
سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف:1417973

آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 18545)نوبت دوم(

شــهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد واگذاری خانه خالقیت کودک 
گلدیــس را از طریق  مزایــده عمومی و بــا جزئیات مندرج در اســناد 
 مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده 5001094734000050  به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/09/07

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/17
تاریخ بازدید: 1401/09/27

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/09/27
زمان بازگشایی: 1401/09/28

زمان اعالم به برنده: 1401/09/29
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگــزاری مزایــده صرفا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خرید و 
دریافت اســناد مزایده )در صورت وجــود هزینه مربوطــه(، پرداخت 
تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت 
 و اطالع از وضعیــت برنده بــودن مزایده گــران محتــرم از این طریق

 امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشــخصات، شرایط و نحوه اجاره 
در برد اعالن عمومی ســامانه مزایده، قابل مشــاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- 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: 021-41934

 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه
 )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

شرکت عمران شهر جدید مجلسیم الف:1417912

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 شــرکت عمران شــهر جدید مجلســی در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصات عمومی ذیل از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی

 www.setadiran.ir اقدام نماید:

محمد ترمه فروشان طهرانی -شهردار کمشچهم الف:1417780

آگهی مزایده فروش 4 پالک تجاری )مرحله دوم(

شهرداری کمشچه به استناد مصوبه شماره 438 مورخ 1401/08/09 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 4 پالک زمین تجاری از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به شهرداری کمشچه و یا با شماره تلفن 45480430 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت دریافت پاکت پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/09/22 می باشد. 

نوبت اول

چاپ اول

نوبت اول
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

وقتی قیمت مسکن در کالن شهرهایی چون اصفهان سر به فلک می کشد؛

ماموریت غیرممکن اصفهانی ها در بازار مسکن!

مدیرکل گمرکات استان خبرداد:

صادرات اصفهان، در 
آستانه یک میلیارد 

دالری شدن

5

5

5

رییس گروه سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مطرح کرد:

آلودگی هوا، زمینه ساز زایمان زودرس

هشدار  رییس شورای شهر در خصوص احتمال افزایش 
مازوت سوزی:

اصفهان آلوده تر می شود!

 تبر غارتگران بر گردن بلوط ها
 6۵ هزار هکتار جنگل های بلوط زاگرس اصفهان در حال انقراض؛

نوجوانان، قهرمانان 
 گلستان شهدا را به
 دنیا معرفی کنند

  آماده انجام 
هرگونه همکاری با 
شهرداری هستیم

وضعیت ذخیره 
3 گروه خونی در 
اصفهان قرمز شد  آرژانتین - مکزیک، درس بزرگ برای 

فوتبال ایران
7 57

6

3

3

به بهانه روز پایانی نمایشگاه خودرو  در  اصفهان؛
رونق بازار در راسته باری ها؛ از 6 تا 26تن

8

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه)ریال(

2001001397000012
مناقصه همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه خرید و اجرای 

شبکه آب و فاضالب فاز 4 )نهضت ملی مسکن( 
شهر جدید مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

128/581/000/000
فهرست بهاء 1401

مدت قرارداد: 12 ماه

 6/500/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

5 در رشته آب 

2001001397000013
آماده سازی محله صنعت و  اندیشه و کوشش )نهضت 
ملی مسکن( شهر جدید مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

 41/627/000/000
فهرست بهاء 1401
مدت قرارداد: 8 ماه

2/100/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 
5 در رشته راه و باند 

2001001397000014
خرید، حمل و اجرای آسفالت پراکنده معابر اصلی و 

فرعی شهر جدید مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

68/793/000/000
بصورت مقطوع 

مدت قرارداد: 9 ماه

3/500/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 
5 در رشته راه و باند 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 1401/09/06
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 14/00 روز 

یکشنبه مورخ 1401/09/13
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ســاعت 14/00 روز یکشنبه مورخ 

1401/09/27
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/09/28

- نشــانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شــهر جدید 
مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی

تلفن: 03152472733 
دورنگار: 031-52472214 
کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir سایت شرکت عمران مجلسی

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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رشد13/5 درصدی اشتغال در اردستان
نماینده اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: در سال گذشته رشد اشتغال در این شهرستان 
بیش از 13/5 رصد افزایش داشته است.حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد  اظهار کرد: از 
سرمایه گذاران واقعی که برای توسعه شهرستان اردستان در بخش های مختلف قدم بر می دارند 
حمایت می شود، زیرا یکی از راه های توسعه شهرستان توسعه بخش صنعت و افزایش اشتغال 
است.وی افزود: استخر شنای تعطیل شده اردستان مهم ترین طرح نیمه تمام ورزشی شهرستان 
است و به اداره کل ورزش و جوانان استان تاکید شده که تا عید نوروز به بهره برداری دوباره برسد.

 

شناسایی سه واحد صنعتی آالینده جدید در شهرستان 
شاهین شهر و میمه

بنابر اعالم اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شــاهین شــهر و میمه، وضعیت خروجی 
دودکش های واحد های صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی مورچه خورت بررسی شد که به دلیل 
رعایت نکردن الزامات زیســت محیطی از جمله نداشتن فیلتراســیون مناسب، خاموش کردن 
فیلتر ها و یا عملکرد نامناسب فیلترها، به ســه واحد صنعتی که در زمینه رنگرزی پارچه فعالیت 
داشته اخطار داده شد.این واحد ها عالوه بر انتشار آالینده های هوا و نداشتن فیلتراسیون مناسب 
بر روی خروجی استنتر، فاقد سیستم تصفیه فاضالب صنعتی حاصل از فرایند رنگرزی بوده که 

فاضالب به چاه جذبی تخلیه می شد.
 

تصادف 2 خودرو در جاده ورزنه با 7 مصدوم
در پی تصادف دو خــودرو در جاده نایین به ورزنه، هفت نفر مصدوم شــدند. ســخنگوی روابط 
عمومی اورژانس اصفهان گفت:  حادثه تصادف پراید و نیسان به مرکز اورژانس اصفهان گزارش 
شــد.عباس عابدی افزود: این حادثه در روســتای محمودآباد جاده نایین به ورزنه رخ داد و دو 
واحد امدادی همراه یک آمبوالنس هالل احمر به محل حادثه اعزام شد.وی گفت: هفت مرد ۲۶ 
تا ۷۰ ساله  این حادثه مصدوم و پس از دریافت کمک های اولیه برای درمان بیشتر به بیمارستان 

حشمتیه نایین منتقل شدند.
 

مهروموم 10 کارگاه ضایعاتی متخلف در خمینی شهر
1۰ کارگاه ضایعاتــی متخلــف در خمینی شــهر مهرو موم شــدند.فرمانده انتظامی شهرســتان 
خمینی شــهر گفت: ماموران در بازدیــد از 15 کارگاه ضایعاتی مواد چوبی، پالســتیکی و فلزی 
در شهرســتان خمینی شــهر از 1۰ واحد از این کارگاه ها مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف 
کردند و بر اســاس دســتور قضایی این واحد ها به ســبب ارتکاب تخلف پلمب شدند.سرهنگ 
 غالمرضا براتــی افزود: در این زمینــه 1۰ نفر خریدار اموال مســروقه دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.
 

گردهمایی بسیجیان در برخوار
نماینده برخوار و شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: خدماتی که بسیج 
به انقالب و نظام ارائه کرده قابل مقایســه با هیچ نهادی نیست.حســینعلی حاجی دلیگانی در 
همایش اقتدار بسیجیان شهرســتان برخوار در امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر )ع( دولت 
آباد گفت: اگر امروز روحیه و تفکر بسیجی در مدیران و کارکنان حاکم باشد ،بسیاری از مشکالت 
رفع می شود.وی افزود: همه فرماندهان عالی رتبه نظامی اذعان دارند که بسیج نقش بی بدیلی 

را در دوران دفاع مقدس ایفا کرده است .

فرماندار خور و بیابانک:

تامینآبشربپایدار،صنعتواشتغالراشکوفامیکند

فرماندار خور و بیابانک گفت: تا آب شرب پایدار وجود نداشته باشد در 
تمام بخش ها و از جمله صنعت و اشتغال با مشکل مواجه می شویم و 

تامین آب شرب پایدار در واقع یک کار زیربنایی است.
احمدرضا طحانی در گفت وگو با ایسنا درباره تامین آب شرب پایدار برای 
شهرســتان خور و بیابانک، اظهار کرد: طبق وعده استاندار اصفهان تا 3 
سال آینده تامین آب شرب پایدار برای این شهرستان مرتفع می شود 
ولی در حال حاضر باید مطالعات این طرح انجام شود. به هر حال کمبود 
آب داریم و به برخی نقاط با تانکر آب رســانی می کنیم و قرارگاه بسیج 
ســازندگی و اداره آبفا در این بخش کمک های زیادی کرده اند و برای 
برخی روستاها هم که آب آشــامیدنی ندارند با تانکر مشکل را مرتفع 
می کنیم و به کشاورزان مزارعی که کمبود آب دارند نیز کمک های الزم 

انجام می شود.
وی افزود: در کل به تامین آب شــرب پایــدار نیاز داریــم چراکه آب 
لوله کشی عالوه بر شوری، کم هم هست و کمبود داریم. مواردی که در 
سفر استاندار برای تامین آب شرب پایدار مطرح شد بند به بند در حال 
پیگیری است و ماهیانه به این موارد رسیدگی می شود، اما مواردی که 
مدت دار است به مدیران استانی ابالغ شــده تا پیگیری بهتری انجام 

شود.

فرماندار خور و بیابانک گفت: مطالعات تامین آب شرب پایدار باید در 
سامانه ستاد اطالع رســانی شــده تا موارد قانونی آن مرتفع و برای آن 
تامین اعتبار و یا حداقل پیگیری های تامین اعتبار آن انجام شود. فراهم 
کردن مقدمات این طرح از اجرای آن کمی طوالنی تر است و باید توجه 
داشته باشیم که پروژه تامین آب پایدار، پروژه ای ملی است که استاندار 
و نماینده مردم در مجلس بایــد از طریق موارد ملی پیگیری های آن را 

انجام دهند تا اعتبار آن تامین شود.
طحانی ادامه داد: برای مثال باید امسال در بودجه بحث مطالعات طرح 
گنجانده شود تا از ســال آینده موارد مطالعاتی آن آغاز شود. اینکه تا 3 
سال آینده موضوع تامین آب شرب پایدار محقق شود مشروط بر این 

است که این پیگیری ها به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: شهرستان خور و بیابانک بیش از 3۰ روستا دارد که به 
برخی از این روستاها با تانکر آبرسانی می شود، اما بیشتر روستاها آب 

لوله کشی دارند.
فرماندار خــور و بیابانک با بیان اینکه در حوزه هــای مختلف مطالبات 
زیادی داریم، اما مشکل اصلی شهرستان تامین آب شرب پایدار است، 
گفت: چون با کمبود آب مواجه هستیم صنایع مختلف نیز دچار مشکل 
می شوند و در بخش مسکونی هم مشکل رخ می دهد. بنابراین تا آب 

شرب پایدار وجود نداشته باشــد در تمام بخش ها و از جمله صنعت و 
اشتغال با مشکل مواجه می شویم و تامین آب شرب پایدار در واقع یک 

کار زیربنایی است.
طحانی یادآور شــد: اگر بخش خصوصی بخواهد در خــور و بیابانک 
ســرمایه گذاری کنــد وقتــی وضعیــت آب شهرســتان را می بیند از 
سرمایه گذاری تا حد زیادی منصرف می شود. بسیاری از صنایع هستند 
که با آب کار می کنند. مجموعه صنعتی پتاسی که در شهر داریم اگر آب 
پایدار برای آن پیش بینی شود می توانیم خیلی از فرآورده ها را از پتاس 

بگیریم و اشتغال زایی مناسبی هم انجام دهیم.
وی افزود: با ســفری که اســتاندار به شهرستان داشــت با مشکالت 
شهرســتان، مجموعه اســتان بهتر آشنا شــد و بهتر محرومیت خور و 
بیابانک را درک کردند کــه در نتیجه مصوبات خوبی هم در این ســفر 
داشتیم. مدیران استانی باید نگاه ویژه ای به منطقه داشته باشند تا با 

دیدگاه مناسب استاندار، اتفاقات خوبی رقم بخورد.
فرماندار خور و بیابانک درباره شــوری آب این شهرستان، گفت: برای 
رفع این مشکل آب شــیرین کن داریم، اما مســیر آب شیرین کن در 
کوچه هاست و شهروندان با ظرف آب آشــامیدنی خود را از این طریق 

تامین و آب شور را برای موارد دیگر مانند استحمام استفاده می کنند.

رییــس اداره حفاظت محیط زیســت اردســتان 
گفت: سرشــماری پاییزه در پناهگاه حیات وحش 
شهرســتان های اردســتان و نایین در دو روز انجام 
شــد و به طور حتم پلنگ ایرانی در این مناطق وجود 
دارد.حسین شواخی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
سرشماری پاییزه در پناهگاه حیات وحش خارو کوه 
بزرگی شهرستان های اردســتان و نایین در دو روز 
انجام شد.وی با بیان اینکه این سرشماری با حضور 
۲3 نفر در هفت اکیپ متشکل از کارشناسان محیط 
زیســت، ماموران محیط بان، کوه نوردان و دوست 
داران محیط زیســت صورت گرفت، افزود: با توجه 
به زمانی که برای سرشــماری در اختیار داشتیم، با 
تالش همراهان توانستیم حدود ۴۰ درصد از منطقه 

را سرشماری کنیم و بیش از ۴5۰ رأس از گونه های 
جبیر، قوچ و میش و کل و بز مشــاهده مســتقیم 
شد.رییس اداره حفاظت از محیط زیست اردستان 
تصریح کرد: بــا توجه به وضعیت خشکســالی که 
در مناطق حفاظ شده شهرســتان و پناهگاه حیات 
وحش خارو وجود دارد تالش کردیم با حمایت های 
اداره کل استان و دوستداران حوزه محیط زیست کم 
آبی و کاهــش علوفه تا حدود زیادی جبران شــود. 
خوشــبختانه با حفاظت هایی که توســط نیروهای 
محیط بان و یگان های انتظامی شهرســتان جهت 
جلوگیــری از شــکارهای غیرمجاز صــورت گرفته 
جمعیت علف خواران تغییر چشــم گیری نداشته 
است.شواخی خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات وحش 

خارو حدود 3۲۶ هزار هکتار وسعت دارد و دارای انواع 
گونه های جبیر، کل و بز، قوچ و میش، زاغ بور، هوبره، 
کفتار، گرگ، کاراکال، گربه شــنی و...است.وی در 
خصوص صدور مجوزشکار پرنده در مناطق حفاظت 
شده شهرستان اردستان گفت: صدور مجوزشکار در 
مناطق حفاظت شده توسط اداره کل محیط زیست 
صادر می شود، ولی در ســال جاری هنوز این اجازه 

صادر نشده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان مطرح کرد:

اطمینان از وجود پلنگ ایرانی در مناطق حفاظت شده اردستان

بهره گیری از تجربیات ودانش و پژوهش داخلی در جیره غذایی، تولید بلدرچین به لحاظ کیفی، اندازه و وزن در استان اصفهان به باالترین حد افزایش یافت.
مدیر عامل مجموعه کامل تولید تا توزیع بلدرچین دراستان با اشــاره به واردات بلدرچین با وزن بین 1۸۰ تا ۲۲۰ گرم از کانادا و ژاپن گفت: با تغییر در جیره غذایی 
این پرنده و با تحقیق وبهره گیری از دانش داخلی بدون وابستگی به خارج میزان وزن پرنده به بین 3۰۰ تا 35۰ گرم افزایش یافت.محسن عابدیان افزود: بومی 
سازی دانش تولید و پرورش این پرنده عالوه بر وزن، کیفیت آن را افزایش داد به گونه ای که هم اکنون نه تنها درایران که در جهان بلدرچین با وزن 35۰ گرم تولید 
نمی شود و برخی تولید کنندگان خارجی برای استفاده ازدانش بومی ایران خواستار همکاری شدند.وی گفت: با استفاده از این دانش ترکیبات جیره غذایی پرنده 
بیشترین بازدهی را روی ضریب تبدیل دارد.این مجموعه تولیدی که در زمینه تولید مولد، جوجه کشــی، پرورش، کشتار، بسته بندی وتوزیع و تولید دان پرنده 
فعالیت می کند با تولید ماهانه 1۰۰ تن گوشت بلدرچین وتوزیع آن در سرارسر کشــور بزرگ ترین تولید کننده کشور است که ظرفیت به دست گرفتن بازار جهانی 
را دارد.فرآیند تولید تاتوزیع بلدرچین دراین مجموعه که در شهر های اصفهان، گرگاب، گلپایگان و دهاقان فعال است صد درصد با بهره گیری از تجهیزات داخلی 

است و 13۰ نفر به صورت مستقیم در آن فعالیت دارند.

بومی سازی دانش تولید و پرورش بلدرچین در استان اصفهان
مسئول امور تشکل های سازمان تعاون 

روستایی استان خبرداد:
وجود بیش از 360 رشته شغلی 

دربخش کشاورزی بویین 
میاندشت با شناسه مخصوص

خبر روز

عکس خبر روز

رونمایی از اطلس 
فرهنگی اردستان

فرماندار شهرستان اردستان 
در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گفت: مراسم رونمایی از 
اطلس فرهنگی اردستان، در 
ششمین دوره هفته فرهنگ 
این شهرســتان که از پنجم تا 
یازدهــم آذرمــاه خواهد بود، 

برگزار می شود.

راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی در تیران و کرون 
اداره تعزیرات حکومتی به عنوان یک اداره مســتقل در شهرســتان تیران و کرون راه  اندازی شد.علی 
محمدی کیا، فرماندار تیران و کرون، در آیین افتتاحیه اداره تعزیــرات حکومتی و معرفی رییس آن 
گفت: یکی از مطالبات جدی مردم این شهرستان راه اندازی این اداره بود. تا پیش از راه اندازی و استقرار 
اداره تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده های تعزیراتی اصناف در شعب اداره شهرستان نجف آباد 
رسیدگی می شــد.وی افزود: ارجاع پرونده ها به شهرســتان مجاور در تاخیر اجرای احکام و کاهش 
بازدارندگی نقش دارد.فرماندار تیران و کرون ادامه داد: در سفر استاندار به این شهرستان استقالل اداره 
تعزیرات مطرح و در شورای اداری استان مصوب شد.محمدی کیا با اشاره به طرح های اقتصادی دولت، 
تصریح کرد: نظام بخشــی به بازار و برخورد با متخلفان ضرورت دارد و اداره تعزیرات حکومتی در کنار 
بازرسان نقش مهمی در کاهش تخلفات خواهد داشت.در این نشست غالم عباس بهنودیان، به عنوان 

رییس اداره و رییس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی تیران و کرون معرفی شد.
 

