورت ۲۴ ساعته به نشانی
آماده دریافت گزارشات شهروندان در فضای مجازی است و شهروندان می توانند از مطالب آموزشی 
این سایت استفاده کرده و در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک و مجرمانه آن را از طریق لینک 

سامانه پاسخگویی به فوریت های سایبری، با ما در میان بگذارند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی؛

تازه های نشر جهاد دانشگاهی 
اصفهان رونمایی می شود

انتشــارات جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان به 
مناســبت هفته کتاب، کتاب خوانی و کتابدار از 
۵ اثر تازه خود رونمایی می کند.کتاب »تجارت 
ســیار« در حوزه مدیریت بازاریابــی و فناوری 
اطالعات، دو کتاب »خانه های هوشمند: گذشته 
حال و آینده« و »معماری ســایبرنتیک )تفکر 
اطالعاتی و طراحی دیجیتال(« در حوزه معماری 
و طراحی، کتاب »شــهر به اندازه هوشــمند« با 
موضوع طراحی شــهری و کتاب »دستور زبان 
انگلیسی strike« تازه ترین عناوین چاپ شده در 
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان هستند.
نفیسه باقری، مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان به ایســنا گفت: امــروزه مفهوم 
تجارت سیار با توجه به فضای رقابتی دیجیتالی و 
پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات محبوبیت 
زیادی پیداکرده است و کتاب »تجارت سیار«  با  
طرح مباحث جامع و ارائه مورد کاوی و نمونه های 
به روز در زمینه کاربرد تجارت سیار در کسب وکارها 
به خوانندگان این حوزه کمــک می کند تا درک 
بهتری از مفاهیم تجارت ســیار پیدا کنند.وی با 
اشاره به »معماری ســایبرنتیک« تصریح کرد: 
پیشرفت های فناوری در سال های گذشته باعث 
توجه معماران به ابزارهای منحصربه فرد و توسعه 
روش های جدید نیز شده است. ازاین رو کتاب 
»معماری سایبرنتیک )تفکر اطالعاتی و طراحی 
دیجیتال(« تالیف »کاملیو آندرس سیفوئنتس 
کوئین« با ترجمه امیر بهــزاد برومند جزی، با 
توضیح رابطه بین استفاده از فناوری اطالعات 
در بخش طراحی و درک مسائل معماری برای 
دانشــجویان معماری و محققان عالقه مند به 
درک چشــم انداز تحوالت اخیر معماری بسیار 
کاربردی و خواندنی خواهد بود.مدیر انتشارات 
جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه 
پیشــنهاد کتاب »خانه های هوشمند: گذشته 
حال و آینده« به مخاطبان خــود برنامه ریزی 
برای شهری اســت که به اندازه کافی هوشمند 
باشد، ادامه داد: امیر بهزاد برومند جزی به همراه 
رسول صادقی مولفان این کتاب در این اثر در پی 

آن هستند .

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

رانندگی تهاجمی در معابر لغزنده باعث افزایش ضریب تصادفات می شود
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: یکی از عواملی که موجب افزایش ضریب تصادفات به ویژه واژگونی خودروها می شود، رانندگی 
تهاجمی در معابر لغزنده در اثر بارندگی باران است.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه پای بندی به اصول رانندگی تدافعی و پرهیز از رانندگی تهاجمی، یکی 
از راه های کاهش سوانح و تصادفات رانندگی در کشور است، اظهار کرد: رانندگی تهاجمی همیشه خطرناک است، اما این گونه رانندگی در شرایط بارندگی خطرات 
بیشــتری دارد و به دلیل لغزنده بودن معابر باعث افزایش ضریب تصادفات به ویژه واژگونی خودرو ها می شود.وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینکه رانندگان 
وسایل نقلیه باید هنگام بارندگی، مه و کوالک از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که برحســب مورد برای پرهیز از خطر یا تصادف ضرورت دارد، بکاهند و با سرعت 
مطمئن حرکت کنند.رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: رانندگی تدافعی یعنی پیوسته خیال کنیم خطری در کمین است؛ تمام 
جوانب پیشــگیرانه و منطقی در برابر بروز ســوانح و تصادفات رانندگی چه از جانب خودمان چه از جانب دیگران از اصول رانندگی تدافعی است.وی اضافه کرد: 
سرعت مطمئنه در بسیاری از مواقع با توجه به شرایط می تواند کمتر از سرعت مجاز و حتی به یک کیلومتر بر ساعت نیز برسد، رانندگان در شرایط بارانی به ویژه در 
بارندگی های اولیه بسیار هوشیار باشند، رعایت سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، توجه کامل به جلو حین رانندگی از ویژگی های رانندگی تدافعی است که باید 

رانندگان در تمام زمان ها و مکان ها به ویژه در شرایط بارندگی رعایت کنند.

عکس: مشرق نیوز

حیوانات 
تلف شده در 

خشکسالی کنیا
الشــه حیوانــات کــه در اثر 
خشکســالی در جنــوب کنیا 

جان خود را از دست داده اند.



پرهیز کی روش از دعوت بازیکن بیست وششم انتقادهای بسیار زیادی را به دنبال آورده است.یکی از موضوعات گیج کننده ای که همچنان برای اهالی فوتبال در 
ایران مجهول باقی مانده، این است که چرا کارلوس کی روش از امکان قرار دادن ۲۶بازیکن در فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی استفاده نکرد 
و فهرستش را با فقط ۲۵بازیکن بست. خیلی ها منتظر بودند که شــاید کی روش در آخرین فرصت ها نفر بیست وششم را هم به اردو فرا بخواند، اما گویا دیگر 
خبری نیست. خودش در تهران گفت فهرست مورد نظر نهایی است و البته کل تیم هم به قطر اعزام شد و خالص.پرهیز کی روش از دعوت نفر ۲۶انتقادهای 
بسیار زیادی را به دنبال آورده است، چرا که حداقل حسن استفاده از این ظرفیت آن بود که یک فوتبالیست جوان به قطر برود و کسب تجربه کند یا دست کم 
در اتمسفر یک میدان بزرگ قرار بگیرد. کی روش اما این فرصت را از تیم ملی ایران گرفت و البته که زیان فنی، تنها ضرر رویکرد او نبوده است. براساس قوانین 
فیفا، از روز اول برپایی اردوهای جام جهانی، به باشگاه های بازیکنان حاضر در مسابقات روزانه ۱۰هزار دالر پرداخت می شود. به این ترتیب اگر یک بازیکن از 
لیگ برتر به اردوی تیم ملی دعوت می شد و حتی ما در همان مرحله گروهی اوت می شدیم، باشگاه آن بازیکن ۱۸۰هزار دالر )حدود ۶.۵میلیارد تومان( از فیفا 

پاداش می گرفت، اما کی روش به دالیل نامشخص این فرصت را از فوتبال ایران گرفت.

ضربه ۶ میلیاردی »کی روش« به فوتبال ایران
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قطر ، آخرین جام جهانی من خواهد بود
دروازه بان باشگاه یوونتوس و تیم ملی لهستان از قطر به عنوان آخرین حضورش در جام جهانی خبر 
داد.وویچخ شزنی در تلویزیون لهستان گفت: امروز نمی توانم تصور کنم که در سال ۲۰۲۶ با همان آتش 
احساسی که اکنون در فوتبال دارم، بازی خواهم کرد. این بدان معناست که قطر به طور حتم آخرین جام 
جهانی ام خواهد بود.شزنی سال ها دروازه بان تیم ملی لهستان بوده است. او در جام ملت های اروپا 
۲۰۱۲، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ حضور داشته و در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز دروازه بان لهستان بود.دروازه بان تیم ملی 
لهستان افزود: تا یورو ۲۰۲4 زمان زیادی باقی نمانده و می توانیم آماده شویم. البته خیلی پیر نشدم 
که اکنون بخواهم درباره پایان بازی های ملی فکر کنم. با این وجود چهار سال بعد زمان طوالنی است. 
شاید چیزی تغییر یابد. احساس می کنم قطر آخرین جام جهانی ام است. پس از آن نیز شاید بتوانم 
دو سال دیگر هم بازی کنم. نمی توانم هیچ قولی دهم اما این احساسی بود که پس از بازی با سوئد 
به من دست داد.شزنی در ادامه اظهار داشت: نمی خواهم تصور کنم که آخرین بازی های ملی  ام را در 
قطر پیش رو دارم. می خواهم که این یک تورنمنت ویژه باشد. امیدوارم بازی فینال آخرین حضورم در 

جام جهانی باشد یا حتی بازی رده بندی!
 

