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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
 100 درصد مساحت استان اصفهان درگیر کم آبی است

معیِن بی معین مانده!

در رویداد »شهرگاه«؛ هم اندیشی 
دانشگاه و مدیریت شهری با موضوع 
»مالی، اقتصادی و سرمایه انسانی« 

مطرح شد

بدنه مدیریت 
شهری آگاهانه 
حرکت می کند

»آتشکده نطنز«
بنای فاخر دوره ساسانی
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 67 دستگاه آمبوالنس اصفهان
 از چرخه عملیات خارج شده است

اختصاص بیش از 400 میلیارد ریال 
برای تامین قیر در استان اصفهان

 کارگران همچنان مشغول کارند! 
 به بهانه اجرای طرح بازرسی ضربتی از کارگاه های پرخطر در کشور 

که همزمان در استان اصفهان نیز درحال انجام است؛

خیابان های 
اصفهان، دیوارهای 

صوت شکن زنده دارد

نهادهای نظارتی، 
تعزیرات را سرگرم 

 پرونده های 
کوچک نکنند

شهرداری برای رفع 
مشکل طرح های 

معطل مانده، اقدام کند  قلم قرمز »تاج« روی نام «کی روش«
 با انتخاب یک گزینه
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تجدید آگهی مزایده عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف: 1424693

شهرداری مبارکه در نظر دارد امالک زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند پس از نشر آگهی جهت شرکت در مزایده به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت »ستاد« مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و سامانه تدارکات الکترونیک دولت »ستاد« تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/10/01 

جهت  دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 با حضور اعضای کمیسیون عالی، معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

7- هزینه درج آگهی با برندگان مزایده خواهد بود.

 

قیمت پایه کارشناسی از متراژ متر مربعپالکنوع ملک
آدرس ملکسپرده شرکت در مزایده- ریالقیمت کل ریالقرار هر متر مربع- ریال

زمین با 
کاربری 
صنعتی

56/12417/919/000/00021/761/190/0001/090/000/000
مبارکه- مجتمع 

صنعتی خیام 56/22416/729/000/00021/750/480/0001/090/000/000

57/22383/479/000/00021/451/230/0001/070/000/000

 آگهی مزایده اجاره یکساله بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 
شهرداری قهدریجان 

محسن صدرالدین کرمی- شهردار قهدریجان  م الف: 1424804

شهرداری قهدریجان قصد دارد طبق ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز 197-6 مورخ 1401/08/16 شورای اسالمی شهر، بهره برداری از مرکز مکانیزه معاینه 

فنی خودروهای سبک شهرداری را در قالب اجاره برای مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه ستاد ایران به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا باالترین قیمت پیشنهادی خویش را با در نظر گرفتن شرایط ذیل در سامانه ستاد ایران ثبت نمایند.

1- شرکت کنندگان باید دارای صالحیت تائید شده از دفتر فنی استانداری اصفهان باشند.
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را بنمایند.

3- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 168/000/000 ریال )یکصد و شصت و هشت میلیون ریال( به حساب سپرده شماره 0224161331006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه قهدریجان 
واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده شرکت در مزایده تهیه و اصل فیش یا ضمانتنامه را در پاکت الف قرار داده و عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ایران، به 

صورت حضوری پاکت الف را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
4- پیشــنهاد دهندگان باید تا قبل از پایان وقت اداری روز 1401/10/8 پاکت الف: محتوی تصویر فیش واریزی سپرده فوق الذکر یا ضمانت نامه بانکی  معادل آن، پاکت ب: 
شامل اسناد مزایده و مدارک فنی شرکت کننده )طبق بند 2 فرم پیوست شرایط فنی مزایده( که به تایید ایشان رســیده باشد وپاکت ج: شامل فرم شرکت در مزایده )اعالم 

قیمت( را در سامانه ستاد ایران ثبت و بارگذاری نمایند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز 1401/10/10 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت که در محل شهرداری تشــکیل می شود، باز و قرائت می گردد. حضور پیشنهاد 

دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگی قبلی در این کمیسیون بالمانع می باشد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده یا مشروط، مبهم و یا مخدوش باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد داد.
7- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8- برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 % کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به شماره حساب 0224161331006 شهرداری نزد بانک ملی 
شعبه قهدریجان واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این معامله در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول

اصفهان همیشه در زمان وقوع حوادث به استان های دیگر امدادرسانی و کمک کرده است؛ در زلزله بم پنج هزار واحد و در زلزله 
بروجرد )سال 1385( 12 هزار واحد مسکونی ساخت. تامین کانکس و امدادرسانی نیروهای امداد و نجات اصفهان در زلزله سرپل 
ذهاب استان کرمانشاه و بازسازی 3 هزار واحد مسکونی در این منطقه از دیگر اقدامات یاری رسان اصفهان بوده؛ همچنین در سیل 
لرستان 2 هزار واحد مسکونی بازسازی کرد و در سیل خوزستان، یک ماه برای تخلیه آب و کمک رسانی در محل مستقر بود و در سیل 
استان هرمزگان از سال گذشته تاکنون از اصفهان همچنان در دو شهرستان میناب و رودآب برای بازسازی 700 واحد مسکونی حضور 
دارند.استان اصفهان در سیل مرداد ماه امسال نیز برای کنترل سیل در یزد و تخلیه آب از 20 واحد مسکونی با ارسال نیروی امدادی و 
تجهیزات کمک رسانی کرد. اصفهان در چهارمحال و بختیاری نیز به مدت یک ماه امکاناتی از جمله بیش از 20 دستگاه تانکر آبرسان و 
پنج کیلومتر لوله جهت کنترل آبرسانی ارسال کرد. اصفهان در کم آبی همدان و رفسنجان ده ها تانکر آبرسانی اعزام کرد و در سیل 

امامزاده داوود تیم آنست )سگ های تجسس( هالل احمر اصفهان برای کمک رسانی اعزام شد و ... 
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 معدوم سازی بیش از یکصد کیلوگرم فرآورده های دریایی
 با عالئم فساد اولیه در شهرستان اردستان

رییس شبکه دامپزشکی اردستان از عموم شهروندان درخواست کرد از خرید فرآورده های خام دامی 
فاقد هویت و بدون تایید سازمان دامپزشکی اکیدا خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 
مراتب را سریعا از طریق تلفن سراسری1512 اعالم کنند.ســعید راعی، ضمن اعالم این خبر گفت: در 
راستای برخورد قاطع با تهدید کنندگان سالمت جامعه و همچنین ارتقای بهداشت عمومی و تامین امنیت 
غذایی شهروندان و به دنبال گزارش مردمی مبنی بر فعالیت یک دستگاه خودروی سواری غیرمجاز حمل 
آبزیان که اقدام به فروش ماهی و میگو در شهر زواره شهرســتان اردستان کرده بود، کارشناسان شبکه 
دامپزشکی شهرستان با حضور درمحل و بازرسی از محموله عالئم  اولیه فساد را تشخیص داده که پس از 
اخذ دستورمقام قضایی بخش زواره، خودروی مذکور توسط نیروی انتظامی توقیف و به پارکینگ  منتقل 
شد.وی افزود: کلیه محموله توقیف شده به وزن بالغ بر یکصد کیلوگرم میگو و ماهی گرم دریایی معدوم 

و از چرخه مصرف خارج  شد و پرونده متخلف جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال  شد.

کشف محموله 1۵2 کیلوگرمی مواد مخدر در شهرضا
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف 152 کیلو تریاک و حشیش و دستگیری 
یک متهم در عملیات یگان تکاوری اصفهان خبر داد.سرهنگ مهرداد فراشی گفت: در راستای طرح 
مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با ســوداگران مرگ، ماموران یگان تکاوری اصفهان مستقر در 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شــهرضا، حین کنترل خودرو های عبوری به یک 
دستگاه خودرو پژو ۴۰5 مشکوک و جهت بررســی آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران پس از 
هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از این خودرو پرداخته و موفق به کشف ۸۹ کیلوحشیش و ۶۳ 
کیلو تریاک از داخل خودرو شدند.معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در 
این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی 
تحویل داده شد.این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر همواره و 
با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود و به شهروندان توصیه می کنیم هرگونه اخبار و اطالعات خود 

پیرامون این موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند.  
 

جان باختن مرد جوان بر اثر گاز گرفتگی در لنجان
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از فوت یک نفر بر اثر استفاده از 
بخاری بدون دودکش در شهرستان لنجان خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۹:25 دقیقه حادثه 
مسمومیت با گازCO، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه بالفاصله ماموران امدادی 
115 به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه به علت استفاده از بخاری بدون دودکش در خیابان 
بســیج بجگرد فالورجان، رخ داده بود.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی استان 

اصفهان خاطرنشان کرد: یک مرد ۳5 ساله بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد.
 

کشف کاالی پزشکی احتکار شده در خمینی شهر
انواع کاال های پزشــکی که در یک انبار در خمینی شــهر دپو و احتکار شــده بود کشف و جمع آوری 
شد.فرمانده انتظامی خمینی شهر گفت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به همراه بازرسان 
اداره صنعت و معدن شهرســتان در بازرســی از این انبار تعداد ۳۰۰ هزار قطعه کاالی پزشکی شامل 
ماسک، ژل و محلول ضدعفونی کننده سرسوزن و چسب آنژیوکت کشف کردند.سرهنگ غالمرضا 
براتی افزود: کارشناسان ارزش کاال های مکشوفه را 2میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.وی گفت: 

در این زمینه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
 

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان تیران و کرون مطرح کرد:

تندتر شدن چرخ گردشگری در  تیران و کرون

چرخ صنعت گردشگری شهرستان تیران و کرون با وجود ظرفیت خاص و 
بالقوه، آهســته می چرخد که با ریل گذاری و اصالحات، روبه توسعه و رشد 
است.فاصله ۴5 کیلومتری تا مرکز استان و مرکزیت در مسیر تردد به غرب 
اصفهان و شهرکرد و خوزستان باعث شده که موقعیت جغرافیایی متفاوتی 
را برای تیران و کرون ایجاد کند و ساالنه حجم باالیی از ترددها در جاده های 
این شهرستان رقم می خورد.حجم باالیی از مســافر و گردشگر از روزهای 
پایانی هفته و تعطیالت سال به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های 
گردشگری طبیعی در این خطه تردد و اسکان دارند.ظرفیت های تاریخی 
این شهرســتان هم حائز اهمیت بوده، اما کمتر شناخته و یا معرفی شده و 
این هم سومین مولفه کارساز برای شکل گیری صنعت گردشگری به حساب 
می آید.ظرفیت قلعه تاریخی در حیات وحش و پارک ملی قمیشلو، خانه های 
قدیمی و سنتی، شهر زیرزمینی، قلعه های سر به فلک کشیده، طبیعت بکر، 
هوای پاک، مســاجد و حمام تاریخی، کوچه باغ و درهای سنگی منحصر 
به فرد همه مصادیق پتانسیل گردشگری بوده که در سطح ملی و بین المللی 
کم نظیر هستند.گردشگری در تیران و کرون یکی از سه محور اقتصادی این 
شهرستان به شــمار می رود که بخش خصوصی هم در ایجاد اقامتگاه ها و 
توسعه این صنعت وارد شده و با هم افزایی بین بخشی شاهد تالطم خوبی 
در این حوزه خواهیم بود.کرونا، نبود برنامه ریزی های قبلی، بی توجهی به 
صنعت گردشگری، نگرش مدیریتی، نبود آشــنایی و آگاهی در بین مردم 
برای سرمایه گذاری در این حوزه از جمله موانع پیش روی چرخ گردشگری 
در این منطقه است.مدیریت شهرستان از چند سال گذشته توان خود را برای 
تقویت این صنعت به کار گرفت که در مسیر توسعه با بحران کرونا روبه رو شد 
که البته این چالش در سطح کشور بسیاری از برنامه ریزی ها را تحت تاثیر 

قرار داد، اما دوباره حرکت ها آغاز و شاهد هم افزایی در این حوزه هستیم.

جذب سرمایه گذار  برای صنعت گردشگری
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تیران 
و کرون با برشمردن ظرفیت های فعال در حوزه گردشگری این شهرستان 
به ایسنا گفت: موقعیت جغرافیایی و پتانســیل فعال طبیعی، مذهبی، 
کشاورزی و تاریخی توانسته سرفصل های متعددی از گردشگری شامل 
تاریخی، طبیعی، سالمت، کشاورزی و مذهبی را رقم بزند.محسن مظاهری 
افزود: سرمایه گذاران برای رونق این صنعت وارد شــده اند و با بازسازی 
خانه های قدیمی و رونق بوم گردی چالش اســکان که در گذشته حلقه 
مفقود صنعت گردشگری بود، رفع شد.وی ادامه داد: در حال حاضر یکصد 
تخت اقامتی در خانه های بوم گردی این شهرستان فعال شده و با وجود 
دیگر سرمایه گذاران این ظرفیت توســعه می یابد.مظاهری با بیان اینکه 
هم افزایی خوبی بین دستگاه های اداری برای رونق گردشگری رقم خورده، 
خاطرنشان کرد: فرش قرمز برای سرمایه گذاران در تیران و کرون پهن شده 
و با چنین اقدامی شاهد اتفاقات خوبی برای آینده این صنعت خواهیم بود.

تشکیل میز برنامه ریزی تخصصی گردشگری در مدیریت شهری
شــهردار تیران و کرون با اشاره به پتانسیل گردشــگری در این شهر، گفت: 

با وجود ترددهای زیــادی که در جاده های این شهرســتان رقم می خورد و 
فرصت های گردشــگری فعال، میز برنامه ریزی تخصصی گردشــگری در 
شهرداری تشکیل شــده و موضوعات مربوط به این صنعت دنبال می شود.

حســن حجتی با بیان اینکه بحث و تبادل نظر پیرامــون چالش ها، موانع، 
فرصت ها و زمینه های همکاری برای توســعه صنعت گردشــگری اهداف 
تشــکیل این میز تخصصی است، تصریح کرد: جلســه گفت وگوی بخش 
خصوصی و دولتی در حوزه گردشگری با محوریت این میز انجام می شود.

وی ادامه داد: فعاالن و ســرمایه گذاران گردشگری در این نشست ها نیازها 
و دغدغه ها را بررسی و مدیریت شــهری در حد توان و ماموریت اداری خود 
موضوعــات را پیگیری می کند.به گفته شــهردار تیران و کرون، بخشــی از 
فصل های گشایش موانع پیش روی صنعت گردشگری باید در سطح استانی 
دنبال شــود که این موضوع هم با هم افزایی بین بخشی پیگیری می شود.

وی یادآورشد: عزم خوبی در مدیریت شهرستان تیران و کرون برای توسعه 
گردشگری وجود دارد و باید تشکیالت مردم نهاد هم سهم خود را ایفا کنند.

همکاری نهادهای اداری با سرمایه گذاران بخش خصوصی
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار تیران و کرون با اشاره به استقبال از 
سرمایه گذاری در صنایع پاک این شهرستان به ایسنا، گفت: حفظ هوای پاک 
اهمیت خاصی دارد که بیشترین سرمایه گذاری ها در صنایع نوین، کشاورزی 

و گردشگری خواهد بود.به اعتقاد امیر عرب، صنعت گردشگری نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی شهرستان خواهد داشــت که همکاری بین بخشی و 
نهادهای اداری برای پاسخ به نیازهای سرمایه گذاران وجود دارد.وی ادامه 
داد: موانع پیش روی صنعت گردشگری رفع خواهد شد و در کارگروه تسهیل 

شهرستانی به صورت ویژه به این دسته از دغدغه ها پرداخته می شود.

گنجینه گرانبهای طبیعی، فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری
فرماندار تیران و کرون با اشاره به مناطق بکر طبیعی این شهرستان به ایسنا 
گفت: گنجینــه گرانبهای طبیعی مثل قلعه تاریخی قمیشــلو و داالنکوه، 
فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری بوده که با رعایت قوانین و همکاری 
حفاظت محیط زیست رقم خواهد خورد.علی محمدی کیا افزود: نگرش 
خوبی در دوره جدید مدیریت حفاظت از محیط زیست استان اصفهان به 
وجود آمده و امکان تحقق گردشگری طبیعی و بهره گیری از ظرفیت های 
قلعه تاریخی قمیشلو وجود دارد.وی ادامه داد: هم افزایی بین بخشی رقم 
خورده و انتظار است تا دستگاه های خدمات رسان شهرستان در این مسیر 
همکاری داشته و به توسعه گردشگری کمک کنند.فرماندار تیران و کرون 
خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از محورهای مهم اقتصادی این شهرستان 
محسوب می شود و کم توجهی در گذشته باعث شده کمترین بهره برداری 

از این پتانسیل صورت بگیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۷5۰ 
متر از احداث تونل خوانسار به اتمام رسیده و ۴5۰ 
متر باقی مانده آن نیز دارای ۸5 درصد پیشــرفت 

فیزیکی است.
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در خصوص آخرین وضعیت اجرایی تونل 
خوانســار اظهار کرد: راه و تونل خوانســار در هفت 
کیلومتری جاده خوانسار به بویین میاندشت واقع 
در ارتفاعات جنوب غربی خوانســار و در کوه های 
پنج پنجه، در ارتفاع دو هزار و ۷۰ متری از ســطح 

دریا قرار دارد.
وی افزود: این پروژه یکی از پروژه های شــاخص 

راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
است که ارتباط بین شهرستان خوانسار با شهرستان 
بویین میاندشــت را با توجه بــه راه صعب العبور 

موجود، تسهیل می بخشد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
وجود گردنه کوهســتانی با شــیب تند در مســیر 
خوانســار بــه بویین میاندشــت عالوه بــر ایجاد 
خسارات گاهی جانی، در زمســتان ها بارش برف 
شدید موجب بسته شدن این جاده و مختل شدن 

عبور و مرور می شود.
وی ادامه داد: در فصل تابســتان نیز شــیب زیاد 
این مســیر موجب کندی در حرکت و فشار زیاد به 

خودروهای عبوری از این جاده می شود.
قاری قرآن بیان کرد: تمامی این موارد و مشکالت 
از دالیل توجیهی احداث راه و تونل خوانســار بوده 
که تکمیل آن موجب کوتاه شدن مسیر خوانسار به 
بویین میاندشت و رشــد اقتصادی منطقه با توجه 
به وجود صنایع کوچک در خوانسار و نیاز زنبور داران 
به دشت های بویین و میاندشت و فریدن می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

 پیشرفت فیزیکی 4۵0 متر باقی مانده تونل خوانسار 
به ۸۵ درصد رسید

فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان از رفع تصرف فوری زمینی به ارزش 1۰۰ میلیارد ریال در شهرستان کاشان خبر داد.سرهنگ امیرسعید باقری 
گفت: با تالش و دقت کارکنان فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان اصفهان، اراضی ملی به مســاحت 2۰ هزار مترمربع از چنگال زمین خواران خارج و به 
بیت المال بازگردانده شد.وی اضافه کرد: به دنبال رصد و پایش مستمر اراضی ملی و دولتی استان اصفهان توسط عوامل یگان حفاظت اراضی، اطالع از یک 

مورد تعرض به اراضی ملی شهرستان کاشان حاصل و بالفاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
 فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه ارزش این زمین رفع تصرف شــده 1۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: این یگان با اجرای 
اقدامات ویژه، ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض به اراضی دولتی و ملی، با قاطعیت با ســودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به بیت المال را 

دارند، برخورد می کند.

