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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

تداوم خشکی گاوخونی، تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری برای اصفهان و ایران به دنبال دارد؛

تاالب بی آب و مسئوالن در خواب

مصرف گاز در استان اصفهان 
 افزایش فوق العاده ای 

پیدا کرد؛

فصل سرما و باز 
مسئله گاز

3

3
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رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان خبرداد :
 خیرین مدرسه ساز اصفهان روزی

 2 کالس درس می سازند

شهردار فالورجان خبر داد:
تحقق 100 درصدی بودجه شهرداری فالورجان 

تا پایان آبان ماه سال جاری

طالیی که فله ای می فروشیم
خشکسالی حتی کشت زعفران که با اقلیم اصفهان سازگار است 

را هم تحت الشعاع قرارداده است؛

  عموم مردم باید در 
 اجرای پروژه های 

شهری سهیم باشند
 طرح هایی برای 
احیای زاینده رود

 عملکرد ایران
  در جام  جهانی؟ 

خوب نبودیم 
2 67

 ماجرای گرگ های ناژوان
 به کجا رسید؟

گشت زنی ادامه دارد
5

7

  بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه
 12 شهرداری با 200 میلیارد تومان اعتبار؛ 

منطقه 12 بر مدار توسعه

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001094734000012 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
تاریخ انتشار: 1401/09/15

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/01
تاریخ بازدید: 1401/09/16 الی 1401/10/10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/11
زمان بازگشایی: 1401/10/12 و ساعت 14:30

تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/13
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، در صورت وجود 
هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می 

باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره )19449(

دو قطعه زمین تجاری به صورت اقساط )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

چاپ اول

م الف: 1423233

صرفه جو�یی در مصرف گاز



نماینده لنجان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

طرحهاییبرایاحیایزایندهرود

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اینکه 
شهر سده لنجان مهد و پایتخت وزنه برداری استان و کشور است، از ماه 

آینده ساخت خانه وزنه برداری در این شهر آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حســین رجایی با اشــاره به اینکه شهرستان 
لنجان پتانســیل باالیی در حوزه های مختلفــی دارد، افزود: لنجان، 
چهارمین شهرستان پرجمعیت استان اســت و در این راستا نیازمند 
زیرساخت های مختلف درمانی، آموزشــی، بهداشتی و ورزشی بوده 
است.نماینده لنجان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در این میان 
شهر »سده« به علم خیزی در کشور و مجامع بین المللی معروف است 
و در حوزه ورزشــی نیز استعداد خاصی در این شــهر به ویژه در زمینه 
وزنه برداری وجود دارد به نوعی که از ۱۰ ملــی پوش تیم وزنه برداری 

کشور، ۶ نفر از این شهر بوده اند.
وی ادامه داد: با این وجود این شــهر از امکانات مناســب ورزشــی 
برخوردار نبود و وزنه برداران شرایط سختی داشــته اند؛ اما در همین 

شرایط برای استان افتخارات مختلفی کسب کردند.
رجایی تاکید کرد:اعتبارات خوبی برای ســاخت خانــه وزنه برداری 
شهر سده جذب شده اســت و از ماه آینده عملیات اجرایی این خانه 
آغاز می شــود.وی گفت: وظیفه خــود می دانیم این پــروژه زودتر به 

بهره برداری برسد و شاهد شکوفایی استعدادهای ورزشی این شهر، 
استان و کشور باشــیم، نگاه ما این است که ســده لنجان قطب وزنه 

برداری کشور شود.
نماینده لنجان در مجلس شورای اســالمی با اشاره به خواسته مردم 
استان اصفهان در راســتای احیای زاینده رود و دغدغه رهبر انقالب در 
این زمینه که در دیدار با مردم اصفهان آن را مطرح کردند، نیز گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته به زودی طرح هایی برای احیای زورخانه 
زاینده رود و جریان دائمی آن داریم و امیدواریم به زودی شاهد این 

باشیم که »زنده رود« ما همیشه زنده و زاینده آب باشد.

 استفاده از ظرفیت های گردشگری زاینده رود در دستور کار
در ادامه شــهردار ســده لنجان با بیان اینکه از مهم ترین برنامه های 
ما، افزایش مشــارکت مردم در امور شهری است که منجر به افزایش 
سرمایه اجتماعی می شود، اظهار کرد: تالش ما این است که با اجرای 

برنامه های محله ور در این راستا گام برداریم.
حمید شــهبازی تاکید کرد: ما باید به دنبــال راهکارهای جدید برای 
درآمد پایدار باشیم، شهر ما کنار صنایع بزرگ قرار دارد؛ اما تاکنون تنها 
آلودگی های مختلف را شاهد بودیم که کمک این صنایع و عوارض سبز 

آنها می تواند در تامین بخشی از درآمدهای شهری مورد نظر باشد.وی 
ادامه داد: الزم اســت از ظرفیت های گردشگری شــهر استفاده بهینه 
شــود و در این زمینه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی می توانیم 
بهره وری خوبی داشته باشیم که برنامه های مختلفی نیز در این راستا 
در دستور کار داریم.شهردار ســده لنجان تاکید کرد: ۹ کیلومتر از زایند 
رود از ســده لنجان می گذرد و این یک مزیت مهم است که باید این 
ظرفیت مهم و بالقوه را به یک فرصت بهینه در حوزه گردشگری تبدیل 
کنیم.شهردار سده لنجان با اشــاره به اینکه این شهر در حوزه فرهنگ 
و ادب نیز افرادی صاحب نام دارد، بیان کرد: شهر ما در حوزه ورزشی 
سرآمد اســت، ما در حوزه قرآنی در این شهر صاحب نام هستیم و در 

رده های مختلف فرزندان این شهر افتخارآفرین هستند.
وی با بیان اینکه مردم در این شــهر در زمانی که ۶ هــزار نفر جمعیت 
داشته اســت، ۶۴ شــهید تقدیم انقالب و نظام کرده است که نشانه 
شجاعت و دالورمردی مردم این شهر اســت، تاکید کرد: مردم سده 
لنجان به ویژه با مســئوالن بسیار همراه و فعال هســتند و مهربانی و 
خونگرمی و قناعت آنها در استان زبانزد است؛ ما سعی کردیم ارتباطی 
بدون واسطه با مردم داشــته باشــیم و نتیجه آن اتفاقات خوب در 

شهر است.

استانبا مسئولان
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فرماندار شهرضا:

اعتصاب کسبه و بازاریان شهرضا کذب است
فرماندار شهرضا گفت: اعتصاب کســبه و مغازه داران به هیچ وجه صحت ندارد و روال عادی خرید و فروش در 
بازارهای مختلف شهرضا در جریان است.امیر جعفری در گفت وگو با ایسنا درباره اخباری مبنی بر اعتصاب اصناف 
و کسبه شهرضا، اظهار کرد: ۱۴ آذر بیش از ۸۰ درصد مغازه داران کل شهر باز بوده و حتی در بازار سرپوشیده شهرضا 
۹۰ درصد مغازه دارها مشغول کار بوده و مغازه های چند خیابان که در فراخوان اعتصاب اواخر آبان بسته بودند، باز 
بودند. روز ۱۵ آذر هم تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح بیش از ۶۰ درصد مغازه دارها کار می کردند . وی افزود: فراخوان های 
اعتصاب ضدانقالب در شهرضا خریداری ندارد و در فراخوان قبلی به دروغ اعالم کرده بودند که بیش از ۷۰ درصد 
مغازه های شهرضا در اعتصاب بودند، در حالی که در شهرضا ۹ هزار کسبه داریم که در بدترین حالت یکهزار کسبه 
مغازه های خود را می بندند که ۷۰ درصد نمی شود.فرماندار شهرضا خاطرنشان کرد: بنابراین اعتصاب کسبه شهرضا 

کذب محض است و روال عادی خرید و فروش اجناس در بازارهای مختلف در جریان است.
 

تجلیل از ستارگان پژوهشگر در بویین میاندشت
در آیینی از پژوهشگران منطقه ای و استانی شهرستان بویین میاندشت با عنوان ستارگان پژوهشگر تجلیل 
شد.مدیر پژوهش سرای شهید قجاوند بویین میاندشت دراین آیین گفت: در جشنواره علمی-پژوهشی 
کشور درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰ دانش آموز در ۵ رشته آثار خود را ارائه کردند و ۴۰ اثر به عنوان 
برترین های منطقه معرفی و سه اثر هم دراســتان حائز رتبه برتر شدند.عباس هاشمی افزود:اثر پژوهشی 
انرژی های نوین از دانش آموز پویا قاسمی، گیاهان دارویی گرایش فرآوری و تولید از محمدحسن میرزایی و 
بسته بندی گیاهان دارویی اثر مشترک علی صدیقی وکمیل شفیعی سه اثری است که رتبه اول استان را کسب 

کردند.در این آیین از ۱۸ مدیر مدرسه شهرستان که زمینه این موفقیت را فراهم کرده بودند نیز تجلیل شد.
 

وضعیت ذخیره خونی کاشان مناسب نیست
رییس سازمان انتقال خون شهرستان کاشان گفت: وضعیت ذخیره انواع گروه های خونی مثبت و منفی در 
کاشان اصال مناسب نیست.محمدرضا ذیالیی  در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به میزان مصرف 
فرآورده های خونی در منطقه کاشان در شرایط فعلی با کمبود انواع گروه های خونی مثبت و منفی رو به رو 
هستیم.رییس سازمان انتقال خون شهرستان کاشان افزود: وضعیت ذخیره انواع گروه های خونی مثبت 
و منفی در کاشان اصال مناسب نیست؛ بنابراین از تمامی شهروندان درخواست داریم تا با مراجعه به مراکز 
اهدای خون در شهرستان کاشان نسبت به این کار خداپسندانه اقدام کنند.ذیالیی ادامه داد: در حال حاضر 
مصرف فرآورده های خونی در این منطقه ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده اســت.رییس سازمان انتقال خون 
شهرستان کاشان تصریح کرد: دو مرکز اهدای خون در میدان قاضی اسدا... و خیابان اباذر از ساعت ۸ صبح 
تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان خون در شهرستان کاشان است.ذیالیی ادامه داد: هر مرد ساالنه تا چهار مرتبه و 
هر زن ساالنه تا سه مرتبه می تواند نسبت به اهدای خون اقدام کند و زکات سالمتی خود را با این کار بپردازد.

 

 برگزاری مسابقات سراسری جام پرچم آقایان استان اصفهان
 در کاشان

فرماندار کاشــان گفت: توجه به ورزش روستایی باعث ماندگاری افراد در روســتا می شود که برگزاری جام 
پرچم در کاشان گامی در جهت ترویج فرهنگ ورزش و تحقق این امر است.محمد شریف زارعی در نشست 
هماهنگی و برنامه ریزی میزبانی نخستین دوره مسابقات سراسری جام پرچم آقایان استان اصفهان اظهار 
کرد: توجه به ورزش روستایی باعث ماندگاری افراد در روستا می شود که برگزاری جام پرچم در کاشان گامی 
در جهت ترویج فرهنگ ورزش و تحقق این امر است.وی در خصوص مسابقات سراسری جام پرچم گفت: 
در این جام، کاشان با حضور ۳۲۳ تیم که ۱۹۹ تیم از آقایان و ۱۲۴ تیم از بانوان و جمعا حدود ۴ هزار ورزشکار از 
روستا های شهرستان شرکت کردند که کاشان در استان رتبه نخست ثبت نام و حضور در مسابقات را کسب کرد.

نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس:

تامین آب شرب ۴ شهرستان استان ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
پروژه تامین آب شرب شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت به بیش 

از ۵۰۰ میلیــارد تومان اعتبــار نیاز دارد 
که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان آن تأمین 
شــده است.حســین محمد صالحی 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بزرگ 
ترین مشــکل چهار شهرستان فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
تامین آب شرب اســت. متاسفانه در 
شهرستان بویین میاندشت، فریدونشهر 
و بخــش چنــارود چــادگان همچنان 
آبرسانی ســیار داریم. پارسال در حوزه 

محرومیت زدایی مشکل آب شرب بسیاری از روســتاهای پیشکوه فریدونشهر و بخش مرکزی 
تا حد زیادی رفع و اکنون در حال رفع شــدن اســت. در شهرســتان بویین میاندشت به شدت 
مشکل کمبود آب شرب در روستاها حس می شود به همین دلیل از ستاد محرومیت زدایی کشور 

درخواست کرده ایم که بخشی از اعتبار برای رفع این مشکل را تامین کند.
وی افزود: در شهرستان فریدن سطح آب بیشتر چاه های روستایی پایین رفته و به نیترات آغشته 
شده است. متاســفانه طرحی که پارسال مجوز ماده ۲۳ آن را برای آبرســانی به چهار شهرستان 
با تخصیــص ۶.۵ میلیون متر مکعب آب گرفتیم از ســوی وزارت نیرو تامین اعتبار الزم نشــد و 
اعتبارات کمی برای آن تخصیص یافت که در حال پیگیری برای گرفتن اعتبارات بیشــتر هستیم 
تا پروژه تامین آب شرب چهار شهرستان مذکور با ســرعت بیشتری پیگیری شود.نماینده مردم 
فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس، گفت: عملیات تامین آب شرب چهار 
شهرستان را از امسال آغاز کردند. دو مخزن بزرگ آب در شهرستان های فریدن و بویین میاندشت 
ساخته می شود، اما چون پروژه بزرگی است با اعتبارات قطره چکانی به راحتی قابل انجام نیست 
و اقداماتی که ادارات آبفای چهار شهرســتان انجام می دهند، به نوعی برای طرح بزرگ آبرسانی 
است، اما تامین اعتبار از سوی وزارت نیرو با تعلل روبه رو است.محمد صالحی تصریح کرد: پروژه 
تامین آب شرب شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت به بیش از ۵۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما تاکنون با همکاری کمیسیون تلفیق توانسته ایم تنها ۳۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای چنین پروژه بزرگی تامین کنیم. چون اجرای این پروژه با سازمان آب منطقه ای 
است تعلل در آن زیاد است که از وزیر نیرو خواســته ایم اعتبارات الزم را در سال جدید برای این 
پروژه تخصیص دهد و در بودجه سال آینده رقم باالتری را برای آن در نظر خواهیم گرفت تا مشکل 
تأمین آب شرب ظرف مدت ۴ سال مرتفع شود.وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نیرو به 
شکل یکجا این اعتبار را تامین نمی کند، گفت: استدالل وزارت نیرو این است که اولویت تخصیص 
اعتبار با پروژه های نیمه تمام است و از طرفی هم مجموعه مدیریتی استان اصفهان خیلی مایل 
به اجرای این پروژه نیستند، چراکه با اجرای پروژه بارگذاری های جدیدی روی زاینده رود انجام 
می شود، در حالی که بخش زیادی از این آب شــرب از منابع زیر زمینی و چاه هایی که در فریدن 
و فریدونشهر اســت، تامین خواهد شــد.نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بویین 
میاندشت در مجلس، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکالتی که مردم در این تنگنای اقتصادی 
به ما مراجعه می کنند، درباره تسهیالت بانک هاســت، چراکه حتی برای گرفتن تسهیالت خرد با 
مشکل مواجه می شوند و بانک ها از دادن این تسهیالت خودداری می کنند که با توجه به تذکرات 

زیادی که به دولت و بانک مرکزی داده شد، انتظار می رود این نابسامانی ها حل شود.
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معاون پژوهشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در کاشان:

۲ درصد تولید علم در جهان 
متعلق به ایران است

معاون پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: کشــور ما یک درصد جمعیت 
جهان را دارد؛ امــا ۲ درصد تولید علم در جهان 
متعلــق به ایــران اســت و با وجــود تمامی 
محرومیت های تحریمی در سال ۲۰۲۱ ، ۳۵ 
درصد مقاالت ما همکار بین المللی داشــته 
اســت.پیمان صالحی در مراســم تجلیل از 
دانشجویان نمونه و پژوهشگران برتر دانشگاه 
کاشــان گفت: در ایران ۱۶۲ هزار دانشــجوی 
دکتری در دانشگاه های دولتی،علوم پزشکی 
و آزاد داریم و ساالنه ۱۵ هزار دانشجوی دکتری 
در کشور فارغ التحصیل می شوند؛ اما میزان 
اســتفاده از فارغ التحصیالن پسادکتری در 
حد صفر است.وی اظهار کرد: ایاالت متحده 
آمریکا در سال ۲۰۲۰، ۲۸۳ هزار نفر دانشجوی 
مقطع دکتری داشــت و ۶۵ هــزارو ۶۸۰ نفر 
از بهترین فــارغ التحصیــالن دکتری جهان 
را جذب کــرد و در حال حاضر بیشــترین بار 
پژوهش در اروپا و آمریکا بر عهده دانشجویان 
مقطع پســادکتری اســت و به ازای هر چهار 
دانشجوی دکتری یک دانشجوی پسادکتری 
در آمریکا تحصیل می کند.معاون پژوهشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره به 
اینکه بسیاری از کشورها از جمله هند و چین 
برای نگه داشت نخبگان پســادکتری خود، 
آنها را در سیستم صنعت و جامعه جذب می 
کنند، افزود: باید بتوانیم در کشــور از ظرفیت 
نخبگان و دانشجویان پســادکتری در حوزه 
های مختلف صنعت و جامعه استفاده کنیم.

صالحی گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشــور از دانشــجویان پسادکتری 
حمایت می کند و باید نــگاه ویژه به موضوع 

پسادکتری داشته باشیم.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۰ تعداد 
مجالت وزارت علوم،تخقیقــات و فناوری در 
نمایه معتبر اســفوکوس ۱۰۹ مورد بود؛ اما در 
یک سال گذشته ۲۱ مجله به نمایه اسفوکوس 

اضافه شده است.