پازل عربستان در جام جهانی تکمیل شد
رسانه عربستانی از آمادگی کاپیتان تیم ملی این کشور برای جام جهانی خبر داد.تیم ملی فوتبال عربستان 
به عنوان یکی از ۶ تیم آسیایی در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضور دارد.سلمان الفرج، ستاره تیم 
ملی عربستان که در بازی دوستانه ایسلند مصدوم شــده بود نگرانی سعودی ها را قبل از جام جهانی 
برانگیخت.اما نشریه »الریاضیه« عربستان خبر تیتر یک چاپ اخیرش را به آمادگی ستاره عربستان 
اختصاص داد و نوشت: سلمان الفرج مشکلی برای حضور در اولین بازی جام جهانی مقابل آرژانتین 
ندارد. با آمادگی الفرج پازل رنار تکمیل شد.تیم ملی عربستان در گروه سوم با تیم های ملی آرژانتین، 

لهستان و مکزیک رقیب است. اولین بازی سعودی ها سه شنبه آینده مقابل یاران مسی است.
 

تنها نگرانی »سلسائو« قبل از آغاز جام جهانی
مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال برزیل هنوز به شرایط بازی نرسیده است و به صورت انفرادی تمرین 
می کند.به نقل از اکیپ، مارکینوش یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال برزیل است که 
تیته حساب ویژه ای روی او باز کرده است.این مدافع باتجربه در دیدار اخیر پاری سن ژرمن برابر اوسر 
در لیگ فرانسه دچار کشیدگی عضله شد و به همین خاطر هنوز موفق به حضور در تمرین گروهی تیم 
ملی فوتبال برزیل نشده است.طبق اعالم روزنامه اکیپ، مارکینوش به صورت انفرادی تمرین می کند 
و این باعث شده تا نگرانی و ترس در اردوی  تیم ملی فوتبال برزیل به وجود آید.البته روزنامه گلوبو 
اسپورت برزیل امیدوارانه به این موضوع نگاه کرده و اعالم کرد که مارکینوش مشکلی برای همراهی 
تیم ملی فوتبال برزیل در بازی آغازین جام جهانی نخواهد داشت.تیم ملی فوتبال برزیل با هدایت 
تیته یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. برزیل در گروه هفتم 

با تیم های صربستان، سوئیس و کامرون هم گروه است.
 

شوک به فرانسه در آستانه جام جهانی!
ســتاره تیم ملی فرانســه قبل از جام جهانی مصدوم شــده و هافبک الیپزیش با بدشانسی غیر 
منتظره ای مواجه شد. کریستوفر انکونکو به دلیل آسیب دیدگی، فرصت حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ 
را از دست داد. به گزارش اســکای، انکونکو که در جریان تمرین تیم ملی فرانسه دچار مصدومیت 
شد، پس از انجام بررسی های بیشــتر دریافت که نمی تواند یکی از ۲۶ مهره دیدیه دشان در جام 
جهانی پیش رو باشد.گفتنی است که فرانســه در گروه D جام جهانی قطر، با دانمارک، استرالیا و 

تونس هم گروه است. 

جا مانده های ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛

این چندنفر

 تیم ملی فوتبال ایران با ۲۵ بازیکن راهی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر شد که به علت انتخاب یک بازیکن کمتر نسبت به حد 
نصاب تعیین شده از سوی فیفا، سواالت زیادی برای اذهان عمومی به وجود 
آمده است. هنوز مشخص نیست چرا کارلوس کی روش یک بازیکن کمتر 
نسبت به سایر تیم های ملی حاضر در جام جهانی انتخاب کرده است!اگر چه 
در جام جهانی فرصت حضور در میدان به همه بازیکنان نمی رسد؛ اما تیم های 
ملی همیشه از تمام ظرفیت خود برای انتخاب بازیکنان استفاده می کنند. 
موضوع وقتی عجیب تر می شود که بدانیم در جام های جهانی ۲۰۱4 و ۲۰۱۸ 
که تیم ها قادر به انتخاب ۲۳ بازیکن بودند، کی روش ۲۳ بازیکن اصلی و یک 
بازیکن رزرو را با خود به جــام جهانی می برد.عالوه بر ایــن، انتخاب چهار 
دروازه بان برای جام جهانی برخالف تمام تیم های ملی حاضر در مسابقات به 
جز سوئیس و تونس، سواالتی برای برای اهالی فوتبال به وجود آورده است.

با مصدومیت امید ابراهیمی به عنوان یکی از ملی پوشانی که احتماال در صورت 
آمادگی می توانســت در جام جهانی به میدان برود، اینطور تصور می شد که 
حضور یکی از هافبک های دفاعی به جای او مسجل شده است.در کنار این 
مسائل، کی روش طی روزهای گذشته چندین بازیکن را بعد از حضور مستمر 
در تمرینات تیم ملی کنار گذاشت و در نهایت تیم ملی با یک بازیکن کمتر راهی 
جام جهانی شــد.در اردوهای اخیر بازیکنانی مانند نورافکن، سرلک، فالح، 
اخباری، محبی، حردانی، مهدی پور، سهرابیان و خدابنده لو در تمرینات حضور 
داشتند و این گمان می رفت که سرمربی تیم ملی نیم نگاهی هم به عملکرد 
لژیونرهایی مانند حســین زاده، زاهدی و علیپور داشته باشد.در این گزارش 
نگاهی به عملکرد تعــدادی از بازیکنان شــاغل در ایران و خارج از کشــور 

داشته ایم که بخت حضور در جام جهانی را داشتند.

امید نورافکن
نورافکن در دوران مربیگری اســکوچیچ در تیم ملی ایران تبدیل به یکی از 
مهره های اصلی تیم ملی شد و حتی به علت اعتماد باالی اسکوچیچ به این 
بازیکن در پســت دفاع وســط هم به میدان رفت؛ اما با شروع فصل جدید 
فوتبال ایران ابتدا در ســپاهان جایگاه خود را برای مدتی از دســت داد و در 
نهایت مقابل اروگوئه ۲۱ دقیقه بازی کرد و در دیدار با ســنگال بازی نکرد. در 
نهایت نورافکن که تا آخرین روزهای اردوی تیم ملی در تهران حضور داشت، از 
جام جهانی بازماند. نورافکن در هشت دیدار از ۱۰ دیدار ایران در انتخابی جام 

جهانی به میدان رفته بود و یک بازی را هم به علت محرومیت از دست داد.

میالد سرلک
یکی از ســوال برانگیز ترین انتخاب ها، کنار گذاشــتن ســرلک بود. دراگان 
اسکوچیچ در انتخابی جام جهانی به سرلک میدان داد و او همواره از بازیکنان 
دعوت شده به تیم ملی بود. در دوران مربیگری کارلوس کی روش هم سرلک 
به عضویت تیم ملــی در آمد و تا آخرین هفته  در تمرینــات تیم ملی بود. با 
مصدومیت امید ابراهیمی این احتمال می رفت که سرلک به طور قطع راهی 

جام جهانی شود؛ اما کی روش سرلک را کنار گذاشت.

محمد محبی

وینگر جوان اســتقالل برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی در جام جهانی از 
پرتغال به ایران برگشــت و در لیگ برتر هم عملکرد خوبی در میان وینگرها 
داشت و توانست در ۱۱ بازی برای استقالل 4 بار گلزنی کند. محبی در اردوهای 
ارزیابی هم به میدان رفت؛ اما کی روش در چهارمین مرحله آماده سازی او 
را خط زد تا محبی که مدتی در دوران ویلموتس به تیم ملی دعوت شــده و 
از نفرات اصلی بود، جام جهانی را از دســت بدهد. محبی در دوره مربیگری 

اسکوچیچ هم هیچ گاه به تیم ملی دعوت نشد.

سامان فالح
جوان ترین مدافع حاضر در اردوهای تیم ملی در آخرین لحظه از تیم ملی کنار 
رفت. کی روش حدود پنج هفته این بازیکن را زیر نظر داشــت و او از نفرات 
ثابت در اردوی تیم ملی بود و اگر به جام جهانی می رفت، تبدیل به جوان ترین 
فوتبالیست ایران در این رقابت ها می شد. وی در نهایت روی نام او هم خط 

قرمز کشید.

محمدرضا اخباری
دروازه بان باتجربه تراکتور تــا آخرین روزهای اردوی تیم ملــی با بیرانوند، 
حسینی و نیازمند رقابت می کرد و در نهایت همانند سال ۲۰۱۸ جام جهانی را در 
آخرین لحظات از دست داد تا حسرت حضور در این رقابت ها بر دل او بماند.