خبر روزرفع تصرف 100 میلیارد ریالی اراضی ملی در کاشان

عکس خبر 

گشایش نمایشگاه 
کوچه های بنی هاشم 

در شهرضا
بــه مناســبت ایــام فاطمیــه، 
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم 
در شهرضا گشایش یافت. در این 
نمایشگاه وقایع زندگی حضرت 
زهــرا )س( از هنــگام ازدواج 
بــا حضــرت علــی )ع(، واقعه 
غدیرخم تا رحلت پیامبر )ص( 
و وقایع بعد از آن در قالب نمونک 

به تماشا گذاشته شده است. 

آغاز به کار ستاد برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی جوان 
شاهین شهر

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر از برگزاری دومین جشنواره فرهنگی 
ورزشی جوان در این شهر هم زمان با میالد حضرت علی اکبر)ع(، خبر داد. سید رسول هاشمیان ایجاد 
وفاق و پیوند میان اعضای خانواده را از مسئولیت های اجتماعی نهادهای مردم محوری نظیر شهرداری ها 
دانست و اظهار کرد: دومین جشنواره فرهنگی ورزشی جوان با رویکرد متفاوت و متشکل از فعالیت های 
فرهنگی، هنری و ورزشی با بهره مندی از کارشناســان اجتماعی و روانشناسی در راستای ایجاد پیوند 
خانوادگی، نشاط اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت جویی شهروندان، در نواحی شش گانه شاهین شهر 
برگزار خواهد شد. وی، هدف از برگزاری این جشنواره را نه قهرمان پروری بلکه پیوند اجتماعی، مشارکت 
باالی خانوادگی، ایجاد ارتباط صمیمی در بســتر ورزش، تحرک و پویایی برشــمرد و افزود: اثر بخشی 
فعالیت های فرهنگی اجتماعی در جامعه باید عالوه بر خالقیت، هوشمندانه نیز باشد. بر همین اساس 
برای تبیین و حفظ ارزش های ایرانی اسالمی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی از تئاترهایی با رویکرد 
اجتماعی و بهره مندی از کارشناسان و سخنران های سالمت روان و جامعه در این جشنواره استفاده خواهد 
شد.هاشمیان با بیان اینکه اعضای ستاد برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی جوان، سازمان فرهنگی، اداره 
آموزش و پرورش، ناحیه مقاومت بسیج، نواحی شش گانه شهرداری و اداره ورزش و جوانان هستند، 
خاطرنشان کرد: در محالت مختلف شهر، سرمایه های ورزشی، پیشکسوتان و قهرمانان ساکن  بوده و 
ضروری است برای نهادینه ســازی فرهنگ تکریم، تجلیل و قدردانی در نسل های جوان از طریق تمام 

بسترهای آگاهی بخشی و اطالع رسانی نظیر بنر، بروشور و فضای مجازی به شهروندان معرفی شوند.
 

فرماندار ویژه کاشان:

 معرفی ظرفیت ها، کاشان را به مقصد نهایی گردشگران 
تبدیل می کند

فرماندار ویژه کاشان گفت: ظرفیت های گردشــگری کاشان بی نظیر است که معرفی این ظرفیت های 
ارزشمند، این شهرستان را به مقصد نهایی سفر گردشــگران و مسافران تبدیل می کند.محمدشریف 
زارعی در حاشیه بازدید از یک واحد گالب گیری ،افزود: ظرفیت های کاشان در حوزه های مختلف طبیعی، 
فرهنگی و مذهبی، بی شمار و قابل عرضه و اتکاست، اما این تنوع کم نظیر در منطقه کمتر شناخته شده 
و به همین دلیل کاشان بیشتر به عنوان شهرسان بین راهی در محورهای تهران - اصفهان انتخاب می 
شود.وی اظهار کرد: اگر جاذبه های فرهنگی، گردشگری، تاریخی، طبیعی و مذهبی و زیارتی کاشان به 
درستی معرفی شود، این منطقه به عنوان مقصد نهایی سفر گردشگران در بخش های مختلف انتخاب  
خواهد شد.فرماندار ویژه کاشان بیان کرد: کارآفرینان در کاشان به عنوان نیروی انسانی کارآمد و خالق، 
بزرگ ترین سرمایه جامعه بوده و بیشــتر فعاالن عرصه صنعت این منطقه، ســرمایه گذار نبوده بلکه 
کارآفرین هستند که با عشق به دیار خود در راستای توسعه و آبادانی کاشان گام برمی دارند.زارعی گفت: 
نقش شایسته کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کاشان موثر بوده و در این حوزه 

یار و معین دولت هستند.
 

بهسازی اورژانس سرم درمانی کاشان به علت فرسودگی
سرپرســت معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، فرســودگی را علت بهســازی اورژانس 
سرم درمانی کاشان عنوان کرد.عباس آزادی با بیان اینکه از نظر کارشناسان قدمت زیاد این بنا مانع از 
ارائه خدمات درمانی شده، گفت: شهروندان می توانند تا پایان بهسازی این مرکز به بیمارستان نقوی در 
خیابان آیت ا...کاشانی مراجعه کنند.مرکز اورژانس سرم درمانی در سال 1۳۳۸ به همت  نیکوکار  سالمت 
شادروان حاج محمود فقیهی نراقی ابتدا به عنوان زایشگاه احداث و سپس بر حسب نیاز درمانی شهر 

تغییر کاربری داده شد.

بامسئولان

 مدیر شبکه بهداشت و درمان
 اردستان خبر داد:

ثبت 160 مورد حیوان 
گزیدگی در اردستان 

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
اردســتان گفت: در ســال جاری تاکنون 1۶۰ 
مورد حیوان گزیدگی در شهرســتان گزارش 
شــده که ۹2 مــورد آن مربوط به ســگ ها و 
۶1 مورد گربه بوده است.حســن ذبیحی در 
جلسه مدیریت بحران شهرستان با موضوع 
بیماری هاری، اظهار کرد: بیماری هاری ناشی 
از گزیده شدن انسان توسط یک حیوان هار 
رخ می دهد و با افزایش گزارش موارد حیوان 
گزیدگی در شهرســتان روبه رو هستیم.وی 
افزود: به دلیل اینکه از هار بودن حیوان مطلع 
نیستیم، برای جلوگیری از هاری، به هر فردی 
که توسط حیوانات مورد گزش قرار می گیرد، 
بالفاصله واکسن هاری تزریق می شود، چراکه 
به محض بروز هاری در انسان، امکان درمان 
وجود ندارد و مرگ حتمی است.مدیر شبکه 
بهداشــت و درمان اردستان با اشــاره به آمار 
حیوان گزیدگی در ســال گذشــته، تصریح 
کرد: سال گذشــته 122 مورد حیوان گزیدگی 
گزارش شده که ۸1 مورد آن توسط سگ های 
بالصاحــب، 2مورد گــرگ، 2 مورد شــغال و 
۳۷ مورد گربه گزارش شــده اســت.ذبیحی 
با بیان اینکه بیشــترین آمار حیوان گزیدگی 
در شهرستان اردســتان مربوط به سگ های 
ولگرد است، خاطرنشان کرد: در سال جاری 
تاکنون 1۶۰ مورد حیوان گزیدگی در شهرستان 
گزارش شده که ۹2 مورد آن مربوط به سگ ها 
و ۶1 مورد گربه بوده است.وی تاکید کرد: اگر 
کسی که توسط حیوان هار دچار گزش شده 
باشــد، به موقع به مرکز درمانی مراجعه کرده 
و تحت درمان قرار گیرد، در ۹۹ درصد موارد از 
بروز بیماری هاری در او پیشگیری می شود. 
مشکل ما این است که تعدادی از افراد دچار 
حیوان گزیدگی به علت عدم توجه به این امر 
یا به مراکز درمانی مراجعــه نمی کنند یا دیر 
مراجعه می کنند و یا تعداد دفعات مناســب 
برای دریافت واکسن را رعایت نمی کنند و دچار 

بیماری هاری می شوند.

اخبار کو�تاه

استان



دوشنبه 21  آذر  1401 /  17  جمادی االول  1444  /  12  دسامبر   2022 / شماره 3696 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: 
نهادهای نظارتــی مانند اصناف، جهاد کشــاورزی 
و بازرســی صمــت، شــعب تعزیرات را ســرگرم 
پرونده های کوچک نکنند و به دنبال سران احتکار 

و تخلف بروند.
علی اکبر مختــاری اظهار کرد: بــازار نیازمند نظارت 
بیشتر برای شناسایی دانه درشت های بی نظمی در 

اقتصاد و مشکالت این حوزه است.

وی افزود: دشــمن برای ایجاد بی نظمی در کشور 
با اعمال تحریم ها شــرایط ســختی را ایجاد کرده 
که در ایــن میــان در درون کشــور از فرصت برای 
کســب منفعت اســتفاده می کنند و الزم اســت 
تا دســتگاه های نظارتی بــه آن بپردازنــد و آنان را 

شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان ادامه 
داد: نهادهای نظارتی و مبارزی مثل اصناف، جهاد 
کشاورزی و بازرســی صمت، شــعب تعزیرات را 
ســرگرم پرونده کوچک نکنند و موضوعات کالن را 
دنبال کننــد.وی با بیان اینکه نظارت هــا برای بازار 
باید تشدید شود، تصریح کرد: برنامه ریزی دشمن 

پیچیده و به دنبال ایجاد ناامیدی با ایجاد جنگ در 
اقتصاد هستند که باید جدی گرفت.

مختاری با اشاره به فعالیت معاونت پیشگیری از 
وقوع تخلف با آموزش اصناف و تقویت گشت های 
سیار که فرصت های تخلف و ســوء استفاده را کم 
کرده، گفت: این نظارت ها و اطالع رســانی به مردم 
میزان تخلفــات را کاهــش داده اســت.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، یادآور شــد: 
دسترســی مردم به تعزیرات حکومتــی با راه های 
ارتباطی شامل تارنما، شماره تماس ۱۳۵ و سامانه 
پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵  تسهیل شده و همین موضوع 

در بازدارندگی و شناسایی متخلفان نقش دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

نهادهای نظارتی، تعزیرات را سرگرم پرونده های کوچک نکنند

خبر روز

سقوط به دره واردات بنزین؛ تاوان صعود به قله مصرف
افتادن در دره سیاه واردات بنزین، در شرایط فعلی کشور اتفاقی دور از تصور نیست. 
شیوه مصرف بنزین و افزایش شدت آن طی سال های اخیر به قدری است که بدون 
داشتن برنامه ریزی و با همین روند، هم اکنون نیز بنزین تولیدی پاالیشگاه های داخل، پاسخ گوی نیاز 
کشور نیست و دولت به ناچار بخشی از بنزین را با واردات تامین می کند.البته نمی توان افزایش مصرف 
سوخت را فقط به گردن مردم انداخت، زیرا خودروهای فعلی قدیمی بوده و حتی روند اسقاط خودرو  هم 
بسیار کند است که این موضوع، مصرف سوخت را افزایش می دهد. این در حالی است که در برنامه های 
توسعه بر حرکت به سمت تولید یا واردات خودروهای هیبریدی و گازسوزکردن خودرو تاکید شده اما این 
موضوع همچنان مغفول مانده است.فرزین سوادکوهی، کارشناس نفت در این خصوص به خبرنگار ایمنا 
می گوید: پاالیش نفت یک صنعت تخصصی است که در کشور ما عمده محصوالت و فرآورده های آن شامل 
سوخت های فسیلی است. نفت در پاالیشگاه های ایران به بنزین و گازوییل که محصوالتی استراتژیک 
است، تبدیل می شود.کشور ما در یکی دو سال اخیر به خودکفایی در تولید بنزین رسیده بود به نحوی که با 
راه افتادن پاالیشگاه هایی همچون ستاره خلیج فارس که حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می کرد، 

تولید بنزین در کشور حتی به مرز ۱۵۰۰ میلیون لیتر در روز هم رسید.

کاهش قابل توجه تولیدات پاالیشگاهی در یک سال اخیر
وی اضافه می کند: از سال گذشته، سوءمدیریت منجر شده که تولیدات پاالیشگاهی کاهش قابل توجهی 
داشته باشد. همه واحدهای پاالیشگاهی کشور امروز با مشکل تولید مواجه هستند، از طرفی مصرف بنزین 
در کشور هر روز در حال افزایش است.البته در دوران شیوع کرونا، رشد مصرف بنزین کمی متوقف شد اما 
با توجه به کیفیت خودروها که عالوه بر مصرف باال، احتراق ناقص نیز دارند؛ مصرف بنزین در ایران بسیار 
باالست.ساختار صنعت پاالیشی به نحوی است که اگر برای اورهال، خاموش شود، راه اندازی مجدد آن 
همچون نیروگاه ها زمان بر است. اگر براساس زمان بندی صحیح اورهال این واحدها انجام نشود همواره 

با مشکل مواجه خواهند بود.

خروج افراد متخصص از بدنه مدیریت صنعت پاالیشگاهی
این کارشناس نفت می گوید:در پی  ضعف مدیریتی و نبود افراد متخصص که ناشی از عزل و نصب های 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است، افراد متخصص کنار زده شدند. این موضوع ساختار 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، آبادان و اصفهان را کامال تحت تاثیر قرار داد.افرادی که تخصص الزم را ندارند 
در این صنعت نمی توانند دوام آورند و حضور آن ها فقط به متضرر شــدن این صنعت می انجامد. به این 
مشکالت باید محدودیت های اقتصادی و مشکالتی که از تحریم ها به وجود آمد را نیز اضافه کرد.سوادکوهی 
اضافه می کند: در حالی که تا سال گذشته صادرکننده بنزین بودیم، اکنون به یک واردکننده تبدیل شدیم و 
افزایش مصرف نمی تواند تنها عامل این مسئله باشد. این در حالی است که کیفیت بنزین تولید داخل نیز 

کاهش قابل توجهی داشته و ماه هاست بنزین سوپر در بازار نیست.

از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل شده ایم
وی درباره کاهش تولید بنزین اظهار می کند: پاالیشگاه هایی همچون اصفهان، اراک و آبادان در این یک سال 
با کاهش قابل توجه حجم تولید مواجه بودند و همین موضوع منجر به کاهش ۲۵ میلیون لیتری تولید 
بنزین در کشور شد.براساس آخرین آمار رسمی، مصرف بنزین در کشور به روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر 
رسیده و بازار صادرات بنزین را از دست داده ایم، این در حالی است که ارزآوری صادرات بنزین به ویژه در 
دوران تحریم نسبتا قابل توجه بود.این کارشــناس نفت با بیان اینکه در یک سال اخیر از امتیاز صادرات 
بنزین محروم شده ایم و فقط محموله هایی صادر شده که مقصد و نحوه صادرات آن چندان شفاف نیست، 
خاطرنشان می کند: تراز تولید و مصرف بنزین امروز در کشور ما کامال بر هم خورده و امروز به رغم هشدار 
کارشناسان، نه تنها واردکننده بنزین شده ایم، بلکه شــواهد موجود نشان می دهد بنزین های آالینده که 
معروف به بنزین پتروشیمی و آروماتیک است تولید می کنیم و از واحدهای پتروشیمی کمک گرفته ایم تا 

تولید بنزین را افزایش دهیم و کمبود بازار را جبران کنیم. 

گزارش

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تامین قیر در سطح استان اصفهان اختصاص داده شده است.
علیرضا قاری قرآن در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به وجود بافت های فرسوده در برخی از شهرهای استان اصفهان اظهار داشت: بیش از ۱۴ هزار هکتار از اراضی 
شهری استان اصفهان در بافت فرسوده قرار دارد.وی با بیان اینکه سیاست های خاصی برای بافت های فرسوده شهری در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: در بیش 
از ۱۱ هزار هکتار از بافت فرسوده به جز بافت تاریخی این سیاست ها امکان پذیر است.مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: در سطح استان اصفهان 
بیش از هفت هزار و ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده، بیش از سه هزار و ۷۰۰ هکتار بافت سکونتگاه غیررسمی و حدود سه هزار هکتار بافت تاریخی شناسایی شده است.وی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵ طرح فعال بازآفرینی در سطح استان در بافت فرسوده و تاریخی در حال اجراست، گفت: برای این طرح ها اعتباری بالغ بر 
۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.قاری قرآن با اشاره به اینکه عمده این بافت ها در شهرهای اصفهان، کاشان، آران و بیدگل، گلپایگان، شهرضا، نجف آباد 
و سمیرم است، خاطرنشان کرد: بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی استان اصفهان شامل ۵۲ محله است.وی با اشاره به اینکه جمعیتی معادل ۴۵۰ 
هزار نفر در این بافت ها در سطح استان اصفهان زندگی می کنند، گفت: طرح های عمرانی و بازآفرینی در این بافت ها شامل احداث مسجد و مدرسه، روکش آسفالت، 
احداث سرای محله و ... است.مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان یکی از مهم ترین مشکالت شهری در سطح استان اصفهان را تامین قیر دانست و افزود: 

در سال گذشته برای تامین قیر در سطح استان اصفهان بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

اختصاص بیش از 400 میلیارد ریال برای تامین قیر در استان اصفهان

حال و هوای بازار ماهی 
فروشان خرمشهر

بازار ماهی فروشان خرمشهر در نزدیکی 
رودخانه کارون مقابــل درب خروجی 
 بازار صفا قــرار دارد. در کنــار این بازار 
لنج ها و قایق هــای صیادی پهلو گرفته 
که  حکایت از تــازه بودن ماهی های آن 
دارد. انواع ماهی های ایــن بازار کپور، 
 سنگســر، شــوریده، شــانگ، صبور 
هســتند که مردمان جنوب این منطقه 
با  دســت پخت خــاص خــود غذایی 
خوشمزه از این ماهی ها طبخ می کنند.  

