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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آلودگی،ریه اصفهان را سیاه سیاه کرده است؛

کریدورهای بسته؛ برنامه های بی سرانجام

 معاون جهاد کشاورزی
  استان اصفهان : از مردم
 می خواهیم مرغ بخرند!

اگر مرغ نخرید، شب 
عید مرغ نداریم!

 روستای »فاویان«گلپایگان؛
سبز و همیشه سبز
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برگزاری 4 میلیون نفر ساعت دوره 
ضمن خدمت برای معلمان اصفهان

امکان خدمت رسانی به ایستگاه های 
اشراق و 15 خرداد وجود ندارد

 یاقوت های سرخی 
که سیاه شده اند

مرثیه ای برای باغ های انار اصفهان ؛

انتقاد پلیس راهور 
از استاندارد برخی 

خودروهای وارداتی
 در »حصه« کالنتری 

احداث می کنیم

افتتاح مراکز مشاوره 
خانواده مهر در نقاط 

مختلف استان 
اصفهان

7 55
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شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 409 مورخ 1401/07/21 شورای اسالمی شهر، پالک زمین شماره 707 و 726 و 727 از مجموعه تفکیکی محله 

خاراب طالخونچه را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001093627000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید زمانی شهردار طالخونچه م الف: 1422462

مبلغ 5% سپرده مزایده)ریال(مبلغ پالک زمین )ریال(قیمت کارشناسی پایه هر متر مربع ) ریال(متراژشماره پالکردیف
170720010/000/0002/000/000/000100/000/000

2726222/510/000/0002/225/000/000111/250/000

3727222/510/000/0002/225/000/000111/250/000

1( تاریخ انتشار: 1401/09/16
2( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23

3( تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/09/16 تا تاریخ 1401/10/03
4( مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/10/03

5( تاریخ بازگشایی: 1401/10/04
6( تاریخ اعالم برنده: 1401/10/05

7( نوع و مبلغ تضمین ســپرده مزایده: بصورت نقد واریز به جاری ملی ســیبا 

3100003303003 بنام شهرداری طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکی بابت 5 
درصد سپرده قیمت پایه کارشناسی

8( نشانی محل دریافت اســناد: از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( 

9( هزینه انتشار آگهی روزنامه: بعهده برنده مزایده می باشد.
10( هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 1/090/000 ریال به حساب ملی 

سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهرداری طالخونچه 

نوبت دوم  آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 
)روش فشرده(

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001205000061 (
شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه تعمیرات ساختمان های اداری و محوطه سازی سد حنا را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 
با ارزیابی کیفی )روش یکپارچه( و با شرايط و مشخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به شرکت در مناقصه مذکور 
دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
برآورد کلی پیمان: 19،100،000،000 ریال )نوزده  میلیارد و صد میلیون ریال( است. برآورد بر مبنای فهارس بهای واحد پایه ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات 

برقی سال 1401 است. 
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 955,000,000 ريال )نهصد و پنجاه و پنج میلیون ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه 
تضمین معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره 123402/ ت50659هـ مــــورخ 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 
ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویبنامه هيات وزيران به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 1397/12/09 و نیز ماده9 قانون حداکثر 

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسالمی باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالی توسط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح اعتبارات جاری )هزینه ای( شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان و محل تامین اعتبار 

از منابع داخلی است.
شــرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه 5 یا باالتر )یک تا چهار( در رشــته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و دارای 
ظرفیت آزاد )مبلغ و تعداد کار مجاز( و دارای گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشــد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم 

ارزیابی کیفی می باشد.
محل اجراء : واقع در استان اصفهان- شهرستان سمیرم- سد حنا می باشد و  مدت اجراء 5 ماه شمسی است.

مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشانی مجری طرح و دستگاه نظارت: الف( نماینده کارفرما و مجری طرح: معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان به نشانی اصفهان- 
پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- ب(دستگاه نظارت )مشاور(: شركت مهندسین مشاور رهاب صنعت پارتاک به نشانی اصفهان خيابان آتشگاه چهار 

راه مظاهری ساختمان سجادیه واحد 4
 تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت نسبت به دريافت اسناد 

استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی به صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار آگهی نوبت اول و  به شماره فراخوان 

فوق می باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران می باشد.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت ســهامی آب منطقــه ای اصفهان- کدپستی 8164676473 - صندوق 

پستی391 

روابط عمومی شرکت سهامی نوبت اول
آب منطقه ای اصفهان

م الف: 1426154

 سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

 دیدارهای دوستانه 
فرصتی برای فراموشی 
کدورت های گذشته؛
رد پای »محرم« در 
تالش برای پایان 
دشمنی بزرگ 
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معاون استاندار اصفهان:

 اراضی »گلبافت« شاهین شهر پس از 40 سال
 تعیین تکلیف شد

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان از تعیین تکلیف زمین های محله »گلبافت« 
شهرستان شاهین شهر پس از ۴۰ ســال خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان در جمع 

خبرنگاران اظهار داشــت: در کمیسیون 
مــاده ۵ ایــن هفته بررســی وضعیت 
اراضی محله گلبافت شــاهین شهر در 

دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به مشــکل چندین ساله 
لــکان محلــه گلبافت شهرســتان  ما
شــاهین شــهر افــزود: زمین هــای 
ایــن منطقــه دارای ســند تک برگ و 
تفکیک شــده بوده و بیش از ۴۰ سال 
است که بالتکلیف و فاقد مجوز ساخت 

شهرداری هستند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتانداری اصفهان ادامــه داد: این 

مشــکالت و بالتکلیفی مالــکان، نارضایتی هایی را به دنبال داشــت که در جریان این جلســه 
تصمیمات الزم اتخاذ شد.

زینلیان خاطرنشــان کرد: طرح محله گلبافت با رعایت حداکثری حقوق مکتســبه ایجاد شــده 
و تامین خدمات مناســب در حوزه ها بهداشتی، درمانی، آموزشــی، انتظامی و … با پیش بینی 

حریم های مربوطه مورد تصویب قرار گرفت و شهرداری متعهد به اجرای طرح شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان عنوان کرد: همچنین در خصوص طرح ملی 
نهضت ملی مسکن و اســکان بیش از ۱۳ هزار واحد مســکونی در قالب این طرح در شهرستان 

شاهین شهر تصمیمات الزم اتخاذ شد.

 بررسی طرح سایت 14۷ هکتاری شهر شاهین شهر برای طرح نهضت ملی مسکن
وی اضافه کرد: در این خصوص طرح سایت ۱۴۷ هکتاری شــهر شاهین شهر برای طرح نهضت 
ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت. مشاور طرح نقطه نظرات خود را ارائه کرد و نهایتا در راستای 
تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مقرر شد با رعایت همه سرانه های خدماتی و با حداکثر تامین 

خدمات مورد نیاز جمعیت گذاری در سایت ایجاد شود.
زینلیان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت های خدماتی متوازن با ساخت و ساز مسکن، اظهار 
کرد: مقرر شد در طرح های نهضت ملی مسکن خدمت رســانی، ارتقای کیفیت زندگی و تامین 
دسترسی های مناسب مدنظر قرار بگیرد و نقشه های مربوطه جهت تایید اعضای کمیسیون ماده 

۵ و طی مراحل قانونی ارسال شود.

 فاضالب گرگاب راه انداری می شود
وی بیان کرد: در این نشست در خصوص شــهر گرگاب در راستای توسعه مسکن و ارائه خدمات 
تصمیم گیری شد. بحث فاضالب شهر گرگاب و تعیین محل ایســتگاه پمپاژ و تسریع در اجرای 

مراحل قانونی از جمله مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان ادامه داد: در این راســتا مقرر شد با توجه به 
محلی که برای پمپاژ فاضالب در نظر گرفته شــده؛ اداره آبفا در جلســه حضور یابد و در خصوص 

امکان تغییر جانمایی انجام شده یا اجبار به تعیین همان نقطه تصمیم گیری شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان جرقویه مطرح کرد:

»مسجدجامعمحمدآباد«جرقویهبامعماریبینظیر

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
جرقویه گفت: »مسجد جامع محمدآباد« جرقویه که ۱۴۰ سال پیش 

در دوره قاجار بنا شده دارای معماری بی نظیری است.
مهدی میرحاج در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: مسجد جامع زیبای 
محمدآباد مربوط به دوره قاجاریه در مرکز شــهر محمدآباد جرقویه و 
در مجاورت حسینیه شــهر قرار گرفته و به نام مسجد »میرپنج« نیز 
معروف است. ساختمان این مسجد در حدود سال های ۱۳۱۰ هجری 
قمری به کوشش حاج میرزا عبدالحسین خان میرپنج محمدآبادی و 

توسط استاد میرزا زین العابدین معمار به پایان رسید.
وی افزود: این مســجد دارای پالنی به شکل مربع مستطیل در جهت 
شــمال شــرقی – جنوب غربی و از نوع دو ایوانی و در یک اشــکوب 
بنا شــده اســت و فضاهای متنوع دورتادور صحن آن قرار گرفته اند. 
اصلی ترین قسمت مسجد، جبهه جنوبی آن است که مشتمل بر ایوان 
با نمای قوس ۵ و ۷ و دو ورودی)کفش کن( در طرفین آن است که به 

فضای زیر گنبد و گلدسته ها متصل شده است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
جرقویه گفــت: در داخل فضای آجری گنبدخانه دیوارها توســط یک 
دوال به دو قسمت شده اند و برای تبدیل پالن مربع به شکل گنبدخانه 
به دایره بین چهــار لنگه طاق ورودی ها و محراب از هشــت پا باریک 
استفاده شــده و به این ترتیب پالن مربع به دوازده ضلع و سپس به 

دایره تبدیل شده است.
میرحــاج تصریــح کــرد: دورتــادور گنبد شــانزده نورگیــر با قوس 
هاللی نور این قســمت را تامیــن می کننــد، ارتفاع گنبــد در حدود 
۱۵ متــر و به صورت دوپــوش احداث شــده و فضای بیــن دو گنبد 
به محــل زندگــی کبوتــران تبدیل شــده اســت. شبســتان اصلی 
مســجد در جبهه جنوب شــرقی واقع شــده و این شبســتان که به 
شبســتان تابســتانه نیز معروف است ســتون دار با ســقف طاق و 
 چشمه پوشش یافته و چشــمه ها به صورت خفته و راسته آجرکاری

 شده است.
وی ادامه داد: این شبستان روی ۱۶ ســتون سنگی که فاصله هریک 
از یکدیگر در حدود ۳.۵ متر اســت احداث شــده و گفته می شود در 
زمان ساخت مسجد جهت جابه جایی ســتون های سنگی به دستور 
حاج میرزا عبدالحسین خان چند گاو سیســتانی و یک ارابه باربری 
فراهم شد که ســتون ها را با رنج فراوان از گردنه الشتر به محل مذکور 

حمل  می کردند.
سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 

شهرستان جرقویه، گفت: شبستان شــمال غربی با چند پله پایین تر 
از صحن قــرار می گیرد. این شبســتان که به شبســتان زمســتانه 
نیز معروف اســت روی ۲۴ ستون ســنگی با سقف نســبتا کوتاه تر 
به صورت طاق و چشــمه پوشــش یافته و به صــورت »رگ چین« 
آجرکاری شــده اســت. در جبهه شــمال شــرقی ایوانی وجود دارد 
 با نمای قوس ۵ و ۷ که ســقف آن توســط کاربنــدی زیبایی تزیین 

شده است.
میرحاج با بیان اینکه یکی از تزیینات بســیار کهــن و زیبای معماری 
سنتی استفاده از کاربندی  است، افزود: کاربندی به انواع طاق سازی  
تزیینی اطالق می شود و متشکل از باریکه طاق های موربی است که با 
یکدیگر تالقی می یابد و از تقاطع آنها)مفصل ها( برای ایجاد طاق، به 

منظور پوشش، استفاده می شود.
وی گفت: از تاریخچه کاربندی اطالع دقیقی در دســترس نیست، اما 
ریشــه این هنر را می توان با ابداع گنبدهای ایرانی و در نتیجه نیاز به 
گوشه سازی، برای تحمل بار به گنبد روی دیوارهای بنا، مقارن دانست. 
رواج و اوج هنر کاربندی پس از دوره صفویه و به ویژه در دوره قاجاریه 

بوده است. کاربردهای کاربندی شامل ایجاد تناسبات انسانی در فضا، 
به نظم درآوردن فضاهای داخلی، تنظیم نور و صدا در داخل بنا، فراهم 
آوردن فضایی مناسب به منظور اجرای طرح های هندسی در فضاست 

که می توان آن را نوعی مقرنس آجری ساده در نظر گرفت.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
جرقویه افزود: کل نمای مســجد به صورت آجرکاری و قوس ها در دو 
جبهه جنوب شرقی و شمال غربی در قسمت پایین به صورت کلیل و 
در و پنجره های باالیی به صورت قوس های جناغی نماسازی شده اند 
. دسترسی مســجد به فضای خارج از طریق ورودی در گوشه شمال 
شرقی صحن صورت می گیرد که بعد از سردر ساده ای با قوس جناغی 
که در دیوار مسجد تعبیه شــده وارد فضای هفت ضلعی می شویم که 

این بر خالف اغلب ورودی های هشت ضلعی است.
وی گفت: ســرویس های بهداشــتی مســجد که به صورت معماری 
امروزی ساخته شده بود در ســال ۱۳۸۰ تخریب و توسط استاد اسد 
ایروانی به صورت آجری و طاق و چشــمه به ســبک معماری اصلی 

مسجد بنا شد که اثری ماندگار را به جای گذاشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان گفت: سال گذشته پنج هزار 
و ۹۱۷ نفر در منطقه کاشان متولد شده اند که نسبت 
به سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

مهــدی دالوری در گفت وگــو با ایســنا، اظهار کرد: 
گروه سنی جوانان یعنی جامعه بین ۲۵ تا ۲۹ سال 
بیشترین تعداد در الگوی سنی منطقه تحت پوشش 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشان اســت.وی افزود: 
منطقه کاشــان دارای ۴۶۰ هزار نفر جمعیت است 
که ۴۶ درصد از این تعداد جامعه میانســال بوده و 
در گروه بین ۳۰ تا ۵۹ سال قرار دارند و ۱۱.۲ درصد 

از جمعیت نیز ســالمند و گروه سنی باالی ۶۰ سال 
هستند.معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی کاشان، تصریح کرد: بنا 
بر آمار سال جاری برآورد می شود که ۳۳.۷ درصد 
از زنان متاهل گروه سنی ۱۰ تا ۵۴ سال زیر پوشش 
این دانشگاه تک فرزند و بی فرزند هستند.دالوری 
گفت: ایران سال ها از جمعیت جوان برخوردار بوده  و 
الزم است این ثروت حیاتی همچنان حفظ و تقویت 
شــود.وی اظهار کرد:  ناباروری، افزایش سزارین، 
تمایل به تک فرزندی و سقط های  غیرقانونی از جمله 
عوامل موثر در کاهش نرخ باروری است که ناآگاهی 

خانواده ها از پیامدهای تک فرزندی، نقش مهمی بر 
رواج این پدیده دارد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، گفت: 
نیروی مولد و جوان به عنوان یکی از پایه های اصلی 
اقتدار و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب 
می شود و بر این اساس است که سیاست های کلی 

جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابالغ شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

جمعیت منطقه کاشان ۵ درصد افزایش داشته است

شهردار گوگد خبر داد:

پخش 4۵00 تن آسفالت در معابر بافت فرسوده شهر
شهردار گوگد گفت: سال جاری ۴۵۰۰ تن آسفالت در ۴۵ هزار مترمربع از معابر بافت های فرسوده شــهر پخش شده است.حسین علی محمدی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از معضالت و مشکالت اصلی بافت های فرسوده ملک های مخروبه است، اظهار کرد: به دلیل اختالف میان وراث، این ملک ها رها 
شده و مورد بی توجهی قرار گرفته است.وی افزود: شهرداری در حال رایزنی با ورثه این امالک فرسوده است و در صورت همکاری نکردن آنها از طریق ماده قانونی 
اقدامات الزم انجام می شود.شهردار گوگد با اشاره به وضعیت معابر بافت های فرسوده شهر، خاطرنشان کرد: بعضی از معابر سطح شهر به دلیل بهسازی نشدن 
مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده بود؛ بنابراین شهرداری حدود ۷۰ درصد معابر سطح شهر و معابر داخل بافت فرسوده را بهسازی کرده است.علی محمدی 
ادامه داد: یکی از موارد مهم مورد توجه شهرداری در فرآیند آسفالت معابر سطح شــهر، اجرای کانیوگذاری و دفع آب های سطحی است.وی گفت: سال جاری 
۴۵۰۰ تن آسفالت در ۴۵ هزار مترمربع از معابر سطح شهر و بافت فرسوده پخش و ۱۵۰۰ مترمربع کانیوگذاری و زیرسازی قبل از آسفالت ریزی انجام شده است و 
در نظر داریم تا پایان امسال ۱۰ هزار مترمربع از دیگر معابر شهر را آسفالت کنیم.شهردار گوگد افزود: در خیابان سیدمهدی گلپایگانی شهر گوگد، ۴۰۰ متر آزادسازی، 

زیرسازی و جدول گذاری انجام شده است و آسفالت آن نیز در دستور کار قرار دارد که در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا پایان سال اجرا خواهد شد.

خبر روز

عکس خبر

خانه دار شدن هزار 
خانواده کاشانی در 
مرحله دوم نهضت 

ملی مسکن
رییــس اداره راه و شهرســازی 
شهرستان کاشــان گفت: قرارداد 
مرحلــه دوم طرح نهضــت ملی 
مسکن در شهرســتان کاشان به 
تعداد هزار واحد بســته و احداث 

واحد ها آغاز شده است.