امیرحسین حسین زاده
وینگرجوان شــارلوای بلژیک خیلی دیر در این تیم جا افتاد و در مدت زمان 
اخیر بیشــتر از علی قلی زاده، هم تیمی ملی پوش خود بازی می کرد ؛اما به 

علت شــناخت اندک کی روش از این بازیکن، در نهایت حســین زاده جام 
جهانی را از دست داد. حسین زاده در دوران مربیگری اسکوچیچ به عضویت 
تیم ملی در آمد و برای دقایقی هم در دیدار مقابل کره جنوبی، لبنان و الجزایر 

به میدان رفت.

مهدی قائدی
تکنیکی ترین فوتبالیست ایران دو سال قبل ستاره بی چون و چرای لیگ برتر 
ایران بود؛ اما رفت و برگشت او به استقالل منجر به افت این بازیکن شد. با 
این حال کی روش در بدو ورود به ایران او را به تیم ملی دعوت کرد و حتی با 
تماشای تکنیک این بازیکن، او را »مسی کوچک« نامید ولی دیگر او را به تیم 
ملی دعوت نکرد. در نهایت قائدی جام جهانی ۲۰۲۲ را در نتیجه انتخاب های 

اشتباه از دست داد.

مهدی مهدی پور
هافبک وسط اســتقالل هم در چند هفته اخیر توجه کی روش را جلب کرده 
بود. او مدتی در تمرینات بود ولی به علت تعداد باالی هافبک ها، از تیم ملی 
کنار رفت. او شاید در سال ۲۰۲۶ هم شرایط ســنی مناسب برای حضور در 
این رقابت ها را نداشته باشد.مدافع راست جوان استقالل بیش از این که از 
کی روش ناراحت باشد، باید از ساپینتو دلخور باشد چرا که سرمربی پرتغالی 
استقالل از ابتدای فصل جاری او را نیمکت نشین کرد و حردانی هم به علت 
بازگشت رامین رضاییان به تیم ملی و حضور صادق محرمی، جایی در تفکرات 
کی روش نیافت.در بین اهالی ورزش، نورافکن و سرلک بیشترین شانس را 

برای حضور در تیم ملی داشتند که در نهایت هر دو خط خوردند.

خبر روز

حرکت جنجالی »سردار« جهانی شد!
صفحه اینستاگرام 4۳۳ ویدئویی از درگیری سردار آزمون در بوندسلیگا منتشر کرد.ماجرای درگیری 
سردار از این قرار بود که بازیکن مصدوم تیم رقیب بایر لورکوزن مشغول وقت کشی بود و لژیونر ایرانی 
تالش کرد او را از زمین خارج کند که این موضوع باعث جنجال شد. پس از حرکت سردار،داور به او 
کارت زرد داد و صفحه اینستاگرامی 4۳۳ هم با پخش ویدئوی این اتفاق از مخاطبان خود پرسید 

آیا او مستحق کارت زرد بوده است؟
 

شانس قهرمانی ایران در جام جهانی؟!
سایت ترانسفر مارکت پیش بینی خود از قهرمان جام جهانی را منتشر کرده است.در حالی که تنها چند 
روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده سایت ترانسفرمارکت پیش بینی خود از تیم های مدعی قهرمانی در 
این مسابقات را منتشر کرده است.این سایت از تیم های آرژانتین، برزیل و فرانسه به عنوان شانس 
های اصلی قهرمانی یاد کرده و شانسی برای قهرمانی ایران قائل نشده است.البته ایران در این میان 

تنها نیست و طبق پیش بینی این سایت ۱۰ تیم هیچ شانسی برای قهرمانی در این مسابقات ندارند.
 

نخستین شکست فصل بارسا با درخشش ستاره ایرانی
تیم فوتسال پالما در هفته هشتم لیگ فوتسال اسپانیا، میزبان بارسلونای صدرنشین بود و توانست با 
نتیجه 4 بر ۲ قهرمان فصل گذشته لیگ اسپانیا را شکست دهد و نخستین شکست فصل این تیم را رقم 
بزند.در این بازی، حسین طیبی، ملی پوش ایرانی پالما در دقیقه ۱۶ نیمه دوم، گل سوم تیمش را وارد 
دروازه حریف کرد.در جدول، بارسلونا با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و پالما با ۱۶ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

 

جایگاه ویژه »طارمی« در پرتغال
رسانه معتبر آماری ستاره تیم ملی ایران را قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ سوژه خود قرار داد.تیم ملی فوتبال 
کشورمان در آخرین بازی دوستانه اش قبل از آغاز مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در دوحه به مصاف 
تونس رفت.مهدی طارمی یکی از آماده ترین بازیکنان تیم ملی کشورمان برای حضور در مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲ به شمار می آید.در همین رابطه سایت »هواسکورد« با انتشار آمار فوق العاده طارمی قبل 
از جام جهانی از این ستاره ایرانی تمجید کرد.طبق اعالم این رسانه معتبر طارمی با زده ۶ گل در این فصل 
از لیگ پرتغال در رده چهارم بهترین گلزنان لیگ قرار دارد.ستاره ایرانی با ۵ پاس گل بهترین پاسور لیگ 
پرتغال لقب گرفت. طارمی با ۳۸ شوت موفق به دروازه رقبا، در رده سوم بهترین شوت زنان لیگ قرار 
گرفت. همچنین ستاره سابق پرسپولیس با کسب امتیاز 7.۵۶ از مجموع تمام بازی های فصل لیگ 

پرتغال در رده سوم بهترین بازیکنان فصل ایستاد.
 

عصبانیت »کی روش« از یک خبرنگار؛ چه قدر پول گرفتی؟
در نشست خبری سرمربی تیم ملی، سماجت و رفتار سیاسی خبرنگار انگلیسی اسکای  اسپورت در 
طرح سواالت سیاسی با واکنش هوشمندانه کارلوس کی روش همراه شد.این خبرنگار که با وجود طرح 
ادعایی درباره فشار به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی برای سکوت در مقابل اتفاقات اخیر در ایران، با پاسخ 
کی روش روبه رو شده بود، با سماجت و در حالی که میکروفن در اختیار خبرنگار دیگری بود به سوال های 
سیاسی خود ادامه داد و در سوالی توهین آمیز به کی روش گفت: سرمربیگری تیم کشوری که حقوق 
زنان در آن رعایت نمی شود، چه منفعتی برای شما دارد؟کی روش در واکنش به این صحبت ها گفت: 
شما که خبرنگار یک کمپانی خبری خصوصی هستید چه مبلغی برای این سوال دریافت می کنید؟ 
لطفا حرف و یا اقدامی که من نکرده ام را به من منتسب نکنید.پس از این صحبت ها و با اتمام نشست 

خبری، کی روش خطاب به این خبرنگار گفت:به حرف های من فکر کنید!

مستطیل سبز

هافبک برزیلی:

شاید انگلیس بتواند ایران 
را شکست دهد

فابیو جانواریو معتقد اســت که فقط انگلیس 
می توانــد ایــران را در دور گروهی جام جهانی 
شکست دهد.فابیو جانواریو، هافبک برزیلی که 
سابقه سال ها بازی در فوتبال باشگاهی ایران را 
دارد، در گفت و گوی تصویری با تلویزیون ایران 
از شانس باالی کشورش برای فتح جام جهانی 
۲۰۲۲ خبر داد. او همچنین اعالم کرد که یکی از 
حامیان ایران در قطر خواهــد بود.جانواریو در 
مورد گروه B جام جهانی و شرایط ایران در آن 
گفت: در گروه ایران تیم های باکیفیت باالیی 
حضور دارند. فکر می کنم شاید انگلیس بتواند 
ایران را ببــرد ولی بقیه بازی هــا را نمی دانم.

وی با ابراز امیدواری نســبت به قهرمانی تیم 
ملی کشورش در این دوره از جام جهانی تاکید 
کرد: ما تیم خوبی داریم و می خواهیم همه را 
شــگفت زده کنیم. برزیل بازیکنان باکیفیتی 
دارد و در رنکنیگ فیفا اول اســت. تمام سعی 
برزیل کسب قهرمانی ششم است هر چند این 
یک کار سخت به شمار می رود. در ادوار قبلی 
پیش آمده که خوب باشیم ولی نتوانیم قهرمان 
شــویم ولی االن به بازیکنان اعتمــاد داریم.