وز عکس ر

معاون سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان مطرح کرد:

مازاد تولید گوشت مرغ 
داریم

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: هرکیلوگرم 
مرغ گرم از قیمت مصــوب ۶۳ هزار تومان به 

کمتر از ۵۰ تومان در هفته های اخیر رسید.
حسین ایراندوست در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه جوجه ریزی در واحدهای مرغ 
گوشتی استان افزایش یافته و وضعیت تولید 
خوب است، اظهار داشت: میزان جوجه ریزی 
در واحدهای مرغ گوشــتی اصفهان مهرماه 
امســال حدود پنج میلیون بود و در آبان ماه 
به ۷.۵ میلیون قطعه رســید و در آذرماه نیز 
جوجه ریزی رو به افزایش است.وی با بیان 
اینکه برای روز شنبه ۶۷۰ تن مرغ کشتار شد 
و روزهای گذشــته نیز میزان کشتار به همین 
میزان بوده است، افزود: استان در زمینه تولید 
دارای مازاد گوشــت مرغ است.معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه طی دو سه هفته اخیر 
قیمت مرغ به شدت کاهشی بوده، ادامه داد: 
هر کیلوگرم مرغ زنده که ۴۴ هزار تومان بود تا 
۳۵ هزار تومان نیز در سامانه رهتاب کاهش 
قیمت داشت و نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم در 
فروشگاه ها از ۶۳ هزار تومان مصوب حتی به 
کمتر از ۵۰ هزار تومان در هفته گذشته کاهش 
یافت.ایراندوست خاطرنشان کرد: طی چند  
روز اخیر در پی فراخوان اتحادیه سراســری 
مرغداران که از مردم خواستند اگر خرید انجام 
نشود حوزه تولید آســیب خواهد دید، مردم 
همکاری کردند؛ اکنون گوشت مرغ فراوان و 
قیمت آن پایین است، اگر مرغدار و تولید کننده 
آســیب ببینید جوجه ریزی ایام پایانی سال 
با مشــکل مواجه خواهد شد.وی اضافه کرد: 
مردم اســتقبال خوبی داشتند و قیمت مرغ 
گرم کمی اصالح شد و روز شنبه به هر کیلوگرم 
۵۸ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که همچنان کمتر 
از نرخ مصوب اســت؛ گوشــت مرغ فراوان 
است، توزیع می شــود و در این حوزه مشکل 

کمبود نداریم.

عکس: فارس

       به بهانه اجرای طرح بازرسی ضربتی از کارگاه های پرخطر در کشور که همزمان در استان اصفهان نیز درحال انجام است؛

کارگران همچنان مشغول کارند! 
هادی نجف زاده  پاسی از روز گذشته و   
خورشــید در حــال 
غروب اســت؛ بســیاری از همشــهریان در حال 
استراحت و انجام امور جاری خود در کنار خانواده 
و یا در اجتماع هستند و از سویی دیگر برخی دیگر 

در گوشه هایی از شهر مشغول کار هستند.
محمدعلی که حدود ۵۰ تا ۵۵ ســال دارد حتی در 
ساعات منتهی به غروب در کارگاه ساختمان سازی 
چند طبقه ای که در یکی از مناطق مرفه نشین شهر 

احداث شده، در حال فعالیت است.
به صورت خیلی اتفاقی با او آشــنا شده ام؛ وی در 
گفت و گو با بــازار ابتدا از زندگی ســخت و طاقت 
فرســای خود ســخن گفت و اینکه خرج چند سر 

عائله را باید بدهد.
محمدعلی با اشاره به اینکه حقوق کارگری تناسبی 
با تعداد فرزندان وی و زندگــی پرخرج این روزها 
ندارد، اظهار می کنــد: از همان روزهــای ابتدایی 
احداث کارگاه در آن فعالیت داشــته ام و با وجود 
تمام سختی ها مجبور هستم در ساعات بعد ازظهر 

هم کار کنم.
وی می گویــد: کارگری به طور معمول یک شــغل 
روزمزدی است؛ اما تنها حسن این کار دائمی بودن 
آن تا چندین ماه دیگر است تا از گذر زندگی گرچه 
سخت مطمئن باشــم؛ اما در همین مدت سه ماه 

نیز خطرات زیادی از بیخ گوش من گذشته است.
این کارگر ساختمانی با اشاره به اینکه در همان چند 
هفته اول فعالیت کارگاه، یک کارگر از بلندی سقوط 
کرد، گفت: خوشبختانه این کارگر صدمات زیادی 
ندید ولی همیشه خطرات کار در چنین کارگاه هایی 

به ویژه کارگاه های ساختمانی بسیار زیاد است.
به گزارش خبرگزاری »بازار«؛ حوادث کار بخشــی 
از فعالیت در هر کارگاه و کارخانه است که اجتناب 
ناپذیر اســت ولی با اقدامات پیشگیرانه می توان 
آن را به حداقل رســاند که بخش زیادی از آن باید 
توســط مدیر کارگاه انجام شــود؛ هر چند کارگر و 
نیروی فعال در آن کارگاه هم باید خود نســبت به 

امور ایمنی آگاه باشد.
از سویی دیگر با توجه به هزینه بر بودن ایمن سازی 
کارگاه ها بــه خصوص کارگاه های ســاختمانی و 
به تناســب آن هزینه های جاری برخی از مدیران 
کارگاه ها از اصول ایمنی بــا خوش بینی هایی  بی 
دلیل اغماض می  کنند و دل به آینده می سپارند؛ 
از سویی دیگر سازمان ها و ارگان های نظارتی باید 
در این زمینه اقدامات و فعالیت های نظارتی خود 

را به نحو مطلوب انجام دهند.

طرح بازرســی ضربتــی از کارگاه های پرخطر
 در کشور

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان در گفــت و گو با خبرنگار بازار با اشــاره به 
اجرای طرح بازرسی ضربتی از کارگاه های پرخطر 
در کشور اظهار داشت: این طرح در استان اصفهان 
هم توسط بازرسان کار استان در حال انجام است.

میثم مداحــی با بیان اینکه صیانــت از نیروی کار 
یکی از رسالت های مهم اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت، ابراز داشــت: این طرح در همه 
شهرســتان های اســتان و در پروژه های عمرانی 
و ســاختمانی با حضور بازرســان کار و هماهنگی 

مهندس ناظر و مسئول HSE در حال اجراست.
وی تصریح کرد: الزم است در هر کارگاهی بیش از 
زمانی که برای بررســی حوادث کار صرف می شود 
برای اتخاذ راهکارهایی جهت پیشگیری از حوادث 
هزینه شود تا شاهد کاهش حوادث کار هم از نظر 

تعداد و هم شدت حوادث باشیم.
وی تاکید کرد: ضریــب حوادث ناشــی از کار در 
کارگاه های ساختمانی نســبت به دیگر کارگاه ها 
بســیار باالتر اســت و به همین دلیل بازرسی ها 
در این طرح بیشــتر متمرکز بــر روی کارگاه های 

ساختمانی است.
اما نکته ای که در این بین قابل ذکر است این است 
که عالوه بر کارگاه های ســاختمانی که هم توسط  
افراد حقیقی و هم توســط افراد حقوقی برپا می 

شــود، برخی دیگر از کارگاه های هم شامل کارگاه 
های پرخطر می شوند.

کارگاه هایــی مثل فــوالد، آهــن آالت و ... نمونه 
هایی از ایــن کارگاه های پرخطر هســتند ولی در 
این کارگاه ها با توجه به ساختارهای فنی و اداری 
موضــوع ایمنی تا حد مطلوبی رعایت می شــود و 
عمال خطرات کمتری کارگران و نیروهای فعال کار 
در این کارگاه ها را تهدیــد می کند ولی کارگاه های 
نظیر ســاختمان ســازی به خصوص آن دسته که 
توسط افراد حقیقی برپا می شود به نسبت ممکن 

است خطراتی کارگران را تهدید کند.

400 هزار بازرســی کار از کارگاه های فعال در 
سطح کشور

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز با اشــاره به اینکه در کشــور حدود ۸۰۰ بازرس 
کار در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: سالیانه 
بیش از ۴۰۰ هزار بازرسی کار از کارگاه های فعال در 

سطح کشور انجام می شود.
علی حسین رعیتی فرد با بیان اینکه طرح بازرسی 

ضربتی از کارگاه های پرخطر با رعایت موارد ایمنی 
محیط کار انجام می شــود، ابراز داشــت: آسیب 
های ناشــی از کار مشکالت بســیاری برای افراد، 
کارآفرینان و خانواده های کارگران ایجاد می کند.

وی با اشــاره به اینکه ۴۸ درصد فوتی ها در کارگاه 
های ســاختمانی حادث می شــود، گفت: برای 
رســیدن به هدف کاهش خطرات ناشی از کار در 
کارگاه های ســاختمانی نیازمنــد همراهی نظام 

مهندسی و شهرداری ها هستیم.
وی با اشــاره به اینکه هیچ اغماضــی در ارتباط با 
کوتاهی های انجام شده در ارتباط با ایمنی کارگران 
نخواهیم داشت، افزود: در تالش هستیم به ارتقای 
حداکثــری ایمنــی و حفاظت فنــی در کارگاه ها 

دست یابیم.

21 هــزار کمیتــه حفاظــت فنی در کشــور
 فعال است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کــرد: در حوزه ایمنی و بهداشــت محیط کار 
۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در کشــور فعال است 

که امیدواریم با فعالیــت این کمیته ها ایمنی الزم 
برای کارگران و نیروهای کار فراهم شــود.در کنار 
کارگاه های ســاختمانی یکی از موضوعاتی هم که 
طی سال های پیش به وفور حوادث کار در آن اتفاق 
افتاده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت مربوط 
به برخی از بازســازی ها و بهســازی های خانگی 
است که در منازل اتفاق می افتد.متاسفانه در این 
حوادث چون کارفرما با توجه به شرایط منزل خود 
پیش بینی اتفاق خاصی را بــرای هنگام فعالیت 
کارگر نــدارد، حوادثی پیش می آید که خســارت 
های جبران ناپذیری را بــرای او به همراه دارد؛ در 
یکی از مواردی که می توان برای این موضوع مثال 
زد اتفاقی اســت که برای یکی از هموطنان مان رخ 
داده است و طی آن کارگری که در منزل آنها کار می 

کرده، دچار حادثه شده است.
محسن خلیلی یکی از همشــهریان اصفهانی، در 
گفت و گو با خبرنگار بازار با اشــاره بــه اینکه چند 
ماه پیش تصمیــم گرفتیم منزل خــود را با تغییر 
ظاهر داخلی بازسازی کنیم، اظهار داشت: در موقع 
 رنگ کاری ســقف منزل، کارگری که برای این کار
  به منزل ما مراجعه کرده بود متاسفانه سقوط کرد
  و دچار حادثه شــد.وی با اشــاره بــه اینکه پس
  از انتقال این فرد به بیمارســتان متوجه شــدیم 
 کــه کارگــر دچــار ضایعه نخاعی شــده اســت،
  ابراز داشــت: خانواده این کارگر پس از شــکایت 
 و اقامــه دعــوا در دادگاه ما را مجبور بــه پرداخت 
دیه و همچنین طول درمان کردند که هزینه زیادی 

از جیب ما پرداخت شد.
خلیلی با اشاره به اینکه اگر قبل از شروع بازسازی، 
منزل خود را بیمه مسئولیت کرده بودیم مجبور به 
پرداخت این هزینه هــا نبودیم، بیان کرد: در موقع 
شــروع بازســازی منزل به هیچ عنوان فکر نمی 
کردیم ممکن است برای کســی حادثه ای پیش 
آید ولی این تجربه خیلی گرانی بود که برای ما رخ 
داد.وی با اشاره به اینکه حادثه هیچ وقت خبر نمی 
کند، تاکید کرد: نباید هنگام فعالیت های عمرانی 

و ســاختمانی از نکات ایمنی به راحتی صرف نظر 
کرد چراکه ممکن است با کوچک ترین حادثه ای 
هزینه های سنگین مادی و معنوی تحمیل شود.
یک کارشناس اقتصادی در این ارتباط در گفت و گو 
با خبرنگار بازار اظهار کرد: شرایط سخت اقتصادی 
و اوضاع نه چندان مناسب معیشتی برای خانواده 
ها باعث شده اســت که بســیاری از هموطنان و 
همشــهریان ما مجبور به فعالیت در کارگاه هایی 
شوند که با توجه به شرایط آن ممکن است خطراتی 

برای جان آنها داشته باشد.

ترس از بیکاری مانع اعتراض

علی قربانی افزود: در این بیــن برخی از کارگران 
بنا به آنچه می توان از آن به عنوان ترس از بیکاری 
نام برد، ممکن اســت نســبت به شــرایط مذکور 
هیچ اعتراضی نداشته باشــند با این وجود وظیفه 
کارفرمایان است که شرایط الزم برای ایمنی کارگاه 
های خود را هم از لحاظ ســخت افزاری و هم نرم 

افزاری فراهم کنند.
وی ادامــه داد: موضوع دیگری هم کــه باید مورد 
توجه قرار گیرد عالوه بر انجام این شــاخص های 
ایمنی، مــوارد مربوط بــه بیمه نیز بایــد از طرف 
کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد تا اگر به هر دلیل 
کارگری دچار حادثه شد از طرف شرکت های بیمه 
مورد حمایت قرار گیرد.این کارشــناس تاکید کرد: 
اجرای طرح ضربتی بازرسی از کارگاه های پرخطر 
می تواند خود یک عامل موثر بر افزایش شاخص 
های ایمنی در کارگاه ها باشد که خوشبختانه چند 
روزی است توسط دولت در حال انجام است.این 
امید وجــود دارد تا با اجرای طــرح های حمایتی 
و بازرســی های مناســب، حق و حقــوق کارگران 
مورد توجه جــدی کارفرمایان و دولــت قرار گیرد 
تا نه مشــکلی بــرای کارفرمایان پیــش آید و نه 
کارگــران و خانواده های آنــان در ترس از حوادث 
 کار و عواقب ناشی از آن استرس و فشار روحی را 

متحمل شوند.
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رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان نطنز، 
گفت: آتشــکده یا چهارطاقی نطنز در یکی از مهم ترین محورهای گردشگری 
این شهر و در راستای مسجد جامع، حسینیه تاریخی، گذر تاریخی و بازار نطنز 

واقع شده  است.
حســین یزدان پناه در گفت وگو با ایســنا درباره بنای تاریخی آتشکده نطنز، 
اظهار کرد: از مهم ترین و شاخص ترین آثار موجود در مرکز شهر تاریخی نطنز 
می توان به بنای زیبای آتشکده متعلق به دوره ساسانی با شکل متقارن چهار 
وجهی و با قاعده مربع اشاره کرد که در نزدیکی مسجد جامع واقع شده است. 
آتشــکده یا چهارطاقی نطنز در یکی از  مهم ترین محورهای گردشــگری این 
شهر و در راستای مســجد جامع، حســینیه تاریخی، گذر تاریخی و بازار نطنز 

واقع شده  است.
وی افــزود: این نوع معماری به مانند چتری روی آتش را پوشــانده اســت 
و از میــان دهانه هــای آن، 
آتش از فاصله بســیار دور 
قابل مشاهده بوده است. 

بقایای این چهارطاقی سترگ بر روی سکویی به ارتفاع حدود ۲.۵ متر از بستر 
سنگی زمین قرار گرفته اســت. این آتشــکده بنایی چهارگوش با چهار طاق 
رومی مرتفع، در چهار سمت بناست که مصالح به کار رفته در آن از سنگ های 
نسبتا حجیم و مالت گچ و خاک)ساروج( است.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرســتان نطنز، گفت: برای کالف کشی طاق ها، 
الوار چوبی به کار رفته و از اندود گچ و کاهگل در پوشــش بنا اســتفاده شده 
اســت. روی الیه نازکی از گچ آثار رنگ آمیزی دیده می شــد که احتماال این 
رنگ آمیزی متعلق بــه دوره های بعدی بوده که آتشــکده کاربرد اولیه خود را 

از دست داده بود.
یزدان پناه تصریح کرد: در واقع شــاید بتوان گفت این رنگ آمیزی مربوط به 
زمانی است که مسجد دوره آل بویه در نزدیکی آتشکده ساخته شد. ابعاد هر 
یک از اضالع خارجی بنا ۱۱ متر و ۳۵ سانتیمتر و ضلع داخل بنا ۷ متر است که 
به  لحاظ گونه شناسی در ردیف آتشکده های منفرد و در زمره چهارطاقی های 
ساده قرار می گیرد که عناصر معماری دیگری در آنها به کار نرفته و حتی بدون 

دیوار محاط است.
وی با بیان اینکه آتشــکده نطنز در تاریــخ ۱۸ تیر ۱۳۱۱ با شــماره ثبت ۱۸۷ 
به  عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد:طی سال های اخیر با پیگیری های 
انجام شــده و برای حفظ، احیا و ماندگاری این اثر فاخــر و ملی، مرمت این 
مکان تاریخی شــامل آوار برداری، پاکســازی داخل و محدوده اطراف این 
بنا، طرح برداری از لنگه موجود و اجرای ســه لنگه دیگر، اســتحکام بخشی 

مالت، مرمت و سنگ فرش کردن دیوارهای سنگی، تزریق 
انجام شده است.ســطح روی طاق ها 

از این پل ثبت ملی، فقط چهارپایه 
باقی مانده!

