
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

سه شنبه 29  آذر  1401
25 جمادی االول  1444

20   دسامبر  2022
 شماره 3703    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

هویت اصفهان، زیر تیغ وندالیسم؛

روزی روزگاری سی و سه پل؛ بدون خط و خش و خشم!

تو باید خدای فوتبال باشی لئو؛

نوش جانت 
این جام،  مسِی 

افسانه ای

احداث کالنتری در حصه به کجا رسید؟
زمان و مکان، نامشخص!
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جایگزینی 25 درصد از چمن های 
اصفهان با گونه های سازگار با کم آبی

200 هکتار زمین در شهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان آماده واگذاری به متقاضیان شد

 بازار به آرامش می رسد

بازار ارز، سکه و طال دچار بی ثباتی و آشفتگی شده، قیمت ها 
افسارگسیخته و حباب قیمت ها بزرگ ترشده اند، در این شرایط مردم 

خرید کنند یا دست نگه دارند؟

رویکرد جذب 
سرمایه گذار خارجی 

 در اصفهان
 تغییر کند

معترض به مازوت 
سوزی در اصفهان 

هستیم

سند توسعه 
گردشگری مذهبی 
در اصفهان تدوین 

می شود

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
 مصرف سوخت نیروگاه ها از تهران مدیریت می شود

سرنوشت سالمت اصفهان در دست تصمیم گیران 
در تهران!
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آگهی فراخوان عمومی واگذاری تعدادی از زمینهای مسکونی واقع در شهر جدید 

فوالدشهر  به شماره 1401/10071/ص مورخ 1401/09/28  

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر م الف:1429632

شرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت شــهر جدید فوالدشهر را از طریق 

 فراخوان عمومی به شماره  1401/10071/ص مورخ 1401/09/28 و با جزئیات مندرج در اســناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

 WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000017  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 

تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ 1401/09/29 
مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/10/07 . )شایان ذکر اســت با توجه به رایگان بودن هزینه دریافت اسناد مزایده ، دریافت اسناد 
 فراخوان از کارتابل متقاضی در زمان مقرر الزامی می باشــد و در صورت عدم دریافت اســناد فراخوان از طریق ســامانه ســتاد از طریق توکن مزایده متقاضی

)کارتابل متقاضی( ، سامانه ستاد از ثبت نام متقاضی جلوگیری خواهد نمود.(
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/10/01 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/10/17 . ) فقط در ساعات اداری(
 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/09/29 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/10/18

تاريخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاكتهای پيشنهاد قيمت ساعت 10 صبح  مورخ 1401/10/20 
تاریخ اعالم به برنده:   سه شنبه مورخ 1401/10/20 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 
1(برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  می باشد و 

کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شــرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد.

2(کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی،ضوابط شهرسازی، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی دولت و وب سایت 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی / https://fooladshahr.ntdc.ir قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب می باشد.

3(مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی امالک : مبلغ سپرده شــرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک و صرفًا فیش واریزی 

حساب تمرکز وجوه ســپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر به شــماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به شماره شبا 

IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 )واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا 
ثبت شناسه واریز الزامی است(.

نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتمًا نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 
4(متقاضيان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بيش از يك پالک شركت كنند، در اين صورت بايد سپرده های جداگانه تهيه نمايند.

5(با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند 

مشترکًا یک پیشنهاد ارائه دهند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند. 

6( عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 – 021     
.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

آگهی فراخوان عمومی واگذاری تعدادی از زمینهای مسکونی واقع در شهر جدید 

فوالدشهر  به شماره 1401/10070/ص مورخ 1401/09/28  

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر م الف:1429634

شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان 
 عمومی به شــماره  1401/10070/ص مورخ 1401/09/28 و بــا جزئیات مندرج در اســناد فراخوان را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 

WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000017  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ 1401/09/29 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/10/07 . )شایان ذکر اســت با توجه به رایگان بودن هزینه دریافت اسناد مزایده ، دریافت اسناد 
 فراخوان از کارتابل متقاضی در زمان مقرر الزامی می باشــد و در صورت عدم دریافت اســناد فراخوان از طریق ســامانه ســتاد از طریق توکن مزایده متقاضی

)کارتابل متقاضی( ، سامانه ستاد از ثبت نام متقاضی جلوگیری خواهد نمود.(
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/10/01 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/10/17 . ) فقط در ساعات اداری(
 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/09/29 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/10/18

تاريخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاكتهای پيشنهاد قيمت ساعت 10 صبح  مورخ 1401/10/20 
تاریخ اعالم به برنده:   سه شنبه مورخ 1401/10/20 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 
1(برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  می باشد و 

کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شــرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد.