هافبک برزیلی سابق اســتقالل و سپاهان در 
مورد رویارویی احتمالی برزیــل با اروگوئه در 
مرحله یک هشتم نهایی که یک دیدار خاص 
برای مردم کشورش خواهد بود ،گفت: معتقدم 
که ما خیلی از اروگوئه قوی تر هستیم و اینکه 
نمی توان اتفاقاتی کــه در جام جهانی رخ می 

دهد را پیش بینی کرد.

فوتبال جهان

وز عکس خبر ر

یک ادعای جنجالی 
 دیگر علیه قطر؛

 هوادار قالبی خریدید!
ادعا شــده اســت که بــرای این که 
خیابان های دوحه پــر از طرفداران 
کشــورهای مختلف به نظر برســد، 
قطری ها به طرفــداران قالبی پول 
داده اند تا خود را طرفدار کشورهای 

دیگر نشان دهند!

صفحه رســمی جام جهانی، تصویری جالب از ورود ایران به دوحه منتشر کرده 
است.ایران در حالی اولین جلسه تمرینی خود در دوحه را برگزار کرد که شاگردان 

کارلوس کی روش، از نزدیک ترین مبدأ راهی قطر شدند.
در لحظاتی که پرواز قطر ایرویز در فــرودگاه بین المللی حمد فرود آمد، عکاس 
گتی ایمیج نیز منتظر بازیکنانی بود که با لباس فرم رسمی و صورت های خندان، 

خود را در لیست نهایی سرمربی پرتغالی قرار داده بودند.
علیرضا بیرانوند، چهره شناخته شده تیم ملی که ابتدا با پرتاب های بلند و سپس 
سیو پنالتی رونالدو در فوتبال جهان شناخته شده نیز در قاب موردنظر فیفا قرار 
گرفته و تصویری از او در صفحه جام جهانی منتشر شده است.گلر شماره یک تیم 
ملی در بین بازیکنان هم تیمی نیز جایگاه ویژه ای دارد و باتوجه به شوخ طبعی، 
همیشــه در اطراف خود نفراتی را می بیند که در حال شــوخی و خنده هستند.

نکته جالب این تصویر حالت طبیعی آن اســت و به نظر بازیکنان ایران متوجه 

عکسبرداری در این لحظه نیستند.حاال و پس از ورود ایران به جام جهانی، فیفا 
به زودی تصاویر پرتره از بازیکنان ایران در اســتودیوی مخصوص را هم منتشر 

خواهد کرد.

دوربین مخفی در اردوی تیم ملی ایران
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معاون شهردار خبر داد:

خدمت رسانی مترو در  روزهای جمعه با ۹ ایستگاه فعال
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به افزایش ایستگاه های فعال مترو به ۹ ایستگاه 
در روزهای جمعه، گفت: خدمت رســانی مترو در روزهای جمعه با ســرفاصله زمانــی ۱۵ دقیقه انجام 
خواهد شد.حسین حق شــناس با بیان اینکه مترو از وســایل حمل ونقل عمومی پاک و ارزان شهری 
است، اظهار کرد: به منظور پیشــبرد اهدافی چون کاهش آلودگی هوا و سرعت در جابه جایی مسافران، 
همچنین بر اساس درخواست های شــهروندان و تاکید مدیریت شهری، شــرکت متروی اصفهان از 
ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، روزهای جمعه نیز خدمت رسانی به شهروندان را آغاز کرد.وی افزود: 
در این راستا رام های خط یک متروی اصفهان از ۲۰ ایستگاه موجود، تنها در هشت ایستگاه قدس، شهید 
علیخانی، کاوه، شهید باهنر، امام حسین )ع(، سی وسه پل، آزادی و دفاع مقدس در ایام جمعه فعال بود. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: با توجه به نیاز دانشجویان خوابگاهی دانشگاه 
اصفهان، از روز جمعه )فردا(ایستگاه کوی امام نیز در مدار خط یک مترو فعال خواهد شد.وی ادامه داد: 

متروی اصفهان در روزهای جمعه از ساعت ۹ تا ۲۱ با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه فعال است.
 

مدیر منطقه یک شهرداری مطرح کرد:

 فعال سازی دریافت الکترونیکی نوبت مالقات مردمی
 در منطقه یک

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: به منظور ایجاد نظم و شفافیت امکان دریافت نوبت مالقات 
مردمی روزهای دوشــنبه به صورت الکترونیکی در این منطقه فراهم شــد.میثم بکتاشیان اظهار کرد: 
شهروندان منطقه یک شهرداری اصفهان برای مالقات مردمی روزهای دوشنبه می توانند با مراجعه به 
درگاه اینترنتی my.isfahan.ir در قسمت ارتباطات با کلیک روی گزینه دریافت نوبت مالقات با مدیران 

مناطق پانزده گانه، جهت دریافت نوبت اقدام و درخواست خود را پیگیری کنند.
وی افزود: نوبت گیری دقیق بدون نیاز به مراجعه حضوری، پیگیری وضعیت تایید شــدن یا نشــدن 
درخواست نوبت، امکان مشــاهده نتیجه مالقات و روند انجام کار از محاســن دریافت نوبت به صورت 
الکترونیکی است.مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: امکان ارجاع مستقیم درخواست 
 شــهروندان به حوزه مربوطه نیز از دیگر محاســن روش دریافت الکترونیکی نوبــت مالقات مردمی 
است که باعث تسهیل و تســریع در رسیدگی به امور خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد: به رغم باال بودن 
 میانگین ســنی مراجعان این منطقه، نوبت گیری به صورت اینترنتی به دلیل ایجاد نظم و شــفافیت

 با استقبال مردم مواجه شده است.مالقات مردمی مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان هر هفته روزهای 
دوشنبه برگزار می شود و در حال حاضر در سه منطقه شهرداری امکان ثبت نوبت به روش الکترونیکی 

امکان پذیر است.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری اعالم کرد:

اعتبار 500 میلیون ریالی برای رنگ آمیزی المان های شهری
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: رنگ آمیزی وسایل حرکت درمانی، سطل های زباله، نرده ها، 
سرویس های بهداشتی و المان های موجود در پارک ها با هدف حذف آلودگی بصری و مهیا کردن 
محیطی پاک و سالم برای شهروندان با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریالی در حال انجام است.سیدسلمان 
قاضی عسگر با اشاره به اهمیت بوستان ها به عنوان ظرفیتی برای تفریح شهروندان اظهار کرد: با توجه 
به شرایط زندگی در شهرها اهمیت بوستان ها بیش از گذشته نمایان شده است، زیرا شهروندان با 
پرهیز از فضاهای بسته و منازل، اشتیاق بیشتری برای وقت گذراندن در پارک ها دارند.وی ادامه داد: 
پارک های سطح منطقه ۹ بخش مهمی از فضاهای تفریحی و تفرجگاهی اصفهان است که در طول 
شبانه روز میزبان تعداد زیادی از شهروندان است و بهسازی اساسی این اماکن جزو اولویت های 

شهرداری است.

حاج رسولی ها:اصفهان مستحق دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن است؛

بودجه هست، نگرانی نیست

رییس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: به تازگی سقف وام نوسازی مســکن برای چهار 
شهر از جمله مشهد، قم، شــیراز و تهران به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش 
یافته است که این تصمیم جای امیدواری است، اما باید این رقم برای 
شهر اصفهان نیز به لحاظ دارا بودن بافت تاریخی و فرسوده لحاظ شود.

