
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 24  آذر  1401
20 جمادی االول  1444

15   دسامبر  2022
 شماره 3699    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان: استاندار، دستگاه های نظارتی
 و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند مازوت در اصفهان بسوزد؛

حتی برای یک ساعت...

یمنا
س: ا

عک

گپ و گفت نوزدهم مدیریت 
 شهری با خبرنگاران:

  این قسمت؛ 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود؛

 آب هست،
 عدالت نیست

 مسجد جامع تاریخی بافران؛ 
میراثی هزارساله در نایین!

5

7

5

2

پیگیرعلل فنی و حقوقی حادثه آتش سوزی 
دانشگاه صنعتی اصفهان هستیم

حال 8 مصدوم آتش سوزی مینی بوس در 
جاده نقنه به سمت دهاقان خوب نیست

توپ در  زمین شهرداری
چرا ایستگاه های پایش کیفی هوا در اصفهان 

خاموش است؟

مردم اصفهان 690 میلیارد 
تومان به مددجویان 

 کمیته امداد
 کمک کردند

انتقال آب از دریا 
مشکل اصفهان را 

رفع نمی کند

پای طرح صدور 
الکترونیکی 

پروانه ساختمانی 
ایستاده ایم

لئو؛ زیباترین 
نمایش انفرادی 
جام را اجرا کرد؛

3 75
6
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 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 سامانه 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 مــورخ 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.
شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه 5 یا باالتر )یک تا چهار( در رشته 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 باشد. 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 نشانی 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 سهامی آب منطقه ای اصفهان- کدپستی 8164676473 - صندوق پستی391 

روابط عمومی شرکت سهامی نوبت دوم
آب منطقه ای اصفهان

م الف: 1426154

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی            

پنجشنبه 17  آ ذر  1401
13  جمادی االول  1444

8    دسامبر   2022
 شماره 3693    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

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

تاالب بی آب و مسئوالن در خواب

مصرف گاز در استان اصفهان 
 افزایش فوق العاده ای 

پیدا کرد؛

فصل سرما و باز 
مسئله گاز

3

3

5
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رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان خبرداد :
 خیرین مدرسه ساز اصفهان روزی

 2 کالس درس می سازند

شهردار فالورجان خبر داد:
تحقق 100 درصدی بودجه شهرداری فالورجان 

تا پایان آبان ماه سال جاری

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

را هم تحت الشعاع قرارداده است؛

  عموم مردم باید در 
 اجرای پروژه های 

شهری سهیم باشند
 طرح هایی برای 
احیای زاینده رود

 عملکرد ایران
  در جام  جهانی؟ 

خوب نبودیم 
2 67

 ماجرای گرگ های ناژوان
 به کجا رسید؟

گشت زنی ادامه دارد
5

7

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

منطقه 12 بر مدار توسعه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره )19449(

دو قطعه زمین تجاری به صورت اقساط )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

چاپ اول

م الف: 1423233

صرفه جو�یی در مصرف گاز

چاپ دوم

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم، جلسه 113 مورخ 1401/06/20 شورای اسالمی شهر نسبت به خرید دو دستگاه خودرو هیوندا آتش نشانی 

با تجهیزات کامل با ظرفیت 6 تن و 8 تن از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک  )سامانه ستاد( مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 241 

مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ و ثبت پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.

 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/10/03 ثبت در سامانه ستاد، ضمنًا پاکت )الف( که حاوی سپرده یا ضمانت 
نامه شرکت در مناقصه می باشد می بایست به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی تحویل داده شود.

 تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 در محل شهرداری شهرضا می باشد.
 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مناقصه را  ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر 

شده تحویل نمایند. 

 سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

 شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه )مرحله سوم- نوبت دوم(
خرید دو دستگاه خودرو هیوندا آتش نشانی با تجهیزات کامل با ظرفیت 6 تن و 8  تن

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا م الف: 1426898

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم، جلسه 97 مورخ 1401/04/25 شورای اسالمی شهر تعدادی از زمین های واقع در صنایع کارگاهی 
امیرکبیر را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد الشرایط )دارای پروانه کسب مورد تایید اصناف در مشاغل مزاحم شهر در محدوده و حریم بالفصل و همچنین تأیید 

کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری و دارای مشاغل مزاحم )موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها( بفروش برساند.

 شرایط افراد مجاز، جهت شرکت مزایده در اسناد مزایده و در سامانه ستاد درج و ثبت شده است   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سامانه ستاد( مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 

241 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ســاعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/10/03 ثبت در سامانه ســتاد، ضمنًا پاکت )الف( که حاوی سپرده یا 

ضمانت نامه شرکت در مزایده می باشد می بایست به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی تحویل داده شود.
 تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 در محل شهرداری شهرضا می باشد.

 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مزایده را )طبق لیست پیوست اسناد مزایده( ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 

بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند. 
 سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

 شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده فروش زمین)مرحله اول- نوبت دوم(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا م الف: 1426911

 نباید اجازه دهیم از سوخت مازوت استفاده کنند چون برای سالمت مردم خطرناک 
است. عالوه بر آن، خیلی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کوچکی در سطح شهر هستند که 
باید با همکاری مسئولین استانی و اقدامات شهرداری به خارج از شهر منتقل شوند. 
به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر اصفهان موضوع مازوت سوزی را پیگیری 
کرده ایم، البته مسئوالن پاالیشگاه اصفهان اظهار می کنند از مازوت استفاده نمی کنند، اما با 
اطالعاتی که داریم گاهی پاالیشگاه از مازوت استفاده می کند. بااین وجود برای اطمینان، 
قرار است اعضای شورای شهر به اتفاق مدیران شهری بازدیدی از پاالیشگاه اصفهان داشته 

باشند و از کم و کیف قضیه مطلع شوند. 

4

مسی؛ طالی 18 عیاِر  
تاریخ فوتبال
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دستگیری سارق باغ های آران و بیدگل
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق باغ های شهرستان آران 
و بیدگل با ۲۲ فقره سرقت خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان گفت: در پی شکایت تعدادی از باغداران 
شهرستان آران و بیدگل مبنی بر سرقت اموال و تجهیزات از باغ های آن ها، موضوع توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان اصفهان تحت بررســی قرار گرفت.وی ادامه داد: کارآگاهان پس از بررسی 
محل های وقوع سرقت و جمع آثار و ادله الزم رد پای یکی از سارقان سابقه دار را در این سرقت ها پیدا 
کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاه خود دستگیر 
کردند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: متهم که در ابتدا منکر هر جرمی بود وقتی 
با مدارک و مستندات ارائه شده از سوی پلیس روبه رو شد به ناچار لب به اعتراف باز کرده و به ۲۲ 
فقره سرقت از باغ های شهروندان اعتراف کرد.وی با بیان اینکه پس از شناسایی تمام مال باختگان 
و تشکیل پرونده، متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، خاطرنشان 
کرد: به باغداران توصیه می کنیم در نگهداری اموال و تجهیزات خود دقت الزم را داشته باشند و برای 
پیشگیری از سرقت ضمن نصب تجهیزات ایمنی ضدسرقت از جمله قفل، حفاظ مناسب و دزدگیر، 

فردی مورد اطمینان را به عنوان نگهبان به کارگیری کنند.
 

حال ۸ مصدوم آتش سوزی مینی بوس در جاده نقنه به 
سمت دهاقان خوب نیست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۸ مصدوم حادثه آتش سوزی مینی بوس با سوختگی 
بین ۳۵ تا ۷۵ درصد در بخش ICU بســتری شــده اند.پژمان عقدک در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در اصفهان در ارتباط با وضعیت مصدومان حادثه آتش ســوزی مینی بوس محور نقنهـ  دهاقان اظهار 
داشت: ۸ خانم با سن بین ۲۲ تا 44 سال در بخش ICU بیمارستان سوانح سوختگی امام کاظم)ع( 
بستری شده اند.وی افزود: سوختگی این افراد بین ۳۵ تا ۷۵ درصد بوده و همه آنها مشکل تنفسی 
داشته و برای شان لوله گذاری انجام شده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: 
متاسفانه همه این افراد دچار سوختگی صورت نیز شده اند.وی افزود: با توجه به سوختگی صورت و 
درگیری تنفسی، وضعیت مصدومان خوب نیست و لوله گذاری برای این افراد در ابتدای کار نشان دهنده 
سوختگی تنفسی و شرایط ســخت آنهاســت.عقدک با بیان اینکه تمام مصدومان در حال دریافت 
 ICU خدمات الزم هستند، گفت: سیر درمان این افراد باید طی شــود و بستری شدن آنها در بخش
نشان دهنده ارائه باالترین سطح خدمات توسط بیمارستان است و امیدواریم وضعیت آنها بهبود یابد.

 

کشف 10 تن چوب بلوط قاچاق در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف ۱۰ تن چوب و ذغال بلوط قاچاق به ارزش یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال در عملیات ماموران انتظامی خمینی شهر، خبر داد.سرهنگ غالمرضا براتی گفت: در پی 
اخبار واصله مبنی بر دپوی چوب بلوط قاچاق در یک کارگاه تولید ذغال در شهرستان خمینی شهر بررسی 
موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.وی افزود: ماموران کالنتری ۱۵ 
با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی در شناسایی از این کارگاه و اطمینان از صحت خبر، طی هماهنگی 
با مرجع قضایی به محل اعزام و در بازرسی از این کارگاه موفق به کشف ۱۰ تن چوب و ذغال بلوط جنگلی 
قاچاق شدند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله چوب 
کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کردند، گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر  و 
پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.وی با بیان اینکه 
قاچاق چوب توسط افراد سودجو به منابع طبیعی و سرمایه ارزشمند ملی ضربه وارد می کند و پلیس با 
قاطعیت با مجرمان در این حوزه برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه 

موارد مشکوک در این خصوص مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

مسئولاورژانساجتماعیبهزیستیفریدونشهر:

اورژانس اجتماعی فریدون شهر، خوابگاه ندارد

اورژانس اجتماعی فریدون شــهر با وجود تحت پوشــش داشــتن سه 
شهرســتان فاقد خوابگاه اســت و در موارد مراجعه، باید کودک آزاردیده 
را با همراهی مددکار بــه اصفهان منتقل کنیم.به گــزارش خبرنگار مهر، 
کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و الزم است مسئولیت 
اجتماعی در قبال کودکان تقویت شود و همه در برابر این گروه سنی مسئول 
باشند و در صورت مشاهده هر نوع کودک آزاری این موضوع را به اورژانس 
اجتماعی بهزیستی اطالع دهند و جلوی آسیب های بیشتر به این کودکان 
و گسترش این آسیب ها به جامعه را بگیرند.درگیری و آسیب های وارد 
شده به این کودکان که گاه جبران ناپذیر اســت، از آسیب های جسمی، 
عاطفی تا جنســی را در بر می گیرد و اگر جلوی این ناهنجاری ها گرفته 
نشــود و مداخالت صحیح صورت نگیرد افراد بیشــتری جرأت انجام 
چنین رفتارهای دور از اخالق و انسانیت را پیدا خواهند کرد.در این ارتباط 
مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی فریدون شهر در گفت وگو با خبرنگار 
مهر ضمن بیان این مطلب که در طول هشــت ماه امسال همسر آزاری 
اولین آسیب و به تبع آن کودک آزاری دومین آسیب مطرح در اورژانس 
اجتماعی فریدون شهر بوده است، اظهار کرد: ما در اورژانس اجتماعی وقتی 
با چنین آسیبی مواجه می شویم ابتدا مداخله های روانی اجتماعی را انجام 
می دهیم و بعد از آن هم در صورت لزوم و صالح دید تیم اورژانس اجتماعی 
که رییس بهزیستی، مسئول اورژانس، روانشناس و مددکار اورژانس و 

کارشناس امور اجتماعی بهزیستی را شامل می شود، مداخله های قضایی 
انتظامی هم انجام می شود تا حدی که در صورت لزوم کودک را از خانواده 
آسیب رسان جدا می کنیم.طاهره گوگونانی ادامه داد: در صورتی که خانواده 
کودک صالحیت نگهداری کودک را نداشته باشند ولی خانواده جایگزینی 
در اقوام نزدیک کودک باشــد که صالحیت نگهداری کودک را دارند و آن 
خانواده ها هم سرپرســتی کودک را به عهده بگیرند، کــودک به خانواده 
جایگزین داده می شود.وی اضافه کرد: ولی در صورت نبود سرپرست داری 

صالحیت کودک را به مراکز اورژانس اجتماعی اصفهان منتقل می کنیم.

خدمات مشاوره ای تخصصی کودک و نوجوان در اورژانس اجتماعی

مسئول اورژانس اجتماعی شهرستان فریدون شهر با بیان این مطلب که هر 
نوع آسیبی که به کودکان وارد می شود از کمترین تا شدیدترین آنها تاثیرات 
روحی و روانی بسیار بدی روی کودک می گذارد، بیان داشت: ما برای کمک 
به این کودکان خدمات روانشناسی و مشاوره ای تخصصی ویژه کودک و 
نوجوان را داریم.وی ادامه داد: در صورت تشخیص اولیه روانشناس مرکز 
مشاوره های ابتدایی انجام می شــود اگر درصد آسیب به اندازه ای باشد 
که با جلسات متعدد کودک درمان شــود درمان را در همین مرکز انجام 
می دهیم در غیر این صورت کودک به مراکز روانشناسی داخل فریدون شهر 
که تحت نظر بهزیستی هستند ارجاع داده می شود و در صورتی که آسیب 

روانی شدید باشد و در شهرستان درمان نشود کودک به اورژانس اجتماعی 
اصفهان که در آن روانشناسان و مشاوران تخصصی حضور دارند، منتقل 
می شود.گوگونانی ادامه داد: در صورت عدم موفقیت درمان در اورژانس 
اجتماعی اصفهان کودک به مراکز روانشناســی اصفهان که تحت نظارت 
بهزیستی استان هستند، با کمک هزینه بهزیستی معرفی می شوند.وی 
گفت: در مداخالتی که در زمینه کودک آزاری انجام می دهیم در صورتی که 
خانواده کمتر آسیب دیده باشد مداخالت معموال به سرانجام می رسد ولی 
در خانواده های بسیار آســیب دیده با شرایط سخت تری مواجه هستیم  
که در هر شرایطی تالش های ما برای نجات این کودکان ۱۰۰ درصد است و 

عالوه بر مداخالت انجام شده، پیگیری های ساالنه هم انجام می دهیم.

اورژانس اجتماعی بهزیستی فریدون شهر با پوشش سه شهرستان 
فاقد خوابگاه است

وی با بیان این مطلب که اورژانس اجتماعی فریدون شهر سه شهرستان 
فریدون شهر، بویین میاندشت و فریدن را تحت پوشش دارد، بیان داشت: 
اورژانس اجتماعی فریدون شهر سطح ۳ است؛ یعنی ما خوابگاهی برای 
نگهداری از بچه های آسیب دیده نداریم و حتی یک شب هم نمی توانیم از 
این کودکان نگهداری کنیم ولی این امکان را داریم که کودک را با همراهی 

مددکار با ماشین دولتی به اورژانس اجتماعی اصفهان منتقل کنیم.

مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های 
واجد ارزش از اجرای طــرح ویژه حفاظت و احیای 

بافت های تاریخی و فرهنگی نایین خبر داد.
شهرســتان نایین با حدود 4۰ هزار نفر جمعیت در 
۱4۰ کیلومتری شــرق اصفهان واقع شــده است و 
حدود یک هــزار و ۲۰۰ اثر تاریخــی و حدود ۹۵ اثر 

ثبت شده دارد.
بافت شهری قدیم نایین با تاثیر پذیری از عواملی 
مانند محیط طبیعی، آب و هوا، نیازهای شهر، لزوم 
امنیت شهر در برابر تهاجم بیگانگان طراحی شده و به 
طور کلی دارای معماری بسته و درونگراست؛ عموم 
فضای معماری و آثار تاریخی در ترکیبی متراکم در 

کنار یکدیگر و متصل به هم استقرار یافته اند؛ در این 
راستا این بافت خاص شهری هم نیازمند حفاظت 
از مدرنیته در راســتای بازسازی بافت شهری و هم 

حفظ از آسیب های فیزیکی و محیطی است.
علی ابراهیمی در حاشیه بازدید از بافت های تاریخی 
شهرستان نایین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار 
کرد: بر اساس قانون مصوب شــده در مجلس در 
ســال ۱۳۹۸، برنامه حفاظت و احیای بافت های 
تاریخی را در دستور کار داریم که بر مبنای آن، فرآیند 

تامین اعتبار در حال پیگیری است.
وی، هدف از این بازدیدها را آشنایی با وضعیت فعلی 
بافت های تاریخی و فرهنگی عنوان و تصریح کرد: 

نایین دارای غنای تاریخی اســت و حدود یک ماه 
گذشــته، قرارداد این طرح ویژه بسته شده است؛ 
هدف از این بازدیدها، مشاهده و آشنایی با وضعیت 
موجود و طرح پیشنهاداتی برای حل موضوع است.

مدیرکل طراحی شهری بافت های واجد ارزش تاکید 
کرد: امیدواریم طرح تهیه شده در بازه زمانی کوتاهی 
به نهادهای مربوطه ابالغ شود و اسناد مورد نیاز در 
اختیار نهادهای اجرایی قرار گیرد تا شاهد رفع این 

مسئله باشیم.

 اجرای طرح ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی
 و فرهنگی نایین

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

رتبه برتر مبارکه در میزان صلح و سازش در شورا های حل اختالف 
۵۲ درصد از مراجعات مردم به شورا های حل اختالف شهرستان مبارکه به صلح و سازش ختم می شود.رییس کل دادگستری استان اصفهان در بازدید ازدادگستری 
و واحد های صنعتی شهرستان مبارکه گفت: میزان صلح و سازش در شورا های حل اختالف شهرســتان از میانگین کشوری و استانی باالتر است که با استفاده 
از ظرفیت بزرگان و معتمدین شــهر، می توان این آمار را افزایش داد.حجت االسالم و المسلمین اســدا.... جعفری افزود: برای حل مشکل اطاله دادرسی در 
شهرستان مبارکه تا پایان سال و اوایل سال آینده، ۲۰ نفر نیروی جدید و کارآمد به مجموعه اداری قضایی شهرستان اضافه خواهد شد.وی با اشاره به اغتشاشات 
اخیر در مبارکه گفت: پرونده هایی که در این خصوص تشکیل شده طبق مقررات و ضوابط در حال رسیدگی است که نتایج آن اطالع رسانی خواهد شد.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان افزود: همه  دستگاه هایی که مجری قانون هستند در راستای انجام وظایف خود مشکل و مانع برای واحد های تولیدی ایجاد نکنند 

و شرایط تولید کننده و سرمایه گذار را همواره لحاظ کنند.