کمبود گاز مایع در منطقه کاشان
کمبود گاز مایع درمنطقه کاشان موجب نارضایتی وگالیه مندی شــهروندان شده است.به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما،مرکز اصفهان؛ شهروندان کاشانی از ســاعت های ابتدایی صبح مجبور به 
ایستادن در صف های طوالنی برای دریافت یک یا دوسیلندر گازمایع هستند.رییس شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ناحیه کاشان گفت:حداقل مصرف گاز مایع درروز در منطقه کاشان حدود 
۲۰ تن است.علیرضا کوچیان افزود: این شرکت باید روزانه ۲۰ هزار کیلوگرم گاز مایع در منطقه توزیع 
کند و اینکه کپسول های گاز کجا، به چه کســی، به چه قیمتی و برای چه مصرفی فروخته می شود 
در حوزه وظایف ما نیست.وی گفت: اگر ماشــین های حمل گاز به اندازه کافی باشند مشکلی برای 
توزیع گاز نیست.در حالی که روزانه بیش از ۲۰۰۰ سیلندر خالی در صف قرار می گیرد، اما با وضعیت 

توزیع و ارسال گاز فقط جوابگوی بیش از ۷۰ درصد مراجعه کنندگان است.
 

تسهیالت 4۵0 میلیارد ریالی اشتغال مددجویان در کاشان
برای اشتغال مددجویان کمیته امداد در کاشان، ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیالت تخصیص یافته است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی)ره( کاشان با بیان اینکه تاکنون ۳۵۰ میلیارد ریال از این تسهیالت به 
متقاضیان پرداخت شده، افزود: امسال تاکنون ۴۰۰ طرح با اشتغال بیش از ۶۵۰ نفر از این تسهیالت 
بهره مند شده اند.محســن حمیدی گفت: بیشترین تسهیالت اشــتغال در بخش تولید، صنعت، 
کشاورزی، تولیدات هنری، بافت فرش، طرح های خدماتی و دام و طیور پرداخت شده است.وی با 
اشاره به اینکه کمیته امداد کاشان در حال حاضر بیش از ۲ هزار طرح را با اشتغال بیش از ۴ هزار نفر 
پشتیبانی می کند، گفت: کاشان در جذب تسهیالت اشتغال کمیته امداد رتبه نخست استان را دارد.

 

 ساخت کنارگذر خوانسار به 2 هزار و 660 میلیارد ریال
 اعتبار نیاز دارد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: مطابق با فهرست بهای 
سال ۱۴۰۱ برای احداث پروژه کنارگذر خوانسار مبلغ ۲ هزار و ۶۶۰ میلیاد ریال اعتبار نیاز است.بهزاد 
شاهسوندی، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به واقع شدن شهر خوانسار در منطقه کوهستانی و فاقد کمربندی بودن آن، همچنین وجود مشکالت 
و نارضایتی های مردم از عبور کامیون ها و ماشین های سنگین از داخل شهر پروژه کنار گذر خوانسار 
در دستور کار قرار گرفت.  وی با بیان اینکه طول کل مسیر کنارگذر خوانسار ۱۹ کیلومتر است، افزود: 
در حال حاضر سه کیلومتر از آن با عرض مسیر سواره رو ۱۵ متر و عرض اساس تمام شده ۲۶ متر در 
دست اجرا قرار دارد.  معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
احجام کارشــده در این میزان از پروژه به یک میلیون و ۵۳۰ هزار مترمکعب خاکبرداری اشاره کرد 
و گفت: تا کنون ۱۱۰ میلیارد ریال برای این بخش از پروژه هزینه شــده است.  وی بیان کرد: احجام 
باقی مانده مسیر شامل ۷۰۴ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب زیراساس و 
اساس، ۹۶۹ هزار مترمکعب خاکریزی، ۳۵۰ تن آرماتوربندی و ۷۹ هزار و ۳۴۴ تن آسفالت است.  

 

انعقاد قرارداد ساخت مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی 
فوالد کویر

قرارداد ساخت مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشــی فوالد کویر با حضور مدیر عامل شرکت فوالد آران و 
بیدگل و مسوالن آموزش و پرورش آران و بیدگل منعقد شد.مجیدخوروش، رییس هیئت مدیره مجتمع 
فوالدکویرآران وبیدگل گفت: این مجتمع با هزار میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مساحت ۱۱ هزارمترمربع در 
شهرستان آران و بیدگل ساخته می شود.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: در این مجتمع 

از آغاز شروع تحصیل در دبستان تا پایان دوره فنی و حرفه ای در دوره متوسطه آموزش داده می شود.

اخبار کو�تاه

رییس اداره صمت گلپایگان:

زمین در اختیار 
سرمایه گذاران قرار می دهیم

رییس اداره صمت شهرســتان گلپایگان گفت: 
طی ۴ ســال اخیر که پیگیر واگــذاری زمین به 
سرمایه گذاران بودیم برخی از بدعهدی ها مانع از 
انجام آن شد، اما اکنون امیدواریم با پیگیری های 
جدی تا ۷ ماه دیگر بتوانیم زمین هایی را در اختیار 
سرمایه گذاران قرار دهیم.محســن اتحادی در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: خلع ید زمین های 
شــهرک صنعتی یک روند زمان بر است، اما بعد 
از مدت ها دو واحد در شهرک صنعتی گلپایگان و 
دو واحد در ناحیه صنعتی سعیدآباد خلع ید شد 
و به مرحله مزایده رسید، اما به دالیلی که شرکت 
شهرک های صنعتی استان می داند، مزایده برگزار 
و سپس باطل شد و قرار است مجددا برگزار شود، 
البته این تنها یک مسکن است چراکه حدود ۵۰ 
سرمایه گذار آماده فعالیت در گلپایگان هستند و 
نیازمند زمین هستیم. ســرمایه گذاری داریم که 
اگر به وی ۲۰ هزار متر زمین بدهیم برای ۱۵۰ نفر 
اشتغال ایجاد می کند.وی ادامه داد: موضوعاتی 
همچون خلع ید، واگذاری ها، ارائه امکانات و ... 
با شرکت شهرک های استان اصفهان است که در 
اصفهان مستقر شده و این مجموعه تنها در کاشان 
نمایندگی دائم دارد و هنوز نماینده آنها در گلپایگان 
مستقر نشده است.رییس اداره صمت شهرستان 
گلپایگان گفت: متاســفانه طی ۴ سال اخیر که 
پیگیر واگذاری زمین به سرمایه گذاران هستیم 
برخی بدعهدی ها، کارشــکنی ها و بدسلیقگی ها 
مانع از انجام آن شد، اما اکنون امیدوار هستیم با 
پیگیری های جدی فرماندار و نماینده گلپایگان 
در مجلس تا ۷ ماه دیگر بتوانیــم زمین هایی را 
در اختیار ســرمایه گذاران قرار دهیم.اتحادی در 
خصوص وضعیت شرکت »طعم طبیعت حامی« 
خاطرنشان کرد: این شــرکت تولیدکننده انواع 
شیرین کننده از برگ »استویا« بوده و تکنولوژی 
این شــرکت در خاورمیانه منحصر به فرد است. 
ســال ۹۶ این تکنولــوژی را از چیــن خریداری 
کردند و توانســتند از برگ گیاه استویا، شیرین 
کننده ای را تهیه کنند که ۳۰۰ برابر شــکر شیرینی 
دارد،  اما مشکل دیابت را به همراه ندارد، البته این 
محصول در نقاط دیگر تولید می شود، اما خلوص 

پایین تری دارد.

با مسئولان

استان
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صدور 90 شناسنامه بین المللی صنایع دستی در اصفهان
ورود محصوالت صنایع دستی اصفهان به بازار های جهانی با شناسنامه بین المللی امکان پذیر شد.

رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان گفت: برای صدور این شناسنامه ها پس از تشکیل 
کمیسیون های تخصصی محصوالت صنایع دستی زیر نظر کارشناسان و متخصصان ارزیابی و پس 
از اطمینان از اصالت، هنرمند موفق به دریافت شناسنامه بین المللی می شود.مجدالدین تاج افزود: 
در شناسنامه بین المللی نشان اصالت هنرمند و صنایع دستی و معرفی محصول به بازار های جهانی 
و ارزشگذاری محصول قید می شود.وی گفت: هنرمندان می توانند آثار فاخر خود را به این اتحادیه 
ارائه تا پس از مراحل ارزیابی شناسنامه بین المللی دریافت کنند.بیش از سه هزار هنرمند صنایع 
دستی در استان اصفهان فعال هستند و ۱۹۸ رسته هنری اصفهان در یونسکو به ثبت رسیده است.

  

بازگشت عوارض صادراتی سیب زمینی و پیاز
عوارض صادراتی برای سیب زمینی ۱۲ درصد و برای پیاز ۵۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شد.با 
وجود اینکه چندی پیش کمیســیون کشــاورزی مجلس اعالم کرد که تعرفه  صادرات سه محصول 
کشاورزی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شده است، اخیرا اما نامه ای منتشر شده که در آن 
گمرک عوارض صادرات محصوالت  سیب زمینی و پیاز را به گمرکات اجرایی ابالغ کرده و بر اساس آن  
عوارض صادراتی سیب زمینی ۱۲ درصد ارزش پایه صادراتی و عوارض صادراتی پیاز ۵۰ درصد ارزش 
پایه صادراتی تعیین شده است. عوارضی که بنابر گفته نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
به دلیل تنظیم بازار داخلی و نگرانی هایی از این دست وضع شده است.صدرالدین نیاورانی در گفت وگو 
با ایسنا، در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس این تعرفه ها را حذف کرده  بود 
مجددا برای صادرات سیب زمینی و پیاز تعرفه صادراتی اعالم شده است، گفت: تا پیش از این عوارض 
صادراتی برای این محصوالت ۱۲۰ و ۷۰ درصد بود ولی در حال حاضر کاهش یافته است.وی ادامه داد: 
قرار بر این بود که این تعرفه ها حذف شود ولی وزارت جهادکشاورزی نگرانی های خود را در خصوص 

بازار داخلی مطرح کرد و معتقد است این عوارض باید برای تنظیم بازار داخلی باشد.
 

افزایش تعرفه و جریمه گاز برای بدمصرف  ها
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران  اظهار کرد: همسو با اجرایی کردن بند )م( 
تبصره یک قانون بودجه شرکت ملی گاز ایران، مصارف در بخش خانگی، شهرها و روستاها از اقلیم های یک 
تا ۵ و اقلیم های بسیار سرد تا اقلیم گرم، تقسیم بندی شده است.مسلم رحمانی افزود: براساس بند )ک( 
تبصره ۱۵، گاز بهای مشترکان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مصارف متعارف در پلکان اول تا سوم 
قرار دارند، رایگان می شود و مبلغ گاز بهای این مشترکان از محل افزایش قیمت تعرفه  های بدمصرف جبران 
می شود.وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت سه پلکان اول مصرف در همه اقلیم ها بدون تغییر باقی 

مانده و این یک تشویق برای مشترکانی است که در حد متعارف گاز مصرف می کنند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهر سازی استان خبرداد:

پرداخت تسهیالت 4 میلیارد ریالی ساخت مسکن برای 
بازسازی بافت فرسوده

دولت برای بازسازی و ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری، تسهیالت ۴ میلیارد ریالی پرداخت 
می کند.معاون مسکن و ساختمان راه و شهر سازی استان در گفت و گوی تلفنی با بخش خبری ۲۰ 
سیمای مرکز اصفهان، با اشاره به اینکه این تسهیالت در کالن شهر اصفهان برای ساخت هر واحد 
مسکونی ۴ میلیارد ریال است، گفت: این تسهیالت برای ساخت مسکن در شهر های کوچک تر برای 
هر واحد ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد ریال است.امیر زاغیان گفت: این تسهیالت به متقاضیان ساخت و 

نوسازی مسکن در محدوده های بافت فرسوده شهری پرداخت می شود.

مرثیه ای برای باغ های انار اصفهان ؛

یاقوتهایسرخیکهسیاهشدهاند

       آفت های گوناگون این روزها به مرثیه ای برای باغ های انار 
استان اصفهان تبدیل شده است؛ این نوع آفت ها به واسطه 
خشکسالی های پی در پی باغات انار اصفهان را نشانه رفته است؛ این اتفاق در 
حالی می افتد که امســال به گفته مصطفی طیاری، کارشناس میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری اداره جهاد کشــاورزی اصفهان برداشت انار از 
سطح زیر کشت در استان اصفهان برابر با ۹۴ هزار تن و نسبت به سال گذشته 
۱۷ درصد افزایش داشته است.انار، یکی از محصوالت مهم استان اصفهان 
است که قابلیت فروش در داخل و صادرات به خارج از کشور را دارد؛ اما امسال 
آفت های طبیعی و دالالن، باعث شده اند که این محصول چندان بارور نشود.

نگاهی به باغ های انار استان اصفهان در سال جاری نشان می دهد که برخی 
از آنها همچنان با معضل کرم گلوگاه مواجه هستند و این افت به جان درختان 
انار افتاده است، به طوری که تعداد زیادی از میوهای انار به دلیل پوسیدگی و 
خراب شدن از درختان به پایین افتاده اند و وقتی پوسته این انارها باز شود با 

دانه های سیاه به جای دانه های سرخ روبه رو می شویم.

 خسارت 40 تا ۵0 درصدی کرم گلوگاه به باغات انار اصفهان
به گفته برخی از باغداران، کرم گلوگاه در ســال های اخیر به حدود ۴۰ تا ۵۰ 
درصد از محصوالت باغات انار اصفهان خسارت وارد کرده است. باغداران می 
گویند اگر اقدامی جدی برای رفع این مشــکل انجام نشود ممکن است در 
سال های آینده بسیاری از باغ های انار اصفهان از بین برود که عالوه بر ضرر 
و زیان های اقتصادی و معیشتی، مسائل زیســت محیطی را نیز به همراه 
خواهد داشت.از مهم ترین عوامل افزایش افت کرم گلوگاه در دو دهه اخیر 

کمبود بارندگی و باالرفتن دماســت که رابطه مستقیمی با افزایش افات در 
باغ های اصفهان دارد.

خشکسالی؛ تبری بر ریشه باغ های انار
در این رابطه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفت 
و گو با بازار با اشاره به اینکه در گذشته وقتی برف می آمد، یخ و سرما باعث از 
بین رفتن افت در زمستان می شد؛ اما اکنون به علت خشکسالی در استان با 
طغیان آفت کرم گلوگاه مواجه شده ایم.محمودرضا افالکی البته دلیل دیگر 
طغیان این آفات را عدم رســیدگی دقیق و به موقع باغداران می داند و می 
گوید: خوشبختانه بررسی های انجام شده در حوزه کرم گلوگاه دستاوردهای 
خوبی در پی داشته که بخشی از آن ناشی از اقدامات کنترلی هدفمند است.

وی با اشاره به اینکه برخی از باغ داران با انجام به موقع توصیه های تغدیه ای و 
عملیات پاکسازی باغات از عامل آفت و پوشاندن تاج میوه، میزان خسارت 
را به زیر ۱۰ درصد کاهش داده اند، گفت: برخی دیگر هم مدیریت متوسطی 
دارند و میزان خسارات شــان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است؛ اما متاسفانه 
گروه سومی هم هستند که به دلیل اقدامات کنترلی دیرهنگام و عدم مدیریت 
درست در باغات شان خسارات باالی ۳۰ درصد نیز دیده می شود.خساراتی که 
تنها به آفات طبیعی ختم نمی شود و به خاطر نبود حمایت دولت و باز شدن 
پای دالالن باعث شده که باغداران با مشکالت عدیده ای به جز هجوم افات 
هم روبه رو باشند.عبدا... مرادی از جمله کشاورزانی است که سال هاست در 
کاشت و برداشت انار فعالیت می کند. وی در گفت و گو با خبرنگار بازار با اظهار 
تاســف از اینکه در فقدان حمایت های دولتی، باغبان خون دل می خورد و 

سودش به جیب دالل ها می رود،گفت: به این شکل که دالالن انارهای پیش 
رس را با قیمت های بسیار نازل از باغدار و تولید کننده می خرند و انار ارزان 
قیمتی که به دست انها رسیده با گردش در ده ها دست، سر از بازارهای داخل 

و خارج با قیمت های چند برابری درمی آورد.

طغیان آفت ها در باغ های انار

آفت و دالالن دو عاملی هســتند که باغــداران انار را خون بــه دل کرده اند؛ 
مشکالتی که در پی تغییرات اقلیمی باعث طغیان افت ها و ترکاندن پوست 
انار و غیر قابل فروش شدن این محصول شــده است. باغداران حاال با این 
مشکالت چنان گره خورده اند که می گویند معلوم نیست امسال بتوانند هزینه 
دسترنج شان را به دست بیاورند.الیاس محمدی، کارشناس کشاورزی در 
گفت و گو با بازار در خصوص دالیل اختالف زیاد قیمت محصوالت کشاورزی 
از تولید تا عرضه نهایی، می گوید: با توجه به اینکه برداشت محصوالت باغی 
و کشــاورزی در یک مدت زمان کوتاه و فاصله معین انجام می شود، میزان 
عرضه بر تقاضا فزونی می یابد، بنابراین قیمت محصوالت کشاورزی کاهش 
می یابد.این کارشناس، می افزاید: دالالن هنگام برداشت میوه با ایجاد اشباع 
صوری در بازار خرید چند روزی معامله را مسکوت نگه می دارند و چون باغ 
دار محل مناسبی برای انبار کردن ندارد، دالالن با این سیاست او را مجبور می 
کنند تا در بازاری که به اختیار دالل عرضه و تقاضا تعریف می شود محصول را 
به هر نرخ پیشنهادی بفروشد.وی، نبود حمایت دولت از تعاونی باغداران، نبود 
پایانه های صادراتی، ارتباط دالالن و واسطه ها با شبکه های مختلف و واردات 
انار را مهم ترین دغدغه تولید کنندگان عنوان کرده و تاکید می کند: دولت باید 
دست رابطه ها را کوتاه کند و با حمایت مالی و فکری فرصت باد آورده ای را 
که نصیب دالالن شده را از بین ببرد و با این کار تولید کننده و مصرف کننده را 
حمایت کند.وی دلیل کاهش چشمگیر برداشت خود را مشکالت عدیده آب 
و هوایی از کمبود آب، طوفان، باد گرم طغیان کرم گلوگاه می داند و می گوید: 
امسال بهره برداران انار با بدترین وضعیت مواجه هستند.به گفته این کشاورز، 
تاکنون جهادکشاورزی طرحی برای کرم گلوگاه به آن ها ارائه نکرده و تنها راه 
حل چیدن انار  روی درخت است که هزینه های باالیی برای باغدار دارد.همت 
محمدی، از جمله دیگر باغدارانی است که دالالن را مشکل اصلی باغداران انار 
می داند و با بیان مشکالت موجود در زمینه عرضه و توزیع و فروش محصول 
انار در بازار مصرفی تصریح می کند: حضور دالالن و سوء استفاده این افراد که 
در میانه زنجیره فروش و عرضه قرار دارند از عمده مشکالت باغداران است 
و ســود اصلی در حقیقت به جیب دالالن می رود و می توان گفت که قیمت 
تمام شده محصول در بازار و میدان میوه و تره بار دو و نیم تا سه برابر قیمت 
عرضه محصول در باغات است.وی با اظهار تاسف از اینکه حمایت از کشاورز و 
باغدار تنها در حد حرف و شعار مانده است، تاکید می کند: به دلیل نبود روش 
های مکانیزه مبارزه با آفت ها، بسیاری از باغداران انار با مشکل مواجه شده 
اند و به واسطه خشکسالی های به وجود آمده محصوالت شان از کیفیت الزم 
برخوردار نیست و ما امسال با انارهای دانه سفید به جای دانه سرخ روبه رو 
بودیم که به دلیل کمبود آب بود و فروش نیز به دلیل همین موارد با مشکل 

روبه رو شده است.