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اندیمشک گفت: 
به سبب آسیب های طبیعی و انسانی و نیز تغییرات جوی پل ثبت 
ملی باالرود اندیمشــک در معرض تخریب اســت و دیگر قابلیت 

مرمت ندارد.
به گزارش ایمنــا، هانی خادم بابیــان این که پــل تاریخی باالرود 
تابه حال مرمت نشده، تصریح کرد: آنچه از این اثر تاریخی ثبت شده 
در بین آثار ملی سالم مانده فقط پایه های پل است و بعید می دانم 

بتوان تغییری در تعمیر و مرمت آن انجام داد.
وی با اشــاره به این که پل باالرود چهارپایه مستحکم و مربع شکل 
دارد، خاطرنشــان کرد: با این که این پل طی سال های گذشته در 

معرض آسیب بود، اما پایه های آن همچنان سالم مانده اند.
پل باالرود در ۲۷ کیلومتری شــمال شهرســتان اندیمشــک و در 
روستای باالرود از توابع بخش الوار گرمسیری قرار دارد و می توان 
گفت یکــی از باارزش ترین آثار تاریخی و دیدنی های اندیمشــک 
برجای مانده از عهد ساســانیان بود کــه آن را روی رودخانه باالرود 

بناکرده اند.
این پل یکی از مکان های تاریخی شهر اندیمشک محسوب می شود 
که اهمیت زیادی برای مردم بومی داشــت، اما متاسفانه به دلیل 
قدمت زیاد و عدم مرمت در حال حاضر این پل تاریخی در معرض 

تباهی است.
از ویژگی های بارز پل می توان به ســنگ های تراشــیده  شــده که 
به صورت آجــر چیده شــده و به پایه هــای پل نمای مســتحکم 
بخشیده اند، اشــاره کرد. این بنای تاریخی در تاریخ بیست و سوم 
شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹ هزار و ۹۶۹ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.

وقفنامه ربع رشیدی نسخه سده ۱۳ میالدی در سال ۲۰۰۷ در فهرست برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسید. حافظه جهانی یونسکو برنامه ای است که در سال ۱۹۹۲ از 
سوی کمیته مشورتی بین المللی پیشنهاد شد و مدیرکل یونسکو آن را تایید کرد. هدف از این طرح حفظ میراث مستند و سهولت دسترسی به آن ها و نیز ممانعت از دادوستد 

غیرقانونی، تاراج، پراکندگی و نابودی این میراث ارزشمند است. مهم ترین معیارهای گزینش این آثار اهمیت جهانی و نیز ارزش برجسته در سطح بین المللی است.
شهر تبریز حدود ۷۰۰ ســال قبل پایتخت سلســله مغول در ایران و یک مرکز فکری و فرهنگی تحت حکومت ایلخان محمد غازان )۱۲۹۵-۱۳۰۴( به شمار می آمد. خواجه 
رشیدالدین فضل ا... همدانی، وزیر غازان خان، طبیب و ریاضی دانی برجسته بود. او تاریخ درخشانی به زبان فارسی نگاشت که جامع التواریخ نام گرفت و مجتمعی به نام ربع 
رشیدی در حومه شهر تبریز تاسیس کرد. این مجموعه عظیم شامل کارخانه کاغذسازی، کتابخانه، بیمارستان آموزشی، یتیم خانه، کاروانسرا، کارخانه منسوجات، دانشکده 
تربیت معلم و مدرسه علوم دینی بود و علم آموزان و متفکرانی را از دورترین نقاط، حتی از چین، به خود جذب می کرد. هدف از این وقف اطمینان از این امر بود که گنجینه های 
نگاشته شده به دست رشیدالدین یا تحت مالکیت او کپی شود و از نابودی در امان بماند.آنچه در فهرست حافظه جهانی یونسکو در باب این اثر به ثبت رسیده، درواقع وقفنامه 
ربع رشیدی است که دربردارنده جزییات توجیه این مجموعه، نظام مدیریتی، اداره و بودجه و امالک وقفی در خاک کنونی افغانستان، آسیای صغیر، آذربایجان، گرجستان، 
جمهوری اسالمی ایران، عراق و سوریه است. این نسخه در ۳۸۲ صفحه تنظیم شده که ۲۹۰ صفحه نخست آن به قلم خود رشیدالدین و مابقی آن به قلم حاکم تبریز، عبدا...بن 
محمد تبریزی و دو کاتب نوشته شده است. به دلیل وسعت اراضی وقفی و ارزش باالی آن ها و نیز جایگاه واالی ربع رشیدی، این نسخه از اهمیت جهانی برخوردار است. افزون 
بر این، نهاد وقف یکی از ستون های اصلی جامعه اسالمی است و از این رو، وقف گزارش مهمی از مدیریت سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی در زمان پویایی ها و تحوالت 
بزرگ فراهم می آورد.گزارش های تاریخی حاکی از آن است که پنج کپی از نسخه اصلی تحت نظارت رشیدالدین ساخته شده که چهار نسخه از آن یا نابود شده یا برای ارتقای 
نسخه فعلی به کار رفته است. بنابراین، این تنها کپی برجای مانده از این وقفنامه است. این نسخه تا سال ۱۹۶۹ میالدی در خانه خصوصی خانواده سراجمیر در تبریز نگهداری 
می شد. در این سال بود که موسسه میراث ملی ایران آن را خریداری کرد و در سال ۱۹۷۵ میالدی این اثر به عنوان میراث ملی شناخته شد و به ثبت رسید.اهمیت و جایگاه واالی 

این نسخه با توجه به مواد پرزرق وبرق و گران قیمتی که در اجرای آن به کاررفته نیز مشخص می شود. 

»آتشکده نطنز«، بنای فاخر دوره ساسانی
خبر   روز

معرفی

مفاد آراء
9/184 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 2203 مورخ 1401/6/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت اداره اوقاف 
و امور خيريه ناحيه دو اصفهان  به شناســنامه شماره کدملی  14003505287  در 
ششدانگ موقوفه مسجد ائمه اطهار )ع( با توليت اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان 
اصفهان- ناحيه دو  به مساحت 203/83 متر مربع )ميزان 56/40  متر مربع بعنوان 
ميزان تعريض آتی قرار دارد و تا زمان بازســازی در اختيار مالک می باشد( پالک 
شماره 3143  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به 
موجب وقف نامه عادی از طرف ســيد باقر )نکوئی( )محمد باقــر اميری مارنانی( 

»مالک رسمی« وقف مسجد گرديد است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21

م الف: 1416660  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/185 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابــر آراء شــماره 2593 و 2594 و 2595 و 2596 و 2597 و 2598 و 2599  
مورخ 1401/8/7 هيات اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای  مصطفی صالحی به شناسنامه 
شــماره 19968 کدملی 1282669028 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 16 حبه 
مشاع از 72 حبه و مالکيت خانم معصومه صالحی به شناسنامه شماره 762 کدملی 
1289514232 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه مشاع از 72 حبه و مالکيت 
خانم سهيال صالحی به شناســنامه شــماره 700 کدملی 1288881681 صادره 
اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه مشاع از 72 حبه و مالکيت آقای مرتضی صالحی 
به شناسنامه شماره 1050 کدملی 1288800800 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 
16 حبه مشــاع از 72 حبه و مالکيت خانم مريم صالحی به شناسنامه شماره 4489 
کدملی 1292938498 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه مشــاع از 72 حبه 
و مالکيت خانم فاطمه صالحی به شناسنامه شماره 3811 کدملی 1282785321 
صادره اصفهــان فرزند فرج اله در 8 حبه مشــاع از 72 حبــه و مالکيت خانم ليلی 
صالحی به شناسنامه شــماره 761 کدملی 1288768478 صادره اصفهان فرزند 
فرج اله در 8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 58/75 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 2526 اصلی  واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه )ســهم االرث نامبردگان 
 از مرحومه خانم عطيــه غالم صدری و مرحــوم فرج اله صالحــی(  مفروز ثبتی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21

م الف: 1416719  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/186 شــماره نامه: 140185602033003301-1401/09/09 نظر به اینکه ســند 

مالکیت سه سهم مشــاع از هشت سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی معروف هشت 
قفیزی صالح آباد  پالک ثبتی شماره 757 فرعی از 100-  اصلی واقع در طامه جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 6003 صفحه 78 دفتر 45- امالک به نام حســین محمدی 
طامه ء فرزند علی  صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند قطعی 13690 مور 
خ 1329/09/28 دفتر اسناد رسمی 7 نطنز دو سهم از 8 سهم ششدانگ را به صدیقه خانم 
شمسی زاده واقفی فرزند سید حاجی انتقال نموده اســت که سند مالکیت آن در صفحه 
275 دفتر 56 صادر و تســلیم گردیده اســت سپس بموجب ســند قطعی 43245 مورخ 
1359/11/30 دفتر 7 نطنز  تمامی سه سهم از 8 سهم مورد ثبت صفحات 78 و 275 دفاتر 
45 و 56 - امالک  را به مهدی کشمیری طامه فرزند علی انتقال نموده است در ادامه آقای 
مهدی کشمیری طامه  اظهار نموده سند مالکیت یک سهم از 8 سهم ششدانگ مورد ثبت 
صفحه 78 دفتر 45- امالک در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است بموجب در خواست 
وارده 140121702033005143 مورخ 1401/09/02 منضم به دو برگ استشــهادیه 
که امضاء شهود آن به شــماره شناســه یکتا 140102155884000892 و رمز تصدیق 
852360 و شماره 69922 مورخ 1401/09/02 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز 
رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک سهم از 8 سهم ششدانگ پالک مرقوم 
در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست ســند مالکیت  المثنی ملک فوق را 
نموده اند.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1424090 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

9/187 شــماره نامه: 140185602011004994 -1401/09/19 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 9 فرعی از 121 اصلی واقع در بخش 1 خوانسار 
ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره 140020302011002364 به نام اسمعیل خدامی  
تحت شماره چاپی مسلســل 489979  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده  

با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 140121702011006262 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 140102155852001580 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانســار رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1424478  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

9/188 شــماره نامه: 140185602011004995 -1401/09/19 نظر به اینکه ســند 
مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 7 فرعی از 121 اصلی واقع در بخش 1 خوانسار 
ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره 140020302011002366 به نام اسمعیل خدامی  
تحت شماره چاپی مسلســل 489981  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده  
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 140121702011006262 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 140102155852001580 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانســار رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1424490  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

وقفنامه ربع رشیدی؛ تنها کپی برجای مانده از تاریخ



دوشنبه 21  آذر  1401 /  17  جمادی االول  1444  /  12  دسامبر   2022 / شماره 3696 
معاون اجرایی اورژانس استان:

 67 دستگاه آمبوالنس اصفهان از چرخه عملیات خارج 
شده است

معاون اجرایی اورژانس استان اصفهان گفت: بالغ بر ۶۷ آمبوالنس زمین گیر هستند که برای بازگشت 
به چرخه کار نیاز به تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است.محسن افتخاری در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه ۶۷ دستگاه آمبوالنس اصفهان از چرخه عملیات خارج شده است، اظهار داشت: 
در صورت بازسازی هریک از این تعداد می توان ماهانه بالغ بر ۳۰۰ ماموریت امدادی را پوشش داد که 
درهر سال ۳ هزار و ۶۰۰ ماموریت را شامل می شود.وی با درخواست حمایت جدی خیران سالمت در 
بازسازی و نوسازی آمبوالنس های زمین گیر شده، گفت: بر اساس آیه قرآنی با نجات جان هر انسان، 
جان همه انسان ها را نجات داده ایم.معاون اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان افزود: برای 
بازسازی هر آمبوالنسی نیاز به تخصیص ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است که در حال حاضر ۳ میلیارد 
تومان برای ۵ آمبوالنس که ماه ها به خاطر خراب شدن موتور غیر قابل استفاده بوده است، اختصاص 
و عملیات آماده سازی آن آغاز شده است. بنا بر  تاکید آقای دکتر مصلحی، معاون محترم دانشگاه 
تا پایان سال ۲۰ آمبوالنس دیگر نیز با تخصیص حدود ۶ میلیارد تومان آماده و بازسازی و به چرخه 
فعالیت بر می گردد.وی گفت: برنامه آماده وبازســازی آمبوالنس های زمین گیر شده در دستور کار 

اورژانس پیش بیمارستانی و معاونت محترم توسعه و منابع انسانی دانشگاه قرار دارد.

جذب 100 قاضی کارآموخته تا پایان سال آینده
تا پایان سال آینده ۱۰۰ نفر از قاضیان کارآموز در دادگستری های سراسر استان اصفهان به کارگیری 
می شوند.رییس کل دادگستری استان گفت: در ســال جاری ۷۰ قاضی استخدام شده با دستور 
رییس قوه قضاییه و ۳۰ نفر قاضی جذب شده از طریق آزمون های عمومی در استان اصفهان مشغول 
به فعالیت می شوند.حجت االسالم اسدا... جعفری افزود: در فرآیند جذب از طریق عمومی، استان 

اصفهان در اولویت قرار دارد.
 

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام اصفهان خبرداد«

توزیع ۵7 هزار بسته مرغ بین نیازمندان استان
مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان امام اصفهان گفت: در طرح سفره احسان فاطمی، بیش از ۵۷ هزار 
بسته پروتئینی گوشت مرغ بین خانوار های نیازمند اســتان توزیع می شود.رضوان اصغری  اظهار 
کرد: این طرح به مناســبت ایام ســوگواری حضرت صدیقه طاهره و در قالب طرح سفره احسان 
فاطمی، بسته های پروتئینی به میزان ۲۲۷ تن گوشت مرغ در نظر گرفته شده که در ایام فاطمیه اول 
و دوم بین نیازمندان توزیع می شود.وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در ۸ مرحله، بسته های 
معیشتی ستاد فرمان امام در استان اصفهان توزیع شده و این بسته ها بین نیازمندانی که از پیش 

مشخص شده با حفظ شأن و کرامت انسانی توزیع شده است.
 

بستری روزانه ۵0 کودک در بیمارستان امام حسین )ع(
روزانه ۵۰ نفر کودک در بیمارستان امام حســین )ع( اصفهان بستری می شوند.رییس بیمارستان 
امام حسین)ع( اصفهان گفت: روزانه بیش از ۵۰ کودک به دالیل مختلف در این بیمارستان بستری 
می شوند که ۱۰ بیمار به دلیل سهل انگاری والدین دچار مشکل شده اند.معمارزاده افزود: پرتاب شدن 
بچه ها از پنجره خودرو به بیرون، استفاده از مواد پاک کننده و مصرف دارو از شایع ترین موارد مراجعه 
بیماران به این بیمارستان است.۱۸ میلیون از جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۲ سال تشکیل می دهند که 
۲۱ درصد جمعیت کشور است  و از این تعداد بیش از ۹ میلیون پسر و بیش از ۸ میلیون دختر  هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: ۱۰۰ درصد مساحت استان درگیر کم آبی است؛

معیِن بی معین مانده!

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان گفت: اســتان اصفهان با 
شدیدترین کم آبی مواجه بوده و ۱۰۰ درصد مساحت آن تحت تاثیر خشکی و 
کم آبی است.منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
استان اصفهان به رغم بارش های یک ماه اخیر همچنان با کاهش منابع آبی 
روبه رو است، اظهار داشت: ســد زاینده رود و مخازن سایر سدهای استان 
کم آب بوده و بیشتر قنوات و چاه ها کماکان خشــک است.وی با اشاره به 
شکل گیری کانون های گردوغبار نقطه ای بر اثر خشکی رودخانه زاینده رود، 
ادامه داد: باید توجه داشت که از ۳۵ دشت استان اصفهان ۲۹ دشت تحت 
تاثیر فرونشست زمین بوده و زبانه های آن به درون کالنشهر اصفهان کشیده 
شده است و این معضل حل نمی شــود مگر با احیای رودخانه زاینده رود و 

تقویت سفره های آب زیرزمینی.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه ۹۹ درصد تاالب 
گاوخونی هیچ آبی ندارد و این پهنه ۴۷ هزار هکتاری در جنوب شرق اصفهان 
درحال تبدیل به کانون گردوغبار است، خاطرنشان کرد: اثرات کم آبی در فضای 
سبز اصفهان نیز مشهود اســت و درختان حاشیه زاینده رود که ریشه در آب 
دارند و با تانکر نمی شد آبرســانی کرد به دلیل تنش آبی خشکیدند و خزان 

زودرس درختان را در تابستان شاهد بودیم.
شیشه فروش با بیان اینکه امســال ۱۶ هزار هکتار باغات استان و حاشیه 
زاینده رود دچار تنش آبی شد، افزود: ۱۰۰ درصد مساحت استان اصفهان تحت 

تاثیر خشکی و کم آبی است که خسارت زیادی به بخش های مختلف از جمله 
فضای سبز، هوا و حتی تولید و صنعت وارد کرده است.

وی با تاکید براینکه الزم است وزارت نیرو بســته اضطراری برای تامین آب 
اصفهان مشخص کند، ابراز داشت: هم اینک ۳۶۰ روستای اصفهان از جمله 
روستاهای مجاور ســد زاینده رود با تانکر آبرسانی می شــوند و وزارت نیرو 
ضرورت دارد طبق قانون برنامــه اضطراری آب اســتان را از منابع مختلف 
تامین کند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه سازمان 
حفاظت محیط زیســت طبق قانون حفاظت از تاالب ها موظف است تامین 
حقابه تاالب بین المللی گاوخونی را از وزارت نیرو پیگیری کند، خاطرنشان 
کرد: این تاالب ثبت شده در کنسوانسون رامسر بوده و اکنون تامین حقابه 

تاالب برای شهر تاالبی ورزنه بسیار مهم است.