با نمایندگان کشف ۷۰۰ کیلو چوب و ذغال بلوط قاچاق در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف ۷۰۰ کیلو چوب و ذغال بلوط قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال در شهرستان خمینی شهر خبر داد.سرهنگ غالمرضا 
براتی گفت: در راستای مقابله با قاچاق کاال و منابع طبیعی ماموران گشت کالنتری ۱۴ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر حین گشت زنی فعال و هدفمند 
در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مظنون و جهت بررسی نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.وی افزود: ماموران پس از متوقف 
کردن خودرو ضمن هماهنگی با مرجع قضایی اقدام به بازرسی از این خودرو کرده و موفق به کشف ۵۰۰ کیلو چوب و ۲۰۰ کیلو ذغال بلوط جنگلی قاچاق شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش چوب های قاچاق مکشوفه را ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک 
متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس قاطعانه 
با مجرمان و سودجویانی که بدون درنظر گرفتن حقوق دیگران و منافع ملی اقدام به از بین بردن درختان و منابع طبیعی کشور می کنند، برخورد خواهد کرد ضمن این 

که از شهروندان نیز می خواهیم هر گونه اخبار و اطالعات در این خصوص را از طریق تماس با مرکز فوریت های۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

عکس: فارس

رییس دامپزشــکی شهرســتان اردســتان گفت: 
فروش ماهی تازه و منجمد توســط دست فروشان 
به هیچ عنوان مورد تایید شبکه دامپزشکی نیست و 
شهروندان تحت هیچ شرایطی به آن ها اعتماد نکنند.

سعید راعی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به توقیف 
یک دستگاه خودرو دوره گرد فروشنده ماهی، اظهار 
کرد: با دستور مقام قضایی بخش زواره یک دستگاه 
خودروی دوره گرد که در این شــهر اقدام به فروش 
ماهی و میگو می کرد توقیــف و تمام محصول آن با 
اعالم اولیه فساد در آن معدوم شد.وی با بیان اینکه 
احتمال فساد در خودروهای حمل بدون مجوز بسیار 
باالســت، تاکید کرد: فروش هر گونه مواد غذایی و 

فرآورده های دامی به دلیل اینکه مبدأ و نحوه انتقال 
و زنجیره سرد آن مشخص نیســت، ممنوع است.

رییس دامپزشکی شهرستان اردســتان با اشاره به 
اینکه این شهرســتان نیازمند راه اندازی بازار فروش 
ماهی گرم است و مردم نســبت به کمبود این بازار 
مطالبه گر هستند، افزود: انتظار می رود شهرداری های 
شهرهای اردستان و اصناف مربوطه بستری را برای 
فروش ماهی تازه و فرآورده های آن فراهم کنند.راعی 
خاطرنشان کرد: فروش ماهی تازه و منجمد و به طور 
کلی فرآورده های دامی توســط دست فروشــان به 
دلیل اینکه هیچ نظارتی از مبدأ تا فروش بر آن نیست 
به هیچ عنوان مورد تایید شبکه دامپزشکی نبوده و 

شهروندان تحت هیچ شرایطی به آن ها اعتماد نکنند.
وی اضافه کرد: در صورتی که شرایط نگهداری و عرضه 
ماهی ها غیربهداشتی باشــد، احتمال مسمومیت 
مصرف کننده ها نیز به جد افزایش می یابد و عرضه 
انواع مواد غذایی خام دامی به صورت غیراستاندارد 
و در شرایط غیربهداشتی به  هیچ  وجه قابل  اغماض 

نیست و برخوردهای قانونی به دنبال دارد.

رییس دامپزشکی اردستان: 

مردم به دست فروشان ماهی اعتماد نکنند

عکس خبر

جشنواره سرود در 
دبیرستان »ندای 
اسالم« فوالدشهر

جشنواره ســرود در دبیرستان 
ندای اســالم فــوالد شــهر با 
مضامین حماسی، انقالبی برگزار 
شد. مدیر دبیرستان ندای اسالم 
فوالد شهر گفت: در این جشنواره 
۱۳۰ دانش آموز در ۱۰ گروه سرود 

با هم رقابت می کنند. 

و مجامع  در کشور  علم خیزی  به  شهر »سده« 
لمللی معروف است و در حوزه ورزشی نیز  بین ا
به ویژه در زمینه  این شهر  استعداد خاصی در 
وزنه برداری وجود دارد به نوعی که از 10 ملی پوش 

تیم وزنه برداری کشور، 6 نفر از این شهر بوده اند
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واردات برنج و چای هندی ممنوع شد
در حالی که تولید برنج داخلی با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به ســال قبل مواجه شده ، با هدف 
متعادل سازی تراز تجاری با هند، ثبت سفارش های جدید واردات برنج از این کشور متوقف شده 
است.روزنامه هندی اکونومیک تایمز طی گزارشــی اعالم کرد ایران از هفته گذشته ثبت سفارش 

های جدید برای خرید برنج و چای از هند را متوقف کرده است. 
بر اساس این گزارش، تجار و بازرگانان ایرانی دلیلی در مورد توقف ثبت سفارش برای برنج و چای 
هندی بیان نکرده اند.رییس یک شرکت بزرگ تولیدی چای هند در این باره گفت: روند سفارش 
ایرانی ها برای خرید چای هنــدی از مدتی قبل کاهش پیدا کرده بود ؛اما از هفته گذشــته به طور 

کلی متوقف شده است. برنج و چای مهم ترین اقالم صادراتی هند به ایران محسوب می شوند.
برخی از تجار هندی در مورد علت توقف واردات برنج و چای این کشــور توسط ایران به مذاکرات 
دو کشور برای احیای مکانیسم تســویه تجاری با روپیه اشــاره می کنند و می گویند تجار ایرانی 
منتظر راه اندازی دوباره این مکانیسم مالی هستند.از سوی دیگر مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون 
تامین کنندگان برنج کشور با تایید توقف ثبت سفارش های جدید برای برنج و چای هندی گفت:  
این توقف موقتی است و در آینده در صورت لزوم و فراهم شدن شرایط، بار دیگر از سر گرفته خواهد 
شد.وی توضیح داد: توقف واردات برنج از هند برای متعادل سازی تراز تجاری با این کشور است و 
در صورت متعادل شدن آن یا حرکت به سمت مثبت شدن، در صورت لزوم از سر گرفته خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرســش که توقف واردات برنج از هند تا متعادل سازی تراز تجاری خللی در 
تامین نیاز بازار برنج ایجاد نمی کند، گفت: در حال حاضر نیازمند واردات برنج از هند نیستم، چرا که 

به میزان کافی برنج خارجی برای تامین نیاز کشور وارد و ذخیره شده است.
 

 خداحافظی با بنزین سوپر پس از عرضه بنزین 
یورو ۵ در ایران

سخنگوی صنف جایگاه داران ســوخت با بیان این که احتماال در آینده ای نزدیک با بنزین سوپر 
خداحافظی خواهیم کرد، گفت: با ورود بنزین یورو۵ به جایگاه های سوخت، تقاضایی برای بنزین 
سوپر وجود نخواهد داشــت.رضا نواز، ســخنگوی صنف جایگاه داران سوخت درخصوص کمبود 
بنزین سوپر در کشور اظهارکرد: ما شرمنده مردم هســتیم و درخصوص نبود بنزین سوپر از مردم 

عذرخواهی می کنیم.
وی افزود: ارسال بنزین سوپر با وجود درخواست خرید فرآورده از سوی جایگاه های سوخت اما از 
بیش از یک ماه قبل، کمیاب و بعد هم نایاب شد. وقتی ما علت نبود بنزین سوپر را از شرکت های 
تابع نفت جویا شدیم علت اصلی را ورود پاالیشــگاه های تولید بنزین سوپر به فاز تعمیراتی اعالم 
کردند.سخنگوی صنف جایگاه داران ســوخت اعالم کرد: این مشکل در این هفته برطرف شدنی 
نیست؛ اما شاید در هفته آینده اتفاقاتی بیفتد.نواز به پیشینه عرضه بنزین سوپر در سال های اخیر 
اشاره و اظهارکرد: به دنبال افزایش قیمت بنزین از سال 1۳98 و افزایش قیمت بنزین سوپر، ۵۰ 
تا 8۰ درصد از تقاضا برای مصرف کم شد و ماندگاری بنزین سوپر در جایگاه ها و مخازن و طوالنی 
شدن فروش آن خســاراتی را به جایگاه داران وارد کرد.نماینده حقوقی جایگاه داران ادامه داد: با 
شیوع کرونا تقاضای مصرف بنزین سوپر به شدت کاهش یافت تا جایی که آمار ناامیدکننده ای از 
فروش بنزین سوپر در کشور منتشر شد اما بعد از فروکش کردن کرونا، آمار مصرف بنزین معمولی 

و سوپر هم افزایش یافت.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای بنزین سوپر در سال 14۰۰ به تعادل رسید، گفت: با وجود تعادل 
در عرضه و تقاضای بنزین سوپر اما ارسال به موقع انجام نمی شد و البته اینطور هم نبود که مردم 
اذیت شوند.سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت با اشاره به افزایش مصرف خیره کننده بنزین 
از اواسط سال 14۰۰ عنوان کرد: ما از اواسط سال قبل تا به االن به رده دهم مصرف کنندگان بزرگ 

بنزین در جهان رسیدیم.

ذخیره سد زاینده رود به ۱۵۲ میلیون مترمکعب رسیدکافه اقتصاد
براساس اعالم شرکت آب منطقه ای اصفهان، ذخیره سد زاینده رود تا نیمه آذرماه به 1۵۲ میلیون مترمکعب رسید.هم اکنون میزان آب ورودی به این سد 11.1 متر 
مکعب بر ثانیه و خروجی از آن 11.۷ مترمکعب بر ثانیه است.همچنان 88 درصد از ظرفیت ســد زاینده رود خالی بوده و پرشدگی آن 1۲ درصد است.بر اساس آمار 
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، میانگین بارشی در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای سال آبی )مهرماه 14۰1( تا پانزدهم آذر ماه 
۲9۵ میلیمتر بوده است.این درحالی است که میانگین بارشی کوهرنگ، ســال آبی گذشته در چنین روزی 1۳۳ میلیمتر بود و در بلند مدت مشابه سرچشمه اصلی 
حوضه زاینده رود به طور میانگین ۲۷۷ میلیمتر بارش دریافت می کرده است.معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان پیش تر اعالم کرده 
که بارش های موثر بر منابع آبی استان و حوضه آبریز زاینده رود از نیمه دوم آذر ماه آغاز خواهد شد.نوید حاجی بابایی افزود: براساس پیش بینی بلندمدت، وضعیت 
بارش ها در منابع آبی استان از نیمه دوم آذر ماه تا پایان زمستان بهبود خواهد داشت که تا حد زیادی از تنش آبی امسال استان می کاهد.به گفته وی، بارش های آذر و 
ماه های فصل زمستان در نواحی غرب و جنوب و سرچشمه های آبی حوضه زاینده رود متمایل به باالی نرمال )طبیعی( منطقه است.سد زاینده رود با ظرفیت اسمی 
یک میلیارد و ۲۳9 میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین سد های مرکز کشــور و تامین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه 

مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال 1۳49 به بهره برداری رسید در 11۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

تحصیل ۵۷۳ هکتار اراضی 
 ملی و موات داخل حریم 

در استان اصفهان  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از 
تحصیل ۵۷۳ هکتــار اراضی ملــی و موات 
داخل حریم اســتان در ســالجاری خبر داد.
علیرضا قاری قرآن در خصوص اقدامات ویژه 
به عمل آمده در معاونت امالک و حقوقی این 
اداره کل اظهار داشت: این معاونت با دارا بودن 
سه اداره واگذاری، حقوقی و امالک، راهبری و 
نظارت بر تمامی امور مربوط به اراضی دولتی 
در ســطح اســتان را برعهده دارد.وی افزود: 
براین اســاس قیمت گذاری اراضــی واگذار 
شــده به صورت کارشناســی، نظارت برایجاد 
و به روز رســانی بانک اطالعات زمین، نظارت 
بر حفاظــت از اراضی، نظارت بر شناســایی و 
انتخاب زمین مناســب برای پروژه ها، امکان 
ســنجی اراضی و تحویل زمین، تغییر و تحول 
اراضی داخــل و خارج از حریــم و محدوده با 
هماهنگی منابع طبیعی، اخذ اسناد مالکیت 
تک برگی و تثبیت اراضــی دولتی و پاالیش 
اطالعات اراضی، واگذاری اراضی به اقشار ویژه 
)خانواده محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران( 
و دســتگاه ها و نهادهای دولتــی و عمومی و 
تامین اراضی در جهت ســاخت مســکن در 
راستای سیاست های دولت را در سطح استان 
پهناور اصفهان پیگیری و به انجام می رساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن 
تقدیر از عملکرد معاونت امالک و حقوقی این 
اداره کل اذعان داشــت: این معاونت با برنامه 
ریزی و تالش بی وقفه توانســته است در سا 
لجاری جلوتر از اهداف تعیین شــده در اکثر 
شــاخص های اختصاصی عمل کند.وی بیان 
داشت: در اداره امالک، بانک زمین و حفاظت 
از اراضی، ۵۷۳ هکتــار از اراضی ملی و موات 
داخل حریم در سطح اســتان، به نام دولت با 
نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تحصیل 
شد، که این میزان بیش از ۵ برابر برنامه ابالغی 
بوده اســت.قاری قرآن افزود: عالوه بر این در 
راستای اجرای دقیق قانون حدنگار 914 سند 
دفترچه ای اراضی دولتی اســتان اصفهان به 

سند تک برگ تبدیل شده است.  

ثبت نام بیش از ۵ هزار کارگر اصفهانی برای شرکت 
در جشنواره امتنانمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان باالترین نرخ 
مشارکت در جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار 
نخبه و واحد نمونه در سطح کشور را به خود اختصاص 
داده است.میثم مداحی اظهار کرد: استان اصفهان 
باالترین نرخ مشارکت در جشنواره امتنان از کارگران، 
گروه های کار نخبه و واحد نمونه در سطح کشور را به 
خود اختصاص داده اســت.وی با اشاره به ثبت نام 
بیش از پنج هزار نفر از کارگران واحد های اقتصادی 
اســتان اصفهان در این جشــنواره ادامه داد: ۲ هزار 
و ۶۳۶ نفــر در بخــش صنعت، 9۷۰ نفــر در بخش 
خدمات، ۵8۳ نفر در بخش کشاورزی و 1۷4 واحد 
نمونه نیز در پورتال جشنواره امتنان ثبت نام کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 

افزود: هم اکنون چهار هزار و ۳۶۳ طرح قابل داوری 
است که این طرح ها توسط کمیته داوران، متشکل از 
اساتید دانشگاه، کارشناسان اداره کل فنی و حرفه ای، 
بسیج کارخانه ها، اداره کل جهاد کشاورزی و اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان در حال بررسی 

است.وی اضافه کرد: کارگران خالق و مبتکر و واحد 
نمونه برتر که در پایان داوری باالترین امتیاز را کسب 
کنند برای رقابت در ســطح ملی در سه بخش کارگر 
نمونه، گروه کار نمونه و واحد نمونه به وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.

ثبت نام بیش از ۵ هزار کارگر اصفهانی برای شرکت در جشنواره امتنان

دهمین نمایشگاه 
چاپ و بسته بندی

دهمین نمایشگاه چاپ و بسته 
بندی در نمایشگاه بین المللی 

مشهد برگزار شد.

عکس خبر  

پنجشنبه  17  آذر 1401 / 13 جمادی االول 1444 / 8  دسامبر 2022 / شماره 3693
مصرف گاز در استان اصفهان افزایش فوق العاده ای پیدا کرد؛

فصل سرما و باز مسئله گاز
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان به ضرورت توجه به مصرف بهینه گاز در فصل سرد سال تاکید 
کرد و گفت: از مشترکین درخواست می شــود عالوه بر رعایت الزامات ایمنی، گاز طبیعی را به صورت 
منطقی و بهینه مصرف کنند.ابوالقاسم عسکری با اشاره به وضعیت مصرف گاز استان، اظهار داشت: 
با توجه به کاهش دما در روزهای اخیر، مصرف گاز در استان اصفهان و سایر استان های کشور افزایش 
فوق العاده ای پیدا کرده است.وی افزود: مصرف گاز در استان اصفهان بیش از دو برابر مصرف گاز  نسبت 
به آبان ماه در پانزدهم آذر رسیده است و در این راستا از همه مشترکان درخواست می شود که با رعایت 
مصرف بهینه گاز به تمامی هم استانی ها و هم وطن ها کمک کنند تا همه بتوانند از این نعمت خدادادی 
استفاده کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان توصیه های الزم در مورد صرفه جویی گاز، 
گفت: مشترکان با رعایت مصرف بهینه، نصب پرده های ضخیم، پوشیدن لباس گرم، دو جداره کردن 
پنجره ها و عایق بندی ساختمان ها از اتالف انرژی پیشگیری کنند.وی ادامه داد: با کاهش یک درجه 
دمای ساختمان ها می توانیم ۶ درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنیم و باید دمای رفاه که بین 
18 تا ۲1 درجه است را در منازل و واحدهای اداری، صنعتی و تولیدی اجرایی کنیم.عسکری تصریح 
کرد: با  هم افزایی ملی و مردمی در مصرف بهینه گاز در کل کشور می توانیم زمستانی آرام داشته باشیم 
و همگی به صورت مستمر از گاز استفاده کنیم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه 
ساالنه ۲۲ میلیارد متر مکعب، مصرفی گاز طبیعی اســتان اصفهان است، گفت: این میزان به اندازه 
مصرف گاز چند کشور اروپایی اســت، به تازگی ۶۵ میلیون متر مکعب میزان گاز مصرفی در استان 
اصفهان بود.وی افزود: گاز حدود 18 هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، گاز 114 شهرســتان استان و 

بیش از 1۵۰۰ روستا را تامین می کنیم.
 

