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 آغاز ساخت مدرسه خیرساز »ابوالقاسم حیدری«
 در روستای کبریت

ساخت مدرسه ٣ کالسه خیرساز در روســتای کبریت شهرستان هرند آغاز شد.مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان هرند، با اشاره به نقش خیرین مدرسه ساز در توســعه فضا های آموزشی گفت: هزینه های 
احداث این مدرسه با مشارکت اداره نوسازی مدارس و خیران »برادران حیدری« تامین می شود.مصطفی 
قاسمی زاده افزود: این مدرسه ٣ کالسه در زمینی به وسعت ۲ هزار متر مربع و با ۲۲۰ مترمربع زیر بنا با ۳ 

میلیارد تومان هزینه تا ۱۸ ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
 

برگزاری جشنواره الفبای آب در کوهپایه
جشنواه الفبای آب با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در مدارس ابتدایی کوهپایه برگزار شد.مدیر 
آب و فاضالب کوهپایه با اشاره به کمبود منابع آبی و خشکســالی در این منطقه گفت: این جشنواره در 
خصوص آموزش صرفه جویی در مصرف آب به ۲۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی کوهپایه برگزار شده است.

سعید رحیمی افزود: این جشنواره از سال ۸۸ همزمان با فراگیری نخستین واژه الفبای فارسی )آب( در 
مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شده است.

 

آمار 41 درصدی صلح و سازش در پرونده های قضایی خمینی شهر
رییس کل دادگستری استان از آمار ۴۱ درصدی صلح و سازش در پرونده های قضایی خمینی شهر خبر 
داد.رییس کل دادگستری استان در بازدید از دادگستری خمینی شــهر با اشاره به کمبود نیروی اداری 
و قضایی در دادگستری خمینی شهر گفت: آمار رســیدگی به پرونده های قضایی خمینی شهر بیش از 
میانگین کشــوری و میزان پرونده های دارای صلح و ســازش ۴۱درصد است.حجت االسالم جعفری 
افزود: با تالش این مجموعه درصدد هستیم تا این آمار را افزایش دهیم.وی با اشاره به تشکیل شعبه 
ویژه قضایی و بازپرس ویژه گفت: پیگیر شناسایی و دستگیری متهمان شهادت شهید داستانی هستیم. 

 

2 فوتی و 3 مصدوم در محور نجف آباد-مهردشت
براثر واژگونی خودروی ســواری در محور نجف آباد-مهردشت دو نفر کشــته و سه نفر مجروح شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۴ و یک دقیقه بامداد گزارش شده، 
گفت: در این حادثه دو مرد و یک خانم مصدوم شدند و دو خانم در این حادثه جان باختند.عباس عابدی 

افزود: مصدومان این حادثه به درمانگاه نبی اکرم مهردشت منتقل شدند.
 

افتتاح خانه تخصصی جودو در شهر دیزیچه
خانه تخصصی جودو و پایگاه استعدادیابی و قهرمان پروری شهر دیزیچه با چهار میلیارد ریال هزینه به بهره 
برداری رسید.رییس سازمان ورزش بسیج کشور در حاشیه افتتاح این طرح گفت: مهم ترین رویکرد سازمان 
بسیج در حوزه ورزش، افزایش فرهنگ ورزش و تحرک در پایگاه های ایجاد شده و کاهش فقر حرکتی در 
جامعه، ترویج فرهنگ پهلوانی است. فخرالدین میرافضل افزود: این ســازمان در نظر دارد تا پایان سال، 
حدود ۵۰۰ سالن رزمی را مجهز به وسایل بدنسازی سبک و سنگین و تشک های مخصوص این رشته ها کند.

 

گرامیداشت و قدردانی از مقام پرستار در کاشان
دانش آموزان کاشانی با اهدای شاخه گل به پرستاران، مقام پرستار را گرامی داشتند.همزمان با سالروز 
والدت حضرت زینب )س( دانش آموزان دبستان محمد رسول ا... کاشان مقام پرستاران را گرامی داشته 

و با اهدای گل از آنان قدردانی کردند.

فرماندار اردستان خبرداد:

بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه های اردستان

فرماندار اردستان با بیان اینکه در حال رفع مشکالت واحدهای صنعتی 
اردستان هستیم، گفت: کارگران اخراج شده دو واحد صنعتی اردستان 

به زودی به کار خود بازمی گردند.
ایسنا نوشــت: شــهروند خبرنگار ما با ارســال پیامی از اخراج شدن 
حدود ۷۰ نفر از نیروی کارگر در دو واحد صنعتی اردستان خبر داد و از 

مسئوالن شهرستان درخواست رسیدگی کرد.
فرمانــدار اردســتان در گفت وگو با ایســنا در این زمینــه، اظهار کرد: 
خوشبختانه از گذشــته تاکنون با رویکردی که مســئوالن شهرستان 
داشتند از سرمایه گذار و قشر کارگری حمایت های الزم صورت گرفته 
و همچنان نیز مشــکالت و موضوعات کارگران را مستقیما از مدیران 

کارخانه ها برطرف کردیم.
ســید محمدهادی احمــدی طبا با اشــاره بــه اینکه اکثــر جوانان 
تحصیل کرده شهرســتان دنبال کار اداری هســتند، گفت: با توجه به 
اینکه جوانان تحصیل کرده شهرســتان کمتر از کار کارگری اســتقبال 
می کنند باید رویکرد اشتغال زایی شهرستان به سمت کارهای صنعت 

دانش بنیان حرکت کند.
وی با بیان اینکه قصد داریم اشــتغال شهرســتان را به سمت مراکز 

دانش بنیان ببریم، تصریح کرد: به تازگی با چند دانشــگاه مهم کشور 
وارد مذاکره شدیم و طی یکی دو ماه آینده دیدارهای جدی تری برای 
راه اندازی اشــتغال هایی با موضوعات نو برگزار می کنیم تا مشــکل 
اشــتغال جوانانی کــه از کار کارگــری در کارخانه صنعتی اســتقبال 

نمی کنند، برطرف شود.
فرماندار اردســتان با اشــاره به تعدیل نیروی ۳۰ نفر از کارخانه فوالد 
آریا اردســتان، گفت: اعتراضات زیادی از طرف مــردم و صنعتگران 
همسایه این واحد صنعتی به دلیل آلودگی هوا وجود دارد که با مهلت 
سه ماهه ای که برای برطرف کردن این مشکل به مدیران کارخانه دادیم 

در تالش برای تقویت فیلترهای کارخانه هستند.
احمدی طبا اضافه کرد: مشکل آلودگی هوا با توجه به تعهدات کارخانه 
برطرف شده است ولی ظاهرا مشکالتی در موضوع فروش محصوالت 
و درآمد کارخانه وجود دارد که باعث تعدیل تعداد قابل توجهی نیروی 
کارگری شده است که در هفته جاری جلساتی برنامه ریزی کردیم تا 
مشکالت به وجود آمده را برطرف کنیم.وی با ابراز گالیه از عملکرد اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی اردســتان گفت: از اداره کار و تعاون انتظار 
داریم مشکالت قشر کارگری و واحدهای صنعتی را جدی تر رسیدگی 

کرده و موضوعات و مشکالت آنها را برطرف کنند.
فرماندار اردستان با اشــاره به اینکه مجموعه شهرستان تالش خواهد 
کرد تا در وضعیت کنونی کارخانه های شهرســتان تعدیل نیرو نداشته 
باشد، گفت: به مســئوالن واحدهای صنعتی شهرستان تاکید کردیم 
اگر به هر دلیلی قصد تعدیل نیروی کارخانه خود را داشــتند اولویت 
با نیروهای غیربومی اســت، زیرا حواشی و مشــکالت کارخانه های 

شهرستان برای مردم این منطقه است.
احمدی طبا با اشــاره به تعدیل ۴۰ نفر از نیــروی کارخانه کویر مقوای 
زواره، گفت: این واحد صنعتی دچار یک آتش ســوزی شد و خسارت 
ســنگینی را برای مدیران کارخانه به وجود آورد که مجبور شــدند یک 
شیفت کارخانه را تعطیل کنند. در تالش هستیم تا با تسهیالت بخشی 

از خسارت های وارد شده را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه تا آنجایی که قانون اجازه دهد از سرمایه گذار و بخش 
خصوصی حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: کارگران اخراج شده از این 
دو واحد صنعتی مطمئن باشند به زودی مشکالت برطرف خواهد شد 
و به مدیران کارخانه تاکید کردیم اولویت جذب مجدد نیرو با کارگرانی 

است که اخراج شدند.

تاکنون بیش از ۱۴۰ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف 
شهرســتان به کابل خــود نگهدار تبدیل و شــبکه 

سیمی قدیمی هم جمع آوری شده است.
مدیر امور برق بویین میاندشــت با اشاره به اینکه 
شهرستان بویین میاندشت یکی از شهرستان های 
موفق اســتان دراجرای طرح شــبکه خودنگهدار 
اســت، گفت: در ایــن شهرســتان ۵۰۰ کیلیومتر 
شبکه توزیع برق وجود دارد و تاکنون بیش از ۱۴۰ 
کیلومتر از شبکه فشــار ضعیف شهرستان به کابل 
خود نگهدار تبدیل و شبکه سیمی قدیمی هم جمع 

آوری شده است.

مجتبی یادگاری بابیان اینکه شــهر افوس اولین 
شهری است که در اســتان تمام شبکه های اصلی 
وفرعی برق به کابل خود نگهدار تبدیل شده، افزود: 
از مجموع ۴۲ روســتای شهرســتان طرح ســیم 
به کابل در ۱۸ روســتا به پایان رســیده و با برنامه 
ریزی صورت گرفته تا اوایل سال آینده تمام شبکه 
فشار ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار تبدیل 

خواهد شد.
علیرضا عبدالهی، رییس اداره مهندســی ونظارت 
امور برق بویین میاندشــت هم با اشــاره به اینکه 
شــبکه های خود نگهدار ده ها مزیــت دارد، گفت: 

بهبــود بهره بــرداری وباالرفتن قابلیــت اطمینان 
شبکه، تسهیل در روند اجرا وجلوگیری از سرقت از 

جمله مزایای این طرح است.
وی اضافه کرد: اجرای شــبکه های سیمی قدیمی 
هزینه زیادی به همراه داشــت، اما درروش کابل 
خود نگهــدار ۵۰ درصد صرفه جویــی در هزینه ها 

خواهد شد.

در شهرستان بویین میاندشت انجام شد؛

 تبدیل 140 کیلومتر از شبکه فشار ضعیف برق به کابل
 خود نگهدار

مدیر شبکه بهداشت ودرمان بویین میاندشت مطرح کرد:

بویین میاندشت؛ یکی از پیرترین شهرستان های استان
باال رفتن سن ازدواج و پیری جمعیت، زنگ خطر جمعیتی در شهرستان بویین میاندشت است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه 
بهداشت ودرمان شهرســتان بویین میاندشت گفت: سن ازدواج در بین بانوان ۲۵ وآقایان ۲۸ سال اســت و نیمی از جمعیت زنان ۱۸ تا ۳۵ سال شهرستان 

مجرد هستند.
رضا کیخایی با اشاره به اینکه کاهش موالید ومهاجرت از چالش های بزرگ جمعیتی دربویین میاندشت است، افزود: نرخ طبیعی باروری دراین شهرستان 
۲۲/- )منفی ۲۲ صدم( درصد است و طی یک سال گذشته تنها ۲۰۱ مورد تولد درشهرستان به ثبت رسیده است.وی گفت: همچنین در یک سال گذشته بیش 
از ۳۵۲ نفر از شهرستان به سایر نقاط استان وکشور مهاجرت کرده اند.مدیر شبکه بهداشــت ودرمان بویین میاندشت گفت: بویین میاندشت با بیش ازچهار 

هزار و ۸۲۵ سالمند یکی از پیرترین شهرستان های استان است.

خبر روز

عکس خبر

رونق روستای 
جیالن آباد با 

مهاجرت معکوس
با توســعه زیرســاخت های 
روستایی، جمعیت روستای 
جیالن آباد در پنج سال گذشته 
۵۰ درصــد افزایش داشــته 
است. دهیار روستای جیالن 
آباد گفت: این روســتا دارای 
مکان های تاریخی، ورزشگاه، 
چهار مدرسه و بهداری است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه سفر به اردستان خبرداد:

بودجه فرهنگی کشور سه برابر می شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار موضوع فرهنگ و هنر در 
غالب های متداول خارج شده و پیش بینی شده است که مقدار این بودجه در یک برنامه پنج ساله 

رشد سه برابری داشته باشد.
محمدمهدی اســماعیلی در مراسم گرامیداشت هفته فرهنگ شهرســتان اردستان اظهار کرد: 
شهرستان اردستان به دلیل وجود علما و بزرگان دین و انقالب و بناهای تاریخی و کهن، از مناطق 
فرهنگی، هنری و معماری و علمی بزرگ و مهم کشور اســت.وی با بیان اینکه نگاه دولت این 
است که توجه به فرهنگ و هنر را از یک موضوع خاص طبقاتی خارج کند، افزود: اتفاقاتی که طی 
چند سال گذشته در حوزه فرهنگ و هنر افتاده است، این حوزه را به یک کاالی لوکس تبدیل کرده 
و با توجه به اســتعدادهای فرهنگی و هنری که در همه نقاط کشور وجود دارد باید بتوانیم برای 
همه مناطق کشور نگاه حمایتی یکسانی داشته باشیم.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی در مناطق شرق و جنوب شرق کشور، تصریح کرد: با راه اندازی 
این قرارگاه در سال گذشته توانستیم حدود ۴۰ هزار نفر هنرمند را در ۵۰ رشته فرهنگی و هنری 
آموزش دهیم. گام دوم طرح قرارگاه محرومیت زدایی نیز در حال انجام است و قرار است بخشی 
از آن در شمال استان اصفهان عملیاتی شود.اسماعیلی با اشاره به معضالت و طرح های نیمه تمام 
فرهنگی در اردســتان، گفت: تالش خواهیم کرد که بخش مهمی از مشــکالت فرهنگی هنری 
شهرستان اردستان در کوتاه ترین زمان برطرف شود، چراکه معتقدیم با توجه به ظرفیت هایی که 
در این شهرستان وجود دارد بخش فرهنگی و هنری آن نیازمند توسعه زیرساخت هاست و باید 
مشکالت آن برطرف شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار کانون  فرهنگی و هنری 
مساجد در سطح کشور فعالیت می کنند که باید به تقویت آن ها توجه بیشتری شود، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار موسســه فرهنگی و هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حال فعالیت هســتند و با برنامه ریزی های انجام شده، صدور مجوزهای موسسات 
فرهنگی هنری تسهیل شد تا گروه های مردمی بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: بنای دولت اقدام قوی و متمرکز در حوزه فرهنگ و هنر است که در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار موضوع فرهنگ و هنر در غالب های متداول خارج شده و ردیف های 
جدیدی را برای حوزه فرهنگی برنامه ریزی کردیم و دقیقا پیش بینی کردیم تا مقدار بودجه وزارت 
فرهنگ در یک برنامه پنج ساله رشد سه برابری داشته باشد.اسماعیلی با بیان اینکه امروز جنگ 
ما یک جنگ فرهنگی است و در قصه های اخیر نیز دشمن یک جنگ رسانه ای راه اندازی کرده 
است، گفت: شبکه های مزدور وابسته به سرویس های جاسوسی در حال اشباع کردن تروریسم 
رسانه ای و به دنبال تاثیرگذاری در افکار عمومی هستند که رسانه ها باید در راستای جهاد تبیین 

این هدف گذاری دشمنان را خنثی کنند.

با حضور فرمانده سپاه صاحب 
الزمان )عج( استان برگزارشد؛

بزرگداشت روز حماسه و 
ایثار شهرستان نطنز

یادواره بزرگداشت شــهدا و گرامیداشت 
سالروز حماســه و ایثار شهرستان نطنز با 
حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 

برگزار شد.
سردار ســرتیپ مجتبی فدا در این آیین 
گفت: دهه اول انقالب اسالمی نیرو های 
بســیج نقش حفظ امنیــت و حفاظت از 
کشــور، در دهــه دوم نقش ســازندگی، 
دهه سوم نقش خدمت رســانی و کمک 
به دســتگاه های دولتی و در دهه چهارم 
محرومیت زدایــی و حضــور به هنگام در 
بحران ها و حضور هوشمندانه و مقتدرانه 
 بــرای آرامــش و امنیــت را بــه عهــده

 داشته است.
وی با بیان این که در اغتشاشــات اخیر 
اصل نظام جمهوری اســالمی هدف بود، 
افزود: نقشه شوم آمریکا و صهیونیست ها 
و عناصر مــزدور آنان در ایجاد آشــوب و 
ناامن کــردن ایران به دلیل هوشــیاری و 
همراهــی نکردن مردم با اغتشاشــگران 
در تخریب امــوال عمومــی و توهین به 

مقدسات به شکست انجامید.
فرمانــده ســپاه صاحب الزمــان )عج( 
بــه پیروزی هــای جمهوری اســالمی و 
پیشــرفت های علمی و نظامی و دفاعی 
اشــاره کرد و گفت: ایران جنگ نیابتی و 
همچنین حضور آمریکا برای دولت سازی 
در افغانســتان و عراق را شکســت داد و 
جبهه مقاومت را تقویت کرد و همین باعث 
شد رژیم صهیونیســتی که ادعای نیل تا 
فرات داشــت، دور خود دیوار های ۶ تا ۹ 

متری کشید.
۹ آذر ســال ۱۳۶۰ پیکــر مطهر ۹ شــهید 
عملیات طریق القدس بر دســتان مردم 
نطنز تشییع و این روز در شورای فرهنگ 
عمومی به روز حماســه و ایثار شهرستان 

نطنز نامگذاری شد.