اجرای طرح های آبخیزداری در اصفهان نیازمند ۵00 میلیارد تومان اعتبار
شیشه فروش اضافه کرد: سازمان منابع طبیعی کشــور با توجه به تکمیل 
مطالعات آبخیزداری استان اصفهان الزم اســت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای اجــرای طرح های آبخیزداری و پخش و کنترل ســیالب به اســتان 
اختصاص دهد و وزارت نیرو نیز منابع اعتباری برای تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی و تکمیل طرح های نیمه تمام تامین آب برای اصفهان در نظر گیرد تا 
خشکسالی، فرونشست، کانون گردو غبار و خسارات کشاورزی تا حدی کنترل 

شود.وی با بیان اینکه طرح احیای زاینده رود تدوین و مشخص شده و وزارت 

نیرو باید برای اجرای آن کمک کند، خاطرنشان کرد: تجارب سیل در کشور 
نشــان داده که باید اقدامات ویژه ای در همه بخش ها صورت گیرد و وزارت 
نیرو و ســازمان برنامه و بودجه به صورت ویژه نسبت به تخصیص اعتبار به 
استان ها و استان اصفهان برای اجرای طرح های کنترل و پیشگیری از سیل 
اقدام کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: اعتبارات 
مورد نیاز برای پیگیری و کنترل سیل و اجرای طرح های آبخیزداری، یک بار 
برای همیشه باید به استان اصفهان اختصاص داده شود زیرا اگر طرح های 
کنترل و پیشگیری از سیل در استان اجرا شود می توان بخشی از کمبود منابع 
آب زیرزمینی را کاهش داد.شیشه فروش افزود: سازمان برنامه و بودجه باید 
یک بار برای همیشه اعتبارات ویژه ای برای طرح های آبخیزداری و پخش 
و کنترل سیالب به اســتان اصفهان بدهد تا بتوانیم سیالب ها را در شهرها و 
روستاها کنترل کنیم.وی با بیان اینکه سیل هر ساله در کشور اتفاق می افتد، 
افزود: سیل ۱۳۹۸ که پهنه کشور را در برگرفت و سیالب مرداد امسال در کشور 
خسارت بر جا گذاشت و در اســتان اصفهان خوشبختانه با اقداماتی که شد 
خسارت جانی نداشت؛ اما خسارات مالی را شاهد بودیم.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان همیشه در زمان 
وقوع حوادث به استان های دیگر امدادرســانی و کمک کرده است، افزود: 
اســتان اصفهان در زلزله بم پنج هزار واحد و در زلزله بروجرد )سال ۱۳۸۵( 
۱۲ هزار واحد مسکونی ساخت.شیشــه فروش با اشاره به تامین کانکس و 
امدادرســانی نیروهای امداد و نجات اصفهان در زلزله سرپل ذهاب استان 
کرمانشاه و بازسازی ۳ هزار واحد مسکونی در این منطقه، ادامه داد: استان 
اصفهان همچنین در سیل لرستان ۲ هزار واحد مسکونی بازسازی کرد و در 
سیل خوزستان، یک ماه برای تخلیه آب و کمک رسانی در محل مستقر بود 
و در سیل استان هرمزگان از سال گذشته تاکنون از اصفهان همچنان در دو 

شهرستان میناب و رودآب برای بازسازی ۷۰۰ واحد مسکونی حضور دارند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان در ســیل مرداد ماه امسال نیز برای کنترل 
ســیل در یزد و تخلیه آب از ۲۰ واحد مسکونی با ارســال نیروی امدادی و 
تجهیزات کمک رسانی کرد، گفت: استان اصفهان در چهارمحال و بختیاری 
نیز به مدت یک ماه امکاناتی از جمله بیش از ۲۰ دستگاه تانکر آبرسان و پنج 

کیلومتر لوله جهت کنترل آبرسانی ارسال کرد.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: اصفهان در کم آبی همدان و رفسنجان ده ها 
تانکر آبرســانی اعزام کرد و در ســیل امامزاده داوود تیم آنست )سگ های 
تجسس( هالل احمر اصفهان برای کمک رسانی اعزام شد و در حادثه متروپل 

آتشنشانی اصفهان و شاهین شهر برای امدادرسانی اعزام شدند.

وزارت نیرو برای تامین آب اصفهان کمک کند

وی با بیان اینکه استان اصفهان در همه حوادث کشور، یکپارچه کمک رسان 
بوده است، ابراز داشت: امروز نیاز است که کشور به صورت ویژه برای تامین 
آب استان اصفهان کمک کنند؛ اصفهان با شدید ترین کم آبی مواجه است و 
۱۰۰ درصد مساحت استان اصفهان تحت تاثیر خشکی و کم آبی است و باید 
همکاری همه جانبه ای شکل بگیرد و وزارت نیرو کمک ویژه ای داشته باشد.

با مسئولان جامعه

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه ۷۵.۴ 
درصد تلفــات گازگرفتگی ســال گذشــته در نیمه 
دوم ســال ثبت شده، گفت: بیشــترین آمار تلفات 
گازگرفتگی در ســال گذشــته با ۱۳ نفر در دی ماه و 
پس از آن در آبان ماه با ۱۱ فوتی گزارش شده است.

منصور فیروزبخت با اشاره به شروع فصل سرد سال و 
استفاده از وسایل گرمایشی، در خصوص خطر مرگ 
ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن هشدار داد 

و بر لزوم رعایت نکایت ایمنی و دســتورالعمل های 
موجود در استفاده از این وســایل تاکید کرد.وی با 
اشاره به اینکه بر اساس آمارها در نیمه دوم هر سال 
تعدادی از همشــهریان به دلیل مســمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن جان خود را از دست می دهند، گفت: 
عمده این حوادث به دلیل بی توجهی به استانداردها 
در به کارگیری وسایل گرمایشی و رعایت نکردن نکات 
و اصول ایمنی اتفاق می افتد.مدیرکل پزشکی قانونی 
استان با بیان اینکه ۷۵.۴ درصد تلفات سال گذشته 
در نیمه دوم سال ثبت شده، افزود: در سال گذشته، 
۶۱ نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در 
کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۵۱ 

نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودند. از این تعداد، ۴۶ نفر در نیمه 
دوم سال جان باخته اند.وی با اعالم اینکه بیشترین 
آمار تلفات گازگرفتگی در ســال گذشته با ۱۳ نفر در 
دی ماه و پــس از آن در آبان ماه بــا ۱۱ فوتی گزارش 
شده، گفت: بنابراین توصیه می شود که همشهریان 
در آســتانه ورود به فصل زمستان توجه بیشتری به 
نکات ایمنی در پیشگیری از مسمومیت با گاز داشته 
باشند.فیروزبخت با اعالم اینکه در آبان ماه امسال 
۱۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز در کشور جان خود را از 
دست دادند، گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
 ســال قبل که تعداد تلفات ۱۱ نفر بود، ۹ درصد کمتر 

شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان هشدار داد:

ثبت بیشترین تلفات گازگرفتگی اصفهان در نیمه دوم سال جاری

تغییر شیفت 
ماموران مراقبت از 
قرنطینه کرونایی 

در شهر پکن

محموله پوشاک قاچاق به بازار اصفهان نرسید
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف محموله پوشــاک قاچاق عملیات ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا خبرداد.سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: در راستای 
اجرای طرح تشــدید مقابله با قاچاق کاال و ارز، ماموران ایستگاه ایســت و بازرسی شهید امامی 
شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و جهت 
بررسی آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از این 
خودرو پرداخته که در نتیجه این عملیات موفق به کشف ۲ تن انواع پوشاک خارجی که داخل کانتینر 
بارگیری شده بود، شدند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان این که کاالهای مکشوفه 
قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، تصریح کرد: کارشناســان مربوطه ارزش 
این محموله را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.وی با اشاره به این که در این عملیات یک متهم دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، خاطر نشان 
کرد: قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی بدانند پلیس با تمام توان در برابر هر نوع فعالیت مجرمانه و 
غیرقانونی که باعث تضییع حقوق ملت و اخالل در نظام اقتصادی کشور شود، ایستاده و با قاطعیت 
و در چارچوب قانون با این افراد برخورد می کند و از شــهروندان نیز تقاضا می شود هر گونه اخبار و 

اطالعات در خصوص قاچاق کاال و ارز را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

دستگیری سارقان کابل برق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۲ سارق کابل برق با ۱۷ فقره سرقت در عملیات 
ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان خبرداد.سرهنگ حسین بساطی گفت: 
درپی وقوع چند فقره ســرقت کابل و تجهیزات انتقال برق در سطح شهرســتان اصفهان، بررسی 
موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی 
قرار گرفت.وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی کالنتری ۱۶ حین گشت زنی هدفمند در سطح 
حوزه استحفاظی خود ۲ نفر سارق را در حال ســرقت کابل های برق معابر مشاهده و بالفاصله در 
عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری آن ها شدند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: 
متهمان دستگیر شــده پس از انتقال به کالنتری در تحقیقات اولیه انجام شده به ۱۷ فقره سرقت 
کابل و تجهیزات برق در سطح شهرستان اصفهان اعتراف کردند.این مقام انتظامی در پایان با اشاره 
به این که متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده 
شدند، خاطر نشان کرد: مجموعه انتظامی از هیچ تالشــی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و 
برخورد با مخالن آسایش و امنیت شهروندان دریغ نکرده و در این راستا از مردم انتظار داریم با در 
نظر گرفتن هشــدار ها و توصیه های انتظامی و رعایت نکات پیشگیرانه در خصوص سرقت از بروز 

این جرایم جلوگیری کنند.
 

تشخیص هویت فرد جان باخته در حادثه آتش سوزی 
دانشگاه صنعتی اصفهان

رییس دانشکده شیمی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: حســین مرادی، نیروی خدمت امریه 
دانشکده شیمی و اهل شهر مالیر استان همدان، در حادثه آتش سوزی دانشکده شیمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، جان باخت.علی اصغر انصافی با ابزار تاسف شــدید از این حادثه تلخ اظهار کرد: 
متاسفانه آتش ســوزی در آزمایشگاه شــیمی معدنی دانشکده شــیمی واقع در طبقه سوم این 
دانشکده، حادث شده است.وی افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد که در نتیجه یک واکنش 
شیمیایی، ابتدا آتش سوزی رخ داده و سپس آتش سبب انفجار بعدی شده، اما علت دقیق انفجار 
در دست بررسی است.رییس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: انفجار ناشی از 
آتش سوزی سبب تخریب دیوار و سقف این آزمایشگاه شده، اما آتش به بخش های دیگر سرایت 

نکرده است.  

وز عکس ر

خبر روزاخبار

با تشکیل تیم های عملیاتی ویژه؛

پلیس اصفهان، برخورد 
قاطع با سارقان شرور را در 

دستور کار خود قرار داد
رییــس اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی 
اصفهان گفت: پلیس آگاهی استان با تشکیل 
تیم های عملیاتی ویژه، با هماهنگی مسئوالن 
قضایی به صورت قاطع مبارزه با سارقان زورگیر 
و شرور را در دســتور کار خود قرار داده است.به 
گزارش ایرنا، سرهنگ علی اکبری با اشاره به 
برخورد جدی و بدون اغماض پلیس با سارقان 
خشــن افزود: دســتگاه قضایی نیز مجازات 
سنگینی برای اینگونه افراد در نظر گرفته است.
وی اظهار داشــت: زورگیری و ســرقت همراه 
با تهدید و آزار، بخشــی از سرقت ها هستند که 
سارقان به منظور دستیابی به مال مسروقه با 
توسل به شیوه های خشن، اســتفاده از انواع 
ســالح، ایجاد آزار و اذیت و رعب و وحشــت 
مبادرت به اعمال مجرمانه خود می کنند.رییس 
اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی اصفهان 
افزود: برآیند بررسی های صورت گرفته بیانگر 
آن اســت که رفتارهای بزه دیدگان سبب ایجاد 
فرصت و جذابیت ارتکاب جرم برای ســارقان 
به عنف شده اســت.وی اظهار داشت: یکی از 
این موارد، حمل و انتقال وجــه نقد و انواع ارز 
به صورت دستی است که می تواند شهروندان 
را در معرض آسیب ســارقان زورگیر قرار دهد 
بنابراین باید در این زمینه هوشــیاری الزم به 
عمل آید.سرهنگ اکبری افزود: این نوع سرقت 
در قانون با عنــوان »ســرقت های تعزیری« 
تعریف و مجازات ســختی هم برای مرتکبان 
آن در نظر گرفته شده اســت، هرچند از لحاظ 
میزان فراوانی، این قبیل ســرقت ها در سطح 
اســتان، درصد ناچیزی از کل ســرقت ها را به 
خود اختصاص می دهد؛ امــا وقوع آنها ضمن 
ایجاد آسیب و خسارت مالی و در برخی موارد 
جانی برای مالباختگان ســبب ایجاد نگرانی 
و وحشت در جامعه می شــود و امنیت روانی 
شــهروندان را از بین می بــرد.وی بر ضرورت 
رعایت هوشیاری در استفاده از تلفن همراه در 
معابر و محیط های خلوت و همچنین مراقبت 

الزم از کهنساالن و کودکان تاکید کرد .

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان:

استفاده از کمربند ایمنی یکی از موثرترین عوامل برای حفظ سرنشینان است
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:استفاده از کمربند ایمنی بهترین محافظ در برابر پرت شدن در تصادف است.سرهنگ محمدرضا محمدی 
اظهار کرد: مصدومیت ها و سوانح ترافیکی مسئله و معضل جدی جهانی، برای سالمت عمومی است که منجر به مرگ ومیر و مصدومیت های بسیاری در سراسر دنیا 
می شود.وی افزود: مصدومیت های ترافیکی عالوه بر خسارت های مالی زیادی که به اشخاص، خانواده ها و جوامع وارد می کند، بار سنگینی بر نظام سالمت تحمیل 
کرده به طوری که هزینه خسارت های ناشی از آن، برای کشور ها حدود یک تا دو درصد تولید ناخالص ملی است.رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان اصفهان 
ادامه داد: یکی از موثرترین عوامل برای حفظ سرنشینان از آسیب  هنگام تصادف، استفاده از کمربند ایمنی و لوازم محافظ کودکان )صندلی ایمنی کودک( است، 
چراکه اثبات شده این ملزومات جان انسان ها را نجات داده و از شدت صدمات کاسته است و تمام سرنشینان خودرو باید در زمان تردد با وسیله نقلیه از این وسایل 
ایمنی استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: استفاده از کمربند ایمنی بهترین محافظ در برابر پرت شدن در تصادف است، پرت شدن از وسیله نقلیه یکی از خطرناک ترین 
حوادثی است که می تواند برای یک فرد در تصادف رخ دهد، به طور کلی ۴۴ درصد از سرنشینان خودرو که به طور کامل یا اندکی به بیرون پرتاب شدند، دچار مرگ 

می شوند که این رقم برای سرنشینانی که از کمربند ایمنی استفاده می کنند، تنها پنج درصد است.



خبر ورزشی نوشت: برانکو، سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان و پرســپولیس اعتقاد دارد در این دوره جام جهانی نیز ثابت شد که بهترین مربیان دنیا کروات 
هستند.

برانکو ایوانکوویچ که از صعود تیم ملی کشورش به نیمه نهایی جام جهانی بسیار خوشحال است، بعد از صعود مراکش و حذف پرتغال با کنایه در این مورد به 
خبرورزشی گفت: با حذف پرتغال ثابت شد که بهترین مربیان دنیا کروات ها هستند. تیته نتوانســت برزیل پرمهره را به نیمه نهایی برساند و پرتغال هم که با 
مربی پرتغالی حذف شد؛ اما دالیچ توانست با شایستگی کرواســی را راهی نیمه نهایی کند و ما حتی امیدواریم به فینال برسیم و برای اولین بار جام جهانی 
را هم فتح کنیم.برانکو  افزود: در جام جهانی قبل هم کرواسی تا فینال رفته بود و امســال همه قدرت تیم ما را در مسابقات جام ۲۰۲۲ و به خصوص در بازی 
برزیل دیدند. جایی که کرواسی بعد از گل برزیل هم ناامید نشد و در ضربات پنالتی به آن چه استحقاقش را داشت رسید. من از این بابت بسیار خوشحالم و 

امیدوارم کرواسی در پایان جام هم همه را سورپرایز کند.

تیکهسنگین»برانکو«به»کیروش«!
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سانتوس:منو»رونالدو«بزرگترینعزادارانشکستیم
فرناندو سانتوس، سرمربی تیم ملی پرتغال با وجود حرف های نامزد کریستیانو، از اینکه او را در 

بازی اخیر پرتغال در دقایق اولیه قرار نداده، پشیمان نیست.
تیم ملی پرتغال در شرایطی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به مصاف مراکش 
رفت که کریســتیانو رونالدو را در ترکیب اصلی تیم خود حضور نداشت. ســتاره تیم ملی پرتغال 
در دقیقه 51 مسابقه و در حالی که مراکش یک گل از پرتغال پیش افتاده بود، وارد زمین شد اما 
تالش های او هم نتیجه ای نداشت تا در نهایت، شاگردان ولید رکراکی راهی نیمه نهایی رقابت ها 

بشوند.
فرناندو ســانتوس پس از پایان این دیدار، درباره نیمکت نشــینی رونالدو در این بازی گفت که 

پیروزی 6-1 در مسابقه قبلی، برای متقاعد کردن او برای حفظ همان ترکیب کافی بود.
سرمربی پرتغال که با سواالت مکرر خبرنگاران احاطه شده بود، عنوان کرد: من پشیمان نیستم. 
فکر می کنم این تیمی بود که مقابل سوئیس بســیار خوب بازی کرد. کریستیانو رونالدو بازیکن 

بزرگی است و زمانی وارد زمین شد که ما فکر می کردیم الزم است؛ بنابراین پشیمان نیستیم.
او در پایان گفت: اگر دو نفر بیشــتر از همه غصه دار حذف پرتغال باشند، من و کریستیانو رونالدو 

هستیم. اما شکست و تلخی هم بخشی از کار مربی و بازیکن است.
 