مدیرکل صمت استان:

 اصفهان از داشتن شهرک لجستیک و پایانه صادراتی
 بی بهره است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: این منطقه هنوز از داشتن شهرک لجستیک 
و پایانه صادراتی بی بهره است هر چند تاکنون چهار طرح در این زمینه ارائه شده؛ اما هنوز هیچ کدام 
مصوب و عملیاتی نشده است.امیرحســین کمیلی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تاکنون پایانه 
صادراتی در استان اصفهان راه اندازی نشده و از حدود ۶ تا هفت طرحی که در این زمینه ارائه شده هنوز 
هیچ کدام از آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت مصوب نشده است.مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان با بیان اینکه مشکالتی از نظر زیرساخت صادرات در این استان وجود دارد، افزود: این 
استان برای موفقیت در امر صادرات، نیازمند داشتن شهرک لجستیک و زیرساخت های حمل و نقل 
ریلی و هوایی است که این زیرساخت ها با همدلی و همگرایی مسووالن دولتی و بخش تکمیل خواهد 
شد.وی با اشاره به سفر هیئت تجاری و تعدادی از مسئوالن دستگاه های اجرایی استان اصفهان به 
شهرهای مسکو و سن پترزبورگ روسیه، اضافه کرد: سفر مناسبی برگزار شد و ارتباط های همزمان 
بین تجار و مسئوالن دولتی ۲ استان از ۲ کشور برای نخستین بار برقرار شد و در گذشته ارتباط صادرات 
و واردات بین تجار استان اصفهان و روســیه به صورت نقطه ای و محدود برقرار بوده و به صورت یک 
جریان برنامه ریزی شده و ثابت صادرات و واردات نبوده است.کمیلی با اشاره به اینکه بازار امروز روسیه 
تشنه محصوالت تولیدی ایران است، بیان کرد: شرایط امروز روسیه همانند ابتدای دوران تحریم ایران 
است و برگزاری این سفر مقدمه ای برای آغاز یک برنامه ریزی در راستای صادرات و واردات برنامه 
ریزی شده از استان اصفهان به روسیه است.به گفته وی، روسیه امروز با مشکالتی در زمینه تامین کاال 
مواجه است و برخی زیرساخت ها در این کشور آماده نیست و به دلیل وابستگی زیادی که در گذشته 
به واردات داشته و تولیدات این کشور هم تامین کننده نیازهای داخلی این کشور نیست و به همین 

دلیل امروز با مشکل مواجه شده است.

ذره بین

خشکسالی حتی کشت زعفران که با اقلیم اصفهان سازگار است را هم تحت الشعاع قرارداده است؛

طالییکهفلهایمیفروشیم

زعفران، گران ترین محصول کشــاورزی اســت که اگر 
فرآوری و به شکل مناسبی بسته بندی شود، سود آن به 
جای همســایگان به جیب کشــاورزان ایرانی می رود.نــام زعفران را که 
می شنویم ناخودآگاه عطرش هم در مشام مان می پیچد و نام خراسان را 
به ذهن مان تداعی می کند؛ منطقه ای که شــاید مشهورترین سوغاتش 
زعفران خوش رنگ و بویش باشد. زعفران آنقدر گران است که طالی سرخ 
بنامندش. ادویه ای پرطرفدار که محصولی گیاهی کوتاه قد با گل های ریز 
بنفش است و در مناطق نیمه گرمسیر با تابستانی خشک و گرم و زمستانی 
مالیم کشــت می شــود و حتی باغچه ای خانگی را می توان به کشت آن 
اختصاص داد.کشــت زعفران، اما ســال هاســت از انحصار کشاورزان 
خراسانی خارج شده و اصفهانی ها توانسته اند خود را به جایگاه سومین 
تولیدکننده زعفران در کشور برسانند. کشت زعفران در اصفهان، البته بیشتر 
نتیجه کم آبی و ضرورت تغییر الگوی کشت بوده، اما نتیجه کار راضی کننده 
است. زعفران اصفهان، عالوه بر افزایش کمی، کیفیتی مطلوب دارد و اگر 
برای درمان درد خام فروشــی نسخه ای پیچیده شــود، طالی سرخ گره 

گشای مشکالت اقتصادی خواهد بود.

زعفران، سازگار با اقلیم اصفهان
حق شناس یکی از کشاورزان موفق استان اصفهان در کشت زعفران است. 
او می گوید: زعفران آب کمتری می خواهد و با آب و هوای استان هم سازگار 
است.با این حال این کشاورز زعفران کار کم آبی را مشکل بزرگ در کشت 

زعفران می داند و اضافه می کند: به همین دلیل امسال آبیاری غرقابی را 
کنار گذاشتم و شبکه آبیاری بارانی را در مزارع خود  راه اندازی کردم.

طالیی که فله ای می فروشیم
حق شــناس که 1۰ هکتار زمین را در اســتان های اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری زیر کشت زعفران برده، معتقد است: از سال 9۷ کشت زعفران، 
رقابتی شد و به همین دلیل کشاورزان اصفهانی رغبت بیشتری به کشت آن 
نشان دادند.به گفته وی، زعفران اصفهان از نظر کیفیت با زعفران خراسان 
قابل رقابت است و به کشور هایی همچون هند، کانادا، عراق، کویت و چین 
صادر می شــود.اکبری از دیگر زعفران کاران اصفهانی اســت که در شرق 
اصفهان چند هکتار زمین را به کشت زعفران اختصاص داده. او هم مانند 
بسیاری دیگر از کشاورزان به ناچار سراغ کشت های کم آب بر رفته، اما حاال 
از کشت و کارش راضی اســت و می گوید: خاک اصفهان مناسب کشت 
زعفران است.این کشاورز اصفهانی که در حدود ده سالی به کشت زعفران 
روی آورده توانسته وسعت مزارع خود را افزایش دهد و زمین های خشک 
را به مزارع خوش رنگ زعفران تبدیل کند.اکبری معتقد اســت: عملکرد 
برداشت زعفران در اصفهان بهتر از استان های دیگر البته به جز خراسان و 

کیفیت محصول برابر و حتی بهتر از زعفران خراسان است.

زعفران نطنز، بی نظیر در رنگ و طعم
بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در استان اصفهان، شهرستان نطنز است 

که در مناطق کوهستانی آن ده ها سال اســت که زعفران کشت می شود. 
این شهرســتان ۳۵۰ هکتار مزرعه زعفران دارد که پارســال دو هزار و صد 
کیلوگرم محصول از آن ها برداشت شــد.احمدی از زعفران کاران نطنزی 
می گوید: زعفران این شهرستان از نظر رنگ، طعم و ماده موثر در کشور بی 
نظیر است.به گفته وی، ویژگی دیگر زعفران نطنز شکستگی کمتر محصول 
هنگام برداشت است که دورریز آن را کاهش می دهد.این کشاورز نطنزی، 
نوسان قیمت و نبود خرید تضمینی زعفران را از مهم ترین مشکالت زعفران 
کاران می داند و اضافه می کند: همین موضوع سبب شده استقبال از کشت 
زعفران کمتر شــود.احمدی توضیح می دهد: خریــداران جهانی زعفران، 
برای یک سال، قیمت ثابتی در نظر می گیرند و با توجه به نوسان قیمت در 
ایران، ترجیح می دهند به جای خرید از صادرکنندگان ایرانی، محصول ما 

را از واسطه هایی که آن را در کشور های دیگر، بسته بندی می کنند بخرند.

اصفهان؛ پیشگام در تولید زعفران
احمد رضا رییس زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: استان اصفهان با تولید 9۵۰۰ کیلوگرم زعفران در تولید زعفران 
رتبه سوم کشور را دارد.وی وسعت زیر کشت زعفران در استان اصفهان را 
1۶۷۰ هکتار اعــالم و اضافه کرد: نطنز، تیران و کــرون و آران بیدگل بزرگ 
ترین تولیدکنندگان زعفران در اســتان هستند.مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه نشان های تجاری موفقی 
در تولید زعفران در اســتان داریم، گفت: با این حال نتوانسته ایم در بسته 
بندی محصول موفق عمل کنیم.رییس زاده، خام فروشی را مشکل عمده 
در زمینه صادرات زعفران دانست و راهکار آن را ورود بخش خصوصی برای 

نیازسنجی مشتریان، بسته بندی بازارپسند و... دانست.

حضور دالالن، مشکل دیگر زعفران کاران
کشاورزان می گویند اگر زعفران بالفاصله پس از تولید بسته بندی و صادر 
شود، کشاورزان ضرر نمی کنند، اما، چون این امکان فراهم نیست، دالالن 
زعفران را به قیمت بســیار ناچیز از کشــاورزان می خرند.در همین زمینه 
سعیدی از کشاورزان اصفهانی توضیح می دهد: زعفران کاران مجبورند گل 
چیده شده را همان روز و با هر قیمت پیشنهادی به خریدار که همان دالل 
است بفروشند تا هزینه هایشان جبران شود.وی ادامه داد:، اما مسئوالن به 
ما توصیه می کنند که تمام محصول را پس از برداشت نفروشیم و به تدریج 
به بازار عرضه کنیم.بیگی دیگر زعفــران کار هم می گوید: خرید تضمینی و 
حمایتی زعفران، راهی است که دولت باید در پیش بگیرد؛ موضوع دیگر 
احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی است، چون معموال اروپایی ها بسته 
بندی ما را نمی پسندند.از هر 1۵۰ گل زعفران یک گرم کالله و از هر 14۷ هزار 
گل تازه، یک کیلوگرم زعفران خشک به دست می آید. محصولی که کشت 
آن چالش های خشکسالی برای کشاورزان را کاهش می دهد و اگر پس 
از برداشت برای بسته بندی و برندسازی آن فکری شود با توجه به کیفیت 
سرآمد خود می تواند نه تنها برای کشاورزان بلکه برای اقتصاد کشاورزی 

کشور درآمد های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد.



ایران گردی4پنجشنبه  17  آذر 1401 / 13 جمادی االول 1444 / 8  دسامبر 2022 / شماره 3693

انبار گز در روستایی با نام ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل قرار 
دارد. با مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع و زیربنای ۸۰ متر مربع، مصالح 
به کاررفته در بنا آجر و ختایی اســت. هرچند این بنــا از آب انبارهای 
صحرایی به شــمار می رود؛ اما اســتحکام بنای آن مثال زدنی است. 
قدمت این اثر تاریخی به دوره قاجار بازمی گردد. از قسمت های مختلف 
آب انبار می توان به راه پله، پاشــیر، مخزن و حفره هایی اشاره کرد که 
جایگزین بادگیر شده اند. این اثر تاریخی که به عنوان یکی از جاذبه های 
گردشگری آران و بیدگل شناخته می شود، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ با 

شماره  ثبت ۱۴۹۲۷ به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسید.

انبار گز ابوزیدآباد

 روستای تاریخی جشوقان از توابع بخش کوهپایه، در۱۰۰ کیلومتری شرق اصفهان با ارتفاع ۱۹۲۰ متر از سطح 
دریا واقع شده است. قدمت آن بیش از ۲۰۰۰ ســال تاکنون به ثبت رسیده ولی غارهای مسکونی موجود در 

شرق روستا نشان دهنده قدمت بیشتر این روستاست.
 طی بررسی های به عمل آمده، جشــوقان دارای ۴ گورستان بوده که در ۲ گورســتان آن زرتشتی، قسمتی 
مسلمان، قسمتی زرتشــتی )بیش از ۵۰۰ سال نیز قدمت ســنگ دارد( و دیگری مسلمان دفن شده اند. 
روستای جشوقان دارای ۴ مسجد به نام های وزیر،مســجد النبی،مسجد جامع )دالورآقا( و مسجد آیت 
ا... میرجالل الدین امیر است که مسجد جامع )دالورآقا( و مسجد النبی به ثبت آثار فرهنگی رسیده است. 
مسجد وزیر قرن چهارم هجری ساخته شده، مسجدالنبی قرن ششم هجری و مسجد جامع )دالورآقا( قرن 
دهم هجری درعهد صفویان بازسازی شده است. آیت ا... میرجالل الدین امیر که یکی از مساجد به نام وی 
نام نهاده شده، جد سادات حکیم عراق و سادات بحرالعلوم بروجرد )از جمله آیت ا... العظمی بروجردی( 
است و حیات آن به قرن دهم هجری برمی گردد. در وسط روســتا نیز حمام قدیمی وجود دارد که از لحاظ 
ساختمانی مشابه حمام وکیل کرمان است و همراه با مسجد جامع توسط میراث فرهنگی در حال بازسازی 
است. وقف نامه های موجود و مستندات دیگر که بعضی بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد مبین آن است که این 
روستا مرکز روستاهای اقماری بوده و همچنین ازکنار آن جاده ابریشم می گذشته است. غارهای موجود که به 

آن اشاره شد اکنون در حال آماده شدن برای ثبت میراث فرهنگی است و نکته جالب اینکه غارها دوطبقه و تو 
در تو است. قلعه قدیمی روستا هم که متاسفانه در اثر گذشت زمان و عدم رسیدگی توسط مسئولین مربوطه 

تا حد زیادی تخریب شده، هنوز هم یکی از اسناد تاریخی روستا به شمار می رود. 
خانه های کوچک گلی با ســقف های گنبدی، حال و هوای دیگری به گردشگران می دهد. روستای بکر گم 
شده در نزدیکی تودشک با مردمی صمیمی و فرهنگی ویژه، نخستین بنایی است که توجه را به خود جلب می 
کند.مسجد جامع جشوقان در مرکز ده بوده که بازسازی شده است. بنایی کوچک و زیبا با سردری بلند و دربی 
آهنی. حیاطی کوچک و دلباز دارای محل سخنرانی که شاید در آن برای مداحی یا کارهایی از این قبیل استفاده 
می شده است. درون جامع دو منبر است یکی چوبین و بزرگ و دیگری آهنین و کوچک. اهالی می گویند منبر 
بزرگ را سال ها پیش بیرون از مسجد ساخته اند و زمانی که می خواهند آن را درون مسجد ببرند، متوجه می 
شوند که اندازه منبر بسیار بزرگ تر از درب ورودی مسجد است، پس از مدتی آنان که تالش را بیهوده و آفتاب 
را روی بام می بینند برآن می شوند تا دست از این کار کشیده و به خانه ها بروند تا شاید فردا فرجی شود و 
فکری به مخیله شان خطور کند. پس، فردا که به جامع می آیند منبر را درون مسجد می یابند، این می شود 
که گروهی از آن هنگام و بر این باور همچنان به منبر مذکور دخیل می بندند. چلچراغ های موقوفی طاق چشمه 
ای جامع را مزین کرده اند و تک درخت حیاط به آن روح بخشــیده است. از مسجد بیرون می آییم؛ سقف 

های سیاه گنبدی که همسطح زمین هستند خود را نشــان می دهند. سقف قیر گونی شده است. 
بله اینجا گرمابه است که درون زمین ساخته شــده و هم اکنون جوالن گاه تارتن و تار است. وارد که شوید، 
می بینید راهروی درازی دارد که با یک پیچ در انتها، به رختکن گرمابه و حوضچه میان آن منتهی می شــود 
. آب حوضچه از کف می جوشیده است که همان آب قنات روستاست اما این روزها به جای آنکه به حمام 
بیاید به مخزن آب شرب اهالی پمپ می شود تا آنان را از نعمت آب لوله کشی بهره مند سازد. گرمابه روشن 
است با آنکه دیوارهایش سیاه گشته و درون زمین قرار دارد، حفره های روی سقف نور آفتاب و هوای تازه را 
به درون گرمابه جاری می سازد. حمام بخش های دیگری هم دارد که فعال دسترسی به آنها مقدور نیست. 

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان ضمن اشاره به اقدام غیرقانونی عمرانی شهرداری کاشان در مجاورت مسجد تاریخی 
جامع گفت: پروژه تا تایید میراث فرهنگی باید متوقف شود.

احمد دانایی نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه دشمن سعی دارد هویت اصلی ما را از ما بگیرد، اظهار داشت: 
هویت امروز باید ملموس باشد و وجود این هویت ها در کتاب ها و به صورت غیرملموس تاثیری ندارد.

وی با بیان اینکه مسجد جامع فخر معماری ایران است، افزود: در زیرزمین این مسجد شواهدی بر کوره های سفالگری 
وجود دارد، اما متاسفانه شرایط فعلی به گونه ای است که وضعیت این مسجد با به هم خوردگی روبه رو است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان با بیان اینکه شهرداری بدون اخذ مجوز از میراث 
فرهنگی اقدام  به آغاز عملیات عمرانی در حریم مسجد جامع کرد، ابراز داشــت: بر اساس قانون در شهرهای تاریخی هر 
اقدامی باید با نظر میراث فرهنگی باشد.وی با بیان اینکه میراث فرهنگی در کنار پروژه های عمرانی است، گفت: در زمینه 
مســجد جامع اقدامات اداری صورت نگرفته بود و بدون اطالع اقدام به حفاری در مجاورت این مســجد کرده بودند و بر 

این اساس با اخذ مقام قضایی این پروژه متوقف شد و بدون مجوز از میراث نیز حفاری های صورت گرفته با بتن پر شد.
دانایی نیا با بیان اینکه پروژه باید تا زمان تایید نقشه ها به صورت کامل متوقف شود، تصریح کرد: با پیگیری صورت گرفته و 
با برگزاری جلسات مختلف و بر اساس مصوبات شورای ترافیک تصویب شد هر اقدام عمرانی در محدوده بافت تاریخی 

با تایید میراث فرهنگی صورت پذیرد.
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مفاد آراء
9/151 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 9290 - 1401/08/09 هيات اول آقای علی شريعتی جوانی به 
شناسنامه شــماره 1146 کدملي 1287618820 صادره اصفهان فرزند محمد حسن  در 
ششدانگ يکباب خانه مخروبه  به مساحت 122/46 متر مربع پالک شماره 746 فرعی از 
14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه ا مالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17

م الف: 1414563  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/152 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 2051 مورخ 1401/06/23 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم فاطمه يوزباشــی  به 
شناسنامه شماره 3981 کدملی 0056591241 صادره تهران فرزند محمود در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 163/70 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4852 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 
از طرف ورثه خانم آغا بی بی )مالک رسمی( خريداری گرديده  است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17

م الف: 1414739  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/153 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شــرق اصفهان تصرفانه 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می 
شــود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضی دارند 
ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين منطقه تسليم 
و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود رابه 
مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعــوا را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايند.بديهی 
 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت

 صادر خواهد شد.