2(کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی،ضوابط شهرسازی، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی دولت و وب سایت 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی /https://fooladshahr.ntdc.ir  قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب می باشد.

3(مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی امالک : مبلغ سپرده شــرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک و صرفًا فیش واریزی 
به حساب تمرکز وجوه ســپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شــماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به شماره شبا 

IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 )واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا 
ثبت شناسه واریز الزامی است(.

نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتمًا نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 
4(متقاضيان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بيش از يك پالک شركت كنند، در اين صورت بايد سپرده های جداگانه تهيه نمايند.

5(با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند 

مشترکًا یک پیشنهاد ارائه دهند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند. 

6( عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 – 021     
.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

نوبت اولنوبت اول
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرشرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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رییس اداره هواشناسی نطنز خبر داد: 

کاهش 50 درصدی بارش ها در نطنز 
رییس اداره هواشناسی شهرستان نطنز گفت: میزان بارش ها در ســال زراعی جاری نسبت به میانگین 
بلندمدت در نطنز، ۵۰ درصد کاهش داشته است.زهرا جهانبانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال زراعی 
جاری در شهر نطنز ۲۳.۱ دهم میلی متر بارش رخ داده که این میزان در سال زراعی گذشته ۵۷.۴ میلی متر 
بوده است.وی افزود: میزان بارش ها در سال زراعی جاری در بادرود ۹.۱ میلی متر، در روستای ابیانه ۷۵ 
میلی متر، در روستای یارند ۳۶.۸ میلی متر و در روســتای میالجرد ۱۷.۶ میلی متر بوده است.جهانبانی 
تصریح کرد: از اوایل هفته آینده سامانه بارشی جدیدی به منطقه وارد خواهد شد که اطالعات تکمیلی آن 

در روزهای آینده اعالم می شود.
 

ثبت بیشترین بارندگی استان اصفهان در دهاقان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بیشــترین بارندگی استان اصفهان در 
دهاقان با ۵.۵ میلی متر ثبت و گزارش شده است.محمد رضا رفیعی اظهار کرد: پس از دهاقان، نجف آباد 
۴.۹ میلی متر و نطنز ۴.۲ میلی متر دارای بیشترین بارندگی بود.وی ادامه داد: برای شهر اصفهان هم سه 

میلی متر بارش در ایستگاه باران سنجی اداره کل هواشناسی به ثبت رسیده است.
 

پایان مرمت بنای تاریخی امامزاده کرار روستای وانشان گلپایگان
بازسازی بنای تاریخی امامزاده کرار روستای وانشان گلپایگان با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه این 
شهرستان به پایان رسید.رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گلپایگان 
گفت: بازســازی بنای تاریخی امامزاده کرار روســتای وانشــان با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه  
شهرســتان گلپایگان و هیئت امنای آســتان مقدس این امامزاده انجام شده است.مصطفی قانونی 
افزود: این اثر تاریخی متعلق به دوران صفوی است، جزو معدود بقاع خشتی بدون تزئینات، دارای تک 
بنایی با وسعت حدود ۵۰ مترمربع است و ایوان و گنبدی خشتی بوده که براثر گذر زمان آسیب جدی به 

ساختار بنا وارد نشده است.
 

نیاز 34 درصد بافت بازار سرپوشیده شهرضا به مرمت
۳۴ درصد بافت بازار سرپوشیده شهرضا نیاز به مرمت جزیی دارد و ۳ درصد آن کامال تخریب شده است.

عضو شورای اسالمی شهر شهرضا  گفت: بازار شهرضا با مساحت ۱۰ هکتار، ۶۱۲ پالک ثبت شده ۱۰ راسته، ۵ 
ورودی اصلی، ۶ ورودی فرعی، ۷ تیمچه و ۵ کاروانسرا دارد که متاسفانه به دلیل نبود حمایت مالی تیمچه 
و کاروانسرا ها متروکه شده است.مهدی صالح پوربا افزود: طرح مرمت بازار را شهرداری و شورای اسالمی 
شهرضا تصویب کرده که شامل کف سازی بازار و مغازه ها، متحدالشکل کردن در مغازه ها و مرمت و رونق 

بخشیدن به تیمچه های بازار است.
 