هریکین:بایدبااینپنالتیازدسترفتهزندگیکنم
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، از این که پنالتی اش برابر فرانســه را از دســت داده بسیار 
ناراحت است.تیم ملی انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر تیم ملی 
فرانســه به میدان رفت و با نتیجه 1-۲ برابر این تیم شکســت خورد. کاپیتان سه شیرها تک گل 
تیمش را در این بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رســاند و بازی را به تساوی کشاند ؛اما در حالی 
که این فرصت را داشت تا پنالتی دوم اعالم شده به سود انگلیس را نیز وارد دروازه حریف کند و 
بازی در دقایق پایانی به تســاوی بکشاند ولی این پنالتی را از دســت داد تا تیمش از راهیابی به 
مرحله نیمه نهایی بازبماند. او پس از پایان این دیدار به بی بی ســی گفت:» من کسی نیستم که 
بیش از حد درباره پنالتی فکر کنم. چه قرار باشــد یک پنالتی بزنم و چه دو پنالتی، به یک شکل 
برای آن حاضر می شوم. نمی توانم نحوه آماده سازی یا جزییات پیش از بازی را مقصر این اتفاق 
بدانم. فرق خاصی ایجاد نشد. وقتی پشت توپ ایســتادم اعتماد به نفس داشتم اما نتوانستم 
به شــکلی که می خواســتم پنالتی بزنم.«کین با ابراز ناراحتی از این اتفاق اضافه کرد:» البته که 
این چیزی است که من باید تا آخر عمر با آن زندگی کنم و آن را به دوش بکشم. اما تنها کاری که 
می توانیم انجام دهیم این اســت که به یکدیگر افتخار کنیم و بدانیم که این تیم در جایگاه بسیار 

خوبی برای آینده قرار دارد.«
 

کاپیتانپرتغالبادستشکستهبازیکرد!
په په، مدافع باتجربه پرتغال از ناحیه دســت دچار شکستگی شده است. پرتغال در حالی مقابل 
مراکش شکست خورد که در ابتدای این بازی په په، مدافع این تیم به عنوان کاپیتان پرتغال وارد 

زمین شد و تا پیش از ورود رونالدو هم بازوبند را در اختیار داشت.
این درحالی است که روزنامه او جوگو با اشــاره به عملکرد این بازیکن نوشــته که په په باوجود 
مصدومیت در این بازی به میدان رفت. فدراســیون فوتبال پرتغال نیز در بیانیه ای رسمی اعالم 

کرد: په په باوجود مصدومیت از ناحیه دست و شکستگی استخوان بازو در این دیدار بازی کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: په په در جریان بازی شنبه شب تیم ملی با مراکش از ناحیه استخوان 
دست چپ خود دچار شکستگی شد. این ملی پوش پرتغالی پس از بازی در بیمارستانی در دوحه 

معاینه شد که شکستگی را تایید کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

نقشه راه  ما حضور ورزشکاران در المپیک است
مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: اصفهان حدود ۲۰۰ 
پروژه نیمه تمام دارد که حجم سنگینی را در بر می گیرد. تالش می کنیم 
از تمام ظرفیت  خود برای اتمام و بهره برداری این پروژه ها استفاده کنیم. 
زیرا نقشه راه ما حضور ورزشکاران نام آور در المپیک های ۲۰۲۴ فرانسه، 

۲۰۲6 جوانان و ۲۰۲۸ است.
جواد محمدی، در نشســت مشترک رؤســای ادارات ورزش و جوانان 
شهرستان ها و رؤسای هیئت های ورزشی اســتان اصفهان، اظهار کرد: 
روزی که به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان انتخاب شدم، بالغ بر 15 هیئت 
ورزشی با سرپرست اداره می شد،اما امروز خدا را شاکریم، هفت هیئت 
ورزشی بدون ذره ای دخالت اداره کل یا فدراسیون، رییسی را با برگزاری 
مجمع به خود دیده است و همیشه تاکید کرده ایم که تنها مجری هستیم، 

پس از آن نیز حامی و مطالبه گر خواهیم بود.
وی با تاکید بــر اتفاقات خوبی که در ورزش اصفهان رقم خورده اســت، 
افزود: بعد از روی کار آمدن دولت ســیزدهم طی چهارده ماه گذشــته، 
اتفاقات فاخری را در ورزش کشور شاهد هستیم. در محورهای مختلف در 
ورزش اصفهان اتفاقات خوبی را رقم زده ایم. این شامل سه محور معاونت 
توسعه منابع، معاونت ورزش و معاونت امور جوانان و در ادارات حقوقی-

امالک، فنی مهندسی و شهرستان ها بوده است. 
مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: طی شش ماه 
گذشته سعی در ساماندهی هیئت های ورزشی و برگزاری مجامع شده 
اســت. همچنین در ادامه فعالیت ها المپیاد استعدادهای برتر را برگزار 

کردیم که اصفهان توانست مقام دوم رقابت ها را از آن خود کند.
محمدی تاکید کرد: با وجود درگیری جامعه به بحران های خاص، با درایت 
وزارت ورزش و پیگیری مقام عالی وزارت توانستیم المپیادی در بازه سنی 

نوجوانان به عنوان الویت اصلی مسائل اجتماعی برگزار کنیم.
وی اضافه کرد: بعد از تهران، اصفهان با میزبانی از حدود سه هزار ورزشکار 
دختر و پسر در پنج رشته ورزشی بیشترین میزبانی را داشته است و دیگر 
رشته ها را نیز اعزام به مسابقات داشــتیم تا خروجی آن را در المپیک  و 

المپیادهای آینده شاهد باشیم.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان یادآور شد: در حوزه ورزش 
نقشه راه ما حضور ورزشکاران نام آور در المپیک های ۲۰۲۴ فرانسه، ۲۰۲6 

جوانان و ۲۰۲۸ است. 
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر برگزاری جام پرچم را با امکانات خودمان 
در نظر گرفته ایم که بیش از هزار و 1۰۰ تیم ورزشی در سطح استان حضور 
پیدا کردند. همچنین در مسابقات کشورهای اسالمی نیز مربیان، داوران 

و ورزشکاران اصفهانی حضوری فعال در این رویداد داشتند.

وی خاطرنشــان کرد: در موضوع منابــع، پیگیری هایی انجــام داده و 
اعتبار مصوب ورزش 1۸۰ میلیارد تومان بود که پس از جلســات متعدد 
و اتفاق نظر در این خصوص، اعتبار ورزش اســتان به ۳۰۰ میلیارد تومان 
افزایش یافت. موافقت نامه ها درحال مبادله و پیگیری است تا در توسعه 
زیرســاخت ها به عنوان یکی از افق های آینده ورزش و جوانان استان به 

سرانجام برسیم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان درباره روند تکمیل پروژه های 
ناتمام استان نیز توضیح داد: در اصفهان حدود ۲۰۰ پروژه نیمه تمام داریم 
که حجم سنگینی را در بر می گیرد و تمام تالش ما این است که از تمام 

ظرفیت  خود برای اتمام و بهره برداری این پروژه ها استفاده کنیم.
وی همچنین با اشــاره به مجمع خیرین اســتان اصفهان گفت: مجمع 
خیرین اســتان اصفهان یکی از افتخارات ورزش اصفهان اســت. همه 
خیرین محترم چه در گذشته و درحال چندین پروژه ورزشی در این مدت 
تحویل گرفته و درحال فعالیت برای آن هستند. امیدوار هستیم تعدادی از 
این پروژه ها به دهه فجر برسد و بتوانیم آنها را افتتاح کنیم. به گواه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، اســتان اصفهان از دستگاه های فعال و برتر در 
حوزه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان است. یکی از سیاست های اصلی 
دولت سیزدهم و به ویژه شخص استاندار، تشکیل شورای سیاست گذاری 

نقش جهان بوده است که تکمیل این مجموعه باعث رقم خوردن اتفاق 
خوبی در ورزش کشور می شود. در واقع ۳۰۰ هکتار به اماکن ورزشی کشور 
افزوده می شود و حجم باالیی از مسائل ورزشی کشورمان حل و فصل 
خواهد شد. دراصل گره کوری که مدت هاست در ورزش استان شاهد آن 
هستیم و زحمات زیادی برای این مجموعه کشیده شده است درنهایت 

منجر به خدمات مناسبی می شود.
محمدی درخصوص فعالیت های امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
ادامه داد: درحــوزه حقوقی و امــالک و همینطور مهندســی اعتبارات 
خوبی جذب شد که سعی می شود در سال مالی پیش رو بتوانیم آنها به 

بهره برداری برسانیم.
وی در پایان تصریح کرد: در موضوع اماکن ورزشــی و دربحث ماده ۸۸ 
چالش های بسیاری داریم. هیئت های ورزشی ما که سکان دار تخصصی 
هر رشته در استان هستند، با چالش کمبود اماکن ورزشی مواجه هستند 

و باید از طریق مزایده این اماکن را به آنان واگذار کنیم.
محمدی درخواست کرد: این روزها که مجلس شورای اسالمی مشغول 
تدوین بودجه اســت، امیدوارم موضوع اماکن ورزشی به شکلی حل و 
فصل شــود تا بتوانیم مدیریت اماکن را در مدیریت هیئت های ورزشی 

و باشگاه ها ببینیم.

خبر روز

»مهدیترابی«درآستانهجداییازپرسپولیس
یک رسانه یونانی از تالش مهدی ترابی، ملی پوش پرسپولیس برای جدایی از این تیم و انتقال به لیگ 
یونان پرده برداشت.مهدی ترابی، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که همراه با تیم ملی ایران در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر هم حضور داشت، در تالش است تا تیم جدیدی را انتخاب کند و از پرسپولیس جدا بشود.این 
خبری است که سایت SDNA یونان آن را افشا کرده و اقدامات ترابی را برای انتقال به فوتبال اروپا منتشر 
کرده است.این رسانه یونانی نوشت: »عالوه بر علیرضا جهانبخش وینگر ۲۹ ساله ایرانی تیم فاینورد که در 
گزارش نقل و انتقاالتی باشگاه پاناتینایکوس حضور دارد، یک فوتبالیست بین المللی دیگر از این کشور 
خاورمیانه ای وجود دارد که رزومه خود را به خاک یونان ارسال کرده و منتظر تماس با تلفنش است. نام 
این بازیکن مهدی ترابی، وینگر چپ ایرانی است که برای پرسپولیس بازی می کند و قراردادش تابستان 
۲۰۲۴ به پایان می رسد.«این رسانه با بر شــمردن آمار گل ها و پاس گل های ترابی در پرسپولیس و تیم 
ملی ایران و همچنین حضورش در هر سه بازی ایران مقابل انگلیس، ولز و آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۲ 
و همینطور اشاره به تیم های سابق او از جمله سایپا و العربی قطر، نوشت: »ترابی و نمایندگانش پس از 

حضور اخیر در جام جهانی قطر به دنبال چیز جدیدی در کارنامه خود هستند.«
 

جزییاتانتقالکاپیتانتیمملیبهباشگاهیونانی
جزییات مذاکرات برای انتقال علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران به باشــگاه پاناتینایکوس یونان 
مشخص شــد.پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ عالقه باشگاه پاناتینایکوس یونان 
به علیرضا جهانبخش، بازیکن تیم ملی ایران و باشگاه فاینورد هلند رسانه ای شد.هرچند مدیر برنامه های 
جهانبخش این خبر را رد کرد؛ اما به نظر می رسد مذاکره برای جذب وینگر ایران از باشگاه فاینورد به صورت 
جدی دنبال شــده و احتمال دارد در نقل و انتقاالت زمســتانی همین فصل هم به نتیجه برسد.اطالعات 
رسانه هلندی که در یونان هم بازتاب داشته، حاکی است که پاناتینایکوس به دنبال خرید قرضی و 6 ماهه 
جهانبخش با بند خرید دائمی در تابستان است.بر این اساس، هلندی ها نسبت به انتقال جهانبخش ۲۹ 
ساله دیدگاه منفی ندارند؛ اما تمایل دارند این بازیکن را به صورت قطعی و نه قرضی واگذار کنند، این در حالی 
است که در مذاکرات اولیه، برای فروش جهانبخش ادعای رقمی بیش از 1.5 میلیون یورو مطرح شده است.

 

واکنشرسمیفدراسیونفوتبالدربارهرقمقرارداد»کیروش«
فدراسیون فوتبال به شایعات درباره رقم قرارداد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد.

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این فدراسیون اخبار منتشر شده درباره مبلغ 5۰۰ هزار یورویی قرارداد 
کارلوس کی روش را تکذیب کرد. فدراســیون فوتبال با بیان این مطلب در اطالعیه ای اعالم کرد:»در پی 
انتشار شایعات در برخی رســانه ها درباره مبلغ قرارداد کارلوس کی روش، این فدراسیون اعالم می کند 
همانطور که پیش از این بارها به صورت رسمی اعالم شده مبلغ قرارداد سرمربی تیم ملی در جام جهانی 

ماهانه 5۰ هزار یورو بوده و سایر مبالغ مطرح شده در رسانه ها کذب است.«
 

منصوریان:»انریکه«همباآنعظمتبرکنارشد
علیرضا منصوریان می گوید هر مربی ای در صورت عدم نتیجه گیری، باید از سمت خود کنار گذاشته شود.

علیرضا منصوریان که بعد از جدایی از صنعت نفت آبادان، کمتر مصاحبه ای از او دیده می شود و این روزها 
هم دور از حواشــی، کار خود را دنبال می کند، در گفت وگویی کوتاه با کنایه درباره نتایج ضعیف تیم ملی 
در جام جهانی صحبت کرد.در این گفت وگو زمانی که از منصوریان در خصوص تیم ملی سوال شد، او در 
پاسخ عنوان کرد: در مورد تیم ملی خودمان صحبت نمی کنم چون اگر بخواهم صحبت کنم، طوری صحبت 
می کنم که به مذاق بسیاری خوش نمی آید ولی در مورد تیم های دیگر، وقتی انریکه که با آن عظمت و 
سیزده جام که گرفته، نتیجه نمی گیرد، او را کنار می گذارند.وی سپس عنوان کرد: دوستان باید به همه امور 

توجه داشته باشند اما در هر صورت، فوتبال همین است و اگر نتایج شما قابل قبول نباشد، باید بروی.

مستطیل سبز

فوتبالایرانازبرترینهای
آسیاعقبماند!

پیشکســوت فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال 
ایران همیشــه در دقیقه ۹۰ تصمیمات مهم و 
حیاتی را می گیرد و عــدم برنامه ریزی باعث 
شده تا در میادین مهمی همچون جام جهانی 
آنچنان موفقیت چشــم گیری نداشته باشد.

رسول کربکندی درباره عملکرد تیم ملی فوتبال 
ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: 
انتظار می رفت که تیم ملــی ایران در این دوره 
از مســابقات جام جهانی نتایج بهتری از قبل 
بگیرد، اما بــاز هم بعد از 6 دوره نتوانســت به 
مرحله یک هشــتم نهایی برســد. در بازی با 
انگلیس که باخت سنگینی را متحمل شدیم، 
اما  با پیروزی مقابل ولــز امیدواری به صعود 
زنده شد. در دیدار با آمریکا، تیم ملی یک نیمه 
که عقب نشســت و دفاع کرد تا در نهایت گل 
خوردیم. در نیمه دوم ارسال های روی دروازه 
آمریکا آنچنان کارگشــا نبود و آمریکایی ها با 
مدیریت خوب بازی را کنترل کردند. نتایجی 
که در این ۳ بازی حاصل شــد مشخص کرد 
که تیم ملی کارنامه و عملکردی مناســب در 
جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر نداشت.کارشــناس 
فوتبال با اشــاره به اینکه نتایــج تیم ملی در 
جام جهانی نشان داد که تاکتیک های تیمی 
ایران مناســب نبوده اســت، عنوان کرد: اگر 
تاکتیک های تیم ملی در هر ۳ بازی مثبت بود 
بالطبع می توانست نتایج الزم را برای راه یابی 
به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی بگیرد. 
در بازی با ولــز فقط چیدمــان و ترکیب تیم 
ملی منطقی تر بود و سرانجام به نتیجه رسید. 
برخی از دالیل همچون برنامه ریزی اشتباه که 
۲ ماه مانده به مسابقات جام جهانی سرمربی 
تیم ملی را تغییر می دهنــد. عدم هماهنگی 
بازیکنان، کم بودن بازی های تدارکاتی و برخی 
مسائل دیگر در ناکامی تیم ملی تاثیرگذار بود.

وی ادامه داد: اکثــر بازیکنان تیم ملی لژیونر 
بودند و خیلی دیــر در اختیار ســرمربی قرار 
گرفتند. باز هم در حالی که ۳ تیم آســیایی به 
مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی صعود 
کردند، تیم ملی فوتبال ایران بدون برنامه وارد 

این مسابقات حساس شده بود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

ژستهوادارآرژانتین
درکنارنقاشیازستاره

اینتیم

بعد از قطعی شدن حضور کارلوس کی روش در تیم 
ملی اعالم شد او یک دستیار ایرانی را کنار خودش 
قرار خواهد داد. تنها گزینه فدراســیون فوتبال هم 
برای دســتیاری کی روش، جواد نکونام سرمربی 

فعلی فوالد است.
تاج به عنوان رییس فدراســیون فوتبــال صراحتا 
اعالم کرد که تنها گزینه او برای دستیاری کی روش، 
نکونام اســت و حتی قرار اســت بعد از رقابت های 
جام جهانی کی روش به عنــوان مدیرفنی و نکونام 
به عنوان سرمربی تیم ملی در جام ملت های آسیا 
حضور داشــته باشــند. با توجه به قــرارداد نکونام 
با فوالد، این مربــی برای حضور در تیــم ملی باید 
رضایت مدیران فوالد را جلب کند. باشگاه فوالد هم 

با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد مخالف حضور نکونام 
در تیم ملی است.