بنای دولت اقدام قوی و متمرکز در حوزه فرهنگ و هنر 
است که در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار موضوع 
فرهنگ و هنر در غالب های متداول خارج شده و ردیف های 
جدیدی را برای حوزه فرهنگی برنامه ریزی کردیم و دقیقا 
پیش بینی کردیم تا مقدار بودجه وزارت فرهنگ در یک 

برنامه پنج ساله رشد سه برابری داشته باشد

اخبار کو�تاه

استان
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پروژه بندر خشک استان مرکزی در آستانه اجرایی شدن
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: در حال حاضر بندر خشک جانمایی و 
جلساتی در این خصوص گذاشته شده و در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.مهرداد جهانی در 
گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طی ۸ ماهه سال جاری در سطح استان مرکزی بیش از ۱۳ میلیون 
تن کاال جابه جا شــده اســت.وی با بیان اینکه عمده ترین کاالها از شهرستان های اراک و ساوه 
و دلیجان به اصفهان، تهران و خوزستان ارسال شــده ،افزود: در این راستا بیش از ۸ هزار بارنامه 
صادر شده است.جهانی اضافه کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف ما جابه جایی کاالهای اساسی 
از بندر امام است در این رابطه استان مرکزی رتبه نهم کشوری را داراست و روزانه ۱۲۳ دستگاه از 
استان اعزام شده است.وی خاطرنشان کرد: این میزان جابه جایی از لحاظ تناژ ۲ درصد و از لحاظ 
بارنامه ۶ درصد افزایش داشته اســت.جهانی در خصوص بندر خشک ادامه داد: استان مرکزی 
یکی از اعضای کمیسیون بندر خشک و  بنادر  لجستیکی اســت و در این رابطه در کنار فرودگاه و 
راه آهن و ...ایفای نقش می کند.وی تاکید کرد: بنادر خشک کاهش هزینه ها و تسریع در انتقال 

محصوالت را به همراه خواهند داشت.
 

افزایش تولید گوشت با اصالح نژاد دام در اصفهان
با اجرای طرح فناورانه اصالح نژاد دام در شــرکتی دانش بنیان در اصفهان، نســلی از دام با نژاد 
خالص ایرانی تولید می شود که امنیت غذایی کشور را تضمین می کند.مدیر عامل شرکت دانش 
بنیان مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه در طرح به نژاد یا همان اصالح 
نژاد دام، گله هایــی از نظر ژنتیکی خالص می شــوند، گفت: تولید نژاد خالــص و تکثیر ژن های 
خاص دام های برتر ایرانی از جمله گوســفند افشــاری در این واحد فناورانه در دســتور کار قرار 
گرفت.محسن عباد سیچانی افزود: در این طرح پس از نمونه گیری در آزمایشگاه مجموعه ای از 
ژن های موثر با صفات مطلوب شناسایی و انتخاب می شوند.وی ادامه داد: با شناسایی ژن های 
برتر، تولید رونق می گیرد و دامدار با کمترین هزینه می تواند بیشــترین تولید داشــته باشــد.به 
 گفته مدیرعامل شــرکت دانش بنیان؛ با این طرح حتی راه برای صادرات نژاد افشاری و گوشت 

باز می شود.
 

افزایش پرواز های فرودگاه اصفهان به مقصد کیش
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از افزایش پروازهای این فرودگاه به مقصد کیش و بالعکس 
خبر داد .ابوذر ضیایی گفت: شرکت هواپیمایی چابهار با برقراری پرواز در مسیر کیش- اصفهان- 
کیش، نخســتین بار فعالیت خود را در فرودگاه اصفهان آغاز کرد.مدیرکل فرودگاه های اســتان 
اصفهان افزود: این پرواز ها برای رفاه حال مســافران در روز های یکشنبه، چهارشنبه و جمعه هر 
هفته در ساعت ۱۴:۰۵ از کیش وارد فرودگاه شهید بهشتی می شود و ساعت ۱۴:۵۰ اصفهان را به 
مقصد کیش ترک خواهد کرد.ضیایی گفت: با برقراری این پرواز ها  ، تعداد پرواز های اصفهان به 

کیش و بالعکس به ۴۶ پرواز در هفته افزایش خواهد یافت.
 

تعرفه صادرات گوجه فرنگی حذف شد
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به رایزنی گسترده با وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: تعرفه صادرات گوجه فرنگی حذف شــد تا بدون مشــکل این محصول صادر شود.رضایی 
خاطر نشــان کرد: در هفته های اخیر، تعرفه صادرات گوجه فرنگی از هر کیلو ۶ هزار تومان به هر 
کیلو ۱۳ هزار تومان افزایش یافته بود که با اعتراض تولیدکنندگان مواجه شد.رضایی تصریح کرد: 
بالفاصله رایزنی صورت گرفت و هفته گذشته، تعرفه به قیمت خرداد برگشت یعنی هر کیلو ۶ هزار 

تومان تا کشاورزان متضرر نشوند.

وزارت نیروی بی ِمهر، مصوبه های روی زمین مانده بی ُمهر؛

خشکرود،حاصل۲۰سالبیتدبیری!

 امروزه کل جهان با مشکل کمبود آب مواجه هستند و 
کشــورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقلیمی با 
ســرعت بیشــتری به ســوی کم آبی پیش می روند. بحران کــم آبی از 
چالش های مهم زیست محیطی در خاورمیانه و کشور ایران محسوب می 
شود و پس از عامل جمعیت، آب دومین چالش جدی بشر است. با توجه 
به کمبود منابع آبی، کاهش بارندگی ها و شــرایط آب وهوایی کشور ایران و 
وجود خشکسالی های مکرر در کشــور همچنین نبود مدیریت صحیح در 
حوزه آب، امروزه شاهد مشــکالت عدیده ای در این حوزه هستیم.رشد و 
توسعه روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت شهرنشین و ارتقای 
سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم، توسعه کشاورزی و صنایع از مهم ترین 
دالیل افزایش تقاضای آب شده است. از این رو به جهت اهمیت موضوع 
کم آبی در سطح ملی و بین المللی، توجه به فاکتورهای موثر بر میزان مصرف 
بهینه آب در بخش هــای مختلف از جمله مصرف خانگی و کشــاورزی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی کارشناسان معتقدند که بحران آب در 
ایران حاصل از گســتردگی و پیچیدگی مجموعه زیرســاخت ها، نهادها، 
سازمان ها، کنشگران و کنش هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته است 
و هرکدام از این اجزا دارای کمبودهایی هستند که در مجموع بحران آب در 
ایران را شکل می دهد.موضوع بحران آب در استان اصفهان، مسئله ای است 
که طی سال های گذشته در اثر سوءمدیریت، بی تدبیری و بارگذاری های 
اشتباه بر رودخانه ایجاد شد و هیچ گاه عزمی جدی برای رفع بحران آن در 
مدیران کشوری و اســتانی شــکل نگرفت و راهکاری اساسی در قبال آن 

اندیشیده نشد؛ در استان اصفهان با خشکسالی ایدئولوژیک، خشکسالی 
ژئومورفولوژیک و خشکسالی اقلیمی، هواشناســی و کشاورزی روبه رو 
هستیم.زاینده رود خشک اســت، بیشــتر چاه ها کم آب یا بی آب شده و 
چشمه های اطراف آن نیز خشک شده است؛ زنگ خطر به صدا درآمده است 
و مشکالتی همچون آلودگی هوا، فرونشست زمین، کاهش ذخیره سد و 
تامین آب شرب روی دوش اصفهان سنگینی می کند و به نظرمی رسد باید 

برای رفع این مشکل راهکاری جدی در دستور کار قرار گیرد.

وزارت نیرو تالشی جهت رفع بحران آب نمی کند
محمد نورصالحی، رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در خصوص 
راهکارهای رفع مشــکل بحران آب در اصفهــان، اظهار می کنــد: به دلیل 
کاهش نزوالت آسمانی در سطح کشور و روند صعودی جمعیت، مصرف در 
حوزه های خانگی، صنعت و کشاورزی در اصفهان و استان های مجاور نسبت 
به ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است.وی می افزاید: باید یک مدیریت کالن 
در زمینه اصالح الگوی کشت، کنترل مصارف آب شرب و بهداشتی نظارت 
کند و شــهروندان نیز در مصرف این مایه حیاتی صرفه جویی و مســئوالنه 
برخورد کنند.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان خاطر نشان می کند: در 
مناطقی که با کمبود آب مواجه است، مدیران باید در زمینه مدیریت مهاجرت 
اقداماتی انجام دهند، این در حالی است که در این راستا هنوز قانون و نظارت 
مشخصی وجود ندارد و از آنجا که استان اصفهان طی سال های گذشته در 
زمره اســتان های مهاجرپذیر قرار گرفته ، مهاجرت ها با تصمیم گیری های 

شخصی انجام می شود که از نتایج بارز آن افزایش الگوی مصرف است.وی 
با اشاره به مصوبات و مستندات سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به 
استان اصفهان، ادامه می دهد: در آن زمان تمام مشکالت آب استان به سمع 
و نظر ایشان رسید و طی جلسه ای که با وزیر وقت برگزار شد، تونل بهشت آباد 
به عنوان پروژه اولویت دار مطرح و عملیات اجرایی آن به طول ۶۰۰ متر توسط 
مدیران اســتان اجرا شــد، همچنین بهره برداری از تونل کوهرنگ ۳ نیز به 

تصویب رسید که به دستور برخی از مقامات دولت های بعدی متوقف شد.

»خشک رود« حاصل 20 سال بی تدبیری برای زاینده رود
نورصالحی تصریح می کند: از سال ۸۰ و قبل از آن مشکل کم آبی مصارف شرب 
خانگی، صنعت، کشاورزی و تهدیدهای زیست محیطی در بستر رودخانه و 
تاالب گاوخونی مطرح بوده است و به رغم آگاهی نسبت به بحران آب، تاکنون 
اقدامی برای رفع آن انجام نشــده که نتایج این بی تدبیری در حال حاضر به 
وضوح قابل مشاهده است، چراکه زاینده رود از یک رودخانه دائمی به رودخانه 
فصلی و سپس به یک خشک رود تبدیل شد و این مسئله باعث ایجاد مسائل 
زیست محیطی و فرونشست زمین شده است.وی در خصوص عوارض ناشی 
از فرونشســت زمین، می افزاید: در طول ســال هایی که رودخانه زاینده رود 
به تدریج در معرض خشکســالی قرار گرفته اســت، ۱۲ میلیارد متر مکعب 
آب های زیرزمینی جهت مصارف خانگی و به ویژه مصرف کشاورزی و صنعتی 
پمپاژ و این فرآیند موجب تخلیه الیه های زیرزمینی از آب و سپس فرونشست 
شده است که همچنان این بحران اســتانی توسط مدیران ملی جدی گرفته 
نمی شود و ممکن است در سال های آینده با مشکالت بیشتری مواجه شویم.

مطالبه گری شورای شهر، پابه پای مقامات استانی
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار اخیر خود با مردم اصفهان در خصوص مشکل آب مردم این استان 
که فرمودند: »مسئله آب اصفهان جدی است و قبول دارم، پیگیری کرده 
و می کنم و این دولــت در حال برنامه ریزی و اقداماتی اســت که ولو بلند 
مدت، اما به نتیجه می رسد«، می گوید: دولت سیزدهم اهتمام بیشتری 
نسبت به این مسئله ورزیده است و رییس جمهور تاکنون دستورات خوبی 
در این زمینه صادر کرده است، اما به رغم این دستورات، وزارت نیرو اهتمام 

جدی ندارد.
وی با بیان اینکه گرچه تونل ســوم کوهرنگ برای بهره برداری آماده است، 
اما انتقال آب آن به صورت پمپاژ متوقف شده ، تاکید می کند: وزارت نیرو 
قول داده است که ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب از طریق این تونل به پشت سد 
زاینده رود منتقل شود؛ همچنین در خصوص موضوع انتقال آب از جنوب 
استان اصفهان که حدود دو میلیارد متر مکعب آب به استان های همجوار 
انتقال داده می شود، هنوز تخصیص کتبی در این خصوص انجام نشده ، اما 
اعضای شورای اسالمی شهر، شهرداری و استانداری که قرارگاه آب را ایجاد 
کردند، پیگیر این پروژه هستند. نورصالحی ادامه می دهد: پروژه انتقال آب 
از دریا برای استفاده در بخش صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته تا صنایع از 

منابع آب زاینده رود مصرف نداشته باشند.

عضو هیئت مدیــره اتحادیه بارفروشــان گفت: با 
توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا پیش بینی 

می شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.
اکبر یــاوری با بیــان اینکه بــازار میــوه تعریفی 
ندارد،اظهار کرد: با توجــه به فراوانی عرضه در برابر 
تقاضا پیش بینی می شود که نوسان خاصی در بازار 

میوه اتفاق نیفتد.

وی قیمت کنونی هر کیلو انــار دماوند را ۲۰ تا ۴۳ 
هزار تومان، انار ساوه ۸  تا ۲۵ هزار تومان، انار شیراز 
۱۵ تا ۳۵ هزارتومان، پرتقال تامسون شمال ۶ تا ۱۵ 
هزارتومان، پرتقال ناول جنوب ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، 
خرمالو شــمال ۸ تا ۱۸ هزارتومــان، خرمالو کن  
۱۵ تــا ۳۷ هزارتومان، کیوی ۱۰ تــا ۲۰ هزارتومان، 
لیموشیرین ۱۵ تا ۲۸ هزار تومان و نارنگی ۱۰ تا ۲۵ 

هزارتومان اعالم کرد.
یاوری گفت: هم اکنون هــر کیلو انگور بی دانه زرد 
با نرخ ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، انگــور بی دانه قرمز ۲۰ 
تا ۵۰ هزارتومان، خیار اصفهان ۸ تا ۱۵ هزارتومان، 
خیار بوته ای ۸ تا ۱۲ هزارتومان، ســیب لبنانی زرد 
۱۵ تا ۳۸ هزارتومان، ســیب لبنانی قرمز ۱۵ تا ۳۵ 

هزارتومان، موز ۳۰ تــا ۴۳ هزارتومان و هندوانه ۴ 
تا ۸ هزارتومان در میدان مرکزی عرضه می شود.

عضو هیئت مدیــره اتحادیه بارفروشــان، قیمت 
کنونی هر کیلو پیــاز قرمز را ۱۵ تــا ۱۶ هزارتومان، 
پیاز شــیری ۱۲ تا ۱۴ هزارتومان، پیاز زرد ۱۲ تا ۱۳ 
هزارتومان، گوجه فرنگی ۵ تا ۸ هزارتومان و سیب 
زمینی ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان اعالم کرد و گفت: قیمت 
کنونی گوجه فرنگی نســبت به قبل کاهش یافته ، 
اما توزیع پیاز کماکان به صــورت قطره چکانی در 

حال انجام است.
وی گفت: بــا توجه بــه فراوانی تولیــد مرکبات و 
عرضه سایر میوه ها پیش بینی می شود که نوسان 

خاصی در بازار شب یلدا رخ ندهد.

شب یلدا میوه گران می شود؟

خبر روز

مدیر کل پست استان اصفهان:

تحقق دولت الکترونیک بدون پست مفهومی ندارد
مدیر کل پست استان اصفهان گفت: تحقق دولت الکترونیک بدون پست مفهومی ندارد و امروزه با 
توسعه شبکه های ارتباطی مجازی، همچنان مبادله اسناد و کاالها باید از طریق پست انجام شود.