خبر روز

عکس خبر

کرسی آزاداندیشی 
»حوزه و حوادث 
اخیر« در کاشان 

برگزار شد

 انتقاد رییس شورای شهر کاشان از کشف حجاب
 در اتوبوس های شهری

رییس شورای شهر کاشان با انتقاد از کشــف حجاب در اتوبوس های شهری کاشان، برخورد قضایی با 
هنجارشکنان را خواستار شد.هاشمی طاهری در نطق پیش از دستور نود و یکمین جلسه رسمی شورای 
اسالمی شهر کاشان، با اشاره به اینکه بعد از اغتشاشــات اخیر تعداد معدودی از زنان، بدون حجاب در 
معابر عمومی و اتوبوس های شهری حضور می یابند، گفت: شهروندان کاشانی خواستار برخورد قانونی 
با کشف حجاب در این شهر هستند.علی هاشمی طاهری افزود: برای جلوگیری از آلوده شدن فضای 
مذهبی و سنتی کاشان در نامه ای به فرماندار ویژه کاشان درخواست شده تا ناوگان حمل و نقل عمومی 
درون شهری از خدمات دهی به زنان بی حجاب خوداری کند.وی گفت: البته همانگونه که شهروندان از 
مسئوالن شهرستان انتظار برخورد قانونی با افراد بی حجاب را دارند، خود آن ها هم باید به فریضه همگانی 

امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند.
 

مرمت مسجد جامع تاریخی زواره اردستان
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اردســتان از پایان مرمت مسجد جامع 
تاریخی شهر زواره خبر داد.نرگس بهشاد گفت: مرمت مسجد جامع تاریخی شهر زواره شامل اجرای 
کف فرش، بندکشــی، مهرکوبی، مرمت طاق و تویزه در مدت ســه ماه اجرا شد.وی  افزود: هزینه 
مرمت مسجد جامع زواره بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بوده است.مسجد جامع زواره از آثار دوره 
سلجوقی به شماره ۲۸۳ دوازدهم اسفند سال ۱۳۱۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.این 

مسجد قدیمی ترین مسجد چهار ایوانی به شمار می آید.
 

چرخش دوباره چرخ دو واحد ریسندگی در کاشان
دو واحد ریسندگی راکد در کاشان پس از بازسازی و نوسازی به چرخه تولید بازگشتند و زمینه اشتغال 
۱۵۰ نفر را فراهم کردند.فرماندار کاشان یکی از سیاست های دولت را احیای واحد های صنعتی راکد بیان 
کرد و گفت: دو واحد ریسندگی بیش از 4 سال به صورت راکد مانده بودند که با بازسازی و نوسازی ماشین 
آالت خود به چرخه تولید بازگشتند.محمد شریف زارعی با بیان اینکه برای احیای این دو واحد صنعتی 
افزون بر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده، گفت: با بازگشت به تولید این دو واحد صنعتی زمینه اشتغال ۱۵۰ 
نفر فراهم شده است.به گفته وی، چنانچه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در اختیار این دو واحد تولید ی قرار 

بگیرد، دو خط تولید اضافه، زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر دیگر فراهم و تولید، دو برابر می شود.
 

برگزاری کارگاه علمی و کاربردی پرورش آرتمیا در آران و بیدگل
کارگاه علمی و کاربردی پرورش آرتمیا )خوراک زنده ماهی ها( در مزرعه غول آباد آران و بیدگل به عنوان 
پایلوت برگزار شد.رییس اداره ترویج و آموزشی مدیریت جهاد کشاورزی آران وبیدگل با اشاره به حضور 
حدود ۶۰ کارشناس و نماینده کشاورزان در این کارگاه گفت: طرح الگوی تولید آرتمیا در مزرعه آزادپور واقع 
در کیلومتر ۲۰ جاده مرنجاب اجرا می شود.مجید علینقی پور افزود: برای اجرای این طرح با 4۰۰ میلیون 

تومان هزینه ۶ استخر با پوشش ژئوممبران با حجم آبگیری ۲ هزار مترمکعب ساخته شده است.
 

دوره آموزشی و استعداد یابی کشتی در اردستان
دوره استعدادیابی و ارتقای سطح ۹۰ کشتی گیر اردســتانی برگزار شد.رییس هیئت کشتی شهرستان 
اردستان گفت: دوره آموزشی و استعداد یابی کشــتی در رده های سنی پهلوانک، خردسال و نوجوان به 
مدت 4 روز با حضور شهرام چایچی مربی برتر سال ۹۶ ایران در اردستان برگزار شد. محمد رهنما افزود: 
در این دوره آموزشی حدود ۹۰ نو آموز از شهر اردستان، زواره و مهاباد و روستا های هم جوار شرکت کردند.

با مسئولان

تولید 200 نوع »نانوذره« 
در دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان
معاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشــان گفت: پژوهشگران این واحد 
دانشــگاهی موفق به تولید ۲۰۰ نــوع نانوذره 
مختلف شــده اند که تولید ایــن ذرات در فاز 
پژوهشی قرار دارد و هدف بعدی این آزمایشگاه، 
تولید بیشتر نانوذره در ســطح استاندارد برای 
پژوهش است.غالمعلی حمیدی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: ســه طرح از پژوهشگران 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان به عنوان طرح 
اثرگذار در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی 
مورد تایید قرار گرفته است که تولید کیت های 
تشــخیصی ناهنجاری هــای مورفولوژیکی و 
شکســتگی های DNA و ارزیابــی زنده بودن 
سلول های اســپرم در نمونه ســمن از جمله 

آنهاست.
وی تصریح کرد: طراحی و ارزیابی سیســتم 
تصمیم یار آموزش تجویــز آنتی بیوتیک برای 
عفونت های حاد تنفســی و همچنین طراحی 
نرم افزار آمــوزش ونتیالتور در تلفــن همراه و 
بررسی تاثیر آن بر دانش و مهارت تفسیر تهویه 
مکانیکی در پرســتاران بخش هــای مراقبت 
ویژه از جمله ایــن طرح های اثرگذار اســت.

معاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: ســمیه راشکی دکترای 
میکروبیولــوژی، مهدیه محمــدزاده دکترای 
بهداشــت محیــط و محمدجــواد غضنفری 
کارشناسی ارشد پرستاری موفق به کسب امتیاز 
حد نصاب پژوهشــگر برجسته در سال جاری 
شدند. وی اظهار کرد: حامد میرزایی، پژوهشگر 
میان رشته ای دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
است که به عنوان دانشمند یک درصد برتر جهان 
توسط موسســه »آی اس آی« در سال ۲۰۲۲  
معرفی شده است.حمیدی افزود: چاپ بیش 
از ۵۰۰ عنوان مقاله در مجالت دارای نمایه های 
بین المللی، ارائه بیش از ۳۰۰ خالصه مقاله در 
کنگره های ملــی و بین المللی و چاپ بیش از 
۵۰ مقاله با همکاری هــای بین المللی از جمله 
فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان طی یک سال گذشته بوده است.

اورژانساجتماعیفریدونشهرسطح۳است؛یعنی
ماخوابگاهیبراینگهداریازبچههایآسیبدیده
نداریموحتییکشبهمنمیتوانیمازاینکودکان

نگهداریکنیم

اخبار

عکس: حوزه 

استان
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معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

گامی اداری برای کیفی سازی نهضت ملی مسکن در اصفهان
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام 
مهندسی استان که متقاضی ارائه خدمت در نهضت ملی مسکن استان اصفهان هستند دعوت کرد برای 

دریافت پروانه اشتغال حقوقی اقدام کنند.
امیر زاغیان گفت: با توجه به قانون جهش 
تولید مسکن و شــروع اجرای طرخ های 
نهضت ملی مسکن در اســتان، استفاده 
از خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغال 
حقوقی از وزارت راه و شهرســازی بسیار 

ضروری است.
وی با بیــان اینکه صالحیت هــای مورد 
نظر شــامل طراحی، نظــارت و خدمات 
آزمایشــگاهی اســت، گفت: از اشخاص 

حقیقی عضو ســازمان نظام مهندسی اســتان اصفهان که متقاضی ارائه خدمت در طرح های مشمول 
هستند دعوت می شود به منظور دریافت پروانه اشتغال حقوقی از طریق درگاه ملی مجوز ها به نشانی 
www.mojavez.ir اقدام کنند.معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اطمینان داد: این اداره کل نهایت همکاری را درخصوص ثبت شرکت حقوقی برای تسهیل روند اجرای 

طرح نهضت ملی مسکن استان خواهد داشت. 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

انتقال آب از دریا، مشکل اصفهان را رفع نمی کند
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: کســری آب اصفهان نزدیک به یک و نیم میلیارد متر 
مکعب برآورد می شود بنابراین طرح انتقال آب از دریا به تنهایی حالل مشکل نیست. حجت االسالم 
محمدتقی نقدعلی در خصوص طرح انتقال آب از دریا به اصفهــان اظهار کرد: برنامه ای که پس از 
نشست چهار ساعته مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو تدوین شــد و رایزنی های پیش از آن با 
»علیرضا الماسوندی« معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره برنامه 

آب اصفهان دارای مباحث مفصل و ابعاد متعدد است.
وی درباره چگونگی اجرای طرح های انتقال آب از دریا به استان اصفهان افزود: بخشی از این انتقال 
ادامه خط انتقال آب به کرمان است که در یک مرحله و به شکل موقتی یا ابتدایی از همان خط لوله 
قرار است ۷۰ میلیون متر مکعب و در بازه بلندمدت تر به شکل مستقل ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب را 
به اصفهان و صنایع آن منتقل کند.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی از اجرای 
این طرح در قالب پنج قطعه خبر داد و گفت: اجرای بخشی از این قطعات اکنون آغاز شده که قطعه 
پنجم آن در ورزنه کلنگ خورد و موضوعی که در رسانه ها مطرح شد آن است که قطعه پنجم انتقال 
آب دریا به اصفهان در بخش ورزنه کلنگ خورد همانگونه که بخشی از قطعات دیگر نیز آغاز شده و 
قسمت های دیگری نیز به زودی کلید خواهد خورد.وی، برآورد انتقال آب در این طرح را انتقال ۷۰ 
میلیون متر مکعب به صنایع در مرحله نخست اعالم کرد و ادامه داد: اجرای این طرح نزدیک به دو 
سال زمان خواهد برد به همین دلیل یک طرح کوتاه مدت نیست و همچنان از دولت تقاضا داریم که 
با اعتبار ویژه و سر خط کردن تمام امکانات کشور به پروژه های انتقال آب استان اصفهان نیز سرعت 
دهند.حجت االسالم نقدعلی با تاکید بر اینکه انتقال آب از دریا به هیچ وجه مشکل آب اصفهان را 
رفع نمی کند، یادآور شد: این آب پس از دو سال آورده شده و در آینده به ۷۰ میلیون متر مکعب آب 
خواهد رسید در حالی که کسری آب اصفهان نزدیک به یک و نیم میلیارد متر مکعب برآورد می شود 

بنابراین این طرح به تنهایی حالل مشکل اصفهان نیست و یک گام ابتدایی برای شروع کار است.

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

اصفهان در زمینه » هتل سازی « بد عمل کرده است

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:  
این منطقه در عرصه صنعت هتل در سال های اخیر بسیار بد عمل کرده است 
و برخی واحدها که به اسم هتل ایجاد شده در شأن و جایگاه استان نیست.به 
گزارش ایرنا، از روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان، علیرضا ایزدی در جلسه هم اندیشی 
شناسایی چالش های توسعه گردشگری و بررسی راهکارها، اظهارداشت: 
شأن و جایگاه گردشگری اصفهان داشتن دستکم ۲۰ هتل پنج ستاره و چهار 
ستاره اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: در ابالغیه ای که در سال ۱۳۹۹ برای ۱۶۸ شهر تاریخی صادر 
شد، حریم و عرصه  تاریخی براساس کارشناسی دقیق و تدقیق شده نبود در 
حالی بافت  تاریخی ما خالی از سکنه شده که این اتفاق به معنای تخریب 
و از بین رفتن بافت است و بســیاری از خانه های دارای ارزش تاریخی به 
سازمان های دولتی تعلق دارد که به حال خود رها شده و بی استفاده ماندن 
آن به ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده است.وی تصریح کرد: راه نجات بافت 
تاریخی اصفهان ثبت محور تاریخی فرهنگی اســت و رونق بافت تاریخی 
نقش بسزایی در رونق گردشگری دارد که نیازمند ضوابط و ابزارهای تشویقی 
ویژه سرمایه گذاران است و تصویر اصفهان در اذهان سرمایه گذاران خارج 
از استان، تصویر سرمایه گریز است که نیازمند بسترسازی مناسب همراه 

با تبلیغات درخور است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه اظهارداشت: ظرفیت های متعدد گردشگری در کالن شهر 
اصفهان وجود دارد که در صورتی که مدیریت شــهری روی حوزه فضاهای 
باقی مانده و مغفول مانده شهر وارد شود، می تواند زمینه ساز بروز اتفاقات 
بزرگ در حوزه گردشگری باشــد.مهدی طغیانی با بیان اینکه برنامه های 
منسجم در حوزه گردشگری در شرق و شــمال اصفهان طراحی و اجرایی  
شــود، افزود:ظرفیت مغفول مانده در حوزه گردشگری ورزشی در دهکده 
المپیک اصفهان از ۲ سال گذشته به مدیران متولی اعالم شده، چرا که این 
منطقه ظرفیت ایجاد شهرک ورزشی را دارد؛ اما متولی مناسبی ندارد و پروژه 
دهکده المپیک رای آینده اصفهان مناســب و دارای ارزش است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: یکی از اقدامات موثری 
که شرکت توسعه سیاحتی می تواند در تسهیلگری معضالت گردشگری 
اصفهان انجام دهد، شناسایی و تدقیق سازی ظرفیت های سرمایه گذاری در 
محور فرهنگی و تاریخی این خطه است که می تواند با تمرکز بر این موضوع 
گام موثری در توسعه پایدار گردشگری و جذب سرمایه گذار داشته باشد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان نیز اظهارداشت: توجه به ورودی های 
شهر بخش مهمی از گردشگری است، که به دنبال آن هستیم تا پیشنهادها 
و ایده های مختلف آن را در ابعاد مختلف در ورودی های شهر به گردشگران 

دریافت و در کمیته مورد نظر آن بررســی  و در صورتی کــه بتوانیم در چهار 
نقطه ورودی شهر زمین هایی را فراهم سازی کنیم که ضمن ارائه خدمت، 
برنامه های تفریحی و سرگرمی به گردشگران ارائه دهد، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.علیرضا قاری قرآن افزود: ضروری است که در گستره شهر 
اصفهان پنج تا ۱۰ نقطه  بدون اشکال در حوزه گردشگری شناسایی شود چرا 
که بسیاری از اراضی مدنظر به منظور اقدام فعالیت های حوزه سرمایه گذاری 
دارای مشکالت و چالش های متعدد است، به همین دلیل این موضوع که 
بتوانیم مشکالت بسیاری از اراضی قابل بهره برداری را حل و سپس به دنبال 
جذب سرمایه گذار و معرفی به ســرمایه گذار باشیم، دارای اهمیت است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان بیان کرد: شناسایی نقاط سبز و ویژه 
سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هیچ منطقه ای به اندازه 
سایت شرق اصفهان برای توسعه گردشگری این کالن شهر بکر و مناسب 
نیست که باید به این نکته توجه داشت که توسعه اصفهان به سمت شرق 
است.به گزارش ایرنا، جلسه هم اندیشــی شناسایی چالش های توسعه 
گردشگری و بررسی راهکارها، با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی، 
مدیران اســتانی و شــهری در شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی 
سپاهان برگزار و ضمن تاکید بر احصای ظرفیت های بالقوه گردشگری 

پیرامون راهکارهای چالش های این حوزه بحث  و گفت وگو شد.

رییس اتحادیه میوه و ســبزیجات استان اصفهان با 
بیان اینکه در شب یلدا افزایش قیمت خاصی نخواهیم 
داشت، گفت: بازار میوه و سبزیجات قابل پیش بینی 
نیست، چون قیمت تره بار روزانه مشخص می شود، اما 
با شرایط کنونی بازار در شب یلدا افزایش قیمت خاصی 
نخواهیم داشــت.حمیدرضا مهــدوی در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون وضعیت بازار میوه 
و سبزیجات استان در آستانه شب یلدا، اظهار داشت: 
امسال بازار میوه اصفهان شرایط خوبی دارد و همه اقالم 

مورد نیاز شهروندان در بازار موجود است، اما متاسفانه 
مشکالت اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید مردم 
شده و به همین دلیل باز رونق الزم را ندارد.وی افزود: 
مشکالت اقتصادی همه بازار را تحت تاثیر قرار داده و 
بازار میوه و سبزیجات نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و نسبت به گذشته ضعیف شده است و امیدواریم شب 
یلدا بازار رونق ســابق را باز یابد.رییس اتحادیه میوه و 
سبزیجات اســتان با بیان اینکه در شب یلدا افزایش 
قیمت خاصی نخواهیم داشت، تصریح کرد: بازار میوه 
و سبزیجات قابل پیش بینی نیست، چون قیمت تره بار 
روزانه مشخص می شود، اما با شرایط کنونی بازار، بعید 
می دانم که در شب یلدا افزایش قیمت خاصی داشته 
باشــیم.وی با تاکید بر اینکه بازار میوه نسبت به سال 

گذشته افزایش قیمت چندانی نداشته است، افزود: 
البته بازار میوه از ســایر اقالم جدا نیســت و افزایش 
هزینه های متفرقه از جمله حمل و نقل، اجاره مغازه، 
دارایی و ... باعث افزایش قیمت میوه در بازار اســت.

مهدوی درباره راهکار اتحادیه بــرای کنترل بازار میوه 
و سبزیجات شب یلدا گفت: بازرسان اتحادیه در کنار 
بازرســان اصناف، صنعت و معدن و تعزیــرات بازار را 
زیر نظر خواهند داشــت و اجازه هیــچ  گونه تخلفی را 
نمی دهیم.وی ادامه داد: بازرس های اصلی و افتخاری 
اتحادیه از روزهای آینده در دو شیفت صبح و بعد از ظهر 
بازار اصفهان را زیر نظر  می گیرند و با مدیریت بازرسی 
استان گشت های ویژه ای خواهند داشت و طرح های 

مشترک اجرا می کنند.

رییس اتحادیه میوه و سبزیجات استان:

بازار میوه در آستانه شب یلدا افزایش قیمت نخواهد داشت

با مسئولان

راه نجات بافت تاریخی اصفهان ثبت محور تاریخی 
فرهنگی است و رونق بافت تاریخی نقش بسزایی 
در رونق گردشگری دارد که نیازمند ضوابط و ابزارهای 

تشویقی ویژه سرمایه گذاران است

به دلیل خشکسالی؛
سطح زیر کشت پنبه اصفهان کاهش یافت

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به خشکسالی های متعدد، در سال جدید 
سطح زیر کشت پنبه اصفهان به ۹۸۰ هکتار کاهش یافته است.