افتتاح کتابخانه عسگران از توابع تیران و کرون
فرماندار تیران و کرون گفت: کتابخانه عمومی شهر عسگران واقع در بخش کرون از توابع این شهرستان 
با اعتبار ۲5 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.علی محمدی کیا در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: این مرکز فرهنگی در بخش کرون پس از 1۷ سال به همت شهرداری عسگران و حمایت های 
نهاد کتابخانه های عمومی و مدیریت شهرســتان با اعتبار ۲5 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.وی 
افزود: بخش کرون تا پیش از افتتاح این کتابخانه فاقد چنین مرکزی بود و مردم آن منطقه باید برای 
تامین نیاز خود به مرکز شهرستان مراجعه می کردند که به سبب هزینه های باال سزاوار نبود.فرماندار 
تیران و کرون با بیان اینکه در حال حاضر سه کتابخانه عمومی تحت نظارت نهاد کتابخانه های عمومی در 
این شهرستان فعال است، تصریح کرد: شهرهای این شهرستان دارای کتابخانه عمومی هستند که باید 
برای تقویت منابع کتاب و عضویابی آن فعالیت کرد.محمدی کیا بر ضرورت فرهنگ سازی برای ترویج 
فرهنگ مطالعه تاکید کرد و گفت: این اقدام باید توسط نهادهای فرهنگی در کنار کتابخانه های عمومی 
انجام شود و فرهنگ مطالعه از سنین کودکی نهادینه شود.وی خاطرنشان کرد: کتابخانه های مساجد 
در مناطق روستایی و شهری در تامین بخشی از نیاز مطالعه شهرســتان نقش داشته و توانسته اند 

رویدادها و اتفاقات فرهنگی و کتاب خوانی را تعریف و اجرا کنند.
  

آغاز دومین جشنواره فرهنگی، ورزشی توان یابان منطقه کاشان
شهردار کاشان گفت: دومین جشنواره فرهنگی، ورزشی توان یابان منطقه کاشان با شعار »با هم در 
اوج« با حضور استعدادهای برتر این گروه در آستانه روز جهانی معلوالن در کاشان آغاز شد.حسن 
بخشنده در گفت وگو با ایسنا،اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی و ارج نهادن به ورزشکاران و فعاالن 
حوزه ورزش قهرمانی، رویکرد مدیریت شــهری است که بخشی از این رســالت خطیر می تواند با 
توجه ویژه به ورزش معلوالن محقق شود.وی افزود: توسعه ورزش معلوالن به عنوان یک ضرورت 
و سیاست مبنایی شهرداری است. توزیع عادالنه امکانات و خدمات فقط به معنای تقسیم آن در 
نقاط مختلف شهر نیست، بلکه پرداختن به نیازهای اقشار مختلف شهروندان نیز در این زمینه قابل 
توجه است.بخشنده تاکید کرد: دسترسی آسان توان یابان به امکانات و خدمات شهروندی به ویژه 
در حوزه فرهنگ و ورزش یک ضرورت است که عالوه بر ایجاد و توزیع عادالنه، نیازمند مناسب سازی 
و تسهیل دسترسی این جامعه به امکانات و خدمات هستیم.شهردار کاشان گفت: اقدامات مختلفی 
برای دسترسی معلوالن به امکانات و خدمات فرهنگی و ورزشی تحت نظارت شهرداری انجام شده 
و عالوه بر این برنامه هایی در زمینه ساخت و تجهیز مجموعه های فرهنگی و ورزشی برای استفاده 
معلوالن در نظر گرفته شده است. وی گفت: برنامه ریزی ما بر آن است که رویداد »با هم در اوج«، در 
تقویم فدراسیون جانبازان و معلوالن ثبت شود تا بتوانیم ضمن استمرار این جشنواره، زمینه را برای 

رشد و توسعه نقش آفرینی جانبازان سرافراز و معلوالن فراهم کنیم.

با مسئولان

بیــش از 3۶۰ رشــته شــغلی دربخــش 
کشاورزی بویین میاندشــت وجود دارد که 

کد وشناسه مخصوص دارند.
قاسم سلیمان پور، مسئول امور تشکل های 
سازمان تعاون روستایی اســتان درجلسه 
صنف کشــاورزان بویین میاندشــت گفت: 
از آنجــا که امــکان تشــکیل اتحادیه برای 
همه رشــته های شغلی کشــاورزی وجود 
ندارد، این مشــاغل در ۷ اتحادیه تخصصی 
شامل زراعت، باغبانی، دام، طیور، شیالت، 
منابع طبیعی و صنایع تبدیلی ساماندهی و 
طبق آیین نامه جدید برای مشــاغل بخش 
کشــاورزی پروانه با عنوان پروانه کســب 

کشاورزی صادر می شود.
قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی استان نیز 
با اشــاره به اینکه همه فعالیت های بخش 
کشاورزی از این پس ازطریق سامانه سبک 
)sabak( انجام می شود، گفت: هر فردی 
که پروانه فعالیت خارج از ســامانه سبک 
داشــته باشــد از دریافت هرگونه خدمات 
محــروم می شــود بنابرایــن الزم اســت 
کشــاورزان وفعاالن بخش کشاورزی عضو 

این سامانه شوند.
مهتاب مرادی افــزود: در پایان ثبت نام در 
 )QR( سامانه سبک به هر کشاورز کیو آرکد
داده می شــود که می تواننــد ازاین کد برای 
اصالت بخشیدن به محصول تولیدی خود و 

برند سازی استفاده کنند.
حســن ریاحــی، مدیــر جهادکشــاورزی 
شهرســتان بوییــن میاندشــت هــم از 
ضعف وکنــدی در روند صــدور پروانه بهره 
برداری برای کشــاورزان انتقاد کرد وگفت: 
درشهرستان بویین میاندشت بیش از ۶3۰۰ 
بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد که 
متاســفانه فقط برای 1۴۰۰ نفر پروانه بهره 

برداری صادر شده است.

مطالعات تامین آب شرب پایدار باید در سامانه ستاد 
اطالع رسانی شده تا موارد قانونی آن مرتفع و برای آن 
تامین اعتبار و یا حداقل پیگیری های تامین اعتبار آن 
انجام شود. فراهم کردن مقدمات این طرح از اجرای آن 
کمی طوالنی تر است و باید توجه داشته باشیم که پروژه 

تامین آب پایدار، پروژه ای ملی است

اخبار کو�تاه

استان
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 معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:جابه جایی بیش از ۲۰ میلیون مسافر

 در ۷ ماهه امسال؛

سهم اصفهان؛ 3.۹7 درصد
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در هفت ماهه امسال بیش از ۲۰ میلیون مسافر از فرودگاه 
های تحت مالکیت این شرکت اعزام و پذیرش شــدند.حمیدرضا سیدی گفت: از ابتدای سال تا 
پایان مهر ۱۷۷ هزار و ۹۶۹ نشست و برخاست در فرودگاه های کشــور انجام شده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد 
کاهش داشته است.به گفته مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی، 
در مهر ماه امســال بیش از دو میلیون 
و ۸۲۲ هزار مســافر اعزام و پذیرش و 
بیش از ۲۴ هزار پرواز در فرودگاه های 
کشور نشست و برخاست داشته است 
که به ترتیب شــاهد افزایش هشــت 
درصدی و کاهش ۱۱ درصدی نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل در این دو 
بخش بودیم.وی افزود: آمار ها حاکی 
از کاهش یــک درصدی پــرواز و پنج 

درصدی اعزام و پذیرش مسافر نسبت به شهریور  است.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مهرآباد 
با ۳۱.۷۳ درصد، مشــهد با ۱۸.۰۹ درصد، شــیراز با ۷.۵۱ درصد، اهواز با ۴.۳۷ درصد و اصفهان 
با ۳.۹۷ درصد سهم بیشتری در نشست و برخاســت پرواز ها در مهر ماه را داشته اند.در مهر ماه 
امسال  ۹۲.۸۷ درصد پروازها، داخلی و ۵.۱۳ درصد خارجی و دو درصد عتبات عالیات بوده است. 
همچنین در این مدت، ۹۲.۸۷ درصد اعزام و پذیرش مسافران، داخلی و ۵.۷۶ درصد خارجی و 

۲.۳۷ درصد هم عتبات و عالیات بوده است.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: بیشــترین تردد پرواز های مسافری 
)داخلی( مسیر های مشهد- مهرآباد و بالعکس، کیش- مهرآباد و بالعکس، مهرآباد- شیراز و 
بالعکس و در بخش خارجی نیز، نجف- مشهد و بالعکس، استانبول- تبریز و بالعکس، دبی- 
شیراز و بالعکس بوده است.به گفته سیدی، در مهر ماه امســال، ساعت شش صبح، بیشترین 
پرواز و به تعداد ۷۳۷ نشست و برخاست  و روز های چهارشــنبه  شلوغ ترین روز های هفته برای 

انجام مسافرت هوایی بوده است.

 تولید بیش از دو و نیم میلیارد کیلووات ساعت برق
 در نیروگاه اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان آبان امســال بیش از دومیلیارد و ۵۵۱ میلیون کیلووات ساعت، 
انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور انتقال داد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید واحد های مولد 
برق نیروگاه اصفهان ۸۳۵ مگاوات است، گفت: واحد های بخاری مولد برق این نیروگاه تا پایان 
آبان دو میلیارد و ۵۵۱ میلیون و ۱۷۷ هزار کیلووات برق خالص تولید و تحویل شــبکه سراسری 
برق کشور داد.حسین امنیه افزود: این میزان تولید بیش از ۳۳ درصد افزایش نسبت به هشت 

ماهه سال قبل را نشان می دهد.
نیروگاه اصفهان، دارای ۵ واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع است که در صورت تامین 
آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول 

سال خواهدبود.

وقتی قیمت مسکن در کالن شهرهایی چون اصفهان سر به فلک می کشد؛

ماموریت غیرممکن اصفهانی ها در بازار مسکن!

هزینه مسکن، سهم باالیی در هزینه خانوارها به ویژه در کالن شهرها دارد. 
آنگونه که از داده های مرکز آمار قابل اســتنتاج است، سال ۱۳۹۹ حدود 
۵۰ درصد هزینه خانوارهای تهرانی صرف هزینه مســکن شــده است. 
سهم باالی هزینه  مسکن در کنار افزایش شدید قیمت مسکن،  شرایط 
سختی را پیش روی خانوارها قرار داده است. بر اساس داده های رسمی، 
خانوارهای تهرانی هرچند بیشترین درآمد را میان استان های کشور به خود 
اختصاص داده اند؛ اما با اختالف بدترین شرایط را در بازار مسکن دارند. 
پس از تهران، خانوارهای اصفهان و قم قرار دارند.به گزارش اقتصادآنالین؛ 
بخش اعظمی از هزینه های خانوارها مربوط به مسکن است و این موضوع 
در میان خانوارهای شهری نمود بیشتری دارد. آنگونه که مرکز آمار اعالم 
کرده است،  هزینه مسکن، بیش از ۳۴ درصد هزینه خانورهای شهری را 
تشکیل می دهد. اما هزینه مسکن برای خانوارهای روستایی در حدود 
۱۴.۵ درصد از کل هزینه های آن ها را شامل می شود.البته باید گفت که 
این اعداد بر اساس میانگین مناطق شهری کل کشور است و شرایط برای 
خانوارهای ساکن کالن شهرها به مراتب سخت تر خواهد بود. به عنوان 
مثال در سال ۱۳۹۹ میانگین هزینه ساالنه یک خانوار تهرانی حدود ۹۵ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که از این میــزان بیش از ۴۷ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان صرف هزینه مسکن شده است. در حقیقت حدود ۵۰ درصد 
از هزینه تهرانی ها در سال ۱۳۹۹ مربوط به هزینه  مسکن بوده است.در 

چنین فضایی که بخش عمده ای از هزینه  خانوارهای شهری مربوط به 
مسکن است، قیمت مسکن در چند سال گذشته با افزایش شدیدی روبه 
رو بوده است. از این دو گزاره می توان تا حدودی نتیجه گرفت که شرایط 
خانوارهای کشور و به ویژه خانوارهای شهری تا چه اندازه در بازار مسکن 
نگران کننده است.در ادبیات اقتصاد مسکن یکی از مهم ترین شاخص ها 
برای رصد قدرت خرید خانوارها در بازار مســکن، شاخص دسترسی به 
مسکن است. بر اســاس تعریف، شاخص دسترســی به مسکن برابر 
است با تعداد سال هایی که یک خانوار باید تمام درآمد خود را پس انداز 
کند تا سرمایه الزم برای خرید یک خانه ۷۵ متری را بر اساس میانگین 
قیمت ها به دست بیاورد. )با فرض ثبات درآمد و قیمت مسکن(در این 
گزارش بر اســاس آخرین آمار موجود به این موضوع می پردازیم که در 
مراکز استان های کشور،  شــرایط شاخص دسترسی چگونه بوده  است. 
اطالعات قیمت مســکن و درآمد خانوارها از سایت مرکز آمار استخراج 
شده است. قیمت مسکن مربوط به فصل بهار ســال ۱۴۰۰ و درآمد نیز 
مربوط به همین سال است.البته با توجه به اینکه قیمت مسکن در پایان 
سال گذشــته نســبت به فصل بهار افزایش یافته،  شاخص دسترسی 
محاسبه شــده در این گزارش با واقعیت متفاوت خواهد بود و احتماال 
اعداد باالتری ثبت شده است. اما به این دلیل که آخرین آمارهای منتشر 
شده قیمت مسکن در مراکز استان مربوط به بهار سال گذشته است،  در 

این گزارش از این آمار استفاده شده است. با این وجود به نظر نمی رسد 
در رتبه بندی شهرهای مورد بررســی تغییر قابل توجهی ایجاد شود.در 
میان ۳۱ مرکز استان،  تهرانی ها با اختالف بدترین شرایط را در بازار مسکن 
دارند. بر اساس داده های مورد استفاده شاخص دسترسی مسکن شهر 
تهران در سال گذشته بیش از ۱۵ واحد بوده است. این در حالی است که 
سال گذشته تهرانی ها با میانگین درآمد ساالنه حدود ۱۶۰ میلیون تومانی، 
بیشترین درآمد متوسط را میان خانوارهای کشور به خود اختصاص داده 
بودند.با این وجود میانگین قیمت خانه هم در این شهر با اختالف باالترین 
میزان نسبت به ســایر شهرهای بزرگ کشور اســت. در حالی میانگین 
قیمت هر مترمربع مسکن  در این شهر در بهار سال گذشته بیش از ۳۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در رتبه دوم این رده بندی شهر اصفهان با 
میانگین قیمت کمتر از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی قرار داشت.پس از 
تهران، خانوارهای اصفهانی باالترین شاخص دسترسی را تجربه کردند. 
شاخص دسترسی در این شهر بر اساس داده های موجود، حدود ۹ واحد 
بوده است. پس از اصفهان،  شــهرهای قم، مشهد و بندرعباس باالترین 
میزان شــاخص دسترســی را ثبت کرده اند.در نقطه مقابل خانوارهای 
یاسوجی با ۱.۳۴ واحد، کمترین شاخص دسترسی را میان مراکز استان 
کشور از آن خود کردند. یزد، بیرجند و ساری در رتبه های بعدی کمترین 

شاخص دسترسی مسکن قرار گرفتند.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: در هشت 
ماهه امســال، یک میلیون و ۵۱۸ هــزار تن کاال به 
ارزش ۹۹۹ میلیون و ۵۹ هزار دالر از استان اصفهان 
صادر شــده است.رســول کوهســتانی پزوه اظهار 
کرد: صادرات گمرکات اســتان اصفهان در هشــت 
ماهه ۱۴۰۱ به میــزان یک میلیــون و ۵۱۸ هزارتن 
کاال با ارزش ۹۹۹ میلیون و ۵۹ هزار دالر بوده است 

که در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل، از لحاظ 
وزنی هشــت درصد و از نظر ارزش  ۱۵ درصد رشد 
داشته اســت.وی، اقالم صادراتی گمرکات استان 
اصفهان را ۷۱۲ نوع کاال برشمرد و درخصوص عمده 
محصوالت صادراتی در هشــت ماهه ســال ۱۴۰۱ 
گفت: چدن آهن و فوالد ۴۰۰ میلیون دالر با ســهم 
۴۰ درصد، محصوالت پتروشیمی ۱۵۳ میلیون دالر 
با سهم ۱۵ درصد، محصوالت لبنی ۸۲ میلیون دالر 
با سهم هشت درصد، فرش ماشینی و دستباف ۸۰ 
میلیون دالر با سهم هشت درصد محصوالت از آهن 
و چدن ۶۰ میلیون دالر با سهم شش درصد را به خود 
اختصاص داده اند.مدیرکل گمرکات استان اصفهان، 
تعداد کشــور های هدف صادرات از طریق گمرکات 
اســتان اصفهان ۸۹ کشور برشــمرد و تصریح کرد: 

طی این مدت ارزش صادرات به عراق ۴۰۴ میلیون 
دالر و با رشد ۱۴ درصد، پاکستان ۱۶۸ میلیون دالر با 
رشد ۴۸ درصد، ترکیه ۱۰۶ میلیون دالر و یک درصد 
رشد، افغانستان ۶۲ میلیون دالر ۴۰ درصد کاهش 
و ارمنستان ۴۸ میلیون دالر و رشد ۱۰۸ درصد بوده 
است.کوهستانی پزوه با اشاره به پنج مبادی گمرکی 
صادراتی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: ۹۹۹ 
میلیون دالر صادرات گمرکات اســتان اصفهان طی 
۸ ماهه ۱۴۰۱ از طریق گمرک اصفهان ۵۴۶ میلیون 
دالر، گمــرک کاشــان ۲۷۷ میلیــون دالر، گمرک 
اختصاصــی ذوب آهن ۱۲۸ میلیــون دالر، گمرک 
اختصاصی مجتمع فــوالد مبارکه ۴۰ میلیون دالر و 
گمرک تجاری فرودگاه شهید بهشتی هفت میلیون 

دالر، انجام شده است.