عباس حاج رســولی ها در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به فعالیت 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
جلســات این ســازمان هر دو هفته یک بار با حضور شــهردار اصفهان 
تشکیل می شود؛ در تمام مناطق شــهر پروژه های متعددی برای اجرا 
داریم، اما به دلیل قرار گرفتن در شرایط بحران اقتصادی، سرمایه گذاران 
استقبال کمتری برای مشارکت در اجرای آن ها نشان می دهند.وی با 
بیان اینکه رکود بازار مسکن به دلیل شرایط سخت اقتصادی حاکم در 
کشور است که امیدواریم به زودی از این شرایط عبور کنیم، افزود: شرایط 
فعلی تاثیری در بودجه شهرداری اصفهان ایجاد نکرده است، به طوری 
که صددرصد بودجه بعضی مناطق تخصیص یافته و از این بابت نگرانی 
در مناطق شهرداری وجود ندارد.رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در حال حاضر به دلیل 
مشــکالت اقتصادی و کاهش قدرت مالی مردم به ویژه قشر متوسط 

جامعه، در بازار مسکن، خریداری وجود ندارد و به همین جهت تقاضای 
بالقوه وجود دارد، اما به دلیل مســائل مالی بالفعل نمی شــود.وی با 
بیان اینکه دولت باید وام های بلندمدت را با ســود کمتر برای ساخت 
مسکن در اختیار مردم قرار دهد تا از شــرایط رکود خارج شویم، گفت: 
تزریق تسهیالت کم بهره و بلندمدت از سوی دولت به ویژه برای افرادی 
که مســکن ندارند، باید مورد توجه قرار گیرد.حاج رسولی ها ادامه داد: 
به تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد سقف وام ۴۵۰ میلیون 
تومانی نوســازی مسکن برای چهار شهر از جمله مشــهد، قم، شیراز و 
تهران به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ همچنین ۱۵۰ میلیون 
تومان از این وام با سود صفر درصد پرداخت خواهد شد که این تصمیم 
جای بسی امیدواری اســت، اما باید این رقم برای شهر اصفهان نیز به 
لحاظ دارا بودن بافت تاریخی، توریســتی و فرســوده لحاظ شود.وی 
خاطرنشــان کرد: اگر می خواهیم فعالیت های اقتصادی به خصوص 
در بخش مسکن رونق بگیرد، باید در بخش های خدماتی و گردشگری 
فعال تر ظاهر شویم و وام هایی از طرف دولت جهت پشتیبانی برای این 
بخش در نظر گرفته شــود و گام هایی جهت افزایش اشغال برداریم تا 
چرخش اقتصادی فعال تر شــود و قدرت خرید مردم در زمینه مسکن 

افزایش یابد.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به اجرای طرح »کالس شهر« در 
مدارس اصفهــان، گفت: در قالب اجــرای این طرح 
به نوعی بازاریابــی فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته 
است.مصطفی نباتی نژاد با اشاره به محور طرح »کالس 
شــهر« و چگونگی کمک آن به فرهنگ شــهروندی، 
اظهار کرد: کالس شــهر یک فرصت و ایده ای بود که 
شــهرداری اصفهان با توجه به بکرتریــن و ناب ترین 
ظرفیت مخاطب در مدارس جهت تاثیرگذاری فرهنگی 
برای خود و دیگران اجرا و خلق فرصت کرد، از این رو 
کتاب کالس شهر را با همکاری آموزش و پرورش به 

مدارس نصف جهان برد.وی افزود: دوره های تربیت 
مربی و آموزش های ضمن خدمــت برای معلمان از 
سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
در کتابخانه مرکزی برگزار و بستر خوبی برای ترویج 
آموزش های حوزه شــهروندی فراهم شد تا به نوعی 
رفتارهــا، روش هــا، دانش و نگــرش مخاطب خود 
را تحت تاثیــر قرار دهد.رییس مرکــز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: در این 
کالس ها به دانش آموزان دانش شهروندی آموزش 
داده می شود، نگرش شهروندی آن ها را تغییر می دهد 
و در آینده نیز روش های آن را اصــالح می کند؛ البته 
این کار سابقه چند ســاله دارد و مربوط به دوره قبل 
بوده است که مدیریت شهری ششم نیز آن را تقویت 
و بر استمرار آن تاکید کرد.وی با بیان اینکه مقرر شده 
است بخشی از ســاعات مدارس به تدریس کالس 

شهر اختصاص داده شــود، ادامه داد: در آینده شاهد 
نتایج ملموس اجرای طرح کالس شهر در اصفهان و 
پای بندی شــهروندان به فرهنگ شهروندی خواهیم 
بود.نباتی نژاد با تاکید بــر تاثیرگذاری این آموزش ها 
از سنین کم برای کمک به ارتقای فرهنگ شهروندی، 
خاطر نشــان کرد: یکی از کلیدی تریــن فرآیندهای 
محور یادگیری در نسل های مختلف در زمان کودکی 
و نوجوانی و در بستر مدرســه رقم می خورد، بنابراین 
آموزش های شهروندی در این ریل قرار گرفته است، 
چراکــه فراگیــری آموزش های شــهروندی در این 
ســنین باعث ایجاد نوآوری در محتواهای درســی 
شده، همچنین برای رفع معضالت موجود شهروندی 
از بســتر بالقوه مدارس استفاده شــده و به نوعی در 
 قالب این طرح، بازاریابی فرهنگی و اجتماعی صورت

 گرفته است.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر:

»کالس شهر« نوعی بازاریابی فرهنگی و اجتماعی است 

مادی ها؛ ناجی های از دست رفته شهر اصفهان
 »اصفهان بیش از ۱۵۰ محله دارد  که مرز این محله ها گاهی به واسطه مادی ها 
مشــخص می شــد.مادی های اصفهان زیر زمین در حال حرکت هســتند و 
ســه چهارم مادی های مهم از زیر چهارباغ عبــور می کند و به طرف مناطق مختلف شــهر اصفهان 
می رود.«ایرج احمدی، تاریخ دان و پژوهشــگر نوشت: دو نمونه مادی در ساختار شهری اصفهان 
وجود دارد که شامل ساختار هندسی و مارپیچی است. ساختار هندسی در محور چهارباغ و ساختار 
چندضلعی و هندسی در دیگر مسیرها و گذرها به کار رفته است. عملکرد اصلی مادی های اصفهان 
در گذشته، برای کشاورزی بوده و با توجه به اقلیم خشک و کم بارش شهر اصفهان، این مادی ها در 
توسعه کشاورزی، نقش بسزایی داشته اند. در واقع به واســطه همین مادی ها حقابه عادالنه بین 
کشاورزان اصفهان برقرار بود.متعادل کردن هوای شهر از دیگر کارکردهای مادی هاست.مادی ها 
حالت وتر یک مثلث قائم الزاویه را داشته اند و به عنوان یک مسیر پیاده راه و میانبر، نقش مهمی 
در معتدل کردن هوای شهر ایفا می کردند. با توجه به نقش مهم مادی ها در ساختار شهری نیاز به 
احیای آن ها حس می شود، چرا که اصفهان دارای فضای سبز خطی است و حیات این فضای سبز 
به واسطه مادی ها تامین می شد.برخی از مورخان اعتقاد دارند که اسم »مادی« از سلسله ماد آمده 
و علت این نام گذاری، به خاطر نوع آبیاری از رودخانه به داخل شهر در دوره مادها بوده که در اصفهان 
به کار رفته است. اگرچه نمی توان تاریخ دقیقی برای متداول شدن این شیوه آبیاری و پدید آمدن 
مادی ها بیان کرد، اما نباید از نقش مهم آن ها در به وجود آمدن شــهرها و ســاختار شهری غافل 
شد.آمار دقیقی از تعداد مادی های اصفهان در دسترس نیست، اما به طور قطع تعداد مادی ها بسیار 
اندک بوده و به مرور زمان در اثر توســعه و آبادی شــهر اصفهان تعداد آن ها افزایش یافته است.

خانه های کنار مادی، از این آب ها برای کارهای روزانه خود اســتفاده می کردند و همین امر باعث 
شده تا بفهمیم که به دلیل آلودگی آب، میزان مرگ ومیر فرزندان خانه هایی که در اطراف مادی ها 
زندگی می کردند، بیشــتر از سایر خانه ها بوده اســت.اصفهان بیش از ۱۵۰ محله دارد، که مرز این 
محله ها گاهی به واسطه مادی ها مشخص می شــد.مادی های اصفهان زیر زمین در حال حرکت 
هســتند و ســه چهارم مادی های مهم از زیر چهارباغ عبور می کند و به طرف مناطق مختلف شهر 
اصفهان می رود. نیم قرن قبل آب مصرفی شهر اصفهان به وسیله چاه های آب تامین می شد و آب 
فضای سبز شهر را مادی ها تامین می کردند و در نخستین عکس هوایی شهر اصفهان، تمام مادی ها 
به صورت نواری قرمز رنگ دارای فضای سبزی هستند که به آن ها پارک خطی گفته می شود.اقلیم 
اصفهان، یک اقلیم صحرایی است و خصوصیت این اقلیم بارش های فصلی شدید است که منجر 
به سیل می شود، اما اصفهان به دلیل داشتن این مادی ها همیشه از خطر سیل مصون مانده است.

مادی ها عالوه بر تاثیرات مثبت زیست محیطی در گذر محل عبور خود، تاثیرات فرهنگی مهمی در 
ساختار آن گذر داشته اند. برای مثال مادی فرشادی که از مدرســه چهارباغ عبور می کند، به دلیل 

ایجاد فضای روحانی در مدرسه چهارباغ، دهانه ای عریض تر از سایر مسیرها دارد.