  بــا توجه بــه اینکــه پنبه یکــی از محصــوالت مهــم و بــا ارزش در صنعــت نســاجی جهان
  اســت، تولید،مصرف، صادرات و واردات آن در همه مناطق جغرافیایی جهان انجام می شــود.
 هم اکنون کشــت پنبه در ۱۰۰ کشــور جهان رواج دارد و ایران نیز همواره در کنــار واردات، در زمره
  تولید کنندگان و صادرکنندگان پنبه جهان بوده اســت.گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی به شریط

 آب و هوایی کشــورها بســتگی دارد و کیفیت پنبه در برخی کشــورهای همســایه بــرای تولید 
 پوشاک مناسب تر اســت، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که اوال بخش زیادی از پنبه بسیاری
  از کشــورهای همســایه وارداتــی اســت و از ســوی دیگر پنبــه ایــران از جمله اصفهــان نیز

 در جهان خواهان زیادی دارد.
در طول سال های گذشته به دلیل خشکسالی هایی که بخش زیادی از آن ناشی از بی تدبیری و 
عدم درایت درست مسئوالن و نبود درست اجرای قوانین اســت، تولید پنبه اصفهان دستخوش 
کاهش شدیدی شده است و با توجه به اینکه پنبه یک محصول اشــتغالزا و صادراتی مهم برای 

استان و کشور محسوب می شود، نیازمند عالجی اساسی هستیم.
در این ارتباط مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بازار با بیان اینکه 
پنبه از گذشــته های دور یک محصول مهم صادراتی برای کشور ما محسوب می شود، اظهار کرد: 
در استان اصفهان همه ساله کشت پنبه در ماه های اردیبهشت و خرداد صورت می گیرد و محصول 

آن نیز از نیمه مهر تا پایان آذرماه برداشت می شود.
پیمان فیروزنیا افزود: در سال جاری، سطح زیر کشت پنبه در استان اصفهان به دلیل خشکسالی 
به ۹۸۰ هکتار کاهش یافته و این در حالی است که همواره بیش از یک هزار هکتار زیرکشت این 

محصول داشته ایم.

جایگزینی روش کشت پی.وی.اس
وی بــا تاکید بر اینکه شــهرهای جرقویه، ورزنــه، کاشــان، آران و بیدگل و برخــوار از مهم ترین 
شهرستان هایی هســتند که پنبه در آنها کشــت می شــود، اظهار  کرد: با توجه به رویکرد ایران به 
صادرات غیرنفتی، صادرات این محصول از اهمیت خاصی برخوردار است و الزم است روشی برای 

کشت پنبه با توجه به به شرایط فعلی پیدا کنیم.
مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اصفهان تاکید کرد: روش پی.وی.اس در این شــریط خاص 
پیشنهاد شده است که کشت مشترک چند بذر مختلف با ارقام وارداتی و داخلی را شامل می شود 

و در نهایت بهترین رقم بذر برای هر منطقه معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این روش کشت و عملیات زراعی با توجه به شرایط اقلیمی و اصول رایج هر 
منطقه انجام می شود، گفت: بر این اساس،امسال بذرهای جدید با دوره رویش کوتاه تری نسبت 
به ارقام قدیمی، همچنین بذرهای یارانه دار و کودهای پتاســه و ازته مناسب در اختیار کشاورزان 

قرار گرفت که با توجه به تولید بیشتر و زودرس تر مورد استقبال کشاورزان نیز قرار گرفت.

توجه به کاشت پنبه در دیگر شهرستان های ایران
فیروزنیا، با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه کشت پنبه در کشور و احتمالی احیای سازمان پنبه 
گفت: در اصفهان نیز کاشت پنبه شهرستان های جدید مانند برخوار مورد توجه قرار گرفته است.

در سال های اخیر با توجه به اینکه نفت به عنوان محصول عمده صادراتی در کشور ایران به شمار 
می رود، توجه بیشــتر به صادرات محصوالت غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته اســت و با توجه به 
اقبال جهانی به خرید پنبه خوب در دنیا، کاشــت این محصول می تواند در رهایی از اقتصاد تک 

محصولی بسیار کمک کننده باشد.

اخبار

خبر

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: مددجویان شهرستان ورزنه با راه اندازی ۸ واحد پرورش ماهی، به مرحله تولید 
ماهیان قزل آال و کپور رسیده اند.احمد رضایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از کسب و کارهای شیالت با سوددهی سریع، پرورش ماهی است، 
بیان داشت: با شناسایی استعداد مددجویان، مشاوره شغلی، برگزاری دوره های آموزشی و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، ۸ واحد پرورش ماهی در دل کویر 
ورزنه راه اندازی شده است.وی با بیان اینکه دوره های آموزشــی با همکاری جهاد کشاورزی برگزار می شود، ادامه داد: بعد از خشک شدن زاینده رود و افزایش 
بیکاری مددجویان در زمینه کشاورزی، آب شور این منطقه مزیتی برای راه اندازی مزرعه تکثیر ماهی قزل آال شد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه در میان ماهیان سردآبی، ماهی قزل آال یکی از محبوب ترین گونه هاست که بازار داخلی و خارجی پر تقاضایی دارد، افزود: حمایت های 
کمیته امداد به ارائه تسهیالت و برگزاری دوره های آموزشی محدود نمی شود و کارشناسان این نهاد در ادامه مسیر با نظارت مستمر بر طرح های ایجاد شده، همراه 
مددجویان هستند.وی، ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های تحت پوشش را از اولویت های این نهاد عنوان کرد و گفت: مددجویان می توانند در کنار کشاورزی 

و دامپروری محدود خود در استخرهای ذخیره آب، تولید ماهی داشته باشند و با پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی به درآمد پایدار، برسند.

مرکز پرورش ماهی با همت مددجویان ورزنه در دل کویر راه اندازی شد

کوچصفهان؛ یکشنبه 
و چهارشنبه بازار

در  هفتگــی  رنگــی  بــازار 
»کوچصفهان« در مسیر جاده 
رشت – الهیجان، به عنوان یکی 
از آبادی های قدیم استان گیالن 
از نیم قرن پیش تــا امروز دو 
روز هفته یکشنبه و چهارشنبه 

فعالیت دارد.

وز عکس ر

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
مطرح کرد:

ظرفیت اصفهان برای افزایش 
صادرات به روسیه

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان 
گفت: اصالح شبکه لجستیک و حمل و نقل 
با توسعه خطوط کشــتیرانی و بهره گیری از 
کشــتی های مجهز به امکانات سردخانه در 
راستای گســترش مبادالت با روسیه موثر 
است.مهرداد مرادمند در گفت وگو با خبرنگار 
بازار با بیان اینکه بیشــترین صادرات ایران 
به روسیه در بخش کشــاورزی است، اظهار 
کرد: استان اصفهان همواره از صادرکنندگان 
محصوالت مختلــف از جمله ســبزیجات، 
صیفی جات، محصوالت گلخانه ای و صنایع 
غذایی بــه روســیه بــوده و در این راســتا 
ظرفیت هــای بخش کشــاورزی اصفهان از 
چشم مسئوالن این کشورها دور نبوده است.

وی افزود: در ســال گذشــته میــزان ۷۹۴ 
تن محصول کشــاورزی تولیدات اســتان 
اصفهان شــامل حیوانات زنده ،محصوالت 
نباتی،صنایــع غذایی، روغن ها و اســانس 
ها و گالب به ارزش چهــار میلیون ۵۸۸هزار 
۸۸۷دالر به روسیه صادر شده است.رییس 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه ظرفیت های بخش کشــاورزی 
اصفهان در سفر فعاالن اقتصادی اصفهان به 
همراه استاندار در مسکو و سن پترزبورگ به 
خوبی معرفی شد و نیازهای بازار روسیه در 
بخشــهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت، 
افزود: بخش کشاورزی دو کشور ظرفیت های 
بسیاری برای گســترش مبادالت اقتصادی 
دارد.وی با اشــاره به اینکه ما در بخش های 
مختلف کشــاورزی در موضوع بسته بندی 
با مشکل مواجه هســتیم، بیان کرد: زمینه 
صنایع تبدیلی و غذایی و محصوالت غذایی 
بســته بندی، هنوز جای کار بســیاری برای 
حضور در بازار روســیه وجود دارد و به دلیل 
ارزش افزوده بــاال و نیاز بازار روســیه، باید 
با عقد قراردادهای مناســب و پایدار در این 
بخش، به توســعه روابط اقتصادی میان دو 

کشور کمک کرد.

عکس: ایسنا



  ایران گردی4پنجشنبه 24  آذر  1401 /  20  جمادی االول  1444  /  15  دسامبر   2022 / شماره 3699 

از جمله آثــار تاریخی بافران كه بنای اصلی آن براســاس شــواهد موجود، 
احتماال به قرون اولیه اســامی می رسد مســجد جامع بافران است. نظر 
عده ای بر این اســت كه پیش از ورود دین مبین اســام بــه بافران،  این 
مسجد به عنوان آتشكده زرتشتیان،  مورد استفاده بوده و فقدان محراب در 
ساختمان مسجد را موید این نكته می دانند. تنها سند تاریخی درباره بنای 
مسجد، كتیبه ای سنگی با ابعاد 20 × 20 سانتی متر است كه بر باالی محراب 
فعلی مســجد، نصب شــده اســت. روی كتیبه مزبور با خط ثلث برجسته 
، كلمه طیببه »ال اله اال ا... ، محمد رســول ا... ، علی ولی ا... « حك شده و 
در پایین آن جمله »كتبه حبیب ا...« و »ســنه 966 « به چشم می خورد . 
جمله نخست ، نشانگر نام نویسنده آن سنگ نوشته و عبارت دوم با توجه به 
نزدیكی زمان ساخت مسجد جامع نایین و مسجد جامع بافران در قرن های 
اولیه اسامی، نشان دهنده تاریخ تعمیر مسجد است نه تاریخ احداث آن .

این مســجد تاریخی بر اســاس الگوی مســاجد چهار ایوانی بنا شــده و 
مساحتی قریب به 800 متر مربع دارد. مسجد در ارتفاع 1/5 متری از سطح 
معبر قرار دارد و در بخش جنوب و غرب آن دوساباط كه نقش پشتبند بنا 

را بر عهده دارند، تعبیه شده است.
این بنا شامل فضاهایی همچون صحن ، شبستان و رواق است. 
سرداب یا زیرزمین مســجد و تك مناره خشتی از ویژگی های 

بنــای  یــن  تاریخــی محســوب ا

می شوند. ورودی اصلی مسجد در ضلع غربی قرار دارد و 
پس از عبور از جلو خان می توان از طریق راهروی عریض 
به صحن مســجد راه یافت . شبســتان اصلی مسجد 
با ســقفی بلند و گنبدی شــكل در ضلع جنوبی جای 
گرفته كه با پانی مستطیل شــكل با طاق و چشمه 
پوشش یافته است. به جبهه جنوبی با ارتفاع بیشتر 
نسبت به بقیه جبهه ها تاكید بیشتری صورت می گرفته 
است. در جبهه شرقی و غربی مســجد كه به صورت دو 
اشكوبه »سقف،  هر طبقه از بنا« بنا شده است فضایی 
مخصوص )موســوم به غرفه( برای بانوان تعبیه  شده 
و دو جبهه به وسیله راهروی به یكدیگر راه داشته اند. 
فضاهای این دو جبهــه نیز با طاق و تویزه پوشــیده 

شده اند.
كاربنــدی ســقف داالن ورودی و شمســه نیم گنبد 
ضلع جنوبی از جمله تزیینات به كار رفته در بناســت. 
تزیینات سردر مســجد با آجركاری به شیوه راسته و 

خفته از الحاقات بعدی بناست.
مســجد  قرن هــا  مســجدكه  مســتحكم  و  پهــن  ســتون های 
 را ســر پــا نگــه داشــته نیــز از جملــه ویژگی هــای خــاص ایــن 

مسجد است.
سرداب »زیرزمین« مسجد در كنار در ورودی اصلی و در سطح زیرین صحن 
به فرم شش ضلعی بنا شده و برای تامین نور آن روزنه ای در سقف آن تعبیه 
شده است. سبك معماری زیر زمین مسجد، شبیه معماری شبستان مسجد 
است و در زمســتان و تابستان، هوایی مطبوع دارد. مســجد جامع بافران، 
تك مناره ای مدور وخشتی دارد كه از عناصر ارزشمند این بنا و از بناهای كم 
نظیر تاریخی است و به استناد كتاب »فهرست آثار تاریخی ایران « در دوران 
سلجوقی بنا شده است. ابعاد خشــت های مناره 6×30×30 و ارتفاع مناره 
حدود 21 متر و ورودی آن در كنار در اصلی مسجد و مقابل در ورودی سرداب 
و زیرزمین قرار دارد و به وسیله 58 پله مارپیچی تعبیه شده در درون مناره 

می توان به اوج مناره رفت.
مناره خشــتی در دوره های بعد با آجر پوشــانده شــده و در دوران معاصر 
پاییــن آن را آجر نما كــرده انــد. در قدیم از مناره مســجد در ســحرهای 
 ماه مبــارك رمضان برای ســحر خوانــی و اعام وقت ســحر اســتفاده

 می شده است.

معاون گردشگری کشور:

ورود گردشگر به کشور با خودروی 
شخصی در دست اقدام است

معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی به یکی از ایده های نو در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: 
ورود گردشگر با خودرو به ایران، یکی از ایده هایی است که در دست 
اقدام قرار گرفته و گردشگران از کشورهای مختلف ازجمله عراق این 

امکان را خواهند داشت تا با خودرو به ایران سفر کنند.
علی اصغر شالبافیان در نشســت هم اندیشی با تعدادی از مدیران 
گروه های هتل داری کــه در محل هتل هویزه تهران برگزار شــد، با 
اشاره به صحبت ها و نظرات اعضا اظهار کرد: وظیفه خود می دانیم 
که مشکات حوزه گردشگری را به طور جدی پیگیری کنیم و صدای 

رسای فعاالن این صنعت باشیم.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی از اهمیت زیادی برخوردار 
است، افزود: جلسه ای را تشکیل دادیم و اقداماتی را برای حمایت 
از صنعت گردشــگری جمع بندی کردیم که کمترین آسیب و ضرر 
به صنعت گردشــگری وارد شــود. در این میان، برنامه ریزی برای 
لغو روادید یا تســهیل روادید و کمک در حوزه مالیات از مهم ترین 

اقدامات است.
معاون گردشگری کشــور اضافه کرد: رفتار فعاالن حوزه گردشگری 
نسبت به ضررهایی که به این بخش وارد شده، رفتار نجیبانه ای بوده 
اســت. برای مثال، در دوران کرونا که آســیب اصلی را این صنعت 
دیده، باز شــاهد رفتار نجیبانه، صبوری و تاش ذی نفعان و فعاالن 

این صنعت برای زنده نگه داشتن آن بودیم.
شــالبافیان ادامه داد: موضوع لغــو روادید اهمیــت زیادی دارد. 
این موضوع را به طور جدی دنبــال می کنیم. با رییس جمهوری نیز 
پیش تر در این باره رایزنی انجام شــده و آیت ا... رییسی نیز موارد 
مطرح شــده را به وزارت امور خارجه ارجاع و دستورات الزم را داده 
است.این مقام مسئول با اشاره به وجود قوانین باالدستی در کشور 
یادآور شد: باید بتوانیم نقش و جایگاه صنعت گردشگری را در اسناد 
باالدستی مشخص کنیم تا بتوانیم سهم این صنعت را در حوزه های 

مختلف دریافت کنیم.
معاون گردشــگری کشــور در ادامه بــه نمایشــگاه های داخلی و 
خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: تاش ما این است که در برگزاری 
نمایشگاه های خارجی تغییر رویکرد داشته باشیم. درباره نمایشگاه 
گردشگری تهران نیز اتفاق بســیار خوبی افتاده و دو هزار مترمربع 
به صورت رایگان قابل تهاتر قرار اســت به ما بدهنــد و ما در اختیار 

فعاالن یا مجریان بازارهای هدف قرار دهیم.