حمید باقری با اشــاره به خدمات و ماموریت های شــرکت ملی پســت اظهار کرد: تحقق دولت 
الکترونیک بدون پســت مفهومی ندارد و امروزه با توسعه شــبکه های ارتباطی مجازی، همچنان 

مبادله اسناد و کاال ها باید از طریق پست انجام شود.
وی که در مراســم تکریم و معارفه سرپرســت اداره پســت شهرستان لنجان ســخن می گفت، 
افزود: پست اســتان باهمدلی و همکاری کارکنان برای کاهش تردد های غیر ضروری و افزایش 
رضایت مندی مردم به عنوان رابطی امیــن و مورد اعتماد آماده ارائــه ماموریت های جدید نیابتی 
سازمان هاست.مدیر کل پست استان اصفهان با اشاره به اقدامات اساسی و خدمات نوین پستی 
و خدمات ارائه شده به مردم در دوران کرونا و پســا کرونا، ادامه داد: طی ۲ سال گذشته برای ۱۵۰ 
نفر در پست استان اشتغال زایی شده و با تقویت نیروی انســانی و حجم زیاد مرسوالت به سمت 

هوشمندسازی تجزیه مبادالت رفتیم و این کار از طریق نصب سامانه سورتینگ انجام شد.
فرماندار شهرستان لنجان نیز در این مراسم گفت: اداره پست جزو دستگاه هایی است که بیشترین 
میزان ارتباط با مردم را دارد، از این رو تقویت ارتباطات مردمی نقش بسزایی در رضایت مندی مردم 
از کلیت نظام اداری خواهد داشت.حمیدرضا محمدی فشارکی با اشاره به مزایای استفاده از خدمات 
پستی اظهار داشت: نیرو های شریف پست در شرایط و دوران سخت شیوع کرونا نیز وظایف خود 
را به نحو احســن انجام دادند که جای قدردانی فراوان دارد.در گذشته ایران تنها یک هاب )قطب( 
پستی داشت، اما در حال حاضر پنج هاب جدید پستی در شهر های مشهد، شیراز، اهواز اصفهان و 
تبریز به ظرفیت شرکت ملی پست کشور اضافه شده که عالوه بر اشتغال زایی، سرعت و کیفیت ارسال 
محموله ها را نیز افزایش می دهد.مراســم تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره پست شهرستان 
لنجان با حضورفرماندار و مدیر کل پست استان اصفهان، در فرمانداری شهرستان برگزار شد.در این 
مراسم، حجت ا... یغمایی به عنوان سرپرست اداره پست شهرستان لنجان معرفی شد و از تالش ها 

و فعالیت های محمد علی قربانی، رییس پیشین این اداره قدردانی به عمل آمد.
در حال حاضر ۷۲ واحد پستی دولتی شامل ۲۳ اداره، هفت ناحیه پستی و ۴۲ واحد شهری دولتی 
در استان اصفهان وجود دارد.همچنین ۳۸۵ دفتر پیشــخوان دولت، ۵۲ نمایندگی شهری، ۱۸۸ 

نمایندگی روستایی و ۲۸۲ دفتر »آی سی تی« روستایی در این منطقه فعال است.

کافه اقتصاد

با مسئولان

برخی از مشترکان می گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره های رند و با ارزش 
محسوب می شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعالم کرده که برای 
این مشترکان تسهیالت خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت ها با آن برداشته می شود.در همین رابطه، داوود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان 
شرکت مخابرات ایران  در گفت وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره های رند داریم، یک دسته شماره هایی که مشتریان به عنوان شماره رند 
از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.

وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره ها )دسته دوم( درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، 
می تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه ای پرداخت نکرده است.زارعیان گفت: بنابراین 
با توجه دسته دوم شماره های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تســهیالت برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک 
انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره ها می تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده ، شماره به نام 

مالک می شود و سوم اگر این خط ورثه ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می شود.

قانون عجیب فروش خطوط رند تلفن ثابت و پاسخ مخابرات

آغاز فروش 
فوق العاده سایپا 
ویژه متقاضیان 
عادی و مادران

گروه خودروســازی ســایپا از 
ســاعت ۱۱ صبح دیروز فروش 
در قالب طرح هــای فوق العاده 
را برای دو محصــول کوییک و 
کوییک R ویژه متقاضیان عادی 

و ویژه مادران آغاز کرده است.

عکس خبر

رییس کانون انبوه سازان: 

سیمان به پاکتی ۷0 تا 80 
هزار تومان رسیده است

رییس کانون انبوه سازان گفت: در هفته های 
اخیر هم با افزایش قیمت سیمان، یونولیت، 
دســتمزد و غیره مواجه شده ایم که بی میلی 
ســازندگان برای اجرای پروژه هــا را در پی 
دارد. ســیمان از پاکتی ۵۰ هزار تومان به ۷۰ 
تا ۸۰ هزار تومان رســیده است.سید محمد 
مرتضوی اظهار کرد: اگر تصور می کنیم رکود 
مسکن شــاید در بازار معامالت تاثیر مثبت 
داشته باشد اشتباه می کنیم. ممکن است در 
دوران رکود عده ای از سازندگان و فروشندگان 
به دلیل اینکه ضرورت هایی برای تامین مالی 
دارند محصول خود را با قیمت پایین تر عرضه 
کنند ولی معامالت آنقدر کوچک و منقبض 
می شود که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف و 
خریداران مصرفی نمی گذارد.وی افزود: عده 
بسیار کمی ممکن است از رکود منتفع شوند. 
اما افت ساخت و ســاز و کاهش معامالت، 
عــدم تعــادل در بــازار مســکن را عمیق تر 
می کند. در رکود همیشه بی انگیزگی و خروج 
ســرمایه گذاران از تولید مسکن به نحو قابل 
توجه و وسیعی اتفاق می افتد.رییس کانون 
سراسری انبوه ســازان مسکن و ساختمان 
تصریح کرد: اگر قرار باشد سالیانه۷۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار واحد مسکونی تولید کنیم که بیش از این 
دچار عقب ماندگی در پاســخگویی به تقاضا 
نشویم، رکود باعث می شود از این هدف دورتر 
شویم. هر ســاله تعداد واحدهای مسکونی 
مورد نیاز بیشتر از گذشته خواهد شد. حتی 
اگر به یک بازار قابل قبول در آینده دسترسی 
پیدا کنیم خألهایی که در شرایط رکود ایجاد 
شده بعضا غیر قابل جبران است و برنامه های 
آتی را هم مختــل می کند.مرتضوی با بیان 
اینکه رکود مســکن به این معنی نیست که 
قیمت افزایش پیدا نمی کند، گفت: در شرایط 
فعلی قیمت نهاده های ساختمانی و خدمات 
مرتبط با بخش مسکن از جمله صدور مجوزها 
و دســتمزدها با افزایش مواجه شده است. 
بنابراین رکود را نمی توان عاملی برای توقف 

یا کاهش قیمت مسکن تصور کنیم.
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یکی از جاذبه های ایران در اردیبهشت دشت الله واژگون است که هرساله خیلی ها 
به عشق دیدنش به مناطق مختلف و به خصوص دامنه زاگرس سفر می کنند. 
دشت الله  های واژگون که زیبایی خیره کننده ای دارد از اول اردیبهشت تا اواسط 
خرداد ماه می روید؛ گلی که به اشــک مریم هم شناخته می شــود. اما در کدام 

مناطق می توان این مهمانان اردیبهشت را دید؟ 

دشت الله های واژگون کوهرنگ
یکی از زیباترین و پرپشت ترین دشت های الله واژگون را کوهرنگ دارد و یکی از 
معروف ترین دشت الله های واژگون ایران است. این دشت در نزدیکی روستای 
بنواستکی و ۱۲ کیلومتری شهر چلگرد قرار دارد. راه هم چندان سخت نیست. از 

می شوید. فوالد شهر، زرین اصفهان وارد اتوبان ذوب آهن 
قرار گرفتــه. از گردنه رخ و شهر و باغ بهادران در مسیرتان 
پیش رویتان اســت. برای تونلش که گذشتید، کوهرنگ 
چشــمه دیمه به یک دیدن دشت الله ها، در مسیر 
سمت چپ شــما را سه راهی می رســید که راه 

می رســاند، جایی که به روســتای بنواستکی 
و زرد پیــش رویتان دشــت الله های سرخ 

است.

دشت الله های واژگون گلستان کوه
در دامنه گلستانکوه خوانســار، یکی از مناطق پرگل  دشت های الله واژگون قرار 
گرفته. این منطقه زیبا در ۱۵ کیلومتری جنوب خوانسار واقع شده و راه رفتن به 
آن به این صورت است: مسیر فریدونشهر را که شهری است در ۱۴۴ کیلومتری 
شهرکرد در پیش می گیرید. تابلوهای مسیر شما را به سمت خوانسار و گلستان 

کوه می رساند.

دشت الله های واژگون سمیرم
یکی دیگر از منطقه های رویش الله  های واژگون در اردیبهشت ماه سمیرم است. 
الله های واژگون را در همه جای سمیرم می شود دید مناطقی مثل حنا، وردشت، 

ونک، پادنا، ولی سهل الوصل ترین شان مهرگرد است.

دشت الله های واژگون فریدونشهر
دشت های الله واژگون نزدیک سمیرم و فریدونشــهر نیز یکی دیگر از جاهایی 
اســت که می توان با الله های واژگون دیدار کرد. دشت الله های واژگون 
فریدونشهر در مسیر چشمه لنگان قرار گرفته ولی به دلیل قرار گرفتن 
در دامنه ها رفتن به آن برای همه آســان نیســت. ولــی اگر دلتان 
خواست یکی از پرگل ترین دشت ها را ببینید، بعد از سه ساعت 
پیاده روی به منطقه پرگل چال قو می رسید. در مسیرتان به 
فریدونشهر از اصفهان حرکت کرده و در مسیر جاده 
آتشگاه، نجف آباد، تیران، 

داران و برف انبار پیش می روید تا به فریدونشــهر برسید فریدونشهر با اصفهان 
۱۷۸ کیلومتر فاصله دارد.

دشت الله های واژگون الیگودرز
بخشی دیگر از دشت های تماشایی الله های واژگون در شهرستان الیگودرز واقع 
شده که از از ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی مرکز الیگودرز شروع و تا فراز دامنه های 
زاگرس ادامه می یابد.دشــت داالنی )یکی از مخازن ژنتیکی کشور( در ارتفاعات 
حفاظت شده اشــترانکوه از معروفترین این دشت ها در الیگودرز است که حدود 
دوهزار و ۹۰۰ هكتار وســعت دارد. کوههای همچون مورزرين، قالي كوه، شاه كول 
و نسارتخت دشــت را در آغوش گرفته و منظره ای فوق العاده زیبا خلق کرده اند و 
هرسال در اوایل بهار بعد از آب شــدن برفها در کوهها، الله های زیبای واژگون می 
رویند.شهرستان الیگودرز از شهرهای مرتفع و مناطق سردسیر ایران است که دارای 

آب و هوایی سرداست. 

دشت الله های واژگون خوانسار
دامنه های گلستان کوه خوانسار نیز صاحب یکی از دشت های زیبا و منحصر بفرد 
پوشیده از الله های واژگون است. این دشت ها در اطراف فریدون شهر و میاندشت 
هم قابل مشاهده هستنداز تهران بعد از سه راه ســلفچگان، به سمت خمین و 
گلپایگان ادامه مسیر می دهید تا به خوانسار برسید با طی مسیری ۱۵ کیلومتری 
به روستای دره بید می رسید. از اینجا به بعد می توانید با توجه به عالمت هایی 
با گل الله واژگون مشخص شده اند مسیر را ادامه دهید و از صحت مسیری که 

انتخاب کرده اید مطمئن شوید.

الله های واژگون خوانسار

دشت اشک سیاوش
اگر به سمت مرکز ایران بروید، می توانید شهرســتان خوانسار را جایی در 
استان اصفهان پیدا کنید. در این شهرســتان منطقه ای به اسم »گلستان 
کوه« وجود دارد که وسعت آن به ۱۰ کیلومتر می رسد. در دامنه گلستان کوه، 
دشتی تماشایی از الله های واژگون به چشم می خورد. محلی ها ممکن است 
به این دشت »دشت الله های ویژگون« هم بگویند.در دشت دامنه گلستان 
کوه، الله های مختلفی رشد می کند. در این دشت می توانید الله های کوهی، 
الله های بیشه زار، الله های آتشی، الله های ســرنگون حنایی و الله های 
واژگون را ببینید؛ اما این ها تمامی برکِت سبز این دشت نیستند. موسیر، 
قارچ، بادام، مرزنجوش، آویشن، پیاز و تره کوهی، کنگر و ریواس هم در این 
دشت پیدا می شود؛ پس این دشت به جز تماشایی بودن، داروخانه ای از 
گیاهان طبیعی است که هرکدام به نوعی برای سالمتی مفیدند. یادتان نرود 
که چیدن این گیاهان اصول خاصی دارد و چیدن بی رویه شان به طبیعت 
لطمه می زند. استفاده بیش از حد از آن ها هم می تواند برایتان مضر باشد؛ 
اما این دشت بهترین گزینه برای پرورش زنبور عسل است. حتی می توانید 
گزنگبین را هم در این دشت ببینید. گزنگبین ماده اولیه تولید گز طبیعی 
است. یادتان که هست گز خوشمزه ترین سوغات اصفهان است.دشت الله 
های واژگون خوانسار، الله هایی قرمز مایل به بنفشی دارد که بلندای آن ها 6۰ 
تا ۷۰ سانتی متر است. در زمانی که بارندگی کم است، بلندای الله ها حدود 
۳۰ سانتی متر می شــود. پیاز این الله های واژگون خاصیت درمانی دارد و 
برای درد مفاصل و رماتیسم مفید اســت. این پیاز کبد را هم پاک سازی 
می کند.اگر گذرتان به طاق بستان افتاده باشد، احتمااًل نقش این الله ها 
را روی سرســتون ها دیده اید. نقش این گل ها در کنار پادشاه ساسانی در 
موزه طاق بستان هم هست. افسانه جالبی پشت واژگونی این الله هاست. 
می گویند این الله شاهد بود که گریسوز گلوی سیاووش را برید؛ پس سرش 
را پایین انداخت و به آرامی برای او ســوگواری کرد. به همین خاطر به این 
گل »اشک سیاووش« هم می گویند. از اسم های دیگر این گل هم »گل 
سربه زیر« و »اشک مریم« و »تاج قیصر« است. اصطالح گل سربه زیر را 
بیشتر از همه، اروپایی ها به کار می برند.شاید این سؤال برایتان پیش بیاید 
که این گل واقعًا اشک می ریزد؟ این گل شــیره بی رنگی دارد که به زمین 
می ریزد. در افسانه ها و ادبیات حماسی این شیره را به اشک تعبیر کرده اند. 
این گل نماد استواری و استقامت است و در ادبیات آن را سمبل جاودانگی 
می دانند.همه ما می دانیم که طبیعت هم نیاز به مراقبت و حفاظت دارد. 
وقتی جایی را به شــما معرفی می کنیم، می دانیم که شما هوای طبیعت 
آن منطقه را دارید. دشت الله ها نیز به توجه ویژه نیاز دارد. یادتان نرود که 
چیدن بی رویه الله ها و پیازشان یا لگدکوب کردن آن ها به این گیاهان آسیب 
می رساند. بعضی از بومی ها یا گردشگرها زمین را برای پیداکردن موسیر و 
پیاز گل ها می َکنند. این کار هم به گیاهان صدمه می زند. تغییرات اقلیمی 

هم از تهدیدهای اجتناب ناپذیر طبیعت است.