با مسئولان 3اقتصاد

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان : از مردم می خواهیم مرغ بخرند!

اگر مرغ نخرید، شب عید مرغ نداریم!
درحالی که قیمت مرغ در بازار کاهش یافته و برخی از رسانه ها از آرامش  فرشته بابایی
و کنترل بازار صحبت می کنند، به نظر می رسد پشت پرده این کاهش 
قیمت چیزی به جز نبود برنامه ریزی صحیح و متضررشدن تولیدکنندگان نیست.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، با اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت نهاده های دامی واقعی شد تا از رانت و فساد در 
واردات نهاده های دام و طیور جلوگیری و کمبود نهاده دولتی نیز رفع شود.پس از اجرای این طرح، 
برخالف آنچه در مدیریت یارانه نان انجام شد تا یارانه به دست حلقه آخر مصرف برسد و قیمت نان 
افزایش نیافت، در تولید مرغ گوشتی حمایت های الزم از تولیدکنندگان انجام نشد و هزینه های تولید 
افزایش قابل توجهی یافت.در ادامه دولــت تاکنون در دو نوبت قیمت مــرغ را افزایش داده ؛ اما 
همچنان مرغداران از هزینه های تولید گالیه دارنــد. در این مدت چند نوبت با افزایش عرضه مرغ، 
قیمت آن در بازار کاهش یافته که هر بار مســئوالن از آن به عنوان یکــی از موفقیت های حذف ارز 
ترجیحی یاد کرده اند.واقعیت آن اســت که با وجود هزینه های فعلی تولید، کاهش قیمت مرغ به 
قیمت کمتر از ۷۰ هزارتومان برای تولیدکنندگان به قدری ضرر ایجــاد می کند که حتی در مواقعی 
کاهش تولید نیز مطرح شده است.با توجه به اینکه برای تولید مرغ از ماه ها قبل برنامه جوجه ریزی 
اجرایی می شود، برای کنترل و مدیریت بازار از پیش باید تصمیم گیری کرد؛ اما به نظر می رسد این 
اتفاق نیفتاده به نحوی که اکنون عرضه مرغ بسیار زیاد شده و با کاهش قیمت مواجهیم و در پشت 
پرده تولید، به علت کاهش قیمت جوجه یک روزه تمایل به تولید در ماه های آینده کاهش یافته که 
حتما بازار را با کمبود مواجه خواهد کرد.در پاســخ به این پرســش که چرا وضعیت فعلی بازار مرغ 
آشفته شده است، حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان به خبرنگار ایمنا، می گوید: به دلیل افزایش قابل توجه جوجه ریزی در کل کشور، با عرضه 
مرغ بیش از تقاضای بازار مواجه هستیم و همین موضوع منجر به افت قابل توجه قیمت مرغ گرم 
در بازار شده است.وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ زنده ۴۴ هزارتومان است، اضافه می کند: 
در بازار بین ۲۵ تا ۳۸ هزارتومان به فروش می رســد. همچنین گوشت مرغ اکنون ۵۶ هزار و ۷۵۰ 
تومان در بازار خریداری می شود.وی اضافه می کند: در مهر و آبان وضعیت جوجه ریزی مناسب بود 
به نحوی که در مهرماه ۵.۵ میلیون جوجه ریزی داشتیم و این رقم در آبان ماه به ۷.۵ میلیون رسید. 
این میزان جوجه ریزی نسبت به مصرف بسیار باالســت و در هفته های آینده بازار را با مازاد عرضه 
گوشت مرغ مواجه می کند. در آذرماه نیز تاکنون بیش از پنج میلیون جوجه ریزی انجام شده است. 
این اتفاق دو پیامد مثبت و منفی دارد. با این میزان تولید، در آینده کوتاه مدت، نگرانی چندانی برای 

تامین نیاز بازار نداریم.

راهکار دولت چیست؟
به گفته معاون جهاد کشــاورزی استان اصفهان، باید توجه داشــت که اگر این مرغ جذب نشود و 
مرغداران متضرر شــوند، جوجه ریزی را کاهش می دهند و این موضوع، عرضه مرغ را در روزهای 
پایان سال با مشــکل مواجه می کند. اکنون که با عرضه مازاد و کاهش قیمت مرغ مواجه شده ایم 
دولت برای مدیریت بازار چندین راه را در دستور کار خود قرار داده است. از مردم و مصرف کنندگان 
درخواست داریم که از مرغ عرضه شده در بازار استقبال کنند تا مرغداران نیز متضرر نشوند و انگیزه 

جوجه ریزی را برای پایان سال داشته باشند.
ایراندوســت اضافه می کند: ذخایر استراتژیک دولت کامال پر اســت و تاجایی که ظرفیت داشته، 
برای پشــتیبانی از تولیدکنندگان، مرغ مازاد را خریداری کرده است. همچنین برنامه ریزی شده تا 
کشتارگاه ها و بخش خصوصی بتوانند مرغ را خریداری و خودشان آن را منجمد کنند، در شرایطی 
که نیاز اســت آن را در ســطح قیمت مصوب مرغ گرم به بازار عرضه کنند. عالوه بر این از افرادی که 
توان صادراتی دارند دعوت شــده تا برای صادرات مرغ مازاد ذخایر دولت و مرغداری های ســطح 

کشور اقدام کنند.

خبر روزگزارش

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه حامی همیشگی 
پژوهشگران و مجموعه های 

تحقیقاتی کشور است
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه همواره 
از پژوهشــگران دانشــگاه ها و مجموعه های 
تحقیقاتی کشور با روش های مختلفی حمایت 
کرده است.یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه به مناســبت هفته پژوهش در گفت 
و گو با خبرنگار ایراســین اظهــار کرد: صنعت 
فــوالد، صنعتی پویاســت و به علت رشــد و 
توسعه ای که دائما در آن شــکل می گیرد هر 
روز با مشکالت، معضالت یا نقاط پر پتانسیل 
و نقاط قوت و پتانسیل های جدیدی روبه رو 
است. برای اینکه بتوانیم بر نقاط ضعف خود 
فائق آییم و از نقاط پر پتانسیل خود استفاده 
کنیم باید در بعضی مواقع توســعه هایی را بر 
مبنای پروژه های دانشــگاه ها، شرکت های 
دانش بنیان و حتی پژوهش های درون صنعت 
فوالد به ویژه در فوالد مبارکه تعریف کنیم.وی 
گفت: پژوهش، نقشی کلیدی در حل مسائل 
روز و پیش بینی چالش های آینده دارد. گاهی 
این مشــکالت تازه به وجود می آیند و گاهی 
تغییراتی به وجود می آید که باید دانش خود 
را نســبت به این تغییرات به روزرسانی کنیم. 
البته تکنولوژی ها و محصوالت جدید دائما در 
حال عرضه شدن هستندکه پژوهش در همه 
این زمینه ها به ما کمک می کند تا با استفاده از 
واحدهای تحقیق و توسعه داخل مجموعه یا 
پژوهشگران خارج از مجموعه این موضوعات 
را حل کنیم.مدیرعامل شــرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه افزود: 
تهدیدهــا، فرصت ها و پتانســیل های آینده 
صنعت فوالد در حــال حاضر تا حدی مجهول 
اســت و در افق هــای ۱۰ تا ۱۵ســاله برای ما 
تعریف می شــود. پژوهش در ایــن زمینه به 
ما کمک می کنــد تا عالوه بر حل مشــکالت 
روز، به آینده نیز توجه داشــته باشیم و از آن 

غافل نشویم. 

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان اصفهان با اشاره به استقبال مردم از بانک های 
قرض الحسنه، گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران، اکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
دارد که ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان آن متعلق به اســتان اصفهان است. این استان یکی از 
موفق ترین استان ها در جذب نقدینگی مردم بوده است.رضا اسفندیاری در نشستی به 
مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار کرد: این بانک 
در بیست ودوم آذرماه سال ۱۳۸۶ به عنوان نخستین و بزرگ ترین بانک قرض الحسنه 
کشور شــروع به فعالیت کرد و اکنون ۵۳۰ شعبه در کل کشــور دارد که ۲۹ شعبه آن در 
استان اصفهان فعال اســت.وی افزود: این بانک بدون انجام هیچ فعالیت تجاری و با 
تاکید بر الگوی بانکداری اسالمی اهدافی همچون توانمندسازی و تقویت توان اقتصادی 
اقشــار مختلف در راســتای اقتصاد مقاومتی و اشــتغال، تالش برای فقرزدایی و رفع 
محرومیت های اقتصادی به ویژه در مناطق کم برخوردار، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
در حوزه های اشــتغال، ازدواج، فرزندآوری، درمان و حمایت از مددجویان سازمان های 
حمایتی و مردم نهاد برای بهبود شاخص اقتصادی و افزایش خرید آحاد جامعه را دنبال 
می کند.مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان اصفهان گفت: این بانک در مجموع با 
جذب بیش از ۱۳ میلیون مشتری و پرداخت ۱۳ ۵. میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه 
تاکنون به مردم خدمت کرده اســت. از این مقدار بیش از ۹۰۰ هزار مشــتری در استان 

اصفهان و یک میلیون و ۱۴۰ هزار فقره تسهیالت مربوط به استان اصفهان است.

ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
اسفندیاری اضافه کرد: در راستای توســعه بانکداری الکترونیک و تحقق بانکداری 
بدون کاغذ، این بانک برنامه های اصالح ساختار، الکترونیکی کردن عملیات اجرایی 
و ایجاد یک بانک کامال الکترونیکی را در دستور کار داشته است. همزمان سعی شده 
تا جایی که امکان دارد، فضای فیزیکی شعب نیز حفظ شده و بهبود یابد.وی تصریح 
کرد: سامانه پرداخت وام آنالین و افتتاح حساب آنالین در بستر همراه بانک و اینترنت 
بانک، راه اندازی پیشخوان مجازی و سامانه توثیق ســهام، راه اندازی سفته و برات 
الکترونیک، احراز هویت آنالین ســجام، کارت هدیه آنالین، سامانه معدل حساب 
آنالین و طراحی عملیات بانکی متنوع در همــراه بانک از جمله خدمات الکترونیک 
این بانک است.مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر استان اصفهان گفت: با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار 
دارد. بانک قرض الحسنه مهر مسئولیتی برای خود تعریف کرده تا در قالب تعامل با 
مجموعه های حمایتی از اقشار نیازمند توان حمایت کند.اسفندیاری اضافه کرد: در این 
راستا در تعامل با کمیته امداد، بنیاد برکت، هالل احمر، بهزیستی و سایر سازمان های 
مردم نهاد ۵۵۹ هزار فقره وام به ارزش ۶۵ هزار میلیارد ریال و ۱۳۰ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به ارزش بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال از طریق بنیاد برکت برای ایجاد 

فرصت های شغلی در مناطق کمتر برخوردار پرداخت شده است.

پرداخت 160 میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
وی با اشاره به پرداخت ۱۶ هزار فقره تسهیالت به ارزش ۶,۹۷۰ میلیارد ریال به افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی، تصریح کرد: با هدف اشتغال و کارآفرینی با توجه به مجوز 
بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت بهشرکت های دانش بنیان، در تعامل با صندوق 
نوآوری و شکوفایی تاکنون ۳,۱۲۰ فقره وام به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت شده است.مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان اصفهان 
گفت: برای حمایت از خرید کاال و خدمات و تقویت توان اقشار کم درآمد جامعه، بانک 
قرض الحسنه مهر ایران طرح کاال کارت را اجرایی کرده که شامل خرید کاالهای داخلی و 

خارجی و همچنین خدماتی همچون دندانپزشکی است .اسفندیاری با تاکید بر اهمیت 
حفظ محیط زیست و لزوم حذف حضور مردم در بانک ها، اضافه کرد: با زیرساخت های 
الکترونیکی که ایجاد شد، مراجعات حضوری مردم به شعب بانک مهر و مصرف کاغذ 
کاهش قابل توجهی داشــته است . البته در اســتفاده از خدمات الکترونیک نیازمند 

فرهنگ سازی هستیم تا همه افراد از بستر الکترونیک استفاده کنند.

حضور در جمع 1000 بانک برتر جهان
وی تصریح کرد: راهیابی بانک قرض الحسنه مهر ایران به جمع ۱۰۰۰ بانک برتر جهان 
براساس گزارش موسسه بنکر در سال ۲۰۲۲ یکی از افتخارات این بانک است.مدیر 
شعب بانک قرض الحسنه مهر استان اصفهان گفت: مشارکت در طرح شهید سلیمانی 
وزارت بهداشت و خرید ۲۵ هزار قلم تجهیزات پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا 
به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال، بیمه حوادث ۵۰۰ هزار خانه روستایی در سطح سه استان 
خراســان جنوبی، ایالم و سیستان وبلوچســتان، پرداخت وام های قرض الحسنه 
برای راه اندازی پنل های خورشیدی در روستای بشاگرد فعالیت هایی است که این 
بانک در راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی انجام داده است.اسفندیاری اضافه 
کرد: این بانک در آزادســازی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از اشــتغال آن ها با 
پرداخت وام قرض الحسنه، تهیه اقالم برای آسیب دیدگان زلزله هرمزگان، مشارکت 
در تهیه بســته های لوازم التحریر، تهیه مایحتاج آســیب دیدگان ســیل در استان 
کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری و سیستان وبلوچستان، برگزاری کنگره 
اربعین حسینی و طرح کمک مومنانه مشارکت داشته است.وی تصریح کرد: اعطای 
وام قرض الحسنه به بیش از سه میلیون نفر در سطح کشور، ارائه تسهیالت طرح کاال 
کارت با سقف ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان، اجرای طرح های اشتغال و کارآفرینی، توسعه 
همکاری و حمایت از طرح های دانش بنیان و توسعه خدمات به ناتوانان جسمی از 

جمله اهداف بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال آینده است.

پرداخت 1931 فقره تسهیالت ازدواج
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان اصفهان گفت: از سال گذشته تاکنون هزار و 
۹۳۱ فقره تسهیالت به ارزش ۲,۶۲۰ میلیارد ریال در این بانک به زوج های جوان استان 
اصفهان، ۲۰۵۲ فقره تســهیالت فرزندآوری بــه ارزش ۷۶۰ میلیارد ریــال، ۱۰۰۴ فقره 
تسهیالت اشــتغال به ارزش ۸۴۰ میلیارد ریال و ۷۲۹ فقره به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال 
تسهیالت به بیماران صعب العالج پرداخت شده است.اســفندیاری اضافه کرد: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران اکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که ۱۱.۲ هزار میلیارد 
تومان آن متعلق به استان اصفهان است. این استان یکی از موفق ترین استان ها در جذب 
نقدینگی مردم بوده است. متوسط رشــد نقدینگی بانک های قرض الحسنه در کشور، 

چند برابر کل شبکه بانکی کشور بوده که نشان دهنده استقبال مردم از این بانک است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان مطرح کرد:

استقبالمردمازبانکهایقرضالحسنه
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»فاویان« یکی از روستاهای با صفا در شهر گلپایگان استان اصفهان است 
که باغ  های سرسبز و زیبای بسیار زیادی را در دل خود جای داده و مردمانی 
خونگرم در آن زندگی می کنند. بی شک می توان گفت که هر گردشگری با 
رفتن به این روستای خوش آب و هوا شیفته شکوه و زیبایی بی همتای آن 
خواهد شد. روستای فاویان از جنوب به روستای شادگان، از شمال به کوه 
حاجی قاره، از غرب به روستای مزرعه و از شرق به روستای دم آسمان راه 

دارد و می توانید به راحتی از تمام آن ها نیز بازدید کنید.
این روستای سرسبز قدمتی بسیار کهن دارد، به طوری که برخی آثار و شواهد 
نشان می دهند در دوره پیش از اسالم نیز، افرادی در آن جا ساکن بوده اند 

و به زندگی می پرداخته اند.
روســتای فوق العاده فاویان آب و هوایی بســیار دلپذیر و مطلوب دارد و 
همین امر موجب جلب کردن توجه افراد گردشــگر به خود شده است.در 
واقع این روستا حدود 1700 متر از سطح دریا فاصله دارد و تابستان  ها در آن 
جا، هوا بسیار خنک و روح نواز است. باغ، دشت و مراتع بسیار سرسبزی در 
این روستای زیبا وجود دارد که در نتیجه موجب شده اند یک فضای بسیار 
تماشایی ایجاد شود. در روستای فاویان یک مسجد بسیار قدیمی که مربوط 
به چند قرن پیش است نیز دیده می شود که از خشت ساخته شده و سقفی 
چوبی دارد. اغلب مردم مهمان نواز این روستا نمازهای خود را در این مسجد 
تاریخی می خوانند و برای آن، اهمیت زیادی قائل هستند. عالوه بر مسجد 

بی نظیر، یک کبوتر خانه بسیار قدیمی هم در این روستا 
وجود دارد که زمان ســاخت آن سال 1301 

بوده است. این کبوترخانه از معماری جالبی برخوردار است و مطمئنا با دیدن 
آن، حیرت زده خواهید شد. 