صادرات اصفهان، در آستانه یک میلیارد دالری شدن

خبر روز

در حالی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن  در این 
شهر در بهار سال گذشته بیش از ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان بود که در رتبه دوم این رده بندی شهر اصفهان با 
میانگین قیمت کمتر از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی 
قرار داشت.پس از تهران، خانوارهای اصفهانی باالترین 

شاخص دسترسی را تجربه کردند

بر اساس گزارش وزارت نیرو:

ذخیره سد زاینده رود افزایش یافته است
براساس آخرین آمار اعالم  شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا پنجم آذرماه، 
حجم آب پشت سد زاینده رود به ۱۵۱ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۱۲ درصد از حجم سد بوده و 
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش را ثبت کرده است.به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس آخرین 
آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای ســال آبی تا چهارم آذرماه، ارتفاع کل 
ریزش های جوی کشور معادل ۲۷.۵ میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت )۳۲.۶ میلی متر( ۱۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۲۷.۸ 
میلی متر( یک درصد افزایش را نشان می دهد.میزان کل خروجی سدهای کشور در بازه زمانی ابتدای 
سال آبی تا پنجم آذرماه، ۳.۸ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته 
است. در مدت زمان مشابه سال گذشته، میزان کل خروجی سدهای کشور ۳.۹۹ میلیارد مترمکعب 
بوده است. میزان کل ورودی آب به سدهای کشور، ۱۳ درصد افزایش داشته و ۲.۷ میلیارد مترمکعب 
در این بازه زمانی اســت.همچنین حجم فعلی آب موجود در مخازن ۱۸.۰۳ میلیارد مترمکعب بوده 
که در سال گذشته ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب بوده اســت. با توجه به اینکه ظرفیت کل مخازن سدها 
۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده، اکنون پرشــدگی ســدها به ۳۷ درصد رســیده است.براساس این 
گزارش، موجودی مخزن ۱۹ سد در کشور کاهش داشته که از این بین می توان به کاهش ۳۹ درصدی 
حجم »ســد ۱۵ خرداد« در حوضه قمرود، کاهش ۵۴ درصدی حجم ســدهای چاه نیمه در استان 
سیستان وبلوچستان و کاهش ۲۱ درصدی حجم مجموع سدهای پنج گانه تهران اشاره کرد.حجم آب 
»سد استقالل«، ۱۴۶ درصد و شمیل و نیان در استان هرمزگان ۱۸۲ درصد رشد داشته؛ همچنین در 
استان خوزستان حجم »سد دز« ۴۵ درصد و زنجیره کارون ۱۳ درصد افزایش یافته است.حجم آب 
»سد دوستی« در خراسان رضوی کاهش ۳۳ درصدی و آب »سد شیرین دره« خراسان شمالی کاهش 
۲۰ درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود سد »کوچری« گلپایگان شاهد کاهش ۳ درصدی حجم 
مخازن و در استان کرمانشاه در سد »سلیمان شاه« گاوشان با کاهش ۲۲ درصدی حجم مخازن مواجه 
هستیم. عالوه بر این در »سد شهر بیجار« گیالن نیز وضعیت مخزن نشان دهنده کاهش ۵۸ درصدی 
است.در همدان نیز »سدآبشینه« اکباتان ۸۵ درصد کاهش و در زنجان سد تهم ۵۵ درصد و سد ایالم 
۴۹ درصد کاهش حجم مخزن را تجربه می کند. درمجموع ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه ۱۴ درصد، 
سد یامچی در استان اردبیل ۳ درصد و »ســد مالصدرا« درودزن در استان فارس ۲۸ درصد نسبت 
به سال قبل افزایش مخزن داشته است.حجم آب پشت ســد زاینده رود به ۱۵۱ میلیون مترمکعب 
رسیده که برابر ۱۲ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش را ثبت کرده است.

 
معاون اقتصادی استاندار:

مرکز همایش های بین المللی اصفهان با مشارکت بخش 
خصوصی تکمیل شود

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: بــرای تکمیل و بهره بــرداری از پروژه 
مرکزهمایش های بین  المللی اصفهان می توان از ظرفیت بخش خصوصی در ســطح اســتانی و 
ملی استفاده کرد.امیررضا نقش در جریان بازدید از سالن همایش های بین المللی اصفهان، این 
پروژه را ابرپروژه عمرانی در استان دانست و اظهار داشت: نگاه به سالن اجالس سران باید فراتر از 
استان باشد و ضروری اســت به تکمیل این پروژه رویکرد ملی و بین المللی داشت.وی ادامه داد: 
متاسفانه بعد از گذشت ۱۰ سال از آغاز آن هنوز به بهره برداری نرسیده است. در این راستا برای تکمیل 
و بهره برداری از پروژه مرکز همایش هــای بین المللی اصفهان می توان از ظرفیت بخش خصوصی 
در سطح استان و حتی در سطح ملی نیز اســتفاده کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان تصریح کرد: امکان ورود سرمایه گذار خارجی نیز در این پروژه وجود دارد، اما الزمه آن ایجاد 

هم افزایی بین مدیریت شهری، دولت و بخش خصوصی است.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان از رفع تصرف ۸۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان به ارزش ۹۸۶ میلیارد تومان خبر داد.علیرضا قاری قرآن 
افزود: رفع تصرف ۸۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی در نیمه نخست امسال و در گستره ۱۰۸ شهر استان، با هوشیاری و تالش عوامل یگان حفاظت اراضی استان 
اصفهان از چنگال متصرفان خارج و رفع تعرض شد.به گفته وی، بازگشت این اراضی به بیت المال با اجرای ۱۴ فقره حکم قطعی قضایی و ۶۲ مورد رفع تصرف 
فوری صورت گرفته است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: گروه های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی در سراسر استان اصفهان روزانه با 
گشت زنی، بر وضع اراضی ملی و دولتی تحت پوشش نظارت و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد می کنند.قاری قرآن با بیان اینکه به منظور جلوگیری 
از تصرف اراضی ملی و دولتی اجرای اقدامات پیشگیرانه در اولویت اســت، گفت: در نیمه نخست امسال با نصب ۱۰۴ تابلو، عالئم هشدار دهنده و دیوار نویسی، 
به مردم اطالع رسانی شده تا بدانند کدام اراضی مربوط به بیت المال اســت.وی یادآور شد: سامانه ۱۶۵۶ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطالعات 

مردمی درباره تصرف اراضی ملی و دولتی است.

مقابله با ۹86 میلیارد تومان زمین خواری در اصفهان

نمایشگاه صنعت 
خودرو در اصفهان  
شانزدهمین نمایشگاه صنعت 
خودرو با حضور شــرکت های 
خودرو سازی در اصفهان برپا 
شده اســت، این نمایشگاه از 
۳تا۶ آذر ماه از ساعت ۱۵ الی 
۲۱در محل دائمی نمایشــگاه 
بین المللــی اصفهــان برای 
بازدید عالقه مندان دایر است.

وز عکس ر

ضرورت اجرای هرچه 
سریع تر طرح های انتقال 

آب از دریا به اصفهان
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت:پروژه انتقال آب نباید به طرحی 
تبدیل شــود که اجرای آن ســال ها به طول 
انجامد و بخش زیادی از منابع حتی بخش 
خصوصی و صنایــع را ببلعد؛ اما پیشــرفتی 
نداشــته باشــد.مهدی طغیانی در خصوص 
انتقال آب از دریا به اصفهان اظهار کرد: درباره 
اصل اجرای طرح انتقال آب از دریا با توجه به 
وضعیت کنونــی بارگذاری های فراوان وزارت 
نیرو در این ســال ها بر منابع آب اصفهان به 
ویژه زاینده رود، چاره ای جز جبران کســری 
این منابع وجود ندارد.وی با اشــاره به لزوم 
اســتقبال از انتقال هر قطــره آب به اصفهان 
افزود: از طرح انتقــال آب از دریا برای جبران 
کسری آب در حوزه نیز استقبال می کنیم، اما 
این آب به هیچ وجه نباید صرف توسعه صنایع 
آب بر شود بلکه الزم است برای جایگزینی آب 
صنایع موجود در نظر گرفته شود.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اسالمی هر نوع 
توسعه به ویژه توسعه صنایع آب بر در اصفهان 
را زمینه ساز جذب نیروی انسانی گسترده به 
اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: حتی اگر 
در حــوزه صنعت آب مورد نیــاز از طریق دریا 
تامین شود، فشار تامین آب شرب در حوضه 
زاینده رود را افزایش می دهند، زیرا توســعه 
صنعت با افزایش ظرفیــت و جذب نیروی 
کار جدید همراه اســت.وی، مهاجرت را یکی 
از راه هــای رایج تامین نیروی انســانی مورد 
نیاز صنایع دانست و گفت: جنس نیروی کار 
بیکار در داخل استان بیشتر فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی اســت و نیروی کارگری باید از 
جا های دیگری تامین شود که در عمل مسئله 
ما را پیچیده تر می کند.طغیانی اجرای هرچه 
سریع تر طرح های انتقال آب از دریا به اصفهان 
را ضروری دانســت و ادامه داد: پروژه انتقال 
آب نباید به طرحی تبدیل شود که اجرای آن 
سال ها به طول انجامد و بخش زیادی از منابع 
حتی بخش خصوصــی و صنایع را ببلعد، اما 

پیشرفتی نداشته باشد.

عکس: تسنیم
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روستای چیمه رود نطنز؛ گمنام و دیدنی

روستای چیمه در اطراف دامنه کوه کرکس قرار گرفته که از جنوب با روستاهای تکیه، بیدهند و فریزهند 
همسایه است و از شرق و جنوب شــرقی به کوه کرکس که یکی از کوه های بلند رشته کوه زاگرس است، 

منتهی می شود.
کوه کرکس از جمله کوه های بلند در ناحیه مرکزی ایران به شــمار می رود، به همین دلیل همه ساله در 
تمام فصول پذیرای ورزشکاران کوهنوردی اســت که از نقاط مختلف ایران و به خصوص استان اصفهان 
به قصد فتح این قله عازم نطنز می شوند. وجود پناهگاه مناسب در مسیر قله این کوه، یکی دیگر از دالیل 
افزایش اشتیاق برای صعود به این قله حتی در فصول سرد سال است. الزم به ذکر است؛ در ایام زمستان، 
سرمای بسیار شدیدی در این منطقه حاکم می شود و صعود به این قله نیاز به تجهیزات زمستانی دارد.

جمعیت روســتا بالغ بر ۳۵۰ خانوار اســت که در چهار محله »سر پشــته«، »محله ده«،  »سر پرنده«، 
»باغ هادی« سکونت دارند. افراد این روستا و جمعیت این روستا از مردمانی تشکیل شده است که به 
علت های مختلف از شــهرهای خود کوچ کرده و به این مکان آمده و این روستا را بنا نهاده اند که از طایفه 
ایل بختیاری و صفویه بوده اند.قدمت تاریخی این روســتا طبق روایات و آثار باقی مانده برمی گردد به 
قبل از اســام که طبق آثار به جامانده، زرتشتی ها هستند که ســاکن بوده اند. مسجد جامع چیمه که در 
محل ده واقع است قبل از اسام معبد زرتشــتی ها بوده که با ظهور اسام به مسجد تبدیل شده است که 

قدمت مسجد طبق نوشته ای که روی درب چوبی آن حک شده حدودا به ۷۳۰ سال پیش برمی گردد.
روســتای چیمه در چند دهه گذشــته از نظر اقتصادی و کشاورزی دارای کســب وکار پررونق و یکی از 
 روســتاهای موفق و پرمشــغله بوده اســت و انواع میوه و مایحتاج خوراکی از قبیل میوه و گوشــت و

 لبنیات در روستا تولید می شده و یا توسط اشخاصی از شهرهای اطراف مانند نطنز و کاشان و اردستان، 
 مایحتــاج زندگی و تعمیراتــی از قبیل فــروش و تعمیر بیل و کلنگ و کارگاه ســیار رویگــری و تعمیر

 چراغ آالت و پی سوزها و فروشندگان پارچه و...در روســتا حاضر شده و به اهالی روستا خدمات رسانی 
می کردند.مناطق نطنز به علت ســاختار اقلیمــی، دارای چندین نوع وضعیت آب وهوایی اســت، یعنی 
شامل معتدل کوهستانی و کوهپایه ای و دشــت و کویری است که در نتیجه روستاهای مشرف به دامنه 
قله های کرکس دارای آب وهوای خنک و معتدل کوهســتانی اســت. خود مرکز شهرستان نطنز دارای 
آب وهوای معتدل کوهپایه ای است و روستاهای واقع در بخش های بادرود دارای آب وهوای خشک و 
گرم است، به طوری که با کشت به اصطاح زمستانه، اولین میوه های نوبرانه به بازار تهران روانه می شود، 
مانند صیفی جات یعنی میوه های بوته ای. همچنین در قسمتی از این نواحی درخت نخل خرما نیز قابل 

حصول بوده، حوزه بخش کویری نطنز همین منطقه بادرود است .
روستاهای واقع در دامنه قله مرتفع کرکس که به ارتفاع حدودا ۴۰۰۰ متر است آب وهوای سردی داشته 
اند؛ مانند روستای بیتند )بیدهند( و تامه، چرا که در قســمت هایی از قله کرکس تا فصل تابستان برف 
موجود بوده و تامین آب دو روستای یاد شده از برف زمستانی است، سایر روستاهای واقع در قسمت های 
کوهستانی کرکس، دارای آب وهوای معتدل کوهستانی هســتند و گیاهان طبیعی در این قسمت مانند 
زیره و حتی زرشــک کوهی  می روید. گیاه »گون« که کتیرا، حاصله از این گیاه اســت به فراوانی یافت 

می  شود.
زبان محلی روستا به زبان زرتشتی برمی گردد. مردم هنوز به زبان راجی )گویشی از فارسی قدیم( حرف 
می زنند، مانند »بوره پشــه« یعنی »آمدن و رفتن« ولی دو محله دیگر این روستا به زبان فارسی ساده 

تکلم می کنند که نام این دو محله، سرپرنده ومحل ده است .

  ایران گردی

مفاد آراء
9/56  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 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. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 8335 - 1401/07/24 هيات چهارم   شماره پالک ثبتی از 26/317  
36/317  اصالح گرديد که در رای شماره 13500- 1400/11/06 هيات چهارم آقای قاسم 
عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 1669 کدملی 1283513765 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 139/50 مربع از پالک شماره 317 فرعی از 26 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محترم آقا 

رشتی طبق سند انتقالی 60737 مورخ 1333/07/29 دفتر 6 اصفهان آمده است.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07

م الف: 1408566  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/57  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 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. 
 رديف 1- راي شــماره 6962 - 1401/06/17 هيات اول آقای اســماعيل شــکل آبادی 
حبيب  آبادی به شناسنامه شماره 746  کدملي 1285771885 صادره اصفهان  فرزند عباس  
در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 15/29 متر مربع از  پالک شماره  11 فرعی از 68  اصلي 
 واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از براتعلی کريمی 

بهرام آبادی ثبت در صفحه 214 دفتر 295 تائيد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07

م الف: 1408774  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/58 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2687 مورخ 1401/8/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم سيده مريم موسوی هارونی  به 
شناسنامه شماره 1744 کدملی 4620472662  صادره فرزند سيد جواد در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 139/55 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از 

طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417048  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/59 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2602 مورخ 1401/08/07 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای غالمعباس صدرانی  به شناسنامه 
شماره 412 کدملی 5759573871  صادره چادگان فرزند شکراله  در ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 96/57 متر مربع مفروزی از پالک شماره 209 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای محمد ابراهيمی 
به متقاضی واگذار گرديده است و متقاضی نيز به موجب يک فقره استشهاديه محلی که به تاييد 
شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک رسمی )رضا فلسفی و ورثه وی( دسترسی ندارد. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417245  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/60 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3688 مورخ 1401/08/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم شيرين جان امانی نيکوجونقانی  
به شناسنامه شماره 4739 کدملی 4679135115  صادره فرزند سبزعلی  در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 166/53 متر مربع مفروزی از پالک شماره 396  فرعی از 4348  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از طرف آقايان شمس علی رادفر و حمزه علی رادفر )مالکان رسمی( واگذار گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417328  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/61  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ  انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7330 - 1401/06/23 هيات چهارم خانم شهربانو شهبازی  به شناسنامه 
شــماره 358  کدملي 1291065301 صادره  فرزند مختار  در ششدانگ يکباب ساختمان به 

مساحت 113/99 متر مربع  پالک شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان حسينعلی بيات سند 83953 مورخ 50/07/11 دفترخانه دو اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417066  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
ابالغ

9/62 کارفرمای محترم شــرکت صدف بی تا  با کد تامين اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای  محمود حسن پور سودرجانی  از 
کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و زيان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نقاشی ساختمان و صنعتی و سند بالست( بر اساس رای کميته بدوی 
استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 1401/07/14 
برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره است و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1416118 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/63 کارفرمای محترم شــرکت متيــن آذرخش تهران  بــا کد تاميــن اجتماعی کارگاه 
6570008647   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيش از موعــد آقای رضا 
سليمانی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشــاغل سخت و زيان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کميته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/06/10 
برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف ســخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله 
ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 
روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت 
 و زيان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1416121 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/64 کارفرمای محترم شــرکت باســتيان صنعت اصفهان  با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای محسن 
ابراهيمی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشاغل سخت و زيان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر خدماتی( بر اساس رای کميته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/05/06 
برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف ســخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله 
ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 
روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت 
 و زيان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1416151 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/65 کارفرمای محترم شــرکت الرک نوين  با کد تامين اجتماعی کارگاه 6570007615 
- 6570006875- 6570005334 پباطالع می رســاند درخواســت بازنشستگی پيش از 
 موعد آقای ابوالقاســم رهنما زفره  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و 
زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )جوشــکار( بر اساس رای 
کميته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 
1395/10/29 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. اين 
آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی 
به مدت 15 روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل 
 سخت و زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1416123 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/66 کارفرمای محترم شــرکت الرک نوين  با کد تامين اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای حســين کهرانی جبلی  از 
کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشاغل سخت و زيان آور اســتان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کميته بدوی استانی موضوع 

ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/07/14 برگزار 
گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شــناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريــخ درج آگهی به مدت 15 روز 
اداری می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت 
 و زيان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1416114 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
فقدان سند مالکیت