مسجد جامع تاریخی بافران؛ میراثی هزارساله در نایین
با مسئوالن

مفاد آراء
9/207 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2641 مورخ 1401/8/9 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 بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای ســيد عالء عامری زاده  
به شناسنامه شــماره 4485 کدملی 2430044791 صادره مرودشت فرزند سيد حسن  
در 50 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 92/38 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 41 فرعی از 4999  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقايان مرتضی 
رکنی فوالدی و محمود رکنی فوالدی)مالکان رسمی( خريداری گرديده است. )ضمن 
اينکه آقای سيد سياوش عامری زاده در خواست صدور سند از هيات قانون تعيين تکليف 
را ننموده و ثبت نام را نيز انجام نداده است ولی ســهم وی معادل 22 حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ می باشد( 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی 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 تســليم 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: 1401/09/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24

م الف: 1418600  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/208 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2592 مورخ 1401/8/7 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 بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم نصرت فياض دستجردی  
به شناســنامه شــماره 70 کدملی 1288559194 صادره اصفهــان فرزند محمود  در  
ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 202/33 متر مربع مفروزی از پالک شماره 20 
فرعی از 4483  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 عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی 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 تســليم 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: 1401/09/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24

م الف: 1418433  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/209 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2634 مورخ 1401/8/9 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 بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای ســيد احمد هاشمی شيخ 
شبانی  به شناسنامه شــماره 3637 کدملی 1282783033 صادره اصفهان فرزند سيد 
خدا بخش  در  ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 102/11 متر مربع مفروزی از پالک 

شــماره 543  فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب وکالتنامه از طرف آقای حســن رمضانی دستجردی )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی 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 تســليم 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: 1401/09/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24

م الف: 1418058  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
مفاد آراء

9/210 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2681 مورخ 1401/8/14 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيــت آقای محمد 
چلمقانی قهه  به شناســنامه شــماره 26 کدملی 5129820754  صادره دهاقان فرزند 
جالل  در  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 92/03 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4730  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی 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 تســليم 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: 1401/09/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/24

م الف: 1419197  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
ابالغ مرحله دوم افراز 

9/211 شــماره نامه: 140185602210007210- 1401/09/20 نظر به اينکه خانم 
نفيسه رفيعی بوکالت از طرف خانم منيژه زارعی ســفيد دشتی فرزند اصالن از مالکين 
مشــاعی پالک 5192 فرعی از 2187 اصلی بخش 6 ثبت اصفهان بموجب درخواست 
وارده به شماره 1401/18900 مورخ 1401/08/02 اعالم نموده به علت اينکه دسترسی 
به تمامی خواندگان به نام های کيومرث و مرضيه و مريم و ســياوش همگی حســين 
زاده و عبدالحسين و عليرضا و احمد و محمدرضا همگی شوشتری و غالمرضا رضايی 
ندارد و آدرسی از آنها بدســت نياورده است لذا باســتناد ماده 589 و 590 قانون مدنی 
و قســمت اخير ماده 6 آيين نامه اجرايی قانون افراز مصوب ســال 58 و ماده 17 آيين 
 نامه اجرای مفاد اســناد الزم االجرا مصوب 1387 و مواد 72 و 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب مصــوب 1379 طــی روزنامه شــماره 3673 مورخ 
1401/08/24 به نامبردگان ابالغ و در مورخ 1401/09/01 بازديد از محل وقوع ملک 
با حضور خواهان و نماينده و نقشــه بردار اين اداره به عمل آمده لذا با عنايت به اينکه 
شهرداری بهارستان طی شماره 1401/14830 مورخ 1401/09/13 اعالم نموده افراز 
سهم مشاعی خواهان مقدور نيست و نظريه رد افراز شماره 140185602210007200 
مورخ 1401/09/20 به شرح ذيل صادر گرديده اســت لذا طبق ماده 6 آيين نامه قانون 
افراز مراتــب به نامبرده فوق يا ورثــه احتمالی وی ابالغ می گــردد چنانچه اعتراضی 
دارند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهی اعتراض خــود را به دادگاه عمومی 
اصفهان تسليم و رســيد اخذ نمايند. تصميم در افراز: با توجه به گزارش نماينده ثبت و 

پس از رسيدگی و تطبيق درخواســت با مقررات قانونی و مالحظه سوابق ثبتی پالک 
5192 فرعی از 2187 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت اصفهان تحــت عنوان زمين )که 
تبديل به خانه شــده( بمســاحت 128 متر مربع بوده و به نام آقای فرامرز حسين زاده 
فرزند موســی  نســبت به 9/936 ســهم و خانم منيژه  زارعی فرزند اصالن نسبت به 
62/064 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ اســناد ما لکيت دارد. آقای فرامرز حسين 
زاده بموجب گواهی حصــر وراثت شــماره 4617 مورخ 1394/09/02 شــعبه دهم 
حصر وراثت فوت نموده و ورثه حيــن الفوت وی منيژه زارعــی )خواهان( و کيومرث 
و مرضيه و مريم و سياوش همگی حســين زاده برادران و خواهران متوفی بوده که از 
اين بين نيز مريم حســين زاده بموجب گواهی حصر وراثــت 1400/7633196 مورخ 
1400/09/21 فوت نموده و ورثه نامبرده عبدالحســين و عليرضا و احمد و محمدرضا 
همگی شوشتری و غالمرضا رضايی می باشــد که همگی ورثه بعنوان مالکين مشاعی 
قهری و خوانده می باشــند و خانم منيــژه زارعی خواهان افراز ســهم خود به طرفيت 
خواندگان بموجب درخواســت وارده به شــماره 18900/1401 مورخ 1401/08/02 
بوده که پس از اخطار به مالکين جهــت حضور در وقت مقرر به منظــور معاينه محل 
توسط نماينده و نقشه بردار ثبت و تهيه گزارش، مراتب از شهرداری بهارستان پرسش 
 گرديد که طی نامه شماره 1401/14830- 1401/09/13 غير قابل افراز بودن پالک 
فوق الذکر را اعالم نموده اســت. لذا درخواســت خواهان را خارج از شــمول مقررات 
قانون افراز دانسته و تصميم خود را مبنی بر رد درخواســت اعالم می نمايد و مقرر می 
 دارد مراتب در اجرای ماده 6 آيين نامه قانــون افراز مصوب 1358/02/20 اقدام گردد. 
م الف: 1425616 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان 
فقدان سند مالکیت

9/212 شــماره نامــه: 140185602210007114- 1401/09/16 ســند مالکيت 
350 سهم مشــاع از 335000 سهم  ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 5  فرعی از 2182 
اصلی واقــع در بخش 6 ثبــت اصفهان که به موجب ســند انتقال شــماره 36733- 
 1393/10/10 تنظيمی دفترخانه 106 اصفهان به مالکيت ســيد محمد کاظم ابطحی
 در آمده و ســند بشــماره چاپی  591 - 615328 )تک برگی( مورد ثبت صفحه 251 
دفتر امالک جلد 93 تحت شــماره ثبت 29316 صادر و تســليم ايشــان شــده است 
و ســپس بموجــب شــماره 14015802002004840- 1401/6/31 اداره اجرای 
اســناد ذمه ای )شــعبه مهريه( اصفهان در بازداشت قرار دارد. ســپس  نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شــهود آن ذيل شماره يکتا  
1401021559373745 و رمز تصديق 382727  مورخ 1401/08/07  که به گواهی 
دفترخانه 91 اصفهان رسيده  مدعی است که  ســند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود 
گرديده ونامبرده درخواست صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  
به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمائيد تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت 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: 1425757 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/213 شــماره نامه: 140185602024009897 - 1401/09/03 نظر به اينکه سه 
چهارم سهم مشاع از دو و نيم سهم مشــاع از ده و نيم سهم مشاع از سی و هشت سهم 
ششــدانگ پالک 2729/55 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 289 
دفتر 953 امالک به شــماره ثبت 177589 و شماره چاپی ســند دفترچه ای 078776 
و ميزان يک سهم مشــاع ده و نيم سهم مشاع از سی و هشــت سهم ششدانگ پالک 
فوق الذکر به شماره صفحه 164 دفتر 639 امالک به شــماره ثبت 119193 و شماره 

چاپی سند المثنی دفترچه ای 410380  به نام آقای بيژن زمانی سودرجانی سابقه ثبت 
 داشته که به موجب ســند شــماره 97087 مورخ 1374/04/11 دفترخانه 5 اصفهان 
مع الواســطه به آقای محمود مقدم نژاد انتقال گرديده سپس  به موجب گواهی انحصار 
وراثت شــماره 140109390007585631 مورخ 1401/06/30 شــعبه 54 حقوقی 
)حصر وراثت( شورای حل اختالف اصفهان فوت نموده  و ورثه حين الفوتش عبارتند از 
شهين صفائی )زوجه( و محمد مقدم نژاد )پسر( و شــهرزاد مقدم نژاد )دختر( می باشند 
سپس احدی از ورثه بنام خانم شهرزاد مقدم نژاد با ارائه درخواست 1401/8335 مورخ 
1401/09/03 به انضمام دو برگ استشــهايه محلی که امضا شــهود آن ذيل شماره 
يکتــای 140102155706000308 رمز تصديق 563484 و شــماره ترتيب 63249 
مورخ 1401/08/14 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 99 اصفهان رسيده است مدعی 
است که ســند مالکيت به علت جابجايی منزل  مفقود و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1426298 مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/214 شــماره نامه: 140185602024010479 - 1401/09/19 نظر به اينکه اسناد 
مالکيت يک ســهم و سه چهارم سهم مشــاع از سی و هشت ســهم ششدانگ پالک 
ثبتی  2729 باقيمانده که در راســتای استاندرد ســازی به 2729/55 تبديل شده است 
واقع در بخش پنج اصفهان که يک ســهم آن ذيل ثبت 119192 در صفحه 164 دفتر 
امالک جلد 639 تحت شــماره چاپی المثنی 411380 به نام بيژن زمانی ســودرجانی 
ثبت و با انتقال مع الواســطه به محمود مقدم نژاد انتقال و ســه چهارم سهم ديگر ذيل 
 ثبت 177589 در صفحه 289 دفتــر امالک جلد 953 تحت شــماره چاپی 078776   
به نام محمود مقدم نژاد ثبت و اســناد مالکيت صادر و تســليم گرديده است  سپس  به 
موجب گواهی حصر وراثت شــماره 140109390007585631 مورخ 1401/06/30 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان نامبرده  فوت نموده  و احدی 
از وراث به نام  محمد مقدم نژاد  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140128852 
مــورخ 1401/09/07 به انضمام دو برگ استشــهايه محلی که امضا شــهود آن ذيل 
شماره يکتا 140102155706000310 و رمز تصديق 523118  مورخ 1401/08/14 
به گواهی دفترخانه 99 اصفهان رسيده است مدعی اســت که اسناد مالکيت مورثشان  
به علت جابجايی  مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنی سند سهم االرثی 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله

 نســبت به ملک مرقوم يا وجود اســناد مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار 
اين آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل اســناد مالکيت 
يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايــد تا مراتــب صورتمجلس و 
اصل اســناد مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســيد يــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. لذا اسناد 
مالکيت مذکور ابطال و از درجه اعتبار ســاقط اســت و مقتضی اســت چنانچه اسناد 
مالکيت مفقــودی جهت انجام هر گونــه معامله به آن دفترخانه ارائــه گرديد از انجام 
معامله خــودداری و آن را جهــت اعمال مقررات به ايــن اداره ارســال نمائيد. انجام 
 هر نوع معامله با ســند مالکيــت المثنی موکول به اســتعالم از اين اداره می باشــد.
 م الف: 1426301 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان



پنجشنبه 24  آذر  1401 /  20  جمادی االول  1444  /  15  دسامبر   2022 / شماره 3699 
رییس کل دادگستری استان مطرح کرد:

تعاونی های مسکن، بستر تشکیل پرونده های قضایی
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تعاونی های مســکن که از تعداد زیادی عضو تشکیل 
می شوند از بستر های تولید پرونده های قضایی هستند.حجت االسالم اسدا... جعفری در نشست با 
اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون بر شناسایی مسائلی که احتمال بروز اختالف و تولید پرونده قضایی را 
دارد، تاکید و اضافه کرد: این اقدام گامی در مسیر پیشگیری از تولید پرونده در دستگاه قضایی و اطاله 
دادرسی است.وی ادامه داد: تعدادی تعاونی مسکن سال ها قبل تشکیل شده، ولی امور آن متوقف 
مانده که ضروری است مسئوالن اتاق تعاون استان به خصوص تعاونی مسکن در چهارچوب قوانین و 
مقررات برای به نتیجه رساندن برنامه ها و طرح های آن ها اقدام کنند.رییس کل دادگستری اصفهان 
گفت: یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی استان از اتاق تعاون، برنامه ریزی، هدف گذاری و تعامل با 
دستگاه قضایی، همچنین راه اندازی و تقویت هیئت های حل اختالف و داوری است تا همراه و همگام 
با معاونت شورا های حل اختالف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از 

ظهور و بروز پرونده ها در این حوزه که بیشتر آن کثیرالشاکی است، پیشگیری کند.
 

رییس ستاد دیه استان اصفهان:

هیچ فردی به دلیل بدهی دیه تصادف در زندان نیست
رییس ستاد دیه استان اصفهان گفت: هیچ فردی به دلیل بدهی دیه ناشی از تصادف فوتی یا منجر 
به جرح در زندان های استان قرار ندارد.اســدا...گرجی زاده در گفت وگو با ایسنا، علت کاهش آمار 
زندانیان بدهی دیه را قانون الزام بیمه شخص ثالت خودرو اعالم و اظهار کرد: مقصران تصادفات به 
دلیل وجود بیمه شــخص ثالت دچار بدهی و تحمل حبس نمی شوند.وی افزود: در گذشته شمار 
زندانیان بدهکار ناشی از پرداخت دیه به دلیل تصادفات بسیار زیاد بوده که این اصالح قانون از پنج 
سال گذشته تاکنون روند مثبتی در جامعه داشته است.رییس ستاد دیه استان اصفهان یادآور شد: 
چنانچه فردی به دلیل عدم گواهینامه و یا نداشتن بیمه شخص ثالث تصادف کرده باشد، از محل 
صندوق خسارت های بدنی، تسهیالتی به آن پرداخت شده اســت.وی با بیان اینکه توجه به بیمه 
مسئولیت بدنی از اهمیت خاصی برخوردار است، یادآور شد:  در حال حاضر ۱۰ نفر به دلیل مسئولیت 
شغلی و کسب و کار محکوم به پرداخت دیه شده اند که در زندان اصفهان هستند که برای آزادی آنان 
باید تالش کرد.گرجی زاده خاطرنشان کرد: این ۱۰ نفر زندانی بدهی دیه محکوم به بدهی باالیی بوده 
که عالوه بر گذشت شاکیان به همکاری خیران نیاز دارد.وی، شمار زندانیان جرائم غیرعمد استان 
اصفهان را بیش از هزار نفر اعالم کرد و گفت: بخش زیادی از این افراد بدهی چک داشته و شرایط 

اقتصادی سخت آنان را به این روز گرفتار کرده است.
 

رییس راهور استان اصفهان:
طرح زوج و فرد قابلیت اجرا از درب منازل شهروندان را دارد

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان گفت: طرح زوج و فرد قابلیــت اجرا از درب منازل 
شهروندان را دارد، اما فعال به خاطر رفاه حال مردم اجرا نمی شود و امیدواریم شهروندان نیز رعایت کنند.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به اجرای طرح زوج و فرد در شهر اصفهان، 
اظهار کرد: طرح زوج و فرد فعال در همان محدوده  هسته مرکزی شهر اجرا می شود. این طرح پیش ازاین 
فقط بعدازظهرها اجرا می شد، اما اکنون صبح ها هم اجرا می شود.وی زمان اجرای طرح زوج و فرد را از 
ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ اعالم کرد و گفت: تا پایان امروز این طرح در این ساعات و در هسته مرکزی شهر 
اجرا خواهد شد.رییس پلیس راهور با بیان اینکه جریمه در نظر گرفته شده برای ترددهای غیرمجاز در 
محدوده زوج و فرد ۱۰۵ هزار تومان است، افزود: بر اساس بررسی های علمی انجام شده سهم خودروها 
در آلودگی هوا تا ۳۵ درصد است. به همین دلیل، محدودیت تردد و اعمال قانون و معاینه فنی راهکاری 

است که می تواند آلودگی هوا را کنترل کند، اما مشکل را حل نمی کند. 

چرا ایستگاه های پایش کیفی هوا در اصفهان خاموش است؟

توپ در زمین شهرداری

 رییس اداره امــور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت 
محیط  زیســت اســتان اصفهان گفت: از حــدود  ۱۵ 
ایستگاه پایش کیفی هوا در سطح استان، ۹ ایستگاه مطلق به شهرداری 
اصفهان است که اغلب خاموش و یا اتصال آنها به شبکه اینترنت قطع 
است.بابک صادقیان درباره وضعیت آلودگی هوا در اصفهان، اظهار کرد: 
معموال با ورود به نیمه دوم سال، برودت هوا و شرایط پایداری و سکون 
هوا انتظار می رود انباشت آالینده هایی که ناشی از فعالیت های مختلف 
است در منطقه ماندگاری پیدا کند و غلظت هوا باال برود که شرایط کیفی 

هوا را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با اعالم اینکه آلودگی هوای اصفهان از روز دوشنبه، ۲۱ آذرماه شدت 
پیدا کرده، افزود: تقریبــا به صورت متناوب این شــرایط را در یکی دو 
ماه اخیر شــاهد بودیم و طی این چند روز با توجه به پیش بینی های 
هواشناسی این شرایط دوباره رخ داد و شــدت یافت. به همین دلیل 
جلسه کارگروه شــرایط اضطراری در اســتانداری برگزار شد و یکی از 

مصوبات آن تعطیلی مقاطع مختلف آموزشی بود.
رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی تعطیلی مدارس کاهش 
مواجه دانش آموزان با هوای آلوده است، توضیح داد: گاهی تعبیر این 

تعطیلی ها این است که با تعطیلی مدارس شاهد کاهش ترافیک باشیم، 
اما اینگونه نیست. کاهش مواجهه، ویژه گروه های آسیب پذیر جامعه 
اســت که بخش عمده آن کودکان آسیب پذیر هســتند تا اثرات سوء 

آلودگی هوا بر سالمتی آنها را به حداقل برسانیم.
وی گفت: طبق پیش بینی هایی که هواشناسی ارائه داد این شرایط تا 
امروز ادامه دارد و اقدامات، برنامه و تمهیدات در این شــرایط به جهت 
اجرا در دســتور کار قرار گرفته و برخورد با خودروهای دودزا، برخورد با 
واحدهای آالینده و مدیریت ترافیک و ... به زودی اجرا خواهد شــد. 
امیدواریم بــا ورود جوی ناپایدار، شــرایط بهبود پیــدا کند.صادقیان 
در پاســخ به این ســوال که چرا اغلب ایســتگاه های شاخص کیفیت 
هوا خاموش هستند، اعالم کرد:طی دو ســال اخیر ۱۴ تا ۱۵ ایستگاه 
پایش کیفی هوا در سطح اســتان قرار دادیم که ۷ تا ۹ ایستگاه در شهر 
اصفهان مربوط به شهرداری و مابقی متعلق به سازمان محیط زیست 
است. ایســتگاه های محیط زیســت به صورت مداوم فعال هستند و 

اطالعات شان به روز می شود.
وی ادامه داد: چیزی که باعث شــده تعداد ایستگاه های فعال کمتر به 
نظر بیایند، قطع و وصل شدن ایستگاه های شهرداری و پوشش شبکه 
اینترتی و اتصال ایستگاه ها به این شبکه است. مثل چند روز پیش که  

سامانه های شهرداری فعال بودند، اما دوباره قطع شدند و پیگیر هستیم 
تا مشکل به زودی برطرف شود.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
درباره مقصر اصلی تولید آالینده ها در سطح شهر نیز تصریح کرد: از سهم 
بندی منابع آالینده تفســیرات مختلفی انجام می شود. در اوایل سال 
۱۴۰۰ برای شفافیت سهم بندی منابع آالینده، پروژه ای را تعریف کردیم 

که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
وی اضافه کرد: گزارش ها و مصاحبه هایی که در رابطه با سهم آالینده ها  
انجام می شود برگرفته از پروژه های قبلی بوده که به کارفرمایی محیط 
زیست استان انجام شده و محوریت پروژه ها موضوع سهم بندی نبوده، 

بلکه صرفا در یک سیاهه انتشار و نرخ منابع انتشار مختلف است.
صادقیان، شرایط اقلیمی و هواشناســی را در تعیین سهم منابع دقیق 
آالیندگی ها دخیل دانست و گفت: البته نتایج این پروژه اخیر تا آینده ای 
نزدیک مشخص خواهد شد، اما موضوع مهم این است که بخش عمده 
و قابل توجهی از حمل و نقل در دل سهم صنعت قرار دارد و تا زمانی که 
جابه جایی مواد، کارکنان و کلیه امکانــات صنعت از طریق حمل و نقل 
انجام می شود، قطعا سهم قابل توجهی از آالینده ها در دل صنعت قرار 

می گیرد، ولی نتایج اصلی مشخص خواهد شد.