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:

کشف 10 میلیارد ریال کاالی قاچاق در نطنز
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: بیش از ۱۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در شهرستان نطنز کشف شد. 
مهدی کریمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کاال در شهرستان نطنز به یک خودروی 
باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند که پس از بررسی ها مشخص شد بار این خودرو لوازم خانگی و 
لوازم التحریر قاچاق شامل چند دستگاه غذاساز چند کاره و همچنین لوازم التحریر فاقد مدارک گمرکی به 
ارزش ۱۰ میلیارد ریال است.وی افزود: خودرو توقیف و راننده آن پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی 

تحویل مقامات قضایی شد.

    »سد بلطاق بویین میاندشت« ، به نام تامین آب شرب یا به کام کشاورزی ؟

   خط قرمز
 احداث سد بلطاق بر رودخانه یالن در بویین میاندشت در غرب استان 
اصفهان از سال ها پیش در دست پیگیری بوده و گفته می شود برای 
تامین آب شرب ۲۵ روستاست، اما آن طور که کارشناسان می گویند، این آب قرار است 
به مصرف کشاورزی برسد؛ خط قرمزی که عالوه برنداشتن مصوبه مطالعات، همچنان 
بر عبور از آن اصرار دارند.آن طور که در نامه شرکت آب منطقه ای اصفهان به مدیرکل 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در ششم مهر ماه ۱۴۰۱ آمده است: 
»بر اساس تخصیص نهایی حجم ۷۳.۴ میلیون مترمکعبی این سد) بلطاق (، با انجام 
مطالعات بازنگری منابع آب ، اجرای این طرح فاقــد توجیه فنی و اقتصادی الزم و 
انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح، قبل از هرگونه عملیات اجرایی ضروری است«.

در بخش دیگری از این نامه بر وجود تعارض شدید در منطقه بین مخالفان و موافقان 
اجرای سد تاکید شده که به این واسطه انجام مطالعات و بررسی های اجتماعی قبل 
از هرگونه عملیات اجرایی ضروری اســت.نکته قابل تامل این که بر اساس مصوبه 
کمیته فنی شرکت آب منطقه ای اصفهان در تاریخ ۲۳ خرداد، مقرر شده است عملیات 
اجرایی این سد متوقف باشد تا طرح مورد بازنگری قرار گیرد، اما همه اینها در حالی 
است که روزهای گذشته و به گفته اهالی منطقه بلطاق، عملیات جاده سازی سد ادامه 
پیدا کرده و به اعتراض اهالی روستاهای این منطقه منجر شده است.به گفته آنها در 
حالی که شرکت آب منطقه ای اصفهان بر متوقف بودن پروژه تاکید کرده؛ اما با فشار و 
اصرار مقامات بویین میاندشت، عملیات احداث جاده این سد توسط پیمانکار از سر 
گرفته شده است.ماجرای ساخت این ســد اما در روستای بلطاق شهرستان بویین 
میاندشت برمی گردد به سال ۱۳۸۴، زمانی که نماینده وقت بویین میاندشت، برای 
توسعه در بخش کشاورزی و صنعت پیگیر احداث این سد بود و در ادامه مطالعات ، 
تامین نیاز شرب ۲۵ روستا هم به اهداف آن اضافه شد.رودخانه یالن از سرشاخه های 
قمرود است. این رودخانه یکی از تامین کننده های آب سد گلپایگان و سد ۱۵ خرداد 
است که برای تامین آب شرب قم احداث شده است. سد بلطاق اما قرار است در حدود 
۴۰ کیلومتری سد آغچه احداث شود، جایی که بعد از آن، سد گلپایگان ، سد کوچری و 
سد ۱۵ خرداد) دلیجان( قرار دارد.آن طور که مقامات آب منطقه ای اصفهان در نامه یاد 
شده مطرح کرده اند، همزمان با پیگیری ها برای احداث این سد و مطالعات اولیه در 
سال ۱۳۸۶ ، اعتراض نمایندگان گلپایگان هم شروع شد.در ادامه ماجرا عاقبت در سال 
۱۳۹۰ مجوز تخصیص آب به سد بلطاق به میزان ۶.۹ میلیون مترمکعب توسط وزارت 
نیرو صادر شد اما در سال ۱۳۹۶ با حذف میزان مقادیر توسعه در بخش کشاورزی و 
صنعت به دلیل خشکسالی میزان تخصیص آب طرح سد بلطاق از ۶. ۹میلیون متر 
مکعب به ۲.۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت. میزانی که از اســاس احداث ســد 
مخزنی بلطاق را فاقد توجیه فنی و اقتصادی کرد.اما ماجرا به همین جا ختم نشد و با 
پیگیری مسئوالن بویین میاندشت در سال ۹۸، تخصیص این طرح دوباره اصالح و به 
۴.۷۳ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرد. با این وجود اما با انجام مطالعات بازنگری 
منابع آب، طرح از سوی آب منطقه ای اصفهان مجدد فاقد توجیه فنی و اقتصادی اعالم 