1- رای شماره  140160302210002760 مورخ 1401/08/22 مالکيت آقای محمود 
قاسمی  به شماره شناسنامه 1کدملي 1291748032  صادره اصفهان فرزندعلی ششدانگ  
يک قطعه زمين کشــاورزی به مســاحت  4248/90 مترمربع پالک شــماره 86 فرعی 
از2251 اصلي )با جزءسهم 51514 از کل سهم 184554 بعنوان مالک پنجاه و يک هزار 
و پانصدوچهارده سهم مشاع از صدوهشتادو چهارهزاروپانصدوپنجاه وچهار سهم عرصه و 
اعيان متن سهم: هفده هزارويکصدوهفتادويک سهم و يک سوم سهم مشاع از61518سهم 
ششدانگ با شماره مســتند مالکيت 59627 تاريخ 1371/06/16 دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 12 اصفهان موضوع سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 318257 که در صفحه 443 
دفتر امالک جلد 58 ذيل شماره 8318 ثبت گرديده است( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 140160302210001729 مورخ 1401/06/28 مالکيت خانم ليال تاج 
کر به شماره شناسنامه 12002کدملي 1970891491 صادره مسجد سليمان  فرزندمجيد 
شش دانگ يک باب خانه به مساحت 109/69 مترمربع ازپالک شماره 1382 اصلي )انتقال 
عادی مع الواســطه از طرف آقای عبد الخالق صيام پور اشکاوندی بموجب سيستم جامع 
امالک با شماره مستند مالکيت 21872187 تاريخ 1340/01/07 تحت پالک ثبتی 1382 
اصلی بخش 6 ودردفتر 10 صفحه 214 امالک ثبت گرديده است( واقع در اصفهان بخش 

6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
3-  رای شماره 140160302210002620 مورخ 1401/08/15مالکيت آقای عليرضا 
ردانی پور  به شــماره شناســنامه 515 کدملي 1284157709 صادره از اصفهان فرزند 
حسين  شش دانگ يک درب باغ به مساحت 3102/20 متر مربع پالک شماره 517 اصلی 
)بموجب سند شــماره 33647-99/11/21 دفتر خانه 384 اصفهان تمامی 3250 سهم 
مشاع از 6955 سهم مشاع از حسب الظهار 8025 سهم پالک 517 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان به انضمام بهاءثمنيه اعيانی به آقای عليرضا ردانی پورانتقال قطعی يافته است( 

واقع دراصفهان بخش 6حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان
4- رای شــماره 1401160302210002615 مــورخ 1401/08/15 مالکيــت آقای 
محمد صادق برازينــی   کدملــي 1270805185 صادره اصفهان  فرزندعباس شــش 
دانگ يک باب خانه به مســاحت 525 متــر مربع  پــالک 2248/1050 اصلی  )انتقال 
عادی مع الواســطه از طرف آقای جهانگير فداکار بموجب سيستم جامع امالک صفحه 
 55 دفتر 51 امالک سابقه ثبت و صدور ســند دارد( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
5- رای شماره 1401160302210002616 مورخ 1401/08/15 مالکيت آقای محمد 
شهابی محمد آبادی به شماره شناسنامه 11888  کدملي 1292647434 صادره از اصفهان 
فرزند ايرج ششدانگ يک درب باغ به مساحت 1070/17 متر مربع پالک 90 اصلی  )انتقال 
عادی مع الواســطه از طرف آقای حاج زينب العابدين امينی و شــرکا به احمد زارعی در 
اجرای قانون اصالحات اراضی صلح مشروط گرديده طی سند انتقال شماره 35356 مورخ 
1345/05/25 دفترخانه اسناد رسمی 20 اصفهان 55 جريب و چهار قفيز مشاع از 3546 

جريب ششدانگ( واقع در اصفهان بخش 20 حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان
6- رای شــماره 140160302210002618 مورخ 1401/08/15 مالکيت آقای حيدر 
علی اشرفی  به شناسنامه شماره 5کدملي 1291915508 صادره از جرقويه فرزند خسرو 
ششدانگ يک درب باغ  به مساحت 2604/96 متر مربع پالک 4 اصلی  )انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف آقای حســين ضيائی رحيم آبادی فرزند غالمحسين به شناسنامه 1 به 
موجب سند 40593-46/06/29 دفترخانه 29 اصفهان تماميت 25 جريب مشاع از 991 
جريب ششدانگ هريک از هفت قطعه زمين مجزی شده از 4 اصلی واقع در بخش 20 ثبت 

اصفهان( واقع در اصفهان بخش 20 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 
7- رای شــماره 1401160302210002619 مورخ 1401/08/15 مالکيت آقای حيدر 
علی اشرفی به شماره شناســنامه 5 کدملي 1291915508 صادره جرقويه  فرزندخسرو 
شش دانگ يک درب باغ محصور محصور به مساحت 1851/22 متر مربع  پالک 4 اصلی 
)انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای عبدالخالق صيام پور اشکاوندی بموجب سيستم 
جامع امالک با شماره مستند مالکيت 21872187 تاريخ 1340/01/07 تحت پالک ثبتی 
1382 اصلی بخش 6 و در دفتر 10صفحه 214 امالک ثبت گرديده است ( واقع در اصفهان 

بخش 20 حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان 
8- رای شماره 1401160302210002628 مورخ 1401/08/16 مالکيت آقای حيدرعلی 
اشرفی  به شماره شناسنامه 5 کدملي 1291915508 صادره جرقويه  فرزندخسرو شش 
دانگ يک درب باغ محصور به مساحت 1200/43 متر مربع  پالک 4 اصلی  )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای حسين ضيائی رحيم آبادی بموجب سند 46/06/29-40593 
دفترخانه 29 اصفهان تمامت 25 جريب مشــاع از 991 جريب ششدانگ هريک از هفت 
قطعه زمين مجزی شده از 4 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان ( واقع در اصفهان بخش 

4 حوزه ثبت جنوب شرق اصفهان
9- رای شــماره 1401160302210002617 مورخ 1401/08/15 مالکيت آقای ناصر 
رحيمی خيادانی به شــماره شناســنامه 825 کدملي 1283917181 صــادره اصفهان  
فرزنداسد اهلل شش دانگ يک قطعه زمين کشاورزی  به مساحت 132304/33 متر مربع  
پالک 129 اصلی  )بموجب ســند 139250مورخ 1395/02/27 دفترخانه 21 اصفهان 
25/1 ســهم از دو پانزدهم از 209 سهم مشاع از 210ســهم دو دانگ و نيم مشاع از سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 129 اصلی بخش 20 ثبت اصفهان به آقای آقای ناصر 
 رحيمی خيادانی فرزند اسداله انتقال گرديده است( واقع در اصفهان بخش 20 حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
10- رای شــماره 1401160302210000727 مــورخ 03/26/ 1401و رای اصالحی 
140160302210002758 مورخ 22/08/1401 مالکيت خانم فريده فداکار  به شــماره 
شناسنامه 240 کدملي 1287722458 صادره اصفهان  فرزند تقی  شش دانگ يک قطعه 
زمين محصوربا بنای احداثی به مساحت 620/43 متر مربع  پالک 1050فرعی از2248 
اصلی  )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای جهانگير فداکار فرزند تقی مطابق صفحه 
55 دفتر 51 امالک مسبوق به سابقه ثبتی بوده است( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 

جنوب شرق اصفهان
تاريخ انتشار اول :1401/09/02
تاريخ انتشار دوم : 1401/09/17 

م الف: 1413390 ناصر صيادی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق اصفهان       
ابالغ

9/154 کارفرمای محترم شرکت تجهيز و نصب سپاهان  با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای مهدی 
غفاری ديزيچه  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و زيان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )مکانيک( بر اساس رای کميته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 
1401/06/24 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. 
اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به 
دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1423242 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان 
ابالغ

9/155 کارفرمای محترم شرکت تجهيز و نصب سپاهان  با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای نعمت اله 
غالمی حسن آبادی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و زيان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کيسه گير( بر اساس رای کميته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 
1401/07/14 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. 
اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به 
دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1423243 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان 

ابالغ
9/156 کارفرمــای محترم شــرکت الرک نويــن  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6570007615  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای مسعود 
 شــبانی درچه کلمارانی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و 
زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر 
اساس رای کميته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان 
آور که در تاريخ 1401/09/07 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان 
آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم 
مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت 
تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1423260 اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/157 کارفرمای محترم شرکت تجهيز و نصب سپاهان  با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای نوراله 
تقی پور طالخونچه  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشاغل سخت و زيان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کيسه گير( بر اساس رای کميته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 
1401/05/06 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. 
اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به 
دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1423252 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان 
ابالغ

9/158 کارفرمای محترم شــرکت باســتيان صنعت اصفهان  با کــد تامين اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پيش از موعد آقای 
 مسعود شبانی درچه کلمارانی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و 
زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده ) نظافت صنعتی( بر 
اساس رای کميته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان 
آور که در تاريخ 1401/09/07 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان 
آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم 
مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت 
تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1423248 اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

9/159 شــماره نامــه : 140185602024010142-1401/09/09 چون تحديد حدود 
ششــدانگ يک باب ســاختمان پالک 3592/1  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای عليرضا ســعيدی زاده اصفهانی فرزند حســن و حسين ايزدی 
دستجردی فرزند کريم بالسويه در جريان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/10/12 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت 
معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست 
 به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد.

 م الف: 1420319  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

روستای جشوقان کوهپایه با قدمت 2000 ساله

اقدام غیرقانونی شهرداری کاشان در مجاورت مسجد تاریخی جامع
معرفی مصاحبه
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امضای تفاهم نامه 
همکاری بین 

دانشگاه هنر اصفهان 
و ترانسیلوانیای 

رومانی 
تفاهم نامــه همکاری هــای علمــی، 
پژوهشــی، فرهنگی و گردشــگری 
بیــن دانشــگاه های هنــر اصفهان و 

ترانسیلوانیای رومانی منعقد شد.

عکس   خبر

برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز اصفهان در دی ماه
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: در سال ۷۵ اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان اصفهان برای اولین بار در کشور برگزار شد.  بعد از برگزاری 
موفق این جشنواره، در سال ۷۷ جشنواره خیرین مدرسه ساز به صورت ملی در اصفهان برگزار شــد، اما طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا امکان تجمع 
بزرگ خیرین نبود و جشنواره به صورت مجازی و با حضور تعداد محدودی از خیرین برگزار شد.مجید نسیمی،  با اشاره به اینکه در بیست و سومین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز در سال گذشته ۱۳۲ تعهد برای ۶۸۲ کالس درس با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان ثبت شد، افزود: این تعهدات با رشد خوبی نسبت به جشنواره 
قبل، ۶۶ درصد بیشتر شد.مدیرکل نوسازی مدارس استان با اعالم اینکه برای برگزاری بیســت و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز روز ۲۲ دی ماه میالد 
حضرت فاطمه)س( پیشنهاد و مصوب شــد، گفت: ستاد اصلی جشنواره به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شــده و ذیل این ستاد ۸ کارگروه فعال است تا 

جشنواره امسال به خوبی برگزار شود.

رییس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان اصفهان 
یکی از مهم ترین اقدامات از زمان آغاز فعالیت هیئت 
مدیره جدید مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان در 
طول یک ســال گذشته را تهیه اطلســی از نیازهای 
مدارس در استان برای راهنمایی بهتر خیرین اعالم 
کرد و گفت: گاهی به دلیل شرایط منطقه، خیری چند 
مدرسه در آن منطقه می سازد و برخی مدارس خالی 
می ماند، اما امروز این اطلس آماده شده و همزمان 
با جشنواره خیرین مدرسه ســاز رونمایی می شود.
مجتبی مالاحمدی،  با اشاره به اینکه نیازها با تایید 
اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس 
اســتان اصفهان احصا و اولویت بندی  شده است، 
گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده این است که 
هر پروژه ای که خیرین مدرسه ساز افتتاح  می کنند، 

همان خیر یا خیر دیگری در مراســم افتتاح پروژه 
برای ساخت پروژه جدید متعهد می شود. این اتفاق 
مبارک در حدود ۵۰ درصد از پروژه های افتتاح شده 

آموزشی رقم خورده است.
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان از 
اجرای طرح سفیران مدرسه سازی خبر داد و گفت: 
در هر مدرسه یک دانش آموز سفیر مدرسه سازی می 
شــود تا ارتباط خیرین و دانش آموزان شکل گیرد و 
همچنین فرهنگ کار خیر به نسل جدید منتقل شود.
وی با یادآوری اینکه امسال با اعتبار خوبی که دولت 
تخصیص داد توانســتیم هزار کیت آموزشی توزیع 
کنیم، گفت: در دوره جدید عالوه بر مدرســه سازی، 
مدرسه یاری را در کنار کارمان قرار دادیم تا کمک به 
تامین تجهیزات مدارس شود.مالاحمدی به استفاده 

از ظرفیت های موجود در اســتان بــه ویژه فعاالن 
اقتصادی اشــاره و تصریح کرد: با پیگیری هایی که 
انجام شد، ۳۰ پروژه آموزشی که برخی سال ها معطل 
مانده بود با وام اتاق بازرگانی اصفهان تکمیل شد.وی 
به گالیه خیرین از معطل ماندن پروژه های مدرســه 
سازی از امضای تفاهم نامه تا تهیه نقشه ها اشاره کرد 
و افزود: امروز هیچ پروژه خیر ســازی بیش از یک 
ماه منتظر نقشه نمی ماند. همچنین تفاهم نامه ای 
با شهرداری اصفهان امضا شده که مدارسی که امکان 
ایجاد فضای ســبز دارند و یا نگهداری فضای سبز 

موجود مشکل است، توسط شهرداری انجام شود.

 خیرین مدرسه ساز اصفهان روزی ۲ کالس درس
 می سازند

بهزیستی، سامان سرایی برای »مردان در معرض خشونت 
خانگی« ندارد

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن رد »اسکان مردان در معرض خشونت خانگی 
در سامان سراهای بهزیستی«، می گوید: این در حالیست که زنان خشونت دیده به »خانه امن« بهزیستی 
منتقل و به فرد مرتکب خشونت خانگی نیز خدمات تخصصی روان شناسی و مددکاری ارائه می شود.محمد 
نصیری در گفت وگو با ایســنا،  در این باره اظهار می کند: طی سنوات گذشته درخصوص موضوع خشونت 
خانگی اگر خشونتی علیه زن از سوی همسر )مرد( رخ می داد، سازمان بهزیستی زن خشونت دیده و فرزند 
را از خانه جدا و به خانه های امن منتقل می کرد. از آنجایی که هدف اصلی طرح خانه های امن »تحکیم بنیان 
خانواده« بوده است، به سبب دســتیابی به این هدف باید تمام اعضای خانواده مورد حمایت قرار گیرند، 
اما برای اینکه همه اعضا به شرایط عادی در خانواده بازگردند باید شرایط ایمن فراهم شود. در همین راستا 
نیاز بود برای فرد مرتکب خشونت نیز اقداماتی برای اصالح رفتارش انجام شــود.وی می افزاید: از سال 
گذشته بهزیستی با همکاری دستگاه قضایی کشور کار جدیدی را درخصوص راه اندازی »مرکز مداخالت 
خانواده محور در راستای کنترل و کاهش خشونت خانگی« شروع کرده تا بر این اساس عالوه بر انتقال زن 
خشونت دیده، به فرد مرتکب خشونت  نیز خدمات تخصصی روانشناسی و مددکاری ارائه کنند.به گفته وی، 
هدف از ایجاد »مرکز مداخالت خانواده محور در راســتای کنترل و کاهش خشونت خانگی« اصالح رفتار 

افراد مرتکب خشونت خانگی با استفاده از اقدامات تخصصی روانشناختی و مددکاری اجتماعی است.
 

 واکنش »محیط زیست« به حضور دام در »توران« و
 تولد یوز در پاییز

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن پاسخ به انتقادات وارد شده به 
سازمان در پی کشف دو توله یوز در توران گفت: ادعای زادآوری حیات وحش در تمامی فصول مردود 
است؛ اما خارج کردن دام با حساسیت باال نیازمند اعتبار بسیاری است که تاکنون تامین نشده است.

حسن اکبری در گفت و گو با ایســنا، در واکنش به انتقاد وارد شده به سازمان حفاظت محیط زیست 
که زادآوری حیات وحش وابسته به فصل خاصی نیست، اظهار کرد: در طبیعت به دنیا آمدن حیوانات 
و حیات وحش را در هر فصلی نداریم. افرادی باید در این زمینه اظهار نظر کنند که مشخصا در حیات 
وحش یا زادآوری حیات وحش کار کرده باشند.وی افزود: تجربه ای که طی سال ها از خانواده های ثبت 
شده  یوز ایرانی در توران وجود دارد نشان دهنده این است که زایمان ها در فصل بهار انجام شدند همچنین 
از نظر شرایط اکولوژیک نیز کامال روشن است که در فصل بهار دمای هوا برای توله ای که هنوز پوشش 
بدنش کامل نشده و مواد غذایی بیشتر در دسترس خواهد بود، مناسب تر است.اکبری با بیان اینکه 
فصل بهار، فصل زادآوری علفخواران نیز هست، توضیح داد: با زادآوری علفخواران، طعمه های کوچک 

بیشتر در طبیعت وجود دارند و این موارد از عواملی است که باعث بقای بیشتر توله یوزها می شود.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعالم کرد:

سکونت ۶۰ میلیون ایرانی در مناطق سیل خیز
مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفــت: ۶۰ میلیون نفر از 
جمعیت شهرها و روستاهای کشور در مناطق سیل خیز سکونت دارند که باید در این زمینه چاره اندیشی 
شود.هوشنگ جزی اظهار کرد: میزان فرسایش خاک در ایران ســاالنه ۱۶.۴ تن در هر هکتار است 
درحالی که شاخص جهانی آن ۲.۵ تن در هر هکتار است. وی عنوان کرد: ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه 
منابع طبیعی در معرض فرسایش آبی قرار دارد و این گستره در کشور بسیار باالست و می طلبد در این 
زمینه چاره اندیشی شــود. مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور افزود: فرسایش و از بین رفتن خاک موضوعی مهم تر از، از بین رفتن منابع آبی است اما در کشور 

کمتر به صیانت و حمایت از خاک توجه شده است.