الله واژگون را در چه مناطقی از ایران می توان یافت؟

جلوه ای از زیبایی زاگرس

پیشنهاد  روز

مفاد آراء
9/97  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 2642 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای هادی سلمانی دستجردی به شناسنامه 
شماره 786  کدملی 1288864000 صادره اصفهان فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 44 متر مربع مفروزی از پالک شماره 40 فرعی از 4348  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

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

از طرف مالکان رسمی )صغری بيگم انواری و پريدخت انواری(  خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

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

م الف: 1411888  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/98 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 2683 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، آقای حميد علی زاده به شناسنامه شماره 1114  
کدملی 1289412626 صادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
68/35  متر مربع مفروزی از پالک شماره 623  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

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

م الف: 1411912  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/99 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2554 مورخ 1401/08/04 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای عليرضا ناظوری  به شناسنامه 
شماره 1964  کدملی 1288981813 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 282/42  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به  موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای 

عبدالرحيم هاديان )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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

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

م الف: 1420374  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/100 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000498 مورخ 1401/09/02 آقای مرتضی دشتی فرزند 
محمدرضا  نسبت به شش دانگ يکباب خانه نيمه ساز به مساحت 329/18  متر مربع مفروز 
از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13                                  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28

م الف: 1420173 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

9/101 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000509 مورخ 1401/09/06 آقای خانم زيبا خشوعی 
اصفهانی فرزند حسن  نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 535/10  متر مربع مفروز 
از پالک 329- اصلي واقع در نوگوران  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي حسن محبی نوگورانی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13                              تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28

م الف: 1420212 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

9/102 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000506 مورخ 1401/09/05 جمال بهزادی حاجت آقائی 
فرزند عليجان نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 158/37  متر مربع مفروز از پالک 
106- اصلي واقع در کمال آباد لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک محمد باقر دامن پاک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13                                 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28

م الف: 1420049 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

9/103 شــماره نامه: 140185602210006562- 1401/08/30 تمامت شــش دانگ  
پــالک 2250/13934 واقــع در بخش 6  ثبت اصفهان به نام ســيد محمد موســوی فر 
سابقه ثبت و ســند مالکيت کاداستری به شــماره مسلســل 741051  الف/ 99 و شماره 
دفتر الکترونيک 139920302210018769 دارد ســپس به موجب گواهی حصر وراثت 
140109390001359139 مورخ 1401/2/5 فوت نموده و وراث حين الفوتش عبارتند از 
خديجه فرکيان زوجه و پروين و مهر انگيز سادات و فريده و افسانه سادات و سيد عليرضا و سيد 
امير شهرت همگی موسوی فر فرزندان متوفی و الغير که دو نفر از وراث نامبرده به نامهای 
سيد عليرضا و سيد امير موسوی فر  با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه 
که امضاء شهود آن ذيل شماره 2844 به شناسه يکتای 140102155712000344  و رمز 
تصديق 921013  مورخ 1401/8/16  به گواهی دفترخانه 264 اصفهان رسيده  است مدعی 
هستند که  سند مالکيت مورث ايشان مفقود شد است و درخواست صدور سند مالکيت المثنی 
ملک فوق را نموده اند 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 سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد 
تا مراتب صورت مجلس 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: 1420180 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/104 شــماره نامه: 140185602210006449- 1401/08/26 تمامت شــش دانگ  
پالک ثبتی 18541 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش شــش  ثبت جنوب شرق اصفهان 
 به نام خانم خديجه فرکيان سابقه ثبت و سند مالکيت کاداستری به شماره چاپی 399860 
سری الف سال 96 دارد سپس طبق سند انتقال قطعی 92527 مورخ 1396/12/03 دفترخانه 
112 اصفهان تمامت دو دانگ مشاع از شش دانگ را به آقای سيد امير موسوی فر انتقال داده 
است سپس خانم خديجه فرکيان قبل از صدور سند مالکيت نسبت به باقيمانده مالکيتش به 
موجب گواهی حصر وراثت 140109390001010593 مورخ 1401/02/01 شعبه ده حقوقی 
)حصر وراثت( شورای حل اختالف اصفهان فوت نموده وراث حين الفوتش عبارتند از پروين 
و سيد امير و سيد عليرضا و  مهر انگيز سادات و فريده و افسانه سادات شهرت همگی موسوی 
فر فرزندان متوفيه و الغير که آقای سيد امير و سيد عليرضا شهرت هر دو موسوی فر دو نفر  
از وراث خانم خديجه فرکيان با تسليم  دو برگ استشهاد شهود بشماره 2846 و شناسه يکتا 
140102155712000346 و رمز تصديق 880648  مورخ 1401/8/16  تنظيمی دفترخانه 
264 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت با مشخصات فوق الذکر می باشند درخواست 
صدور سند مالکيت المثنی ملک به مقدار سهم االرث خود را نموده اند.  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 سند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 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: 1420181 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
9/105 شماره نامه: 140185602210006564- 1401/08/30 تمامت شش دانگ  پالک 
117/71 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به نام سيد محمد موسوی فر در دفتر  271 صفحه 74 
ثبت 6005 سابقه ثبت و سند مالکيت کاداستری به شماره مسلسل 498655 ه/ 91 دارد سپس 
به موجب گواهی حصر وراثت 140109390001359139 مورخ 1401/2/5 فوت نموده و 
وراث حين الفوتش عبارتند از خديجه فرکيان زوجه و پروين و مهر انگيز ســادات و فريده و 
افسانه سادات و سيد عليرضا و سيد امير شهرت همگی موسوی فر فرزندان متوفی و الغير 
که دو نفر از وراث نامبرده به نامهای ســيد عليرضا و سيد امير موسوی فر  با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره 2845 به شناسه يکتای 
140102155712000345  و رمز تصديق 450831  مورخ 1401/8/16  به گواهی دفترخانه 
264 اصفهان رسيده  است مدعی هستند که  ســند مالکيت مورث ايشان مفقود شده است 
و درخواست صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند 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 ســند مالکيت 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 نمائيد تا مراتب صورت مجلس 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: 1420179 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/106 شــماره نامــه: 140185602210006444- 1401/08/26 تمامــت دو دانگ  
مشــاع از ششــدانگ  پالک ثبتی 15995 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش شش  ثبت 
جنوب شــرق اصفهان به نام خانم خديجه فرکيان سابقه ثبت و ســند مالکيت کاداستری 
به شماره چاپی 341543 سری ب ســال 96 دارد ســپس به موجب گواهی حصر وراثت 
140109390001010593  مورخ 1401/02/01 شعبه ده حقوقی )حصر وراثت( شورای حل 
اختالف اصفهان فوت نموده  وراث حين الفوتش عبارتند از پروين و سيد امير و سيد عليرضا و  
مهر انگيز سادات و فريده و افسانه سادات شهرت همگی موسوی فر فرزندان متوفيه و الغير 
که آقای سيد امير و سيد عليرضا شهرت هر دو موسوی فر دو نفر  از وراث خانم خديجه فرکيان 
با تسليم  دو برگ استشهاد شهود بشماره 2847 و شناسه يکتا 140102155712000347 
و رمز تصديق 410465  مورخ 1401/08/16  تنظيمی دفترخانه 264 اصفهان مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت با مشخصات فوق الذکر می باشند درخواست صدور سند مالکيت المثنی 
ملک به مقدار سهم االرث خود را نموده اند.  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 سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1420182 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان
اخطاریه 

9/107  آقای احمد قلی موسائی هاردنگی به اطالع می رساند همسر شما جهت اجرای دادنامه 
140109390007395089 مورخ 1401/06/28 شعبه اول دادگاه زرين شهر با مشخصات 
فوق الذکر به اين دفتر مراجعه و تقاضای ثبت طالق را نمودند تالش اينجانب جهت انصراف از 
طالق موثر واقع نشد لذا در اجرای قانون حمايت از خانواده به شما اخطار می گردد ظرف مدت 
يک هفته از تاريخ ابالغ اين اخطاريه جهت اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه نماييد و يا در 
صورت وجود مانع شرعی يا قانونی مراتب را کتبا اعالم نماييد در غير اين صورت برابر مقررات 
و ضوابط شرعی و قانونی نســبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد. م الف: 1419231   

سردفتر ازدواج 109 و طالق 12 زرين شهر )مرتضی حجتی( 
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رییس پلیس فتای استان اصفهان:

 شهروندان مراقب کالهبرداری به بهانه حراج های آخر
 فصل باشند

رییس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص ارسال لینک های جعلی در شبکه های اجتماعی 
تحت عنوان حراج آخر فصل به شــهروندان، هشدار داد.سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی گفت: 
در حال حاضر شــاهد موارد زیادی از نوع جدید کالهبرداری در فضای مجازی هستیم که طی آن 
مجرمان ســایبری با تبلیغات گســترده در فضای مجازی، با ارائه فروش کاال های ارزان قیمت و 
طرح های وسوسه انگیز و تخفیف های چشمگیر پوشاک، کیف، کفش، در شبکه های اجتماعی قصد 
تطمیع شهروندان را داشته و از این طریق از آن ها کالهبرداری می کنند.وی با بیان اینکه مجرمان 
سایبری با مهندســی اجتماعی و چرب زبانی اعتماد خریدار را جلب کرده و از او می خواهند نیمی 
از پول کاالی سفارشی خود را واریز کرده و پس از دریافت کاال مابقی وجوه را واریز کنند، ادامه داد: 
شهروندان بعد از واریز وجوه به حساب کالهبردار هیچ گونه کاالیی دریافت نکرده و شخصی پاسخگو 
نبوده و یا کاالی تحویلی به آن ها تقلبی و متفاوت با کاالی انتخابی است.رییس پلیس فتای استان 
اصفهان در توصیه ای خطاب به شــهروندان، تصریح کرد: فریب پیام ها و آگهی های منتشر شده 
در فضای مجازی، کانال ها و صفحه های شبکه های اجتماعی با وعده های حراج آنالین، تخفیف 
ویژه آخر فصل و قیمت هایی باورنکردنی را نخورده و اگر قصد خرید آنالین را دارند از فروشگاه های 
اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کنند.وی از شــهروندان درخواســت کرد: در صورت 
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس 

www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.
 

دبیر هیئت مدیره جامعه اسالمی نابینایان اصفهان:

 قانون جامع حمایت از معلوالن به درستی 
اجرا نمی شود

دبیر هیئت مدیره جامعه اسالمی نابینایان اســتان اصفهان گفت: با اینکه قانون جامع حمایت از 
معلوالن در سال ۹۷ به تصویب رســیده، اما آنطور که انتظار می رود اجرا نمی شود.عباس بابایی با 
بیان اینکه نیاز های جامعه معلوالن مغفول مانده است، اظهار کرد: بر اساس قانون جامع حمایت 
از معلوالن ، صدا و ســیما باید هفته ای پنج ســاعت برنامه ویژه نابینایان پخش کند، اما این کار 

انجام نمی شود.
به گفته وی، شــناخت دقیق نیاز هــا و نحوه مواجهه با فــرد معلول در جامعــه نیازمند آموزش و 
فرهنگ سازی از طریق رسانه ملی و سایر رســانه های کشور است.بابایی گفت: بیشتر مردم حتی 
در کمک کردن به معلوالن برای تردد از خیابان هم نمی توانند درســت اقدام کنند که این مســئله 
گاهی آســیب به فرد معلول از جمله نابینا را به دنبال خواهد داشت.وی ادامه داد: مناسب سازی 
معابر، مناسب سازی ناوگان شهری و غیرشهری و تخفیف ریل برون شهری ویژه معلوالن از دیگر 
مواردی است که در قانون آمده، اما به درستی اجرا نمی شود.بابایی گفت: به قانون جامع حمایت از 
معلوالن همچنین برای وضعیت تحصیلی معلوالن، آموزش های فنی حرفه ای، اشتغال و مسکن 

عمل نمی شود.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ نفر زن و مرد نابینا در اســتان در صف انتظار مشاغل هستند، افزود: دیدگاه 
افراد جامعه به نابینایان نیازمند اصالح و فرهنگ ســازی است، در بســیاری از موارد مردم تصور 
می کنند فرد نابینا فقیر و محتاج اســت این در حالی است که شمار فرهیختگان و نخبگان نابینا و 
کم بینا بسیار است.دبیر هیئت مدیره جامعه اسالمی نابینایان استان اصفهان با بیان اینکه تعطیلی 
و رکود مراکز حمایت از معلوالن در اصفهان، مشکالت بســیاری برای آن ها به دنبال داشته است، 
افزود: نزدیک به ۲۰ سال است که مراکز آموزشی شبانه روزی نابینایان در استان تعطیل شده اند و 

اکنون تنها یک مرکز نابینایان در اصفهان به صورت روزانه فعالیت می کند.

داستان مسمومیت غذایی دانشجویان ادامه دارد؛ سهل انگاری یا خرابکاری؟

موج عجیب مسمومیت!

داستان مسمومیت غذایی زنجیره ای دانشجویان پس از 
برخی ادعاها درخصوص مسمومیت غذایی در دانشگاه 
الزهرا، چهارشنبه نخست آذرماه از دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد.تعداد 
زیادی از دانشجویان با عالئم مشــابه مانند تب و لرز، بدن درد و اسهال و 
استفراغ به مرکز درمانی دانشگاه مراجعه کردند. اگرچه آمار ضد و نقیضی 
درباره تعداد دانشــجویان دچار مسمومیت منتشر شــد. دکتر سیدعلی 
میرمحمدی میبدی، رییس دانشگاه صنعتی اصفهان ابتدا تعداد این افراد 
را ۲۷۰ نفر اعالم کرده بود، برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مدعی 
شدند که تعداد دانشجویان مسموم شده حدود ۴۵۰ نفر بوده ؛ اما در نهایت 
تعداد دانشجویان مبتال شده حدود ۶۰۰ نفر اعالم شد.آن گونه که میبدی، 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان روایت کرده بیش از ۶۰۰ نفر از دانشجویان 
این دانشگاه گرفتار مسمومیت یا آلودگی شــدند. مرکز بهداشت استان 
اصفهان اخیرا با صدور اطالعیه باکتری شیگالسونئی را عامل بیماری شمار 
زیادی از دانشــجویان این دانشــگاه اعالم کرد. این مرکز در اطالعیه خود 
تصریح کرده: »احتماال آلودگی غذای توزیع شــده در سلف مرکزی در روز 
سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ به باکتری شیگالسونئی سبب بیماری تعدادی از 
دانشجویان مصرف کننده این وعده غذایی شده و در روز های بعد و به دنبال 
تماس این دانشجویان با ســایرین، افراد دیگری نیز دچار عالئم بیماری 

شده اند. پس از انجام اقدامات ذکرشــده و به دنبال آزمایش های بعدی، 
نتایج آزمایش های میکروبی و شیمیایی آب مطلوب بوده و نتایج نمونه های 
مواد غذایی بررسی شده تا این لحظه نیز براساس اعالم معاونت غذاوداروی 

دانشگاه علوم پزشکی مطابق استاندارد های الزم است.«
پس از مسمومیت دسته جمعی دانشگاه صنعتی اصفهان انتظار می رفت 
که شاهد چنین اتفاقی نباشــیم؛ اما این بار نه در یک مرکز آموزش عالی، 
بلکه دانشجویان دو دانشگاه دچار مسمومیت غذایی شدند. این حادثه در 

دانشگاه های خوارزمی واحد کرج و صنعتی اراک هم تکرار شد.  
کانال تلگرامی انجمن صنفی دانشجویان کشور، حوالی نیمه شب پنجشنبه 
۱۰ آذر نوشــت: بنا بر اخبار رسیده از دانشجویان دانشــگاه خوارزمی واحد 
کرج، جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه به دلیل مصرف غذای سلف، 
مسموم شده و دچار تهوع، بدن درد و لرز شده اند و بحران مسئله تا حدی 
است که درمانگاه سرم و مکان برای رسیدگی به دانشجویان ندارد و داروخانه 
دانشگاه تعطیل است و به دانشجویان دختر اجازه خروج از خوابگاه در این 
زمان داده نمی شود تا بتوانند خود به وضعیت سالمتی شان رسیدگی کنند. 
بررسی ها حاکی از آن اســت که چند ســاعت پس از مراجعه موارد اولیه 
دانشجویان، تعداد آنها افزایش یافته و درمانگاه با ازدحام دانشجویان بیمار 
مواجه شد. برخی از دانشجویان نیز به مراکز درمانی استان اعزام شده اند. 

اگرچه آمار رسمی در ارتباط با این موضوع اعالم نشده؛ اما برخی تعداد این 
افراد را ۶۰۰ نفر اعالم کرده اند.