گزارش ها و مصاحبه هایی که در رابطه با سهم آالینده ها  
انجام می شود برگرفته از پروژه های قبلی بوده که به 
کارفرمایی محیط زیست استان انجام شده و محوریت 
پروژه ها موضوع سهم بندی نبوده، بلکه صرفا در یک 

سیاهه انتشار و نرخ منابع انتشار مختلف است

با مسئولان جامعه

رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان گفت: در پــی افزایش 
آلودگی هــوای کالن شــهر اصفهــان برخــورد با 
خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در دستور کار 

ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفت.
ســرهنگ محمدرضا محمدی  اظهار کــرد: در پی 
افزایش آلودگی هوای کالن شــهر اصفهان برخورد 
با خودرو های دودزا و فاقد معاینه فنی در دســتور 

کار ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
قرار گرفــت و طرح زوج و فرد نیز کــه پیش از این 
فقط در ســاعات بعد ازظهر اعمال می شد دوباره از 

سر گرفته شد.
وی، جریمه تردد در محدوده زوج و فرد را ۱۰۵ هزار 
تومان اعالم کــرد و افزود: طرح مذکــور صبح ها از 
ســاعت ۸ تا ۱۳  و عصر ها از ســاعت ۱۶ تا ۲۱  اجرا 
می شود و خودرو ها هر باری که وارد محدوده طرح 

شوند، توسط دوربین ها اعمال قانون خواهند شد.
رییس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان همچنیــن از اعمال قانون ۵ هــزار و ۷۲۱ 
دســتگاه خودروی دودزا طی مدت ۲۱ روز آذرماه 
امســال خبر داد و گفت: این رقم نســبت به مدت 

مشابه سال قبل ۴.۱ درصد رشد داشته است.
این مقام انتظامی اظهار داشت: پالک خودرو های 

دودزا که بنا بر تشــخیص کارشناسان پلیس تردد 
آن ها باعث آلودگی هوا می شــوند، فک شده و به 
رانندگان آن ها پالک تعمیری ارائه می شود که با این 
پالک موظف هستند ظرف ۴۸ ساعت به تعمیرگاه 
مراجعه و نسبت به رفع نقص خودروی خود اقدام 
کنند که در این راستا طی ۲۱ روز آذرماه تعداد ۲ هزار 
و ۲۴۴ دستگاه خودروی دودزا توسط کارشناسان 

پلیس راهور فک پالک و به تعمیرگاه اعزام شدند.
رییس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان، مبلغ جریمه خودرو های دودزا را ۴۵ هزار 
و ۹۰۰ تومان و مبلغ جریمه خودرو های فاقد معاینه 
فنی را ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: به نظر 
می آید که این جریمه ها بازدارندگی الزم را ندارند و 
بایستی در اعمال قانون این نوع خودرو ها بازنگری 

صورت گیرد.

اعمال قانون بیش از 5 هزار خودروی دودزا در اصفهان

جشن دانش آموختگی 
فراگیران مرکز شهید 

بهشتی اصفهان
فرمانده یگان های ویژه فراجا در مراسم 
جشــن دانش آموختگی و سردوشــی 
فراگیران مرکز آموزش شــهید بهشــتی 
اصفهان با اشــاره بــه عملیــات روانی 
دشمنان در فتنه اخیر گفت: امروز امنیت 
جامعه به همت مدافعــان امنیت برقرار 
اســت و دشــمن به خوبی مــی داند در 
این میدان نیــز همچون دشــمنی های 

گذشته اش شکست خورده است.

گسترش همکاری دانشگاه های اصفهان و روسیه
همکاری مراکز علمی پژوهشــی و دانشگاه های اصفهان و روسیه گســترش می یابد.سفر هیئت 
علمی، سیاسی و تجاری از اصفهان به شهر های مسکو و سن پترزبورگ در آذر امسال، زمینه گسترش 
همکاری های علمی و فرهنگی بین دانشــگاه های اصفهان و روسیه را فراهم کرد.رییس دانشگاه 
اصفهان درباره سفر هیئت علمی، سیاسی و تجاری اصفهان به روســیه و دستاورد های این سفر 
گفت: هدف از این سفر و دیدار با رؤسای دانشگاه های مهم روسیه، معرفی ظرفیت های دانشگاه 
اصفهان و دیگر دانشگاه های اســتان بود که بر گسترش همکاری های دانشــگاه های اصفهان با 
دانشگاه های مهم و مطرح کشور روسیه تاکید شد.حسین هرســیج با تاکید بر سیاست دولت بر 
اولویت تداوم و گسترش روابط سیاســی، علمی و فرهنگی با کشور های همسایه و منطقه، افزود: 
پیوند خواهرخواندگی اصفهان و ســن پترزبورگ، فرصتی ارزشمند برای توسعه روابط علمی میان 
دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی این دو شهر است.وی گفت: هیئتی که از اصفهان به روسیه سفر 
کرد ابتدا نشستی با ســفیر جمهوری اسالمی در مسکو داشــت که یکی از سرفصل های مذاکرات 
انجام شده، گســترش روابط علمی بین دانشــگاهی دو کشور مبتنی بر تبادل اســتاد، دانشجو و 
کار های پژوهشی مشترک بود که مورد تاکید قرار گرفت.وی با اشاره به نشست برگزار شده رؤسای 
دانشگاه های مسکو و اصفهان، تبادل دانشجو و استاد و رویداد های علمی را محور های اصلی این 
مذاکرات اعالم کرد.هرسیج به بازدید از مدرسه عالی اقتصاد مسکو اشاره کرد و افزود: در این بازدید 
مقرر شــد مدیران دفاتر همکاری های علمی و بین المللی دو دانشــگاه درباره تدوین تفاهم نامه 
همکاری بین دو طرف را بررســی کنند.هرســیج با بیان اینکه دانشــگاه اصفهان با دانشگاه های 
کشور های مختلف تفاهم نامه های همکاری دوجانبه و چند جانبه متعددی دارد که ۶ مورد از آن ها 
با دانشگاه های روسیه است، گفت: اجرایی کردن و پیگیری مفاد تفاهم نامه هایی که در سال های 

اخیر امضا شده، یکی از اهداف این سفر بود.
 

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان:

پیگیرعلل فنی و حقوقی حادثه آتش سوزی دانشگاه صنعتی 
اصفهان هستیم

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت:پیگیری علل فنی و حقوقی حادثه آتش سوزی دانشکده 
شیمی از طرف دانشگاه صنعتی اصفهان و با محوریت نهادهای مرتبط و ذی صالح در حال انجام است.

شامگاه شنبه ۱۹ آذر امســال حادثه آتش سوزی در یکی از آزمایشــگاه های دانشکده شیمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان اتفاق افتاد که بر اثر آن یک نفر جان باخت؛ حســین مرادی، دانش آموخته دانشــگاه 
صنعتی اصفهان و نیروی خدمت امریه دانشکده شیمی این دانشگاه، جان باخته این حادثه بود.حمیدرضا 
صفوی اعالم کرد: جلسه هایی در این چند روز با دانشجویان و استادان دانشگاه برگزار شد و رعایت ایمنی 
آزمایشگاه ها نه تنها در دانشکده شیمی بلکه در همه آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موردتوجه و اهمیت 
است.وی در مراسم یادبود سرباز علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه وقایع این چنین کم وبیش 

در دنیا و مراکز آموزش عالی اتفاق می افتد، افزود: مسئله مهم جلوگیری از تکرار این حوادث است.
 

برپایی نمایشگاه اسناد تاریخی در دانشگاه اصفهان
نمایشگاه اشیا و اسناد تاریخی با مشارکت مرکز اسناد و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در دانشگاه 
اصفهان برپا شد.رییس اداره موزه های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
گفت: در این نمایشگاه آثار موزه ای با مشارکت مرکز اسناد و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در محل 
کتابخانه مرکزی این دانشگاه به نمایش گذاشته شده است.ساغر حمیدی افزود: در این نمایشگاه 
عالوه بر نمایش آثاری از شــکل گیری دوره های اولیه دانشگاه اصفهان، سردیس متعلق به سرباز 
دوران ماد که در دوران هخامنشیان )بیش از ۳ هزار ســال پیش( حکاکی شده و در گنجینه موزه 

هنر های تزیینی ایران نگهداری می شود، در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.

عکس خبر 

گزارشاخبار

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره 
به  ازدواج و طالق در سال های 

۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰می گوید که با کاهش 
۳۵ درصدی ازدواج و افزایش ۴۰ 

درصدی طالق مواجه بوده ایم؛

ابعاد بحرانی اعداد 
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در سال ۱۳۹۰ 
تعداد ازدواج ۸۷۴ هزار مورد بود که این رقم در 
سال ۱۴۰۰ به ۵۷۰ هزار کاهش پیدا کرد. تعداد 
طالق هم در سال ۹۹ حدود ۱۴۳ هزار مورد بود 
که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۰۰ هزار افزایش 
یافت. نرخ باروری در ســال ۱۳۹۰، ۱.۷۹ بود 
که در سال ۱۴۰۰ نرخ باروری به ۱.۶۵ رسید. 
به گزارش اعتماد؛ ســید کاظــم فروتن دبیر 
ستاد ملی جمعیت در جریان جلسه مجلس 
شورای اســالمی گفت: اگر قانون مربوط به 
جمعیت به درستی اجرا شود؛ اما نتیجه مورد 
نظر به دست نیاید ما زمان کافی برای افزایش 
جمعیت نداریم زیرا همان گونه که اشاره شد 
پنجره جمعیتی ما در حال بسته شدن است.

به گزارش خانه ملت، در این جلسه که گزارش 
مشترک کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی 
و بهداشــت و درمان در مورد نحــوه عملکرد 
دستگاه های مسئول در اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شــد،وی 
تاکید کرد:  موضوع فرهنگ سازی مورد غفلت 
قرار گرفته است. دبیر ستاد ملی جمعیت در 
ادامه با اشــاره به آمارهای مقایسه ای میان 
سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد 
ازدواج ۸۷۴ هزار بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ 
به ۵۷۰ هــزار کاهش پیدا کــرد. وی افزود: 
تعداد طالق در ســال ۹۹ حــدود ۱۴۳ هزار 
عدد بود که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۰۰ هزار 
افزایش یافت. نرخ باروری در ســال ۱۳۹۰، 
۱.۷۹ بود که در ســال ۱۴۰۰ نــرخ باروری به 
۱.۶۵ رسید. دبیر ســتاد ملی جمعیت گفت: 
نرخ ســالمندی ۸.۳ بود و اکنــون به ۱۰.۵ 
رسیده اســت. به گفته وی، این اعداد نشان 
می دهد که ما بحرانی را در حوزه ازدواج، طالق 
و سالمندی پیش رو داریم که باید به آن توجه 
کنیم؛ علــت تمام این موضوعــات را باید در 

فرهنگ سازی جست وجو کرد.

طی ۸ ماه امسال؛ 

مردم اصفهان 690 میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد کمک کردند
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: مردم اصفهان در ۸ ماه امسال بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان به صورت نقد و کاال برای کمک به مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد استان کمک کرده اند.کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمک به هم نوعان از سنت های نیکی است که ریشه در فرهنگ غنی مردم ما 
دارد، اظهار داشت: در ۸ ماهه امسال نیکوکاران برای حمایت از مددجویان بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان به صورت نقد و کاال با این نهاد مشارکت داشته اند.وی با اشاره 
به اینکه مشارکت های مردم خیر، ارائه خدمات به مددجویان را افزایش می دهد، ادامه داد: مبالغ جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد 
داشته که برای کمک به معاش، تحصیل، اشتغال، مسکن، درمان و … نیازمندان هزینه شده است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید به اینکه رسیدگی 
به نیازهای محرومان سبب کاهش اثرات فقر در جامعه خواهد شد، افزود: خیران و نیک اندیشان اصفهانی در این مدت با پرداخت بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان 

به صورت نقدی و اهدای نذورات خود در قالب کاال به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان، در خدمت رسانی مطلوب به مددجویان مساعدت کردند.



خبرورزشی نوشت: خیلی ها دوست دارند هدایت تیم ملی در جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ به یک مربی خارجی جوان محول شود.امروز در خبرها آمده است که 
فدراسیون فوتبال تونس عالقه مند به جذب کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ است.جست وجو در سایت فدراسیون فوتبال 
تونس ما را به این نتیجه رساند که این خبر هنوز رسمی نشده است به این خاطر که سایت فدراسیون فوتبال هیچ خبری در مورد جذب کارلوس کی روش منتشر 

نکرده است. مربی ای که در سه دوره اخیر هدایت گر تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بوده ؛ اما موفق نشد تیم ملی فوتبال ایران را به دور دوم رهنمون کند.
به نظر فدراســیون فوتبال ایران به دنبال عقد قرارداد همکاری دوباره با کارلوس کی روش است. دسا، دســتیار اول کارلوس کی روش خبر داده است در ژانویه با 
فدراسیون فوتبال ایران مذاکره می کنند. البته او گفته ادامه حضور ما در تیم ملی فوتبال ایران قطعی نیست.وزیر ورزش و جوانان هم در بازگشت از دوحه گفت 
باید از تیم ملی فوتبال ایران و کارلوس کی روش حمایت کنیم.انتشار خبر عالقه مندی تونس برای به خدمت گیری کارلوس کی روش به نظر می رسد بیشتر به این 
خاطر است که مخالفین این مربی در ایران تصور کنند که این مربی بدون مشتری نیست. رغبت اهالی فوتبال و حتی موافقین کارلوس کی روش برای ادامه حضور 

این مربی در تیم ملی فوتبال ایران کاهش پیدا کرده و خیلی ها دوست دارند هدایت تیم ملی در جام ملت های ۲۰۲۳ به یک مربی خارجی جوان محول شود.

خبر غیرمنتظره درباره »کی روش« چرا منتشر شد؟
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اظهارنظر جنجالی درباره جدایی »رونالدو«!
ابراهیموویچ می گوید هواداران هیچ وقت از داســتان واقعی جدایی رونالدو از منچســتر مطلع 
نمی شوند.زالتان ابراهیموویچ، ستاره ســوئدی دنیای فوتبال طی اظهار نظری جنجالی می گوید 
که ما هیچ وقت داستان واقعی و چرایی خروج کریس رونالدو از منچستر را متوجه نمی شویم. 
چرا که تن هاگ و رونالدو در خصوص این جدایی صادقانه صحبت نکرده اند.رونالدو قبل از جام 
جهانی در مصاحبه جنجالی اش با مورگان اعالم کرد احترامی برای تن هاگ قائل نیست. سرمربی 
هلندی منچســتر نیز در جواب رونالدو اعالم کرد این بازیکن هرگز به صورت شفاف نگفته است 
که می خواهد منچستر را ترک کند. ابراهیموویچ با اســتناد به این دو مورد می گوید از نظر او هر 
دو طرف صادق نبوده اند و به همین دلیل اظهار نظر کمی ســخت به نظر می رسد. ابراهیموویچ که 
همراه با میالن در دبی اســت به خبرنگاران گفت: فکر می کنم ما هرگز داســتان واقعی را متوجه 
نمی شــویم. آن ها بیشــتر حرف هایی را به زبان می آورند که به نفع خودشان است و می خواهند 
از خودشــان محافظت کنند. سپس باشــگاه حرف های دیگری می زند. آن ها مثل من نیستند؛ 
من به شما واقعیت و آن چیزی که واقعا اتفاق افتاده را می گویم. اما انسان ها متفاوت هستند و 
می خواهند از وجهه خود محافظت کنند. برای من بهترین تصویر این است که خودت باشی. پس 
ما نمی دانیم داستان واقعی چه بوده است.هم چنین ستاره سوئدی میالن به اشک های رونالدو 
بعد از شکست مقابل مراکش در جام جهانی واکنش نشان داد و آن را احساسی دانست. زالتان 
در این مورد گفت: همه در تالش هســتند که جام جهانی را برای خود کنند و قهرمان شوند. اما در 
عین حال همه به آن نمی رسند. پس اگر قهرمان نشوید طبیعی است ناراحت و احساساتی شوید؛ 

همانطور که اگر قهرمان شوید، طور دیگری احساساتی می شوید.
 

شریک جرم »مسی«؛ شاگرد اول » گواردیوال«!
خولیان آلوارس که در خط حمله آرژانتین مقابل کرواسی درخشید، مثل لیونل مسی زیر نظر پپ 
گواردیوال ستاره شد.پنالتی اول در دیدار آرژانتین و کرواسی در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
را گرفت تا لیونل مســی گل بزند، گل دوم را با حرکتی انفرادی زد و جادوی مسی را تبدیل به گل 
سوم آلبی سلسته کرد.از خولیان آلوارس می گوییم، مهاجم ۲۲ ساله محصول آکادمی ریورپالته 
که امسال پپ گواردیوال کشفش کرد و در ترکیب آرژانتین در جام جهانی هم جایی برای خودش 
دست و پا کرد.در حالی که همه تصور می کردند پائولو دیباال یا الئوتارو مارتینس کنار مسی در خط 
حمله آرژانتین بدرخشند، این خولیان بوده که تبدیل به شریک جرم لئو شده!جالب این که لیونل 

مسی و خولیان آلوارس هردو زیر نظر پپ گواردیوال تبدیل به بازیکن بهتر و کامل تری شده اند.
 

»مسی« 15 سال جوان تر از پدیده  جام جهانی!
نمایش ضعیف جوسکو گواردیول به شــدت مورد انتقاد دیلی میل قرار گرفت.یکی از پدیده های 
جام جهانی و چه بسا سرلیست پدیده های جام، جوسکو گواردیول، مدافع ۲۰ ساله تیم کرواسی 
بوده که با نمایش درخشــان، تیمــش را تا مرحله نیمــه نهایی باال آورد.با این حــال مدافع تیم 
الیپزیش در دیدار مقابل آرژانتین برخالف شــروع خوب، نمایش ضعیفــی را ارائه کرد و یکی از 
بدترین روزهای فوتبالش را پشت سر گذاشت تا رسانه های دنیا به شکست او برابر لیونل مسی 
واکنش نشان بدهند.وبســایت روزنامه دیلی میل انگلیس در مورد او نوشت: گواردیول مغلوب 
شد و مسی از او پیشی گرفت؛ نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار! او سه بار محور فرار مسی از سمت 
راست شد. گواردیول ۱۵ سال از مسی جوان تر اســت؛ اما در طول بازی عکس این تفاوت سنی 
نشان داده می شد.در ادامه این گزارش آمده اســت: به نظر می رسید مسی ورزشکار جوان تر، با 
اعتماد به نفس بیشتر، متکبر و سرزنده است و در آن ســو گواردیول یک اسب جنگی پیر است 
که برای آخرین بار وارد میدان نبرد شده نمی تواند با رقیب ســریع تر، رقابت کند.این گزارش به 
این شکل خاتمه یافته است: در هر قدم گواردیول می شد دید که او از ادامه نبرد استعفا می دهد.

مسابقه حساسی که دیدنش ممنوع بود!