9/67 شــماره نامه: 140185602024009622- 1401/08/28  نظر به اينکه ششدانگ 
 پالک 3440/7 اصلــی  واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره چاپی ســند برگی 555845 
سری ج /96 و شــماره دفتر الکترونيکی 139720302024011145 بنام آقای علی خليلی 
مبارکه ســابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد که به موجب سند شــماره 66191 مورخ 
1400/09/11 دفترخانه 133 اصفهان ميزان 16300 سهم مشاع از 54481 سهم ششدانگ 
آن به شهرداری اصفهان انتقال قطعی گرديد  سپس  مالک مذکور با ارائه درخواست شماره 
27650  مورخ 1401/08/28 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
شــماره يکتا 140102155909002522 و رمز تصديق 349868  مورخ 1401/08/24 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 133 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيتش به علت 
نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1417050 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
9/68 شماره نامه: 140185602024009874- 1401/09/03  نظر به اينکه سند مالکيت 
شش دانگ پالک ثبتی شــماره 2 فرعی از 3151 اصلی باقيمانده ) که در راستای استاندارد 
سازی به پالک 3151/33 تبديل گرديده است(   واقع در بخش پنج اصفهان ذيل ثبت 31728 
در صفحه 82 دفتر امالک جلد 537 به نام عبدالحميد عظيميان علی آبادی تحت شماره چاپی 
331846 ثبت و صادر و تسليم گرديده است ســپس طی وکالتنامه شماره 149637 مورخ 
1391/07/26 دفترخانه اسناد رسمی يک اصفهان آقای حميدرضا مومنی با ارائه درخواست 
کتبی به  شماره وارده 28368 مورخ 1401/09/03  به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شماره 190653  مورخ 1401/08/15 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان 
رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1417243 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
 206SD-TU5 سند کمپانی خودروی ســواری پژو تیپ
 مدل 1396 به رنگ ســفید - روغنی به شــماره پالک

 174B0030591 ایران 67-466  ل 72 و شــماره موتور 
و شماره شاسی NAAP41FE0HJ041240 و شناسه 
 ملــی خــودرو IRFC961V1SD041240 بــه نــام 
میثم نوری لنجان نوکابــادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برخی از  آثار تاریخی 
۱- قلعه با قدمت ۱۰۰۰ سال

۲- چنار حاج باقر با قدمت ۴۰۰ سال
۳- چنار واقع در محل ده با قدمت ۳۰۰ سال

۴- چنار واقع در محل سرپشته با قدمت ۳۰۰ سال
۵- قنات هایی به نام های: قنات ماهی - قنات جوی باال - قنات آب خونی - قنات حصله که 

خاصیت درمان عوارض پوستی را داراست - قنات تکیه سادات
۶- خانه هایی تاریخی مربوط به زمان خان

به گفته اهالی، معادنی ازجمله گوگرد نیز در اطراف این منطقه کشــف شــده است و نیز رگه هایی از سنگ 
مرمر نیز وجود دارد که به علت پیگیری نکردن مســئله این رگه هنوز دست نخورده است )منظور از اطراف 

روستا، روستای بیدهند است( .
در این روســتا مرقد مطهــر فرزندان امام موســی بن جعفر بــرادر امام رضــا )ع( قرار دارد کــه در زمان 
حکومت مامون عباسی به شــهادت رســید. قدمگاه امامزاده ســید جال الدین مهدی از فرزندان امام 
موسی بن جعفر)ع( که مقبره مبارک ایشان در تکیه سادات قرار دارد ، به یک محل زیارتی و تفریحی تبدیل 
شده است و باز، قدمگاه از چهل دختران که از یاغیان و دشمنان فرار می کردند در این منطقه یافت می شود 

و امامزاده پاسنگ زرد که غایب هستند.
مردم این روستاها، همیشــه در پرورش گل و باغ سازی، مشــهور بوده اند. به علت وجود داشتن درختان 
فراوان در این مناطق، هوا بسیار تمیز و نفس کشیدنی است. به همین علت میوه های متنوع در چهارفصل 

دارد.
مردمان این روستا از مهربانی، فداکاری، مهمان دوستی، گذشت، ایثار، شجاعت و ... شهره خاص و عام اند 
به طوری که از نظر شجاعت گفته اند که چندین بار یاغیان بسیاری به این روستا حمله کرده اند از جمله نایب 
حسین و ماشاءا... خان کاشی که مردان روستا با شجاعت و ازخودگذشتگی تمام در مقابل شان از ناموس 

و کیان خود دفاع کرده اند .
همان طور که اولین آبادی یا تمدن بشر در کنار رودخانه ها شکل و حیات یافت )مانند تمدن سومر دربین 
النهرین، مصر نیل، عیام کارون، هند سند و چین یانگ تســه( آبادی های )روستاهای( نطنز نیز در پنج 
بلوک تشکیل یافته که این بلوکات یا همان رودخانه ها همگی تامین حوزه آبریزی خود را از مجموع کوه های 

کرکس به دست آورده است.
برای رسیدن به چیمه بعد از طی ۱۸ کیلومتر از جاده نطنز - کاشان ) جاده قدیم ( به پل هنجن می رسیم. 
از این پل جاده فرعی دو قسمت می شــود که یکی به ابیانه منتهی شــده و جاده دیگر پس از گذشتن از 
روستای هنجن - ولوجرد - چیمه - تکیه سادات به دو راهی بیدهند - فریز هند می رسد که جاده سمت 
 چپ به بیدهند منتهی می شــود. در بیدهند امامزاده ای واقع است به نام شــاهزاده سلیمان فرزند امام 

موسی کاظم)ع( .
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سهم اصفهان از دانشجو معلمان کشور در سال 1401

مدیر امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان اســتان اصفهان با اعالم اینکه دانشــگاه فرهنگیان 
استان اصفهان در ورودی مهرماه امسال، ۲ هزار و ۱۱۶ دانشجو جذب کرد، گفت: از این تعداد هزار 
و ۵۸ نفر پســر و ۹۵۸ نفر دختر هســتند. علی اکبر کجباف در گفت وگو با ایسنا، باتوجه به اینکه 
دانشــگاه فرهنگیان میراث دار مراکز و دانش ســراهای تربیت معلم با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال 
است، اظهار کرد: به راحتی می توان گفت امروز این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه معاصر کشور 
است. به دنبال آن هستیم تا دانشــگاه فرهنگیان را به دانشگاهی مرجع، تحول ساز، تمدن ساز و 

امیدآفرین تبدیل کنیم. 
وی با اعالم اینکه دانشگاه فرهنگیان جایی اســت که معلمان و مربیان تحول ساز و تمدن ساز را 
تربیت خواهد کرد، افزود:  امروز اگر دانشجو معلمی جذب می شود، چهار سال بعد وارد مدارس 
خواهد شد و تا ۳۰ ســال بعد خدمت می کند. باید معلمان جریان ساز و گفتمان ساز تربیت کنیم. 

به همین علت دانشگاه فرهنگیان می خواهد جریان ساز باشد. 
مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان اســتان اصفهان درباره وضعیت جذب نیروی انسانی 
نیز توضیح داد و گفت: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در ورودی مهرماه امسال، ۲ هزار و ۱۱۶ 
نفر  دانشجو جذب کرد که از این تعداد هزار و ۵۸ نفر پســر و ۹۵۸ نفر دختر هستند. دانشجویان 
این دانشگاه در ۱۷ رشته آموزشی مقطع کارشناسی و دو رشته مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل 
می پردازند. وی ادامه داد: از کل دانشجویان جذب شــده در دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، 
بیشترین دانشــجویان  یعنی حدود هزار و ۱۰۰ نفر مربوط به رشــته آموزش ابتدایی در پسران و 
دختران هستند و مابقی در رشته های مختلف تقسیم می شوند. همچنین رشته آموزشی تربیت 
بدنی با ۵۰ نفر و کار و فناوری با ۲۵ نفر کمترین آمار جذب دانشجو را داشته اند. کجباف خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه امسال از پذیرشی که در ورودی های ۱۴۰۱ داشتیم، توانستیم ۲۶۰ نفر دانشجو 
زیر رتبه هزار، ۵۰ نفر دانشجو زیر رتبه ۲۰۰ و ۹ نفر دانشجو زیر رتبه ۵۰ را بپذیریم. همچنین رتبه های 
تک رقمی ۵، ۷ و ۹ و رتبه اول المپیاد کشور، در دانشگاه فرهنگیان اصفهان پذیرفته شدند. وی در 
خصوص دانشــجو معلمانی که همزمان با تحصیل در حال آموزش هستند، توضیح داد: با توجه 
به بحران کمبود معلم در دوره ابتدایی، ۷۵۶ معلم از بین دانشــجو معلمان ترم ۷ ورودی ســال 
۹۸ به وزارت آموزش و پرورش معرفی شده اند و در حال حاضر همزمان با تحصیل در مدارس در 
حال آموزش هستند. مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به اینکه 
آموزش و پرورش به نیروی انسانی و معلم نیاز دارد که تعدادی را به روش های موجود دیگر جذب 

می کند، گفت: ما آمادگی داریم برای آموزش همزمان با تدریس، کمک کنیم. 
 

افزایش آالینده ها در آسمان آلوده اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از افزایش آالینده ها در سطح استان خبر 
داد و گفت: با استقرار جوی پایدار در کالن شهر اصفهان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه،)امروزو 
فردا( افزایش آالینده ها و کاهش کیفیت هوا را شــاهد خواهیم بود. ابراهیم هنرمند در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به موج بارش های پراکنده سمت غرب اســتان، اظهار کرد: بررسی نقشه های 
جوی بیانگر جوی پایدار تا اواسط هفته روی استان است. بر این اساس وضعیت جوی در بیشتر 
مناطق به صورت صــاف تاکمی ابری، گاهــی افزایش ابر و ورزش باد پیش بینی می شــود.وی 
افزود:بارش های پراکنده  در فریدون شهر به میزان ۰.۱ میلی متر و اســالم آباد موگویی به میزان 
۰.۴ میلی متر به ثبت رســیده است. کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، 
تصریح کرد: با استقرار جوی پایدار در کالن شهر اصفهان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، افزایش 
آالینده ها و کاهش کیفیت هوا را شــاهد خواهیم بود. در این چند روز اخیر برای شــهر اصفهان و 
شهرهای صنعتی در ســاعات اولیه صبح غبار صبح گاهی پیش بینی می شــود.به گفته هنرمند، 
سردترین نقطه استان بویین میاندشــت با دمای منفی دو درجه و گرم ترین نقطه خور و بیابانک 

با ۲۴ درجه سانتی گراد خواهد بود.

جنگل های اســتان اصفهــان به طور عمــده در دو 
شهرستان فریدون شهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با 
۲۵ هزار هکتار پراکنده شده است، ســرانه جنگل در کمتر از ۰.۱ هکتار 
گزارش می شود، اما با وجود سطح به نسبت کم از تنوع گونه ای مطلوبی 
برخوردار اســت که این تنوع شــامل ۳۵ گونه درختــی و درختچه ای 
می شود.بســیاری از کارشناســان محیط زیســت معتقد هستند که 
جنگل های بلوط زاگرس ریه های کشــور محســوب می شوند و نقش 
بســزایی در جلوگیری از خطرات بحران های زیست محیطی همچون 
ســیل، زلزله و طوفان های مهیب ایفا می کنند، اما همواره جنگل های 
بلوط در سراسر اســتان ها با معضالتی به ویژه جنگل خواران، غارتگران 
چوب و تولیدکنندگان غیرمجاز زغال مواجه هســتند و اکنون نیز آفت 
پروانه برگ خوار سفید بلوط، دامن گیر آن شده است؛ آفتی که جزئی از 
اکوسیســتم جنگلی اســت و اگر تدابیر مدیریتی و حفاظتی در زمان 
مناسب به کار گرفته نشــود، طغیانش، دردسرســاز خواهد بود.تمام 
جنگل ها به ویژه جنگل های بلوط از حیــث تامین مواد غذایی جامعه، 
مصنوعــات چوبی، محصوالت کاغــذی، تامین بســیاری از مایحتاج 
عمومی جامعه، جلوگیری از فرسایش و از بین رفتن خاک و حفظ آب 
و نزوالت آسمانی، نقش مهمی در اکوسیستم های طبیعی ایفا می کنند، 

بنابراین تالش برای جلوگیری از نابــودی این منابع برای حفظ حیات 
انسان و کســب درآمد از این منابع طبیعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت.رضا شــفیعی، سرپرســت اداره جنگل کاری منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به 
وســعت ۶۵ هزار هکتار جنگل های طبیعی زاگرس در استان اصفهان، 
می گوید: ۴۰ هزار هکتار از جنگل های زاگرس در فریدون شهر و ۲۵ هزار 
هکتار در ســمیرم وجود دارد کــه گونه های شــاخص در این جنگل ها 
درختان کهنســال بلوط، محلب )آلبالوی تلخ(، گالبی وحشی و ارژن 
است.وی، اصفهان را یکی از ۱۱ استان کشور در حیطه جنگل های طبیعی 
زاگرس می داند و اظهار می کند: وســعت این جنگل ها به نسبت دیگر 
استان های کرمانشاه، فارس و کردستان بسیار اندک است، اما درختان 
کهن و با ارزش جنگل های زاگرســی اســتان به عنوان ذخیره گاه های 
جنگلی به لحــاظ وجود گونه های ژنتیکی و در حــال انقراض، اهمیت 
بســیاری دارد، به طوری که در قانون نیز بر حفظ و حمایت از گونه های 

ذخیره گاهی تاکید شده است.

10 هزار هکتار از جنگل های بلوط فریدون شهر گرفتار آفت جوانه خوار
سرپرست اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اصفهان درباره اینکه از سطح ۴۰ هزار هکتار جنگل های بلوط شهرستان 
فریدون شــهر اصفهان حدود پنج تا ۱۰ هزار هکتار آن به صورت پراکنده 
گرفتار آفت جوانه خوار اســت، می افزاید: خشکسالی، کمبود بارندگی 
و ریزگردها عامل اصلی این پدیده اســت.وی اضافه می کند: از محل 
اعتبارات طرح صیانت برای مبارزه با آفــات و بیماری ها برای مقابله با 
آفت جوانه خوار بلوط در سطح ۸۴۵ هکتار از جنگل های فریدون شهر با 
اعتبار ۴۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ هزینه شده است.شفیعی با بیان 
اینکه جنگل های زاگرس بیشــتر در مناطق غربی و جنوبی استان قرار 
دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند مراقبت است، تصریح می کند: 
آتش سوزی در این جنگل ها با استقرار در مناطق صعب العبور و دوردست 
توسط انسان به ندرت اتفاق می افتد، اما در فصول افزایش دما و کاهش 
چشمگیر بارش ها و رطوبت خاک، خطر آتش سوزی بیشتر مراتع استان 

را تهدید می کند.

نابودی درختان 100 ساله بلوط اصفهان با کشت در اراضی شیب دار
وی اضافه می کند: قطع درختان، هیزم گیری و تجارت زغال بلوط یکی 
از کارهای پر سودی است که پای انسان ها را به نقاط بکر زاگرس باز کرده 
است، البته در استان های همجوار افراد سودجویی با قطع درختان بلوط 
و تبدیل آن ها به زغال سبب نابودی جنگل های طبیعی زاگرس شده اند.

سرپرست اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان در پاسخ به اینکه چرا »کشت در اراضی شیب دار« که به نابودی 
جنگل ها می انجامد، در استان اجرایی می شــود؟، می افزاید: امسال 
کاشــت گونه های باغی بادام، گردو و انجیر با وجود ارزآوری اقتصادی 
باال در اراضی شیب دار مورد مخالفت سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.

وی ادامه می دهد: با اجرای این طرح که مجوز آن توســط مســئوالن 
دولتی صادر می شود، درختان کهن و ارزشمند ۱۰۰ ساله جنگل های بلوط 
نابود خواهد شد؛ این طرح ممکن است در اراضی ملی استان اجرایی 
نباشد، اما در زمین های روســتایی و مردمی که در اختیار دولت نیست 

اجرایی شده باشد.

کشف 74 تن چوب و زغال بلوط و تاغ از سوداگران طبیعت در اصفهان

سرهنگ علیرضا طاهری، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره کشف و ضبط ۶۸ 
تن چوب و شــش تن زغال بلوط و تاغ از ابتدای سال جاری تا اواسط 
شهریورماه از ســوداگران طبیعت در اســتان، می گوید: طی دو ماهه 
ابتدای امسال تنها حدود ۳۶ تن چوب بلوط و ۱۱۳۵ کیلو زغال در استان 
کشف و ضبط شده اســت.وی با بیان اینکه طی ســال گذشته در ۱۰۴ 
گشــت و پایش نیروهای یگان ۲۰۰ تن چوب و ۱۸ تن زغال بلوط و تاغ 
در استان اصفهان کشف و ضبط شد، اظهار می کند: با تشدید برخوردها 
با قاچاقچیان طی دو سال گذشته آمار قاچاق چوب در استان کاهش 
یافته است. در ابالغیه جدید دولت، مجازات سخت تری نسبت به قبل 

برای متخلفان و سوداگران طبیعت تدوین شده است.

با مسئولان جامعه

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: وضعیت 
ذخیره ۳ گروه خونــی »O+«،»O-« و »AB-« در 
اســتان اصفهان در حالت قرمز قرار گرفته است.علی 
فتوحی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت 
اهدای خون در اســتان اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر با ۲ هزار و ۲۵۶ واحد ذخیره خونی در استان به 
میزان ۵.۷ روز رسیده است.وی با بیان اینکه در آبان 

ماه امسال ۱۴ هزار و ۹۴۰ نفر برای اهدای خون مراجعه 
کردند، ادامه داد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۹۵۲ نفر موفق 
به اهدای خون شــدند.مدیرکل انتقال خون اســتان 
اصفهان با بیان اینکه ۶۴ درصد از اهدا کنندگان خون در 
استان اصفهان اهداکننده مستمر هستند، ابراز داشت: 
همچنین تعداد مشــارکت بانوان در اهدای خون نیز 
کاهش یافته و به ۲.۸ درصد رسیده است.وی با تاکید 
بر اینکه اهدای خون جنســیت و فقیــر و غنی ندارد، 
افزود: همه باید نسبت به کمک به همنوعان خود توجه 
داشته باشند.فتوحی همچنین با بیان اینکه به دنبال 
توسعه مراکز اهدای خون در استان اصفهان هستیم، 

گفت: برای این امــر کمک خیران می تواند بســیار 
سازنده باشــد.وی، میزان مراجعات روزانه به مراکز 
اهدای خون شهرستان اصفهان را روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
نفر اعالم کرد و گفت: با توســعه مراکز می توان ذخایر 
خونی بهتری را داشــت.مدیرکل انتقال خون استان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر مراکز اهدای خون 
خواجو، خمینی شهر و عاشق اصفهانی هر روز از ساعت 
۸ تا ۱۳ نسبت به دریافت خون اقدام می کنند، ادامه 
داد: مرکز اهدای خون زرین شهر در روزهای یکشنبه و 
سه شنبه و مرکز اهدای خون شاهین شهر نیز روزهای 

زوج نسبت به خونگیری اقدام می کنند.