با مسئولان

خبر روزیادداشت

 به مناسبت »روز اصفهان«
 انجام می شود؛

اجرای بزرگ ترین برنامه های 
فرهنگی کشور در اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان گفت: برنامه ای با عنوان »تا پای جان، 
برای ایران« که از بزرگ ترین برنامه های جذاب 
ترکیبی کشور است توســط سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می شود.

سیدعلی معرک نژاد در برنامه رادیویی »صدای 
شــهر«، اظهار کرد: شــعار این دوره مدیریت 
شــهری »اصفهان من، شــهر زندگی« است؛ 
از ویژگی های مهم شــهر زندگی این است که 
مردم در آن نقش اساســی و موثــری دارند و 
به طور کلی زندگی بدون شهروندان آن معنایی 
ندارد.وی با بیان اینکه یکــی از اقدامات مهم 
مدیریت شــهری که به صورت ســالیانه اجرا 
می شود و به فعالیت های شهری و شهرداری 
جهت می دهــد، فرآیند بودجه ریزی اســت، 
افزود: در هفته های گذشته شهردار اصفهان از 
شهروندان به ویژه قشر نوجوان و جوان که قرار 
است آینده شهر برای آنها مهیا شود، دعوت کرد 
که در فرآیند بودجه ریزی به شــهرداری کمک 
کنند؛ در این راستا از تمام شهروندان اصفهانی 
دعوت می کنم چنانچه ایده، پیشنهاد یا حتی 
پروژه ای در ذهن دارند که بتواند شهر را به مسیر 
تعالی و پیشرفت نزدیک تر کند، از طریق سامانه 
۱۳۷ با شــهرداری در میان بگذارند تا پس از 
بررســی هایی که در فرآیند بودجه ریزی انجام 
می شود، عملیاتی می کنیم.مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در همین راســتا دیداری با دانش آموزان 
و دهه هشــتادی های شــهر اصفهــان انجام 
شــد و جمعی خالق، پویا، بانشاط و باانگیزه از 
نوجوانان شهر شامل دختران و پسران طی یک 
نشست صمیمانه و صریح، ایده ها، پیشنهادها 
و انتقادات خود را برای داشــتن شهری بهتر 
با شهردار به طور مســتقیم در میان گذاشتند.

وی تصریح کرد: چنانچه مــدارس و نهادهای 
مختلف اعالم آمادگی کنند این آمادگی وجود 
دارد که بتوانیم نشست های مستقیم، صریح و 
بی پرده ای را با مدیران ارشد شهری برگزار کنیم.

مدیرعامل آتش نشانی اصفهان مطرح کرد:

تکیه آتش نشانی اصفهان بر دانش دانش بنیان ها
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه پایش زمان و استفاده از تبر و دیلم مخصوص آتش نشانی ساخت داخل 
به صورت آزمایشی، گفت: این سازمان بر استفاده از دانش شرکت های دانش بنیان  تکیه دارد.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پیرو 
سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر تعامل با شرکت های دانش بنیان و با توجه به اینکه حدود یک دهه از تولد شرکت های دانش بنیان می گذرد، سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نزدیک به یک سال است که تعامل مناسبی با این شرکت ها دارد.وی ادامه داد: در راستای مدیریت تکنولوژی، گام های زیادی 
توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برداشته شده است و اجرای فرآیند مدیریت تکنولوژی را به عنوان پرچم دار شهرداری آغاز کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: کمیته پژوهش این سازمان تشکیل شده است و از ظرفیت دانشجویان و نخبگان 
آتش نشانی نیز استفاده کردیم تا هسته فناورانه را با حدود ۲۵ عضو تشکیل دهیم.وی اضافه کرد: طبق نقشه راهی که برای مدیریت تکنولوژی وجود دارد، نیازسنجی 

فناورانه انجام شده است و موارد الزم برای سازمان آتش نشانی در خصوص امداد و نجات را احصا می کنیم.

وز عکس ر

یمنا
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عک

حال و هوای 
 سالروز حماسه
 25 آبان در شهر

لروز حماسه  همزمان با ســا
۲۵ آبــان مــردم اصفهــان، 
فضاسازی شــهر در راستای 
ارج نهــادن به مقام شــامخ 
شهدای عملیات محرم و این 

روز بزرگ انجام شد. 

وضعیت بسیاری از شهرداری های 
استان اصفهان مناسب نیست

تســنیم: معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفــت: در حال 
حاضر به دلیل قانون جدید ارزش افزوده و تقسیم بر اساس 
جمعیت وضعیت بسیاری از شــهرداری های استان مناسب 
نیست، اما نمی توانیم دست روی دســت بگذاریم و معطل 
مرکز بمانیم بلکه باید چاره ای بیندیشــیم.مهران زینلیان در 
همایش گردهمایی شهرداران استان اظهار داشت: ۹۰ درصد 
موارد رسیدگی به تخلفات اداری در هیئت های حل اختالف 
شهرداری ها و شــوراها در این اســتان به پرونده شهرداران 

اختصاص دارد.
وی ادامه داد: تخلفاتی که در شــهرهای مختلف وجود دارد 
بیشتر در زمینه پروانه ساختمانی و مجوزهاست که تشریفات 
و مصوبه شورای شهر و مصوبه کارگروه تلفیق را نیاز داشته اما 
این موارد رعایت نشده که بسیاری از آنها ناشی از غفلت است.

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه بسیاری از این تخلفات قابل پیشگیری است، ادامه داد: 
شــهرداران جوان و کم تجربه تر باید در این زمینه توجه الزم را 
داشته باشند و از تجارب دیگر افراد استفاده کنند و مطالعات 
بیشتری در زمینه قوانین داشته باشند تا به طور نسبی به این 

قوانین تسلط پیدا کنند.
وی افزود: تالش ما این اســت که در این موارد به شهرداران 
کمک کنیم؛ اما در مواردی که تخلفات ناشی از قصور یا عامدانه 

است، نمی توان به آنها کمک کرد.
زینلیان بیان کرد: شــهرداری ها خط مقدم خدمت رســانی 
به شهروندان هســتند و مدیریت اســتان هم همواره برای 
خدمت رسانی بیشتر به مردم پشتیبان شهرداران است و باید 
با تعامل بین شهرداران و دستگاه های خدمت رسان مسائل 

را در شهرها حل کنیم.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر بین مدیران استانی همدلی و 
وفاق خوبی وجود دارد و بسیاری از مصوباتی که سال ها روی 
زمین مانده بود در این دوره محقق شــده اســت و امیدوایم 
این روند ادامه پیدا کند تا بتوانیــم باب های جدیدی را برای 

مدیریت بهتری در شهرها باز  کنیم.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: 
هرکدام از شــهرهای اســتان باید در حوزه شهری دست کم 
یک برنامه ملی در حوزه گردشــگری، گل و گیاه، شــیرینی، 
چوگان داشته باشند و هر شهری بتواند بر روی یک موضوع، 

جشنواره ای مانند انار، سیب، گالب گیری برگزار کند.

عکس: ایمنا
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز سال های 
آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد هزار و 103 نفر از واجدین شرایط 
را از طریق برگزاری آزمون کتبی)دانشی(، ارزیابی مهارتی و مصاحبه)برای مشاغل 
اپراتوری(، کانون ارزیابی شایستگی)برای مشاغل کارشناسی(، معاینات طب 
صنعتی)جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی های روان شناختی( و 
گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب 
می  کند.داوطلبان واجد شرایط استخدام در شــرکت فوالد مبارکه می توانند تا 
 coursereg.iut.ac.ir ساعت 24 روز پنجشنبه 10 آذرماه با مراجعه به سامانه
برای حضور در این ماراتن ثبت نام کنند.فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت 
و صداقت تکمیل  شود. درج هرگونه اطالعات نادرســت در سامانه و بارگذاری 
مدارک مخدوش، اعتبار نتیجه آزمون فرد را باطل خواهد کرد.داوطلبان می توانند 
روزهای دوشنبه و سه شنبه، 21 و 22 آذرماه با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت 
به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.آزمون کتبی در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه 24 و 25 آذرماه و اول و دوم دی ماه برگزار خواهد شد.محل 
برگزاری آزمون در شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه 
اعالم خواهد شد؛ همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود 
به جلسه در روز آزمون الزامی است.با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانی های آزمون 
از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد، داوطلبان باید در طول فرآیند جذب، 
جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، به صورت 

مســتمر به ســامانه فوق مراجعه  کنند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل، 
جزییات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی شود.

آزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر سواالت 4 گزینه ای با احتساب نمره 
منفی است، سواالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های مورد نیاز 
طراحی شده است.با توجه به این که آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت 
و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط 
داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود، الزم است داوطلبان با دقت و با توجه به 
شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شده  فقط در یک کد رشته)یک 

ردیف شغلی( ثبت نام کنند.

فرماندار شهرستان شاهین شهر ضمن بازدید میدانی از روند تعمیر خط لوله آبرسانی 
اصلی شاهین شهر ، بر افت فشار به جای قطعی آب در طول مدت تعمیرات تاکید کرد. 
محمدرضا کاظمی طبا، فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه با همراهی رییس اداره 
آبفای شاهین شهر ، در بازدید میدانی از محل تعمیر خط اصلی لوله آبرسانی شهرهای 
شاهین شــهر، گز برخوار و گرگاب واقع در بلوار آزادگان شاهین شهر ضمن اطالع از 
روند اصالح و تعمیرات شبکه آبرسانی، دستورات ویژه ای را صادر کرد.کاظمی طبا در 
ساعات پایانی شامگاه سه شنبه 23 آبان نیز در مرحله پایانی تعمیر خط لوله آبرسانی 
شاهین شــهر، ضمن بازدید از مراحل پایانی ، بابت اتمام ســریع عملیات از آبفای 

شاهین شهر و استان اصفهان تشکر کرد. وی ضمن خدا قوت به دست  اندرکاران ، از 
تیم عملیاتی آبفای استان و شهرستان که تعمیرات مذکور را در زمانی بسیار کوتاه تر از 
زمان استاندارد برآورد شده با دقت و کیفیت انجام دادند، تشکر کرد.شایان ذکر است 
که طبق استانداردها با توجه به نوع و حجم عملیات اصالحی و تعمیراتی، برآورد شده 
بود که پروژه مذکور به صورت 48 ساعته به اتمام برسد ولی با توصیه و تاکید فرماندار 
بر اتمام ســریع تر پروژه در جهت کاهش مدت قطعی و افت فشار آب مشترکان و 
هوشمندی، درایت و همت تیم آبفای استان اصفهان و آبفای شهرستان شاهین شهر 

پروژه مذکور با رکوردی کم نظیر در کمتر از 15 ساعت به پایان رسید.

عملیات تعویض بخشی از الین های منیفولد مرکز انتقال نفت یادگار حضرت 
امام )ره( دهدز )شــماره 5 مارونـ  اصفهان( اجرا شــد.معاون فنی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفــت ایران منطقه اصفهان گفــت: عملیات تعویض 
بخش هایی از الین های منیفولد همراه با عملیات پیش بینی نشــده اتصال 
الین های ورودی و خروجی توربین مارس به منیفولد توربین های ســولزر و 
تعویض الین آبگیری و الین رلیف گیت ولوهــا، تجهیزات معیوب ابزار دقیق، 
UPSها و مفصل گــذاری کابل های برق، رفع اشــکال از ولو ها و اشــکاالت 
توربین ها در مرکز انتقال نفت شماره 5 بدون هیچ گونه حادثه و آلودگی زیست 
محیطی با موفقیت به پایان رسید.محمدحســن بگی افزود: این عملیات به 
مدت 72 ساعت و با تزریق 2 میلیون لیتر آب به خط و ارسال 2 پیگ دتکتور 

از مرکز انتقال نفت شماره 4 مارون آغاز شــد.وی گفت: پس از ایزوله شدن 
منیفولد مارون پنج، چهار قطعه الین منیفولد و 1۹ قطعه درین ولو تعویض و 
همزمان گیت ولو 42 الین ورودی مرکــز انتقال نفت 4 تغییر پیدا کرد.معاون 
فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان با بیان اینکه در 
این عملیات 2 قطعه الین 22 اینچ ورودی و خروجی RSVها و 2 قطعه الین 
24 اینچ بای پاس کنترل ولو و بای پاس صافی هــا در عملیات برنامه ریزی 
شــد، افزود: در ادامه عملیات انتقال الین های 30 اینــچ ورودی و خروجی 
توربین مارس به هدر اصلی پمپ های اصلی و نصــب ولو 10 اینچ کالس 600 
روی الین 16 اینچ گردش داخلــی و همچنین انتقال الیــن 3 اینچ منیفولد 

توربین مارس به الین 6 اینچ درین هدر اصلی اجرا شد.

رییس انجمن سنگ ایران با انتقاد بر اینکه میزان سنگ دهی ما در استخراج 
معدن 2 درصد اســت، گفت: میزان ذخایر معدنی در کشور 3.3 میلیارد تن 
اســت که در مقایســه با دنیا به میزان 21 میلیارد تن، عدد کمی نیست، اما 
تولیدی که محقق می کنیم 12 میلیون تن اســت.بهرام شــکوری در مراسم 
افتتاحیه هفدهمین نمایشــگاه تخصصی ســنگ، معادن، ماشــین آالت 
و صنایع وابســته در اصفهان، اظهار کرد: تمام مســئوالن بــرای برپایی این 
نمایشــگاه تالش کردند و عزم و اراده ای برای پا گرفتن صنعت سنگ وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه معدن می تواند جایگزین صنعت نفت شود، اظهار کرد: زمانی 
ســهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشــور زیر یک درصد بود و همچنین 
فوالدی که تولید می کردیم کفاف کشــور را نمی داد و واردکننده فوالد بودیم، 
اما امروز صادرکننده این محصول هســتیم و امیدواریــم تولید 55 میلیون 
تن فوالد در افق 1404 محقق شــود.رییس انجمن ســنگ ایران با اشاره به 
قابلیت های صنعت ســنگ کشور برای ایجاد اشــتغال و ارزآوری بیشتر در 
کشــور، ادامه داد: تمام این موارد قیدها و شــرط هایی دارد و مدیران باید 
اقدام کنند و این نمایشگاه یکی از جلوه های نشان دهنده توانمندی های این 
مجموعه اســت.وی با بیان اینکه باوجود صادرکنندگان خوب، میزان سنگ 
کمی صادر می شــود، توضیح داد: دو المان برای توسعه صادرات سنگ در 
کشور وجود دارد که نخســت قابلیت های بازاریابی است و باید برای معدن 
از شناسایی، اکتشاف، اســتخراج و فرآوری بتوانیم بازاریابی کنیم.شکوری 
با انتقاد بر اینکه در زمینه اکتشــاف هنوز کاری در کشور نشده و حفاری های 
اکتشافی برای افزایش انجام نشده اســت، گفت: میزان ذخایر معدنی در 
کشور 3.3 میلیارد تن است که در مقایسه با دنیا به میزان 21 میلیارد تن، عدد 
کمی نیست، اما تولیدی که محقق می کنیم 12 میلیون تن است که در بدترین 

شرایط زیر 10 میلیون و در بهترین شرایط 16 میلیون تن است.
وی افزود: در حالی که میانگین تولید دنیــا بین 3 تا 5 درصد ذخایر معدنی 
و در سنگ های تزئینی 2 درصد است، اما ســهم تولید سنگ ایران 2 درصد 
نیســت، در حالی که با این میزان ذخیره معدنی بایــد 70 میلیون تن تولید 
داشته باشیم.رییس انجمن سنگ ایران با تاکید بر اینکه اکتشافات می تواند 
میزان ذخایر معدنی را تغییر دهد، گفت: متاسفانه در استخراج معدنی نیروی 
آموزش دیده نداریم و میزان ســنگ دهی ما در استخراج 2 درصد است، در 
حالی که در دنیا باالی 10 درصد است که در ایران باید میزان ضایعات سنگ 
را کاهش و به صفر برسانیم.وی ادامه داد: 4.5 درصد کارخانه های سنگ ما 
باالی 100 هزار تن تولید دارند که می توانند سنگ های استاندارد را تولید کنند.

وی با انتقاد بر نداشتن دانش صادرات سنگ، تاکید کرد: مهم ترین بحث برای 
توسعه صادرات بازاریابی است این اتفاقات باید در زنجیره سنگ اتفاق بیفتد.