یکی از دانشجویان این دانشگاه در گفت وگو با »ایسنا« در این زمینه اظهار 
کرد: وضعیت دانشــگاه به معنای واقعی کلمه، بد بود. یک اتوبوس برای 
انتقال دانشجویان مســموم شده به محوطه دانشــگاه آمد تا بچه ها را به 
بیمارستان کوثر کرج منتقل کند. ظرفیت اتوبوس تکمیل شد و برای همه 
جا نبود.در حالی که دانشجویان خوارزمی در توئیت هایی سرو چلوگوشت 
چهارشنبه ۹ آذر سلف این مرکز آموزشی را علت مسمومیت دسته جمعی 
اعالم کرده اند، روابط عمومی این دانشــگاه دربــاره وضعیت پیش آمده، 
اعالم کرد: دانشــجویانی که با عالئم بیماری به درمانگاه دانشگاه مراجعه 
کردند با بررسی های پزشک کشیک مراحل درمانی خود را طی و داروهای 
ملزوم توسط دانشــگاه برای آن ها تهیه شد. همچنین با استقرار اتوبوس 
آمبوالنس استان البرز در کنار خوابگاه دانشجویی شرایط حضور دانشجویان 
برای درمان تسهیل شــد. در حال حاضر درمانگاه در شرایط عادی است و 
دانشجویان به خوابگاه برگشتند یا توســط آمبوالنس به بیمارستان اعزام 
شدند. نکته قابل ذکر، بررسی اتوماسیون غذای دانشجویی نشان می دهد 
تعدادی از مراجعه کنندگان به درمانگاه از غذای دانشــگاه استفاده نکرده 
بودند.یک دانشجو دراین باره به ایسنا گفت: ادعای دانشگاه به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست؛ تمام دانشجویانی که بیمار شده اند از غذای سلف مصرف 
کرده اند.همچنین تعدادی از دانشــجویان دانشگاه صنعتی اراک به دلیل 
مصرف غذای سلف دچار عالئمی مانند بدن درد، اسهال و استفراغ شده اند. 
برخی از دانشجویان نیز به بیمارستان منتقل شده اند. کانال تلگرامی انجمن 
صنفی دانشجویان کشور درباره این موضوع نوشت: مسئوالن دانشگاه ادعا 
کرده اند که دلیل وضعیت، ابتالی دانشجویان به نوعی ویروس است؛ اما 
این ادعا براساس تجربه و مشــاهدات اخیر در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
ادعایی باطل است.اما دیدگاه روزنامه »فرهیختگان« در این باره هم جالب 
بود. این روزنامه نوشت که: باتوجه به فراخوان های منتشرشده منتهی به ۱۶ 
آذر طراحی اقدامات خرابکارانه در دانشگاه ها که بتواند با درگیر کردن حجم 
بیشتری از دانشجویان زمینه اعتراضات دانشجویی را پررنگ تر از قبل ایجاد 
کند، بعید به نظر نمی رســد.این روزنامه نوشت: ماجرای مسمومیت های 
دانشجویان اتفاق جدیدی نیست. خرداد امسال هم در چند دانشگاه نظیر 
فرهنگیان و امام صادق )ع( دیده شــد. اما فضاسازی های صورت گرفته 
در برخــی کانال ها و شــبکه های مجازی بــا کلیدواژه های مســمومیت 
»زنجیره ای« یا »عمدی« مسئله ای نیست که در فضای کنونی و در آستانه 
اعالم ۱۶ آذر به ســادگی از کنار آن عبور کرد و از بهره برداری های رســانه ای 
پیرامون آن غافل شد. این اتفاقات را باید کنار برخی خبر های ضد ونقیض 
از برنامه ریزی خــراب کاری در ماه های اخیر جدی تر هــم گرفت و نباید 

شائبه های امنیتی را نادیده انگاشت.
شنیده های »فرهیختگان« حکایت از برنامه ریزی برای دستکاری در غذای 
دانشجویی برخی دانشگاه ها نظیر دانشــگاه صنعتی اصفهان در مهرماه 
دارد. خبر اثبات نشده مشــابهی هم از یک دانشگاه بزرگ پایتخت شنیده 

شده است.

با مسئولان جامعه

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان 
گفت: بی توجهی به عالئــم و اخطارهای راهنمایی 
و رانندگــی یکی از دالیل شــایع بــروز تصادفات و 

صدمات ناشی از آن است.
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: رانندگی به 
دلیل نقش مفید و ارزنده آن در حوزه حمل ونقل و 
ارتباطات انسانی، بخش مهمی از زندگی اجتماعی 

محسوب می شــود و همان گونه که اجتماع به نظم 
و انضباط نیاز دارد تا از مســیر دلخواه خود منحرف 
نشود، در فرهنگ و رفتار رانندگی نیز برای جلوگیری 
از هرج ومرج و دفع خطرات احتمالی آن، برقراری 
انضباط و توجه به نظم و حق و حقوق دیگران، امری 

ملزوم و ضروری است.
وی با بیان اینکه انضبــاط در رانندگی کــه از آن به 
انضباط ترافیکی نیز تعبیر می شــود، افزود: میزان 
پای بندی شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی 
است، یعنی هرکس موظف است برای بقا و حفظ 

امنیت جامعه به قوانین و مقررات پای بند باشد.
رییس پلیس راهنمایی و راندگی اســتان اصفهان 

تصریح کرد: پــای بند نبودن بــه قوانین و مقررات 
اجتماعی، به ویژه فقدان انضباط ترافیکی به افزایش 
آمار تصادفات و کشته ها و تلف شدن منابع پر مایه 
انســانی و نبود احســاس امنیت در جامعه منجر 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: ســرپیچی عامل انسانی از 
قوانین و اصــول رانندگی و بی توجهــی به عالئم و 
اخطار های راهنمایی و رانندگی یکی از دالیل شایع 
بــروز تصادفات و صدمات ناشــی از آن به شــمار 
می رود، طبق آمار ها در ۷۱ درصــد تصادفات عامل 
انســانی و تنها ۱۸ درصد نقص فنی و در ۱۱ درصد، 

مهندسی ترافیک موثر بوده است.

رییس پلیس راهور استان مطرح کرد:

عواقب بی توجهی به عالئم و اخطارهای راهنمایی و رانندگی

امضای تفاهم نامه 
همکاری انجمن 

ملی صنعت پخش 
و جهاد دانشگاهی 

اصفهان
تفاهم نامــه همــکاری انجمن 
ملی صنعت پخش ایران شعبه 
اصفهان با جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان در راســتای ارتباطات و 

همکاری موثر امضا شد.

 نکاتی که متقاضیان »بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد« 
باید بدانند

بیمه »صاحبان حرف و مشاغل آزاد« یکی از انواع بیمه های خاص سازمان تامین اجتماعی است که از این 
طریق، متقاضیان می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایت های قانونی مقرر برخوردار شوند.صاحبان 
حرف و مشاغل آزاد، به افرادی اطالق می شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر )کارفرما( 
یا خود به تنهایی )خویش فرما( به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی صالح یا به تشخیص 

هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

شرایط سنی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه هستند، 
موکول به آن است که سن متقاضی )زن یا مرد( از ۵۰ سال تمام بیشتر نباشد. با این حال چنانچه افراد با 
سن بیشتر متقاضی این بیمه باشند، پذیرش درخواست آن ها منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه 
قبلی معادل مدت مازاد سن مقرر خواهد بود.الزم به ذکر است کلیه سوابق منتقل شده از سایر صندوق های 
بیمه ای نیز پس از پرداخت مابه التفاوت مربوطه در احراز شرایط سن و سابقه جهت عقد قرارداد، مورد 

قبول سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

حمایت های بیمه ای در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
متقاضیان این بیمه می توانند یکی از انواع حمایت های بیمه ای با نرخ هــای ۱۲ درصد، ۱۴ درصد یا ۱۸ 
درصد )نرخ کامل( را انتخاب کنند و بدین ترتیب از انواع حمایت ها بهره مند شــوند. چنانچه متقاضیان 
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، نرخ پرداخت حق بیمه کامل )۱۸ درصد( را انتخاب کنند، در صورت 
احراز سایر شرایط مقرر، مشمول دریافت انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی کلی 
می شــوند. نرخ حق بیمه ۱۲ درصد تنها مستمری بازنشســتگی و فوت بعد از بازنشستگی را پوشش 
می دهد و مشموالن پرداخت کننده حق بیمه ۱۴ درصد نیز مشمول مستمری بازنشستگی و فوت قبل و 
بعد از بازنشستگی خواهند بود. در هر یک از این نرخ ها، چنانچه متقاضی خواهان بهره مندی از خدمات 
درمانی تامین اجتماعی نیز باشد، باید عالوه بر نرخ حق بیمه، برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل، سرانه 
درمان را نیز که رقم ثابتی برای هر سال است، پرداخت کند.الزم به ذکر است بیمه شدگان صاحبان حرف 
و مشاغل آزاد مشمول دریافت هزینه سفر، اقامت و هزینه همراه بیماران همچنین غرامت دستمزد ایام 

بیماری، بارداری، کمک ازدواج، وسایل کمک پزشکی )پروتز و اروتز( و هزینه کفن و دفن نخواهند بود.

شرایط معافیت از معاینه پزشکی
معموال برای بیمه شــدگانی که به صورت خویش فرما خود را بیمه می کنند، معاینات اولیه ای پیش از 
انعقاد قرارداد بیمه در نظر گرفته می شود. این معاینات برای تمام متقاضیانی که می خواهند از پوشش 
مســتمری ازکارافتادگی بهره مند شوند، ضروری اســت و علت آن این است که وضعیت متقاضی در 
ابتدای ورود به به نظام بیمه ای یا ورود مجدد بعد از ایجاد وقفه در پرداخت حق بیمه بررسی شود. با این 
حال، تحت شرایطی متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد از معاینات پزشکی بدو بیمه پردازی معاف 
می شوند. بر اساس گزارش اداره کل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، شرایط معافیت متقاضیان 
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از معاینات پزشکی به شرح زیر است:الف: چنانچه بیمه شده خواهان 
انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصد باشد، در صورتی که ظرف ده سال قبل از درخواست 
یا انعقاد قرارداد، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل و ظرف یک سال قبل از درخواست یا 
قرارداد ۹۰ روز سابقه با نرخ کامل داشته باشد، از انجام معاینات پزشکی معاف خواهد بود.ب: چنانچه 
بیمه شده خواهان انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد بوده و یک سال سابقه بیمه پردازی 
قبلی که حداقل در بازنشستگی موثر است داشته باشــد، از انجام معاینات پزشکی بدو بیمه پردازی 
معاف خواهد بود.ج: متقاضیانی که خواهان انعقاد قرارداد با نرخ ۱۲ درصد و فاقد حداقل یک ســال 

سابقه پرداخت حق بیمه هستند، از انجام این معاینات معاف هستند.

عکس خبر

خبر روزذره بین

رییس مرکز اورژانس استان خبرداد:

افزایش 19 درصدی حوادث 
رانندگی دراصفهان

رییس مرکــز اورژانس اســتان اصفهان گفت: 
حوادث رانندگی در اســتان اصفهان طی هشت 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۹ درصد افزایش داشــته است.فرهاد حیدری 
با اشــاره به آمار هشــت ماه عملکرد اورژانس 
استان اصفهان گفت: در این بازه زمانی ۱۹۵ هزار 
و ۳۳۰ ماموریت امدادرســانی از سوی ماموران 
اورژانس انجام شده که از مجموع آن ها ۱۴۰ هزار 
و ۲۸۴ مورد مربوط به حــوادث غیرتصادفی و 
۵۵ هزار و ۴۶ مورد حوادث رانندگی بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد ماموریت های اورژانس 
اســتان اصفهان در حوادث رانندگــی در ۸ ماه 
امسال نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته 
۱۹ درصد افزایش داشته اســت، افزود: در این 
مدت از مجموع حوادث رانندگی منجر به جرح 
در سطح استان ۳۸ هزار و ۷۹۳ مورد در مناطق 
شــهری و ۱۶ هزار و ۲۵۳ مورد در نقاط جاده ای 
اســتان رخ داده اســت.رییس مرکز اورژانس 
اســتان اصفهان تصریح کرد: در این مدت ۱۹۲ 
مورد مسمومیت با منوکسیدکربن به ۱۱۵ استان 
اصفهان گزارش شــد که از این تعداد ۱۸۳ نفر با 
دریافت خدمات اورژانس در محل حادثه درمان 
و یا توسط واحد های امدادی اورژانس به مراکز 
درمانی منتقل شــدند و متاســفانه از مجموع 
مسموم شده ها ۹ نفر جان خود را از دست دادند.
وی با اشــاره به ارائه خدمــات اورژانس هوایی 
در سطح استان اصفهان، خاطرنشــان کرد: از 
ابتدای امســال تا پایان آبان ماه بالگرد امدادی 
اورژانس ۴۷ بار به مأموریت اعــزام و ۷۰ بیمار 
و مصدوم را بــه مراکز درمانی اســتان اصفهان 
منتقل کرد.حیدری با بیان اینکه کارشناسان اتاق 
فرمان مرکزی ۱۱۵ استان همزمان پاسخگوی 
تماس های مردمی ۱۶ شهرستان استان هستند، 
اضافه کرد: تعداد تماس های برقرار شده با ۱۱۵ 
اصفهان طی ۸ ماه گذشــته ۵۸۵ هــزار و ۲۷۸ 
مورد بوده است.وی افزود: فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان از ۱۶۰ پایگاه امدادی شامل ۸۱ 
پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جاده ای و یک پایگاه 
امداد هوایی، ۲ دستگاه اتوبوس آمبوالنس و ۵ 

اتاق فرمان برخوردار است.

معاون استانداری خبرداد:

خروج واحد های ریخته گری اصفهان به خارج شهر
به منظور کاهش آالیندگی، تا دو ســال آینده روند انتقال همه واحد های ریخته گری اصفهان به شهرک صنعتی تکمیل می شــود.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: با تسهیلگری های انجام شده و پیگیری دستگاه های مسئول تا کمتر از دو سال آینده همه واحد های ریخته گری به شهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان منتقل می شوند.مهران زینلیان در حاشیه کارگروه استانی تدوین طرح انتقال واحد های آالینده، گفت: این کارگروه به صورت اختصاصی به بررسی وضع 
صنایع ریخته گری به عنوان یکی از عوامل اصلی کارگاه های مزاحم شهر اصفهان پرداخت.وی ادامه داد: خوشبختانه زیرساخت های خوبی در شهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان برای انتقال واحد های ریخته گری ایجاد شده؛ از این رو مقرر شد این واحد های آالینده با زمان بندی مشخصی از شهر اصفهان خارج شوند.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: از ۲۰۰ واحد موجود ۴۴ واحد ریخته گری به این شهرک منتقل شده اند و مصمم هستیم مابقی واحد ها با پیگیری مستمر به 
صورت ماهیانه انتقال یابند و گزارش های مرتبط به استانداری ارسال شود.زینلیان افزود: شهرداری اصفهان برای محدوده شهری و اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان برای خارج از محدوده متولی این انتقال هستند که بایستی به صورت جامع بر طرح نظارت کنند و به استانداری گزارش دهند.



رییس مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه صاحب الزمان)عج( خبر داد:

اصفهان؛ قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه های بسیج مساجد و محالت کشور
رییس مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج ســپاه صاحب الزمان )عج( گفت: در پایان جشــنواره فرهنگی ورزشی پایگاه های مســاجد کشور، تیم سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت و پس از آن تیم های سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل و سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
استان خوزستان به ترتیب دوم و سوم شدند.سرهنگ روح ا... معظم در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه های بسیج 
مساجد و محالت کشور در اصفهان اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه های بسیج مساجد و محالت کشــور با حضور ۵۶۸ نفر از بسیجیان از ۲۸ استان 
کشور به میزبانی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در پنج رشــته ورزشی آمادگی جسمانی، دارت، فوتبال دستی، تنیس روی میز و شنا از نهم 
الی یازدهم آذرماه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.وی ادامه داد: بسیجیان استان های کشور در این جشنواره به رقابت پرداختند که در پایان تیم 
سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت و پس از آن تیم های سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل و سپاه 

حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان به ترتیب دوم و سوم شدند.
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ستاره پیشین ژرمن ها:

 نباید با »فلیک« ادامه داد
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال آلمان صحبت های فلیک را ناامید کننده توصیف کرد و خواستار قطع 
همکاری با این مربی شد.تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی ۲۰۲۲ نمایشی ناامید کننده داشت و 
نتوانست راهی مرحله حذفی شود.دتمار هامان، ستاره پیشین ژرمن ها به انتقاد از عملکرد هانسی 
فلیک پرداخت و برکناری این مربی را خواستار شد.او گفت: بعد از یک افتضاح دیگر در جام جهانی 
یک چیز برای من روشن است و آن این که نباید فلیک با تیم ادامه دهد. فلیک ۱۶ ماه فرصت داشت 
تا یک تیم خوب بسازد؛ اما نتوانست. وقتی صحبت های او را در قطر شنیدم تنها بهانه تراشی را یافتم.

هامان ادامه داد: نه تنها فلیک ناامید ظاهر شد بلکه ستاره های تیم هم نتوانستند انتظارات را برآورده 
کنند و عملکرد آن ها ضعیف تر از تیم باشگاهی بود. فلیک مســئول این ناکامی است و باید رفتاری 
مانند مارتینس، سرمربی بلژیک و تاتا مارتینو، سرمربی مکزیک از خود نشان دهد.هم مارتینو و هم 
مارتینس بعد از ناکامی در رساندن تیم های خود به مرحله حذفی استعفا دادند و هامان هم از فلیک 
می خواهد که استعفا دهد؛ اما او چنین قصدی ندارد و حداقل تا کنون استعفا نداده است.هامان درباره 
احتمال آوردن یک مربی خارجی گفت: به نظرم فکر خوبی است. یک مربی خارجی رویکرد جدیدی 
به فوتبال ما خواهد داد و می تواند مشکالتی را که داریم برطرف کند.این برای دومین دوره پیاپی است 
که ژرمن ها از صعود به دور حذفی بازمی مانند و برای نخستین بار در تاریخ فوتبال این کشور است که 

چنین اتفاقی رخ می دهد. ژرمن ها در جام جهانی ۲۰۱۴ توانستند جام قهرمانی را باالی سر ببرند.
 