مدیرکل انتقال خون استان:

وضعیت ذخیره 3 گروه خونی در اصفهان قرمز شد

حضور کودکان 
مبتال به سرطان در 
مراسم رونمایی از 
فاز اول ژن درمانی

مراســم رونمایــی از فــاز اول 
ژن درمانــی کــودکان مبتــال به 
ســرطان خــون )کارتی ســل 
تراپی( با حضور روح ا... دهقانی 
فیروزآبــادی، معــاون علمی و 
فناوری رییــس جمهور در مرکز 

طبی کودکان برگزار شد.

هشدار رییس شورای شهر در خصوص احتمال افزایش مازوت سوزی:

اصفهان آلوده تر می شود!
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به وضعیت آلودگی هوای این کالن شهر، گفت: سال گذشته 
یکی از فازهای پاالیشگاه از سوخت گاز تبدیل به مازوت شد، امســال نیز مقدمات استفاده هر دو فاز 
از مازوت فراهم شده است که این خبر خوبی برای اصفهان نیست.محمد نورصالحی در نطق پیش از 
دستور شصت وپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان با تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: 
سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان فصل الخطاب بود، ایشــان اشاره های محکمی درباره 
اقتدار بسیج داشتند.وی با بیان اینکه مدیریت شهرها می توانند تاثیرگذاری خوبی در تدوین برنامه ای 
متناسب با نیازهای کشور داشته باشند که همین موضوع در دیدار با شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی 
کالن شهرها نیز مطرح شد، خاطرنشان کرد: دست به دســت هم خواهیم داد تا برنامه خوبی در قالب 
پیشنهاد شورای عالی اســتان ها ارائه کنیم.نورصالحی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای شهر اصفهان 
گفت: سال گذشته یکی از فازهای پاالیشگاه از ســوخت گاز تبدیل به مازوت شد، امسال نیز مقدمات 
استفاده هر دو فاز از مازوت فراهم شده است؛ این خبر خوبی برای اصفهان نیست و در این صورت شرایط 
آب وهوایی شهر بدتر از این خواهد شــد.وی اظهار امیدواری کرد: مسئوالن استان اجازه ندهند چنین 

اتفاقی رخ دهد، البته تاکنون این اتفاق نیفتاده است و امیدوارم نیفتد.
 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

کشف 10 دستگاه خودروی مسروقه در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۱۰ دستگاه خودرو مسروقه در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ حسین بساطی اظهار داشــت: در پی وقوع چند فقره ســرقت خودرو در سطح شهرستان 
اصفهان، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: در این خصوص ماموران انتظامی کالنتری ها 
شهرستان اصفهان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی و گشت 
زنی های فعال و هدفمند در سطح حوزه های استحفاظی خود موفق به شناسایی و دستگیری ۲۱ سارق 
سابقه دار شدند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۰ 
دستگاه خودروی مسروقه کشف شد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس تاکنون به ۱۹ فقره 
انواع سرقت اعتراف کردند.این مقام انتظامی در خاتمه با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده 
برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شــدند به شهروندان توصیه کرد: با رعایت 
هشدارها و توصیه های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت مانع رسیدن سارقان و افراد سودجو به 
اهداف مجرمانه خود شوند همچنین در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بالفاصله مراتب را از 

طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:

یک نفر در حادثه انفجار مخزن گاز خودرو در رهنان مصدوم شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: یک نفر در حادثه انفجار در 
مخزن گاز خودرو محله رهنان مصدوم شد.فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
حادثه آتش سوزی در جایگاه سوخت در محله رهنان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶ صبح به مرکز 
فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه در این حادثه خودروی 
پژو پارس به دلیل نا ایمن بودن مخزن گاز lpg منفجر و به خودروهای مجاور نیز آســیب زده است، 
ادامه داد: نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۲۱ آتش نشانی اصفهان برای امدادرسانی به این حادثه 
اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه راننده 
پژو پارس در این حادثه آسیب دیده، ادامه داد: بخشی از جایگاه سوخت نیز در این حادثه از بین رفته 

و از مدار توزیع خارج شده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 رییس گروه سالمت دانشگاه
 علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

آلودگی هوا، زمینه ساز 
زایمان زودرس

رییس گروه سالمت نوزادان و کودکان حوزه 
معاونت بهداشت، دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیــان اینکه آلودگی هــوا، امواج 
رادیویــی و اینترنت از دیگــر عوامل موثر در 
تولد نوزاد نارس است، گفت: مادران باردار با 
وقوع پدیده وارونگی هوا که در زمستان شایع 
است، از تردد غیرضروری در محیط خودداری 
کنند.مریم کاظمی در گفت وگــو با خبرنگار 
ایمنا، اظهــار کرد: اســتفاده از دفترچه های 
پایش رشــد ویژه نوزادان نارس، غربالگری 
رتینوپاتی نارسی که نوعی غربالگری بینایی 
است )زیرا نوزادان نارس مستعد نابینا شدن 
به دلیل نرســیده بودن شــبکیه هستند(، 
ازجمله خدماتی است که برای نوزادان نارس 
انجام می شــود.وی ادامــه داد: آموزش به 
والدین درباره نحــوه نگهداری از نوزاد نارس 
در مراکز ارائه دهنده خدمات داده می شود، 
همچنین آموزش تغذیه با شیر مادر به دلیل 
اهمیت تغذیه نوزاد برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری ها و عفونت و بررسی تکاملی کودکان 
نارس کمتر از ۳۴ هفته برای بررسی تکامل 
از ۱۶ روزگی جهت تست بیلی انجام می شود.

رییس گروه سالمت نوزادان و کودکان حوزه 
معاونت بهداشت، دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: آمار تولــد نوزاد نارس 
در دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان باالست، 
این موضوع دالیل مختلفی دارد که سزارین 
پیش از موعد یا بیماری های زمینه ای مادر، 
از مهم ترین دالیل آن اســت.وی اضافه کرد: 
الزم است هر مادری که تمایل به فرزندآوری 
دارد با مراجعه به مراکز ارائه خدمات سالمت، 
مراقبت های مخصوص را انجام دهد.کاظمی 
با بیان اینکه آلودگی هوا، امــواج رادیویی و 
اینترنت از دیگــر عوامل موثــر در تولد نوزاد 
نارس است، خاطرنشــان کرد: مادران باردار 
با وقوع پدیده وارونگی هوا که در زمســتان 
شــایع اســت از تردد غیرضروری در محیط 

خودداری کنند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان مطرح کرد:

آزادی بیش از 470 زندانی جرائم غیرعمد به کمک ستاد دیه تا پایان مهرماه
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان با بیان اینکه براساس آمار از ابتدای سال جاری تا اواخر مهرماه ۴۷۴ زندانی جرائم غیرعمد از زندان ها آزاد شدند، گفت: 
رقم بدهی آن ها ۲۲۳۴ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۹۳۸ میلیارد ریال گذشت از شکایت صادر شده است.اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه براساس آمار از 
ابتدای سال جاری تا اواخر مهرماه ۴۷۴ زندانی غیرعمد از زندان ها آزاد شدند که رقم بدهی آن ها ۲,۲۳۴ میلیارد ریال بوده است، اظهار کرد: از این میزان ۹۳۸ 
میلیارد ریال گذشت از شکایت صادر شده است.وی از وجود ۱۰۹۵ زندانی جرائم غیرعمد در کل استان اصفهان خبر داد و افزود: طبق آمار ستاد دیه کشور، استان 
اصفهان بین ۴۳ شهر رتبه نخست جرائم غیرعمد را به خود اختصاص داده است که زیبنده این استان فرهنگی و تاریخی نیست.مدیر نمایندگی ستاد دیه استان 
اصفهان تصریح کرد: ستاد دیه فردی که زندانی می شود را در همان لحظه مورد مســاعدت قرار نمی هد، بخشی از مساعدت ستاد در راستای نقدینگی خانواده 
محکومان انجام می شود و در صورت توان مالی، خانواده ها اقدام به تامین مبلغ مورد نظر می کنند، در این راستا از کل مبلغ بدهی زندانیان جرائم غیرعمد حدود 
۳۱۳ میلیارد ریال توسط خانواده ها تامین شده که آمار شاخصی است.وی اضافه کرد: ۷۶ میلیارد ریال نیز در راستای دادخواست اعتراض محاکم از اصل بدهی 
زندانیان کسر شده است، همچنین ۷۲ میلیارد ریال آن تسهیالت بانکی بوده که براساس بررسی های صورت گرفته، تسهیالت بانکی به زندانیانی که توان پرداخت 
اقساطی داشتند، تعلق گرفته اســت.گرجی زاده با بیان اینکه زندانیان جرائم غیرعمد که از تسهیالت بانکی اســتفاده کردند به بانک های عامل معرفی شدند، 

خاطرنشان کرد: تسهیالت بانکی برای این افراد بدون سود بوده و تنها کارمزد جزئی برای آن دریافت شده است.

هر
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عکس: تسنیم

۶۵ هزار هکتار جنگل های بلوط زاگرس اصفهان در حال انقراض؛

تبرغارتگرانبرگردنبلوطها



سهراهیسختدرآستانهیکتقابلسرنوشتساز؛

اگرشماجای»کیروش«بودیدکدامراانتخابمیکردید؟
سرمربیتیمملیایراندربازیباآمریکاباچالشبزرگیبهنامانتخابدروازهبانروبهروخواهدبود.اتفاقیکهدربازیباانگلیسباعثمصدومیتشدیدبیرانوند
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وجودداردوبادرنظرگرفتنحساسیتبسیارباالیبازیباآمریکابایدمنتظربمانیموببینیم،اواینبارچهتصمیمیخواهدگرفت.ریسکاستفادهازبیرانوندی
کهازناحیهبینیمصدومیتشدیدیرامتحملشدوبانقابتمرینمیکنددرکناراستفادهدوبارهازحسینییامیداندادنبهیکیازدوگلردیگرتیم–نیازمند

وعابدزاده–سهراهپیشرویکیروشهستند.
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ضیافت»رونالدو«درقطر
کریستیانورونالدوبعدازاولینبردتیمملیفوتبالپرتغالدربازیهایجامجهانی۲۰۲۲قطر،میهمانی
شامیرابرایهمتیمیهایشدررستورانیدرشــهردوحهترتیبداد.بهنقلازروزنامهدیلیاستار،بر
اساسگزارشهاکریستیانورونالدو،ستارهتیمملیفوتبالپرتغالکهچندیپیشخبرجداییرسمیاش
ازباشگاهمنچستریونایتدمنتشرشدبعدازبردسهبردویتیمکشورشمقابلغنادراولینبازیجام
جهانی۲۰۲۲،کلبازیکنانتیمراشامدررستورانیدرشهردوحهمیهمانکرد.رونالدوی۳۷سالهکهدر
تالشبرایپشتسرگذاشتنکابوسشدرباشگاهمنچستریونایتداست،اولینگلشدرجامجهانی
۲۰۲۲راازروینقطهپنالتیدربازیروزپنجشنبهمقابلغنابهثمررساند.فرناندوسانتوس،مربیتیم
ملیفوتبالپرتغالبهپاداشپیروزیروزپنجشــنبه،بعدازظهرروزجمعهبازیکنانشرامرخصکردو
رونالدوبااستفادهازاینفرصتتصمیمبهبردنتیمپرتغالبهیکضیافتشامدرپایتختقطرگرفت.



مسیاز»مارادونا«گذشتوبه»رونالدو«رسید
فوقستارهتیمملیفوتبالآرژانتینباگلیکهدردیداربرابرمکزیکبهثمررساندازرکوردگلزنیمارادونادر
جامجهانیگذشتوبهرکوردرونالدورسید.بهنقلازاوله،تیمملیفوتبالآرژانتیندردیداربرابرمکزیک
بادوگلبهپیروزیرسید.ستارهاینبازیلیونلمسیبودکهتوانستیکگلبهثمربرساندویکپاس
گلهمبدهد.مسیباگلیکهدراینبازیبهثمررساندشمارگلهایخودرادرجامهایجهانیبهعدد۸
رساند.بهاینترتیبمسیتوانسترکوردگلزنیمارادوناراکه۷گلبودپشتسربگذارد.مسیباگلیکهدر
اینبازیبهثمررساندباتعدادگلهایکریستیانورونالدوبرابریکردوبهاینترتیبرقابتایندوبازیکن
درجامجهانیقطرادامهپیداخواهدکردوبایددیدکهکدامیکگلهایبیشتریبهثمرخواهندرساند.



جلوگیریمادر»هرناندز«ازخداحافظیپسرشازفوتبال
لوکاسهرناندز،توسطمادرشازتصمیمشبرایخداحافظیازفوتبال،منصرفشد.بهگزارشاکیپ،
لوکاسهرناندزپسازمصدومیتشبهقدریروحیهاشراازدستدادکهحتیبهفکربازنشستگی
ازفوتبالافتادهبود.تصمیمیکهباانتقادمادرشروبهروودرنهایتهرناندزتوسطاوراضیشدتااز
اینتصمیمصرفنظرکند.فکربازنشستگیپسازعملجراحیموفقیتآمیزلوکاس،بهسرعتاز
ذهنشبیرونرفت.هرناندزپسازجراحیروحیهخوبیداشتوحتیباهمتیمیهایشدرفرانسه

شوخیکردکهبرایفینالجامجهانی،بازخواهدگشت.


ژاوی:پیشنهادبرزیلراردکردمتامربیبارساشوم
ژاوی،سرمربیبارسلونا،مدعیشدهاســتکهپیشازقبولهدایتاینتیمازبرزیلپیشنهادداشته
است.ژاویاززمانحضورشروینیمکتبارسلوناموفقشدهشرایطرادراینتیمتغییردهدوآنهاراتا
حدزیادیازافتخارجکند.اودرحالیهدایتبارساراقبولکردکهپیشازآنتنهاتجربهمربیگریاش
حضورروینیمکتالسدقطربودکهسالهایپایانیفوتبالشرادرآنجاسپریکرد؛امابهنظرمیرسدکه
فرصتدیگرینیزبرایکسبتجربهدردنیایفوتبالداشتهاست.فدراسیونفوتبالبرزیلدرسال۲۰۲1
پیشنهادیبرایاوارسالوازاودعوتکردکهعضویازکادرفنیتیتهدرتیمملیاینکشورباشدولیاین
مربیکاتاالنازهمانزمانبهدنبالحضوردربارسابود.ژاویدرگفتوگوباسایتگلدراینبارهاظهار
داشت:»اینموقعیتیکامالغیرمنتظرهبود.منازطریقمدیربرنامهامباآنهاصحبتکردم.اینفرصت
راداشتمکهبهکادرتیتهاضافهشوموباآنهاکارکنم؛امامیخواستمسرمربیباشموبرایهمینصبر
کردمتافرصتمدربارسلونابرسد.«سرمربیبارساباابرازرضایتازاینتصمیمگفت:»منجاییهستم
کهدوستدارم.ازنظرخودمدربهترینباشگاهدنیاهستمواینباورقبلیمناست.مناینجاازشرایط
لذتمیبرموسعیدارمموقعیتبارساراتغییردهم؛اماشانسحضوردربرزیلراهمداشتم.ایناتفاقی

غیرمنتظرهوتاریخیبودولیردشکردمچوندوستداشتمسرمربیباشم.«

آرژانتین - مکزیک، درس بزرگ برای فوتبال ایران

مصافآرژانتین–مکزیکدرحالیبانتیجهدوبرصفربه
سودیارانمسیپایانیافتکهپیشازگللیونلبیماین

وجودداشت،بازیبانتیجهمساویبدونگلبهپایانبرسد.
پیشازاینکهمسیبایکشــوتازراهدوردروازهتیممکزیکرابازکند،
اینتیمبادفاعچندالیهوفشــردههمهراههاینفوذرابهرویمســیو
همتیمیهایشبستوبهآنهااجازههنرنماییندادوشایداگرضربهمسی
نبود،تیممکزیکمیتوانستتاسوتپایانبازیازسویداور،دروازهاش
رابستهنگهدارد.امابعدازگلیکهمســیبهثمررساند،مکزیککهدیگر
چیزیبرایازدستدادننداشت،جلوکشیدتاگلخوردهراجبرانکندکه
اینتاکتیکبهتیمآرژانتیناجازهداد،اینباربهقلبخطدفاعیمکزیک

نفوذکندودریکیازحمالتبهگلدومبرسد.
شکلدفاعیتیممکزیکتاپیشازشوتمسیبدوننقصبودوبهنظر
میرسدتنهانکتهایکهمکزیکفکرشرانمیکرد،شوتکاپیتانبودکه

درسهایخوبیازخودبهجاگذاشت.
درپایانمسابقهسرمربیتیمآرژانتینازبازیتدافعیمکزیکگلهنکرد
وازنقشهوراهکارخودشبرایعبورازاینخطفاعیحرفزدوایدههایی
کهدرزمینازسویبازیکنانپیادهشد.اینیکواقعیتاست؛هرتیمی

باهرسبکیکهدوســتدارد،بازیمیکندوتیممقابلنمیتواند،تعیین
وتکلیفکندکهحریفشبهچهسبکیبازیکند.اتفاقیکهبارهادرلیگ
برترمابدانپرداختهمیشودومربیازســبکبازیدفاعیتیمحریف

ایرادمیگیرد.
برابرتیمیکهصفــرتاصدوبایــازدهبازیکندفاعمیکند،شــوتزدن
بهترینراهــکاربرایرســیدنبــهگلاســت،چراکهشــوتتاکتیکی
اســتکهبرتریعددیتیمحریــفراازبینمــیبرد.ازهمــهمهمتر
مقاومــتتیمیکهصفــرتاصددفــاعمیکنــد،فقطتاگلاولاســت
وبعــدازگلتغییــروضعیتمــیدهدتــاگلخــوردهراجبــرانکند
واینجاســتکهتیممقابلهــممیتواندبــدوندغدغهبــهبازیاش

ادامهدهد.
ایناتفاقبارهاوبارهادرلیگبرترخودمانرخدادهاست،تیمهایمدعی
درمصافباتیمهایدفاعیبرایرســیدنبهنتیجهمطلوببازمیمانند
وکمترچالششــوتراموردآزمایشقرارمیدهند،درحالیکهبهترین
شیوهبرایگلزنیدربرابرچنینتیمهاییشوتازراهدوراست.کاریکه
مســیدربازیبامکزیکانجامداد.یکپیروزیسختوهوشمندانهو

اینیکدرسخوبازبازیبزرگآرژانتین–مکزیکبود.