رییس فدراســیون فوتبال فعال هیچ گزینه داخلی 
دیگری جز نکونام نــدارد و می خواهد تمام انرژی 
خود را روی این مربی بگذارد تا شــاید ســرمربی 
فوالد که دســتیاری کی روش در جام جهانی ۲۰۲۲ 
را نپذیرفــت این بار بــا نظر جمعی هیئت رییســه 
فدراســیون فوتبال، هدایــت تیم ملی ایــران را بر 

عهده بگیرد.
در صورتی که نکونام هدایت تیم ملی ایران در جام 
ملت های ۲۰۲۳ و جام جهانی ۲۰۲6 را بپذیرد، قطعا 
خط قرمز روی اسم کی روش خواهد نشست در غیر 
این صورت گزینه های ادامــه فعالیت او در جایگاه 

فنی دیگری جز سرمربیگری فعال خواهد شد.
کی روش بدون مذاکره جدی با فدراسیون فوتبال 
تهران را ترک کرد و در روزهای گذشته گمانه زنی های 
مختلفی درباره وضعیت نیمکــت تیم ملی مطرح 
شده است. اگر مدیران فدراسیون تصمیم به قطع 
همکاری با کی روش بگیرند، فوتبــال ایران دوباره 

وارد روزهای آشفته و سردرگمی خواهد شد.

قلمقرمز»تاج«روینام»کیروش«باانتخابیکگزینه

عکس: جماران



مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا به ویژه 
ایران از پوشــش های گیاهــی به عنــوان دیوارهای 
صوت شــکن اســتفاده می شــود، گفــت: در تمام 
خیابان های اصفهان رفیوژ فضای سبز پشت جداول 
خیابان ها احداث شــده اســت که نقــش دیوارهای 
صوت شکن زنده را دارد.مجید عرفان منش اظهار کرد: 
شهروندان اصفهانی در اتوبان شهید چمران این نکته 
را حس می کنند که وجود فضای ســبز حاشیه اتوبان 

نسبت به اتوبان های دیگر که فضای سبز ندارد، از نظر 
آلودگی هوا و کنترل آلودگی صوتی تاثیرگذار اســت.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: پوشــش گیاهی درختان 
باعث می شود امواج صوتی که از هوا عبور می کند، در 
برخورد با تنه، شاخه ها و برگ درختان منحرف و بخش 
زیادی از این امواج جذب درخت شــود.عرفان منش 
ادامه داد: ترکیب و غلظت هوای اطراف یک پوشش 
گیاهی با غلظت هوا در نقاطی که پوشش گیاهی وجود 
ندارد، متفاوت است، زیرا در مناطقی که از این پوشش 
برخوردار اســت، هوا از فشردگی بیشــتری برخوردار 
است، از این رو برای جذب امواج صوتی به خاطر وجود 
بخار آب، غلظت های باالی اکسیژن و ترکیبات گازی 

موجود به ایجاد مانع فیزیکــی کمک می کنند.وی با 
بیان اینکه در تمام خیابان های اصلی شــهر اصفهان 
فضای سبز حاشــیه ای وجود دارد، افزود: شهرداری 
اصفهان در خصــوص اهمیت پوشــش گیاهی برای 
کنترل آلودگی های زیســت محیطی و صوتی به این 
آگاهی و خرد جمعی رسیده است که در هر منطقه ای 
برنامه احداث مسیر جدیدی وجود دارد، حال آن که این 
مسیر اتوبان یا یک خیابان فرعی باشد، یکی از الزامات 
طراحی، ایجاد فضای سبز حاشیه ای است، به همین 
جهت در تمام خیابان های شهر اصفهان رفیوژ فضای 
سبز پشــت جداول خیابان ها احداث شده که نقش 
دیوارهای صوت شــکن زنده را دارد و عــاوه بر اثرات 
زیست محیطی، باعث کنترل آلودگی صوتی می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

خیابان های اصفهان، دیوارهای صوت شکن زنده دارد

اصفهان، اصنو، احصا
شصت وهفتمین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان روز گذشته برگزارشد. اعضای شورا به روال 

روتین هرهفته، نطق ها و تذکراتی داشتند که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:

لزوم مشارکت جویی مردم در طرح ها و برنامه های مورد نیاز شهر
رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: نظر عموم مردم، نخبگان و متخصصان درباره طرح هایی که در 
مناطق محل زندگی آن ها اجرا می شود را باید دریافت کنیم تا میزان رضایت مندی از اقدامات و سرمایه 
اجتماعی افزایش یابد.محمد نورصالحی با اشاره به بهره برداری از طرح های منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: یکی از طرح های افتتاح شده، ورزشگاه مشارکتی نگین شامل مجموعه سالن ورزشی، آب 
درمانی و بدنسازی است؛ این طرح به عنوان یک الگوی شاخص باید مطرح شودوی افزود: نیاز های 
خدماتی مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار که امکان مشارکت مردم و سرمایه گذاران آنجا وجود 
دارد، احصا شود تا با شریک کردن سرمایه مردم و بخش خصوصی، به سرعت کمبود زیرساخت های 
شهری از بین برود.نورصالحی با بیان اینکه پروژه های مشارکتی باید به نام معرفی شود، گفت: همچنین 
بررسی شود که این طرح ها در چه مرحله ای از پیشرفت است و شــهرداران مناطق نیز نسبت به نیاز و 
توان منطقه، برای اینگونه طرح ها سرمایه گذار فراهم کنند.وی با اشــاره به نکات مورد تاکید در بودجه 
۱۴۰۱ گفت: توجه ویژه به حمل ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوسرانی مورد تاکید قرار دارد و نکته ای که 
می تواند کارساز باشد، ارتقای فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی و رانندگی خوب است؛ هرچه معابر 
و پارکینگ ایجاد شود، اما فرهنگ ترافیک اصاح نشود، باز هم با کندی عبور و مرور در شبکه معابر شهر 
مواجه هستیم، بنابراین درخواست ما از معاونت حمل ونقل و مجموعه مدیریت شهری این است که به 
فرهنگ ترافیک توجه ویژه داشته باشند.رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به مشارکت جویی 
مردم در طرح ها و برنامه های مورد نیاز شهر، اظهار کرد: نظر عموم مردم، نخبگان و متخصصان درباره 
طرح هایی که در مناطق محل زندگی آن ها اجرا می شود را باید دریافت کنیم تا میزان رضایت مندی از 
اقدامات و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.وی افزود: اگر مردم از ابتدا در شکل گیری و نحوه اجرای طرح 
دخالت داشته باشند، همراهی آن ها بیشتر خواهد شد و استفاده از سرمایه بخش خصوصی نیز پررنگ تر 
می شود.نورصالحی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که بخشی از کسب وکار ها از جمله اشتغال های خرد و 
وابسته به فضای مجازی از جمله شغل بانوان سرپرست خانوار و معلوالن آسیب دیده است، گفت: مشابه 
اقدامات سایر کان شهرها، در نقاطی مورد نیاز فضا های مناسب برای عرضه تولیدات این کسب وکارها، 
ایجاد شــود؛ البته حضور صاحبان این کســب وکار ها با معرفی نهاد های مربوطه همچون بهزیستی و 

خیریه ها می تواند به بهبود این فضا کمک کند.

شهرداری اصفهان سامانه »اصنو« را تقویت کند
محمدرضا فاح، دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه مشکات سامانه اصنو )سرا ۱۰( باید برطرف شود 
و به هدف اصلی یعنی کاهش تردد شهروندان به شهرداری برسد، گفت: از معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان درخواست می کنم با عزم جدی سامانه اصنو را تقویت کند.فاح با بیان اینکه مشکات 
سامانه اصنو باید برطرف شود و به هدف اصلی یعنی کاهش تردد شهروندان به شهرداری برسد، ادامه 
داد: از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان درخواست می کنم با عزم جدی سامانه اصنو را 
تقویت کند.فاح در تذکر خود با قدردانی از شهرداران و شوراهای ادوار گذشته که عزم جدی برای احداث 
خطوط یک و دو متروی اصفهان داشتند، اظهار کرد: تمام کان شهرها نقاط پرجمعیت شهر را شناسایی 
می کنند تا خط مترو در آن محدوده ایجاد کنند.وی با تاکید بر اینکه یکی از نقاط پر تردد شــهر اصفهان 
خیابان جی است که چندین هزار دانشــجو برای رفت و آمد به دانشگاه آزاد اصفهان در این مسیر تردد 
می کنند، گفت: در این مسیر تردد به آرامســتان باغ رضوان، میدان میوه و تره بار، شهرک صنعتی جی، 
فرودگاه شهید بهشتی، شهر رویاها و نمایشگاه بین المللی نیز انجام می شود و البته جمعیت ۱۵۰ هزار 
نفری شهروندان خوراسگان را باید لحاظ کرد.عضو شورای اسامی شهر اصفهان افزود: از مدیریت شهر 
و سازمان قطار شهری درخواست می کنیم مطالعات خط سوم متروی این کان شهر را در دستور کار قرار 

دهند، زیرا به رغم پیگیری های انجام شده این مطالعات انجام نشده است.

خبر روزشورا

عضو شورای شهر:

شهرداری برای رفع مشکل 
طرح های معطل مانده 

اقدام کند
رییس کمیســیون آب و مناطــق کم برخوردار 
شورای اســامی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
به رغم گذشت یک سال ونیم از فعالیت مدیریت 
شهری ششم برای ارگ جهان نما هیچ اتفاقی 
نیفتاده اســت، افزود: مدیریت شهر باید برای 
رفع مشــکل طرح های معطل مانده همچون 

میدان امام علی )ع( ورود جدی داشته باشد.
به گــزارش خبرنگار ایمنا، مجیــد نادراالصلی 
با بیان اینکه در محور چهاربــاغ تصمیماتی از 
منظر امنیتی گرفته می شــود، اما به مســائل 
اجتماعی نیز باید بیشــتری توجه شود، اظهار 
کرد: مدیریت شــهری موظف اســت مطالبه 
جدی روی تصمیماتی کــه در این محور گرفته 
می شود، ورود داشته باشــد.وی با بیان اینکه 
زمزمه هایی مبنی بر تقلیــل ظرفیت مدیریت 
چهارباغ شنیده می شود، گفت: ضروری است 
مدیریت چهارباغ به تمام مسائل اشراف داشته 
باشد.رییس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه به رغم 
گذشــت یک ســال و نیم از فعالیت مدیریت 
شهری ششم برای ارگ جهان نما هیچ اتفاقی 
نیفتاده اســت، افزود: مدیریت شهر باید برای 
رفع مشــکل طرح های معطل مانده همچون 

میدان امام علی )ع( ورود جدی داشته باشد.
وی با اشاره به معضل ترافیک در شهر اصفهان 
تصریح کــرد: این مشــکل به دلیل مســائل 
انتظامــی یا توجه نکــردن به سیســتم های 
حمل ونقــل عمومــی ایجاد شــده اســت و 
شــهروندان را آزار می دهد که باید برای رفع آن 
توجه بیشــتری شــود.نادراالصلی با اشاره به 
الکترونیکی شدن خدمات در حوزه شهرسازی، 
افزود: پس از گذشــت ۱۶ ماه انتظار خروجی 
بهتری از این فرآیند داشتیم و باید برای تحقق 
کامل آن اجماع بیشتری شود.وی با اشاره به 
بودجه های اختصــاص یافته برای محله های 
محــروم ادامــه داد: از مدیران مناطق شــهر 
درخواست می کنم تا به شعار توجه به محله های 

کم برخوردار، نگاه جدی داشته باشند.

مدیر کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری:

مطب دامپزشکی، کاربری تجاری دارد
مدیر کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به اختاف  نظر بین صاحب نظران در خصوص کاربری مطب دامپزشکی، گفت: با توجه به رای دیوان عدالت 
اداری، این مطب ها کاربری تجاری دارد و دامپزشکان نمی توانند در کاربری مسکونی، مطب یا مرکز دامپزشکی ایجاد کنند.غامعلی فیض الهی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، پزشکان و وکای دادگستری می توانند در کاربری مســکونی، مطب یا دفتر کار ایجاد کنند، اما اینکه آیا 
دامپزشکان نیز مشمول این بند می شوند، بین صاحب نظران اختاف نظر است.وی ادامه داد: برخی از صاحب نظران معتقدند به دلیل اینکه دامپزشکی هم جزو حوزه 
پزشکی است، باید مشمول این ماده باشد که چند شعبه از دیوان عدالت اداری نیز رای به آن دادند.مدیر کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
طبق بررسی های انجام شده، معتقدم با توجه به اینکه پزشکان از دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکان از سازمان جهاد کشاورزی مدرک خود را دریافت می کنند، باید 
بین آنها تفاوت قائل شد،بنابراین نباید دامپزشکان را مشمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دانست.وی تصریح کرد: حدود دو هفته گذشته هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری با صدور یک رای اعام کرد که مطب دامپزشکی تجاری محسوب می شود و دامپزشکان نمی توانند در کاربری مسکونی، مطب یا مرکز دامپزشکی ایجاد 
کنند.فیض الهی تصریح کرد: با رای دیوان عدالت اداری، اختاف نظر موجود برطرف شد، بنابراین از این پس، برای مطب دامپزشکی باید از کاربری تجاری استفاده کرد.

وز عکس ر
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در رویداد »شهرگاه«؛ هم اندیشی دانشگاه و مدیریت شهری با موضوع »مالی، اقتصادی و سرمایه انسانی« مطرح شد

بدنهمدیریتشهریآگاهانهحرکتمیکند

رویداد »شهرگاه« هم اندیشی دانشگاه های شهر، شورای اسالمی 
شهر و شهرداری اصفهان با موضوع مالی اقتصادی و سرمایه انسانی 
و با حضور شــهردار، نماینده مردم اصفهان در مجلس،  عضو شورای شهر و معاون 

پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
در این نشست و دورهمی که اصحاب رسانه نیز در آن حضور داشتند، شهردار از تعامل 
شهرداری اصفهان با اســاتید دانشــگاه و اجرای پروژه ها با تکیه بر پژوهش و علم 
دانشگاه ســخن گفت. طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
ضعف حکمرانی در برخی حوزه ها به ویژه آب، خاک و محیط زیست و به دنبال آن عدم 
شفافیت و عدم پاسخگویی مسئولین را از مهم ترین مسائل امروز در کشور دانست و 
گفت که اصفهان را به جای قطب نخبگانی به قطب کارگری تبدیل کرده ایم. از سوی 
دیگر؛ حاج رسولی ها ضمن تایید سخنان طغیانی در خصوص ضعف حکمرانی، اما 
عقیده داشت در زمینه مدیریت و تدوین برنامه ها خوب عمل شده ولی در اجرا ناموفق 
بوده ایم. این عضو شورا گفت که در گذشته جسارت بود؛ اما برنامه مدون نداشتیم و 
حاال برنامه داریم؛ اما مدیر جسور نداریم. حاج رسولی ها تاکید کرد که شهر به مدیران 

جسور نیاز دارد.

بدنه مدیریت شهری آگاهانه حرکت می کند
علی قاســم زاده در رویداد هم اندیشی دانشــگاه و مدیریت شــهری که با عنوان 
»شــهرگاه« و با موضوع »مالی، اقتصادی و سرمایه انسانی« در دانشگاه اصفهان 
برگزار شد، گفت: دغدغه اصلی شهرداری از برگزاری سلسله جلساتی به بهانه هفته 
پژوهش، دســتیابی به یک جمع بندی کاربردی و اثربخش به صورت مشترک با 
جامعه دانشگاهی است.وی با بیان اینکه عالمان بی عمل در دین اسام مورد مذمت 
قرار گرفته اند، افــزود: در روایتی از یکی از معصومین آمده اســت: »عالم بی عمل 
همچون درخت بی ثمر است«، بنابراین عالم باید با اندوخته علم خود ثمره ای برای 
جامعه داشته باشد.قاسم زاده با اشــاره به اینکه دومین گروه مورد مذمت در دین 

کارگزارانی هســتند که بدون علم وارد حیطه مسئولیت می شوند، تاکید کرد: فساد 
مدیری که علم ندارد، از خیر و صاح او برای جامعه بیشتر است؛ بنابراین بر کارگزاران 
فرض است که با علم وارد حیطه اجرای امور شوند.شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
ادوار گذشته زمینه همکاری پژوهشی در شهرداری ایجاد شده است، گفت: از آن زمان 
تاکنون فرهنگ همکاری پژوهشی و ارائه پیوست پژوهشی در پروژه ها در شهرداری 
اصفهان رواج دارد.وی افزود: در معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان یک بانک 
اطاعاتی قوی از دانش های تخصصی وجود دارد که می تواند در اختیار دانشگاهیان و 
پژوهشگران قرار گیرد.قاسم زاده، پژوهش را امری ضروری برای رفع مشکات شهر 
دانست و تاکید کرد: راه کوتاه تحقق این امر آن است که به منابع علمی و دانشگاهیان 
متصل شویم، به همین دلیل نیز در شهرداری اصفهان ماهانه از مطالعات چندین 
پژوهش دانشگاهی بهره می بریم.وی با بیان اینکه هیچ دستگاه اجرایی در استان 
اصفهان به اندازه شهرداری بر پژوهش و تعامل با اساتید دانشگاه تاکید ندارد، اظهار 
کرد: این مسئله نخســت به لحاظ ردیف های اختصاص یافته به پژوهش، دوم به 
جهت پیگیری مسئوالن در زمینه بهره وری امور مبتنی بر کار پژوهشی و سوم به دلیل 
باور و نوع نگاهی است که در مدیریت شــهری وجود دارد، چنان که تاکید داریم در 

اجرای پروژه ها بدون پژوهش و علم دانشگاهی قدم از قدم برنداریم.

ضعف حکمرانی از مهم ترین مشکالت کشور
مهدی طغیانــی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی هم با بیان 
اینکه ضعف حکمرانی و به دنبال آن عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مسئولین از 
مهم ترین مسائل امروز در کشور است، گفت: این حکمرانی منجر به بروز مشکاتی 
همچون کم آبی و آلودگی هوا شــده است، اگر امروزه شــاهد خشکی مضاعف در 
پایین دست زاینده رود هستیم به دلیل سیاست ها و تصمیمات غلط مبنی بر برداشت 
بی رویه و بدون حســاب در باالدست است.طغیانی خاطرنشــان کرد: هیچ یک از 
مبانی و اصول حکمرانی خــوب در حوزه های مختلف همچــون آب، خاک، هوا و 

محیط زیست وجود ندارد، نبود شفافیت و سپس پاســخگو نبودن مسئولین در 
قبال رخدادها، از نشانه های این ضعف در حکمرانی است؛ چراکه موجب بی قانونی 
می شود و ما مصداق این امر را در میزان برداشت آب در باالدست زاینده رود شاهدیم.