اگر به گشت و گذار در روســتای فاویان گلپایگان بپردازید،با یک امامزاده 
بسیار قدیمی نیز مواجه خواهید شد که در واقع متعلق به 400 سال پیش 
است. این امامزاده آن قدر قدیمی است که شجره  نامه  ای از آن وجود ندارد 
؛اما مورد بازسازی قرار گرفته و میزبان زائران و افراد گردشگر است. به طور 
کلی در روســتای دلنشــین فاویان حدود 2000 هکتار زمین قابل کشت و 
حاصلخیز وجود دارد و مردم در آن ها محصوالتی همچون جو، چغندر قند، 
گندم و نخود می کارند. در این روستا حدود هشت رشته قنات نیز وجود دارد 
ولی به علت بارندگی کم طی چند سال اخیر، برخی از این قنات ها خشک 

شده اند و کشت محصوالت کشاورزی نیز کاهش یافته است.
فاویان یکی از مهم ترین روستاهای فعال در زمینه کشاورزی و دامپروری 
است و اکثر افراد در آن جا،به همین کارها مشغول هستند. خاک این روستا 
برای کشت زعفران بسیار مناسب به شمار می آید، اما تاکنون کسی اقدام به 

کاشت این گیاه با ارزش نکرده است. ساکنین روستای 
فاویان به غیر از کار کشاورزی، به فعالیت 

های مهــم دیگری 
مشغول  نیز 

هســتند که از حمله مهم ترین آن هــا می توان به نمد بافــی، قالی بافی، 
خطاطی، گلیم بافی، بافندگی، منبت کاری و … اشاره کرد. پوشش گیاهی 
متنوعی نیز در این روستای سرســبز وجود دارد که مردم از آن ها استفاده 
های مختلفی می کنند. بیشــترین گونه گیاهی مشاهده شده در روستای 
فاویان کتیرا و انواع گون است که مصرف بهداشتی و صنعتی دارند و حتی 
آن ها را هم به خارج از کشــور صادر می کنند. گیاهان دارویی دیگری نظیر 
شیرین بیان، شاتره، شوید کوهی، گل گاو زبان، کاسنی، دینارو، تره کوهی، 
بابونه، چندال، کرچک، مرزنجوش، پافغالق، گوش بره، ریش قازی، بالنگ، 
شنگه، بالنگو، جو قاسم، قدامه، خاکشیر و … در این روستا وجود دارد که 
بسیار مفید و پر کاربرد هستند. درختان و میوه های قابل رویش در روستای 
تماشایی فاویان نیز شامل؛ آلو، ســیب، انگور، زالزالک، زردآلو، هلو، آلبالو، 
گیالس، ریواس، گالبی، بادام، انجیر وحشی، گردو، سنجد، کاج، توت و … 
می شود.بازدید از این جاذبه گردشــگری مهم رایگان است و می توانید در 
هر ساعتی  از شبانه روز که خواستید، به آن جا بروید. 

بازار چهارسوق گلپایگان
اگر از طرفداران بازارگردی هســتید و دوست دارید ساعاتی به گشــت وگذار در بازار بپردازید، 
پیشنهاد می کنیم در سفرتان به گلپایگان از بازار چهارسوق )بازار سنتی( دیدن کنید. هنگام ورود 
به این بازار، 2 راسته  مهم بازار را مشاهده خواهید کرد که از بخش هایی همچون بازار مسگرها، 
بازار اصلی، بازار گیوه دوزان، بازار کوزه گرها، بازار فرش فروشان و دیگر بازارهای متعدد تشکیل 
می شود. از دیگر بخش های راسته بازار چهار سوق در گلپایگان، می توان به چندین پاساژ اشاره 
کرد که برای آن دسته از افرادی که به پاساژگردی عالقه دارند، می تواند گزینه ای مناسب باشد. 
جدا از راسته بازارهای متعدد و چندین پاساژ، از معماری زیبایی برخوردار است که با طاق بندی 
و سقف ضربی آجری تزیین شده اند. طاق بندی ضربی آجری که در این بازار دیده می شود، 
شباهت بسیاری به آجرکاری دوران صفوی در بازار بزرگ اصفهان دارد. بازار چهار سوق گلپایگان، 
این اثر 400 ساله به مانند دیگر بازارهای سنتی با تعبیه فضاهای جانبی نظیر چایخانه و تیمچه 
بنا شده  که از روزگاران گذشته تا به امروز، یکی از مراکز تجاری در گلپایگان به شمار می آید. این 
بازار بنابر سبک معماری و سوابق تاریخی از موقعیت تجاری بااهمیتی برخوردار است. شما 
می توانید حین گشتی که در بازار چهارسوق گلپایگان می زنید، مغازه هایی را  ببینید که اجناس 
رنگارنگی را در میان خود جای داده است. بازدیدکنندگانی که به شهر گلپایگان سفر می کنند، 
می توانند در کنار گشت وگذار در میان بازار چهار سوق، سری هم به دیگر جاهای دیدنی گلپایگان 
همچون مسجد جامع گلپایگان بزنند که تماشایش لذت بخش خواهد بود. این مسجد تاریخی 
که قدمتش به دوران سلجوقیان می رسد، معماری زیبایی دارد که با گذشت سال ها از زمان 
ساختش، هنوز هم استوار به جای مانده است. مســجد جامع گلپایگان را به مسجد جامع 
سلجوقی هم می شناسند که به دست معمار معروفی به نام »ابوعمر بن محمد القزوینی« 
طراحی شده است. در کنار تماشای این مسجد که در نزدیکی بازار چهارسوق قرار دارد، می توانید 
از جاذبه  دیگری نظیر مناره گلپایگان دیدن کنید که یکی از بلندترین سازه های تاریخی ایران 
است که به میل گلپایگان شهرت دارد. هنگام بازدید از این مناره، دو در، پلکانی داخل مناره و 
کتیبه ای به خط کوفی بدون تاریخ را می بینید که احتمال می رود دوران ساختش با احداث 

مسجد جامع و بازار چهارسوق گلپایگان یکی بوده باشد. 

روستای »فاویان« گلپایگان؛سبز و همیشه سبز
معرفی روز

مفاد آراء
9/199 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 2685 مورخ 1401/8/14 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای محمد علی غالميان حسين آبادی  به شناســنامه شماره 1271590093 
کدملی 1271590093 صادره اصفهان فرزند عباســعلی در ششــدانگ يکباب 
خانه به مساحت 49/28 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 3075  اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
  لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417758  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/200 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 2550 مورخ 1401/8/4 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 خانم 
مريم سليمانی زاده  به شناسنامه شماره 173 کدملی 1209442681 صادره فرزند 
سهراب در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب مغازه  به مساحت 44/25 متر 
مربع )با قيد بازداشت مالکيت آقای مجيد ممتازی(  پالک شماره 5000/2216 و 
5000/2342   واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 - برابــر رای شــماره 2549 مــورخ 1401/8/4 هيــات اول موضــوع قانون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
 در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض
 متقاضــی، مالکيت آقای مجيــد ممتازی به شناســنامه شــماره 792 کدملی 
5129475186 صادره شهرضا فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
يکباب مغازه  به مســاحت 44/25 متر مربع )با قيد بازداشــت(  پالک شــماره 
5000/2216 و 5000/2342   واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417902  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/201 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 2511 مورخ 1401/8/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای 
اکبر وحيد دستجردی  به شناسنامه شــماره 63  کدملی 1288594623 صادره 
اصفهان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ يکباب ســاختمان )با قيد نامه شهرداری 
فوق الذکر در قسمت توضيحات سند( با حفظ حقوق رهنی اجرا )شعبه سوم اجرای 
احکام مدنی شهرستان اصفهان »شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی سابق«(  به 
مساحت 86  متر مربع  مفروزی از پالک شماره 970 فرعی از 4348   اصلی  واقع 
در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417643  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/202 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2660 مورخ 1401/8/11 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم مليحهآســتان به شناسنامه شــماره 3310 کدملی 1292742917 صادره 
اصفهان فرزند غالمحســين در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 69/65 متر 
مربع  مفروزی از پالک شماره 4534  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای يداله 

صدقی)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417686  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/203 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 5129 مورخ 1399/12/14 و رای اصالحی شــماره 3294 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی توکل 
دستجردی به شناسنامه شماره 1707 کدملی 1288853874 صادره فرزند يداله  
بر دو دانگ مشاع از  ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 149 متر مربع  مفروزی از 
پالک شماره 74 فرعی از 4348   اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

- برابر رای شــماره 5128 مورخ 1399/12/14 و رای اصالحی شــماره 3292 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقــای حميدرضا توکلی 
دستجردی به شناسنامه شماره 979 کدملی 1288884966 صادره فرزند يداله  
بر دو دانگ مشــاع از  ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 149 متر مربع  مفروزی 
از پالک شــماره 74 فرعــی از 4348   اصلی  واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده است. 
- برابر رای شــماره 4914 مورخ 1399/12/4 و رای اصالحی شــماره 3291 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، خانــم فرحناز نجيمی 
خوزانی به شناســنامه شــماره 850 کدملی 1141095491 صادره فرزند نوروز  
بر يک دانگ مشاع از  ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 149 متر مربع  مفروزی 
از پالک شــماره 74 فرعــی از 4348   اصلی  واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شــماره 5126 مورخ 1399/12/14 و رای اصالحی شــماره 3293 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانــم فيروزه صالح پور 
دستجردی به شناســنامه شــماره 1931 کدملی 1288981481 صادره فرزند 
حسن  بر يک دانگ مشــاع از  ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 149 متر مربع  
مفروزی از پالک شــماره 74 فرعی از 4348   اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

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

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417806  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/204  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 11576 - 1401/09/19 هيات سوم آقای حسن مؤذنی آفارانی 
به شناســنامه شــماره 2  کدملي 1290139520 صادره خمينی شــهر  فرزند تقی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان تجاری و اداری  به مساحت 77/23 متر مربع  پالک شماره  

244 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 
در سامانه امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08

م الف: 1425671  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/205 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1401 و  /08 /08 140160302023000698 مــورخ  بــر رای شــماره  برا
140160302023000765 مــورخ 1401/08/29  هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره 
ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  حسين نصير 
هرندی فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 625 صادره از اصفهان در دو دانگ مشاع از  
ششدانگ و خيراله قاتحی پيکانی فرزند حسينعلی بشماره شناسنامه 72269 صادره از 
اصفهان در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 149/17 متر مربع 
مفروزی از پالک 1612 اصلی واقع در بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 

محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است د رصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08

م الف: 1425862 حسين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

فقدان سند مالکیت
9/207  شــماره نامه: 140185602033003307- 1401/09/09 نظر به اينکه سند 
مالکيت ده سهم مشاع از 22 سهم ششــدانگ قطعه زمين مزروعی معروف بيست و دو 
قصبه فادزهر پالک ثبتی شماره  212  فرعی از يک اصلی واقع در قريه طار جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 1648 در صفحه 407 دفتر12-  امالک به نام طاوس ذبيحی 
طاری فرزند مشهدی رضا  تحت شــماره چاپی 110794 صادر و تسليم گرديده است، 
سپس بموجب دادنامه حصر وراثت 140091390015305955 مورخ 1400/11/23 
قاضی شعبه 617 مجتمع شماره سيزده شورای حل اختالف شهر تهران طاوس نامبرده 
فوت ورثه حين الفوتش عبارتنــد از: 1- عبدالعظيم 2- عبدالکريم 3- اســماعيل 4- 
غالمحسين شهرت همگی ذبيحی طاری فرزندان و الغير سپس همگی ورثه بموجب 
درخواســت وارده 140121702033005154 مورخ 1401/09/01 منضم به دو برگ 
استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شــماره شناسه يکتا: 140102152499000124 
و رمز تصديق 984197 شــماره 6779  مورخ 1401/08/29  که بــه تاييد دفترخانه 
اسناد رســمی 791 تهران رسيده است مدعی مفقود شدن ســند مالکيت پالک مرقوم 
 در اثر اسباب کشی مفقود گرديده است و درخواست ســند مالکيت المثنی  نموده است.  
لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 1424714 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک نطنز
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استاندار اصفهان:

پژوهش ها مبتنی بر شناخت نیاز و تقاضای جامعه باشد
استاندار اصفهان گفت: باید تقاضا و نیازهای جامعه را در حوزه های مختلف پژوهشی شناسایی و 
جامعه پژوهشی را بر مبنای تقاضا هدایت کنیم. همچنین باید اولویت بندی داشته باشیم، زیرا یکی 
از آسیب هایی که با آن مواجه هستیم، عدم اولویت بندی است.سیدرضا مرتضوی در مراسم تجلیل 
از پژوهشگران و فناوران برتر استان اصفهان، با اشاره به اهمیت نگاه هم افزا و حرکت جمعی در عرصه 
پژوهش، اظهار کرد: دامنه بررســی ها در این حوزه افزایش پیدا کرده و شرایط به شکلی است که 
اکنون به یک نگاه هم افزا و حرکت جمعی برای تقویت جایگاه پژوهش رسیده ایم.  استاندار اصفهان 
ادامه داد: زمانی که بسیاری از کشــورهای صنعتی در حوزه های علم و فناوری و اقتصادی با ایران 
سر میز مذاکره می نشینند، از ما محصوالت دانش بنیان طلب می کنند. به عنوان مثال، در سفری که 
اخیرا یک هیئت تجاری از استان اصفهان به مســکو داشت، یکی از شرکت های حوزه تولید انرژی 
در روسیه، از شرکت های اصفهانی درخواست داشــت که برای تولید توربین ها، جایگزین زیمنس 
شوند. امروز قدرت های صنعتی دنیا که با کشــور ما مذاکره می کنند، در رده تکنولوژی از ما مطالبه 
محصول دارند. طبیعتا این جایگاه ارزان به دست نیامده است.وی در رابطه با اهمیت نگاه کاربردی 
در حوزه پژوهش تصریح کرد: بسیاری از پژوهش هایی که انجام می گیرد، نیازها و تقاضاهای جامعه 
را پوشش نمی دهند. در واقع ما ســعی نکرده ایم که دانشگاه ها را با تولید ثروت و بر مبنای اقتصاد 
تولید فناوری اداره کنیم و از این ساحت، کمتر به مسئله اداره دانشگاه ها نگاه کرده ایم و به نیازها و 
تقاضاهای جامعه توجه نکرده ایم که این مســئله به حوزه جامعه دانشگاهی و پژوهشی ما مرتبط 
است. اگر یک نگاه و ارزیابی دقیق به کارنامه پژوهشی استان داشته باشیم، شاید بتوانیم بعضی 
از این جهت گیری ها را تغییر دهیم.اســتاندار اصفهان در رابطه با ساماندهی استفاده از حوزه های 
پژوهشی گفت: به دلیل عدم سازماندهی مناسب و مدیریت جامع و یکپارچه در مورد مسائل متعدد، 
به رغم صرف وقت، انرژی و نیروی انســانی زیاد، جایگاه ما در این حوزه ها مناسب نیست. ما به 
بحث ساماندهی کمتر پرداخته ایم. در واقع، امروز ما بهتر از دیروز است، اما با آن آرمانی که می شود 
ترسیم کرد، فاصله داریم. امیدواریم با گرامیداشت شأن و منزلت پژوهشگران، بتوانیم تصمیمات 
مفیدی را در حوزه پژوهشی استان اتخاذ کنیم.به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از پژوهشگران 
و فناوران برتر و حامیان برتر پژوهش استان اصفهان در بخش های مختلف تجلیل  و قدردانی شد.

 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان:

آگاه سازی خانواده ها از زیان فضای مجازی ، موجب 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهم و موثر در 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه، آگاه ســازی خانواده ها از آسیب های فضای مجازی 
مسموم است که این مهم نیازمند همکاری و همراهی دستگاه های مختلف است.محمد محسنی اژیه 
با تاکید بر ضرورت سالمت فضای مجازی افزود: باید شهروندان آگاه شوند که فضای مجازی می تواند 
زمینه ساز بروز برخی رفتارهای ناهنجار و ضداجتماع شــود.وی با تاکید بر اینکه سالم سازی فضای 
مجازی در شرایط کنونی یک نیاز مبرم اجتماعی است، گفت: باید با آگاه سازی خانواده ها که در دستور 
کار معاونت اجتماعی دادگستری قرار دارد، بسترهای جرائم در فضای مجازی محدود شود.معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان افزود: در شرایط حاضر برخی بالگرها )کسی که 
با کسب شهرت و معروفیت درشبکه های مجازی اظهار نظر و تولید محتوا می کند( با انتشار محتواهای 
مدنظر در فضای مجازی و القای آن به خوانندگان، زمینه ساز رفتارهای ناهنجار در جامعه هستند که 
این مهم باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.محســنی اژیه همچنین با اشاره به افزایش استفاده از 
فیلترشکن ها گفت: این اقدام، فعالیت مجرمانه در فضای سایبری را شامل هک حساب و اطالعات 

محرمانه و شخصی کاربران و همچنین کالهبرداری های مالی را افزایش و گسترش داده است.