خبر روزبا مسئولان

 ماجرای گرگ های ناژوان به 
کجا رسید؟

گشت زنی ادامه دارد
مدیرکل حفاظت از محیط زیســت اســتان 
اصفهان، دربــاره تالش محیط بانــان برای 
زنده گیــری گرگ های مشــاهده شــده در 
منطقه ناژوان توضیحاتی ارائه داد.احمدرضا 
الهیجان زاده در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، 
با بیان اینکه بیــش از دو هفته محیط بانان 
با تمام انرژی و گشت زنی های شبانه روزی 
درگیر این موضوع مهم برای جلوگیری از بروز 
خسارت های جانی به مردم مناطق محدوده 
صحرای دستگرد و قائمیه )ناژوان( هستند، 
اظهار کــرد: محیط بانان طــی گزارش های 
شهروندان با اسلحه های بیهوشی در مناطق 
مورد گزارش، مستقر شــده اند تا این قالده 
گرگ را با عملیات بیهوشی بتوانند در زیستگاه 
خودش رهاسازی کنند، اما تاکنون موفق به 
مشاهده مستقیم نشــدند.وی افزود: این 
عملیات مهم با تیم ۱۰ تا ۱۵ نفره از محیط بانان 
طی این مدت اجرایی شــده و تاکنون وقت 
و انرژی بســیاری از ماموران گرفته اســت 
و محیط بانانــی که بایــد در مناطق حفاظت 
شــده حضور داشته باشــند، برای حفاظت 
از جان شــهروندان در مناطق مــورد نظر در 
حال گشت زنی هستند.مدیرکل حفاظت از 
محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
گزارش های شــهروندان به محیط زیســت 
حاکی از رؤیت چند قالده گرگ اســت، اما 
تاکنون محیط بانان موفق به مشاهده آن ها 
نشده اند، تصریح کرد: مشاهده این حیوان 
تنها مد نظر مامــوران نیســت، بلکه در یک 
فاصله مناسب باید بتوانیم با اسلحه بیهوشی 
آن ها بیهــوش کنیم.وی گفــت: ماموران به 
محض تماس و گزارش مردم در مناطق مورد 
نظر با اسلحه های بیهوشی حضور داشته اند 
و چندین شب متوالی تا ساعات ۵:۰۰ بامداد 
گشــت زنی کردند و طی این گشــت زنی ها 
تنها روباه و شــغال در آن محدوده مشاهده 
شده و تا این لحظه گرگ رؤیت نشده است، 
به محــض رؤیت قــالده گرگ هــا عملیات 
زنده گیری توسط ماموران انجام خواهد شد.

تداوم خشکی گاوخونی، تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری برای اصفهان و ایران به دنبال دارد؛

تاالب بی آب و مسئوالن در خواب
تصاویر هوایی از گاوخونی حاکی از  ندا سپاهی
خشکی ۱۰۰ درصدی این تاالب بین 
المللی است، مسئوالن محیط زیســت اما می گویند براساس 
پایش های میدانی ۹۸ درصد تاالب خشکیده و ۲ درصد از پهنه 
۴۷ هزار هکتاری گاوخونی در مصب تاالب در ضلع شــمالی آن 
محدوده بند شاخ کنار فقط رطوبت دارد. رطوبتی که حاصل ۱۰۰ لیتر 
در ثانیه زهآب کشاورزی و پســاب فاضالب تصفیه خانه جنوب 
اصفهان است.تاالب بین المللی گاوخونی در سال آبی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ 
از حدود ۹۷۵ میلیون مترمکعب آبی که وارد سد زاینده رود شد، 
هیچ سهمی نداشت و سال آبی کنونی که سه ماه از آن می گذرد، 
با توجه به خالی بودن فعلی ســد، تشــنگی گاوخونی به دست 
فراموشی سپرده شــده و دغدغه و اولویت مسئوالن تامین آب 
آشامیدنی اســت و پس از آن صنعت و کشــاورزی در اولویت 
تخصیص ها قرار می گیرند.حسین اکبری، معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان به 
خبرنگار »مهر« می گوید: متاسفانه خشکسالی و سایر عوامل 
انسانی باعث شده که ذخیره سد زاینده رود در کمترین میزان خود 
باشد و اکنون حجم مناسبی برای رهاسازی ندارد و از این رو در 
ســال جاری تاکنون تصمیمی در خصوص رهاسازی آب برای 

تاالب گرفته نشده است.

سال آبی گذشته، آبی برای گاوخونی رها نشد
وی خاطرنشان می کند: طی یک ســال آبی گذشته متاسفانه 
حقابه ای برای تاالب گاوخونی رهاســازی نشــد با وجود اینکه 
چندین نوبت رهاسازی آب برای کشاورزی در نیمه اول صورت 
گرفت.اکبری با اشــاره به اینکه برای رهاسازی حقابه گاوخونی 
پیگیری شــد، اظهار می کند: تالش ما بر این بود زمانی که برای 
کشاورزی آب رهاسازی شده برای محیط زیست نیز کسری از 
حقابه های کلی که گاوخونی نیاز دارد رهاسازی شود ؛اما متاسفانه 
نشد و اکنون ذخیره سد زاینده رود نیز در حداقل است و برنامه ای 
برای رهاسازی وجود ندارد؛ اما طی یک سال آبی گذشته همانند 
سال های قبل و دو دهه اخیر حقابه ای برای گاوخونی داده نشد.

وی در عین حال می افزاید: باید توجه داشت که محیط زیست با 
دستگاه های دیگر همکاری، مشارکت کارشناسی و علمی دارد و 
نتایج این هم افزایی سبب شــده تا اگر بارش ها و ذخیره سد در 

پاییز و زمستان پیش رو بهبود یابد بتوانیم برای تاالب گاوخونی 
رهاسازی آب را امسال داشته باشیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر اینکه اکنون ذخیره سد در حداقل است، 
اضافه می کند: امید داریم که در ماه های پیش رو میزان بارش ها 
خوب باشــد تا بر اساس داشــته آبی پیگیر حقابه های زیست 
محیطی باشــیم.اکبری درخصوص آبگیری تاالب گاوخونی از 
سیالب مرداد ماه سال جاری، می گوید: به رغم بارش های خوبی 
که در بسیاری از نقاط اســتان اتفاق افتاد متاسفانه در محدوده 
خود تاالب و شــهر اصفهان و باالدســت حوضه قابل توجه نبود 
که به سیالبی منجر شــود که از زاینده رود به گاوخونی برسد؛ اما 
پایش های میدانی و بررســی تصاویر ماهواره ای نشان داد که 
بین هفتم و هشتم مرداد از سمت کوه ســیاه در شمال تاالب و 
گردنه مالاحمد رواناب مختصری حدود یکی - دو ســاعت به 
سمت تاالب جاری شــد که حجم قابل توجهی نبود؛ اما رواناب 
به شمال تاالب رسید.وی می افزاید: همچنین سیالبی با حجم 
بیشتر از سمت شرق تاالب از حوزه یزد و محدوده قلعه خرگوشی 
به سمت تاالب روانه شد که آن هم رواناب موقت بود و از سمت 
جنوب تاالب نیز که رمل و کویر اســت براساس تحلیل تصاویر 
ماهواره ای، روان آب و جریان سیالبی از سمت سد ایزدخواست و 
رودخانه وارد جنوب تاالب شده بود.معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
می گوید: با توجه به اینکه بارندگی های مرداد در محدوده تاالب و 
باالدست حوضه محدود بود، احجام قابل توجهی به تاالب نرسید 
و سیالب ۲ روز بعد تبخیر شد و یا در بستر تاالب فرورفت.اکبری 
خاطرنشــان می کند: بارش های مرداد برای گاوخونی رطوبت 
مختصری داشت که از نظر کمی چون در محل ورودی ها به تاالب 
دستگاه های سنجش نداشتیم، آمار دقیقی نمی توان از میزان 
جریان روان آب های مرداد اعالم کرد؛ اما در مجموع حجم سیالب 

تابستان برای تاالب ناچیز بود.

۹۵ درصد حیات گاوخونی به زاینده رود بستگی دارد
وی درخصــوص تعداد مســیل های فصلــی و زیرحوضه های 
گاوخونی به غیر از رودخانه زاینــده رود، می گوید: مطالعاتی که 
با مشارکت یکی از مراکز علمی و تحقیقاتی استان برای بررسی 

آورده های زیر حوضه های گاوخونی به غیر از رودخانه زاینده رود 
انجام دادیم، نشان داد که حتی اگر شرایط بارندگی ها نرمال باشد 
و ســیالب ها و روان آب هایی با حجم زیاد ایجاد کند، جریانات 
زیر حوضه های گاوخونی به غیر از رودخانه زاینده رود حدود پنج 
درصد است و باالی ۹۵ درصد حیات تاالب گاوخونی به آورد زاینده 
رود وابسته اســت.معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اصفهــان؛ در خصوص امکان 
برنامه ریزی برای هدایت ســیالب ها و روان آب های فصلی از 
زیرحوضه ها به سمت گاوخونی، خاطرنشان می کند: باید توجه 
داشت سهم جریانات زیر حوضه برای گاوخونی ناچیز است و البته 
وقوع روان آب نیز هر ساله نیست.اکبری با اشاره به اینکه تنوع 
گونه ای تاالب گاوخونی و زاینده رود باالست، می افزاید: در سالیان 
گذشته که این حوضه وضعیت آبی خوبی داشت برآوردشده به 
طور میانگین هرساله ۲۰ هزار پرنده از ۱۲۵ گونه مختلف وارد تاالب 
می شده در حالی که اکنون تنوع گونه ای و جمعیت حیات وحش 
در پهنه تاالب کاهش محسوس یافته و کامل صدمه دیده است؛ 
خشکسالی ها و تامین نکردن حقابه ها باعث شده تنوع زیستی 
تاالب گاوخونی خســارت زیادی ببیند و پرندگان به این منطقه 
کمتر مهاجرت کنند یا اگر در پهنه تاالب فرود آیند امید نمی شوند 

و زود گاوخونی را ترک می کنند زیرا آب و زیستگاه نیست.

بارها نیاز آبی گاوخونی را به وزارت نیرو اعالم کرده ایم

آرزو اشــرفی زاده، مدیرکل دفتر حفاظــت و احیای تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه طبق قانون این 
سازمان مکلف به تعیین نیاز آبی تاالب ها و وزارت نیرو موظف به 
تامین آب برای آنهاست، به خبرنگار مهر می گوید: با پیگیری هایی 
که انجام دادیم، نیاز آب محیط زیستی تاالب گاوخونی را بارها طی 
مکاتبات متعدد به وزارت نیرو اعالم کردیم و وزارت نیرو مکلف 
است که برنامه تخصیص خود را بر مبنای شرایط اقلیمی تعیین 

کرده و حقابه به گاوخونی تخصیص دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر هیچ آبی به تاالب 
گاوخونی نرسیده است، خاطرنشان می کند: در سال ۱۳۹۸ نیز 
که بارندگی های شدید داشــتیم و بیش از ۲ هزار میلی متر در 
کوهرنگ بارندگی شد، باز هم به گاوخونی آب قابل توجهی داده 
نشد.اشرفی زاده می افزاید: باید توجه داشت که عالوه بر حقابه 

گاوخونی، آبی باید برای جریان پایداری رودخانه زاینده رود نیز 
وجود داشته باشد زیرا این آب، نیاز آبی پایداری سرزمین است که 
حتما باید تامین شود.مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیســت می گوید: مکاتباتی نیز در این 
زمینه با وزیر نیرو داشتیم، با معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و شــورای امنیت ملی نامه نگاری کردیم و همه این مسائل را به 
دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور ابالغ و اعالم کردیم و اکنون 
وزارت نیرو موظف به تخصیص کامل حقابه تاالب گاوخونی است.

حقابه تاالب گاوخونی فقط در جدول اختصاص داده می شود
همچنین ســعید رحیمی، فرماندار ورزنه درخصوص پیگیری 
تخصیص حقابه زیستی گاوخونی به خبرنگار مهر می گوید: در 
این دوره انتظار داریم وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای اصفهان 
حقابه تاالب گاوخونی را جــدا در نظر گرفته و تامین کند تا آب به 
تاالب برسد نه اینکه فقط حقابه را در جدول مصارف ببیند ؛اما در 
عمل آبی داده نشود.وی تصریح می کند: از شرکت آب منطقه ای 
اصفهان و وزارت نیرو به غیر از حقابه کشاورزان ورزنه، حقابه تاالب 
بین المللی گاوخونی را هم مطالبه می کنیم زیرا با توجه به اینکه 
شهر ورزنه اصفهان در کنوانسیون رامســر به دلیل وجود تاالب 
گاوخونی، عنوان و لوح شــهر تاالبی را دریافت کرده اســت باید 

خیلی از گاوخونی مراقب کنیم و حقابه آن داده شود.
فرماندار ورزنه خاطرنشان می کند: تامین حقابه گاوخونی از این 

حیث اهمیت دارد که این تاالب بین المللی از کنوانسیون رامسر 
خارج نشــود و از خیزش ریزگردهای تاالب که بی تردید باعث 
بیماری های تنفســی و آالیندگی هوای منطقه و شــهر اصفهان 

شده، جلوگیری شود.
به گزارش مهر، بنا به آخرین آمار هواشناســی اســتان اصفهان 
تحلیل شاخص اســتاندارد بارش، تبخیر و تعرق در یک دوره ۱۰ 
ساله تا سال ۱۴۰۰ نشان داد که درجه های خفیف تا بسیار شدید 
خشکسالی بلندمدت بسیاری از مناطق حوضه تاالب گاوخونی را 
فرا گرفته است به گونه ای که ۸۸.۱ درصد از آن درگیر خشکسالی 
بوده و فقط ۱۱.۸ درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و ۰.۲ 

درصد شرایط ترسالی دارد.
بی تردید در خشکیدگی گاوخونی تنها کمبود بارش مقصر نیست. 
تاالبی که تا سه دهه پیش ساالنه با حدود یک و نیم تا ۲ میلیارد 
مترمکعب آب سیراب می شد با بی تدبیری ها خشکید؛ توسعه 
زیرکشــت اراضی در باالدســت زاینده رود در اصفهان و استان 
همجوار و احداث آب بندهایی به نام آبخیزداری برای پمپاژ آب به 
باغات کوهستانی، طرح های انتقال آب از زاینده رود و احداث سد 
بر مسیل های فصلی چون رودخانه ایزدخواست استان فارس که 
از سرشاخه های گاوخونی است، همه و همه سبب شده تا آب از 
گلوی تاالب بین المللی گاوخونی بریده شود. تاالبی که به قدمت 
تاریخ و بیش از پنج هزار ســال به فالت مرکزی ایران حیات و 

تمدن بخشیده است.
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نخستین واکنش »رونالدو« به توافق با النصر عربستان
فوق ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال به توافق با النصر عربستان واکنش نشان داد. او پیامی برای 
پله، اسطوره فوتبال برزیل هم داشت.به نقل از اســپورت، تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار برابر 
سوئیس جشــنواره گل به راه انداخت و توانســت با نتیجه ۶ بر یک به پیروزی دست پیدا کند تا 
مقتدرانه راهی دور بعد شود.کریســتیانو رونالدو در این بازی نیمکت نشین بود. او در دقیقه ۷۲ 
وارد میدان شد و نتوانســت در این پیروزی پر گل، نقشی داشته باشد.رونالدو بعد از بازی گفت: 
بازی بسیار خوبی بود و خوشــحالیم که به پیروزی دســت پیدا کردیم. امیدوارم که همچنان در 
جام حضور داشته باشیم.کریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد جدا شده است و در روزهای اخیر 
رسانه های سرشناس اروپایی از توافق نهایی او با النصر عربســتان خبر دادند که این باعث شد 
تا او واکنش نشــان داد.رونالدو توافق با النصر عربستان را رد کرد و گفت: نه این درست نیست و 
توافقی صورت نگرفته است.او در واکنش به بیماری پله، اسطوره فوتبال برزیل گفت: باید وضعیت 
پادشاه ما پله بهتر شود. این همه آن چیزی است که می خواهیم و امیدواریم که هر چه سریع تر 

او بهبودی خود را به دست آورد.
 

اللیگا با لیگ برتر قابل مقایسه نیست
الدعایه معتقد است که دروازه بان مراکش نه تنها در بازی با اسپانیا بلکه در همه بازی ها مرد اول 
تیمش بوده است.محمد الدعایه، دروازه بان سابق تیم ملی عربستان معتقد است که یاسین بونو، 
دروازه بان تیم ملی مراکش مرد برتر تمام بازی های شیرهای اطلس در جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
بوده و بابت آن از این بازیکن تمجید کرد.او ادامه داد: بونو یک دروازه بان مطمئن برای مراکش در 
جام جهانی ۲0۲۲ است. او مهره ای مطمئن است که تاثیر بسیار باالیی در تیم دارد.این دروازه بان 
بازنشســته فوتبال تاکید کرد: مراکش با اجرای موفق تاکتیک بستن نواحی پشتی، تنها یک گل 

در چهار بازی دریافت کرده که عدد بسیار قابل توجهی به حساب می آید.
الدعایه با تمجید از چند بازیکن مراکش یادآور شد: هماهنگی باالیی بین سایس و آکورد از ابتدای 
جام جهانی تا به امروز شاهد هستیم. امرابط هم با فوتبال جنگنده و پرشور خود توجه مرا به خود 

جلب کرده چون مثل برادرش نورالدین، مردانه بازی می کند و آن را دوست دارم. 
او در پایان گفت: نتایج اسپانیا از جام جهانی ۲014 تا ۲0۲۲ - سه برد، تساوی در یک بازی، پنج 
باخت، ۲0 گل زده و دریافت 1۶ گل، موید این است که ســطح کیفی این تیم در حال نزول است. 
این یک واقعیت است که نسل ژاوی و اینیستا در تیم ملی اسپانیا غیر قابل تعویض است و لیگ 

اسپانیا غیرقابل قیاس با لیگ برتر انگلیس.
 

ستاره غیرمنتظره پرتغال همنشین »پله« شد
زننده ســه گل از شــش گل پرتغال در مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی یک رکورد قدیمی 
را مورد توجــه قــرار داد.گونزالو راموس، مرد شــماره یک تیمش در شــب پیروزی شــش بر 
یک مقابل ســوئیس بود که به صعود پرتغالی بــه مرحله یک چهارم نهایی جــام جهانی ۲0۲۲ 
انجامید. مهاجم ۲1 ســاله باشــگاه بنفیکا فراتــر از آن چه تصور می شــد ظاهر شــد تا با ثبت 
رکوردهایی قابل توجه، جایزه بهتریــن بازیکن میدان را تصاحب کند. راموس در شــب نیمکت 
نشــینی رونالدو به خوبی جــای او را پر کرد و روی چهار گل پرتغال تاثیر مســتقیم داشــت. او 
ســه گل زد و یک پاس گل داده و کلی رکورد تاریخــی را هم جابه جا کرد. رامــوس حاال یکی از 
ســه بازیکن جوان تاریخ جام جهانی اســت که موفق به هت تریک در مرحله حذفی می شــود. 
ستاره جوان پرتغال با زدن سه گل در مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی، جوا ن ترین بازیکن 
تاریخ جام جهانی طی ۶0 ســال اخیر اســت کــه موفق بــه هت تریک می شــود. او همچنین 
 یکی از چهــار بازیکن تاریخ این جام اســت که موفق می شــود با پیراهن تیم ملــی پرتغال در

 هت تریک کند.