7 درصد ذخایر معدنی دنیا متعلق به ایران است
رییس ســازمان نظام مهندســی معدن ایران با بیان اینکــه قدمت معدن 
کاری به 3500 سال قبل از میالد مسیح برمی گردد، اظهار کرد: معدن تفاوت 
مشهودی با حوزه صنعت و ساختمان دارد، چراکه معدن ریسک باالیی دارد و 

ماهیت آن خشن و سخت بوده و ذخایر آن غیرقابل تجدید است.
رضا بستامی با اشاره به اینکه تعداد پروانه های اکتشاف معدن در کشور 1020 
مورد و گواهی کشف حدود 540 مورد است، تصریح کرد: براساس آخرین آمار 
سازمان زمین شناسی کشور ذخایر معدنی کشور براساس عملیات اکتشافی 
60 میلیارد تن است و همچنین 81 نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور 
شناسایی شده است.وی افزود: متاسفانه از 12 هزار پروانه بهره برداری معدن 
6700 پروانه فعال است و همچنین از 17 هزار صنایع معدنی کشور، 62 درصد 

ذخایر معدنی ما به مصالح ساختمانی، شن، ماسه، سنگ و ... تعلق دارد.
رئیس ســازمان نظام مهندســی معدن ایران با بیان اینکه 834 معدن در 
اصفهان وجود دارد که 324 معدن مربوط به ســنگ های تزئینی اســت و 
تنوع مواد معدنی در اصفهان مشهود اســت، گفت: در اصفهان 300 محدوده 
اکتشافی معدن وجود دارد.وی تاکید کرد: 7 درصد ذخایر معدنی دنیا متعلق 

به ایران است و ما جزو 14 کشور معدنی کشور هستیم.
بستامی با بیان اینکه ســازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی نظارتی 
وزارت صمت ایفای نقش می کند، افزود: ســازمان نظام مهندســی کشور 
44 هزار عضو حقیقی و حقوقی و اصفهان 2700 عضو دارد و مهندســان ما با 

داشتن پروانه اشتغال می توانند فعالیت کنند.

 پیشرفت حوزه ماشین سازی سنگ
رییس کانون سنگ ایران نیز در این مراسم، گفت: شاهد افتتاح هفدهمین 
نمایشگاه صنعت سنگ اصفهان هســتیم، سنگی که صفر تا صد آن در ایران 
برای ما مهیاســت و معادن زیاد و متنوعی از سنگ های نرم، سخت، آذری، 
آتش فشانی، تزئینی، زینتی و ... در ایران به وفور وجود دارد و از سوی دیگر 

منابع زیادی هم کشف نشده داریم.
رضا احمدی با اشاره به پیشرفت حوزه ماشین سازی سنگ، اظهار کرد: بعد 
از تحریم ها این صنعت باید نابود می شد، اما خوشبختانه به همت همکاران 
ماشین ساز، بهترین فرآوری و ماشــین آالت برای معادن تهیه شد و امروز 
در این نمایشگاه نه تنها نابود نشــدیم، بلکه به روز شدیم و بدون هیچ کمکی 
روی پای خود ایســتاده ایم و در بخش فرآوری به ســبک قدیمی بســنده 
نکرده ایم.وی با بیان اینکه مشکالت سختی در صادرات داریم و امیدواریم 
این مشکالت حل شود و با این پتانســیل از صنعت نفت و فوالد باال برویم، 
تصریح کرد: صنعت سنگ نسبت به فوالد کوچک و پراکنده است و مسئوالن 
ما دیدی به آن ندارند، اما امیدواریم ســرمایه زیادی روی صنعت سنگ در 

اصفهان صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی اســتان اصفهان نیز در این مراسم، 
اظهار کرد: شهر و اســتان اصفهان با بیش از 2200 کارخانه فرآوری و معادن 

سنگ، زبان زد و سرآمد سنگ ایران است.
احمدرضا طحانیان افزود: تمام هدف نمایشگاه این تسهیل گری بر توانمندی 
و ارائه خدمات به مشارکت کنندگان و ارائه دهنده قدرت به صنعت سنگ کشور 
است و امیدواریم نمایشگاه در این عرصه موفق باشد و تمام توانمندی ها در 

عرضه داخلی و خارجی به تمام کشورها ارائه شود.

با انتخاب اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره، مجمع خیران یاریگران 
زندگی استان اصفهان آغاز به کار کرد. روز سه شنبه نشست اعضای 
این مجمع در ســالن اجتماعات اســتانداری و با حضور اســتاندار و اصحاب رسانه 
برگزارشد. استاندار اصفهان  در این نشست گفت: این مجمع با هدف ایجاد اشتغال 
پایدار برای رهایافتگان و بهبودیافتگان از مواد مخدر و حمایت اقتصادی از خانواده این 
جمعیت در استان راه اندازی شد.سید رضا مرتضوی اضافه کرد: با حمایت حدود 100 
نفر از خیران ونیکوکاران و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی حوزه اشتغال آسیب دیدگان 
و رهایافتگان از مواد مخدر در این نشست هفت نفر عضو هیئت مدیره، دو بازرس و 100 
نفر از اعضای هیئت امنای این مجمع انتخاب شــدند.وی گفت: هم اکنون 450 نفر 
معتاد در کمپ های استان در حال ترک اعتیاد هستند که قرار است  با حمایت فعاالن 
اقتصادی وخیران اســتان جذب کار در واحد های تولیدی شوند.اســتاندار اصفهان 
همچنین با اعالم اینکه مبارزه  با مواد مخدر از واقعی ترین کارهایی است که در ایران 
انجام می شود، گفت: مبارزه با مواد مخدر بدون مشــارکت همگانی ممکن نیست.

مرتضوی تاکید کرد: در کشور ایران مبارزه  با مواد مخدر جزو واقعی ترین کارهایی است 
که انجام می شود و در هیچ کجای دنیا جوانان را برای جوانان فدا نمی کنند.وی با بیان 
اینکه مبارزه با مواد مخدر در برخی از کشورهای مدعی ملموس نیست و آن ها تنها با 
مدیریت دوگانه و یک بام دو هوا، تنها در جهــت ترویج مواد مخدر فعالیت می کنند، 
افزود: نباید فریب دنیا را خورد، امروزه بسیاری از کشورهای مدعی برای به دام کشیدن 
مردم کشورهای دیگر به ســمت مواد مخدر از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند.

استاندار اصفهان گفت: متاسفانه در ایران امکان صیانت های اجتماعی را برای جوانان 

و معتادان فراهم نکردیم و برای همین معتادان پس از ترک دوباره به سمت مصرف باز 
می گردند.مرتضوی همچنین گفت: گردشگری با نام استان اصفهان گره خورده و همه 
جای دنیا ایران را به نام اصفهان می شناســند و به صــورت هفتگی میزبان مهمانان 
خارجی بسیاری هستیم که باید از این ظرفیت های مغفول مانده به طور صحیح و در 

چارچوب مشخصی برای مبارزه با موادمخدر و بیکاری استفاده کنیم.
***

علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی نیز در این جلسه، گفت: معتادی را به کمپ می بریم تا 
ترک کند، اما پس از ۹ ماه که رها می شود دوباره به سمت مصرف بازمی گردد و امنیت 
را از شهروندان می گیرند. برخی از معتادانی که پس از ۹ ماه از کمپ آزاد می شوند کمتر 
از یک  روز به سمت مصرف مجدد می روند، چون مکانی ندارند که در آن ساکن شوند 
و حمایتی از آن ها نشده است.وی با تا کید بر اینکه االن زمان حرف نیست و تنها عمل 
می تواند معتادان را از بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد نجات دهد، افزود: باید از مردم 
برای کمک به مردم استفاده کنیم. اکنون زمانی رســیده که باید جلوی مواد مخدر را 
بگیریم، چراکه امنیت اصفهان را به خطر می اندازد و اگر مسئوالن امنیت می خواهند باید 
به یاری یکدیگر بیایند.گفتنی است؛ پس از رای گیری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 
مجمع خیران یاری گران زندگی استان اصفهان، علیرضا نبی، مجید تابشیری، مسعود 
صرامی، محمد عصارزادگان، محمدباقر کیان ارثی، مسعود کاظمی، علی سلیمان نژاد، 
احمد خوروش و علیرضا اقبال نائینی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی حجتی 
و سعید بیگدلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین عزیزا...رحیمی 

به عنوان بازرس اصلی و سید علی موسوی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

آغاز ثبت نام در آزمون استخدامی فوالد مبارکه 

حل مشکل قطعی آب شاهین شهر در کمتر از 15 ساعت
ایمن سازی و تعویض بخش هایی از منیفولد  مرکز انتقال نفت مارون 5

در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه صنعت سنگ اصفهان مطرح شد:

با وجود ذخایر معدنی باال، 1۲ میلیون تن تولید سنگ داریم

استاندار اصفهان:

مبارزه با مواد مخدر بدون مشارکت همگانی ممکن نیست

منبع: ایمنا 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