آلودگی،ریه اصفهان را سیاه سیاه کرده است؛

کریدورهای بسته؛ برنامه های بی سرانجام

شهرهای ایران به خصوص کالن شهرهای صنعتی کشور 
از چند دهه گذشته با معضل آلودگی هوا مواجه بوده اند. 
این مشکل هر روز بیشتر از گذشته گلوی ســاکنان شهرها را می فشارد و 
زندگی را به خصوص در فصل سرد ســال برای شهروندان دشوار می کند. 
قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوای شهرهای کشور تصویب شده، 
اما به طور کامل اجرا نشده است.نبود هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، 
کاهش سرانه فضای سبز شــهری، افزایش ساخت وسازهای متراکم و 
نداشتن برنامه دقیق برای انتقال مراکز آالینده از مجاورت شهرها از عوامل 
تشدید معضل آلودگی هواست که سالمت ساکنان شهرها را تهدید می کند 
و بهره وری زیرساخت های شهری را کاهش می دهد.در گفت وگو با فرزاد 
مومنی؛ کارشناس ارشد شهرســازی دالیل افزایش آلودگی هوای کالن 
شهرها و راهکارهای حل این معضل را جویا شدیم. مشروح این گفت وگو 

را در ادامه می خوانید.
راهکارهای موثر کاهش آلودگی هوای کالن شهرها چیست؟

به منظور کاهش آلودگی هوا، راهکارهای متفاوتی وجود دارد. توجه به اقلیم 
شهرها یکی از راهکارهای موثر در نظام برنامه ریزی شهری است. چنانچه 
اقلیم شهری گرم و خشک باشد، باید از پوشش گیاهی سازگار برای کاهش 
آلودگی هوا استفاده کنیم. پوشش گیاهی که تنها چند ماه سبزینگی دارد و 
بیشتر ماه های سال خشک است، نمی تواند تاثیر چندانی بر کاهش آلودگی 
هوا داشته باشد. کاشت درخت صنوبر یا درختانی سوزنی شکل همانند سرو 
و کاج که نیاز به آب کمتری دارد، در بیشتر ماه های سال سبز است و کاشت 
آنها بنا بر شرایط اقلیمی شهر می تواند در دستور کار قرار بگیرد.راهکار دیگر 

توجه به جهت وزش باد است، هر شــهری بر اساس موقعیت جغرافیایی 
شــرایط ویژه ای در این زمینه دارد. با شناســایی رفتار باد در سطح شهرها 
می توان آلودگی هوا را کاهش داد، البته به شرطی که در مسیر بادهای غالب 
ساختمان های بلند مرتبه احداث نشود. ممکن است شهر در حاشیه کوه یا 
رودخانه قرار داشته باشد؛ مانند شهر اصفهان که از لحاظ حوزه استحفاظی در 
همجواری با کوه صفه است و موجب می شود جریان هوا از جنوب به سمت 
شمال شهر حرکت کند؛بنابراین در ساعت غروب یا طلوع آفتاب جابه جایی 
هوا موجب حرکت آلودگی و خارج شدن آن از محدوده شهر می شود.شهر 
اصفهان با توجه به طراحی هوشــمندانه که در دوران شیخ بهایی انجام شد، 
محور عمودی از شــمال به جنوب تحت عنوان چهارباغ دارد. این محور ریه 
شهر از محور شمال به سمت جنوب اســت که باد را از سمت صفه تا شمال 
شــهر هدایت می کند؛ چنانچه جلوی این کریدور تنفسی ساختمان های 
بلندمرتبه بسازیم جلوی حرکت باد گرفته و آلودگی در سطح شهر مبحوس 
می شود و امکان خارج شدن آلودگی از شــهر وجود ندارد؛ بنابراین نباید در 
مسیر جنوب به شمال شهر، به خصوص در محور چهارباغ بناهای بلندمرتبه 
مانند ساختمان پزشکان ساخته شــود. احداث این ساختمان در خیابان 
هزار جریب مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان شهری قرار دارد.جریان هوا 
از سمت غرب به شرق نیز یکی از بادهای غالب شــهر اصفهان است که به 
دلیل جبهه هوای منطقه ایجاد می شــود؛ محور تنفسی این بخش از شهر 
به یمن وجود رودخانه زاینده رود باز اســت. مادی هایی نیز در سطح شهر 
اصفهان طراحی شده است که در کنار آن ها آب و پوشش گیاهی وجود دارد 
و موجب خروج آلودگی از سمت محالت شهر می شود، البته اگر مسیر این 

کریدور بسته نشده باشد؛ از کوه دنبه به سمت شهر اصفهان شاهد احداث 
ساختمان های بلند مرتبه هستیم که برای کسب درآمد شهرداری ها بدون در 
نظر گرفتن توسعه پایدار شهری ایجاد شده و ریه شهر را تخریب کرده است.
الزم است در محورهای اصلی شهر و در مسیر بادهای غالب پوشش گیاهی 
کاشــته و از احداث بناهای بلندمرتبه جلوگیری شود تا عالوه بر عبور باد که 
آلودگی را از محیط شهر خارج می کند، تهویه مطبوع انجام شود، چراکه تهویه 
مطبوع اکسیژن را به شهر تزریق می کند.در شهر اصفهان به دلیل طراحی که 
در زمان شیخ بهایی انجام شده است، شاهد آن هستیم که اکسیژن مسیر 
خود را به سمت محالت شهر پیدا می کند، اما در سایر کالن شهرهای ایران 
چنین طراحی هوشمندانه ای وجود ندارد؛ در کالن شهر تهران به دلیل طراحی 
نامناسب و بلندمرتبه سازی های آلودگی در محیط شهر محبوس می شود، هر 
چند که شهر تهران در دامنه کوه دماوند قرار دارد، اما وزش باد به دلیل شرایطی 
که طی چند دهه اخیر در پایتخت به وجود آمده است، نمی تواند تاثیر چندانی 
بر کاهش آلودگی هوا داشته باشــد و پایتخت ایران در حال حاضر یکی از 
آلوده ترین شهرهای جهان است.الزم است دو رویکرد پیشگیرانه در برنامه 
شهرداری تهران لحاظ شود، نخست اینکه نباید در کریدورهای تنفسی شهرها 
بلندمرتبه سازی انجام شود؛ بنابراین پس از فرسودگی بناهای بلندمرتبه در 
شهر، نباید مجدد مجوز ساخت بلندمرتبه سازی داده شود و الزم است اقدام 

به تخریب و بازسازی بناهای بلندمرتبه کنیم.
چه راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوای کالن شهر اصفهان وجود دارد؟
در گام نخست باید منشأ آلودگی کالن شهر اصفهان شناسایی شود؛ به دلیل 
نبود برنامه ریزی دقیق کارخانه هایی در مسیر رودخانه زاینده رود ایجاد شده 
و بر اثر وزش باد غالب از سمت غرب به شرق، تمام آالینده ها به سمت کالن 
شهر اصفهان هدایت می شــود؛ بنابراین الزم است جابه جایی کارخانجات 
در دستور کار دولت قرار گیرد و نماینده مردم اصفهان باید این موضوع را در 
مجلس شورای اسالمی مطرح کند تا برای حل آن چاره ای اندیشیده شود.

راهکار دیگری که با کمک دولت می تواند راهگشای حل معضل آلودگی هوا 
باشد، توسعه حمل ونقل عمومی و راه اندازی خط سه مترو به منظور کاهش 
استفاده از خودروهای شخصی است.راه اندازی اتوبان محور شرق اصفهان 
نیز به کاهش آلودگی هــوا کمک می کند و اقدام خوب مدیریت شــهری 
اصفهان است. طرح زوج و فرد نیز که تنها در منطقه یک پیاده سازی شده 

است، باید در سایر مناطق شهر نیز اجرایی شود.
تاثیر آلودگی هوا بر سالمت روحی و جسمی شهروندان چیست؟

وجود سرب در هوا موجب خستگی و افسردگی شهروندان و بروز رفتارهای 
ناهنجار می شود، تاب آوری اجتماعی را کاهش می دهد و موجب عصبانی 
شــدن زودهنگام افراد در مراودات اجتماعی، بروز رفتارهای خشونت آمیز 
و افزایش تصادفات رانندگی خواهد شــد.افزایش ابتال به سرطان ریه در 
شهر اصفهان از تبعات دالیل آلودگی هواست. اگر طرح کاهش آلودگی هوا 
به درستی پیاده سازی شود، سالمت شهروندان تضمین می شود؛ شهری 
سالم است که شهروندانش سالم و سرزنده باشند. اگر به دنبال این واژه ها 
و مفاهیم در شهر هستیم و سالمت روان شهروندان برای مان مهم است باید 

آلودگی هوا را جدی بگیریم.

معاون اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان از افتتاح مراکز مشاوره خانواده مهر در نقاط 
مختلف استان اصفهان در راستای کمک به تحکیم 
بنیان خانواده ها خبر داد.ناصر چاووشی در حاشیه 
راه اندازی مرکز مشــاوره خانواده مهر در شهرستان 
نایین گفت: در راســتای اقدامــات و رویکرد های 
اجتماعی بسیج که طی چند ســال اخیر به صورت 
خاص درحــال پیگیری اســت، یکــی از مباحث، 
پرداختن به حوزه اجتماعی است؛ ۱۰ مرکز مشاوره 

در سطح استان اصفهان افتتاح شده و مشغول به کار 
است که با توجه به ظرفیت نیروی متخصص، نیاز و 
آسیب های اجتماعی موجود، یکی از این مراکز در 
شهرستان نایین قرار گرفته است.وی افزود: نقشی 
که این مراکــز ایفا می کنند در بحث مشــاوره های 
تحصیلی، حقوقــی، فردی، خانوادگی، پزشــکی، 
تغذیه، بهداشــت و برگزاری کارگاه های پیشگیری 
و مقابله با آســیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، 
طالق، افسردگی و خودکشی از جمله مباحثی است 
که چه در شهرستان نایین و چه در شهرستان های 
دیگر با آن مواجه هســتیم.معاون اجتماعی سپاه 

حضــرت صاحب الزمــان )عج( اســتان اصفهان 
افزود:ساختار نیروی انسانی این مراکز با بهره گیری 
از ظرفیت کارشناســان و افراد متخصص که دارای 
روحیه جهادی، انقالبی و دغدغه مند برای موضوعات 
اجتماعی هستند، شکل خواهد گرفت و امید است 
که بتواند اثر گذاری بسیار خوبی در راستای تحکیم 
بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
داشته باشد.وی با اشــاره به افتتاح مراکز مشاوره 
خانواده مهر در نقاط مختلف استان اصفهان گفت: در 
این مرکز به افراد مختلف دارای آسیب های گوناگون 

توسط متخصصان، مشاوره داده می شود.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

افتتاح مراکز مشاوره خانواده مهر در نقاط مختلف 
استان اصفهان

خبر روز

درخشش سازمان بسیج اساتید اصفهان در کشور
سازمان بسیج اساتید استان اصفهان موفق به کسب مقام اول در هفتمین جشنواره مالک اشتر شد.

با اعالم نتایج ارزیابی های صورت گرفته مبتنی بر فرآیند اشــراف کلی ریاســت ســازمان بسیج 
مســتضعفان در وضعیت و عملکرد سال ۱۴۰۰، ســازمان بسیج اساتید اســتان اصفهان به عنوان 
موفق ترین سازمان بسیج اساتید کشور موفق به دریافت لوح افتخار سازمانی در هفتمین جشنواره 

مالک اشتر بسیج شد.
این موفقیت با بررسی و ارزیابی بخش های مختلف و فعالیت های گوناگون این سازمان به دست 
آمده است که یکی از شاخص ترین فعالیت های این سازمان در سال ۱۴۰۰ برگزاری سلسله جلسات 
»جهاد تبیین« به صورت تخصصی و با حضور اساتید مطرح کشوری در راستای روشنگری مسائل 
روز کشــور و بســط موضوع جهاد تبیین در لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب به ویژه برای اساتید 

کشور بوده است.
 

انتقاد پلیس راهور از استاندارد برخی خودروهای وارداتی
جانشــین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه شــنیده ایم  بناست به دلیل عدم 
توانایی در تولید سوخت یورو۶ از ورود خودروهای دارای استاندارد یورو۶ به کشور نیز جلوگیری شود، 
گفت: ورود خودروهای فاقد اســتاندارد روز دنیا با آالینده باال به هیچ عنوان به صالح کشور و مردم 
نخواهد بود، چرا باید مجوز ورود و تردد به خودروهایی را در جاده ها و شهرهای کشور بدهیم که قرار 

است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آالیندگی باالیی تولید کنند؟
سردار سید تیمور حسینی با اشاره به موضوع واردات خودرو به کشور گفت: متاسفانه آنطور که شنیده 
می شود بناســت تا با یک بهانه واهی از ورود خودروهای دارای استاندارد یورو۶ به علت ناتوانی در 
تولید این نوع سوخت در کشور جلوگیری شود. یورو ۶، آخرین نوع تولید سوخت خودرو در دنیاست 
که آالیندگی بسیار کمی دارد و قرار بود تا در انتخاب خودروهای وارداتی، استفاده از این نوع سوخت 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز هیئت وزیران در خصوص ماده ۴ آیین نامه فنی، 
موضوع دوم قانون هوای پاک اصالحیــه ای را به عنوان تبصره این ماده اضافــه کردند که در آن به 

صراحت قید شده بود که خودروهایی وارد شوند که از استاندارد سوخت یورو ۶ برخوردار باشند.
حسینی با تاکید بر اینکه با بهانه قادر نبودن به تولید سوخت یورو ۶ در داخل، این اصالحیه را نقض 
و به غلط تصمیم به حــذف این تبصره گرفتند، گفت:ما قرار نیســت در مقابل تصمیمات اشــتباه 
عکس العمل نشان ندهیم، مگر می شود کشوری که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در جهان 

است، نتواند سوخت یورو ۶ تولید کند؟
 

پلمب یک فروشگاه به دلیل »کشف حجاب« فروشندگان
دادستان عمومی و انقالب قزوین از پلمب یک فروشگاه البسه با فروشندگان کشف حجاب کرده 
خبر داد.حسین رجبی اظهار داشت: حسب گزارشــات واصله برای یک فروشگاه البسه که تمامی 
فروشندگان آن عامدانه کشف حجاب کرده و به شهروندان خدمات ارائه می دادند، پرونده قضایی 

در یکی از شعب دادسرای قزوین تشکیل شد.
رجبی در ادامه بیان داشت: بر اساس دستورات قضایی صادره این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت 
شعائر دینی و اسالمی و اقدام خالف اخالق عمومی پلمب شد. با توجه به تشکیل پرونده قضایی 

برای این واحد صنفی متخلف، بدون شک با متخلفین آن در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقالب قزوین در پایان خاطرنشــان کرد: قطعا دستگاه قضایی با صنوفی که با 
اقدامات خود به حوادث و ناآرامی های اخیر دامن زده و با معاندیــن همراهی کنند و ارزش های 
دینی و اخالقی جامعه را زیر پــا بگذارند، بدون اغماض برخورد خواهد کــرد و با هیچ کس تعارف 

نخواهیم داشت.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون برنامه ریزی و آموزش نیروی انســانی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:دوره های آموزشــی ضمن خدمت با افزایش سطح آگاهی و در راستای 
توانمندسازی معلمان برگزار می  شود.ابراهیم حیدرپور در گردهمایی کارشناسان برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان 
اصفهان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارشناس مسئوالن و کارشناسان برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی در نواحی و مناطق استان، با اشاره به گزارش آماری 
از روند برگزاری دوره های آموزشی در نواحی و مناطق اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از ۴ میلیون نفر ساعت دوره آموزشی در سطح استان برگزار شد و امسال  
نیز تاکنون بیش از یک میلیون نفر ساعت دوره برگزار شده است.وی افزود: دوره های آموزشی ضمن خدمت با افزایش سطح آگاهی و در راستای توانمندسازی 
همکاران برگزار می شود، به همین جهت باید در زمینه اهداف و شرایط برگزاری به نحوی برنامه ریزی شود که فرآیند های پیش بینی شده در زمان مقرر و مطابق با 
برنامه، به صورت منظم انجام شود.حیدرپور تاکید کرد: باید به نحوی برنامه ریزی شود تا حداقل نفر - ساعت موردنیاز طبق چارچوب ها و مصوبات وزارت متبوع و 
بر اساس شاخص های ارزیابی ابالغی، در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان برگزار شود.وی با تاکید بر نقش دوره های بدو خدمت گفت: برگزاری دوره های 

بدو خدمت برای مدیران و معلمان دارای اهمیت باالیی است که طبق گزارش های دریافتی این دوره ها از اثربخشی زیادی برخوردارند.

برگزاری 4 میلیون نفر ساعت دوره ضمن خدمت برای معلمان اصفهان

نمایشگاه هفته 
پژوهش در شیراز

همزمان با آغاز هفته پژوهش، 
دســتاوردهای  نمایشــگاه 
علمی، تحقیقاتی و پژوهشی 
و  نهادهــا  دســتگاه ها، 
ســازمان های مختلف استان 
فارس در محــل مرکز خدمات 
رفاهی دانشگاه شیراز، افتتاح 

شد.

وز عکس ر

معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش وپرورش استان:

کیفیت آموزش در 
هنرستان های شهری و 
روستایی یکسان نیست!

اداره کل  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: میزان 
هدایت تحصیلــی دانش آموزان به ســمت 
آموزش های فنی وحرفه ای هنرســتان های 
اصفهان بــه ۴۵.۳۱ درصد رســیده اســت.