شد.بعد از این اتفاق، مطابق با آنچه آب منطقه ای اصفهان در نامه به مدیر کل معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مطرح کرده است، مجدد ماده ۲۳ طرح 
احداث سد بلطاق با پیگیری های نماینده بویین میاندشت، در سال ۱۴۰۰ و بر اساس 
تخصیص اولیه )۶.۹ میلیون متر مکعب( از وزارت نیرو اخذ می شود که در این رابطه 
شرکت آب منطقه ای به روز رســانی مطالعات مرحله اول و دوم طرح را الزم دانسته 
است.با این وجود شرکت آب منطقه ای، اجرای طرح احداث سد بلطاق را فاقد توجیه 
اقتصادی دانسته و بر به روزرسانی مطالعات آن تاکید کرده است اما بر اساس گفت و 
گوهای خبرنگار ایرنا با اهالی منطقه بلطاق و همچنین برخی کارشناسان، اصرار برخی 
دست اندرکاران موجب شده تا با وجود آنچه شرکت آب منطقه ای به طور رسمی به 
مقامات استانداری اصفهان اعالم کرده، عملیات پیشروی جاده این سد پیش برده 
شــود.آن طور که به ایرنا گفته شده اســت، سال های گذشــته پنج کیلومتراز جاده 
دسترسی ایجاد و حاال در روزهای اخیر هزار و ۸۰۰ متر از آن آسفالت شده است تا کار 
احداث سد روی غلتک بیفتد. همه اینها در حالی است که این اقدام در تعارض کامل با 
آنچه در مفاد نامه مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان به مقامات استانداری 
اصفهان آمده است.در این رابطه خبرنگار ایرنا کوشید تا با رییس هیئت مدیره و مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای در رابطه با این تعارض گفت و گو کند؛ اما روابط عمومی این 

شرکت، اظهار نظر مقامات شرکت متبوعش در این رابطه را به وقت دیگر موکول کرد.

خواسته ما ارتقای کشاورزی است
در همین ارتباط فرماندار شهرستان بویین میاندشــت به خبرنگار ایرنا گفت: برف و 
باران زیادی در شهرستان بویین و میاندشــت می بارد ولی ما دو بار در سال مدیریت 
بحران اعمال می کنیم، یک بار در زمستان که برف ها را چگونه در جاده ها جمع کنیم 
و بار دیگر در تابستان است که چگونه آب شرب مردم را برسانیم.رضا علی معصومی 
با بیان اینکه ۷۰ درصد آبریز شهرستان بویین میاندشت در حوضه قمرود ، ۲۷ درصد 
در حوزه زاینده رود و سه درصد در حوزه دز است، افزود: چگونه است که آب به پشت 
سد گلپایگان و از آنجا به قم و سد ۱۵ خرداد برود و آنها حقابه دار باشند ولی مردمی 
که زمستان سخت را تحمل می کنند، نتوانند آب شرب خودشان را از همین جا تامین 
کنند!معصومی در حالی که از توقف و بازنگری مطالعات طرح از ســوی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان ابراز بی اطالعی می کند، گفت: بازنگری طرح مبنی بر توقف سد 
نیست؛ مطالعات اولیه سد انجام شده و مورد تایید و طرح هم در حال اجرا ست.وی 
افزود: سنگ بستر شهرستان بویین میاندشــت باالست و حاصل بارش های آن در 
کف رودخانه جاری می شود و به پشت ســد گلپایگان و بعد هم به سد ۱۵ خرداد و 

قم می رود.

مجدانه پیگیر احداث سد هستیم
در این پیوند حســین محمد صالحی، نماینده حوزه فریدن، فریدون شهر، چادگان و 

بویین میاندشت که پیگیر احداث جاده سد بلطاق بوده است نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 
سازمان آب منطقه ای نامه ای به صورت محرمانه برای توقف سد بلطاق زده بود که با 
پیگیری های ما نامه عوض شد. بنابراین دستور از وزیر گرفتیم که باید این کار انجام 
شود.وی افزود: با توجه به اعتبارات ۱۴۰۰ که در اختیار نماینده ها قرار داشت، پنج میلیارد 
تومان به سد بلطاق اختصاص داده شد و با همه فراز و نشیب ها و مخالفت هایی که از 
سوی آب منطقه ای می شد، جاده دسترسی سد با بودجه در اختیار خودمان در حال 
انجام و کارهای مطالعاتی هم در دست اقدام است.محمد صالحی گفت: اگر این سد 
را حتی به یک سد کوچک تر هم تبدیل کنیم که بتوانیم آب شرب منطقه را تامین کنیم، 
این کار را خواهیم کرد و مجدانه پیگیر آن هستیم.وی در پاسخ به این موضع که توسعه 
کشاورزی می تواند منابع آب را در پایین دست تحت تاثیر قرار دهد، گفت: تا زمانی که 
آب شرب نداریم بحث کشاورزی مطرح نیست. شرکت آب منطقه ای برای تامین آب، 
منابع جایگزین ندارد و فقط این بحث را مطرح می کند تا ســنگ اندازی شود و کار را 
متوقف کند؛ فقط به این دلیل که ممکن است پایین دست معترض شوند؛ اگر آب برای 