خبر روز

آسیاییهایجامهمچنانغیرمنتظرهوپرنوسان؛

عربستانواسترالیاشریکرویایبزرگایران
باشکستمقابللهستان،رویاپردازیبزرگعربســتانیهابهخطرافتاد.آنهادرپایاندوردوم
مرحلهگروهیبهردهسومسقوطکردند.عربســتاندردوراولمرحلهگروهیجامجهانی۲۰۲۲
دســتبهکاربزرگیزدوموفقشدآرژانتینرادوبریکشکســتدهد.اینپیروزیغیرمنتظره
راکمترکســیپیشبینیمیکردوبهدنبالکسبآن،شــاهدرویاپردازیهایبزرگهواداران
عربستانوکریهایسنگینآنهابرایهوادارانآرژانیتنیبودیم.درهمانروزاسترالیابانتیجه
4بریکمغلوبفرانسهشدهبودولیدردوردوم،شرایطبرایایندوتیمآسیاییبرعکسشد.
هوادارانعربستانبعدازکســبمهمترینبردتیمملیکشورشــاندرعرصهجهانی،درفضای
مجازیواطرافورزشــگاه،نوشــتههایجالبیرابهنمایشمیگذاشــتندکهجمله»کجایی
مسی؟«رایجترینجملهبود.آنهادربازیدوممقابللهســتاننیزبهتصوراینکهپیروزیبازی
قبلیتکرارخواهدشد،»لواندوفسکیکجایی؟«رانیزبهآناضافهکردهبودند.درپایانبازیاما
آنهامجبورشدنداینبخشرابپوشانندچراکهروبرتوهمتیمیهایشموفقشدندبادوگلاز

سدشاگردانرنارگذشتهو4امتیازیشوند.
جالباینجاستکهعدهایازهوادارانعربستانکهبرایتماشــایبازیبالهستاندرورزشگاه
حضوریافتهبودند،باخودجامقهرمانیمســابقاترانیزبههمراهداشتندکهدرنوعخودجالب
توجهبود.باشکستدربازیاخیراماکاربرایتحققصعودتاریخیبهدورحذفیسختشدوباید
دیدعربستانیهاچهبرنامهایبرایتقابلبامکزیکدربازیپایانیدورگروهیخواهندداشت.
استرالیادیگرنمایندهفوتبالآسیابودکهروزشنبهدومینبازیخودرادردورگروهیجامجهانی

انجامدادهبود.
اینتیمتوانستباپیروزییکبرصفرمقابلتونسشانسصعودخودرادوبارهایجادکردهوبه
حساسیتهاوهیجانبازیآخردورگروهیبیفزاید.البتهایننوسانزیاددرنتایج)ایران:یک
باخت،یکبرد(،)عربستان:یکبرد،یکباخت(،)استرالیا:یکباخت،یکبرد(اکثرتیمهای
آسیاییباعثشدهتادرخصوصصعودیاعدمصعودآنهانتوانباقطعیتصحبتکرد.عربستان
واسترالیانیزبانتایجاخیرخود،بهایرانملحقشــدندکهبراینهاییکردنصعودبهدورحذفی
درانتظاربازیپایانیدورگروهی)مقابل(هســتند.آنهادریکرویایبزرگشــریکخواهند
بودکهالبتهاسترســینفسگیرنیزبههمراهدارد.قطرتنهاتیمآســیاییاســتکهبادوباخت
دردوبازینخســت،حذفخــودراقطعــیکردوبــازیپایانــیدورگروهــیبرایشصرفا

جنبهتشریفاتیدارد.
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»مسی« به دیه گو رسید: »باتی گل« 
منتظر باش؛

دوبارهفریادبزن»لئو«!
لیونلمســیباگلیکهدربــازیآرژانتینو
مکزیکبهثمررساندبهرکوردتعدادگلهای
ملیدیهگومارادونادرجامجهانیرســیدو
ازاینبهبعدبرایرسیدنبهباتیگلتالش
خواهدکرد.اینگلبرایلئــوگلیویژهبود.
ابرستارهآرژانتینیبااینگلبهآماراسطوره
خودشدیهگومارادونارســیدکــهدرجام
هایجهانیبرایآلبیسلسته۸گلبهثمر
رســاندهبود.مارادونایبزرگدرچهاردوره
جامجهانیبهاینتعدادگلرســیدومسی
درپنجمینجامجهانــیایکهدرآنحضور
داردموفقشــدبهرکورددیهگوبرسد.البته
مسیبااینکهبااحتســابایندورهدرپنج
جامجهانیحضورداشتهولیدرچهاردوره
گلزنیکردهاســت.لیونلدرجــامجهانی
۲۰1۰موفقبهگلزنینشــدهبود.مســیکه
حاالبهرکوردگلزنیدیهگــودرجامجهانی
رسیدهرکوردبعدیرادنبالمیکند؛رسیدن
بهآماربهتریــنگلزنتاریخآلبیسلســته
درجامجهانــی،گابریلباتیســتوتایاباتی
گل.باتیســتوتااخیرادریکمصاحبهگفته
بودشکنداردمســیرکورد1۰گلزدهاورا
خواهدشکســت.لئوباگلیکهوارددروازه
مکزیککردتارسیدنبهباتیگلتنهادوگل
دیگردرجامجهانیمیخواهد.برایکسانی
کهشایدسنوسالکمتریداشتهباشندو
باتیستوتارانشناســنداویکشماره9ذاتی
وبسیارخطرناکبودکهدرهربازیگلرابو
میکشید.باتیســتوتابا56گلزدهدومین
گلزنبرترتاریخآلبیسلستهاست)بهترین
گلزنتاریختیمملیآرژانتینلئومســیبا
9۰گلاست(.باتیستوتابعدازدرخششدر
فوتبالآرژانتیندرریورپالتهوبوکاجونیورز
راهیاروپاشدوباپیراهنفیورنتینابهیک
اسطورهپرهوادارتبدیلشد.مسیمیکوشد
بهرکوردباتیگلبرسد؛کســیکهدیهگوی
بزرگشایدنهبهاندازهمســیولیبیشتر
ازخیلیدیگرازســتارههایآرژانتینیبهاو
عالقهداشتودریکمصاحبهازباتیستوتا

بهعنوان»جانورگلزن«یادکردهبود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دروازهبانعربستان
درمرزدیوانگی!

گلدوملهســتان،امیدهــای
عربســتانبهویژهگلرایــنتیمرا

برایکسبامتیازازبینبرد.

یککارشــناسفوتبالولزیکهپیشازدیدارولزو
ایرانصحبتهاییتمسخرآمیزدربارهتیمملیایران
مطرحکردهبودحاالمضحکهرسانههادرکشورهای
مختلفشــدهاســت.صحبتهایعجیبیکهیک
کارشــناسفوتبالولزیپیشازایــنبازیمطرح
کردهوبهتمسخرایرانپرداختهبودحاالبازتابهای
زیادیداشتهاست.رسانههابااشارهبهصحبتهای
رابسویجوپیروزیایراندرمقابلولزبرخالفنظر
اومیگویندسویجعمالخودشرامایهتمسخرکرده
است.رابیسویج،فوتبالیستسابقتیمملیولز،که
پیشازشــروعدیدارایرانوولزبهعنوانکارشناس
فوتبالاینکشوربهرادیویبیبیسیدعوتشدهبود
درپاسخبهسوالمجریبرنامه،کریسساتن،کهاز

اودربارهبازیدوتیمپرسید،گفت:»ما)ولز(ازبازی
باایرانهیچترسینداریم.دربازیقبلیشانمقابل
انگلیسدیدیدکهچقدردستبستهبودند.یعنیفکر
میکنیدولزدراینگروهآخرمیشود؟ماهرطورشده
دراینبازیپیروزمیشویم.حتیمنکهسالهاست
بازنشستهشدهاممیتوانمبرایولزمقابلایرانبازی
کنم.بهنظرمهمولزوهمآمریکاایرانراشکســت
میدهند«.بعدازپیروزیدرخشان۲-۰تیمملیبر
ولز،کریسساتنکهدرآنبرنامهرادیوییمجریگری
رابهعهدهداشتاولیننفریبودکهبهصحبتهای
توهینآمیزسویجواکنشنشاندادوطعنهتندیبه
اوزد.کریسساتندرتوئیترنوشت:»رابیسویجآن
شببهمنگفتآنهافقطایراناند.خیلیتوهینآمیز

بود.ایرانشایستهاینپیروزیاستوتااینجاتیمبرتر
میدانبود.آنهابهولزدرسخوبیدادند.ایران،خیلی
خوببازیکردی«.کریسساتنبعدازپیروزیایران
مقابلولزبهاظهاراتتوهینآمیزسویجواکنشنشان
داد.رابیسویجدرمصاحبهخودپرسیدهبود:»یعنی
فکرمیکنیــدولزدراینگروهآخرمیشــود؟«حاال
دقیقابرخالفآنچهاوگفتهبودولزبعدازشکســت
۲-۰مقابلایرانبــایکامتیازدرقعــرجدولگروه

ایستادهاست.

درسیکهبهستارهسابقولزدادیم؛

دراظهارنظردربارهتیمملیاحتیاطنکنید،مضحکهمیشوید!

پاسختندکیروشخطاببه»کلینزمن«:

ازسمتخوداستعفابده!
اظهاراتیورگنکلینزمن،ستارهاسبقفوتبالآلمان
دربارهتیمایرانباپاسخسریعکارلوسکیروش

سرمربیتیمملیایرانهمراهشد.
کارلــوسکــیروشبــاانتشــاریــکپســت
اینســتاگرامیکهکلینزمنرادرابتدایمســابقه
ایران–آلماندرجامجهانی199۸فرانسهدرحال
ردوبدلپرچمبااحمدرضاعابدزادهنشانمیدهد،
درپاسخبهصحبتهایکلینزمنکهطبیعتفوتبال
ملیایرانراسختگیرانه،پرخطا،معترضوخشن
توصیفکردهبودبــاهمانلحــنمنحصربفرداز
ویانتقادکردکهبدونشــناختازشخصیتوی

)کیروش(اورازیرسوالبردهاست.
کیروشنوشت:یورگنعزیزتوپیشقدمشدی
کهمراکارلوسصــداکنیومنفکــرمیکنمکه
اشکالینداشتهباشدکهتورایورگنخطابکنم...
بدوناینکهحتیمراشــخصابشناسیشخصیت
منراباغرورهمیشگیخودتقضاوتکردی.

هیچاهمیتینداردکهمنچقــدربرایعملکردتو
درزمینفوتبالمیتوانماحترامقائلباشــم.آن
ســخنانتدربارهفرهنگایران،تیــمملیایرانو
بازیکنانمنمایهشرمســاریدرفوتبالاســت.
هیچکسنمیتوانداتحادمارادچــارتزلزلکند،
چوناینموضوعاتدرســطحمانیست.اماحتی
بااینحرفهامادوســتداریمتورادعوتکنیم
بهعنوانمهماندرکمپتیمملیحضورپیداکنی
وبابازیکنانایرانارتبــاطبگیریوازآنهادرباره
کشورشان،مردمایران،شــعروهنروریاضیاتو
جبروتمدنهزارانسالهایرانبیاموزیوهمچنین
ازبازیکنانمابشــنویکهچقدرفوتبالرادوست

دارندوبرایآناحترامقائلند.
درعینحالتمامنگاهمامتوجهایننکتهاســت
تاازتصمیمفیفادرارتباطباپســتسازمانیتوبه
عنوانعضویازکمیتهفنیجامجهانیقطر۲۰۲۲
باخبرشویم.چراکهبهطورواضحانتظارماازتواین
استکهپیشازبازدیدتازکمپماازسمتخود

استعفادادهباشی.
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مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اعالم کرد:

رفع تخلف 18 هزار و 3۹6 متصدی صنف در اصفهان
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان گفت:در هشت ماهه امسال رفع تخلف 

۱۸ هزار و ۳۹۶ متصدی صنف در اصفهان 
انجام شده است.روح ا... ابوطالبی ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری 
و رفــع تخلفات شــهری شــهرداری در 
هشت ماهه امســال، گفت: در این مدت، 
برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر، 
۲۰ هــزار و ۶۶۵ تذکــر و ۵۰۷۳ اخطاریه 
صادر و رفع تخلف ۱۸ هزار و ۳۹۶ متصدی 
صنف انجام شــده اســت.وی ادامه داد: 
در بخــش جلوگیری از نصــب تابلو های 

غیرمجاز، تعداد ۴۱۳۳ اخطاریه صادر، و ۱۳۲۶ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.مدیر 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه طی هشت ماهه امسال در راستای 
جمع آوری خودرو های فرسوده رهاشده در معابر شهر، ۶۸۱ اخطاریه صادر و ۱۸۶ خودروی فرسوده رهاشده 
جمع آوری شده است، گفت: در این مدت، ۶۴۰ دست فروش و ۲۹۶ نفر متکدی جمع آوری و ساماندهی 
شدند.وی  با بیان اینکه در مدت هشت ماهه امسال، در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از 
ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه از ۸۴ مورد احداث زمین بایر 
جلوگیری شده است، افزود: در این مدت، از افزایش طبقات ۱۱۵۲ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز 
۲۶۴۵ ساختمان، تبدیل وضعیت ۸۲۲ ساختمان و فعالیت ۱۰ هزار و ۳۲۹ کارگاه ساختمانی متخلف نیز 
جلوگیری شده است.ابوطالبی با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در بخش 
کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح شهر همچون پیشگیری و تعطیلی کارگاه های ایجادکننده سد 
معبر از مصالح و نخاله، اظهار کرد: در این زمینه ۱۰ هزار و ۱۲۸ مورد اخطاریه صادر و ۸۶۵ کارگاه ساختمانی 
متخلف نیز تعطیل شده اســت.وی ادامه داد: در هشت ماهه امسال، در راســتای اجرای بند ۲۰ قانون 
شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۲۲۸ رای 
اجرا شد و بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بنا های حادثه آفرین، چاله ها و اشیای 

مشرف بر معابر عمومی نیز ۴۷۲ رای اجرا شده است.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

اجرای طرح جمع آوری سگ های ولگرد در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: به منظور تامین امنیت روحی و روانی شهروندان و جلوگیری از 
سرایت بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، طرح جمع  آوری سگ های ولگرد از معابر سطح منطقه 
در حال انجام است.به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر با تاکید بر اینکه سالمت مردم در 
اولویت است و هیچ گونه کوتاهی مورد قبول نیست، اظهار کرد: وجود سگ های ولگرد در مناطق مسکونی 
می تواند عالوه بر ایجاد رعب و وحشت بین مردم به خصوص کودکان، به سالمت جسمانی آنها نیز آسیب 
برساند.وی با اشاره به اینکه در گذشته برای کاهش جمعیت سگ ها آنها را معدوم می کردند، افزود: امروزه 
این روش منسوخ شده است و به طور معمول با جمع آوری، واکسیناسیون، عقیم سازی و آموزش همگانی 
برای کنترل جمعیت سگ ها اقدام می کنند.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان ادامه داد: در بعضی موارد 
مشاهده شده است که این سگ ها در سطح خیابان ها و معابر به شهروندان حمله کرده اند یا مشکالتی 
را برای تردد مردم در ساعات اولیه صبح یا شب ها به وجود آورده اند.وی با بیان اینکه با اجرای این طرح 
در یک ماه گذشته ۳۳ قالده سگ ولگرد از سطح منطقه ۹ جمع آوری شده است، تصریح کرد: با اجرای 
مداوم این طرح می توان ایمنی و سالمت شهروندان و محیط شهر را در مقابل شیوع بیماری های قابل 

انتقال از سگ به انسان حفظ کرد.

فرمانده سپاه استان در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد:

آماده انجام هرگونه همکاری با شهرداری هستیم

روز گذشته جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور اعضا برگزار 
شد. در این جلسه، اعضا  موضوعاتی همچون تصویب طرح الزام استقرار 
چرخه بهره وری در شهرداری، اســتفاده از نیروهای متخصص مدیریت 
شهری برای تحقق بهره وری،  لزوم ادغام و انحالل کمیته های بین بخشی 
در شــهرداری و... را بررسی کردند. فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان میهمان این هفته پارلمان شهری بود که از شهرداری تقدیر 
کرد و گفت: شهرداری به عنوان یکی از دســتگاه های مهم نقش و ارتباط 
موثری با مردم دارد و رضایت مندی مردم مرتبط با عملکرد این دســتگاه 
است. به گزارش »ایمنا«؛ ســردار مجتبی  با تبریک هفته بسیج و با بیان 
اینکه در همه عرصه ها بسیج نقش موثری داشته است، اظهار داشت: ۲۰ 
قشر مختلف بسیج به واسطه نقش آفرینی و تاثیر در جامعه تشکیل شده 
است.وی با بیان اینکه کمک به افزایش کارآمدی نظام و حفظ وحدت و 
انسجام ملی از جمله وظایف بسیج است، افزود: بسیج همچنین در حوزه 
فرهنگی، سیاسی، دفاعی، ورزشی، سازندگی، محرومیت زدایی، مشارکت 
و همکاری دارد.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: 
مهم ترین عنصر بسیج، ایمان و روحیه انقالبی و جهادی است. بسیج به 
عنوان مجموعه ای بی نظیر در دنیا هیچ چشم داشت مادی ندارد و در عرصه 
اجتماع و مقابله با حوادث سخت حضور فعال دارد.وی ادامه داد: بسیج 
برای ادامه کار و اجرای بیانیه گام دوم انقالب سند ۱۰ ساله ای را تدوین کرده 
که به تایید رهبر معظم انقالب رسیده است. این دو سند، دو برش پنج ساله 

و هر دوره، برش های یک ساله دارد. موارد مطرح شده در قالب ۹ قرارگاه 
اجرا خواهد شد.سردار فدا خاطرنشان کرد: برای تعالی سازمانی بعد نهادی 
بسیج باید تقویت شود و تاکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص معنویت 
و روحیه جهادی مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی ادامه داد: با تقدیر از شورای 
انقالبی که بالفاصله پس از حادثه شهادت جوانان بسیج و نیروی انتظامی 
اصفهان در هفته اخیر، وارد عمل شــده و میدان محل شــهادت را به نام 
شهدای مدافع امنیت نام گذاری کردند.فدا تصریح کرد: شهرداری به عنوان 
یکی از دستگاه های مهم نقش و ارتباط موثری با مردم دارد و رضایت مندی 
مردم مرتبط با عملکرد این دستگاه است، این نوید را می دهم که در سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان و همه نواحی و بخش ها در ابعاد مختلف آماده 

انجام هرگونه همکاری با شهرداری اصفهان هستیم. 