خبر  روز

باشگاه استقالل: 

بازی با سپاهان و پرسپولیس باید بدون تماشاگر برگزار شود
باشگاه استقالل به سازمان لیگ درخواست داد تا بازی های برگشت با سپاهان و پرسپولیس مانند 
بازی های دور رفت بدون تماشــاگر برگزار شــود.به دنبال برگزاری بدون حضور تماشاگر بازی رفت 
دیدار استقالل و سپاهان در استادیوم آزادی، باشگاه اســتقالل درخواست داد برای رعایت عدالت 
بین دو تیم بازی برگشت شاگردان مورایس و ســاپینتو هم در استادیوم نقش جهان بدون حضور 
هواداران برگزار شود.از طرفی اکنون هم به دنبال تصمیم سازمان لیگ مبنی برگزاری دربی پایتخت 
بدون حضور هواداران، باشگاه استقالل با ارسال درخواستی از سازمان لیگ خواست، دیدار برگشت 
دو تیم استقالل و سپاهان که در هفته شانزدهم لیگ برگزار خواهد شد هم باید بدون حضور تماشاگر 

برگزار شود.باید دید واکنش مسئوالن سازمان لیگ به این درخواست آبی ها به کجا خواهد رسید.
 

اقدام عجیب یک مدیر فوتبالی؛ خرید خانه خارج از ایران!
فارس نوشت: یکی از مدیران مطرح فوتبال در ایران اقدام عجیبی انجام داده است.در روزهایی که 
خیلی از باشگاه های کشورمان با مشــکالت عدیده مالی روبه رو هستند یکی از مدیران باشگاه های 
مطرح اقدام عجیب و البته جالب توجهی انجام داده اســت.این مدیر نام آشــنا در چند وقت اخیر 
منزلی در دبی تهیه کرده تا به گفته خودش و طبق خواســته خانواده در این شهر خانه دار شود! نکته 
جالب اینجاست که این اتفاق در حالی رقم خورده که خیلی از مدیران فوتبالی شاغل در ایران، مدعی 
هســتند پولی از فعالیت در آن در نمی آورند!در خصوص این مدیر طی چند وقت اخیر صحبت های 
زیادی مطرح شده بود و حاال این مسئله که از سوی او صورت گرفته می تواند حاشیه جدیدی برایش 

به راه بیندازد.
 

ساپینتو و قائدی، امیدی که باقی می ماند
مهدی قائدی همانند محمد محبی از اینکه در لیست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی قرار 
نگرفت، کمی ناراحت است اما در نهایت با این واقعیت کنار آمده و ریکاردو ساپینتو هم در روزهای اخیر 
در صحبت های جداگانه ای که با این دو بازیکن و هم چنین صالح حردانی و حتی مهدی مهدی پور 
داشته، سعی کرده این بازیکنان را برای ادامه مسابقات لیگ برتر از نظر روحی و روانی آماده نگه دارد 
و آنها را متوجه این موضوع مهم کند که فوتبال با هر تصمیمی از سوی کارلوس کی روش ادامه دارد و 

در ترکیب تیم استقالل و تکرار قهرمانی در لیگ برتر کمتر از درخشش ادامه درخشش 
در ترکیب تیم ملی نیست. به خصوص که استقالل تماشاگران 
زیادی دارد.مهــدی قائدی اما این فصــل طی هفته های 
سپری شده در ترکیب استقالل خیلی در امر گلزنی و خلق 
موقعیت گل موفق نبوده؛ اما با این حال یکی از مهره های 
مورد اطمینان ریکاردو ساپینتو در سمت چپ خط حمله تیم 
اســت. این یک تجربه جدید برای اوست به این خاطر که در 
گذشته بیشتر در نقش مهاجم مکمل و بازیکن شماره 10 برای 
استقالل بازی می کرده؛ اما این فصل به نوعی وینگر چپ 
تیم به شمار می رود که در خیلی از بازی ها سعی می کند، 
در دفاع هم مشارکت کند که این برای ریکاردو ساپینتو 
ارزشمند است.پیش بینی می شود ریکاردو ساپینتو 
در دربی هم به مهدی قائــدی اعتماد کند. این مربی 
معتقد است مهدی قائدی هم به زودی نقش تعیین 
کننده ای در بردهای اســتقالل ایفا می کند و در یک 

کالم موقعیت ها را تبدیل به گل خواهد کرد. 

کافه ورزش

توفیق اجباری برای 
»قاسم پور« در آیووا؟

کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد و کامران قاسم پور 
تا پیــش از ایــن قصــدی برای محــک این 
کشتی گیر در وزنی غیر از ۹۲ کیلوگرم در مقطع 
حاضر نداشتند؛ اما به نظر می رسد عدم صدور 
ویزا برای آذرپیرا و کریمی توفیقی اجباری برای 
قهرمان جهان باشد.هرچند کامران قاسم پور طی 
دو مسابقه جهانی اخیر در اسلو و بلگراد قهرمان 
وزن ۹۲ کیلوگرم جهان شــده و حرف اول را در 
حضور همه مدعیان این وزن زده، اما همچنان 
به لحاظ وزنی شرایط مساعدی برای حضور در 
8۶ کیلوگرم دارد.ســال هایی که او پشت خط 
حسن یزدانی ماند و باوجود تکنیک و آمادگی 
فوق العاده اش ملی پوش نشــد نیز به همین 
خاطر بود کــه او بهتریــن وزن را برای خودش 
همین 8۶ کیلوگرمی می دانســت که حســن 
یزدانی نفر اول ایران و مدعی همیشگی طالی 
این وزن جهان محسوب می شد.قاسم پور در 
بلگراد مشخصا در فینال جی دن کاکسی را برد 
که وزنش حداقل ۶-۷ کیلو با او فاصله داشت 
و بالفاصله بعد از جهانی نیز اعالم کرد که دیگر در 
وزن المپیکی ۹۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت؛ 
اما کشتی گیر ایرانی تاکید کرد که در سال ۲0۲3 
هم در همین ۹۲ کیلوگرم مبارزه می کند و بعد از 
مسابقه جهانی سال آینده در مورد تغییر وزنش 
و حضور در وزن المپیکی تصمیم خواهد گرفت.
همین تعلل در تغییر وزن، این شائبه را پیش 
آورد که شاید کامران قاســم پور به جای رفتن 
به ۹۷ کیلوگرم، قصد بازگشــت به 8۶ کیلوگرم 
و رقابت دوباره با حســن یزدانی برای رسیدن 
به دوبنده تیم ملی را داشته باشد با این وجود 
او تصمیم گیــری در این خصوص را به ســال 
آینده موکــول کرد و نام او هم بــرای حضور در 
جام جهانی هم در ۹۲ کیلوگرم رد شد.هرچند که 
اتحادیه جهانی کشتی چند بار در گزارش های 
خود کامران قاســم پور را نماینده ۹۷ کیلوگرم 
ایران عنوان کرد و از رویارویی این کشــتی گیر 
با قهرمان این وزن جهان، کایل اســنایدر خبر 
داد. برخی نیز پیش از اعالم رســمی اســامی 
کشــتی گیران دو تیم ایران و آمریکا، از عالقه 
مندی ایران برای محک قاسم پور مقابل دیوید 

تیلور در وزن 8۶ کیلوگرم خبر داده بودند.

فوتبال جهان

عکس خبر

ادای احترام بازیکن 
مراکشی به مادرش

تصویــری از اشــرف حکیمــی، 
بازیکــن تیــم ملــی مراکش در 
آغوش مادر پس از صعود تاریخی 

این تیم و پیروزی برابر اسپانیا

از شنبه من رییس هستم!
رییس سابق فدراسیون سوارکاری گفت: من از روز شنبه رییس فدراسیون هســتم و هرکار دیگری انجام شود غیر قانونی است.مسعود خلیلی، رییس سابق 
فدراسیون سوارکاری در واکنش به صحبت های سرپرست فدراسیون سوارکاری مبنی براینکه خلیلی به زور وارد اتاق ریاست فدراسیون شده و در نهایت با دخالت 
ماموران پلیس 110 از فدراسیون خارج شده است، گفت: پس از اینکه حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شد، ما طرح شکایت کردیم. دیوان عدالت 
اداری و در نهایت قاضی محترم شعبه جلسه را برای رسیدگی به طرح شکایت ما برگزار کردند، از وکیل بنده و از نماینده وزارت ورزش و جوانان اسنادی را دریافت 
کردند. تقریبا ۲ تا 3 جلسه خدمت قاضی شعبه رســیدیم و دفاعیات ما و دفاعیات وزارت ورزش و جوانان را دید و به این نتیجه رسید که وقتی ۲3 شهریورماه 
سال گذشته خلیلی رییس فدراسیون بوده است، بر اساس اساسنامه رییس مجمع و شخص وزیر نمی توانند برای فدراسیون سرپرست انتخاب کنند، به همین 
دلیل حکم توقف سرپرست فدراسیون از سوی قاضی صادر شد.وی در ادامه افزود: بالفاصله قاضی پرونده به ما گفتند که در محل فدراسیون حاضر شویم، حتی 
وکیل بنده نیز بود، با توجه به دستور قاضی من یک جلسه در فدراسیون حضور پیدا کردم و این موضوع حاشیه ساز شد. با حکم قاضی، بنده رییس فدراسیون 
هستم و از روزی که این حکم صادر شده حیدری دیگر هیچ مسئولیتی در این فدراســیون ندارد، دیوان عدالت اداری روز شنبه سرپرستی حیدری را لغو کرده 

است و او هیچ سمتی دیگر در این فدراسیون ندارد.

ایسنا: سپاهانی ها پروژه خود را برای نیم فصل دوم 
لیگ برتر آغــاز کرده اند.پس از تعطیلــی 18 روزه، 
تمرینات سپاهان از ۲4 آبان شــروع شد. مورایس 
شــاگردانش را برای نیم فصل دوم لیگ برتر آماده 
می کنــد. او در گفت وگو با ایســنا اعالم کــرده بود 
می خواهد ادامه رقابت های لیــگ برتر را با پیروزی 
پشت ســر بگذارد و برای قهرمانی لیگ قدم بردارد.

محمدرضا ساکت، مدیرعامل ســپاهان در رابطه با 
هدف طالیی پوشــان در ادامه عنوان کرد: نمی توانم 
پــروژه نیم فصــل دوم را توضیح دهــم. این پروژه 
به سرپرســتی مورایس آغاز شده اســت. سپاهان 
کمترین جا به جایی را خواهد داشت چون مورایس 

به بازیکنانش اعتقاد قلبی دارد و همه این بازیکنان 
براساس تفکر او انتخاب شده اند.تمرینات سپاهان از 
۲4 آبان در زمین چمن مجموعه باغ فردوس اصفهان 
پیگیری شد و شاگردان مورایس دو دیدار دوستانه 
برگزار کردند. تســاوی بدون گل مقابل ذوب آهن و 
پیروزی 3 بر صفر مقابل ســپاهان نوین حاصل کار 
دیدارهای دوستانه طالیی پوشــان بود. اعضای این 
تیم برای برپایی اردویی هشت روزه راهی تهران شد 
و در این مدت دو بازی دوستانه مقابل پرسپولیس و 
مس رفسنجان برگزار خواهد کرد.اردوی سپاهانی ها 
بدون دو ملی پوش این تیم در حالی پیگیری است. 
پیام نیازمند و رامیــن رضاییان در تاریــخ 1۹ آذر به 

اردوی تیم اضافه می شوند تا مقابل پرسپولیس در 
دیدار دوستانه در ترکیب طالیی پوشان قرار بگیرند. 
شــاگردان مورایــس در هفته دوازدهــم لیگ برتر 
دوشنبه ۲8 آذر باید در انزلی به مصاف ملوان بروند. 
آن ها در حال حاضر با ۲0 امتیاز در رده چهارم جدول 

رده بندی این لیگ قرار دارند.

پروژه مخفی »مورایس« و سپاهان!

 سرمربی ذوب آهن:

عملکرد ایران در جام  جهانی؟ خوب نبودیم 

   تیم ذوب آهن این روزها با هدایت مهدی تارتار تمرینات    
خود را در تعطیالت لیگ برتر و جام جهانی پیگیری می کند. 
ذوبی ها با برگزاری چند بازی تدارکاتی ســعی در حفظ آمادگی خود برای 
شروع مسابقات لیگ برتر را داشته اند و کادر فنی عملکرد بازیکنان خود را 
زیر نظر دارد.مهدی تارتار با دومین ســال حضور خود در جمع گاندوهای 
اصفهانی سعی می کند نتیجه خوب فصل گذشته ذوب آهن را رقم بزند و به 

نوعی در پایان لیگ ۲۲ جزو تیم های باالنشین لیگ لقب بگیرد.

   باید از سبک بازی خودمان برابر انگلیس و آمریکا انتقاد کرد!
سرمربی تیم ذوب آهن در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به رقابت های 
جام جهانی و عملکرد خوب برخی تیم های آســیایی اظهار کرد: تیم ژاپن 
خیلی خوب در جام جهانی ظاهر شــد و درواقع نماینده شایسته ای برای 
آسیا بود که در دیدار آخر برابر نایب قهرمان جهان در ضربات پنالتی حذف 
شد.خیلی خوشحالم که تیم های آسیایی آن قدر رشد داشته اند اما از سبک 
بازی تیم خودمان برابر انگلیس و آمریکا باید انتقاد کرد. درواقع این را باید 
پذیرفت که در جام جهانی خوب نبودیم و انتقادپذیر باشــیم.نکته جالب 
توجه درباره بازی ژاپنی ها این بود که با آنکه سزاوارانه از مسابقات حذف 
شــدند، اما از هواداران خود عذرخواهی کردند. این درس بزرگی است که 
یک مربی آن قدر شجاعت داشته باشد که ســر تعظیم برابر هوادار فرود 

بیاورد. قطعا برای من مربی این درس اســت که باید همیشــه به هوادار 
احترام گذاشت.

   برزیل، مدعی اصلی قهرمانی است
وی درباره قهرمان احتمالی جام جهانی تصریح کرد: اگر برزیلی ها اسیر 
حواشی نشوند و به قول فوتبالی ها کارشان را ســاده پیش ببرند و برای 
قشــنگی بازی نکنند، فکر می کنم می توانند مدعی اصلی باشند. در کنار 
آن ها آرژانتین و فرانســه تیم های خوبی هســتند.البته فرانسه تیمی با 
ساختار مناسب و دفاع منظم اســت. فکر می کنم به غیر از آلمان که هیچ 
فوتبال دوستی انتظار نداشت از مسابقات حذف شود، دیگر تیم های مدعی 
در دور حذفی هستند و بحق در این مرحله حضور دارند.باید از سبک بازی 

خودمان برابر انگلیس و آمریکا انتقاد کرد.

   مهم ترین درس جام جهانی برای ما VAR است!
تارتار درباره سیستم کمک داور ویدئویی و کمک زیاد آن با داوران جام جهانی 
خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مهم ترین درسی که باید از این جام جهانی 
بگیریم، اهمیت باالی تکنولوژی VAR اســت. هیــچ تیمی به ناحق باال 
نمی رود و هیچ تیمی هم از گردونه رقابت ها کنار نمی رود.همه چیز درست 
و عادالنه انجام می شود. این موضوع درس بزرگی برای مسئوالن فوتبال 

ما بود که هرچه سریع تر به دنبال این تکنولوژی باشند و آن را به کشورمان 
بیاورند چراکه این موضــوع واقعا در تصمیمات داوران تاثیرگذار اســت.
بازیکنان و مربیان نیز باید هرچه زودتر با تکنولوژی فوتبال همراه شوند. 
برای خودم این جام جهانی خیلی جالب توجه بــود که چطور کمک داور 

ویدئویی تاثیرگذار است؛ نمونه بارز آن هم صحنه گل ژاپن به اسپانیا بود.

   سعی کردیم بازیکنان را در شرایط مسابقه قرار دهیم
وی با اشاره به آخرین وضعیت تیم ذوب آهن و آمادگی برای لیگ برتر 
تصریح کرد: با توجه به وقفه ای که در لیگ افتاد، دو هفته ای را به بازیکنان 
اســتراحت دادیم. بعد از آن تمرینات خود را شــروع کردیم و سه بازی 
تدارکاتی انجام دادیم.طی دیدار نخست به مصاف سپاهان نوین رفتیم، 
سپس با تیم سپاهان دیدار داشــتیم و درنهایت با گل گهر بازی کردیم. 
سعی کردیم بازیکنان را در شرایط مســابقه قرار دهیم و از شرایط بدنی 
خوب دور نشویم. کار تیم را این روزها پیش می بریم.چند مصدوم داریم 
که دست ما را واقعا از اول فصل خالی کردند. بازیکنانی همچون سعید 
باقرپسند و مسعود ابراهیم زاده مشغول مداوای خود هستند. از طرفی 
سجاد آشــوری در دیدار آخر لیگ دچار پارگی همسترینگ شد و او نیز 
مشغول درمان مصدومیتش است. امیدوارم تا شروع مسابقات با تیم 

کامل دوباره وارد لیگ برتر شویم.