ابراز عالقه مدافع کروات  به رئال
مدافع ۲۰ ساله تیم ملی فوتبال کرواسی اعالم کرد که دوست دارد راهی رئال مادرید شود و با پیراهن 
این تیم به میدان رود.یوشکو گواردیول یکی از بازیکنان کرواسی است که در جام جهانی ۲۰۲۲ عملکرد 
بسیار خوبی از خود نشان داده و توجه تیم های بزرگ اروپایی را به خود جلب کرده است.این مدافع 
۲۰ ساله مورد توجه چلسی است و آبی پوشان لندنی برای جذب او حاضر به پرداخت ۹۰ میلیون یورو 
هستند؛ اما خود او می گوید که دوست دارد راهی رئال مادرید شود.گواردیول که در الیپزیگ آلمان بازی 
می کند، گفت: رئال مادرید بزرگ ترین باشــگاه در جهان  است؛ اما کسی چه می داند. شاید من هم 
روزی در این باشگاه به میدان رفتم. بله دوست دارم که این اتفاق رخ دهد.وی ادامه داد: نیازی نیست 
که مودریچ درباره رئال مادرید با من صحبت کند چرا که من همه چیز را درباره این باشگاه می دانم. 
رئال بزرگ ترین باشگاه است و برای من بسیار مهم خواهد بود که با این باشگاه در ارتباط باشم.تیم 
ملی فوتبال کرواسی در گروه ششم توانست ۵ امتیاز کسب کند تا به همراه مراکش ۷ امتیازی راهی 

دور بعد شوند.
 

»رنار« به شایعه جدایی خود از عربستان پایان داد
سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان با منتشر کردن پستی به گمانه زنی درباره پایان همکاری با این تیم 
پایان داد.تیم ملی فوتبال عربستان شروع خیره کننده ای در جام جهانی ۲۰۲۲ داشت و توانست در 
گام نخست آرژانتین را شکست دهد؛ اما در دو بازی بعدی خود برابر لهستان و مکزیک شکست خورد 
و همین باعث شد تا هرو رنار، سرمربی تیم با انتقادهای زیادی مواجه شود.بسیاری از روزنامه ها و 
رسانه های عربســتانی به انتقاد از هرو رنار پرداختند و براین باور بودند که او سبک تیمش را در بازی 
برابر لهستان و مکزیک تغییر داد و از طرف دیگر هم اعتقادی به تغییر در ترکیب نداشت و همین باعث 
مصدومیت و خستگی بازیکنان اصلی شد.در روزهای اخیر حتی عده ای خواستار اخراج این مربی 
باتجربه فرانسوی شدند؛ اما او اعالم کرد که به کار خود ادامه خواهد داد.رنار در جدیدترین پست خود 
نوشت: از هواداران عربستان به ویژه آن هایی که برای حمایت از تیم به دوحه آمدند تشکر می کنم و البته 
از همه مردم عربستان به خاطر این حمایتی که از ما داشتند، تشکر می کنم. همه این لحظات شیرین 

در حافظه من باقی خواهد ماند. به زودی شما را می بینم.

زمان جوان گرایی تیم ملی فوتبال ایران نرسیده است؟

چالش »پیری« تیم ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

جام جهانــی ۲۰۲۲ برای ایران همانند ادوار گذشــته به پایان رســید و 
شاگردان کارلوس کی روش در صعود از دور گروهی این بازی ها بازماندند 
و به خانه برگشتند. بازگشت به خانه به معنی پایان رویای صعود به مرحله 
دوم جام جهانی برای برخی از بازیکنان باتجربه است و احتماال این نسل 
از فوتبالیست ها برای سه سال و نیم آینده فرصتی نخواهند داشت چرا که 

در سال ۲۰۲۶ این تیم در شرایط سنی مناسبی نخواهد بود.
در همین شرایط کنونی هم تیم ملی با شرایط سنی مناسبی به قطر نرفت. 
ایران با میانگین سنی ۲۸.۹ سال مسن ترین تیم حاضر در جام جهانی 
بود و همین مســئله در طول این رقابت ها تیم ملی را برای بازیابی توان 
فنی خود تحت فشار هم گذاشته بود.اگر ترکیب کنونی تیم ملی ایران را در 
جام جهانی ۲۰۲۶ تصور کنیم، در این صورت تیم ملی فوتبال ایران دارای 
میانگین سنی ۳۲ تا ۳۳ ســال خواهد بود و قطعا حضور چنین تیمی 
در جام جهانی امکان پذیر نیســت. نگاهی به وضعیت کنونی برخی از 
بازیکنانی ایرانی نشان می دهد آن ها در جام جهانی ۲۰۲۲ در دهه چهارم 
زندگی خود قرار دارند و به سختی بتوانند سطح کیفی خود را در حد جام 
جهانی و سایر فوتبالیست های جوان باال نگه دارند.به وضوح مشخص 
اســت که ترکیب تیم ملی ایران در پی تزریق نشــدن بازیکنان جوان به 
بدنه تیم ملی رو به پیری گذاشــته و در حال حاضــر بازیکن آینده داری 

که در محدوده سنی ۲۰ تا ۲۳ سال قرار داشته باشد، در تیم ملی ایران به 
میدان نمی رود.غیبت این دست از بازیکنان جوان در جام جهانی حتی 
به عنوان بازیکن نیمکت نشین به طور قطع یکی از معضل های ایران در 
چهار سال آینده خواهد بود؛ اما هر مربی ای که سکان هدایت ایران را در 
جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ و جام جهانی ۲۰۲۶ در اختیار داشته باشد، باید 
خون تازه ای را به تیمش تزریق کند.بازیکنانی مانند سامان فالح، محمد 
خدابنده لو، محمد محبی، مهدی قائدی، امیرحسین حسین زاده، مهدی 
عبدی، یاسین سلمانی، یونس دلفی و بسیاری بازیکنان جوان دیگر در 
این سال ها به تیم های لیگ برتری تزریق شدند اما هیچ کدام نتوانستند 
نظر مربیان مختلف مانند اسکوچیچ و کی روش را برای حضور در ترکیب 
نهایی تیم ملی ایران مجاب کنند.سنتیاگو برنابئو، اسطوره فقید باشگاه 
رئال مادرید یکی از کسانی است که درباره بازیکنان جوان و باتجربه و پا به 
سن گذاشته نگاه متفاوتی دارد و می گوید »بازیکنان جوان و پیر نداریم، 
بازیکن خوب و بد داریم.«اگر چه حرف اول را در فوتبال کیفیت می زند و 
تا وقتی که بازیکنی در سطح فنی خوب و مناسب قرار داشته باشد، کسی 
نمی تواند چنیــن بازیکنی را با بازیکن جوان کــم کیفیت عوض کند، اما 
فوتبال ایران در مرحله گذار نیازمند بازیکنان جوان باکیفیت و آینده داری 

است که به سختی در لیگ برتر ایران یافت می شود.

خبر روز

دلخوری ملی پوش واترپلو از مسئوالن:

فوتبال در جام جهانی می بازد، پاداش می گیرد!
ملی پوش واترپلوی ایران از مسئوالن ورزش دلخور است و می گوید که صدای این ورزش هیچ گاه 
به گوش مسئوالن نرسیده است.امیرحسین رهبر، ملی پوش واترپلوی ایران در گفت وگو با ایسنا، در 
خصوص رقابت های قهرمانی آسیا تایلند که با چهارمی ایران در این مسابقات به پایان رسید، گفت: 
تیم ایران در مسابقات آسیایی بســیار خوب پیش  می رفت. اگر نتایج تیم ملی ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا تایلند را مقابل نتایج واترپلو در مسابقات آسیایی جاکارتا قرار دهید متوجه خواهید 
شد چه قدر نتایج بهتر از ۴ ســال گذشته شده است. نتایج نشــان می دهد که واترپلوی ایران چه 
مقدار پیشرفت داشته است.وی ادامه داد: در رده بندی تا وسط کوارتر سوم تیم ایران خوب پیش 
می رفت؛ اما ناگهان بازی از دست ما در رفت و باختیم تا در نهایت چهارم شویم. متاسفانه پس از ۴ 
سال اولین بازی رسمی خود را در رقابت های آسیایی تایلند انجام دادیم. تا جایی که خبر دارم چین 
قبل از حضور در تایلند، در لیگ اسپانیا شرکت کرده بود و به عنوان یک تیم در آن لیگ مسابقه می 
داد. تیم واترپلوی قزاقستان هم در این چهار سال، در  ۲ یا ۳ مسابقه قهرمانی جهان حضور داشت. 
متاسفانه ایران از سال ۲۰۱۸ رنگ مســابقات جهانی را ندیده است. همچنین قزاقستان و ژاپن در 
المپیک ۲۰۲۰ نماینده آسیا بودند و بازی داشتند. برای همین تیم ها واقعا آماده بودند. رهبر درباره 
بازی های تدارکاتی ایران گفت: ایران در این چهار ســال تنها ۵ یا ۶ اردوی تدارکاتی داشت که دوتا 
از اردوها در کره جنوبی، یکی در سنگاپور، یکی در ترکیه و دو تا در یونان بود. اردوهای برگزار شده با 
مسابقات رسمی بسیار تفاوت دارند و به نظر من این اردوها ها قابل قیاس با مسابقات گفته شده 
نیستند.وی در پایان گفت: تیم ملی فوتبال در جام جهانی شکست خورد و بازهم پاداش می گیرد. 
هرچند پاداش از ســوی فیفاســت؛ اما بازیکنان دیگر دغدغه مالی ندارند. ملی پوشان واترپلو با 
کمترین حقوق پای این ورزش ایستاده اند. سقف قرارداد لیگ برتر واترپلو ۱۰۰ میلیون است. این 
حقوق بازیکن درجه ۱۰ فوتبال هم نیست! تازه این ۱۰۰ میلیون را کامل به بازیکنان نمی دهند. اگر از 
نظر مالی نمی توانید کمک کنید حداقل انتظارات حداقلی را برآورده کرده تا باعث دلگرمی ما شوید.

 
انتقاد تند قهرمان جهان از وزارت ورزش: از این تبعیض ناراحتیم؛

ما قهرمان جام جهانی هم شویم، حواله خودرو نمی گیریم!
قهرمان دو ساله کشتی آزاد جهان می گوید کشــتی گیران برخالف فوتبالیست ها در آستانه جام 
جهانی هیچ توجهی را نســبت به خود نمی بینند.به گزارش »ورزش ســه«، بدون شک از کامران 
قاســمپور می توان به عنوان یکی از ستاره های این روزهای کشــتی ایران و جهان نام برد؛ کشتی 
گیر جویباری که با رفتن به وزن ۹۲ کیلوگرم از زیر سایه حسن یزدانی خارج شد و در دو سال اخیر 
بدون رقیب نشان داد. کامران قاســمپور که تا چند روز دیگر به عنوان یکی از ستاره های تیم ملی 
راهی مسابقات جام جهانی در آمریکاست، بعد از قهرمانی های اخیر خود وعده های زیادی از جمله 

استخدام در آموزش و پرورش شنیده، اما هنوز اکثر آن ها عملی نشده است. 
در آستانه سفر تیم ملی کشتی آزاد به آمریکا دقایقی با کامران قاسمپور همکالم شدیم؛ کشتی گیری 
که مثل خیلی دیگر از قهرمانان غیرفوتبالی از پاداش هایی که به فوتبالیست ها در جریان جام جهانی 
اهدا شده، شوکه است. کامران هم البته مثل محمدرضا گرایی می گوید مخالف اهدای پاداش به 
فوتبالیست ها نیست و می گوید باید به کشتی به عنوان ورزش اول کشور توجه خیلی بیشتری شود. 
قاسمپور می گوید: واقعیت این است که ورزشکاران هر رشته به اندازه خودشان زحمت می کشند؛ 
حاال چه در فوتبال و چه بقیه رشته ها. ملی پوشان و قهرمانان ورزش ایران در هر رشته برای من قابل 
احترام هستند و هر پاداش یا دستمزدی هم که می گیرند، گوارای وجودشان. مشکل ما این است 
که مسئولین نگاه یکسانی به ورزشــکاران ندارند. انگار ما فرزند ناخوانده این ورزش هستیم. اگر 
تیم ملی فوتبال در جام جهانی بوده، ما هم چند روز دیگر باید در خاک آمریکا در جام جهانی شرکت 
کنیم. اما همان مسئوالنی که به فوتبالیست ها حواله خودرو داده اند، اگر کشتی گیران در جام جهانی 

قهرمان هم شوند، چنین پاداشی به آن ها می دهند؟

خارج از گود

»احسان پنشنبه« از جمع 
ذوبی ها جدا شد؟

احســان پنشــنبه، هافبک تهاجمی ۲۳ساله 
باشگاه ذوب آهن، موافقت این باشگاه اصفهانی 
را برای جدایی گرفته است و طی روزهای آینده 
با دریافــت رضایت نامه از جمــع گاندوها جدا 
می شــود. مقصد بعدی وی به احتمال فراوان، 
پاختاکور ازبکســتان خواهد بود.بــه گزارش 
خبرنگار ایمنا، تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
نیز به مانند ســایر باشــگاه های ایران به دلیل 
مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر و تعطیلی 
لیگ برتر، در حال انجام تمرینات برای شروع 
مجدد بازی هــای لیگ اســت؛ در همین بین 
به نظر می رسد تغییراتی در لیست بازیکنان این 
تیم تا قبل از آغاز دوباره لیــگ برتر رخ خواهد 
داد.براســاس اطالعات خبرنگار ایمنا، احسان 
پنشنبه هافبک تهاجمی ۲۳ ساله و ملی پوش 
تاجیکســتانی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، 
نخستین خروجی این باشــگاه پیش از آغاز 
پنجره نقل وانتقــاالت زمســتانی خواهد بود.

پنشــنبه، برنده جایزه بهترین و ارزشمندترین 
بازیکن فوتبال تاجیکستان طی سال های اخیر، 
ابتدای فصل در پنجره نقل وانتقاالت تابستانی 
با نظر مستقیم مهدی تارتار به عنوان جانشین 
محمد خدابنده لو و با قراردادی دو ســاله راهی 
ذوب آهن شد ؛اما در کمال تعجب در اکثر بازی ها 
نیمکت نشین بود و در کمتر از یک سوم بازی ها 
از دقیقــه ۷۰ به بعد برای ذوب آهــن به میدان 
می رفت.این مسئله باعث ناراحتی وی شده بود؛ 
اما باز هم در ذوب آهن ماند و به تمرین در کنار 
سایر بازیکنان پرداخت. پنشنبه پس از انجام 
۱۲ دقیقه بازی مقابل گل گهر و آسیب دیدگی از 
ناحیه دست چپ، دیگر برای این تیم بازی نکرد 
و با تعطیلی لیگ برتر به تاجیکستان بازگشت.

طبق شنیده ها، پنشنبه دیگر قرار نیست دیگر به 
اصفهان بازگردد و با توجه به فرصت بسیار کمی 
که در ذوب آهن به وی داده می شد، برای بیشتر 
بازی کردن در آســتانه جدایی از ذوب آهن قرار 
گرفته است.با موافقت مدیران باشگاه اصفهانی، 
اگر اتفاق خاصی نیفتد رضایت نامه این بازیکن 
در روزهــای آتی برای باشــگاه پاختاکور صادر 
خواهد شــد تا به قهرمان لیگ برتر ازبکستان 

منتقل شود.

فوتبال جهان

عکس خبر

ردپای یک ایرانی در حذف 
»سوارز« و اروگوئه!

به نظر می رســد که اعالم خطای پنالتی 
به ســود پرتغال از ســوی علیرضا فغانی، 
در حــذف اروگوئه تاثیر گذار بوده اســت. 
»ادواردو آچــه« یکی از اعضــای کمیته 
اجرایی اتحادیه فوتبــال اروگوئه پس از 
بازی با پرتغال گفت که پیرلوئیجی کولینا، 
رییــس کمیتــه داوران فیفا اذعــان کرد 
که اعالم پنالتی برای پرتغــال در دیدار با 

اروگوئه اشتباه بوده است. 

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن گفت: حضور در 
مسابقات غرب آســیا روی نحوه حضور ما در لیگ 
تاثیرات منفی دارد، به همین دلیل باید نحوه حضور 
ما در مســابقات مورد کارشناســی قرار بگیرد.فرزاد 
کوهیان پــس از برتری تیمــش مقابل تیم صنعت 
مس رفسنجان در لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: 
بازی هایی کــه انجام می دهیم تا حدودی ســخت 
است؛ خوشبختانه در حمله عملکرد خوبی داشتیم 
و توپ هایمان را منطقی تر به ثمر رساندیم و در دفاع 
نیز خوب کار کردیم.سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن 
درخصوص نوسان عملکرد تیمش در مسابقه اخیر 
تصریح کرد: به نظــرم در دقایقی از بــازی در دفاع 
متزلزل ظاهر شدیم و از طرف دیگر توپ هایمان وارد 

سبد نمی شد، به همین دلیل فاصله دو تیم نزدیک 
بود، از طرف دیگر رفســنجان تیم بسیار خوبی است 
و از کادر فنــی و بازیکنان خوبی هــم بهره می گیرد.