  طرح الزام استقرار چرخه بهره وری در شهرداری اصفهان تصویب شد
در ادامه معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار اصفهان با 
اشاره به تصویب طرح الزام استقرار چرخه بهره وری در شهرداری اصفهان 
گفت: این طرح به منظور همگرایی و هماهنگی بین  بخشی از سوی ۱۰ نفر 
از اعضای شورای اسالمی شهر پیشنهاد شده اســت. سعید ابراهیمی با 
اشاره به طرح پیشنهادی ۱۰ نفر از اعضای شورا مبنی بر الزام استقرار چرخه 
بهره وری در شهرداری اظهار کرد: این طرح به منظور هماهنگی بین بخشی 
ارائه شده و ساختار آن غیررسمی است.وی با بیان اینکه هدف از این طرح 

تمرکز بر موضوع برای همگرایی بیشتر است و بار تشکیالتی ندارد، گفت: این 
ساختارها چابک است و به موضوع هویت می پردازد و آن را دنبال می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه قید استفاده از مشاوران در این طرح به منظور برون سپاری نیست 
و خود شهرداری محور خواهد بود، افزود: در این ساختار، بازنگری برنامه 
را خود شهرداری دنبال می کند و مشــاوران فقط مباحث کالن را پیگیری 

خواهند کرد.

استفاده از نیروهای متخصص مدیریت شهری برای تحقق بهره وری
حجت االســالم منوچهر مهروی پــور، رییس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز درباره طرح الزام استقرار 
چرخه بهره وری در شهرداری، اظهار کرد: اصالح ریشه بهره وری و استفاده 
بهتر از ثروت عمومی و صرفه جویی موضوعات ارزشمندی است که در 
قوانین شهری به صورت غیرمســتقیم به آن پرداخته شده است.وی 
افزود: به منظور تحقق بهره وری در سرمایه، نیروی انسانی و کار نیازهای 
مهمی دارند که مهم ترین آن آموزش و فرهنگ ســازی است.این عضو 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به ایجاد کمیته برای پیگیری 
این طرح، تصریح کرد: همان گونه که در اســناد باالدســتی مشخص 
شده است، شــهرداری تاکنون نیز این وظیفه یعنی بهره وری را انجام 
داده است و با تشــکیل این کمیته فقط کار گسترده تر خواهد شد.وی 
با بیان اینکه باید با کمترین هزینه از امکانات موجود بهترین کار را رقم 
بزنیم، خاطرنشان کرد: با توجه به وجود نیروهای متخصص و متعهد در 
مدیریت شهری، می توان از تخصص آنها در حوزه پژوهش برای موضوع 

بهره وری استفاده کرد.

لزوم ادغام و انحالل کمیته های بین بخشی در شهرداری
مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه ساختارهای غیربخشــی و غیرنهادی بسیاری 
داریم که بعضی از آن ها تعطیل و بعضی دیگر فعال است، اظهار کرد: رویکرد 
شهرداری باید در این زمینه پویا باشد و سیاست ادغام و انحالل کمیته های 
بین بخشــی را در پیش بگیرد، البته بعضی مواقع نیز ایجاب می کند که 
کمیته ای ایجاد شود یا ارتقا یابد.وی ادامه داد: باید اولویت ها و زمان بندی 
کمیته ها مشخص شود، البته در این راستا الزم است کمیته ها تقویم ساالنه 
داشته باشند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به فعالیت کمیته ارباب رجوع، گفت: اولویت این کمیته باید در حد 
میز فرهنگ )که به ریاست شهردار برگزار می شود( باشد، اما این کمیته تنها 

یک بار تشکیل شده است.

شــهردار اصفهان خطاب به نوجوانان گفت: دنبال 
قهرمان در فضای مجازی نگردید و به گلستان شهدا 
بروید و زندگی هر یک از این قهرمانان را بشناسید 
و آن ها را به جهان معرفی کنید.به گزارش خبرنگار 
مهر، علی قاســم زاده پیش از ظهر روز گذشــته با 
حضور در صحن علنی شــورا با تبریک هفته بسیج 
اظهار کرد: خطاب من امروز به نوجوانان شهر است و 

بقای یک ملت به حفظ هویت است.وی افزود: شما 
نوجوانان شاهد هستید که در چند هفته گذشته، به 
همه عناصر هویتی ما حمله شــد و تمامیت ارضی 
و اعتقادات، ارزش هــای انقالبــی و اجتماعی ما 
مورد هجوم قرار گرفت.شهردار اصفهان گفت: باید 
هوشیار باشیم و بدانیم کسی که هویت یک ملت را 
مورد هجمه قرار می دهد و قهرمانان یک ملت را مورد 
تمسخر قرار می دهد دوســت آن ملت نیست.وی 
تصریح کرد: مراقب باشیم پای این هویت بایستیم 
و یکــی از نهادهایی که همیشــه پــای این هویت 
ایستاده بسیج است، گاهی سری به گلستان شهدا 
بزنید و تمثال بچه هایی را ببینید که اندازه شما بودند 

اما جان خود را کف دست گذاشتند تا مادر و خواهر 
و سرزمین شما در امان بمانند.قاسم زاده بیان کرد: 
این نوجوانان می توانستند مانند خیلی از نوجوانان 
ما بی خیال دشمن و تهدید شــوند؛ اما از جان خود 
گذشتند.وی افزود: دنبال قهرمان در فضای مجازی 
نگردید و به گلستان شهدا بروید و زندگی هر یک از 
این قهرمانان را بشناسید و آن ها را به جهان معرفی 
کنید.شهردار اصفهان گفت: کشــور ما پر از قهرمان 
است، این قهرمانان را شــما نوجوانان باید به دنیا 
معرفی کنید، شما به دانش و فن مسلط هستید و 
کمک کنید کسانی که رفتند و از تمامیت ارضی کشور 

دفاع کردند به دست شما به جهان معرفی شوند.

شهردار اصفهان:

نوجوانان، قهرمانان گلستان شهدا را به دنیا معرفی کنند

رییس هیئت موسس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان:

جشنواره تئاتر اصفهان با مشکالت مالی روبه رو است
رییس هیئت موســس انجمن هنرهای نمایشــی اصفهان ،مشکل جشــنواره تئاتر این خطه را 
نداشتن بودجه مشخص دانست و گفت : مشکالت مالی سبب شــده تا این رویداد فرهنگی در 
جایگاه واقعی خود قرار نگیرد.به گزارش ایرنا، احسان جانمی روز یکشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: جشنواره تئاتر استان اصفهان باید با بضاعت کم برگزار شــود در حالی که تئاتر این منطقه 
قدرتمند و پویاســت و هنرمندان قابل 
قبولی دارد.وی با اشاره به اینکه جشنوار 
تئاتر اســتانی رویدادی است که مرکز 
هنرهای نمایشــی به ادارات کل ارشاد 
استان ها می سپارد تا آن را برگزار کنند، 
افزود: ادارات کل ارشــاد اســتان ها یا 
می گویند بودجه نداریــم یا اگر بودجه 
هم دارند بــه تئاتــر، مظلوم ترین هنر، 
اختصاص نمی دهند.بــه گفته رییس 
هیئت موسس انجمن هنرهای نمایشی 
اصفهان، مشــکل اصلی این اســت که 
وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا مرکز هنرهای نمایشی جشــنواره ای را تکلیف می کنند، 
باید برای آن بودجه مشخص کنند ولی به طور معمول این اتفاق نمی افتد.جانمی افزود: وقتی به 
وزارتخانه می گوییم چه بودجه ای برای جشنواره تئاتر اختصاص داده شده است، می گویند پول 
در اختیار ادارات کل است و آنها باید تخصیص بدهند؛ اما وقتی به ادارات کل می گوییم، پاسخی که 
می شنویم این است که پولی ندارند؛ وقتی هم امکانات مالی یک جشنواره فراهم نباشد، معلوم 
اســت که چه اتفاقی برایش می افتد.رییس هیئت موســس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان 
مسائل فنی جشنواره به لحاظ سطح کیفی آثار را تحت شعاع مسائل مالی آن دانست و گفت: سال 
گذشته، نهادهای دیگر هم همکاری کردند و جشــنواره بودجه مشخص داشت، اتفاقی که باعث 
شد این رویداد هنری آبرومندانه برگزار شود ولی امسال وقتی در جشنواره تئاتر استان همه چیز 
تحت شعاع این جریان قرار می گیرد، مســائل فنی را هم پوشش می دهد.وی با اشاره به اینکه 
اصفهان پر از هنرمندان درجه یک و تراز اول تئاتر به لحاظ نبوغ ، فن و تخصص اســت، گفت: این 
شهر هنرمندان خوب و قابلی دارد و از بقیه هنرها هم جلوتر و در سطح ملی، صاحب اسم و عنوان 
است.جانمی افزود: اما این جریان را در سینما نمی بینیم، اصفهان هنر سینما ندارد. سینماگرهای 
اصفهانی یا در تلویزیون کار می کنند یا فیلم کوتاه می ســازند؛ اما متاسفانه بهایی که به هنرمندان 
سینما داده می شود به هنرمندان تئاتر داده نمی شــود .به گفته وی در حالی که هنرمندان تئاتر 
اصفهان در حد ملی و حتــی در بعضی مواقع در حد بین المللی هســتند؛ اما اغلب دچار تبعیض 
می شوند و این تبعیض هم به وضوح دیده می شــود.این فعال عرصه تئاتر یادآور شد: سینماگر 
اصفهانی داریم ولی در این شــهر زندگی نمی کند و کسانی هم که در ســینما، در اصفهان فعالیت 
می کنند در حد تئاتری های این شهر نیســتند.وی افزود: تئاتر اصفهان، از طرفی تماشاچی و در 
وضعیت عادی تماشاگران خیلی خوبی دارد که موجب می شود به صورت روتین یک جدول برنامه 
داشته باشد و از طرف دیگر هم هنرمندان زیادی را تحت پوشــش قرار می دهد.جانمی با اشاره 
به بیش از هزار هنرمند ثبت شده عرصه تئاتر و حدود ۴۰ گروه نمایشی در استان اصفهان ، گفت: 
با احتســاب تئاتری های نیمه حرفه ای و غیرحرفه ای، در زمان حاضر چندین هزار نفر مشــغول 
کار تئاتر هستند اما این وضعیت را در عرصه سینما نمی توانید در سطح استان اصفهان ببینید؛ با 
 این اوصاف چرا باید جشنواره تئاتری های استان اصفهان تا این اندازه با بضاعت کم برگزار شود.

سی و چهارمین جشــنواره تئاتر اســتان اصفهان ششــم تا دهم آذر ادامه خواهد داشت و ۸ اثر 
برگزیده شده در این رویداد فرهنگی داوری خواهند شد.

با مسئولان

خبر روزفرهنگ

معاون شهردار:

نیازهای مدیریت 
شهری اصفهان در حوزه  

دانش بنیان ها دنبال می شود
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه 
انســانی شــهردار اصفهان گفت: درمجموع 
بیش از هزار پروژه فعــال در حوزه مدیریت 
شــهری وجود دارد و با برگزاری جلســات 
مستمر با انجمن شــرکت های دانش بنیان، 
شــهرک علمی تحقیقاتی و مراکــز نوآوری 
در سطح شهر، نیازهای شــهرداری اصفهان 
در حوزه های دانش بنیان و فنــاوری دنبال 

می شود.
ســعید ابراهیمــی در گفت وگو بــا ایمنا، با 
اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در حوزه 
فناوری های دانش بنیــان، اظهار کرد: حوزه 
معاونــت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انســانی در چند زمینه فعالیت ویژه دارد که 
در این زمینه، از ابتدای ســال به طور مستمر 
با انجمن شــرکت های دانش بنیان، شهرک 
علمی تحقیقاتی و مراکز نوآوری در ســطح 
شهر جلسات متعددی برگزار شد، و نیازهای 
شــهرداری اصفهان و مدیریت شــهری در 
حوزه هــای دانش بنیــان و فنــاوری دنبال 

می شود.
وی افزود: در حال حاضــر، موضوع کاهش 
آلودگی های زیســت محیطی را دست اجرا 
داریم و در حوزه برگزاری رویدادهای شناخت 
مســائل و موضوعات و حــل فناورانه آن ها 
فعالیت هایــی انجام شــده اســت.معاون 
برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهردار اصفهان درباره اقدامات انجام شده 
برای رفــع نیازهای فناورانــه بخش هایی از 
شهرداری همچون شرکت واحد اتوبوسرانی، 
ســازمان های قطار شــهری و آتش نشانی، 
 تصریــح کــرد: در ســازمان آتش نشــانی 
 دربــاره پهپادهــا، ابزارهــا و تجهیــزات 
 موردنیاز این ســازمان جلســات متعددی

 برگزار شــده اســت. همچنین در سازمان 
 پارک هــا در حــوزه بــذر، آبیــاری، انتقال

 کیفیت و عملکرد گیاهــان اقدامات خوبی 
انجام شده است.

معمار حفاظت گر بناهای تاریخی مطرح کرد:

ضرورت پایش مستمر گنبد مسجد امام)ره( اصفهان
معمار حفاظت گر بناهای تاریخی گفت: ضروری است تا گنبد مسجد امام )جامع عباسی( اصفهان هر ۶ ماه یک بار به صورت استاندارد پایش شود.امیرحسین دهباشی، 
کاهش سطح آب های زیرزمینی همچنین میزان رانش خاک و فرونشســت را از دالیل ضروری ساختن این پایش برشمرد و  اظهار کرد: باید به کمک حسگر های 
الکترونیکی که کوچک ترین لرزش، تغییرات و ترک ها را نشان می دهند، این میراث جهانی را مدام و به صورت ویژه رصد کرد.به گفته وی، عوامل فرسایشی مثل رطوبت 
یا وزنی که در ادوار مختلف تحمیل می شود و حتی جریان بادی که کسی به آن توجه نمی کند، ممکن است در قسمت های زیرین مثل ساقه گنبد، باعث لهیدگی مصالح 
شــود.این معمار حفاظت گر بنا های تاریخی توضیح داد: ۲ یا ۳ میلیمتر لهیدگی در گنبد می تواند موجب به هم ریختگی کامل هندسه آن شود؛ چیزی که به چشم 
نمی آید، اما در نهایت ممکن است، رأس گنبد را حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر تغییر وضعیت دهد.دهباشی یادآور شد: تا در گنبد از پی زیر این مجموعه تا رأس آن، آزمایش ها 
و بررسی های تخصصی صورت نگیرد، هیچ اظهار نظر دقیق و تخصصی نمی توان ارائه داد.وی با بیان اینکه مداخالت غیر اصولی بسیاری در ادوار مختلف روی گنبد 
شده و این اثر مشکالت سازه ای بسیاری دارد، افزود: کاری که در مرمت اخیر شده، فقط ظاهر بنا بوده، اما آن چیزی که بنا را سرپا نگه می دارد، مداخالت جدی و اصولی 
است که تا امروز دیده نشده است.اواخر اردیبهشت امسال اداره کل میراث فرهنگی اصفهان از اتمام مرمت گنبد مسجد جامع عباسی و جمع آوری داربست های آن 

پس از ۱۱ سال خبر داد، اما چندی بعد مشخص شد کاشی های گنبد دچار اعوجاج و قوس ناهمگونی در سیمای آن ظاهر شده است.

صبحگاه مشترک 
بسیج ادارات 
استان اصفهان

صبحگاه مشــترک بسیج 
ادارات اســتان اصفهان به 
مناســبت هفته بســیج با 
حضور فرمانده سپاه صاحب 
الزمان)عــج(، مســئوالن 
شهری و استانی و بسیجیان 

ادارات استان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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نمایشــگاه خودروی  فرانک آقاصفی
اصفهان به ایســتگاه 
پایانــی رســید. در ایــن نمایشــگاه بســیاری از 
خودروســازان داخلی به ویژه تجاری ســازان کشور 
حضور به هم رســانده و به عرضه محصوالت خود در 

بخش های مختلف پرداختند.
به گزارش »اخبار خودرو«؛ آریادیزل نیز به عنوان یکی 
از تجاری ســازان بزرگ داخلی در نخستین روز این 
نمایشگاه و هم زمان با مراســم افتتاحیه به معرفی 
چهار محصول جدید خود از دو برند کاما و سی اندسی 
پرداخت؛ محصوالتی که سگمنت های 6، 9 و 26تن 

بازار تجاری ها را هدف قرار داده است.