سیداحمد بنی لوحی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، با بیــان اینکه حدود ۴۵۰ هنرســتان 
فنی وحرفــه ای و کاردانش در اســتان وجود 
دارد، اظهار کــرد: در ســال تحصیلی جدید، 
حــدود دو درصد بــه تعــداد دانش آموزان 
فنی وحرفه ای و کاردانش در اســتان اضافه 
شــده اســت.وی در خصوص تامین اعتبار 
برای تجهیزات هنرســتان های اصفهان طی 
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ که نزدیک به ۲۳ 
میلیارد تومان بوده است، افزود: منابع دولتی 
این تجهیزات در ســفر رییــس جمهوری به 
اصفهان در اختیار آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان قرار داده شد و هنرستان های استان 
نیز با مشارکت های مردمی و اولیا در راستای 
تامین و تجهیز، همکاری مطلوبی داشته اند. 
تجهیــز هنرســتان ها در مناطــق محــروم 
بیشــتر مورد توجه بوده تا بــه دانش آموزان 
این مناطق نیــز آموزش هــای الزم و در حد 
استاندارد ارائه شود.معاون آموزش متوسطه 
اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه در ســال تحصیلی جدید، دو 
درصد به تعداد دانش آموزان فنی وحرفه ای و 
کاردانش در استان اضافه شده است، گفت: 
سال گذشــته ۴۳.۳۸ درصد دانش آموزان 
متوســطه دوم در هنرســتان ها تحصیــل 
می کردند و با کمک تمام همکاران و رسانه ها 
که اهمیت ویــژه ای به مباحث آموزشــی و 
مهارت آموزی داشته اند، توانسته ایم امسال 
در اســتان اصفهان این میــزان را به ۴۵.۳۱ 
درصد برســانیم، آموزش های فنی وحرفه ای 
و تعداد دانش آموزان حدود ۱.۹۳ درصد رشد 

داشته است.

عکس: ایسنا

جامعه



سرمربی تیم ملی ایران از یکی از تیم های آفریقایی ناکام در جام جهانی پیشــنهاد دریافت کرد.سرمربی تیم ملی کشورمان در جام جهانی 2022 قطر مشتری 
جدید پیدا کرده است.طبق گزارش نشریه »الیوم السابع« مصر فدراســیون فوتبال تونس بعد از ناکامی در جام جهانی 2022 به دنبال جانشینی مناسب برای 
جالل قادری روی نیمکت عقاب هاست.رسانه مصری نام کارلوس کی روش و هکتور کوپر را در لیست فدراســیون فوتبال تونس گذاشت. تونسی ها عالقه مند 
به جذب کارلوس کی روش هستند.هنوز تکلیف کارلوس کی روش با فدراســیون ایران به صورت رسمی مشخص نشده و فعال مسئوالن فدراسیون در این زمینه 
سکوت کردند. تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی جام جهانی 2022 با هدایت کارلوس کی روش دو باخت و یک برد کسب کرد و از راه یابی به مرحله بعد بازماند.

کی روش، مشتری جدید پیدا کرد
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بی سابقه؛ مرگ سومین خبرنگار در قطر
یک خبرنگار آمریکایی دیگر در جریان مسابقات جام جهانی جان خود را از دست داده است.

بعد از درگذشت دو خبرنگار در قطر به نام های گرانت وال و خالدالمسلم، حاال سومین اعزامی به 
دوحه برای پوشش مســابقات جام جهانی نیز جان خود را از دست داده است. راجر پیرس، مرد 
65 ساله ای است که در 21 نوامبر کمی قبل از شــروع بازی ایاالت متحده آمریکا و ولز در مرحله 
اول گروه B جان باخت.این خبر تا اینجا مورد توجه قرار نگرفته بود؛ اما به دلیل رسانه ای شدن دو 
مورد قبلی خبررسانی آن حاال انجام شده است. مارک پوگاچ، خبرنگاری که این بازی را پوشش 
می داد، در این باره گفت: »مدیر فنی ما، راجر پیرس، که برای پوشــش هشــتمین جام جهانی 
خود اینجا بود، متاسفانه درگذشت.«پیرس مدیر فنی ITV Sport بود، یک کانال بریتانیایی که 
درگذشــت یکی از معتبرترین کارمندان خود را در طول مسابقات تسلیت گفت.  او سابقه طوالنی 
در پوشش بزرگ ترین رویدادهای ورزشی داشــت.مرگ روزنامه نگاران در قطر در ادامه پرونده 
وال، یک خبرنگار حرفه ای بسیار معتبر در ایاالت متحده که از برگزاری جام جهانی در قطر انتقاد 
کرده بود، به یک روند تبدیل شده است. عالوه بر این، او قبل از مرگش و در طول مسابقات جام 

جهانی، ویدئویی ساخته بود که در آن به برخی مسائل انتقاد کرده بود.
 

رقم بند فسخ »انزو فرناندز« فاش شد
تیمی که بخواهد هافبک آرژانتینــی بنفیکا را بخــرد، کار راحتی ندارد.انزو فرنانــدز به تازگی به 
بنفیکا پیوســته و اگر تیمی بخواهد او را جذب کند، کار راحتی ندارد.به گزارش فابریتزیو رومانو، 
انزو فرناندز پدیده بی چون و چرای آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر محســوب می شود. انزو 
از بازیکنی که بر سر دعوت شــدنش بحث بود، خودش را به هافبکی ثابت در ترکیب اصلی آلبی 
سلسته تبدیل کرده است. مشخص بود که این درخشش از چشم تیم های بزرگ اروپا دور نمی 

ماند. 
انزو فرناندز، گزینه جدید و جدی تقویت خط هافبک لیورپول است. رسانه های آرژانتینی مدعی 
شده اند که مذاکراتی میان لیورپول و بنفیکا بر سر انزو فرناندز وجود داشته و برخی مدعی شده 
اند میان این بازیکن و باشگاه انگلیسی یک توافق شــفاهی وجود دارد. با این حال اگر لیورپول 
بخواهد انزو فرناندز را از سال آینده در ترکیبش داشته باشد، کار سختی در پیش دارد چون بنفیکا 

باشگاهی نیست که به سادگی از بازیکنانش بگذرد. 
 

رونالدو: این آخرین جام جهانی »نیمار« نبود!
رونالدو امیدوار اســت نیمار پس از حذف برزیل از جام جهانی، قوی تر به میادین بازگردد.نیمار 
بعد از باخت تلخ برزیل در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، طی اظهاراتی احساســی و ضد 
و نقیض از احتمال پایان دوران ملی خود خبر داد اما رونالدو، اســطوره سلسائو امیدوار است که 
مهاجم برزیل از تصمیمش صرف نظر کند و با قدرت به میادین بازگردد.ســتاره پاری سن ژرمن 
پس از پایان ضربات پنالتی، با چشمانی اشکبار به خبرنگاران در مورد ادامه حضورش در تیم ملی 
گفته بود: »راستش را بخواهید نمی دانم. خیلی چیزها در ذهنم می گذرد که باید به آنها فکر کنم. 
نمی خواهم االن که خیلی ناراحتم چیزی بگویم. می خواهم زمان بگــذرد تا فکر کنم و ببینم چه 
چیزی به نفعم است و چه تصمیمی باید بگیرم.«همین اظهارات کافی بود تا نگرانی ها و شایعات 
زیادی را در خصوص پایان کار این بازیکن در تیم ملی برزیل شاهد باشیم؛ هواداران برزیلی نگران 
این موضوع هستند و بعضی از رسانه ها همچنان به آن دامن می زنند. با این وجود اما رونالدوی 
برزیلی با رد شــایعات گفت: »فکر می کنم در حال حاضر او از حذف ناراحت است. طبیعی است 
که او چنین احساسی داشته باشــد، اما من مطمئن هستم که قوی تر باز خواهد گشت و به بازی 
برای تیم ادامه خواهد داد. او هنوز جوان اســت و من معتقدم که می تواند در جام جهانی بعدی 

بازی کند.«

دیدارهای دوستانه فرصتی برای فراموشی کدورت های گذشته؛

رد پای »محرم« در تالش برای پایان دشمنی بزرگ 

   با اينكه پرسپوليس و سپاهان ريشه ای مشترك به 
نام شــاهين دارند  و بايد به نوعی هــم خانواده يا  
خواهر خوانده يكديگر باشند؛ اما طی سال های اخير بين هواداران و 
حتی مديران اين دو باشگاه چالش های بسياری  به وجود آمده تا اين 
دو غول سرخ و زرد تهرانی و اصفهانی نه تنها با هم دوست نباشند بلكه 
به نوعی ســايه هم را با تير بزنند و دشمنی شان هر بار و در ديدار های 

رودرو بنا بر حساسيت مسابقه عينيت می يابد.
از فینــال جام حذفی 1385 کــه پرسپولیســی ها در دو بازی رفت و 
برگشت درنهایت به سپاهان باختند و البته در این بین شکایت پر سر 
و صدایی نسبت به ثبت قرارداد عماد رضا داشتند، دشمنی سپاهان و 
پرسپولیس آغاز شد. یک سال بعد هم با شکست 4 بر 1 پرسپولیس 

در نیمه نهایی جام حذفی قوت گرفت.
نقطه اوج این ماجرای تلخ و وحشــتناک کور شدن سرباز احمدی در 
جریان دیدار پرسپولیس و ســپاهان بود و وقتی در پایان لیگ هفتم 
قهرمان لیگ در چند ثانیه آخر بازی با گل ســپهر حیدری عوض شد، 

ابعاد این دشمنی گسترده تر شد.

افت پرسپولیس و در ادامه افت سپاهان ســبب شد این درگیری ها 
برای چند سال کمتر شــود ولی دوباره در لیگ هجدهم جایی که این 
دو تیم بار دیگر مدعیان اصلی قهرمانی بودند، کینه های قدیمی زنده 
شــد و در دیدار رفت این دو تیم و همینطور دیدار نیمه نهایی در نقش 
جهان شاهد اتفاقات تلخی بودیم که با آسیب جانی و مالی بسیاری 

همراه شد.
با تمام این هــا محرم نویدکیــا که از ابتــدای لیگ بیســتم هدایت 
طالیی پوشان اصفهانی را برعهده گرفت سعی کرد به این دشمنی که در 
لباس بازیکن به طور کامل آن را لمس کرده بود، خاتمه دهد و وقتی در 
پنجره تابستانی لیگ بیستم که اردوی سپاهان در تهران برگزار می شد 
با پیشنهاد گل محمدی برای برگزاری بازی دوستانه مواجه شد به آن 
پاسخ مثبت داد؛ دیداری که البته برای پرسپولیسی ها پیش از مصاف 

با الهالل بسیار پراهمیت بود.
نویدکیا البته در همان زمــان با تهدیدهای جدی ای از ســوی برخی 
هواداران سپاهان مواجه شــد و برخی بازیکنان با تجربه تیم هم به او 
در این رابطه هشدار دادند ولی پاســخ او به آنها اینگونه مطرح شد:» 

استفاده از جمالتی چون »من باید از تیمم دفاع کنم« فریب هواداران 
اســت و آنها را به جان همدیگر می اندازد.  ما بایــد بتوانیم تنش ها را 
کمتر کنیم. فکر کنم با این بازی های دوســتانه تنش ها کمتر خواهد 
شد.  این جمالت »باید از تیمم دفاع کنم« را اگر از فوتبال حذف کنیم، 
فکر کنم مردم بیچاره راحت تر می توانند فوتبال نگاه کنند و ما به خاطر 

منافع مان مردم را به جان هم نندازیم.« 
این بازی دوستانه برگزار شــد و اگرچه محرم نویدکیا نتوانست نتایج 
دلخواه هواداران تیم را در پایان مســابقات کســب کند؛ اما با همان 
محوبیتی که آمده به کار خود پایان داد و البته طی دو سال حضورش 

اتفاقاتی منحصربه فرد را در فوتبال ایران رقم زد.
حاال بار دیگر قرارشده پرســپولیس و سپاهان پشــت درهای بسته 
به مصــاف هم بروند؛ دیــداری که باز هــم برای پرسپولیســی ها که 
بایــد در شــروع دوبــاره مســابقات بــه مصــاف اســتقالل برود 
اهمیــت بیشــتری داشــت ولــی مورایس هم ســعی کــرد از این 
 بــازی تدارکاتی بــه بهترین نحــو برای کامــل کــردن اردوی تهران

 استفاده کند.

خبر روز

حمله تند »برانکو« به »کی روش«؛ ایران باید صعود می کرد 
اما…

برانکو کنایه سنگینی به کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران زد. این دو مربی در زمان حضورشان 
در ایران )برانکو در پرسپولیس و کی روش در تیم ملی( همواره درگیری های رسانه ای زیادی داشتند 
و برانکو حاال بار دیگر از کی روش این بار به عنوان سرمربی یک تیم دیگر انتقاد کرده است.برانکو گفت: 
خیلی ها درک درستی از ژاپن ندارند که یک تیم ملی بسیار باکیفیت است و بازیکنان زیادی در لیگ های 
اروپایی دارد. آنها در ضربات پنالتی مقابل کرواسی شکست خوردند و به یک چهارم نهایی هم نزدیک 
بودند. استرالیا و کره جنوبی هم هستند. همینطور ایران که با تیمی که داشت باید از مرحله گروهی صعود 

می کرد. آنها تیم داشتند؛ اما متاسفانه مربی نداشتند!
 

فرصت 11 روزه به استقالل برای رفع نواقص آکادمی
مدیر صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال از آکادمی باشگاه استقالل بازدید و الزامات را به مسئوالن 
این باشگاه گوشزد کرد.به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مصطفی زارعی مدیر صدور مجوز باشگاهی 
فدراسیون فوتبال به همراه ســاجد شیخی، کارشناس صدور مجوز باشــگاهی فدراسیون فوتبال در 
جلسه ای که با آرش برهانی، مدیر آکادمی استقالل و  مال اسماعیلی در محل آکادمی استقالل داشتند 
به بررسی و بازدید میدانی از کلیه زیرساخت های آکادمی مانند زمین های فوتبال، خوابگاه و کالس های 
آموزشی پرداختند.همچنین در جریان این بازدید با مشاهده نواقص، نکات الزم مطابق الزامات طرح 
نخبگان جوانان AFC به مدیر آکادمی اعالم شد. گفتنی است، اهمیت برنامه توسعه جوانان آکادمی نیز 
مطابق ماده ورزشی S.01 از آیین نامه صدور مجوز باشگاهی AFC و الزام به تهیه و رعایت آن با جزییات 
به اطالع مدیر آکادمی رسانده شد. مقرر شد باشگاه استقالل تا تاریخ 1401/10/03 نسبت به رفع نواقص 
آکادمی اقدامات الزم را انجام دهد و گزارش الزم را به دپارتمان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون ارسال 

کند که پس از آن، این دپارتمان به منظور ارزیابی مجدد از آکادمی بازدید خواهد داشت.
 

بازدید دوباره نماینده صدور مجوز حرفه ای از باشگاه پرسپولیس
نماینده صدور مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال تا آخر هفته دوباره از امکانات پرســپولیس بازدید 
خواهد کرد.بعد از بازدیدی که نماینده صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال از مجموعه ورزشی شهید 
درفشی فر و امکانات تیم های پایه انجام داد، ایرادات این مجموعه مشخص شد.اتاق مدیریت، سالن 
ماساژ، رختکن، مدارک مالی، بیمه ای و پزشکی و ... از جمله ایراداتی بوده که به مجموعه درفشی فر 
وارد شده است.قرار است نماینده صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال تا آخر هفته مجداد بازدیدی 
از این ورزشگاه داشته باشد تا در جریان روند رفع مشکالت قرار بگیرد. تا بهمن ماه نماینده صدور مجوز 
حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران سفر کرده و از امکانات تیم های پایه پرسپولیس بازدید می 

کند. در صورت رفع شدن مشکالت فعلی، این مجوز برای پرسپولیس صادر خواهد شد.
 

بازگشت دو بازیکن کلیدی سپاهان به تمرین
دو هافبک سپاهان به تمرینات این تیم برگشتند. شاگردان مورایس که از 16 آذر اردوی خود را در تهران 
برپا کرده اند تاکنون یک دیدار تدارکاتی در این اردو مقابل مس رفسنجان برگزار کرده  و در دومین دیدار 
خود عصردیروز به مصاف پرسپولیس رفتند.دو هافبک کلیدی سپاهانی ها در ابتدای این اردو حضور 
نداشــتند. مصدومیت باعث شده بود مانوئل فرناندز و یاسین ســلمانی در جمع سپاهانی ها حضور 
نداشته باشند.مانوئل فرناندز پس از معالجه در خارج از ایران روز یکشنبه به ایران برگشت و به اردوی 
سپاهانی ها ملحق شد و در تمرینات تیمش حضور پیدا کرد. یاسین سلمانی نیز دوباره پا به توپ شد و 
در کنار سایر بازیکنان سپاهان به تمرین پرداخت.همچنین پیام نیازمند و رامین رضاییان، دو ملی پوش 

طالیی پوشان از 1۹ آذر به اردوی تیم اضافه شدند. 

مستطیل سبز

وزیر ورزش:

 گردونه افتخارآفرینی 
ورزش ادامه دارد

وزیــر ورزش و جوانــان گفت: بــه محمود 
خســروی وفا بابــت زحماتــش در طــول 
سال های گذشــته در کمیته ملی پارالمپیک 
خســته نباشــید می گویم.حمید سجادی 
در حاشــیه مجمــع انتخاباتــی کمیته ملی 
پارالمپیک ضمــن بیان این مطلــب اظهار 
داشت: زمانی که معاون وزارت ورزش بودم، 
ســوره کوثر را بــه منتخبان مجامــع تقدیم 
می کردیم. به شخصه به اعضای جدید مجمع 
تبریک می گویم. همچنین به خســروی وفا 
بابت زحماتش در طول ســال های گذشته 
خسته نباشید می گویم. قول می دهم همه 
توان و ظرفیت را در اختیار بگذاریم تا دل مردم 
و رهبر را شــاد کنیم.وی در ادامه یادآور شد: 
مســابقات جام جهانی کشتی طی روزهای 
گذشــته تمام شــد و هم اکنون پوالدمردان 
وزنه برداری در کلمبیــا دنبال افتخارآفرینی 
هستند. این گردونه افتخارآفرینی ادامه دارد 
و ان شــاءا... پرچم ایران در تمام عرصه های 
بین المللی باال بــرود. امیدواریــم در چهار 
سال پیش رو توفیقات در کمیته پارالمپیک 
ادامه داشته باشــد. نباید قانع باشیم و همه 
می بایست به سهم خود در تمام عرصه های 
ورزش نقش آفرینــی کنیم.وزیــر ورزش و 
جوانان همچنین خاطر نشان کرد: بازی های 
پاراآسیایی در پیش اســت و نیاز به حمایت 
و برنامه ریزی اســت. امیدواریم بر ســر راه 
المپیک و پارالمپیک موانع کمتری باشــد.