اگر برزیلی ها اسیر حواشی نشوند و به قول فوتبالی ها 
کارشان را ساده پیش ببرند و برای قشنگی بازی نکنند، 
فکر می کنم می توانند مدعی اصلی باشند. در کنار 
آن ها آرژانتین و فرانسه تیم های خوبی هستند.البته 

فرانسه تیمی با ساختار مناسب و دفاع منظم است



مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مطرح کرد:

استفاده از تجربیات گذشتگان در مرمت پایانه های 
مسافربری اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: در بازسازی، مرمت، نگهداری و 
به روز کردن پایانه های مسافربری شــهرداری و در فعالیت های عمرانی از تجربیات مدیران گذشته 
استفاده می کنیم.به گزارش ایمنا، ابوالفضل توکلی همزمان با ایام سی ویکمین سالگرد تاسیس پایانه 
مسافربری کاوه با »علی امامی« اولین مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
و مجری احداث پایانه کاوه، جی، زاینده رود و صفه دیدار و گفت وگو کرد.وی، نام این مدیر شــهری را 
در سازمان پایانه ها به عنوان یکی از معماران اصلی و چهره های شــاخص سازمان پایانه ها دانست و 
گفت: پایانه کاوه به عنوان پایانه نمونه مســافربری در سطح کشور و یک میراث گران بهای شهری، به 
طور شاخص مرهون خدمات مدیران قبلی است.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: اصفهان شایسته بهترین خدمات در سطح کشور است، بر این اساس ادامه دهنده 
راه مدیران خادم گذشته هستیم، در این راستا تاکنون مدیریت سازمان پایانه ها به نحوه مطلوب این 
میراث را حفظ کرده اســت.وی، علی امامی را چهره ماندگار سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان دانست و گفت: در آینده ای نزدیک بنا به پیشنهاد اعضای کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل 
شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور مدیران عالی شهری از این مدیر خادم، تجلیل شایسته به عمل 
خواهد آمد.وی با توجه به تجربه و مطلع بودن امامی از روند ساخت پایانه ها و پیشکسوت بودن وی در 
این عرصه، او را به عنوان مشاور افتخاری سازمان منصوب و تصریح کرد: در بازسازی، مرمت، نگهداری و 
به روز کردن پایانه ها و فعالیت های عمرانی از تجربیات این مدیر الیق استفاده می کنیم.در این دیدار علی 
امامی، اولین مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان نیز گفت: همدلی و همکاری 
مردم و مسئوالن وقت باعث احداث پایانه ها شد.وی با اشاره به ارائه خدمات خوب و شایسته پایانه 
کاوه در عرصه سفرهای برون شهری طی این سال ها اظهار کرد: ثمره تالش ما با مدیریت خوب مدیران، 
طی سال های مختلف هنوز به خوبی پابرجا و حفظ شده است.این مدیر سابق شهری خاطرنشان کرد: 
قبل از احداث پایانه ها جلسات متعددی با افراد متخصص و صاحب نظر شهر داشتیم تا بتوانیم بهترین 
مکان یابی را داشته باشیم.امامی یکی از عوامل موفقیت ســازمان پایانه ها را طی سال های گذشته، 
خودگردان بودن و مستقل بودن سازمان دانست و گفت: سعی کردیم در روند ساخت پایانه ها، در مراحل 
طراحی و اجرای فضاهای موجود دقت الزم را داشته باشــیم و در ارتباط مکان های سرویس دهی و 
استقرار شرکت های مسافربری و تنوع خدمات، مولفه های متنوعی را در نظر بگیریم.علی امامی، از 
سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۲، به عنوان اولین مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 

خدمت و در این مدت پایانه های کاوه، صفه، جی و زاینده رود را احداث کرد.
 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه برای رفع اشکاالت سامانه »اصنو«
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه سامانه 
اصنو )سرا ۱۰( یک سیستم نوپاســت، گفت: هر برنامه جدیدی در ابتدا با ضعف هایی روبه رو است، 
بنابراین با برگزاری جلسات و تشــکیل کارگروه های ویژه در حال برطرف کردن ایرادهای آن هستیم.
رسول میرباقری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره مشکالت سامانه اصنو )سرا ۱۰( اظهار کرد: یکی از 
سیاست های شورای ششم در جهت شفاف سازی و تسهیل فرآیندهای الکترونیکی بوده است.وی با 
بیان اینکه سامانه اصنو )سرا ۱۰( یک سیستم نوپاست، افزود: هر سیستم و برنامه جدید در ابتدای کار 
با ضعف هایی روبه رو است، بنابراین با برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه های ویژه در حال برطرف کردن 
ایرادهای آن هستیم.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: قطعی اینترنت باعث نارضایتی برخی شهروندان شده است که با هماهنگی سازمان فاوا و شرکت 

پشتیبان در حال برطرف کردن این مشکل هستیم.

خبر  روزاخبار

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

تشکیل مجمع و دبیرخانه 
باغ های پرندگان کشور در اصفهان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان از تشکیل مجمع 
و دبیرخانه باغ های پرنــدگان در اصفهان خبر 
داد و گفت: تقویت فرهنگ نگهداری و پرورش 
پرنده هــای خانگی و شــهری جهــت ایجاد 
کسب وکارهای خرد و خانگی در راستای کمک 
به رشــد اقتصاد خانواده در دستور کار، تبیین و 
اجرای برنامه های آینــده دبیرخانه قرار خواهد 
گرفت.مهدی قائلی اظهار کــرد: در یکی از مهم 
ترین بندهــای بیانیه پایانی نشســت دو روزه 
باغ های پرندگان کشور به عنوان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای این همایش تخصصی به تصویب 
و امضای مدیران و مسئوالن باغ های پرندگان 
رســید، تشــکیل مجمع و دبیرخانــه باغ های 
پرندگان کشــور مورد تاکید قــرار گرفت.وی با 
اشاره به برگزاری کارگروه های چهارگانه تخصصی 
در این گردهمایی افزود: بــا برنامه ریزی های 
انجام شده، مســئوالن و کارشناسان باغ های 
پرندگان پس از حضور در کارگروه های تخصصی 
تغذیه، پرورش و نگهداری، بهداشــت، سالمت 
و درمان و بحث و بررســی پیرامون معضالت و 
مسائل مطروحه به اجماع نظر در بیانیه مشترک 
رسیدند.وی با اشاره به هدف گذاری بلند مدت 
نخســتین نشســت مدیران باغ های پرندگان 
تصریح کرد: حمایت و مســاعدت همه جانبه 
دســتگاه های ذی ربط از باغ هــای پرندگان، 
لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان مرتبط 
با معضالت ویژه باغ هــای پرندگان، هم افزایی 
و همکاری بین این مراکــز تفریحی در انتقال 
تجارب و دانش کارشناســان داخلی و خارجی 
و مشارکت در امور کارشناسی، احداث و اجرای 
باغ های پرندگان جدید از جمله محورهای این 
بیانیه بوده است.قائلی با تاکید بر ایفای نقش 
شهروندی و رسالت اجتماعی باغ های پرندگان 
خاطرنشــان کرد: تقویت فرهنــگ نگهداری و 
پرورش پرنده های خانگی و شــهری در جهت 
ایجاد کسب وکارهای خرد و خانگی در راستای 
کمک به رشد فرهنگ و اقتصاد خانواده به عنوان 
یکــی از رویکردهای جدید باغ هــای پرندگان 
در دســتور کار، تبیین و اجرای برنامه های آتی 

دبیرخانه قرار خواهد گرفت.
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 دیدار شهردار اصفهان با سرکنسول جمهوری اسالمی
 ایران در کاپان

رییس اداره بین الملل شهرداری اصفهان گفت: شــهردار اصفهان با سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران در کاپان دیدار و درباره گسترش روابط میان دو شهر اصفهان و کاپان گفت وگو کرد.

ســید امین مرتضوی اظهار کرد: شــهر 
کاپــان )قاپان(، مرکز دومین اســتان 
بزرگ کشــور ارمنســتان ازنظر وسعت 
اســت که با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار 
نفر از حیث سوق الجیشــی برای ایران 
اهمیت زیادی دارد.وی افزود: پانزدهم 
آذر، نخســتین سرکنســول جمهوری 
اسالمی ایران در شــهر کاپان به دیدار 
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان، آمد 
و حول محور مســائل مرتبط میان دو 

شهر اصفهان و کاپان و گســترش روابط میان آنها گفت وگویی انجام شد.رییس اداره بین الملل 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: در حاشــیه این دیدار، مرتضی عابدین ورامین، نخستین 
سرکنسول جمهوری اســالمی ایران، از محله جلفا در اصفهان بازدید کرد و در جلسه ای با حضور 

شورای خلیفه گری اصفهان و جمعی از تجار اصفهانی مرتبط با کشور ارمنستان حضور یافت.

رییس شورای اسالمی شهر:

 عموم مردم باید در اجرای پروژه های شهری سهیم باشند
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت شــهری باید در اجرای پروژه های مشارکتی 
در سطح محالت از نقطه نظرات مردم، معتمدان و نخبگان شهر بهره مند شوند تا مردم احساس 

کنند که در اداره شهر سهیم هستند.
محمد نورصالحی اظهار کرد: رونق بخشی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر به خصوص 
مناطق محروم مهم ترین سیاســت این دوره مدیریت شــهری اســت؛ در این راستا مشارکت 
سرمایه گذار بخش خصوصی در سطح مناطق محروم شهر در ســال ۱۴۰۲ به تعداد کافی و مورد 
نیاز محقق خواهد شد.وی تصریح کرد: در راســتای برقراری گفت وگوهای میدانی بین مسئوالن 
شهری و آحاد مردم به شهرداری اصفهان پیشنهاد اســتفاده حداکثری از نظرات مردم داده شد 
که امیدواریم برنامه ریزی آن از ســوی شــهرداری انجام و پیشــنهادات نخبگان شهر در اجرای 

پروژه ها محقق شود.
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: مدیریت شــهری باید در اجرای پروژه های 
مشارکتی در سطح محالت از نقطه نظرات ساکنان و مردم منطقه بهره مند شود تا مردم احساس 

کنند که در اداره شهر سهیم هستند.
نورصالحی خاطرنشــان کرد: معتقدیم عموم مردم به ویژه صاحب نظران و نخبگان شــهر باید در 
اجرای پروژه های شهری ســهیم باشــند و نظرات آنها در اجرای پروژه های اعمال شود، زیرا به 
طور حتم زمانی که مردم در پروژه های توسعه شهری سهیم باشــند، همکاری و همراهی بهتری 
با مسئوالن شهر خواهند داشت.وی با بیان اینکه در دوره ششــم مدیریت شهری ارتباط بهتری 
با آحاد مردم برقرار شده است، اظهار کرد: مدیریت شــهری عزم جدی دارد که در سال آینده نیز 
با شناســایی کمبودها و رفع آن ها به مناطق کم برخوردار رســیدگی بیشتری داشته باشد.رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت شــهری برای خدمت گزاری 
 به مردم اظهار امیدواری کرد: آنچه نیاز نوجوانان و جوانان امروز اســت بــا احداث این پروژه ها 

تامین شود.

با مسئولان

 بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه 12 شهرداری با 200 میلیارد تومان اعتبار؛ 

منطقه ۱۲ بر مدار توسعه

نهمین برنامه »به احترام مردم اصفهان« چهارشــنبه شانزدهم آذرماه با 
محوریت بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان 
برگزار شــد؛ در این برنامه مجموع پروژه های افتتاح شده و آغاز فعالیت، 
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در 
مراسم بهره برداری از پروژه های منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به معضل ترافیک شهرک امیرکبیر احداث خیابانی جدید در این شهرک به 
منظور دسترسی راحت تر صنعتگران به محل کار خود و کاهش بار ترافیکی 
این محدوده در دستور کار این منطقه قرار گرفت.وی افزود: در این راستا 
خیابان صنعتگران در شــهرک امیرکبیر به متراژ ۵۵۰ متر و عرض ۲۸ متر 
با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان تملک و احداث شــده است.رسالت 
تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکالت منطقه ۱۲، ترافیک سنگین خیابان 
امام خمینی )ره( است، زیرا بیشتر سفرها در این خیابان ابتدای صبح به 
مقصد خیابان امیرکبیر و توسط صنعتگران انجام می شود.وی ادامه داد: بر 
این اساس مدیریت شهری تصمیم گرفت خیابان های متعددی به منظور 
تسهیل در دسترسی صنعتگران به خیابان امیرکبیر ایجاد کند که از آن جمله 
می توان به احداث خیابان جدید در شهرک امیر کبیر اشاره کرد.رسالت با 

بیان اینکه این خیابان در سه فاز پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: 
احداث این خیابان در شهریورماه سال آینده در سه فاز انجام و به شهرک 
مهدیه ختم می شــود و تاکنون نیز ۴۵ میلیارد تومان برای آزادسازی آن 
هزینه شده است.وی اضافه کرد: به موازات خیابان صنعتگران نیز موضوع 
احداث خیابان زرین به طول یک کیلومتر و عرض ۳۶ مطرح شــده است 
که بخشی از آزادسازی های آن انجام شده و تا سال آینده تکمیل می شود، 
احداث این خیابان نیز در کاهش بار ترافیکی این محدوده موثر خواهد بود 
و دسترسی صنعتگران را به خیابان امیرکبیر تسهیل خواهد کرد.مدیر منطقه 
۱۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت شهرک امیرکبیر دفع 
آب های سطحی است که در این راستا از سال گذشته تاکنون ۱۵۰۰ متر کانال 

دفع آب سطحی با هزینه ای بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال احداث شده است.
رسالت با بیان اینکه اتصال خیابان امیرکبیر سوم به بزرگراه معلم به طول 
۳.۵ کیلومتر و تعریض این خیابان از دیگر اقدامات انجام شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: خیابان امیرکبیر ســوم یکی از مسیرهای شریانی مهم 
منطقه اســت که همواره تصادفات زیادی در آن رخ می داد، بر این اساس 
اقدامات اصالحی از جمله تعریض خیابان و آســفالت آن از نوع سرباری 

پلیمری جدید با اعتبار ۱۲۰ میلیــارد ریال انجــام گرفت.مدیر منطقه ۱۲ 
شهرداری اصفهان با اشاره به اتصال پارک مادر به بوستان نگین به وسعت 
۱۰ هزار مترمربع گفت: یکی از مشکالت شــهرک نگین، وجود زمین های 
خاکی بود که در این راســتا برای رفع این مشــکل اتصال بوستان مادر به 
بوستان نگین برنامه ریزی شد.وی با بیان اینکه هزینه تملک و احداث این 
پروژه ۲۶ میلیارد تومان است، افزود: کلنگ طرح توسعه بوستان مادر در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به زمین زده شد و در این مدت نیز عملیات عمرانی پروژه 

به سرعت انجام شد و امروز در اختیار شهروندان این منطقه قرار گرفت.

  رویکرد جدید مدیریت شهری بر افتتاح پروژه های محله محوری
رســالت تصریح کرد: از جمله ویژگی های این پارک می توان به کاشــت 
درختان و چمن های گرمســیری بــا گونه هایی با نیاز آبی کم اشــاره کرد.

مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان در بخش دیگر سخنان خود در مراسم 
رسمی افتتاح پروژه های منطقه ۱۲ در ورزشگاه مشارکتی نگین نیز اظهار 
کرد: منطقه ۱۲ شهرداری از بزرگ ترین مناطق شهری اصفهان محسوب 
می شود که دارای ۱۰ محله و جمعیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر است.وی ادامه 
داد: منطقه ۱۲ به وسعت ۸۲۰۰ هکتار یکی از مهاجرپذیرترین مناطق شهری 
اصفهان محسوب می شود.رســالت با اشــاره به رویکرد جدید مدیریت 
شهری بر افتتاح پروژه های محله محوری تصریح کرد: بر این اساس بالغ 
بر ۱۰ پروژه به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومــان در قالب پروژه های محله محوری 
افتتاح می شــود.وی تاکید کرد: یکی از پروژه های مشارکتی که در سطح 
منطقه ۱۲ اجرا و افتتاح شــد، ورزشگاه نگین به متراژ ســه هزار مترمربع 
اســت که برای تملک و احداث آن بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان هزینه شــده 
است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در این پروژه که 
با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته ، مشارکت شهرداری در عرصه 
تملک و صدور پروانه ســاختمانی ۳۶ درصد و ۶۴ درصد ســهم مشارکت 
بخش خصوصی اســت.وی اظهار کرد: ورزشگاه مشــارکتی نگین در سه 
طبقه احداث شده که شــامل بخش های تجاری، قســمت های ورزشی 
و فرهنگی است.رســالت با بیان اینکه در زیر زمین ســاختمان ورزشگاه، 
اســتخری به منظور آب درمانی طراحی و همچنین سالن بدنسازی اجرا 
شــده اســت که به زودی پس از دریافت مجوز، افتتاح می شــود، گفت: 
 رویکرد جدید مدیریت شــهری رونق پروژه های مشــارکتی در ســطح 

محالت است.

   طرح توسعه پارک مادر در شمال اصفهان به بهره برداری رسید

در این برنامه همچنین طرح توســعه پــارک مادر در شــمال اصفهان به 
مساحت ۱۰ هزار مترمربع به بهره برداری رســید. با اتصال بوستان مادر به 
بوستان نگین که با هزینه ۲۶ میلیارد تومان انجام شد، دسترسی شهروندان 
منطقه به دو بوستان افزایش و سطح دسترسی ها تسهیل می شود.همچنین 
بوستان محلی عارف به مساحت هزار متر مربع در خیابان نگارستان با هزینه 
بالغ بر ۹ میلیارد تومان و بوستان پارســایی به وسعت ۱۲۰۰ مربع در محله 

شهرک نگین با هزینه ۱۲ میلیارد تومان تملک و احداث شده است.