چهار محصول تجاری جدید در راه بازار کشور
قائم مقام و عضو هیئت مدیره آریادیزل درخصوص 
محصوالت جدید این شرکت اظهار کرد: »آریادیزل 
سه محصول از یک برند جدید با عنوان کاما را معرفی 
می کند که شامل محصول 6 تن خوابدار و 6 تن بدون 
جای خــواب و همین طور محصول 9تــن این برند 
می شود.« مهدی نیازی افزود:  »آریادیزل نمایندگی 
سی اندسی و رنوتراکس را در اختیار دارد که در همین 
زمینه محصــول جدید کامیون 26تــن 2*6 باری 
سی اندســی را هم رونمایی کردیم.« وی ادامه داد: 
»در بخش 26تن در بازار داخلی حدود 10سال با خأل 
مواجه بودیم و ترجیح دادیم ایــن محصول را برای 

عرضه انتخاب کنیم.«

تست محصوالت جدید؛ فراتر از ظرفیت اسمی
نیازی در ادامه عنوان کرد:  »طراحی محصوالت کاما 
توسط اســتودیو تورین ایتالیا و تولید آن هم تحت 
نظارت یک شــرکت کنترل کیفــی ایتالیایی انجام 
می شــود.« وی درخصوص ویژگی هــای این برند 

تصریح کرد: »این محصول از تمام اســتانداردهای 
85گانــه اروپایی از قبیــل ترمز اضطــراری و رادار 
خط خوان برخوردار اســت.« قائم مقــام آریادیزل 
افزود: »این خودرو نزدیک به 30هــزار کیلومتر در 
جاده هــای مختلف ایران و در شــرایط مختلف آب 
وهوایی تست شــده و در اختیار شرکت های فعال 
در بخش صنایع غذایی که بیشــترین اســتفاده از 
این ســگمنت را دارند، قرار گرفت و تســت توسط 
آن ها انجام شده اســت.« وی همچنین بیان کرد:  
»به درخواســت آریادیزل این شرکت ها از ظرفیتی 
بیشتر از استاندارد تعریف شــده برای خودروهای 
کاما استفاده کردند تا توانایی این خودروها برای ما 

محرز شود.«

عرضه محصوالت جدید با گارانتی 3ساله
نیازی اظهار کرد: »مجموع ایــن اتفاقات به ما این 
امکان را داد که خودروهای کاما را به عنوان نخستین 
محصول بخش تجاری با سه ســال گارانتی عرضه 
کنیم. این در حالی اســت که شــرکت ها براساس 
قوانین ملزم هستند 2سال گارانتی را برای محصوالت 
خود عرضــه کننــد.« وی توضیــح داد: »آریادیزل 
به واســطه اطمینان از قطعاتی که روی این خودرو 
اســتفاده شــده و آزمایش های فنی کــه روی آن 
انجام شده است، سه سال گارانتی را برای آن در نظر 
گرفتیم. تصور می کنیم اطمینان بخشی کافی را برای 

مشتریان به همراه خواهد داشت.«

نخستین 26تن اتوماتیک بازار
این عضو هیئت مدیره آریادیــزل همچنین در ادامه 
درخصوص ویژگی محصول جدید سی اندسی هم 
بیان کرد: »محصول 26تن سی اندسی هم نخستین 
محصول باری 26تن است که با گیربکس اتوماتیک 

به بازار عرضه می شــود.« وی عنوان کرد: »در سال 
2014 آریادیزل نخستین شرکتی بود که یک کشنده 
با گیربکس اتوماتیک عرضه کرد. در آن زمان، قبول 
عرضه یک کشــنده با گیربکس اتوماتیک به ویژه با 
برند چینی، برای بازار هم سخت بود اما ما این کار را 
انجام دادیم و حاال هم نخستین محصول 26تن با 
گیربکس اتوماتیک را آریادیزل به بازار عرضه خواهیم 
کــرد.« وی تصریح کرد: »ایــن محصول همچنین 
نسبت به ســایر رقبای خود در این سگمنت، قدرت 
موتور بیشتری دارد و با 420اســب بخار به بازار ارائه 
می شود.« وی درخصوص بازار مناسب این خودروها 
بیان کرد: »این خودرو در بخش حمل ونقل سوخت 
یکی از بهترین گزینه هاست و برای شهرهایی که معابر 
ناهمواری برای تردد کشنده ها دارند، گزینه مناسبی 

خواهد بود.«

هدف گذاری برای پوشش سهم بازار
مدیرفــروش آریادیــزل نیــز در مراســم معرفی 
محصوالت جدید این شــرکت گفــت: »آریادیزل 
به واسطه توسعه ای که در سبد محصوالت خود داشته 

است، در سال جاری موفق شــد دو تیپ محصول 
متفاوت را به بازار عرضه کند که شامل خودروهای 6 
و 9تن کاما و کامیون 26 تن سی اندسی می شود.« 
مهدی پیره چی افزود: »می توان گفت امروز در بازار 
این خودرو بخشی از کمبود فعلی را پوشش می دهد. 
امیدواریم بتوانیم با ارائه این محصول سهم مورد نظر 

از این بازار را کسب کنیم.«

نخســتین کامیونت ها بــا اســتانداردهای
 85گانه اروپا

مدیرفروش آریادیــزل در ادامه در موردمحصوالت 
جدید کاما اظهار کرد: »این محصول جدید آریادیزل 
چند ویژگی بــارز دارد؛ ازجمله آن کــه کامیون کاما 
محصولی اســت که برای نخســتین بار منطبق با 
اســتانداردهای روز اروپا عرضه می شود. پیش از 
این روی برخی محصوالت کشنده شاهد تجهیزات 
ایمنــی ماننــد رادارهــای خط خــوان و ترمزهای 
اضطراری پیشــرفته بودیم، اما عرضه کامیونت با 
این استانداردها برای نخســتین بار در کشور اتفاق 
می افتد.« وی ادامه داد: »این محصوالت با سطح 

باالیی از ایمنی عرضه می شــود و تمــام الزامات و 
استانداردهای اجباری ســازمان ملی استاندارد و 

وزارت صمت را پاس می کند.«

آمادگی کامیونت ها برای نصب انواع کاربری ها
پیره چــی در ادامه بیــان کرد: »کامیونــت کاما در 
مقایســه با رقبــای خــود دو ویژگی برتــر دارد که 
نخستین آن قدرت موتور این خودرو است. معموال 
در این ســگمنت شــاهد قدرت موتوری بین 140 
تا 150اســب بخار هســتیم، اما محصول کاما بین 
165 تا 170اســب بخار قدرت دارد.« وی ادامه داد: 
»همچنین محورهای جلوی این خودرو دیســکی 
و محورهای عقب کاسه ای اســت و سیستم های 
ترمز پیشــرفته اضطراری و سامانه خط خوان روی 
این خودروهــا نصب شــده اســت.« وی افزود: 
»طول بارخور این کامیونت حدود 5.5متر اســت 
که در کنار طول 9.2 تن کامیونت، امکان نصب انواع 
کاربری های عمومی مانند باری فلزی، باری چادر 
و انواع کاربری های مســقف و کاربری های خاص 
مانند حمل زباله، خدمات شهری و آتش نشانی را 

به همراه دارد.«

عرضه محصول جدید با گیربکس تمام اتوماتیک
مدیر فروش آریادیزل همچنین با اشاره به محصول 
جدید این شرکت با برند سی اندسی گفت: »محصول 
26تن سی اندسی کامیونی 2*6 است با محور عقب 
باالگیر کــه ویژگی خوبی برای رانندگان محســوب 
می شود و می تواند استهالک خودرو را کاهش دهد.« 
وی اضافه کرد: »قدرت این خودرو 420اســب بخار 
اســت و طول بارخور آن 7.5متــر دارد. گیربکس 
تمام اتوماتیک فست در این خودرو به کار رفته که یکی 
از بهترین گیربکس های تحت لیسانس یک شرکت 

آمریکایی است.« وی ادامه داد: »موتور این خودرو 
بسیار باکیفیت است که پیش از این، آریادیزل تجربه 
استفاده از آن را روی کشنده سی اندسی داشته است. 
نزدیک به یک میلیون و 500هزار کیلومتر طی 6سال 
گذشــته این خودرو بدون تعمیرات اساسی موتور 
در جاده های ایــران و مناطــق جغرافیایی مختلف 
ایران تردد داشته است.« وی تصریح کرد: »به دلیل 
کیفیت باال این موتور را انتخاب کرده ایم و امیدواریم 

که نیاز مشتریان را پوشش دهد.«

نصیب اپلیکیشــن رزرو بار، با مالتی مدیای 
محصوالت جدید

مدیــر فــروش این شــرکت درخصــوص قیمت 
محصــوالت جدیــد آریادیزل اظهار کرد: »ســعی 
کرده ایم قیمت این محصــوالت را رقابتی انتخاب 
کنیم تا سهم مناســبی را از بازار کسب کنیم.« وی 
همچنین گفت: »کشــنده جدید نیوفیس از اواخر 
آذرماه رونمایی می شود و کشنده جدید سی اندسی 
هم یک ارتقای اساسی نسبت به نسخه قبلی خود 
داشته است. نســخه جدید این خودرو از امکانات 
و تجهیزات ایمنی به روزی برخوردار است و ارتقای 
این خودرو روی تریم و کابین انجام شده است.« 
وی از دیگر ویژگی های کامیونت ها و کامیون باری 
به مالتی مدیای 7اینچی آن اشــاره کــرد و گفت: 
»این مالتی مدیا از سیستم اندروید برخوردار است 
که امکان نصب اپلیکیشــن های نمایــش بار را به 
مصرف کنندگان می دهد.« وی در پایان خاطرنشان 
کرد: »با این کار دغدغه رانندگان را کاهش خواهیم 
داد و راننده با روشــن کردن صفحــه مالتی مدیا با 
فهرستی از انواع بارها در مسیرها و شرایط مختلف 
روبه رو می شــود و می تواند رزرو بار را از این طریق 

انجام دهد.«

پارس تیزر از هسته های فناور شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در چهارمین 
رویداد پرتاب انیمیشن ایران )رویازی( در بین 12 طرح برگزیده انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، چهارمین رویداد 
پرتاب انیمیشن ایران )رویازی( با حضور مدیران سینمایی حوزه هنری و 12 گروه 

متقاضی به همت حوزه هنری برگزار شد.
در رویداد رویازی، جذب ســرمایه بــرای ایده ها رخ می دهــد. در این دوره 12 
طرح از بین 80 طرح برگزیده شــد و پارس تیزر از هســته های فناور شــهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان در میان برگزیده شــدگان قــرار گرفت. داود خرمن 
زار، مدیرعامل، طرحی را با نام »دالی« که یک ســریال انیمیشــن است، ارائه 
کرد و در بین 12 طرح برگزیده قرار گرفت و موفق به کســب سرمایه شد.وی در 
مورد این رویداد گفت: در این دوره از رویازی نســبت به سال گذشته طرح های 
بیشتری پذیرفته شد و طی هفته های آتی مذاکرات B2B با سرمایه گذاران شکل 

می گیرد.رویداد رویازی می تواند در زمینه به کارگیری شرکت ها و گروه های تولید 
انیمیشن در کل کشور موثر باشد و سازمان سینمایی حوزه هنری طی سال های 
اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه تولید انیمیشن سینمایی داشته است.

الزم به ذکر است گروه پارس تیزر، فعال در زمینه تولید محتوای آموزشی ویژه 
خردساالن، با در اختیار داشتن امکانات فنی نظیر موشن کپچر بدن و صورت و 
همچنین کادری فعال در رابطه با روانشناسی کودک و تدوین محتوای تخصصی 
مناسب، بر آن اســت تا ســهمی را در مرتفع کردن کمبود میزان تولید محتوای 

مناسب با فرهنگ ایرانی- اسالمی ایفا کند.
عالوه بر آن خرمن زار در خصوص برنامه های آینده گفت: خوشبختانه با توجه به 
خالقیت جوانان این کشور و تولیدات داخلی سعی داریم سریال انیمیشن، پروژه 
سینمایی، بازی موبایلی و واقعیت مجازی متناسب کودکان معلول حرکتی را در 

دسته تولیدات خود قرار دهیم.

معاون مهندســی و خدمات فنی منطقه 2 عملیات انتقال گاز با ابراز خرسندی 
از عقد تفاهم نامه با شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان گفت: پیرو مذاکرات 
گوناگون و بررسی دو جانبه شهرک و منطقه 2 عملیات انتقال گاز بر آن شدیم در 
سال مزین به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نسبت به گسترش روابط و 
ایجاد زیرساخت های مشترک گام های عملی برداریم.به گزارش روابط عمومی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این نشست که با حضور شرکت های حوزه 
ابزار دقیق و ساخت و تولید مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار 
شد، راهکارهای عملیاتی اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه بین دو مجموعه در زمینه 
ایجاد زیرســاخت ها و کمک به توسعه و تجاری ســازی فناوری های مورد نیاز 
منطقه، ایجاد آزمایشگاه های جدید فنی و مهندسی و همچنین بررسی توانمندی 

شــرکت های مرتبط جهت بهره برداری هدفمند مورد بررسی قرار گرفت.معاون 
مهندســی و خدمات فنی منطقه 2 عملیات انتقال گاز با ابراز خرسندی از عقد 
تفاهم نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: پیرو مذاکرات گوناگون و 
بررسی دو جانبه شهرک و منطقه 2 عملیات انتقال گاز بر آن شدیم در سال مزین 
به نام تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین نسبت به گســترش روابط و ایجاد 
زیرساخت های مشــترک گام های عملی برداریم.در این نشست تیم معاونت 
مهندســی و خدمات فنی منطقه 2 عملیات انتقال گاز، تیم خودکفایی منطقه 
2 عملیات انتقال گاز، تیم معاونت توسعه فناوری شهرک و شرکت های فناور و 
دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حضور داشتند و در پایان 

نشست نیز از برخی شرکت های مستقر بازدید به عمل آمد.

به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان؛ پیرو اطالعیه جذب نیروی انسانی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال 1401 به 
اطالع داوطلبان گرامی می رساند؛ مهلت ثبت نام در آزمون تا ساعت 24:00 روز 

یکشنبه مورخ 13 آذرماه 1401 تمدید  شد و قابل تمدید مجدد نخواهد بود.
در راستای سیاست های کلی نظام و به منظور حمایت از بنیان خانواده و تشویق 

فرزندآوری تسهیالت سنی به شرح زیر برای داوطلبان متاهل و دارای فرزند 
پیش بینی  شد:

به ازای تاهل به میزان یک ســال و نیز داشــتن هر فرزند به میزان یک سال و 
حداکثر تا سقف 5 سال دیگر به حداکثر سن اعالم شده در اطالعیه استخدامی 

)بند 7 تسهیالت منظور شده برای داوطلبان( اضافه خواهد شد. 

برداشت آب فوالد مبارکه از حوضه آبریز زاینده رود از سال 1400 به کمتر از 2 درصد 
رسیده است؛ بااین حال این شرکت با مشارکت در پروژه انتقال آب دریای عمان 
به فالت مرکزی، نه تنها گام بلندی برای به صفر رساندن برداشت آب از حوضه 
آبریز زاینده رود برای فرآیند تولید برداشــته، بلکه با ایــن اقدام برای کاهش 

بحران آب در استان نیز نقش  انکارناپذیری ایفا خواهد کرد.
محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه، 
بابیان مطلب فوق گفت: پس از سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه برای ایجاد 
شبکه فاضالب در 9 شهر هم جوار شــرکت و جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی 
پساب های شهری و صنعتی در چرخه تولید شرکت، از سال گذشته به میزان 50 
درصد مصرف آب صنعتی خطوط تولید از محل استفاده از پساب های مذکور 

فراهم  شده است.
وی ادامه داد: شــرکت فوالد مبارکه ضمن برنامه ریزی مــدون و بلندمدت، 
سیاســت های خود را بر مبنای کاهش حجم مصرف آب تنظیم کرده تا سهم 

برداشت از حوضه آبریز زاینده رود را به طور مستمر کاهش دهد.
صباغی هرندی با اشاره به سایر اقدامات فوالد مبارکه برای کاهش هرچه بیشتر 
برداشت آب از حوضه آبریز زاینده رود تصریح کرد: با رویکرد کاهش وابستگی 
به آب خام و در راســتای بهینه ســازی مصرف آب، پروژه های توسعه دیگری 
ازجمله تبدیل برج های خنک کننده تر به هیبریــدی و تکمیل و بهره برداری از 
پروژه های جمع آوری و انتقال پساب های شهری و چندین پروژه دیگر تعریف 
شده که مصرف شرکت را در آینده نزدیک به حداقل ممکن و صفر خواهد رساند.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشــتیبانی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از اهداف 
دیگر شرکت در جهت کاهش مصرف آب، افزایش کیفیت پساب های صنعتی 
و شهری تصفیه  شده است که با راه اندازی سیستم پیش تصفیه واحدهای اسمز 
معکوس اولترافیلتراسیون )UF( و اسمز معکوس ثانویه این امر محقق می 
شود. در این پروژه آب ورودی به اسمزمعکوس اولیه و سپس آب ریجکت به 
اسمز معکوس ثانویه ارسال می شود که این اقدام راندمان تصفیه پساب را از 

70 به 91 درصد می رساند.
صباغی هرندی در بخش دیگری از سخنان خود از دیگر اقدامات موثر درزمینه 

مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه خبر داد و در این  بــاره گفت: عالوه بر اجرای 
پروژه های در حال انجام، با تبدیل برج های تر مدول A&B احیای مســتقیم 
1 به هیبرید، بهینه ســازی برج های خنک کن تر، استفاده از بلودان واحدهای 
اکســیژن و فوالدســازی در واحدهای دیگر به عنوان آب جبرانی و همچنین 
پروژه های آتــی تبدیل برج های تر مــدول C&D&E&F احیای مســتقیم 
1 به هیبرید، تبدیل برج های تر مگامدول A&B احیامســتقیم 2 به هیبرید، 
جایگزینی دو واحد بخار نیروگاه قدیم با نیروگاه ســیکل ترکیبی راندمان باال، 
تبدیل برج تر ریخته گری به هیبرید و چندین پروژه دیگر تا سال 1404 حدود 

5 میلیون مترمکعب در سال مصرف آب صنعتی در شرکت کاهش می یابد.
وی با اشاره به وضعیت مصارف آب دنیا در حوزه های کشاورزی، صنعت و شرب 
گفت: در حال حاضر مصرف آب در دنیا در بخش کشاورزی، صنعت و شرب به 
ترتیب 70، 18 و 12 درصد است و در ایران این میزان به ترتیب 92، 2 و 6 درصد 
است که با توجه به سهم 70 درصدی مصرف در بخش کشاورزی الزم است با 
اصالح روش های کشاورزی، اقدامات جدی برای کاهش و مصرف بهینه آب 

در این بخش انجام شود.

به بهانه روز پایانی نمایشگاه خودرو در اصفهان؛

رونق بازار در راسته باری ها؛ از 6 تا 26تن

 پارس تیزر، هسته فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 در رویداد »رویازی« برگزیده شد

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه 2 عملیات انتقال گاز بیان کرد:

 تجاری سازی فناوری های مورد نیاز صنعت گاز با کمک شهرک
 علمی و تحقیقاتی اصفهان

اطالعیه تكمیلی جذب نیروی انسانی شركت فوالد مباركه اصفهان 
سال ۱۴۰۱

با سرمایه گذاری در پروژه انتقال آب دریای عمان به فالت مرکزی؛

برداشت فوالد مبارکه از حوضه آبریز زاینده رود به صفر می رسد
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