پرسپولیس- سپاهان؛ دوستانه هم جنجالی شد
   بعد از تســاوی بدون گل در لیگ برتــر، مورایس و 
یحیی گل محمدی این بار در جدالی تدارکاتی مقابل 
یکدیگر قرار گرفتند کــه در نهایت این دیدار با تســاوی پرگل دو تیم 

همراه شد.
پرسپولیس که با توجه به در پیش بودن دیدار دربی، امیدوار است با 
حداکثر آمادگی راهی این جدال شود تا از صدرنشینی خود محافظت 
کند، با در اختیار داشــتن تمامی نفرات خود پا به این بازی گذاشت و 

به شکل جدی نیز تحت فشار حریف قرار گرفت.
در بازگشت ملی پوشــان، یحیی گل محمدی ترکیب تیمش را در این 
جدال که طی ســه وقت برگزار شــد، با این نفرات در ابتدای بازی به 

میدان فرستاد:
علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، گئورگی گولســیانی، دانیال 
اســماعیلی فر، وحید امیری، ســعید صادقی، مهــدی ترابی، کمال 

کامیابی نیا، میالد سرلک، شیخ دیاباته و یورگن لوکادیا.
اســتفاده از هر چهار ملی پوش تیم که در جام جهانی قطر در لیســت 
کارلوس کی روش حاضر بودند، از نکات جالــب توجه ترکیب یحیی 
گل محمدی برای این جدال بــود. وحید امیری بار دیگر در ســمت 
چپ دفاعی به کار گرفته شد و کادرفنی سرخ پوشان ترجیح داد از هر 
دو مهاجم خارجی خود به عنوان ترکیب زوج حمله برابر حریف سود 
ببرد. با این حال سرخ پوشان در وقت اول نتوانستند به خواسته خود 
دست یابند.این دیدار طی سه وقت که دو تای آن 4۰ دقیقه ای و یک 
وقت ۳۵ دقیقه ای بود، برگزار شد. به نظر می رسد کاهش زمان در وقت 
سوم، عالوه بر بررسی شرایط بدنی دو تیم که کادرفنی نمی خواستند 
بیشتر روی بدن ها فشار بیاید، به اعتراض سپاهانی ها نسبت به اعالم 
پنالتی و ۱۰ نفره شدن آنها نیز، بستگی داشت.این سپاهان بود که در 
نهایت طی دو وقت به برتری مقابل حریف دست یافت. ابتدا شهریار 
مغانلو روی کات بک از شــش قدم و با پای چــپ و ضربه ای محکم 
باعث شــد تا بیرانوند نظاره گر ورود توپ به دروازه اش باشد. مهاجم 
اسبق پرسپولیس در وقت دوم نیز توانست بیرانوند را بار دیگر تسلیم 

کند تا اینچنین ستاره تیمش در این تقابل لقب گیرد.
یحیی گل محمدی برای وقت دوم تغییراتی در ترکیب تیمش شکل 
داد که مهم ترین آن مربوط به تعویض کمال کامیابی نیا و ورود ســینا 
اسدبیگی بود. کامیابی نیا که در وقت اول نمایش موفقی داشت با نظر 
کادرفنی و به واسطه سرماخوردگی اش، تعویض شد تا بتواند بیشتر 
استراحت کند. کامیابی نیا با نظر کادرفنی بعد از تعویض راهی منزل 
شــد تا روند درمانی اش را دنبال کند.نکته جالــب توجه دیگر ترکیب 

پرسپولیس برای این جدال، بازگشــت میالد سرلک بود. زوج کمال 
کامیابی نیا در این بازی دو وقت فرصت بــازی یافت. او که پیش از 
جام جهانی قطر دچار آسیب دیدگی شــده بود تا یکی از دالیل حذف 
نامش از لیست کارلوس کی روش باشــد، طی مدت اخیر بیشتر در 
اختیار کادرپزشکی قرار داشت. سرلک در آستانه دربی اما ضمن حضور 
در تمرینات گروهی، برای دقایقی طوالنــی نیز فرصت بازی در جدال 
سنگین مقابل سپاهان را یافت تا مشخص شود برای دربی مشکلی 

نخواهد داشت و در اختیار کادرفنی خواهد بود.
سرمربی پرسپولیس در این بازی به ملی پوشان و خصوصا بیرانوند دو 
بازه زمانی 4۰ دقیقه ای را فرصت حضور در ترکیب داد. بیرانوند که خود 
را مهیای جدال با استقالل می کند و از فضای جام جهانی فاصله گرفته، 
در این بازی دو گل از شــهریار مغانلو دریافت کــرد و باید دید مقابل 
آبی ها در دربی پیش رو چه نمایشی خواهد داشت.این دیدار با حضور 
جمعی از مدیران دو تیم و در استادیوم آزادی برگزار شد. رضا درویش 
مدیرعامل پرسپولیس به همراه محمد محمدی معاون وی، از جمله 
تماشاگران ویژه این جدال بودند.در وقت سوم اما یحیی گل محمدی 

دست به تغییرات گسترده در ترکیب تیمش زد. حضور امید عالیشاه 
کاپیتان اول سرخ پوشــان از جمله تغییراتی بود که البته توانست این 
تیم را از شکست مقابل حریف قدیمی در جدال تدارکاتی دور نگه دارد. 
مهدی عبدی، مهاجم جوان سرخ پوشان که مدتی است از ترکیب دور 
شده، در این بازی توانست زمینه ساز یکی از گل های تیمش لقب گیرد 
و با پاس خود، حامد پاکدل را در مصافی تک به تک با گلر حریف قرار 

دهد تا او گل اول سرخ پوشان را به نام خود کند.
در ادامه اما صحنه جنجالی بازی شکل گرفت؛ ارسال امید عالیشاه و 
در شرایطی که مهدی عبدی برای زدن ضربه سر به هوا برخاسته بود، 
به زعم داور با شارژ مدافع ســپاهان همراه شد تا یک ضربه پنالتی به 
نفع پرســپولیس اعالم شــود. این ضربه پنالتی البته با اعتراض تند 
و ادامه دار ســپاهانی ها همراه بود و در نهایت نیز منجر به اخراج آریا 
یوسفی شد تا سپاهانی ها ۵ دقیقه پایانی بازی را ۱۰ نفره کار را دنبال 
کنند. این ضربه پنالتی را هم ســیامک نعمتی به گل تساوی تیمش 
تبدیل کرد تا در آستانه دربی، با انگیزه و روحیه باالتر، امیدوار به حضور 

در ترکیب سرخ پوشان باشد.

چهره روز

استقالل نقشه های پرسپولیس را بر باد می دهد؟
شاید سرمربی استقالل در بازی با پرسپولیس چند سورپرایز در ترکیب تیمش داشته باشد.پشت پرده 
عدم لو رفتن ترکیب های استقالل در ۳ بازی دوســتانه برابر هوادار، نفت مسجدسلیمان و ملوان یک 
موضوع مهم وجود دارد.استقالل در تعطیلی لیگ در ۳ بازی دوستانه با هوادار، نفت مسجدسلیمان و 
ملوان بازی کرد که در اتفاقی جالب ترکیب آبی ها در این ۳ بازی از سوی رسانه رسمی باشگاه منتشر نشد 
و البته باشگاه اقدام به انتشار عکس های محدودی از این ۳ بازی کرده است.در این بین شنیدیم ساپینتو 
احتمال دارد بخواهد تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کند و برای اینکه تاکتیک تیمش لو نرود، از انتشار 
ترکیب در این ۳ بازی خودداری کرده است.استقالل روز سه شنبه هفته آینده به مصاف پرسپولیس می 

رود و اگر آبی ها بتوانند در این بازی پیروز شوند، به صدرجدول رده بندی صعود خواهند کرد.
 

تعویض لباس پرسپولیس و سپاهان با یک امضا
پرسپولیس و ســپاهان با بازیکنان مشــترک پرتعداد رودرروی هم قرار گرفتند.در یکی از بازی های 
دوستانه جذاب تعطیالت لیگ برتر، پرسپولیس و سپاهان در حالی به مصاف هم رفتند که این بازی 
با نتیجه تساوی به پایان رسید. این برای دومین بار در سال های گذشته بود که دو تیم زرد و قرمزپوش 
فوتبال ایران باهم بازی دوستانه برگزار کردند.نکته جالب اینکه در بازی قبلی، بازیکنانی نظیر گئورگی 
گولسیانی در ترکیب سپاهان حضور داشــتند؛ اما او به همراه سروش رفیعی و دانیال اسماعیلی فر به 
پرسپولیس آمدند تا در این تیم بازی کنند.از پرسپولیس هم رامین رضاییان، شهریار مغانلو و فرشاد 
احمدزاده سه بازیکنی هستند که پس از ترک سرخ پوشان، اصفهان را به عنوان مقصد جدید برگزیدند.

نکته جالب اینکه در بازی اخیر، شهریار مغانلو مهاجم سابق قرمزها دوبار دروازه این تیم را گشود.
 

بازیکن پرسپولیس، تشنه گلزنی به استقالل
یکی از بازیکنان باتجربه پرســپولیس که هنوز موفق به گلزنی به استقالل در دربی نشده، مهدی ترابی 
است.مهدی ترابی بی تردید یکی از بازیکنانی است که عطش زیادی برای گلزنی در دربی دارد.در بین 
بازیکنان باتجربه پرسپولیس با خصوصیات تهاجمی، مهدی ترابی تنها بازیکنی است که هنوز موفق به 
گلزنی در بازی با استقالل نشده است.اگرچه کمال کامیابی نیا به عنوان کاپیتان دوم سرخ ها نیز هنوز 
موفق به گلزنی به حریف دیرینه نشده؛ اما منطقه بازی او در زمین و وظایف کامال تخریبی که به عنوان 
هافبک دفاعی بر دوش دارد کار او را برای گلزنی سخت می کند. اما مهدی ترابی به عنوان یکی از عناصر 
اصلی تهاجمی پرسپولیس طی چند سال اخیر هنوز موفق به گلزنی به استقالل نشده و بسیار امیدوار 
است تا بتواند در دربی پیش رو این طلسم را بشکند. هرچند که ترابی پیش از این و با پیراهن سایپا سابقه 
گلزنی به استقالل را دارد اما این که هنوز در دربی گلزنی نکرده برای او رکورد خوبی محسوب نمی شود.

این در حالی است که امید عالیشاه و وحید امیری به عنوان دیگر بازیکنان هجومی و باتجربه پرسپولیس 
موفق به گلزنی مقابل استقالل شده اند و بی شک ترابی در صورتی که بتواند در دربی هفته آینده دروازه 
سیدحسین حسینی را باز کند، می تواند نامش را در کتاب پرافتخار گلزنان دربی برای هیمشه ثبت کند.

 

»مرادمند« از استقالل جدا می شود؟
مدافع اســتقالل برای حضور در ترکیب این تیم مورد نظر ســرمربی آبی ها نیست.احتمال اینکه 
محمدحسین مرادمند در نیم فصل از اســتقالل جدا شود بسیار زیاد است.محمدحسین مرادمند 
فصل پیش تا قبل از اعزام به خدمت سربازی ستون اصلی دفاعی استقالل بود؛ اما او در این فصل 
شــرایط متفاوتی را تجربه می کند و بعد از عارف غالمی، رافائل سیلوا و ســیاوش یزدانی آخرین 
اولویت ساپینتو برای قرارگرفتن درترکیب اصلی ابی ها محسوب می شود.این موضوعی است که 
باعث شده محمدحســین مرادمند به فکر جدایی از استقالل باشد و احتمال اینکه او از این تیم در 

نیم فصل جدا شود، بسیار زیاد است.

مستطیل سبز

لئو؛  زیباترین نمایش انفرادی جام 
را اجرا کرد؛

 مسی؛ طالی 18 عیاِر
 تاریخ فوتبال

در بازی اخیر آرژانتین، روی صحنه ای که مسی 
قصد داشــت با فراری از منطقه چــپ، دروازه 
لیواکوویچ را برای بار سوم باز کند؛ فشار گواردیول 
روی شانه های او، باعث شد که او نتواند در حالت 
نرمال به توپ ضربه بزند و زیر این فشــار، توپ 
را به دســتان دروازه بان نارنجی پوش کرواسی 
کوبید.در دقیقه ۶۹ اما اتفاق دیگری افتاد؛ این 
دو در سمت چپ خط دفاعی کرواسی، شانه به 
شانه شدند. مسی با شماره ۱۰، با توپی که روی 
پایش حمل می شــد. ژوســکو، مدافع جوانی 
اســت که در جام جهانی چهره شده و او را آینده 
خط دفاعی فوتبال دنیا می دانند؛ بازیکنی که از 
همین حاال، ارقام عجیب و غریبی برای خریدش 
مطرح می شود اما یک بازیکن ۳۵ ساله، نشان 
داد که چگونه می شــود با نبــوغ و تکنیک، یک 
رقیب جوان را مثل خامه روی کیک،در یک چشم 
برهم زدن بلعید.صحنه عجیب بود. مسی مدافع 
مستقیمش را به کنار خط کشید و گواردیول هم 
سعی داشت مثل صحنه قبلی، با فشار گذاشتن 
روی باالتنه مسی، او را متوقف کند. بنابراین لئو 
دست به کار جدیدی زد؛ مکث، حرکت، توقف، 
استارت و ناگهان یک حرکت انفجاری از گوشه 
محوطه جریمه کرواسی، رسیدن به خط عرضی 
و پاس کات بک و ضربــه ای که جولین آلوارز از 
بین چهار بازیکن  کرواسی، با یک بغل پا، تبدیل 
به گل سوم آرژانتین کرد.صحنه ای که بارها و بارها 
تا قبل از سوت پایان به نمایش گذاشته شد.این 
لحظه رویارویی موج و صخره بود؛ لحظه ای که 
موج با حرکاتی غیرقابل پیش بینی، صخره را در 
هم شکست.مارادونا در فیلمی که آصف کاپادیا 
درباره اش ســاخته، به اهمیت فریب در فوتبال 
اشاره می کند و می گوید راه موفقیت در فوتبال، 
چیزی جز فریب دادن نیســت . مسی  حقه را 
تمام و کمــال روی مدافع جوان کــروات، اجرا 
کرد.این گل دقیقا شبیه به یکی از شاهکارهای 
تاریخی مسی، گل خاطره انگیزش مقابل رئال در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان و در ورزشگاه سانتیاگو 

برنابئو بود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

سلفی هواداران 
 آرژانتین با 

همسر »مسی«
پیش از آغاز بــازی تیم های 
ملــی کرواســی و آرژانتیــن 
در نیمه نهایی جــام جهانی، 
طرفــداران با همســر لیونل 
مسی، فوق ســتاره آرژانتینی 

عکس سلفی انداختند.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال کشــورمان گفت: وقتی 
پول نداریــم و نمی توانیــم مربی خارجــی مطلوب 
برای تیم ملی بیاوریم چرا به مربیــان ایرانی اعتماد 
نمی کنیم؟ابراهیم قاسمپور، بازیکن تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین که ســابقه 
مربیگری در تیــم ملی فوتبال کشــورمان را هم دارد، 
درباره اینکه دســتیار کی روش گفتــه در ژانویه ۲۰۲۳ 
درباره ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال ایران تصمیم 
گیری می کنند، اظهار داشت: من قبال نظرم را درباره این 
آدم داده ام که به هیچ وجه موافق ادامه همکاری با او 
نیستم و باز هم امروز این موضوع را تکرار می کنم.وی 
افزود: ما هشت سال به این فرد فرصت دادیم. دو جام 
ملت ها و سه جام جهانی را هم با این آقا از دست دادیم. 

حاال اگر بخواهیم دوباره با او همکاری کنیم در واقع به 
نوعی هاراگیری یا همان خودکشی را انجام داده ایم.

بازیکن اسبق تیم ملی خاطر نشان کرد: معتقد بودم 
می توانستیم در این دوره صعود کنیم. چون هم 

ن بضاعت ایــن کار را در نزد  یکنا ز با
هــم تیم ملی داشتیم. 
قرعه تیــم مان 
خوب بــود و هم 
در خالل برگزاری 

مسابقات شرایط به شکلی رقم 
خورد که ما فرصت داشتیم با یک 

مساوی باال برویم و خالصه همه چیز برای مان جور 
بود؛ اما متاسفانه نابخردی کادر فنی و ضعف مدیریتی 

در انتخاب های غلط باعث شد چنین فرصت خوبی در 
این نفرات نابود بهترین موقعیت با 

شود.

ادامه کی روش، خودکشی است

 »کارلوس« فوتبال مان را نابود کرد
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معاون شهردار:

سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان شهری بیمه می شوند
معاون مالی اقتصادی شــهرداری اصفهان گفت: تالش کردیم بســترهای همکاری سرمایه گذاران را 
گسترش دهیم، به همین منظور مقرر شد بیمه ای مختص پوشش ریسک سرمایه گذاران در نظر گرفته 
شود تا ریسک سرمایه گذاری به حداقل ممکن برسد و آن ها با آسودگی در امورات شهری سرمایه گذاری 
کنند.محسن رنجبر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در معاونت مالی اقتصادی این دوره از مدیریت 
شهری اصفهان ســعی در تامین منابع الزم برای برای فعالیت های مختلف شهرداری اعم از نگهداری 
شهر و فعالیت های عمرانی با بهترین شکل و بهینه ترین هزینه ممکن شده است.وی افزود: ما موظف 
هستیم از اموال و دارایی های شهرداری حراست کنیم و اقداماتی جهت مولدسازی این اموال انجام دهیم 
تا توسعه شهری زمینه ساز افزایش کیفیت زندگی شهروندان قرار گیرد، همچنین الزم است بسترسازی 
جهت مشارکت شــهروندان در اداره امور شهر در زمینه اقتصادی ایجاد شــود.معاون مالی اقتصادی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عده ای از شهروندان توسعه دهندگان و سرمایه گذاران حرفه ای شهر 
هستند و اقدامات انجام شده از سوی آن ها به توسعه زیرساخت های مورد نیاز مردم در شهر کمک می کند 
و شهر با فعالیت های آن ها به سمت افزایش کیفیت زندگی پیش می رود.وی تصریح کرد: در معاونت 
مالی اقتصادی شهرداری اصفهان تالش کردیم بسترهای همکاری سرمایه گذاران را گسترش دهیم و در 
این راستا با آسیب شناسی های انجام شده از مشارکت بخش خصوصی در سنوات قبل این نتیجه حاصل 
شد که نسبت به دو موضوع مهم از جمله کاهش ریسک سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی و اعمال 

بسترهای مناسب مشارکت و تامین مالی برای سرمایه گذاران تمرکز ویژه داشته باشیم.
 