امام جمعه شمال شــهر اصفهان گفت: بیشترین 
اماکن عمومی شهر در اختیار شهرداری قرار دارد، 
بنابراین این مراکز به ویژه در شــرایط سیاســی و 
اجتماعی امروز کشور، باید بستری برای گفت وگو 
با اقشــار مختلف مــردم و جهاد تبیین باشــد.به 
گزارش خبرنگار ایمنا، حجت االسالم سیدروح ا... 
فیاض در مراسم بهره برداری از پروژه های منطقه 
۱۲ شــهرداری اصفهان ضمن قدردانی از اقدامات 
مدیریت شهری اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم، 
یک توفیق الهی است، بنابراین امیدواریم پروردگار 
این توفیــق را از آنها ســلب نکند تا آنهــا بتوانند تا 
آخرین نفس بــه مردم خدمت رســانی کنند.وی 
با اشــاره به اصول حکمرانی اســالمی گفت: زمان 

تحقق جمهوری اســالمی و بعد از آن به همه دنیا 
اعالم کردیم که با الگوی حکمرانی اسالمی جامعه 
را اداره می کنیم، در این الگو مسئول، خادم مردم 
است و خدمت به مردم را یک افضل و کرامت الهی 
می داند.امام جمعه شمال شهر اصفهان ادامه داد: 
در این دوره از مدیریت شــورا و شهرداری به تعبیر 
رهبری مردم در اصفهان رایحــه خوش خدمت را 
استشمام کردند، چراکه مسئوالن شهری شبانه روز 
در حال جهاد و خدمت رسانی به مردم هستند.وی 
با تاکید بر اینکه مســئوالن جامعه اسالمی باید در 
بین مردم حضور یابند و با آنها مراوده کنند، تصریح 
کرد: ارتباط مســئوالن با مردم به ویــژه در مناطق 
محروم باید بیشــتر باشد.حجت االســالم فیاض 

اظهار کــرد: محله هایی در منطقــه ۱۲ وجود دارد 
که زیبنده نظام اسالمی نیســت که بعد از گذشت 
۴۴ ســال از انقالب اختالف بین دو محله در یک 
منطقه وجود داشته باشــد؛ در این راستا تعامل و 
مراوده با مردم به ویژه در مناطق محروم می تواند 
از شدت مشکالت بکاهد و احساس بی عدالتی و 
بی توجهی را در میان مردم برطرف کند.امام جمعه 
شمال شــهر اصفهان با بیان اینکه ارتباط مسئوالن 
شهری با مردم خوب اســت اما باید بیشتر شود، 
گفت: مسئوالن استانی و شهری باید ارتباط چهره 
به چهره همراه با الفت با مردم داشــته باشــند و 
بخشی از آالم آن ها را تسکین دهند.حجت االسالم 
فیاض اظهار کرد: بیشترین اماکن عمومی شهر در 
اختیار شــهرداری قرار دارد و الزم است این مراکز 
به ویژه در شرایط سیاسی و اجتماعی امروز کشور، 
بســتری برای گفت وگو با اقشــار مختلف مردم و 
جهاد تبیین باشــد.وی خاطرنشــان کرد: ترویج 
فرهنگ پهلوانی و ورزش های باســتانی در کشور 
یک ضرورت است و شهرداری می تواند با توجه به 
این عرصه، در جهت توسعه هویت ملی و دینی گام 
بردارد.وی تاکید کرد: جهاد تبیین این نیســت که 
من برای طلبه ها و بســیجی برای بسیجیان حرف 
بزند؛ یک ســوی جهاد تبیین عموم مردم هستند. 
باید با اقشــار مختلف مردم صحبت کنیم و با یک 
برنامه منسجم فرهنگی گفت وگوی عمومی در شهر 

را تحقق بخشیم.

امام جمعه شمال شهر اصفهان مطرح کرد: 

استفاده از ظرفیت اماکن عمومی شهر برای گفت وگو با مردم

همایش 
استاندارد روابط 

عمومی ایران
همایش اســتاندارد روابط 
عمومی ایران بــه میزبانی 
مرکــز آمــوزش علمــی 
کاربردی ســازمان همیاری 
اســتان  شــهرداری های 

اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

عکس: ایمنا
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معاون توسعه فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: حدود 640 
واحد فناور در این شهرک فعال است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش 

بنیان و ایجاد اشتغال در کشور و استان ایفا می کنند.
احســان یزدیان افزود: از بین واحدهای فناور مســتقر در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، 108 واحد در رشــد مقدماتی، 214 شرکت در مراکز رشد 

فناوری و 31۹ شرکت در پارک های علم و فناوری فعالیت دارند.
وی، تعداد شــرکت های دارای مجوز دانش بنیان مســتقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان را حدود 225 شــرکت اعالم و اضافــه کرد: در مجموع 
حدود هشت هزار و 400 نفر در این واحدها و شــرکت های فناور مشغول به 
کار هســتند.یزدیان با بیان اینکه واحدهای فناور مســتقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان، گام های بلندی در مســیر صــادرات محصوالت خود 
برداشــته اند، خاطرنشــان کرد: میزان صادرات آنها در سال گذشته به بیش 
از 50 میلیون دالر رســید.وی به مجموعه اقدامات شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان برای حمایت از شرکت های فناور اشاره کرد و گفت: توسعه زیست بوم 
فناوری، جذب سرمایه گذار و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( و 

کمک به اخذ مجوزها از جمله این اقدامات است.
وی همچنین شناسایی نیازهای شــرکت های فناور برای توسعه محصوالت 
و تجاری سازی آنها و جذب سرمایه گذار برای مشــارکت در طرح های این 
شرکت ها را از جمله حمایت های شهرک علمی و تحقیقاتی از واحدهای فناور 
عنوان و اضافه کرد: نمی توان حدی برای این کار قائل شد زیرا هرچه بیشتر 

بتوانیم سرمایه گذار جذب کنیم، بهتر است.
معاون توسعه فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با تاکید بر اینکه 
شرکت های دانش بنیان برای توســعه محصوالت و خدمات فناورانه خود، 
نیازمند ســرمایه گذاری هســتند، گفت: با وجود تالش های انجام شده اما 

حجم سرمایه گذاری در این بخش، کمتر از نیاز فناوری کشور است.
وی ادامه داد: برخی از صنایع بزرگ کشور به این بلوغ رسیده اند که نیازهای 
خود را از طریق صنایع داخلی برطــرف کنند؛ اما هنوز تعدادی از صنایع بزرگ 

هم آنطور که باید از ظرفیت شرکت های داخلی استفاده نمی کنند.
یزدیان از جمله دالیل این موضوع را وجود اســتانداردهای ســخت گیرانه و 
نبود فرهنگ حرکت به سمت شــرکت های دانش بنیان برای بهبود فرآیند و 
تولید در بین برخی از صنایع دانســت و تصریح کرد: موضوع استانداردهای 
سخت گیرانه بیشــتر به تامین قطعات بازمی گردد؛ اما در برخی موارد نیز به 
بهبود فرآیندها و ساختارها نیاز داریم که شرکت های دانش بنیان ما ظرفیت 

خوبی در این زمینه دارند.وی یکی از این موارد را استفاده از هوش مصنوعی 
در بسیاری از صنایع دانست و خاطرنشان کرد: شرکت هایی به ویژه در صنعت 
فوالد با بهره گیری از هــوش مصنوعی موفق به افزایــش تولید در برخی از 

بخش ها شدند.
وی تاکید کرد: الزم است همه صنایع و سازمان های کشورمان به این بلوغ و 
آگاهی برســند که می توان با راه حل های فناورانه و خالقانه، مسائلی مانند 

تولید، مصرف انرژی و حفظ محیط زیست را بهبود داد.
یزدیان با اشاره به اینکه ارتباط خوبی با صنایع فوالد برای استفاده از ظرفیت 
واحدهای فناور مســتقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وجود دارد، 
افــزود: در بخش های دیگــری مانند پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، توانیر، 
تجهیزات پزشکی و امنیت غذایی نیز این ارتباط به خوبی شکل گرفته است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان موسس مراکز 
رشــد و پارک های علم و فناوری در کشــور و یکی از زیرمجموعه های وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت اجرایی خود را از سال 1380 به طور جدی 

با راه اندازی نخستین مرکز رشد آغاز کرد.
گردش مالی واحدهای فناور مســتقر در این شــهرک حدود 14 هزار و 800 
میلیارد تومان اســت.اصفهان به عنوان اســتان پیشــرو در راه اندازی مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری که نخســتین زمینه های رسمی شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان را به وجود آورد، حدود 10 درصد از واحدهای فناور و 

دانش  بنیان کشور را در خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.

شهرداری فالورجان در راستای تامین رفاه شــهروندان و به منظور نوسازی 
و استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری 
اقدام به خرید چهار دستگاه اتوبوس و یک دســتگاه ون بالغ بر 20 میلیارد 
تومان کرده است که تا پایان ســال جاری تحویل و جهت خدمت رسانی به 

شهروندان فهیم و والیت مدار مورد استفاده قرار می گیرد.
شــهردار فالورجان با بیان اینکه شــهرداری ها در نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به اینکه از اعتبارات دولتی استفاده نمی کنند به دنبال 
ارائه خدمات شایسته به شهروندان هستند، خاطر نشان ساخت: از ابتدای 
ســال تاکنون بالغ بر 570میلیارد ریال از بودجه شهرداری فالورجان وصول 
شده که این مهم نشــانگر این است که با توجه به مشــکالت اقتصادی که 
شهرداری های شهرهای ایران به دالیل مختلف با آن مواجه هستند، مسیر 

شهرداری فالورجان برای تدوین بودجه کامال صحیح بوده است.
محمدعلی عزیزی با بیان اینکه بودجه سال جاری شهرداری زودتر از زمان 
قانونی وصول شده است، اظهار داشت: شــهرداری ها خدمات گوناگونی به 

شهروندان ارائه می دهند و تالش مجموعه مدیریت شهری فالورجان در این 
است که فالورجان شهری امن، زیبا، با امکانات دردسترس همراه با توسعه 

پایدار برای زندگی هر چه بهتر و بیشتر شهروندان باشد.
شهردار فالورجان، ارائه خدمات شایسته به شهروندان را رسالت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری دانست و تصریح کرد: شهرداری نهادی عمومی و متعلق 
به شهروندان است و این مشارکت حداکثری شهروندان در اداره امور شهر و 
تامین هزینه ها نشأت گرفته از حس تعلق شهروندان به شهر است که به تبع 

آن پروژه های عمرانی، خدماتی و زیربنایی نیز اجرا می شود.
محمدعلی عزیزی در ادامه افزود: بودجه 1401 شــهرداری فالورجان با 5۹ 
درصد افزایش نسبت به سال 1400 بالغ بر564.280.500 ریال پیش بینی 
شــد که از این میزان 55 درصد عمرانی و 45 درصد جاری است و پس از 
تصویب شورای اسالمی شــهر به عنوان نقشه راه در دســتور کار شهرداری 

فالورجان قرار گرفت.
شــهردار فالورجان با اشــاره به مطالبه بحق شــهروندان در امور عمرانی و 

خدماتی ادامه داد: تکمیل و تجهیز 
پروژه های نیمه تمام شــهری، تمرکز بر تعریف پروژه هــای کالن از جمله 
ســاختمان تجاری_اداری، ســالن اجتماعات خیابان مالصدرا با رویکرد 
ارتقای کیفیت در فضــا و منظر شــهری و مهم تــر از آن افزایش تعامالت 
اجتماعی و شــهروندی از اهم اهداف مدیریت شهری است که به جد آن را 

دنبال خواهد کرد.
محمدعلی عزیزی با بیان اینکه طی هشــت ماه گذشــته حقــوق کارکنان 
و مطالبــات پیمانکاران شــهرداری فالورجــان به  موقع پرداخت شــده تا 
معیشــت آنها به مخاطره نیفتد، گفتــه هایش را خاتمــه داد و عنوان کرد: 
تحقق 100 درصدی بودجه شــهرداری فالورجان طی هشــت ماه در ســایه 
سار تدابیر اتخاذ شده، شــناخت صحیح معاونین و کارمندان شهرداری از 
وضعیت موجود و تالش شــبانه  روزی آنان برای کســب درآمدهای پایدار 
 و همچنین تعامل و همراهی اعضای شــورای اسالمی شــهر با شهرداری

 بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در مراسم معارفه معاون منابع 
انسانی و تحقیقات و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری ، شکوفایی روز 
افزون این صنعت را در ارتقای بهره وری و تغییر ساختار سازمانی دانست.حسین 
اکبریان، نیروی انسانی متخصص و متعهد را  سرمایه اصلی هر شرکتی و سازمانی  
دانست و اعالم کرد: باید مسئوالنی که در معاونت منابع انسانی مشغول به فعالیت 
هستند با سعه صدر و خوش رویی، پاسخگوی نیازهای بحق و قانونی متقاضیان 
باشــند.وی، ارتقای بهره وری را مســتلزم برنامه ریزی دقیق و مناسب در جهت 
استفاده از توان ، تخصص و دانش نیروی انسانی برشمرد و عنوان کرد: مسئوالن 
امر باید با شناسایی و استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان مسیر  شکوفایی 
صنعت آبفا را در استان اصفهان بیش از پیش فراهم کنند.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان، بهره مندی از توان جوانان را گره گشای بسیاری از مشکالت برشمرد و عنوان 
کرد: عرصه فعالیت را باید بیش از گذشته برای جوانان مهیا کرد چرا که دیدگاه جدید 
و به روز جوانان خوش فکر موجب  بهبود مستمر کارها و ارتقای سطح خدمات می 
شود.اکبریان، مشارکت نیروی انســانی جوان را در تصمیم گیری ها مهم ارزیابی 
کرد و خاطر نشان ساخت: آبفای استان اصفهان بر فعالیت جهادی مبتنی بر دانش 

تاکید بسیار دارد و این مهم حاصل نمی شود مگر از توان تخصصی جوانان متعهد و 
خوش فکر بیش از پیش استفاده شود.در ادامه این مراسم مجتبی قبادیان، معاون 
پیشین منابع انسانی وتحقیقات آبفای اســتان اصفهان به  فعالیت های صورت 
گرفته  در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت:سعی شد که وظایف محوله به نحو 
احسن انجام گیرد که در وهله اول رضایت خدا و سپس رضایت متقاضیان حاصل 
شود این درحالیست که با ادغام شــرکت های آب و فاضالب شهری  و روستایی 
نه تنها یکپارچگی نیروی انسانی در آبفای استان اصفهان انجام گرفت بلکه تغییر 
وضعیت ایثارگران و نیروهای غیر رسمی مشمول همچنان در دستور کار قرار دارد.
سپس کاظم جعفری، معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری  آبفای 
استان اصفهان به برخی از برنامه های خود در این بخش اشاره کرد و گفت: چشم 
اندازی برای مدیریت هزینه و افزایش درآمد دردستور کار قرار گرفته  ونیز برنامه 
های مدونی در زمینه جذب سرمایه برای توسعه فعالیت های عمرانی آبفا طراحی 
و پیاده سازی شده است.گفتنی اســت؛ در این مراسم مجتبی قبادیان به عنوان 
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری و کاظم جعفری به عنوان 
سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان معرفی شدند.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

۶۴۰ واحد فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعال است
شهردار فالورجان خبر داد:

تحقق 1۰۰ درصدی بودجه شهرداری فالورجان تا پایان آبان ماه سال جاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  مطرح کرد:

اصالح ساختارسازمانی؛ گام موثری در ارتقای بهره وری  و  شکوفایی 
روزافزون صنعت آبفا

معاون بهره برداری فوالد مبارکه از سهم 8 درصدی این شرکت در تولید ناخالص 
داخلی در بخش صنعت کشور خبر داد و گفت: این شرکت از ابتدای بهره برداری تا 

پایان آبان ماه سال جاری 141 میلیون تن فوالد خام تولید کرده است.
غالمرضا سلیمی با بیان اینکه عملکرد گروه فوالد مبارکه نقش موثری در پیشبرد 
اقتصادی و تامین نیازهای صنایع کشور دارد، افرود:در این مجموعه 125 میلیون 
و 500 هزار تــن کالف گرم و 30 میلیــون و 300 هزارتن انواع محصوالت ســرد و 

پوشش دار تولید شده است.

وی تصریح کرد: رشد چشــمگیر تولید در شش ماهه اول ســال جاری در فوالد 
مبارکه حاکی از تحقق اهداف کالن شرکت است که به رغم افزایش محدودیت های 
مصارف انرژی در خطوط به  دست  آمده ؛ به گونه ای که  طی دو ماه نخست سال 
جاری، عالوه بر رکوردهای پیاپی ثبت شــده در فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت و مجتمع فوالد سبا و همچنین در گروه فوالد مبارکه، بعد از 12 سال رکورد 

احیای مستقیم شماره یک و بعد از سه سال رکورد خط نورد گرم ارتقا یافت.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه از تامین حداکثــری نیاز کارخانه های داخلی و 

پیشگیری از التهاب بازار به عنوان یکی از اســتراتژی های اصلی این شرکت یاد 
کرد و افزود: رویکرد فوالد مبارکه همواره افزایش بهره وری و استفاده حداکثری 
از ظرفیت های خطوط تولید در راستای پاسخ گویی به نیازهای کمی و کیفی بازار 

داخل بوده است.
به گفته وی، هم اکنون عالوه بر روند روبه رشــد تولید و عبور از ظرفیت اسمی در 
بعضی از خطوط، محصوالت جدیدی نیز طراحی و تولید شده است که از آن جمله 
می توان به تولید تختال فوالد زنگ نزن به روش ریخته گری مداوم برای نخستین 
بار در کشور، کالف گرمMS-API- X52 مخصوص تولید لوله های انتقال نفت 
و گاز ترش، ورق الکتریکی نیمه آماده M470 جهت اســتفاده در ســاخت فوالد 
الکتریکی غیرجهت دار نیمه آماده و ورق گالوانیزه استحکام باال S 250 GD ، گرید 

YC 340ویژه صنایع خودروسازی و ورق آجدار شطرنجی اشاره کرد.

سلیمی افزود: روند روبه رشــد تولید در فوالد مبارکه حاصل کار گروهی و انجام 
اقدامات اســتراتژیک و اثربخش در واحدهای تولیدی و پشتیبانی است که با 

تعریف و اجرای پروژه های متعددی انجام شده است.
وی از توسعه کوره پیش گرم شماره 3 جهت بهبود کیفیت و مصرف گاز و راه اندازی 
واحد VOD مجتمع فوالد سبا با تکیه بر دانش فنی کارکنان به عنوان بخش مهم 

دیگری از دستاوردهای اخیر شرکت خبرداد.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه درباره برنامه های در دســت اجرای این شرکت 
در نیمه دوم ســال 1401 تصریح کرد: با طرح ریزی پروژه های مختلف و انجام 
پیش بینی هــای الزم در حوزه منابع عــالوه بر تحقق برنامه شــش ماهه دوم و 
ساالنه در تالشیم تا از ظرفیت اسمی 7.2 میلیون تن ساالنه ریخته گری مداوم 

عبور کنیم.

بر اســاس آمارهای ســازمان پزشــکی قانونی، در شش 

ماهه اول ســال ۱۴۰۱، ۲۲۴ نفر در پی مسمومیت با گاز 

مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. این سازمان 

اعالم کرده که دراین مدت، چهار استان  تهران، خراسان 

رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان بیشترین آمار مربوط 

به مرگ خاموش را به خود اختصاص داده اند.

سهم ۸ درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلی صنعت کشور

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست
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