وی با بیان اینکه مولفه های هویتی شهر اصفهان همچون فرهنگ و معماری در ادوار 
مختلف پایش نشده است، تصریح کرد: تدبر نسبت به سیما، منظر و هویت معماری 
شهر اصفهان مغفول مانده است درحالی که باید وحدت رویه خاصی برای آن تدوین 
می شــد.طغیانی با تاکید بر اینکه باعث مهاجرت نخبگان خود از استان شده ایم، 
گفت: در گذشته، هویت شهر اصفهان دارای ۱۳ کارخانه نساجی بوده که امروز فقط 
یک کارخانه از آن ها باقی مانده، متاسفانه همه کارخانه ها را به کاربری های اسکان 
جمعیتی تبدیل کرده ایم.وی با اشاره به تعدد اشتباهات و خطا ها در گذشته نسبت 
به امر هویت شهر اصفهان متذکر شد: مغز منفصل متفکر شهر اصفهان کجاست، چه 
کسی درباره اصفهان تصمیم گیری می کند، ما در اصفهان نیازمند کانون تفکر برای 
حکمرانی هستیم.وی تشکیل کانون تفکر برای حکمرانی در اصفهان را یک ضرورت 
دانست و تاکید کرد: امروز باید اندیشکده ای برای مشکات اصفهان تشکیل شود 

و در تصمیم سازی ها به استاندار، شهردار و نمایندگان مردم اصفهان کمک کند.

لزوم تشکیل اتاق  فکر مدیران شهری و اساتید دانشگاهی
هادی امیری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان نیز شهرداری اصفهان را 
از نهادهای پیشــرو در زمینه بهره برداری از پژوهش دانست و گفت: شهرداری باید 

فرآیند به کارگیری پژوهش و سپردن فعالیت به پژوهشگران را تسهیل کند.
وی افزود: همچنین باید ارتباط مســتمر و کاربردی تر بین اســاتید دانشــگاهی 
متخصص در حوزه شهری با شــهرداری اصفهان برقرار شود تا این تعامات منتج 
به خروجی های کاربردی برای دستگاه اجرایی )شــهرداری( شود.امیری ارتباط 
چندوجهی دانشــگاه با مجموعه مدیریت شــهری و ارتباط مســتقیم و مستمر 
دانشــجویان با شــهرداری را از دیگر مولفه های ضروری در دادوستد میان این دو 

نهاد دانست و تاکید کرد: نباید ارتباط دانشگاهیان با شهرداری در سطح طراحی و 
اجرای پژوهشی یک پروژه محدود شود، چراکه اساتید دانشگاه  قادر به کمک رسانی 
در برخی حوزه ها مانند کاهش آسیب های اجتماعی هستند و دستاوردهای آن ها 

می تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.

شهر به مدیران جسور نیاز دارد
عباس حاج رسولی ها، رییس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای 
شــهر اصفهان هم در این نشســت با تاکید بر اینکه امروز برنامه های مدونی برای 
مدیریت و حکمرانی در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه جسارت کافی برای اجرای 
دقیق و صحیح این برنامه ها از سوی مدیران وجود ندارد.حاج رسولی ها اظهار کرد: از 
ابتدای انقاب اسامی تا کنون در مسئولیت های مختلفی، خدمتگزار مردم بوده ام 
و در صحنه های متعدد اجرایی حضور داشــته و اذعان دارم که ضعف در حکمرانی، 
مسئله اصلی کشور است.وی تصریح کرد: بارها در مجلس شورای اسامی شاهد 
وضع قوانینی بوده ایم که روح آن با اجراییات و صحنه عمل مخالف بوده است.رییس 
کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به 
ادوار سابق شهرداری و وجود برخی مدیران جسور در پیشبرد اهداف و آبادانی شهر 
اصفهان، گفت: امروزه اغلب مدیران هراس دارند و با جسارت اقدام نمی کنند که البته 
دالیل خاص خود را دارد.وی ادامه داد: در گذشته جسارت وجود داشت، اما برنامه 
مدونی نبود، در حالی که امروزه برنامه های مدونی تدوین می شود، اما جسارت الزم 
در بین مدیران وجود ندارد.حاج رسولی ها تصریح کرد: جای مدیریت واحد یا یکپارچه 
شهری در کشور خالی است،بنابراین این امر برای تحقق حکمرانی مطلوب در شهرها 
باید صورت گیرد.وی افزود: ساختار شهرداری یک ساختار زنده است و این حسن 
شهرداری بوده است که مطابق با مشکات می تواند سریع تصمیم گیری و مشکات 
را رفع کند، در حالی که بسیاری از دســتگاه ها از پویا نبودن سازمان خود و نداشتن 

اختیار برای گرفتن تصمیمات جدید رنج می برند.

در کوچه 
پس کوچه های 
شهر؛ محله جامی

نام این محله از جامی، شــاعر 
و دانشــمند مشــهور قرن نهم 
هجری گرفته شــده اســت. 
این محله از شــمال به خیابان 
فروغی، از غرب به خیابان پنج 
رمضان، از شــرق بــه خیابان 
چهارباغ پاییــن و از جنوب به 
خیابان جامی محدود می شود. 

عکس: ایمنا
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

رییس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه اصفهان 
هم اکنون پروژه 600 مگاواتی خورشــیدی در دســت اجرا دارد که به مرحله 
دریافت مجوز و قرارداد با پیمانکار رسیده اســت. همچنین عملیات اجرایی 
پروژه نیروگاه 900 مگاواتی سیکل ترکیبی را که جزو انرژی های تجدید پذیر 
است، پیش می برد.بهنام کاویانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
موج  اظهار کرد: در شــرایط کنونی شــرکت فوالد مبارکه روی محیط زیست 
تمرکز ویژه ای داشــته و حدود 30 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه 
گذاری کرده است که در بخش آالینده ها از تجهیزات به روز همچون غبارگیرها 
و ماشین آالت وکیوم، اسکرابرهای مرسوم و ... استفاده کرده تا رطوبت مواد 
اولیه بخش تولید را باال ببرند که با سرعت باد در هوا جابه جا نشوند. کاویانی 
افزود: همچنین با بهره گیری از ماشین آالت فناورانه، فوالد مبارکه ضمن بهره 
وری در مصرف انرژی، سیاست کاهش آالینده های زیست محیطی در بخش 
تولید را دنبال کرده و تاکنون نتیجه بخش بوده اســت.کاویانی با بیان اینکه 
فوالد مبارکه در راستای سیاســت های حفاظت از محیط زیست روی تولید 
انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کرده است، افزود: فوالد مبارکه اصفهان هم 
اکنون پروژه 600 مگاواتی خورشیدی را در دست اجرا دارد که به مرحله دریافت 
مجوز و قرارداد با پیمانکار رسیده است. همچنین نیروگاه 900 مگاواتی سیکل 
ترکیبی را که جزو انرژی های تجدید پذیر اســت تاکنون 40 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.رییس محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
تاکید بر اینکه مجتمع فوالد برای افزایش بهــره وری در تولید عالوه بر بحث 
نوسازی ماشــین آالت و تجهیزات، از قطعات با تکنولوژی روز استفاده کرده 

است، تصریح کرد: در بخش کاهش آالینده های هوا فوالد مبارکه برنامه های 
دیگری را هم اجرا کرده، به طوری که بهبود وضعیــت 1600 هکتار جنگل را که 
نقش مهمی در کاهش آالینده ها و دمای هــوا دارد از طریق طرح نهال های 
جایگزین اجرا کرده است.کاویانی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین مسائلی 
که در بخش آالینده های زیست محیطی تاثیر گذار است کاهش کربن بوده 
که فوالد مبارکه از طریق اجرای طرح های محیط زیســت این سیاســت را 
پیش برده است، اظهار کرد: در سطح کالن، فوالد مبارکه به دنبال سازگاری با 
وضعیت کم آبی بوده، به همین دلیل از طریق سیستم آبیاری قطره ای سطح 
جنگل منطقه را حفظ کرده و حتی نهال های کم آب بــر را با درختان قدیمی 

جایگزین کرده است.

رییس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

پیشرفت 40 درصدی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فوالد مبارکه اصفهان

شرکت ملی گاز موتورخانه های واحد های مشترکان اداری، مسکونی، تجاری 
خیریه، گردشگری و مذهبی را رایگان بهینه سازی می کند.

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: طی یک ماه اخیر 
مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی روزانه از 16 میلیون به 42 میلیون مترمکعب 

رسیده که نشانگر افزایش دو ونیم برابری مصرف این نوع انرژی است.
محسن اصغر زاده، به مشترکان خانگی توصیه کرد صرفه جویی در مصرف گاز 

را جدی بگیرند تا بتوان از افت فشار گاز جلوگیری کرد.
رییس کمیتــه مســئولیت های اجتماعی شــرکت گاز اســتان اصفهان هم 
گفــت: شــرکت ملــی گاز موتورخانه هــای واحد هــای مشــترکان اداری، 
مســکونی، تجاری خیریه، گردشــگری و مذهبــی را رایگان بهینه ســازی 
می کنــد تــا 30 درصــد در مصــرف گاز صرفه جویــی حاصل شــود.پژمان 
 روحــی افــزود: متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعه بــه نشــانی اینترنتی

 https://goc.nigc.ir/ دراین طرح شرکت کنند تا موتورخانه هایشان بهینه 
سازی شود.

در  بهینــه ســازی مصــرف گاز طبیعــی  راســتای  در  وی گفــت: 
 روز هــای ســرد ســال طبــق قانــون ســازمان های دولتــی ملــزم

 به رعایت الگوی مصرف هســتند و اگر اداره ای رعایت نکند ابتدا اخطار صادر 
می شــود و در صورت بی توجهــی گاز آن واحد قطع می شــود.رییس کمیته 
مســئولیت های اجتماعی شرکت گاز اســتان اصفهان افزود: اســتفاده از در 
وپنجره های دوجداره، استفاده از وسایل گرمایشــی با رده انرژی باال، تقسیم 

کردن مواد خام به قطعات کوچک، 15 درصد در مصرف گاز صرفه جویی می کند 
و خودداری از استفاده از گرماتاب ها در استخر و رستوران ها، خودداری از روشن 
کردن وسایل گرمایشی در باغ ویال ها در زمانی که دراین واحد ها سکونت ندارند، 
از راهکار های اساسی در صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی است.ساالنه به طور 
میانگین 22 میلیارد مترمکعب برای حدود دو میلیون مشترک در بخش های 
مختلف گاز طبیعی صادر می شــود که در روز های سرد ســال 75 درصد آن را 

مشترکان خانگی مصرف می کنند.

     برای صرفه جویی 30 درصدی در مصرف گاز صورت می گیرد؛

  بهینه سازی رایگان موتورخانه های اداری، تجاری و خانگی

نام ردیف
شعبه 

  شماره 
  شرایط پرداخت    قیمت پایه اعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتی آدرس ملکپرونده   

4430/578نائین بلوار دکتر حسین فاطمی جنب دانشگاه آزاد هتل گل نرگس 1122نایین 1
سی و یک و نیم حبه مشاع 

از   هفتاد دو حبه
49613400هتل 

 
 104,706,043,750

نقد و اقساط  

265/1قریه شهرضا جاده هوک 2166شهرضا 2
پنج و سه چهارم حبه مشاع به 

انضمام ثمنیه اعیانی پنجاه- شصت 
و چهارم حبه مشاع از 72 حبه 

نقد و اقساط   15,196,164,000 -174644باغ

265/1قریه شهرضا جاده هوک 2166شهرضا 3
یک و دو دهم حبه مشاع 

از هفتاد و دو حبه 
نقد و اقساط   19,666,500,000 -280950زراعی 

4
زرین 
شهر 

نقد و اقساط   5,151,200,000 1023/41265مسکونی - ویالییشانزده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم 647/1812زرین شهر نوگوران خیابان اصلی کوچه شهید حسن کرمی انتهای بن بست اول سمت چپ6941

6914شهرضا 5
شهرضا خیابان حکیم نصر الله فرعی 10 چهارمین فرعی سمت راست 

اولین بن بست سمت چپ پالک 13 کدپستی 8619785741
نقد و اقساط   25,000,000,000 288/57272مسکونی- ویالیی ششدانگ 2/4448

7019شهرضا 6
شهرضا خیابان شهید بهشتی فرعی 23 شمال مجتمع پزشکی 

شقایق پالک 93 کدپستی 8613833973
نقد و اقساط   24,000,000,000 305259مسکونی -ویالییششدانگ 1/917

7
زرین 
شهر 

6660
اصفهان فوالدشهر محله B4 وصال شمالی کوی خیام 

غربی پالک 540 کدپستی 8491755986
99/36-آپارتمان سی و دو سهم مشاع از هفتاد ودو سهم 582/20617

 
 4,755,555,555

نقد و اقساط  

8
زرین 
شهر 

6659
اصفهان فوالدشهر محله B1 وصال شمالی پارکینگ 12 ورودی 

2 پالک 208 کدپستی 8491633451
582/13774

نوزده و هشتصد و شصت و نه هزارم 
سهم مشاع از هفتاد و دو سهم

نقد و اقساط   12,313,862,422 163/69-مسکونی- ویالیی 

نقد و اقساط   232,890,000,000 اعیان دارد3015کارخانه لبنیات ششدانگ 178/1084شهرک صنعتی تیران 0تیران 9

10
آران و 
بیدگل 

نقد و اقساط   11,000,000,000 203/86199مسکونی -ویالیی  ششدانگ 2640/1179آران و بیدگل خیابان مفتح کوچه شهید قاسمی6317

6371شهرضا 11
بهارستان خیابان فرشته شمالی کوچه یاسمن منزل 

مسکونی پالک 799 کدپستی 814348376
نقد و اقساط   10,979,166,666 200240مسکونی- ویالیی سی و یک سهم مشاع از هفتاد و دو سهم 2187/2176

 9,974,999,990 278/63310مسکونی - ویالییپنجاه و چهار سهم از هفتاد دو سهم 88/1172سه راه درچه سمت راست روبرو تقاطع کوچه 63)شهید محمد کریمی( بن بست اول1668چادگان 12

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شرط 

تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ 

سود متعارف بانکی مطابق مصوبه 

شورای پول و اعتبار تعلق می گیرد.

4340دهاقان13
 دهاقان روستای پوده خیابان شهید اسکندری فرعی دوم 

)شهید عباس دهقانی( پالک 1566 کدپستی 8634139867
107/1621

پنجاه و نه و ششصد و نود و شش 
هزارم حبه از هفتاد دو حبه 

 5,223,400,000 -595/68مسکونی - ویالیی

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شرط 

تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ 

سود متعارف بانکی مطابق مصوبه 

شورای پول و اعتبار تعلق می گیرد.

327/14دهاقان روستای قهه مزرعه گود زندان 6578دهاقان 14
دو و سی و شش حبه مشاع از 
18 حبه از 72 حبه ششدانگ 

 3,820,872,777 600005600دامداری

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شرط 

تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ 

سود متعارف بانکی مطابق مصوبه 

شورای پول و اعتبار تعلق می گیرد.

15
زرین 
شهر 

6940
اصفهان زرین شهر خیابان حافظ کوچه شهید احمد سلیمیان 

پالک 5 و 8 کدپستی 8471779797
107/607

پانزده و سی و شش صدم حبه 
مشاع از هفتاد ودو حبه 

280.5202مسکونی- ویالیی 
 

 4,917,333,333

 نقد و اقساط که در روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شرط 

تملیک واگذار و به باقیمانده مبلغ 

سود متعارف بانکی مطابق مصوبه 

شورای پول و اعتبار تعلق می گیرد.

 

امالک  مزایده آذر ماه )1401(

مزایده امالک تملیکی مدیریت بانک کشاورزی –آذر  ماه
مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک تملیکی خود را با جزئیات مندرج در اســناد مزایده با  بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( با شماره مزایده 2001003560000006 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/03-ساعت 13 زمان انتشار در سایت : 1401/09/21-ساعت 8 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/19-ساعت 12 تاریخ بازدید: تا 1401/09/21 ساعت 8  

زمان اعالم به برنده:  1401/10/22 ساعت 12 زمان بازگشایی: 1401/10/20-ساعت10  
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
 هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق 
امکان پذیر می باشــد.امالک فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مســوولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و اقساط نیز وجود دارد.  

اطالعات تکمیلی امالک مذکور در سامانه ستاد موجود است.
در روش نقد و اقساط، ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار که پس از کسر مبلغ پیش پرداخت به باقیمانده، سود متعارف بانکی مطابق مصوبه شورای 

پول و اعتبار تعلق می گیرد.شایان ذکر است قبل از پایان مهلت دریافت اسناد، حتما از کارتابل خود اسناد را دریافت نمایید.

مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان اصفهان  م الف:1424857

  وضعیت ملک  

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک 
ندارد. کارخانه در وضعیت تعطیل می باشد. ملک با حفظ کلیه حقوق دعاوی پرونده 
کالسه 100896 در دادگاه عمومی حقوقی تیران با موضوع ابطال عملیات اجرایی به 
فروش می رود. برنده مزایده مکلف است به اندازه ی مبلغ ارزش ماشین آالت و 

تاسیسات  که 70890000000 ریال) هفتاد میلیارد و هشتصد و نود میلیون ریال( پس 
از اعالم نام برنده مزایده ظرف مدت 10روز نسبت به ارائه وثیقه معتبر شهری اقدام 
نماید در غیر اینصورت بانک نسبت به ضبط وجه ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.

 تخلیه و در تصرف بانک می باشد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نمی باشدو تخلیه به عهده خریدارمی باشد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نمی باشد.و تخلیه به عهده خریدار می باشد. 

 تخلیه و در تصرف بانک نمی باشد.و تخلیه به عهده خریدار می باشد. 

  تخلیه و در تصرف بانک نمی باشدو تخلیه به عهده خریدار 
می باشد. پالک دارای دو قسمت شمالی  و جنوبی می باشد. 
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