سجادی ادامه داد: فدراسیون ها و انجمن ها 
باید به بخش معلوالن توجه ویژه ای داشته 
باشند، درست مثل تکواندو، تنیس روی میز 
و ... . امیدوارم در فدراسیون های دیگر نیز این 
بخش را فعال کنیم تا کمک کمیته پارالمپیک 
باشند و یک خروجی خوب شکل بگیرد.وی 
در خاتمه تاکید کرد: مخالفان تا اینجا کار کرده 
بودند که حتی یک رییس به کشور بازنگردد، 
ولی ضرر آن متوجه خودشــان بوده است و 
ورزش راه خودش را می رود. این راه با حفظ 

شعائر ادامه دارد.

بیستم هدایت  لیگ  ی  ابتدا از  نویدکیا که  محرم 
طالیی پوشان اصفهانی را برعهده گرفت سعی کرد به 
این دشمنی که در لباس بازیکن به طور کامل آن را 
لمس کرده بود، خاتمه دهد و وقتی در پنجره تابستانی 
لیگ بیستم که اردوی سپاهان در تهران برگزار می شد 
با پیشنهاد گل محمدی برای برگزاری بازی دوستانه 

مواجه شد به آن پاسخ مثبت داد

فوتبال جهان

عکس نوشت

 چرا هواداران کرواسی کاله 
واترپلو می پوشند؟

دلیل اصلی برای این حرکت نامتعارف هواداران کرواســی که 
کاله واترپلو می پوشند، به یورو 2016 باز می گردد. ودران کورلوکا، 
مدافع تیم ملی کرواسی در بازی افتتاحیه مقابل ترکیه بانداژی 
را روی ســرش بســته بود که قادر به جلوگیری از خون ریزی 
این بازیکن از ناحیه ســر نبود. در بازی بعدی کرواسی مقابل 
جمهوری چک، ندریم ردزاج، فیزیوتراپیست تیم ملی کرواسی 
پیشنهاد کرد که این بازیکن برای جلوگیری از خون ریزی کاله 
واترپلو بپوشد. راهکار مدنظر پزشکان تیم کارساز شد و کورلوکا 
توانست به مدت ۹0 دقیقه در بازی با جمهوری چک به میدان 

برود. از آن زمان هواداران کرواسی این کاله را پذیرفتند.

آینده راجر دسا با تیم ملی ایران در هاله ای از ابهام 
قــرار دارد و او می گوید که پس از تعطیالت ســال 
نوی میالدی، مذاکرات با فدراسیون را از سر خواهد 
گرفت. این مربــی هفته گذشــته در گفت وگویی 
تاکید کرد که منتظر فدراسیون فوتبال ایران است 

تا در ژانویه مذاکرات با آنها را شروع کند.
راجر دســا ،دســتیار کارلوس کی روش تاکید کرد 
منتظر است تا فدراسیون فوتبال ایران وضعیت او 

و همکاری اش با تیم ملی را مشخص کند.
دسا در این خصوص گفت: در مورد آینده همکاری 
با تیم ملی ایران مطمئن نیســتیم؛ امــا در ژانویه 
مذاکرات را با فدراســیون از ســر خواهیم گرفت. 
ما امیدواریم ســال آینده با تیم ملــی ایران ادامه 

بدهیم. 
وی در مــورد تجربه جام جهانی قطــر اضافه کرد:  
در گروه بسیار ســختی قرار گرفتیم و بازیکنان ما 
همیشه آن را بسیار ســخت می دیدند. زمان کافی 

هم نداشــتیم چون چند بازیکن چند روز مانده به 
شــروع بازی ها به تیم ملحق شده بودند. این یک 
جام جهانی متفاوت با سایر مسابقات بود. تیم ما 
عمدتا از بازیکنان بومی تشــکیل شده بود اما این 
یک تجربه یادگیری مهم بــرای بازیکنانی بود که 
برابر فوق ســتاره های انگلیس و آمریکا و در برابر 
بازیکنانی ماننــد گرت بیل بــازی می کردند. می 
خواستیم با راهیابی به مرحله حذفی تاریخ سازی 

کنیم؛ اما نتوانستیم از دور گروهی صعود کنیم.
مربی تیم ملی ایران همچنین درمورد گرمای جام 
جهانی گفت: هوای قطر بســیار مرطوب اســت و 
سرعت مســابقات در مراحل آخر در حال کاهش 
اســت. در ورزشــگاه ها تهویه هوا وجود دارد ؛اما 
فقط در طول مسابقات روشن می شود. بعضی از 
بازیکنان به دلیل فشردگی مسابقات به مشکالت 
جسمی برمی خورند و اینجا دقیقا جایی است که 

بازیکنان باتجربه تر عملکرد بهتری دارند. 

همکاری با تیم ملی ایران؟ مطمئن نیستم!
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نام گذاری  بوستانی در منطقه 10 اصفهان به نام »شهید امی زاده«
با تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان بوستانی در خیابان گلستان واقع در خیابان عسگریه به نام 
»شهید سیدسعید امی زاده« نام گذاری شد.پس از تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور 
مادر و خانواده شهید سیدسعید امی زاده، همچنین »ابوالفضل قربانی« نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان، »مجید نادراالصلی« عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و »داوود بحیرایی« شهردار 
منطقه ۱۰ اصفهان تابلوی بوستان »شهید سعید امی زاده« نصب شد.داوود بحیرایی، مدیر منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان در این مراسم گفت: نام گذاری معابر منطقه به نام شهدا، کوچک ترین کاری 
است که شهرداری در مقابل ایثارگری شهدا و خانواده شهدا می تواند انجام دهد و بی شک شهدا و 

خانواده شهدا چشم و چراغ محالت ما هستند.
مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز اظهار کرد: نیاز جامعه امروز ما شناخت 
شهداست و هر کاری در جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا و شناساندن آنها انجام دهیم بازهم کم است 
و باید بیشتر انجام شود؛ نام گذاری معابر و اماکن به نام شهدا اقدامی شایسته از سوی شهرداری 
است.به گزارش ایمنا، در این آیین همچنین از مادر شهید سیدسعید امی زاده تجلیل به عمل آمد. 

سیدسعید امی زاده فرزند اصغر متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۱ عملیات رمضان به شهادت رسید.
 

تعریض مسیر تندروی تقاطع فرایبورگ در منطقه 6 اصفهان
معاون ترافیک منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: یکی از موثرترین اصالح هندسی ها در بحث ایمنی 
و ترافیک در سطح این منطقه، تعریض مسیر تندروی تقاطع فرایبورگ بوده که اجرای این پروژه حدود 
یک میلیارد تومان هزینه داشته است.محمد لوح موسوی با اشاره به اینکه هزینه پروژه های اجرا شده طی 
هشت ماه سال جاری در سطح منطقه شش شهرداری اصفهان به ارزش ۶۵۰ میلیون تومان بوده است، 
اظهار کرد: پروژه های اجرا شده در این منطقه در بحث ایمنی و ترافیکی شامل پروژه های اصالح هندسی از 
جمله تقاطع حاج آقا رحیم ارباب و مصلی، تقاطع شیخ مفید، خیابان کارگر و جابر بن حیان، ورودی کوچه 
سپهر از سمت آبشار دوم، خیابان آیت ا... خوانساری و در روستای دنا با انجام حدود شش مورد اصالح 
هندسی، بوده است و تقاطع های آبشار و حاج آقا رحیم ارباب و مصلی تا پایان امسال انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری اصالح هندسی سه تقاطع دیگر در سطح این منطقه را نیز در دستور 
کار داریم که باعث روان سازی ترافیک در داخل تقاطع ها می شود.معاون ترافیک منطقه شش شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه مسیر تندروی تقاطع فرایبورگ یکی از موثرترین اصالح هندسی ها در بحث ایمنی 
و ترافیک بود که با حدود یک میلیارد تومان اعتبار انجام شد، افزود: مشکل در این پروژه کم بودن عرض 
مسیر بود که با طرح اجرا شده ۱.۵ متر از سمت فضای سبز برای تعریض آن اضافه شد، همچنین مسیر 

اتوبوس تندرو ۱.۵ متر عقب نشینی و یک خط عبور به مسیر پشت چراغ اضافه شد.
 

سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

امکان خدمت رسانی به ایستگاه های اشراق و 1۵ خرداد وجود ندارد
سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: به دلیل حفاری شرکت آبفا، خطوط ۸۰، ۸۳ 
و ۷۱ از بخشی از کندروی جنوبی بزرگراه شهید چمران عبور نمی کند و ایستگاه اشراق و ۱۵ خرداد از مدار 
خدمت رسانی خارج شده است، بنابراین شهروندان می توانند برای استفاده از اتوبوس به ایستگاه مقابل 
خیابان شاهد مراجعه کنند.ســیدمهدی عالء الدینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به 
حفاری شــرکت آبفا در کندروی بزرگراه شــهید چمران، خطوط ۸۰ و ۸۳ دچار تغییر مسیر شده است.
وی با بیان اینکه در ایستگاه های اشراق و ۱۵ خرداد در بزرگراه شهید چمران خطوط ۸۰، ۸۳ و ۷۱ امکان 
سرویس دهی ندارد و اتوبوس های خط ۷۱ در ادامه مسیر در خیابان پوریای ولی از خیابان مولوی خارج 
و به بزرگراه چمران وارد می شود، ادامه داد: شهروندان باید برای استفاده از این خط به ایستگاه خیابان 
شاهد مراجعه کنند. شهروندانی که از این خطوط استفاده می کنند، می توانند به ایستگاه قبلی پل چمران 

یا ایستگاه بعدی جنب خیابان شاهد مراجعه کنند.

شهردار اصفهان:

در»حصه«کالنتریاحداثمیکنیم

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در سبد برنامه های محله محور، چهار پروژه 
عمرانی، زیباســازی، اقتصادی و کارآفرینی و فرهنگی اجتماعی تعریف 
شــده، گفت: ۲۶۲ پروژه در این بخش ها، برای ۳۰ محله شهر طراحی و 
تعریف شده که اصالح معابر، رفع گلوگاه ها، پیاده روسازی و ایجاد زمین 
ورزشی برای کودکان ازجمله آن هاست.علی قاسم زاده در دومین برنامه 
تلویزیونی »۳۶۵ شبانه روز به احترام مردم اصفهان« اظهار کرد: زمانی که 
معاون فرهنگی شهرداری اصفهان بودم، به دلیل آنکه مردم بحق درباره 
توزیع ناعادالنه خدمات گالیه داشتند، تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی 
محالت را در دستورکار قرار دادیم تا خدمات فرهنگی و اجتماعی را به دل 
محالت شهر ببریم.وی با بیان اینکه اولویت این بود که شهرداری محور 
و مدار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نباشــد و مردم مشارکت کننده 
و برگزارکننده باشــند، افزود: اگر مردم برگزارکننده برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی نباشــند، کارهــا دوام نمی آورد، بر این اســاس شناســایی 
ظرفیت های محلی در دستورکار قرار گرفت تا رخدادها در محالت شکل 
گیرد. کودکان، بانوان، نوجوانان و تشکل های فرهنگی و سمن ها در محالت 
به عنوان ظرفیت های محلی شناسایی شدند؛ این ایده آن زمان بسیار موفق 
بود و شهروندان از برگزاری برنامه های فرهنگی اجتماعی در محالت بسیار 
استقبال کردند.شهردار اصفهان تصریح کرد: نظرسنجی ها نشان می داد 

شــهروندان تا آن زمان در برنامه هایی از این جنس شرکت نکرده بودند. 
زیرا امکانات الزم یا فرصت کافی را نداشتند که از حومه شهر برای حضور در 
رخداد فرهنگی و اجتماعی به مرکز شهر بیایند.وی با تاکید بر اینکه در ادامه 
تحقق آن ایده، به سمت تدوین شناسنامه فرهنگی اجتماعی ۱۹۹ محله 
شهر حرکت کردیم و آن زمان محالت دارای شناسنامه فرهنگی اجتماعی 
شدند، تصریح کرد: شناســنامه محالت به صورت مکتوب منتشر شده 
است و در آن، مختصات فرهنگی و اجتماعی، قهرمانان و شخصیت های 
فرهنگی محله ها و فرهیختگان به عنوان شاخص هایی که هویت هر محله 

به شمار می روند، معرفی شدند.

لزوم توزیع عادالنه منابع در محله های شهر
قاســم زاده با بیان اینکــه در جهان، نــگاه محله محــوری در مدیریت 
شهرها طرفداران بســیاری دارد، افزود: صاحب نظران در کشورمان نیز 
معتقد به اصالح ساختار سیاسی شورا هســتند و معتقدند باید شورای 
فرهنگی اجتماعی محله شکل گیرد و مســئوالن شورای محله، شورای 
منطقه شوند و ۱۵ نفر از این شورا به عنوان شورای شهر فعالیت کنند تا این 
شورا برآیندی واقعی از دل محالت باشــد.وی با بیان اینکه وقتی سراغ 
محله می رویم مقیاس کوچک و مداخله و ســنجش راحت تر می شود، 

گفت: در این فضا، امکان مشارکت مردم افزایش می یابد و تعلق محلی 
میان شهروندان که از تعلق شهری قوی تر اســت، شکل می گیرد و اگر 
محله ای آباد شود، سطح مشارکت شهروندان نیز افزایش می یابد.شهردار 
اصفهان با تاکید بر اینکه نگاه محاسبه محوری توزیع خدمات را عادالنه تر 
می کند و عدالت جریان بهتری پیدا می کند، تصریح کرد: اگر در هر محله، 
پارک محلی، ورزش صبحگاهی و رخدادهای فرهنگی باشد، سفرهای 

درون شهری کم می شود و این همان توزیع عادالنه منابع است.

بهره برداری از بازیکده حصه تا بهمن ماه امسال
قاسم زاده با اشــاره به اینکه نخســتین بازیکده کودک به احترام مردم 
محروم حصه با پیشرفت ۹۰ درصدی در این محله در حال احداث است 
و بهمن ماه امسال تقدیم شهروندان می شــود، افزود: تالش کردیم در 
محله حصه دیوارهای مخروبه حذف شــود، بنابراین با مطالعات انجام 
شده هنرمندان کاشی کار را در دل این محله شناسایی کردیم و به عنوان 
هویت محله دست مایه قرار دادیم و در این راستا دیواره های محله حصه 
مزین به هنر کاشــی کاری شــد تا محله را تغییر دهیم و شهروندان آن 
محله با احساس بهتری زندگی را ادامه دهند.وی تصریح کرد: اولویت 
ما در پروژه های اقتصاد و کارآفرینی محالت فعاالنی هستند که به تولید 
می پردازند، اما امکان عرضه تولیدات خود را ندارند، این افراد شناسایی 
می شوند و با جذب ســرمایه گذار یا مشــارکت خیریه ها امکان عرضه 

محصول آنها را فراهم می کنیم.

پیشرفت 2۵ درصدی پروژه های محله محور اصفهان

شهردار اصفهان اظهار کرد: پروژه های محله محور شهر به لحاظ اجرا پیشرفت 
۲۵ درصدی داشته است که پیش بینی می شود این موفقیت در سه ماه پایان 
سال به ۸۰ درصد برسد.وی با تاکید بر اینکه از سال ها پیش به این جمع بندی 
رسیدیم که درخت کاج در فضای سبز شــهر کاشته نشود و در صورت از بین 
رفتن، درختان جایگزین دیگری به جای آن ها کاشــته شود، گفت: نگاه ما 
این است که حلقه میانی شهر یا دولتخانه صفوی را پیاده راه کنیم که دارای 
سه حلقه است.قاسم زاده با بیان اینکه در بازدید از محله حصه مشکالت را 
مشاهده کردیم که بخشی از آن به شهرداری بازمی گردد، گفت: تالش کردیم 
تا شخصیت و حس این محله تغییر کند.وی با بیان اینکه به لحاظ امنیتی 
و انتظامی مذاکراتی برای این محله انجام شد و احداث کالنتری در حصه 
در دستور کار است، تصریح کرد: در این محله افراد کارتن خواب برای اسکان 
مشکل داشتند، محل اسکان آن ها توسط شهرداری آماده و تحویل دستگاه 

متولی شد تا این افراد به آنجا منتقل شوند.

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهر خالق 
صنایع دستی و شــهر جهانی صنایع دستی است، 
گفت: از ۶۰۰ رشته صنایع دستی شناسایی شده در 
جهان ۲۰۰ رشته آن در اصفهان وجود دارد؛ یعنی یک 
سوم صنایع دستی شناخته شــده دنیا در اصفهان 
موجود است.مرتضی نصوحی در نشست شهرداران 
شــهرها و فرمانداران روســتاهای صنایع دســتی 
جهانی ایران اظهار کــرد: در اصفهان مجموعه ای از 

اقدامات مختلف برای ترویج فعالیت های صنایع 
دستی در دستور کار قرار دارد که ارتباط خوب با اداره 
کل میراث، اتحادیه صنایع دســتی و اتاق بازرگانی 
و برگزاری چند دوره مدارس فصلی صنایع دستی 
از جمله آنهاســت. همچنین با مشــارکت بخش 
خصوصی خانه خالقیتــی در اصفهان برای حمایت 

از مجموعه های صنایع دستی فعال شده است.
وی، دریافت ۱۲۶ مهر سازمان بین المللی، دریافت 
۵۲۸ مهر اصالت ملی صنایع دســتی و ثبت هفت 
نشــان ملی جغرافیایی را از نتایج این اقدامات در 
اصفهان در حیطه صنایع دســتی دانســت و گفت: 
همچنین ثبت یک نشان بین المللی جغرافیایی در 
رشته میناسازی و ثبت ۵۶ رشته صنایع دستی در 

فهرست میراث ناملموس ملی نیز دیگر نتایج این 
اقدامات محسوب می شود.