کوهیان درمورد عملکرد تیمش طی چند هفته اخیر 
گفت: بازیکنانم حرفه ای هســتند و شرایط را درک 
می کنند، ما به  اندازه مورد نیــاز بازیکن نداریم و در 
تمرینات تعداد نفرات مان کم است؛ به همین دلیل، 
آن گونه که باید تمرین نکردیم و از طرف دیگر تعدادی 
از بچه ها مصدوم هستند و بازیکن جایگزین نداریم، 
پس طبیعی است که در لیگ نوسان داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه با پیشرفت لیگ، هماهنگی 
تیمش بیشــتر خواهد شــد، افزود: امیدوارم تیم 
تقویت شــود تا تیم آرامش پیدا کند و از طرف دیگر 

نیروی جانشــین برای مصدوم های تیم را داشــته 
باشیم.سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به 
مسابقات غرب آسیا، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری 
برای حضور در مسابقات غرب آسیا به عهده باشگاه 
است و مجموعه باشگاه با فدراسیون هماهنگی های 
الزم را به وجود آورده است و قطعا برای حضور موفق 

در این رقابت ها، نیاز داریم بازیکن خارجی بگیریم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن: 

حضور در مسابقات بین المللی شوخی بردار نیست

 افسوس 144 میلیارد تومانی 
فوتبال ایران!

جام جهانی برای ایران با دریافت ۹ میلیون دالر پاداش به پایان 
می رسد.شــامگاه جمعه تیم کره جنوبی موفق شد با پیروزی 
۲-۱ مقابل پرتغال صعودی درخشــان به مرحله بعدی را رقم 
بزند. صعودی کــه، پاداش فردی بازیکنان ایــن تیم را به ۱۲۰ 
هزار دالر معادل چیزی حدود چهار میلیارد تومان افزایش داد.
فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعالم کرده که در صورت پیروزی 
مقابل برزیل، ۲۰۰ وون دیگر )حدود ۱۵۰ هزار دالر( به بازیکنان 
پاداش خواهد داد.این در حالی است که پیروزی مقابل پرتغال 
و صعود به مرحله بعدی، پاداش هنگفتی را هم برای فدراسیون 
کره در پی داشته اســت. آنها که به خاطر حضور در جام جهانی 
۹ میلیون دالر پاداش ثابت از فیفا می گرفتند، حاال ۱۳ میلیون 
دریافت خواهند کرد تا ســودی چهار میلیون دالری را داشته 
باشند.این معادل پاداشی است که استرالیا و ژاپن هم دریافت 
می کنند و هر کدام از ایــن تیم ها در صورت پیــروزی مقابل 
حریفان خود و صعود به مرحله بعدی ۱۷ میلیون دالر پاداش 
خواهند کرد.فدراسیون فوتبال ایران نیز فرصت فوق العاده ای 
داشت تا با صعود به مرحله بعدی پاداش خود را به ۱۳ میلیون 

مقابل و دالر برساند؛ اما گل پولیشیچ  شکست 
یــن آمریکا، دست ایران را از  ا

پــاداش کوتــاه 
کرد.حاال ایران 
با پــاداش ۹ 
میلیون دالری 
معــادل ۳۲۴ 
میلیارد تومان، 
جــام جهانی 
را ترک کرده 

است.
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری تشریح کرد:

 اقدامات شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی
 در محله »راران«

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه »راران« یکی از محله های منتخب این منطقه در 
طرح محله محوری است، گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای کیفیت زندگی 
و انجام عملیات عمرانی از جمله زیرسازی و روکش آسفالت محله راران اختصاص یافته است.

هوشنگ نظری پور اظهار کرد: محله های شهری به مثابه کوچک ترین واحد سازمان فضایی شهر 
در پایداری شهری نقش اساسی ایفا می کند.

وی ادامه داد: رویکرد محله محوری با مبنا قرار دادن محله ها در مدیریت شــهر، آن ها را همچون 
منابعی پویا در راه ایجاد توسعه، انسجام اجتماعی و هویت بخشــی به کار می گیرد.مدیر منطقه 
۱۵ شهرداری اصفهان در خصوص اقدامات محله محور در منطقه، تصریح کرد: به دنبال سیاست 
مدیریت شــهری جدید مبنی بر محله محوری، »راران« یکی از محله هــای منتخب برای اجرای 
این طرح در منطقه ۱۵ انتخاب شد، در این راستا با برگزاری جلسات مختلف با اهالی و معتمدان 
محل و بازدیدهای انجام شده، احصای مشــکالت صورت گرفت.وی افزود: با توجه به مطالبات 
شهروندان و کیفیت نامطلوب آسفالت معابر، همچنین نبود پیاده رو در این محله، در حال حاضر 
۱۲ هزار مترمربع از معابر راران به صورت اساسی آسفالت شده که طی این عملیات عمرانی حجم 
زیرسازی شامل اجرای خاک ریزی، احداث الیه زیر اســاس و الیه اساس چهار هزار مترمکعب 
بوده، همچنین حدود ۳۳۰۰ متر نیز جدول گذاری معابر انجام شــده است.نظری پور در خصوص 
پیاده روسازی محله راران خاطرنشان کرد: این عملیات به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در دست اقدام 
است و تا پایان بهمن ماه سال جاری در اختیار اهالی این محله قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به 
باززنده سازی مادی راران اظهار کرد: در مرحله نخســت، عملیات ساماندهی و الیروبی آن انجام 
شده است، در این راستا کاشت ۱۵۰ اصله درخت، هرس و تیمار درختان درگیر با آفات چوب خوار 
از جمله مواردی است که در خصوص احیای فضای سبز اطراف این مادی در یک مرحله انجام و 
در مرحله بعدی، بدنه سازی مادی راران به طول ۴۰۰ متر و دیواره سنگی آن نیز احداث شده است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان در خصوص روند اجرای طرح های محله محور در این منطقه، 
گفت: ضمن تکمیل پروژه های محله راران و گورت، محله های قلعه برتیانچی و ســفلی نیز برای 

تداوم طرح های محله محور منطقه، در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون حــدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبــار برای انجام عملیــات عمرانی از جمله 

زیرسازی و روکش آسفالت محله راران اختصاص یافته است.
 

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد: 

پیاده روسازی حاشیه زاینده رود از پل وحید تا پل فلزی
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: پروژه پیاده روســازی حاشیه زاینده رود در منطقه یک 
با اعتبار عمرانی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و با پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست.میثم 
بکتاشــیان اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر عمرانی در ســطح منطقه یک شــهرداری اصفهان، 
پیاده روسازی حاشــیه زاینده رود از محدوده پل وحید تا پل فلزی اســت.وی با بیان اینکه این 
پروژه با اعتبار عمرانی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و با پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجراست، 
افزود: در این راستا بخشی از پیاده راه جبهه شمالی پل وحید که سال ها شرایط نامناسبی داشته 
اســت، با نگاه به باززنده سازی حیات شــهری و حذف کالبد ســخت و فضای بی دفاع شهری، 
زیرسازی و موزائیک کاری شد.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین محوطه ای 
برای بهره مندی از فضای ســبز به عنوان فضای مکث دلپذیر برای همشهریان فراهم شده است.

بکتاشیان خاطرنشان کرد: قسمت اعظم محدوده پروژه حد فاصل پل مارنان تا پل فلزی نیز در 
حال بتن ریزی است که در هفته های آینده موزائیک فرش آن اجرا خواهد شد.

شهردار اصفهان خبرداد:

ایجاد فضاهای شهری جدید برای نوجوانان شهر

شــهردار اصفهان گفت: یکی از آرزوهای مدیریت شهری این است که 
فضاهای جدید شهری برای جوان و نوجوان پیش بینی و ایجاد کند.

علی قاسم زاده در برنامه بی واسطه »نشســت نوجوانان نصف جهانی 
با مسئوالن شهری« اظهار کرد: صحبت ها و نظرات شما دانش آموزان 
که امروز به این نشست دعوت شدید، صحبت نسل شماست، بنابراین 
امیدواریم با این نگاه واقعیت هایی که از چشم ما پنهان است را از زاویه 

دید شما ببینیم.
وی ادامه داد: از معاونت فرهنگی می خواهم که دانش آموزان جلسه ای 
با نمایندگان مجلس برنامه ریزی تا آن ها درخواست های خود را مطرح 
کنند.شهردار اصفهان در پاسخ به ســوال یکی از نوجوانان مبنی بر سن 
بهره مندی از بعضی امکانات کمتر از ۱۸ سال شود، خاطرنشان کرد: در 
این زمینه تحقیق کنید و سنی را پیشــنهاد دهید تا از طریق نمایندگان 
مجلس پیگیری شود، این نشست می تواند نقطه آغاز برای پیگیری این 
موضوع باشد.قاسم زاده با اشــاره به اینکه مقام معظم رهبری موضوع 
گام دوم انقالب را مطرح کردند، تصریح کرد: این به بدین معناست که به 
میدان بیایید و عرصه برای شما باز است، مدیریت شهر نیز در حد توان 

عرصه را برای شما باز کرده و می کند.
وی اظهارکرد: اصفهان شهری است که از گذشــته ادیان در کنار هم به 

صورت مسالمت آمیز زندگی کرده اند و در تعامل بوده اند.

اتوبوس به حد کافی خریداری شده است
شهردار اصفهان با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت: عالقه مند هستیم 
پویش هوای پاک را فعال کنیم، اما پیش نیاز آن داشــتن حمل و نقل 

عمومی منظم و سریع است.
قاســم زاده با بیــان اینکه به دنبــال آن هســتیم تا مــدت انتظار در 
ایســتگاه های اتوبوس را به پنج دقیقه برســانیم که در بعضی خطوط 
بر اســاس آخرین گزارش دو تا پنج دقیقه اســت، تصریح کرد: البته 
زمان انتظار بعضــی خطوط نیز بین هفت تا ۱۵ دقیقه اســت، بنابراین 
زمانی که توانستیم بهترین خدمات را از مسیر حمل ونقل عمومی ارائه 
دهیم، می توانیم از شهروندان دعوت کنیم از وسیله شخصی برای تردد 

استفاده نکنند.
وی با بیان اینکه اتوبوس به حد کافی خریداری شده است، اما به اندازه 
کافی راننده نداریم، خاطرنشــان کرد: از اینکه امروز مســائل مختلف 
شهری را از زبان شما نوجوانان شنیدم، بسیار خرسندم، تصور نمی کردم، 

نوجوانان تا این اندازه به مسائل شهر حساس باشند.
شهردار اصفهان با اشاره به فعالیت باغ های بانوان در سطح شهر، اضافه 

کرد: در این راستا به دنبال تعریف فضای جدید برای بانوان و دختران 
شهر هستیم که تاکنون چند مدل تعریف شده ، اما هنوز قطعی نشده 
است؛ اگر شما دانش آموزان ایده ای دارید در اختیار مدیریت شهری قرار 
دهید، زیرا در بودجه ۱۴۰۲ برای احداث و ایجاد چنین فضا هایی ارقامی 

را پیش بینی خواهیم کرد.

امکان گفت وگوی آزاد نوجوانان فراهم شود
قاسم زاده گفت: در آخرین میز فرهنگ شــهرداری تصمیم گرفته شد 
تا طرح شــهر کودک و نوجوانان یا دهکده نوجوان کــه هنوز نام آن هم 
قطعی نشده است، شــکل بگیرد که در این راســتا نوجوانان شهر نیز 
می توانند برای ایجاد آن کمک و ایده پردازی کنند و به دســت مدیریت 

شهر برسانند.
وی افزود: یکی از آرزو های مدیریت شــهری این اســت که فضا های 
جدید شهری برای جوان و نوجوان پیش بینی و ایجاد کند، در این راستا 
هر کدام از نوجوانان که تــا یک ماه آینده بهترین ایده هــا را ارائه دهد، 

جوایزی به آن اختصاص خواهیم داد.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه باید فضایی تعریف شــود تا امکان 
گفت وگوی آزاد و راحت نوجوانان در شهر فراهم شود، افزود: پاتوق های 
گفت وگو باید در شهر ایجاد شود تا نوجوانان حرف خود را بزنند، در واقع 
باید بدون آنکه همدیگر را قضاوت کنیم با آرا و اندیشــه همدیگر آشنا 
شویم.وی اضافه کرد: با ایجاد فضای گفت وگو در شهر حداقل احترام را 
باید برای نوجوانان قائل شویم تا بدانند تریبونی در شهر دارند، به عنوان 
شهردار اصفهان از این اقدام پشتیبانی می کنم و امیدوارم سازوکار آن با 

مشورتی که با نوجوانان می شود، فراهم آید.
قاسم زاده تصریح کرد: سطح های ارتباط بسیار متفاوتی بین دختران 
و پسران وجود دارد، نخستین ســطح ارتباطی، ارتباط ذهنی شناختی 
بین یکدیگر است، گام دوم ســطح ارتباط بین دختران و پسران سطح 
شــناختی-اجتماعی نام دارد که ارتباط تا این ســطح با یکدیگر هیچ 
مشکلی ندارد.وی افزود: بیشتر کارشناســان معتقدند ورود به سطح 
باالتر که سطح ارتباطی احساســی و عاطفی است می تواند برای نسل 
نوجوان خطرآفرین باشد، چراکه نسل نوجوان دوران غلبه هیجان است 

و فرصت تفکر و عقالنیت را از ما می گیرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در دوره نوجوانی و اوایل جوانی تفکیک و 
تشخیص بین عقل و احساس بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: ما 
باید بتوانیم محیط هایی را در شهر، چون پاتوق های فرهنگی ایجاد کنیم 

که نوجوانان بلوغ رشدی خود را به منصه ظهور برسانند.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان گفــت: به منظــور ادامــه حیات شــهر به 
بیوراکتورهای شهری با سه هدف حجم باالی جذب 
آالینده های هوا، سرعت باالی تبادالت گازی و تولید 
حجم زیادی هوای پــاک نیاز فــوری داریم.مجید 
عرفان منش در برنامه پنجشنبه های فناور )فصلی نو در 
حمایت از زیست بوم فناوری( که با موضوع آب پساب، 
چالش ها و راهکارها برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان در 
مرکز ایران و در اقلیم خشک قرار گرفته است از این رو 
کمبود باران، نزوالت آســمانی، صنعتی بودن شهر و 

حجم باالی آالینده ها موجب شده مؤلفه های حیاتی 
شهر دچار خدشه شــود.وی با بیان اینکه مهم ترین 
وظیفه در ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان این است که یک حال خوب را برای شهروندان 
فراهم کنیم، تصریح کرد: شــهر اصفهان حدود شش 
هزار هکتار فضای سبز دارد که ۶۰ میلیون مترمکعب 
نیاز آبی آن است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در بهترین حالت 
۲۷ میلیــون مترمکعب آب برای آبیــاری نزدیک به 
شش هزار هکتار فضای سبز شهری بیشتر در اختیار 
نداریم که از این مقدار حدود ۱۰ میلیون مترمکعب از 
تصفیه پساب شهری تامین می شــود، در این راستا 
خشکی زاینده رود نیز مشکالت را دو چندان می کند.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان اولین شهرداری 

کشور است که از حدود ۱۰ سال پیش با تصفیه پساب، 
آب فضای سبز شهری را تامین می کند، خاطرنشان 
کرد: همچنین دو رینگ آب در شهر اصفهان وجود دارد 
که البته بخشــی از آن ناقص است، نخستین حلقه 
مربوط به دو منبع تولید تصفیه پساب در سپاهانشهر 
و شاهین شهر و انتقال پساب است، دومین حلقه نیز 
نزدیک به آبخوان مرکزی شهری حوالی منطقه یک و 
سه شهری است.عرفان منش با تاکید بر اینکه با یک 
سوم نیاز آبی فضای سبز شهر را زنده نگه داشته ایم، 
گفت: تنها تولید کننده اکسیژن و رطوبت نسبی برای 
شهر اصفهان فضای سبز و پارک هاست، هیچ دستگاه 
و ارگانی اکسیژن و رطوبت نسبی برای شهر اصفهان 
تولید نمی کند، در حالی که این مولفه ها برای زندگی 

حداقلی انسان الزم است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

برای ادامه حیات شهر به بیوراکتورهای شهری نیاز فوری داریم

مسئول واحد آب معاونت خدمات شهری شهرداری:

سرمایه گذاری برای تصفیه خانه های تکمیلی، رویکرد اصلی 
شهرداری است

مسئول واحد آب معاونت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: رویکرد شهرداری در حوزه 
تصفیه خانه هــای تکمیلی و تصفیه خانه های فاضالب، ســرمایه گذاری اســت، همچنین به ازای 
پسابی که خریداری می شــود مبلغی به آن شرکت واگذار می شــود.محمود جمالی نژاد در برنامه 
پنجشنبه های فناور »فصلی نو در حمایت از زیست بوم فناوری« که با موضوع آب، پساب، چالش ها 
و راهکارها برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت مناطق شهر از لحاظ منابع آبی محدود است، اظهار کرد: 
در سطح شــهر اصفهان نیازمند حدود ۶۰ میلیون مترمکعب آب هســتیم که کمتر از نیمی از آن در 

اختیار شهرداری قرار دارد و برای اینکه به فضای سبز ایده آل برسیم با کمبودهایی مواجه هستیم.
وی با اشــاره به تصفیه خانه هایی که از آن پساب بهره برداری می شــود، ادامه داد: بیش از ۱۰ سال 
گذشته با قراردادی که میان آب منطقه ای و شــهرداری اصفهان منعقد شده است، خروجی برخی 
از تصفیه خانه های فاضالب در اختیار شهرداری قرار گرفت که پس از تصفیه تکمیلی در عرصه های 
فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.مسئول واحد آب معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: از هر تصفیه خانه تکمیلی شهرداری مشخص است که چه اندازه برداشت و چه اندازه 
ظرفیت برداشت وجود دارد، همچنین در تصفیه خانه سپاهان شــهر باید ۱۴۰ لیتر بر ثانیه برداشت 
صورت گیرد، اما حدود ۸۰ لیتر بر ثانیه برداشت می شود که حدود ۳۰۰ هکتار از فضای سبز را آبیاری 
می کند.وی با بیان اینکه تصفیه خانه های در اختیار شهرداری در اطراف اصفهان قرار دارد، اضافه کرد: 
تمرکز آبی اطراف اصفهان نیز محدود است، تصفیه خانه سپاهان شهر در جنوب اصفهان با ۸۰ لیتر بر 

ثانیه، تصفیه خانه آبشار بنا به فصول مختلف ۵۰ لیتر بر ثانیه برداشت انجام می دهد.
جمالی نژاد گفت: تصفیه خانه شاهین شــهر نیز با ۵۰ لیتر در ثانیه پساب تصفیه می کند که مناطق 
۱۲ و ۹ از این تصفیه خانه برداشــت می کنند، از این رو با وجود این تصفیه خانه می توان پساب را از 

جنوبی ترین نقطه به شمالی ترین نقطه اصفهان و سپس به مرکز شهر منتقل کرد.
وی با اشاره بر ضرورت راه اندازی تصفیه خانه تکمیلی گفت: در حال حاضر دو تصفیه خانه تکمیلی 
داریم، تصفیه خانه تکمیلی سپاهان شهر نیز دارای سیستم فیلتراسیون و اوزون زنی است، همچنین 
برای اولین بار در کشور شهرداری ها وارد این موضوع شدند و از سیستم گندزدایی و تصفیه پیشرفته 

استفاده کردند.
وی اضافه کرد: ظرفیت تصفیه خانه شاهین شهر ۱۰۰ لیتر بر ثانیه است، اما شهرداری ۵۰ لیتر بر ثانیه 
برداشت می کند، برای تصفیه خانه شاهین شهر، شــرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کرده و 

پساب را انجام دادند و شهرداری به صورت تضمینی پساب از آن ها خریداری می کند.
جمالی نژاد گفت: رویکرد شهرداری در حوزه تصفیه خانه های تکمیلی و تصفیه خانه های فاضالب، 
بحث سرمایه گذاری است، همچنین به ازای پســابی که خریداری می شود، مبلغی به آن شرکت 

واگذار می شود.
وی افزود: دو تصفیه خانه دیگر شهرداری در دستور کار دارد که تصفیه خانه شمال اصفهان یکی از 
آن هاست، میدان المپیک و فرزانگان وارد فاز اجرایی شده است و سیستم هایی مانند ته نشینی، 
فیلتراسیون، گندزدایی و ســایر موارد مطالعاتی برای آن انجام شده ، همچنین شهرداری در حوزه 
ســرمایه گذاری و احداث اقدامات الزم را انجام داده و حدود دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز 
می شود.مسئول واحد آب معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در تصفیه خانه 
شــمال حدود ۱۴۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه می شود و به اســتفاده فضای سبز شهری می رسد، 
همچنین تصفیه خانه تکمیلی جنوب در میدان آبشار سوم ۲۴۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت دارد و مطالعات 

الزم در این راستا صورت گرفته است.
وی افزود: قرارداد ما با آب و فاضالب استان اصفهان برداشت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است، اما با مذاکراتی 
که انجام شــده می توانیم تا ۴۰۰ لیتر بر ثانیه فاضالب را از نقاط مختلف شــهر اصفهان برداشت و 

تصفیه خانه های غیرمتمرکز احداث و از پساب آن برای فضای سبز استفاده کنیم.

با مسئولان

خبر روزبا مسئولان

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
خبر داد:

کمک 80 درصدی دولت 
برای خرید 1۷3 اتوبوس 

جدید در شهر اصفهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: بــا توجه بــه برنامه ریزی هــای انجام 
شده، ۱۷۳ دســتگاه اتوبوس جدید و به روز با 
مشارکت دولت پیش خرید شده که ۲۰ درصد 
هزینه خرید توسط شــهرداری و ۸۰ درصد آن 
توســط دولت تامین شد.حسین حق شناس 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: توسعه 
حمل ونقل همگانی از این نظر اهمیت دارد که 
اقشار مختلف از آن اســتفاده می کنند و قشر 
کمتربرخوردار جامعه، ســالمندان، کودکان و 
معلوالن که امکان رانندگی برای آنها وجود ندارد 
نیز جزو مخاطبان هدف ایــن نوع حمل ونقل 
هستند؛ این موارد باعث شــده است موضوع 
حمل ونقل در اولویت توجه مدیریت شــهری 
قرار گیرد.وی ادامه داد: در دوران شیوع کرونا و 
دوران پیشین مدیریت شهری میزان استفاده 
شهروندان از حمل ونقل همگانی به دلیل کاهش 
تردد و توصیه های پزشــکی کاهــش یافت و 
باعث شد حمل ونقل همگانی به حاشیه رانده و 
ناوگان نیز با فرسودگی روبه رو شود، به گونه ای 
که از حدود هزار دستگاه اتوبوس فعال پیش 
از شیوع کرونا در سال ۹۷، تعداد اتوبوس های 
فعال در ســال ۹۹ به ۵۸۰ دستگاه رسیده بود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
خاطرنشان کرد: نخستین و مهم ترین برنامه 
ایــن معاونت، افزایــش ناوگان اتوبوســرانی 
شــهر بوده اســت،بنابراین  خرید و بازسازی 
اتوبوس های جدید در دســتور کار قرار گرفت 
و قصد داریم تا مهرماه تعــداد اتوبوس ها را به 
هزار دســتگاه افزایش دهیم.وی اضافه کرد: 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده، ۱۷۳ 
دســتگاه اتوبوس جدید و به روز با مشــارکت 
دولت پیش خرید شد که ۲۰ درصد هزینه خرید 
توسط شــهرداری و ۸۰ درصد آن توسط دولت 
تامین شد.حق شناس تصریح کرد: دولت دو 
هزار اتوبوس برای کل کشور در نظر گرفته است 

که سهم اصفهان ۹۰ دستگاه بود . 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

مجموعه پذیرایی »بهشت« در آرامستان باغ رضوان راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: مجموعه پذیرایی »بهشت« با سرمایه گذاری بخش خصوصی جنب قطعه ۱۰ آرامستان باغ رضوان 
برای رفاه حال شهروندان راه اندازی می شود.علی حاجیان اظهار کرد: از جمله دغدغه هایی که خانواده های داغدار حین مراجعه به آرامستان دارند، موضوع 
پذیرایی از میهمانان است.وی ادامه داد: برای رفع این دغدغه و تامین رفاه حال شهروندان، این ســازمان با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی مجموعه 
پذیرایی بهشت را در دستور کار قرار داد.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مجموعه با ۱۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
کنار قطعه ۱۰ آرامستان در حال احداث است، ادامه داد: مجموعه پذیرایی »بهشت« در آرامستان باغ رضوان قابلیت امکان طبخ غذا، ارائه به صورت بیرون بر 
و همچنین امکان سرو غذا در سالن های موجود برای خدمت رسانی را دارد.وی خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی ها این پروژه تا نیمه دی ماه امسال تکمیل 

می شود، بنابراین امیدواریم در راستای رضایت شهروندان بتوانیم با کیفیتی متفاوت این خدمت را ارائه کنیم.

خاتم کاری
خاتم کاری، هنر آراستن سطح 
اشیا به صورتی شبیه موزائیک، 
با مثلث های کوچک اســت. 
طرح هــای گوناگــون خاتم 
همواره به صورت شــکل های 
منظم هندســی بوده اســت. 
این شــکل های هندسی را با 
قراردادن مثلث های کوچک در 

کنار هم نقش بندی می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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همزمان با چهارمین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی 
ایران محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه از این نمایشگاه 

بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل شرکت فوالد 
مبارکه در بدو ورود به نمایشــگاه بین المللی متالــوژی ایران از غرفه های 
ســالن 38 این نمایشــگاه بازدید کرد. همچنین مدیر عامل شرکت فوالد 
مبارکه پس از بازدید از سالن 38 این نمایشگاه از سالن های شماره 40، 41 
و 44 و شرکت های دانش بنیان این نمایشگاه در نوزدهمین نمایشگاه بین 

المللی متالوژی ایران بازدید و در جریان دستاوردهای صنعت فوالد کشور 
قرار گرفت.قرار است مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه پس از بازدید از سالن 
های این نمایشگاه در غرفه فوالد مبارکه حضور و با خبرنگاران، کارشناسان 
و مدیران شــرکت فوالد مبارکه گفت و گو کند.غرفه شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان در سالن 38B این نمایشگاه به مدت چهار روز  پذیرای عموم مردم، 
دانشجویان، اساتید، متخصصان حوزه معدنی و صنایع معدنی کشور، عالقه 
مندان و بازدیدکنندگان از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران 

) ایران متافو( بود.

دستگاه تصفیه آب و پساب فاضالب با استفاده از الکترولیز نمک با طراحی در 
یک شرکت دانش بنیان ساخته شد.دســتگاه تصفیه آب و پساب فاضالب با 
حذف کلر از چرخه تصفیه آب و استفاده از نمک آب را به صورت طبیعی تصفیه 

می کند. این ســامانه تصفیه 20 درصد ســرعت گند زدایی را در تصفیه پساب 
فاضالب بیشتر می کند.ایران، جزو ده کشور سازنده این دستگاه قرار گرفته و 

150 عدد از آن ساخته شده است.

مدیر آبفای منطقه شاهین شهر از ادامه اصالح شبکه فاضالب بلوار طالقانی به 
طول 6.5 کیلومتر و به روش نوین و مکانیزه TBM خبر داد.شاهرخ شریفی 
گفت: از ابتدای امسال، اصالح حدود یک کیلومتر شبکه فاضالب در حدفاصل 
بلوار مدرس و خیابان نبوت، با لوله پلی اتیلن به قطر 1400 میلی متر و در عمق 
متوســط 8 متر به روش حفاری مکانیزه در حال اجراست و پیش بینی می 
شود تا پایان سال جاری تکمیل شود. وی با بیان اینکه حدود 1700 متر از این 
شبکه در حدفاصل شــهرک پردیس تا تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر در 
طول سال های گذشته اصالح شده، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
اصالح 1300 متر دیگر از شــبکه فاضالب بلوار طالقانی شــاهین شهر از بلوار 
مدرس تا میدان امام حسین )ع( در هفته های آینده آغاز می شود.شریفی 
خاطرنشان کرد: در روش TBM، حفاری تونلی با استقرار دستگاه حفاری در 
عمق مورد نظر و انتقال خاک با نقاله های مستقر ، صورت می گیرد که از مزایای 
مهم این روش می توان به مسدود نشدن مســیر بلوار، عدم مزاحمت برای 
تردد وســایل نقلیه و کاهش خاکبرداری و تخریب آسفالت اشاره کرد.مدیر 
آبفای منطقه شاهین شهر افزود: عالوه بر پروژه های خط انتقال فاضالب بلوار 
طالقانی، در دو  سال گذشته حدود 5 کیلومتر از شبکه های فرسوده و حادثه 

خیز خیابان های حافظ، مخابرات، سعدی، رازی، مدرس، میدان امیرکبیر، 
نظامی و... در قطرهای 200 تا 600 میلی متر اصالح شده و در مداربهره برداری 
قرار گرفته اســت.وی ابراز امیدواری کرد تا پایان ســال 1402 بخش مهم و 
ضروری کلکتور فاضالب از میدان امام حســین )ع( تــا خیابان نبوت نیز به 

بهره برداری برسد.

مدیرعامل مخابرات استان از بهره مند شدن ۹20روستای باالی 20 خانوار استان 
اصفهان از تلفن ثابت خبر داد.مدیرعامل مخابرات اســتان در جلســه بررسی 
مشکالت مخابراتی شهرستان گلپایگان با بیان اینکه از ۹31 روستای باالی 20 
خانوار استان اصفهان ۹20 روستا ارتباط تلفن ثابت دارند، گفت: اکثر روستا های 
استان هم تحت پوشش شــبکه تلفن همراه است.اسماعیل قربانی افزود: در 

حال حاضر بیش از 7 میلیون و 500 هزار مشترک تلفن همراه، دو میلیون و 500 
هزار مشترک تلفن ثابت و 700 هزار مشترک باند مخابرات در استان اصفهان از 
خدمات مخابراتی استفاده می کنند.وی با بیان اینکه بیش از 500 هزار کیلومتر 
فیبر نوری در استان اصفهان اجرا شــده، گفت: شهرستان گلپایگان از دو مسیر 

میمه و خوانسار از شبکه فیبر نوری بهره مند است.

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر این اداره کل در سطح استان 30 قرارداد مشاوره منعقد کرده است که 12 مورد 

آن صرفًا مطالعه راهها بوده و براین اساس 310 کیلومتر راه در دست مطالعه است.
بهزاد شاهسوندی معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(، 
اظهار داشــت: این اداره کل هرساله براساس عملکرد ســاالنه، احداث راه در سال 
پیش رو را پیش بینی میکند و مطابق با پیش بینی صورت گرفته صفر تا صد ساخت 
آن محورها را در دســتور کار قرار می دهد.  معاون مهندســی و ساخت اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان با اشــاره به اینکه پروژه های احداث راه با مشکالتی 
از جمله منابع مالی مواجه اســت، اذعان داشــت: با توجه به برآوردها هم اکنون 
ساخت یک کیلومتر بزرگراه به صورت چهار خطه با عرض هفت متر و 40 سانتیمتر 
آسفالت، حدود 6.5 تا 7 میلیارد تومان بسته به موقعیت مکانی آن در سطح استان 

هزینه دارد.  شاهســوندی با بیان اینکه معموال فرآیند راهســازی از مطالعات آن 
آغاز می شود عنوان کرد: براساس فراخواِن این اداره کل، انتخاب مهندس مشاور 
مجرب از میان مهندسان مشاوری که ارزیابی های فنی و کیفی آن ها صورت گرفته 
و در فرآیند مناقصه شرکت کردند انجام و کار مطالعات آغاز می شود.  وی با اشاره 
به اینکه در مطالعات راهســازی پارامترهای اقتصادی، خدمات دهی، محل عبور، 
الزامات زیســت محیطی و پدافند غیر عامل در نظر گرفته می شود گفت: در حال 
حاضر این اداره کل  در سطح استان 30 قرارداد مشاوره منعقد کرده است که 12 مورد 
آن صرفًا مطالعه راه ها بوده و بر این اساس 310 کیلومتر راه در دست مطالعه است.  
شاهسوندی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مطالعات یک پروژه، بررسی های الزم 
توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام می شــود و در صورت تصویب طرح، 
اعتبارات و اخذ مجوز ماده 23 از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می شود و نهایتًا 

فرآیند انتخاب پیمانکار و عملیات اجرایی محور آغاز می شود.  

در چهارمین روز نمایشگاه ایران متافو صورت گرفت؛

 بازدید مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه از نوزدهمین نمایشگاه
 بین المللی متالورژی 

TBM مدیرعامل مخابرات استان  خبر داد:اصالح شبکه فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر به روش نوین و مکانیزه

بهره مندی ۹۲۰ روستای باالی ۲۰ خانوار استان از تلفن ثابت

در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام شد؛

ساخت دستگاه الکتروالیزر نمک در یک شرکت دانش بنیان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد؛

مطالعه ۳۱۰ کیلومتر راهسازی استان اصفهان

منبع: بازار 
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