اصفهان؛ برنده جایزه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها
نشان ویژه و برتر هجدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی  روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران، با عنوان »خط کش طالیی« در حوزه افکار عمومی به شهرداری اصفهان 
رسید.هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره برترین های 
روابط عمومی ایران با حضور معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
مدیران روابط عمومی ها و دستگاه های مختلف کشور در سالن بین المللی صداوسیما برگزار شد.در این 
مراسم نشان ویژه و برتر »خط کش طالیی« در حوزه افکار عمومی به شهرداری اصفهان رسید.سیدعلی 
معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در این باره گفت: در دنیای امروز رسانه ها 
نه اینکه تنها اطالع رسان اقدامات سازمان های خود، بلکه باید تحلیلگر و منعکس کننده افکار ذی نفعان 
به مدیران جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق تر باشند.وی ادامه داد: به لطف خداوند و تالش 
همکاران در اداره کل ارتباطات مفتخر هستیم به عنوان یک اداره پیشرو توانسته ایم در این مسیر جزو 
اولین ها باشیم.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه افکارسنجی 
طرح غیرحضوری کردن پروانه ساختمانی و افکارسنجی عملکرد یک ساله شهرداری اصفهان به اتمام 

رسیده و چندین پروژه دیگر در حال اجراست.
 

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر:

پای طرح صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی ایستاده ایم
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: سعی ما این است 

که پای طرح صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی بایستیم تا نواقص آن هرچه سریع تر برطرف شود.
رسول میرباقری در گفت وگوی اتاق خبر اصفهان شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: بافت فرسوده 
به دو بخش تاریخی و غیرتاریخی تقسیم می شود. برای بافت فرسوده تاریخی مناطق پانزده گانه حتی 
مناطقی که چندان تاریخی نیســت، دعوت کردیم.وی تاکید کرد: آباد کردن بافت تاریخی با بازگشت 

ساکنان محقق نمی شود، اکثر مردم امکان زندگی در این بافت ها را ندارند، زیرا معابر مناسبی ندارد.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: پیرامون بافت 
فرسوده غیرتاریخی، اتفاقی در این دوره رقم خورد که بی نظیر بود، بر این اساس قرارگاه مسکن به ریاست 

شهردار اصفهان در تمام مناطق شکل گرفت.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان: استاندار، دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند مازوت در اصفهان بسوزد؛

حتی برای یک ساعت...

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مسئوالن پاالیشگاه 
اصفهان اظهار می کنند از مازوت اســتفاده نمی کننــد، اما با اطالعاتی 
که داریم گاهی پاالیشگاه از مازوت اســتفاده می کند، گفت:  استاندار 
اصفهان، دســتگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند 

حتی یک ساعت مازوت در اصفهان بسوزد.
محمدرضا فالح در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آلودگی هوای اصفهان، 
اظهار کرد: متاسفانه طی شش ماه دوم هر سال شاهد معضل آلودگی 
هوا در کالن شهرها به ویژه در شهر اصفهان هستیم، به طوری که کیفیت 
هوای اصفهان در این مدت فوق العاده وحشتناک و به اصطالح ناسالم 
به خصوص برای گروه های حســاس است.وی با اشــاره به اقدامات 
مدیریت شــهری اصفهان برای مقابله با آلودگی هوا، گفت: نوســازی 
نــاوگان حمل ونقل عمومــی همچون نــاوگان اتوبوســرانی و احداث 
خطوط مترو که خــط یک آن به طور کامل احداث شــده و خط دوم در 
دست احداث اســت، ازجمله این اقدامات است، به طوری که اگر همه  
خطوط مترو اعم از خطوط دو و سه به بهره برداری برسد، بخش زیادی 
از مشکل آلودگی هوا کاهش پیدا می کند.عضو کمیسیون حمل ونقل و 
هوشمند سازی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه وضعیت تردد 
خودروهای سطح شهر توسط شــهرداری در حال کنترل است، افزود: 
معاینه فنی خودروها نیز در حال انجام اســت که شــامل خودروهای 
شهرداری و خودروهای شخصی می شود.وی با اشاره به تصویب قانون 
هوای پاک در ســال ۱۳۹۶، گفت: بر اساس این قانون همه  دستگاه ها 

مکلف شــدند در جهت اجرای هوای پاک اقداماتی انجام دهند، ولی 
متاسفانه با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، بیشتر دستگاه ها 
نسبت به اجرای این قانون کوتاهی کردند. به عنوان مثال قانون به موضوع 
جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر اشاره کرده و دولت 
و دستگاه های مربوطه موظف شــدند که از تردد خودروهای فرسوده 
در سطح شهر به ویژه کالن شــهرها جلوگیری کنند. متاسفانه این اقدام 
صورت نگرفت و به صورت ضعیف به آن عمل شد، تا جایی که االن تقریبا 
یک طرفه در حال انجام است، یعنی خودروهای فرسوده توسط پلیس 
راهور جریمه می شــوند و تقریبا چیزی که به ضرر مردم است در حال 
اجراست.فالح با تاکید بر اینکه دولت و هم دستگاه های مرتبط با این 
امر باید به صورت جدی در جهت جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده 
اقدام کنند، گفت: دولت باید تسهیالتی را در اختیار شهروندان قرار دهد 
تا خودروهای فرسوده را نوسازی کنند و با تحویل خودروهای فرسوده، 
خودروهای جدیدی دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه با تصویب قانون 
مقرر شــد ناوگان حمل ونقل عمومی و خصوصی شــهرها بازسازی و 
نوسازی شوند، تصریح کرد: متاسفانه در این مورد هم از سوی متولیانی 
که در بدنه  دولت هستند و هم از سوی دســتگاه های مربوطه کوتاهی 
شد، به طوری که هم اکنون بســیاری از ناوگان حمل ونقل عمومی مثل 
اتوبوس ها فرسوده هستند و بخشــی از ناوگان اتوبوسرانی در شهرها 
باالی ۱۰ سال عمر دارند و نمی توانند تردد کنند، بنابراین به پارکینگ ها 
هدایت شــده اند.این عضو شورای شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه اگر 

بخواهیم هوای پاک داشــته باشــیم باید ناوگان حمل ونقل عمومی 
را نوســازی کنیم، افزود: دولت باید اعتبارات خــوب و قابل توجهی را 
برای بازسازی و نوســازی این اتوبوس ها و حتی تاکسی های شهری 
اختصاص دهد تا بتوانیم شــاهد تردد اتوبوس هایی باشیم که حداقل 
دودزا نباشــند و از بنزین های یورو ۴، ۵ و یا حتی ۶ اســتفاده کنند که 

زمینه های مربوط به آن نیز باید فراهم شود.
فالح به ماده ۳۳ قانون هوای پاک اشــاره و تصریح کرد: بر اســاس 
این ماده صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حســاب 
خزانه داری کل کشــور واریز می شــود  تا فقط در قالب بودجه سنواتی 
جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. 
۲۰ درصد از وجوه مذکور نیز از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق 
ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیالت به منابع آالینده هوا برای رفع 

و کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد با توجه به اینکه عموم دستگاه ها نسبت به 
اجرای قانون هوای پاک بی توجه هستند، دادستان کل کشور و سازمان 
بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود پیدا کنند و با دستگاه هایی که 
نسبت به اجرای قانون هوای پاک کوتاهی می کنند و به نوعی ترک فعل 
انجام می دهند، برخورد کنند. نمی شود قانون خوب و مطلوبی در دولت 
و مجلس تصویب شــود ولی مدیران آن را اجرا نکنند، بنابراین به نظر 
می رسد همان افرادی که قانون را تصویب می کنند باید بر اجرای قانون 

نظارت هم داشته باشند.
وی بر ورود مسئوالن استان و نمایندگان مجلس به موضوع آالیندگی 
کارخانه ها و مراکز آالینده اطراف شهر اشاره کرد و گفت: نباید اجازه دهیم 
از سوخت مازوت اســتفاده کنند چون برای ســالمت مردم خطرناک 
اســت. عالوه بر آن، خیلی از کارخانه ها و واحدهــای تولیدی کوچکی 
در سطح شهر هستند که باید با همکاری مسئولین استانی و اقدامات 
شهرداری به خارج از شهر منتقل شوند.فالح در مورد مازوت سوزی در 
اصفهان نیز توضیح داد: به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر اصفهان 
موضوع مازوت ســوزی را پیگیری کرده ایم، البته مسئوالن پاالیشگاه 
اصفهان اظهار می کنند از مازوت اســتفاده نمی کننــد، اما با اطالعاتی 
که داریم گاهی پاالیشگاه از مازوت استفاده می کند. بااین وجود برای 
اطمینان، قرار است اعضای شورای شهر به اتفاق مدیران شهری بازدیدی 

از پاالیشگاه اصفهان داشته باشند و از کم و کیف قضیه مطلع شوند.
این عضو شــورای شــهر اصفهان تاکید کرد: اســتاندار، دستگاه های 
 نظارتی و نمایندگان مجلس از طریق وزارتخانه های مربوطه باید به این

  موضــوع ورود کننــد و اجــازه ندهنــد حتی یــک ســاعت مازوت 
در اصفهان بسوزد. البته همه چیزی که ما می دانیم بر اساس شنیده ها 
بوده، اما این هفته بررسی می کنیم آیا مازوت سوزی در اصفهان واقعیت 

دارد یا خیر.

با مسئولان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت امیدآفرینی و نشاط برای تحول در عرصه تبلیغات اسالمی
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان بر ضرورت امیدآفرینی و نشاط برای تحول در عرصه تبلیغات اســالمی تاکید کرد.نشست هم اندیشی با موضوع 
»مسجد تراز انقالب اسالمی و نقش آن در جذب جوانان و نوجوانان« با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، حجت االسالم والمسلمین 
فوقی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان و جمعی از مبلغین و فعاالن فرهنگی شهر اصفهان در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسالمی برگزار شد.در 
این جلسه حجت االسالم فوقی با اشاره به سخنان شهید بهشتی )ره( مبنی بر اینکه انقالب با چهره ها و دل های افسرده تضمین شدنی نیست، افزود: همه 
باید با دل های پر شور و چهره های شاد، در عرصه جهاد تبیین و نشر خوبی ها پیش برویم.وی گفت: در عرصه کنونی، نباید در زمینه پاسخ به نیازهای کاذب و 
شاید گاهی نیازهای واقعی نوجوانان و نوجوانان، در حالی که دشمن همه توانش را برای مأیوس کردن مردم به کار گرفته است، سکوت کنیم.مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه سازمان تبلیغات اســالمی در خدمت همه فعاالن فرهنگی و نخبگان دینی و فکری استان است، تاکید کرد: اگر امروز 
حرف از تحول در تبلیغ می زنیم، منظور تبلیغی اســت که متکی بر چهارچوب های فکری و زیرساخت های دینی است.در ادامه این نشست حجت االسالم و 
المسلمین محمدمهدی ماندگاری با تاکید بر اینکه کارهای فرهنگی و تربیتی مبلغین باید مستند به نقل و عقل، کارشناسانه، قابل فهم و کاربردی و مصداقی 
باشد، اظهار داشت: جوان و نوجوان، آنچه که دارای این ویژگی ها باشد را، بیشــتر و بهتر می پذیرد.وی با تاکید بر داشتن شور و انگیزه در انجام فعالیت های 
فرهنگی، افزود: کسی که آدرسی مانند قرآن و عترت دارد، پشتیبانی مانند خدا دارد و چشم انداز روشنی مانند ظهور دارد، حق ناامیدی ندارد؛ باید امیدوارانه و 
با محوریت مساجد از هیچ تالشی دریغ نکنیم.این خطیب کشوری گفت: اگر با نیاز مخاطب حرکت کنیم پذیرش می کند، اگر با ظرفیت مخاطب حرف بزنیم 

عقلش ادراک می کند و اگر با عالقه مخاطب حرف بزنیم، جذب می شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر  مطرح کرد:

ضرورت افزایش سطح ارتباطات اصفهان با شهرهای مختلف جهان
 نایب رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: اصفهان به عنوان یک کالن شــهر باید از آخرین روش های علمی و به روز دنیا برای اداره امور بین المللی
  خود بهره الزم را ببرد.ابوالفضل قربانی در خصوص تصویب الیحه آیین نامه شــورای توســعه امور بین الملل شــهرداری اصفهان، گفت: اصفهان یک شــهر
  تاریخی و شناخته شده در جهان است و حتی بسیاری از مردم دنیا، اصفهان را بیشتر از شهر تهران می شناسند، بنابراین این شهر باید با حفظ موقعیت تاریخی

 خود به نیاز ها و درخواست های حوزه گردشگری پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه افزایش سطح ارتباطات اصفهان با شــهر های مختلف جهان ضرورت دارد، افزود: باید درخواست های گردشگران از اصفهان نیز مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اصفهان به عنوان یک کالن شهر باید از آخرین روش های علمی و به روز دنیا برای اداره امور بین المللی 

خود بهره الزم را ببرد، از این رو موضوع مربوط به روابط بین الملل برای کالن شهری همچون اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه دفتری به صورت مســتقل در اصفهان مســتقر کرده است تا خدمات الزم به شــهروندان و گردشگران داخلی و خارجی
  ارائه شود، گفت: این اقدام به توسعه بهتر زیرســاخت های اساسی شــهر از جمله فرودگاه، محور تشریفات و مباحث تاریخی شــهر اصفهان از جنبه های

  میراث فرهنگی ملموس و ناملموس کمک می کند.نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان ادامه داد: شــورای اســالمی شــهر اصفهــان با الیحه 
 شــهرداری مبنی بر تصمیم گیری ســریع و راحت یــک مجموعه با اختیــارات الزم موافقت کرد کــه امیدواریم با اجــرای این الیحه وضعیــت بهتری در 

سطح شهر داشته باشیم.

فقدان سند مالکیت
9/215  شــماره نامه: 140185602024010074 - 1401/09/08 نظر به اینکه ســند 
 مالکیت دفترچه ای المثنی یک ســهم و سه چهارم ســهم پالک ثبتی 2729 باقیمانده 
) که در راستای استاندارد سازی به پالک 2729/55 تغییر یافته است( واقع در بخش پنج 
اصفهان ذیل ثبت 119195 در صفحه 167 دفتر امالک جلد 639 به نام شــهین صفائی 
تحت شماره چاپی 410381 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و به موجب دستور بازداشت 
شــماره 950390 مورخ 1395/10/27 اجرای احکام شــعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان بازداشت می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 8929 
مورخ 1401/09/08 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
993301 مورخ 1401/08/14 به  گواهی دفترخانه 99 اصفهان رسیده است  مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی  مفقود گردیده است  و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده  است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1426295 مهــدي شــبان سرپرســت واحد ثبتــي حوزه ثبــت ملک

 جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902140000003 آگهــی:  شــماره   9 /216
140004006226000250 چــون به موجب پرونده اجرائی کالســه 140000034 له: 
مرضیه اسدی عطار فرزند غالمحسین به شماره ملی 5729598424 علیه آقای سید رضا 
موسوی فرزند سید احمد به شماره ملی 5409695488 موضوع الزم االجرای سند نکاحیه 
14521 مورخ 90/11/16 شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 17 فرعی از 3671 

اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک به مساحت 1048 متر مربع با حدود 
و مشخصات شماال در دو قسمت اول جا پی است بطول 30 متر به جا پی  شماره 16 فرعی 
دوم بطول 3 متر به محوطه بلوار شرقاً: در دو قسمت اول بطول 2/83 متر به پخی به محوطه 
بلوار دوم جای درب و جای پی است بطول 28 متر به محوطه بلوار جنوبا جا پی است بطول 
35 متر به جا پی شماره 18 فرعی غربا جا پی است بطول 30 متر به باقیمانده 3671 اصلی 
مالکیت آقای سید رضا موسوی فرزند سید احمد به شــماره ملی 5409695488 بعنوان 
مالک 6 دانگ که سند آن ذیل ثبت شماره 2969 در صفحه 373 دفتر 19 امالک با شماره 
سریال 041370 سری ه سال 91 ثبت که بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری شش دانگ پالک فوق به مبلغ 7/300/000/000 )هفت میلیارد و سیصد میلیون 
ریال معادل هفتصد و سی میلیون تومان( ارزیابی شده و پالک فوق زمین بایر نیمه محصور 
با بلوک سیمانی و با کاربری زمین می باشد فاقد مستاجر و وضعیت بیمه نامعلوم می باشد و 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 1401/10/5 در اداره ثبت اسناد و امالک خور و 
بیابانک واقع در خور خیابان کاشانی اداره ثبت اسناد و امالک خور از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 7/300/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است وفق ماده 136 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا اصالحی سال 1398 جهت شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
و تا ساعت قبل از دوازده روز مزایده چنانچه فیش واریزی در محل مزایده موجود باشد حق 
شرکت در جلسه را دارد و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه در مهلت مذکور مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ ده درصد قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد و در این صورت عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 

مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
 و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/24 تاریخ مزایده: 1401/10/05  

م الف: 1425602  محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902140000004 آگهــی:  شــماره   9 /217
140004006226000250 چــون به موجب پرونده اجرائی کالســه 140000034 له: 
مرضیه اســدی عطار فرزند غالمحسین به شــماره ملی 5729598424 علیه آقای سید 
رضا موسوی فرزند سید احمد به شــماره ملی 5409695488 موضوع الزم االجرای سند 
نکاحیه 14521 مورخ 90/11/16 شــش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 19 فرعی 
از 3671 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک به مساحت 293/88  متر 
مربع با حدود و مشخصات شماال )جای در وجای پی است(  بطول 15 متر به محوطه بلوار 
شرقًا: در دو قســمت اول بطول 16/50 متر به بلوار دوم  پخی اســت بطول 4/95  متر به 
بلوار جنوبا جا پی اســت بطول 11/50  متر به راه احداثی از قسمت باقیمانده 3671 اصلی 
غربا جا پی است بطول 20 متر به جا پی شماره 18 فرعی مالکیت آقای سید رضا موسوی 
فرزند سید احمد به شماره ملی 5409695488 بعنوان مالک 6 دانگ که سند آن ذیل ثبت 
شماره 2971 در صفحه 379 دفتر 19 امالک با شماره سریال 041371 سری ه سال 91 
ثبت که بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ پالک فوق 
به مبلغ 2/900/000/000 )دو میلیارد و نهصد میلیون ریال معادل دویست و نود میلیون 
تومان( ارزیابی شده و پالک فوق زمین بایر نیمه محصور با بلوک سیمانی و با کاربری زمین 
می باشد فاقد مستاجر و وضعیت بیمه نامعلوم می باشــد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه 1401/10/5 در اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک واقع در خور خیابان 
کاشانی اداره ثبت اســناد و امالک خور از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
2/900/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر است وفق ماده 136 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اصالحی سال 
1398 جهت شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 

سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است می باشد و تا ساعت 
قبل از دوازده روز مزایده چنانچه فیش واریزی در محل مزایده موجود باشد حق شرکت در 
جلسه را دارد و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق دولت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده  فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ ده درصد قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد و در این صورت عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
 و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/24 تاریخ مزایده: 1401/10/05  

م الف: 1425611  محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
تحدید حدود اختصاصی

9/218 شماره نامه: 140185602033002971- 1401/08/19 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین دو قفیزی هرجاره بمساحت 208 متر مربع پالک ثبتی 843 فرعی از 127 اصلی  
واقع در دستجرد جزء 9 بخش حوزه  ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
فرهاد  کریمی دستجردی فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1401/10/25  ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1401/09/24  م الف: 1425614  رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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پنجشنبه 24  آذر  1401 /  20  جمادی االول  1444  /  15  دسامبر   2022 / شماره 3699 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

شرکت فوالد مبارکه جایزه روابط عمومی برتر کشور را از نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط  
عمومی ایران به دســت آورد و با دریافت 2 تندیس و لوح افتخار به عنوان روابط عمومی برتر کشور 
مورد تقدیر قرار گرفت.هجدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره 
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران، بیست ودوم آذر طی دو نوبت صبح و بعد از ظهر با حضور 
معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی )مراسم صبح( و علی 
سالجقه، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیســت )مراسم بعد از ظهر( و 
مدیران روابط عمومی ها و دستگاه های مختلف کشور در سالن بین المللی صداوسیما برگزار شد.در 
این مراسم شــرکت فوالد مبارکه »جایزه روابط عمومی برتر« کشــور را از نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران به دست آورد و توانســت در زمینه »ارتباطات رسانه ای« و »برنامه 
ریزی ارتباطی و پیوســت ارتباطی« 2 لوح تقدیر دریافت کند.همچنین در این مراســم گروه فوالد 
مبارکه هم خوش درخشــیدند و از روابط عمومی شرکت های فوالد ســنگان، فوالد هرمزگان، فوالد 
سفید دشت چهارمحال و بختیاری و گروه سرمایه گذاری توکا فوالد تجلیل به عمل آمد.شایان ذکر 
است در هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها، نشان ویژه روابط عمومی سرآمد 

نیز به شرکت فوالد مبارکه رسیده بود.