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه در اصفهان ۱۲۰۰ 
فروشــگاه صنایع دســتی وجــود دارد، ادامه داد: 
۸۱ فروشنده که دارای نشــان اعتماد فروشگاه در 
حوزه صنایع دســتی هســتند و بیش از ۴۰ سایت 
فعال در حوزه فروش الکترونیکی صنایع دستی در 
سطح استان فعال اســت. همچنین شش شرکت 
بسته بندی در حوزه صنایع دســتی داریم. طراحی 
و تولید بیش از ۶۰ عنوان بروشور صنایع دستی نیز 
از دیگر اقداماتی است که در حوزه صنایع دستی در 

اصفهان رخ داده است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری :

حمایت از صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه قرار گیرد

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

اصالح شبکه آبرسانی فضای سبز ناژوان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: طرح های توسعه و اصالح شبکه آبرسانی فضای سبز ناژوان 

با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
مهدی قائلی اظهار کرد: اجرای بیش از ۲۵۰۰ متر لوله کشــی شــبکه توزیع در کل عرصه شــامل 
مادی ها و فضای سبز ناژوان جهت انتقال آب و تسهیل در آبرســانی فضای سبز در حال تکمیل 
است.وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای اجرای پروژه 
لوله کشی قطره ای در فضای سبز ناژوان تامین اعتبار شده است که با اجرای این طرح، مساحتی 
بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع تحت پوشــش قرار می گیرد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: برای 
تامین هزینه اجرای طرح لوله کشی شــبکه توزیع آب نیز حدود چهار میلیارد ریال اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
وی با اشاره به پهنه ۱۲۰۰ هکتاری عرصه فضای سبز ناژوان گفت: طرح حذف گونه های پرمصرف 
و جایگزینی آن با گونه های مقاوم به کم آبی در قطعه های بزرگی از فضای سبز ناژوان نیز در حال 

اجراست.
قائلی خاطرنشان کرد: بیش از شــش هزار متر مربع از فضای ناژوان طی دو ماه گذشته و در فاز 

اول اصالح و جایگزین گونه های آن انجام شده است.
وی با تاکید بــر عزم جدی مدیریت شــهری در حفظ و حراســت از فضای ســبز منطقه ناژوان 
خاطرنشان کرد: در صدد هستیم با اصالح و بهبود برخی نواقص و اجرای طرح کاشت نهال با تاکید 

بر گونه های مقاوم به کم آبی پارک جنگلی را زنده و پویا نگه داریم.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: از شهروندان و گردشگران نیز درخواست داریم با توجه به 
فرارسیدن ایام سرد سال از روشــن کردن آتش در محدوده ناژوان که باعث از بین رفتن درختان 
و آسیب رساندن به عرصه فضای ســبز آن، همچنین نارضایتی ســاکنان و مجاوران این منطقه 

می شود، جدا خودداری کنند.
 

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان :

 داستان جریمه هر روزه برای خودروهای بدون
 معاینه فنی چیست؟

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه اکثر شهروندان از 
این موضوع بی اطالع هستند، احتمال جریمه هر روزه برای خودروهای بدون معاینه فنی وجود 

دارد،بنابراین ضروری است اطالع رسانی دقیق به آن ها صورت گیرد.
هادی کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و افزایش 
آالیندگی ناشی از تردد خودروهای بدون معاینه فنی در شهر اصفهان و وجود وارونگی هوا، مرکز 
کنترل ترافیک و نظارت تصویری معاونــت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان به صورت 
مکانیزه با اتصال تمام ســامانه های ثبت تخلف به سامانه سیمفا نســبت به تشخیص و ارسال 

تخلفات خودروهای بدون معاینه فنی به پلیس راهور اقدام کرده است.
وی افزود: تمام دوربین های نظارتی سطح شهر قابلیت تشخیص معاینه فنی خودروها را دارد و 
بعضی افراد گمان می کنند ارسال نشــدن پیامک جریمه به معنی ثبت نشدن تخلف آن هاست، 
این در حالی است که ارسال نشدن پیامک گاهی به دلیل مشکالت اپراتورهای تلفن همراه است 
و شهروندان برای اطالع از جریمه معاینه فنی خودرو خود، الزم است به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه 

کنند.
مدیر مرکــز مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: با توجه بــه اینکه اکثر 
شهروندان از این موضوع بی اطالع هستند، احتمال جریمه هر روزه برای خودروهای بدون معاینه 

فنی وجود دارد، پس ضروری است اطالع رسانی دقیق به آن ها صورت گیرد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

 شهرداری اصفهان،
 روی ریل بهره وری

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: همزمان با ابالغ معاون 
اول رییس جمهور به تمام دســتگاه ها برای 
ارتقای بهره وری، شهرداری اصفهان اقداماتی 
همچون تعالی ســازمانی انجام داده است 
و انتظار می رود شهرداری بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی شهر ســازوکارهای استقرار 

چرخه بهره وری را اتخاذ کند.
مصطفی نباتی نژاد با اشاره به تصویب طرح 
پیشنهادی الزام به استقرار چرخه بهره وری در 
شهرداری اصفهان در شورای ششم اصفهان 
اظهار کرد: این طرح نقطــه عطفی در ارتقای 

بهره وری شهرداری اصفهان است.
وی افــزود: همزمان بــا ابالغ معــاون اول 
رییس جمهــور به تمــام دســتگاه ها برای 
ارتقای بهره وری، شهرداری اصفهان اقداماتی 
همچون تعالی سازمانی انجام داده است که 

جای تقدیر و تشکر دارد.
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان تصریح کرد: شهرداری موافق 
بود که این موضوع الزام شود، ساختار بگیرد 
و بر اســاس شــاخص های مــورد توافق و 
استاندارد اجرا شود تا هر سال امکان پایش 
وجود داشــته باشــد و موقعیــت بهره وری 
سالیانه بر اساس اســتاندارد معین نمایان 
شــود.وی ادامــه داد: یکی از مهــم ترین 
مسائلی که باعث ایجاد انگیزه برای ورود من 
به شورای اسالمی شهر و پیگیری دغدغه ها 
و نیازهای شــهروندان بود، موضوع ارتقای 
بهره وری است.نباتی نژاد گفت: در حال حاضر 
موضوع ارتقای بهره وری به تصویب رســیده 
است و انتظار می رود شــهرداری بر اساس 
مصوبه شورای اسالمی شــهر سازوکارهای 
استقرار چرخه بهره وری را اتخاذ کند و پیش 

ببرد.

عضو شورای شهر خبر داد:

برآورد بودجه 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان برای سال آینده
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بودجه سال آینده شهرداری اصفهان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده 
است که در فصل بودجه، مترو و رینگ چهارم سهم بسزایی دارد.عباس حاج رسولی ها در جمع مردم ملک شهر اظهار کرد: بودجه سال آینده شهرداری اصفهان 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در فصل بودجه، مترو و رینگ چهارم سهم بسزایی از آن را به خود اختصاص می دهد.وی با بیان اینکه در طول 
این سال ها هر کدام از پروژه های شهرداری که اجرا شده است، هفت برابر برای شهر ارزش افزوده داشته ، افزود: عصر روزهای یکشنبه در شهرداری های مناطق 
حضور داریم و پاسخگوی مراجعات مردمی در کمیته های نظارتی هستیم.رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 

داد: رمز پیروزی کشور در تمام مشکالت و در برابر دشمن، پشتیبانی از والیت فقیه و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بوده است.
وی با بیان اینکه تحریم دشمن، کارشکنی ها و بی عدالتی وجود دارد، وضعیت تورم حاکم است، اما اگر اراده کنیم این مشکالت اقتصادی نیز رفع خواهد شد، 
گفت: در جنگ و دفاع مقدس، یک متر خاک به دشمن ندادیم؛ شهدای ما در جوانی با ۱۷ یا ۱۸ سال سن رفتند و جان خود را برای عزت اسالم و کشور فدا کردند.

اختتامیه 
سی وچهارمین 

جشنواره تئاتر اصفهان
ســی وچهارمین جشــنواره تئاتــر 
اصفهــان با حضــور هجــده گروه 
متقاضی در اصفهان شروع شد. از 
این هجده اثر، هشت اثر به مرحله 
اجرای صحنه در جشــنواره رسید. 
بیســت ویکم آذر  این جشــنواره با 
معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

وز عکس ر
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مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان در بازدید عضو هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی ازپروژه های آبفا در منطقه شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: با تکمیل 
تاسیسات فاضالب شهرســتان برخوار بیش از 124 هزار نفر از خدمات شبکه 
فاضالب بهره مند می شــوند. حســین اکبریان افزود: با تکمیل تاسیســات 
فاضالب در شهرستان برخوار، 9 شهرشامل دولت آباد، محسن آباد، خورزوق، 
سین، دستگرد، شاپورآباد، علی آباد،کمشچه و حبیب آباد در این منطقه تحت 
پوشش خدمات شــبکه فاضالب قرار می گیرند.وی در ادامه گفت: هم اکنون 
پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شــهرهای دولت آباد، خورزوق، 
دستگرد و محســن آباد به پیشــرفت فیزیکی بالغ بر 81 درصد رسیده است و 
پیش بینی می شود  پس از تکمیل این پروژه جمعیتی بالغ بر 98 هزار نفر تحت 
پوشش خدمات شبکه فاضال ب در این منطقه قرار گیرند.وی با ابراز امیدواری در 
تامین منابع مالی این پروژه افزود: در صورت تامین 500 میلیارد ریال تسهیالت 
مالی از طریق ماده 56 می توان شــاهدتکمیل شبکه جمع آوری، خط انتقال و 
تکمیل ایستگاه پمپاژ حبییب آباد در آینده نزدیک بود.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان با توجه به اتمام  اجرای عملیات خطوط انتقال فاضالب شهرهای سین، 
شاپورآباد، علی آباد و حبیب آباد تصریح کرد: با تکمیل خطوط انتقال فاضالب 
و ایستگاه پمپاژ و سپس واگذاری انشعاب فاضالب به متقاضیان، پیش بینی 
می شود بیش از 26 هزار نفردر شهرهای سین، شاپور آباد ، علی آباد و حبیب آباد 

تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.در ادامه این بازدید عضو هیئت 
رییسه مجلس شورای اسالمی و نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار با تاکید بر 
تخصیص تسهیالت ماده 56 برای پروژه احداث تاسیسات فاضالب این شهرها 
اعالم کرد: تمام تالش ها برای تامین منابع مالی، تکمیل و احداث  تاسیسات 

فاضالب در منطقه شاهین شهر، میمه و برخوار در دستور کار قرار می گیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اهمیت احداث ایستگاه پمپاژ علی آباد در 
بهره برداری از شبکه فاضالب شهرهای علی آباد،شاپورآباد،حسن آباد و حبیب 
آباد گفت: پیگیری های الزم برای تامین منابع مالی جهت تکمیل ایستگاه پمپاژ 
علی آباد مالعلی ازطریق سازمان برنامه و بودجه کشور دردستورکار جدی قرار 
گرفته است.وی همچنین بر چگونگی اجرای شبکه فاضالب در شهرهای وزوان 
و میمه ونیز احداث تصفیه خانه فاضالب در این دو شهر تاکید کرد و افزود: باید 
بستر جذب سرمایه گذار برای اجرای تاسیسات فاضالب در این شهرها در دستور 
کار قرار گیرد چرا که یکی از مطالبات مردم در این منطقه بر خورداری از خدمات 
فاضالب است .عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به احداث 
تاسیسات فاضالب در ناحیه صنعتی کمشــچه اعالم کرد: باید مدل مالی برای 
اجرای تاسیسات فاضالب در ناحیه صنعتی از ســوی آبفای استان اصفهان و 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تدوین و سپس تصمیم مناسب در 

خصوص چگونگی اجرای  آن اتخاذ شود.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه از ســهم 8 درصدی این شرکت در تولید ناخالص 
داخلی در بخش صنعت کشور خبر داد و گفت: این شرکت از ابتدای بهره برداری تا 
پایان آبان ماه ســال جاری 141 میلیون تن فوالد خام تولید کرده است.به گزارش 
ایلنا،غالمرضا ســلیمی با بیان اینکه عملکرد گروه فــوالد مبارکه نقش موثری در 
پیشبرد اقتصادی و تامین نیازهای صنایع کشور داشته و دارد، تصریح کرد: با تالش 
و همت کارکنان این مجموعه 125 میلیون و 500 هزار تن کالف گرم و 30 میلیون و 
300 هزارتن انواع محصوالت سرد و پوشش دار تولید شده است.وی در ادامه افزود: 
عملکرد درخشان کارکنان نواحی طی شش ماهه اول سال جاری و رشد چشمگیر 
تولید در این مدت موید عزم راســخ همکاران در تحقق اهداف کالن شرکت است 
که به رغم افزایش محدودیت های مصارف انرژی در خطوط به  دست  آمده است؛ 
به نحوی که در دو ماه نخست ســال جاری، عالوه بر رکوردهای پیاپی ثبت شده در 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شــرکت و مجتمع فوالد سبا و همچنین در گروه 
فوالد مبارکه، بعد از 12 سال رکورد احیای مستقیم شماره یک و بعد از سه سال رکورد 
خط نورد گرم ارتقا یافت.معاون بهره برداری فــوالد مبارکه از تامین حداکثری نیاز 
کارخانه های داخلی و پیشگیری از التهاب بازار به عنوان یکی از استراتژی های اصلی 
این شرکت یاد کرد و گفت: رویکرد فوالد مبارکه همواره افزایش بهره وری و استفاده 
حداکثری از ظرفیت های خطوط تولید در راســتای پاسخ گویی به نیازهای کمی و 

کیفی بازار داخل بوده است. این در حالی است که عالوه بر روند روبه رشد تولید و عبور 
از ظرفیت اسمی در بعضی از خطوط، محصوالت جدیدی نیز طراحی و تولید شده 
اســت که از آن جمله می توان به تولید تختال فوالد زنگ نزن به روش ریخته گری 
مداوم برای نخستین بار در کشور، کالف گرم MS-API- X52 مخصوص تولید 
لوله های انتقال نفت و گاز ترش، ورق الکتریکی نیمه آماده M470 جهت استفاده 
در ســاخت فوالد الکتریکی غیرجهت دار نیمه آماده و ورق گالوانیزه استحکام باال 
S250GD ، گرید 340YC ویژه صنایع خودروسازی و ورق آجدار شطرنجی اشاره 
کرد.به گفته غالمرضا سلیمی، روند روبه رشد تولید در فوالد مبارکه حاصل کار گروهی 
و انجام اقدامات اســتراتژیک و اثربخش در واحدهای تولیدی و پشتیبانی است 
که با تعریف و اجرای پروژه های متعددی انجام شــده اســت.وی از توسعه کوره 
پیش گرم شماره 3 جهت بهبود کیفیت و مصرف گاز و راه اندازی واحد VOD مجتمع 
فوالد سبا با تکیه بر دانش فنی کارکنان به عنوان بخش مهم دیگری از دستاوردهای 
اخیر شــرکت یاد کرد.معاون بهره برداری فوالد مبارکه در پاســخ به سوالی درباره 
برنامه های در دســت اجرای این شرکت در نیمه دوم ســال 1401 تصریح کرد: با 
طرح ریزی پروژه های مختلف و انجام پیش بینی های الزم در حوزه منابع عالوه بر 
تحقق برنامه شش ماهه دوم و ساالنه در تالشیم تا از ظرفیت اسمی 7.2 میلیون تن 

ساالنه ریخته گری مداوم عبور کنیم.

سرپرســت اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه آزمون  ورود به حرفه مهندسی روزهای 8 
و 9 دی ماه در اصفهان و کاشان برگزار می شود، گفت: تعداد 7 هزار و 402 مهندس 
اصفهانی برای این دوره از آزمون ها ثبت نام کردند.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی )اصفهان(؛ عمار شهیر سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و 
کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: آزمون ورود 
به حرفه مهندسان روزهای 8 و 9 دی ماه 1401 در استان اصفهان همزمان با سراسر 
کشور برگزار می شود.  وی گفت: این دوره از آموزش ها در هفت رشته مهندسی شامل 
معماری )نظارت و اجرا(، شهرسازی، عمران )نظارت، محاسبات و اجرا(، تاسیسات 
مکانیکی )نظارت، طراحی و اجرا(، تاسیســات برقی )نظــارت، طراحی و اجرا(، 
نقشه برداری و ترافیک برگزار می شود.  سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی 

و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این آزمون ها 
در دو نوبت صبح و عصر هشــتم دی ماه و نوبت صبح نهم دی ماه برگزار می شود، 
عنوان کرد: برای این دوره از آزمون ورود به حرفه مهندسان، هفت هزار و 402 نفر در 
اصفهان ثبت نام کردند.  وی افزود: از این تعداد ثبت نام کننده، دو هزار و 952 نفر نوبت 
صبح هشتم دی ماه در رشته های )عمران نظارت، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک 
و معماری نظارت(، سه هزار و 409 نفر نوبت عصر همین روز در رشته های )معماری 
اجرا، عمران اجرا، مکانیک اجرا و نظارت، برق اجرا و نظارت( و یکهزار و 41 نفر نیر 
نوبت صبح روز نهم دی ماه در رشته های )عمران محاسبات، مکانیک طراحی و برق 
طراحی( در این دوره از آزمون ها شرکت می کنند.  شهیر خاطرنشان کرد: آزمون های 
ورود به حرفه مهندسان رقابتی نیست و مطابق دوره های قبل افرادی که نمره 50 را 

کسب کنند به عنوان قبول شده آزمون تلقی می شوند.  

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:
با تکمیل تاسیسات فاضالب شهرستان برخوار بیش از 124 هزار نفر از 

خدمات شبکه فاضالب بهره مند می شوند

سهم 8 درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور

سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

ثبت نام ۷ هزار و 4۰2 مهندس اصفهانی برای شرکت در آزمون ورود به حرفه دی ماه 14۰1

منبع: بازار 
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