»تفاله تو زباله؟!«، عنوان دوره جدید تبلیغات شــهری اداره توســعه فرهنگ شهروندی 
بوده که این روزها در شــهر اصفهان نصب شده اســت.به گزارش اداره ارتباطات سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، این مجموعه که در قالب پویش فرهنگ 
سازی جداســازی تفاله چای از پســماند تر با نصب پنج طرح آغاز شــده، قرار است تا با 
استفاده از ظرفیت های تولید محتوای رسانه ای، آغاز مسیری باشد برای فرهنگ سازی 
جداســازی تفاله چای به عنوان یکی از مرغوب ترین کودهای طبیعی جهت حفظ محیط 
زیست پیرامون ما و همچنین در کنار آن، به حذف شــیرابه های زباله تر به عنوان یکی از 
معضالت جدا سازی پسماند نیز بینجامد.شهروندان اصفهانی از این پس می توانند در کنار 
پسماندهای خشک خود، تفاله های چای خود را به صورت خشک شده به ایستگاه های 
بازیافت سراسر شهر تحویل دهند.این پویش از آذرماه در حالی آغاز شده که 15 سال قبل، 
شهرداری اصفهان در تجربه ای موفق به عنوان نخستین کالن شهر کشور، بحث جداسازی 
پسماند تر از خشــک را با همراهی شــهروندان اصفهانی و کمپین تبلیغاتی اداره توسعه 

فرهنگ شهروندی)کمیته فرهنگ شهروندی وقت( را انجام داد.

در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط  عمومی ایران؛
فوالد مبارکه»جایزه روابط عمومی برتر « کشور را از آن خود کرد

 آغاز كمپین جداسازی تفاله های چای
 از زباله های تر

مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن اصفهان گفت: تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان تا پایان سال جاری به راه اندازی می رسد که ثمره آن کاهش 35 درصدی 
برداشت آب از رودخانه زاینده رود است.ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی و تامین آب مورد نیاز خط تولید کارخانه،بخشی از پساب زرین شهر 
به میزان 60 لیتر بر ثانیه،پساب شهرهای فوالد شهر، ایمان شهر و 22 روستای فالورجان را به میزان تقریبی 350 لیتر بر ثانیه را خریداری کرد و در این راستا،دهم 
آذرماه سال ۹8 قرارداد احداث تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد شد.جلسه پایش پیشرفت این پروژه با حضور علیرضا رضوانیان، معاون 
برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان، وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا و جمعی از مسئولین این دو مجموعه، در محل این پروژه برگزار 
شد و طرفین چالش های پروژه را در ابعاد گوناگون مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت: با 

توجه به اینکه ذوب آهن تولید فوالد را به روش کوره بلند انجام می دهد، تامین پایدار آب برای خط تولید به واقع حیاتی است و بنابراین پروژه احداث تصفیه خانه 
در این شرکت در سال ۹8 منعقد  شد.وی افزود: با توجه به اهمیت این پروژه، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز و نصب آنها، نیاز است در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام شود تا این پروژه عظیم بدون تاخیر و در پایان سال جاری به راه اندازی برسد و برداشــت آب کارخانه از زاینده رود به 65 درصد میزان کنونی کاهش یابد و 
البته پس از اجرای فاز دوم تصفیه خانه میزان برداشت از رودخانه ناچیز خواهد شــد.مجید جوزدانی، مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن نیز اظهار داشت: پروژه 
تصفیه خانه پساب شرکت،یکی از مهم ترین پروژه های حوزه توســعه و همچنین به روزترین پلنت تصفیه فاضالب در سطح کشور به شمار می رود که با امکانات 
پیشرفته دنیا توسط شرکت مپنا در حال ساخت است.وی افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده با شــرکت مپنا، این پروژه که هم اکنون از پیشرفت 78 درصدی 
برخوردار است تا پایان سال جاری به راه اندازی می رســد که ثمره آن کاهش 35 درصدی برداشت آب از رودخانه زاینده رود است.مدیر اجرایی پروژه ها تصریح 
کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز این پروژه در گمرک است که امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه ترخیص شده و به سرعت در سایت نصب شوند و همچنین 
همکاری خوب مسئولین منطقه ای و استانی نیز مانند همیشه تاثیرگذار است.جوزدانی خاطرنشان کرد: ظرفیت دریافت پساب در این پروژه 850 متر مکعب در 

ساعت است که خروجی آن در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

گپ و گفت نوزدهم مدیریت شهری با خبرنگاران: این قسمت؛ دبیرخانه فرهنگی زاینده رود؛

آب هست، عدالت نیست

مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن اصفهان خبر داد:

بهره برداری از پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان تا پایان سال

حرف اول به از بحث آخر! همان اول نشست، مسئوالن حاضر در جلسه، خیال همه را راحت کرده و گفتند که »ما مسئولیت اجرایی درباره    پریا پارسادوست
زاینده رود نداریم.« با این حال، وقتی نوبت به پرسش و پاسخ ها با اصحاب رسانه رسید، تمام سواالت درباره چرایی جاری نشدن آب در 
رودخانه و بی نتیجه ماندن وعده و وعیدها بود. خبرنگاران گالیه داشتند که چرا در اصفهان، همه مسئوالن فقط وعده می دهند و از »نجابت« و »صبر« سخن می گویند 
و در عوض استان های همسایه در حال عملی کردن طرح و برنامه های خود درباره زاینده رود هستند و حتی حقابه ای بیشتر از آن چه سهم شان است، نصیب شان شده 

و ما اینجا همچنان از لزوم کارهای فرهنگی حرف می زنیم! 
»مجید نادراالصلی«، رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان، مخاطب بیشتر سواالت بود و خب راستش همدلی و همراهی او با 
گالیه ها و انتقادات بعضا تند خبرنگاران که همه از دلسوزی و دل نگرانی برای اصفهان و آینده اش حکایت داشت، قابل توجه بود. نادراالصلی چندباری تکرار کرد که حرف 

خبرنگاران و نقد خبرنگاران، حرف و نقد و درد او هم هست اما خب چه می شود کرد؟! اصفهانی ها نجیب اند و همیشه معین بوده اند و ملجا. 
نادراالصلی چندماه قبل در پاسخ به سخنان نماینده شهرکرد که گفته بود اجازه حفر تونل بهشت آباد در این استان را نمی دهیم،بیان کرده بود:»بخشی از این حقی که 

امروز از آن سخن می رانید، مهریه زنان اصفهانی است و این یعنی این که شما به شرعیات هم بی توجهی می کنید.«
نادراالصلی گفت که اصفهان نمی خواهد کشور را برای خودش هزینه کند ولی خب باالخره باید تالش خودش را برای گرفتن حقش بکند و مسئوالن هم باید این استان ِ 
همیشه معین را ببینند و به دردش دوا باشند. این عضو شورای شهرمان همچنین به موضوع مهاجران در اصفهان هم اشاره کرد و از میزبانی اصفهان از بالغ بر یک میلیون 
مهاجر خبر داد و یادآور شد که باالخره بار ســنگین تامین آب این میزان مهاجر هم بر دوش اصفهان است همانطور که بخش صنعت اصفهان زمینه اشتغال زایی را برای 
مهاجران و میهمانان از استان های همسایه هم فراهم کرده و دود آلودگی ایجادشده توســط صنایع و پاالیشگاه هم به چشمان اصفهان می رود؛ اما درنهایت کنایه و 

نقدش هم نصیب اصفهان می شود!
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد که آب هست ولی عدالت نیست. عدالت در توزیع نیست و درد سنگین تر برای 

اصفهانی ها شاید این باشد که به گفته نادراالصلی؛ حتی در اصفهان خودمان و میان مسئوالن مان، همصدایی درباره مسئله آب وجود ندارد؛ یکی از بهشت آب می گوید، 
یکی پیگیر تونل سوم است، یکی به دنبال انتقال آب از عمان است و دیگری انتقال آب را درست نمی داند و خالصه از هر سو، صدایی به گوش می رسد. 

و اما »شاهمرادی« از اقدامات دبیرخانه فرهنگی زاینده رود سخن گفت. از برگزاری جشنواره در یکی دوسال آینده و برپایی نمایشگاه عکس و اقداماتی که در راستای 
تصویرسازی درست از واقعیت خشکسالی اصفهان و زاینده رود انجام شده است. او هم چندباری تاکید و تکرار کرد که درباره وضعیت زاینده رود، در جایگاه اجرایی قرار 
ندارند و تنها می توانند تالش کنند اجماع ملی بر سر زاینده رود به وجود بیاید و سایر استان ها هم متوجه این موضوع بشوند که اصفهانی ها آب و رودخانه را برای تفریح 

نمی خواهند و فاجعه فراتر از این حرف هاست. 
 چندباری هم به این نکته اشاره شــد که با همین تالش های صورت گرفته، بحث آب از مسئله ای »امنیتی« به موضوعی »فرهنگی« تبدیل شده و حاال دیگر راحت می 
شود درباره آن حرف زد هرچند برخی خبرنگاران اعتقاد داشتند همچنان با مشکل نگاه های سختگیرانه نسبت به ورود رسانه به مسئله آب و اعتراضات کشاورزان روبه 
رو هستند. »اهدای آب زاینده رود به میهمانان به عنوان هدیه« از دیگر اقداماتی است که شاهمرادی به آن اشاره کرد و گفت میهمانان که به اصفهان می آیند، آب زاینده 

رود را به عنوان مهم ترین میراث اصفهان به آنها هدیه می دهیم!
»سعید امامی«؛ رییس دبیرخانه فرهنگی احیای زاینده رود هم برای آن که چکش آخر را محکم بکوبد و خیال همه را راحت تر کند، یک بار دیگر تکرار کرد که » ما مسئول 

جاری شدن آب در زاینده رود نیستیم و شما باید از دولت پیگیر باشید.« 
کلیدواژه صحبت های امامی و شاهمرادی این بود که این دبیرخانه تنها وظیفه اش این بوده و هست که یک اجماع ملی بر سر زاینده رود ایجاد کند و درواقع زاینده رود 
باید به مطالبه ای ملی تبدیل شود و یک مسئله ملی باشد و تا وقتی این اتفاق نیفتد، نمی شود از این بحران عبور کرد. برای رسیدن به این هدف هم باید انتقال اطالعات 
به درستی صورت بگیرد و اصحاب رسانه هم کمک کنند تا تمام ایران متوجه شود که مسئله اول اصفهان »آب« است. که خب البته در این باره هم خبرنگاران حاضر در 

نشست اشاره کردند که فقط خواجه حافظ شیراز شاید نمی داند که سال هاست مسئله اول اصفهان »آب« بوده است!

 مقام معظــم رهبری اخیرا ســخنان جامعــی را درباره 
اصفهان بیان کرده اند. ایشــان اصفهان را شهر علم و ایمان 
می داننــد و می گویند انــواع هنرهای گوناگــون ایرانی در 

اصفهان موجود است.
 تعداد 23 هزار شهید، ده ها هزار جانباز و آزاده در اصفهان 
از دیگر موضوعاتی است که رهبر معظم انقالب به آن اشاره 

کرده  و آن را سند افتخار این شهر می دانند.
 مقام معظم رهبری مسئله آب اصفهان را از مسائل مهمی 
می دانند که ازسوی دولت در دست پیگیری جدی قرار دارد.

 اینکه تاکنون تالش ها برای حل مشکل آب در اصفهان به 
نتیجه نرسیده، مبحث قابل توجهی است.

 شورای اسالمی شهر و شــهرداری اصفهان، صرف نظر از 
اینکه تا چه اندازه در حل معضل آب مسئولیت دارند، در این 

زمینه تالش کرده اند.
 در این راســتا با تشکیل کمیســیون ویژه آب در شورای 
اسالمی شــهر، پیگیر احیای زاینده رود هســتیم و مطالبه 

جدی ما جاری شدن زاینده رود در اصفهان است.
 طی سال های گذشــته تالش های زیادی برای احیای 
زاینده رود صورت گرفته که به دالیل مختلف به نتیجه نرسید، 
چنان که طرح بهشت آباد می توانست طرح موفقی باشد؛ اما 

به سرانجام نرسید.
 ما امروز درخصوص زاینده رود از مسئوالن متوقع هستیم 
و شورای اسالمی شهر اولین مســئله خود را ایجاد اجماع و 

تشکیل مجموعه ذی نفعان تعیین کرده است.
 ابتدا باید مشــکل زیســت محیطی اصفهان حل شود، 

درحالی که مدیریت کشور در دوره های گذشته نسبت به این 
موضوع غفلت کرده که امروز نتایج نامطلوبی را عاید این شهر 

و مردم آن کرده است.
 انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان هرچند شاید به  طور 
مســتقیم  منجر به جریان آب در زاینده رود نشود؛ اما باعث 
می شود گامی درجهت حل مشکالت اصفهان برداشته شود.

 قرارگاه آب اصفهان با جدیت درحال فعالیت اســت تا 
رهاورد انتقال آب از دریا به اصفهان منجر به کاهش چشمگیر 
حــوزه  بــرای  زاینــده رود  آب  از   بهره بــرداری 

صنعت شود.
 تامین آب برای آبیاری فضای ســبز شــهری و  تصفیه 
پســاب از موضوعات مهم حوزه آب در شــهرداری است و 

شهرداری خود را در این زمینه مطالبه گر می داند.

تالش ما این است که به زودی همه کشور مطالبه جریان 
دائمی زاینده رود را داشته باشد، چراکه یکی از ابعاد هویتی 
اصفهان زاینده رود است و پاسداری از اصفهان و تاریخ آن 

بدون جریان آب در این رودخانه ممکن نیست.
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود با این هدف راه اندازی شده 
تا با استفاده از ابزار فرهنگ، اجماعی ملی در این خصوص 
ایجاد شود. چراکه معضل زاینده رود ریشه فرهنگی دارد و 

حل این معضل ضروری است.
شورای شهر و مدیریت شهری به طور مستقیم متولی 
رفع مشکل زاینده رود نیستند اما به عنوان یک حقابه بر و 
همچنین به عنــوان منتخبان و نماینــدگان مردم در این 
خصوص مطالبه گر بوده ایم و امروز نیز به دنبال برداشتن 

قدم های بلندی در این زمینه هستیم.
تبدیل مسئله زاینده رود از امری امنیتی به یک موضوع 
فرهنگی از دســتاوردهای دبیرخانــه فرهنگی زاینده رود 

است که با همراهی دستگاه های مختلف رقم خورد.
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود در سفر اخیر رییس جمهور 
به اصفهان دستاوردهای قابل توجهی داشت و در انتهای 
ســفر نیز مقداری از آب زاینده رود به عنوان گرانبهاترین 

تحفه اصفهان تقدیم میهمانان شد.
این دبیرخانــه از پژوهش های کاربــردی که منجر به 

برگشت آب به زاینده رود شود، حمایت می کند.
از همه نخبگان و کارشناســان دعوت می کنیم که اگر 
طرحی درخصوص احیای زاینــده رود دارند به دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود ارائه دهنــد تا درصورت امکان اجرایی 

شود.
برگزاری چند جشنواره و همایش از جمله اقدامات این 
دبیرخانه اســت که درقالب برنامه های فرهنگی و هنری 

اجرایی می شود.
برخی اطالعاتی که در خصوص اصفهان در سطح کشور 
مخابره و منتشر می شــود خالف واقع است و الزم است 
برای ارائه اطالعــات صحیح، فعالیــت فرهنگی صورت 

بگیرد.  
فعالیت فرهنگی مکمل فعالیت های اجرایی است و ما 
ادعا نداریم کــه آب را برمی گردانیم اما خــأ فرهنگی و 
رسانه ای در خصوص زاینده رود و لزوم تبدیل شدن آن به 
یک مطالبه ملی و عمومی برای مان حائز اهمیت است.

برای این منظــور نیز تالش کردیم تا تصویر ارائه شــده از 
اهمیت جاری شدن زاینده رود مطابق واقعیت شهر باشد.

تا وقتی زاینده رود یک مطالبه ملی نشود و مدیران 
به فهم درستی از این موضوع نرسند و یا اطالعات کافی 

به آنها نرسد، معضل زاینده رود حل نمی شود.
پازل خشکی زاینده رود یک قطعه گمشده داشت که 
همان برداشت های نادرست از آن بود و مدیریت شهری 

توانست این قطعه را تکمیل کند.
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود رسالت خود را فعالیت 
در حوزه فرهنگــی مرتبط بــا زاینده رود قــرار داده که 
 بی شــک اصحــاب رســانه نقــش مهمــی در ایــن 

مسیر دارند.

  مجید نادراالصلی، رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
  شورای اسالمی شهر

   مجتبی شاهمرادی، معاون فرهنگی 
  شهردار اصفهان 

سعید امامی، رییس دبیرخانه   
فرهنگی زاینده رود 
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