کشاورزی محدود است ، پایین دست کشاورزی اش را محدود کند.

توسعه کشاورزی، به چه قیمت؟
اما از دیگر سو براتی، کارشناس منابع آب به ایرنا گفت: از طرفی منطقه بویین میاندشت 
کوهستانی است و سنگ کف بســتر آن باال و منابع آب زیرزمینی محدود است و از 
طرف دیگر هم اکثر اراضی هدف برای کشاورزی این منطقه، زمین درجه ۳ و چهار و 
به طور تقریبی بیشتر تپه ماهور است که در زمان حاضر به صورت دیم کشت می شود 
.وی با اشــاره به متوســط بارندگی بالغ بر ۴۸۰ میلیمتردر بویین میاندشت، بر بازده 
خوب کشت دیم در این منطقه تاکید کرد و گفت: بخشی از آب کشاورزی اراضی این 
طرح)احداث سد بلطاق( در حاشیه رودخانه است که به صورت ثقلی تامین آب می 
شود و بخش دیگر آن هم به صورت پمپاژ است. مثل ماجرای باغ های بن و سامان 
که در ســال های اخیر آب را برای باغ های گردو و بادام در ارتفاعات پمپاژ می کردند.

براتی با اشاره به قانون۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی، افزود: در طرح احداث سد بلطاق هم 
شرایطی ایجاد می شود که آب را از سد بلطاق به ارتفاعات پمپاژ کنیم در حالی که قانون 
به صراحت می گوید اولویت با کسانی است که حق تقدم در برداشت و مصرف داشته 

اند.وی با اشاره به تبعات احداث ســد بلطاق، تصریح کرد: اجرای طرح احداث سد 
بلطاق، حقابه کشاورزان پایین دست را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که فرونشست 
دشت گلپایگان را هم تشدید می کند. از سویی در این طرح، توسعه کشاورزی دیده 
شــده که این موضوع با توجه به خشکســالی ها، خط قرمز وزارت نیرو است.براتی 
افزود: اراضی کشاورزی هدف این طرح، اراضی دیم و اراضی درجه ۳ و چهار هستند 
که باید جهت آماده سازی آنها برای کشاورزی هزینه زیادی کرد و این در حالی است 
که دشت گلپایگان اراضی درجه یک برای کشــاورزی دارد.این کارشناس با اشاره به 
موضوع تامین آب شرب ۲۵ روستا منطقه بویین میاندشت در طرح احداث سد بلطاق 
که برخی از مسئوالن منطقه بیشــتر با تکیه بر آن، اصرار بر اجرای طرح دارند، افزود: 
نیاز این روستاها ۵۰۰ هزار مترمکعب است و هیچ کجا برای تامین آب شرب روستا در 
مناطق کوهستانی که بارندگی باالیی هم دارد، سد احداث نمی کنند.براتی، احداث سد 
بلطاق را طرح پر حاشیه ای خواند که دچار تعارضات زیاد اجتماعی است و در این رابطه 
گفت: کشاورزان یا مالکانی که ملک هایشان در محدوده دریاچه سد قرار می گیرد، از 

مخالفان احداث سد هستند.

شرکت آب منطقه ای قاطعانه برخورد نمی کند
موسی الرضا رحیمی، از اهالی روســتای بلطاق که مخالف احداث این سد است، به 
خبرنگار ایرنا گفت: ملکی که حوضچه ســد در آن قرار می گیرد، متعلق به »میدانک 
باغمادی« در باالی روستای بلطاق است. این سد از روز اول مطالعاتی نبوده و فقط بر 
اساس رابطه پیش رفته است.وی افزود: چندین بار شکایت کرده ایم ؛ اما تاکنون هیچ 
گونه پیگیری در رابطه با کار ما نشده است.رحیمی با اشاره به دستور توقف احداث سد 
از سوی شرکت آب منطقه ای، یادآور شد: سر آب رودخانه یالن که از داخل میدانک 
باغمادی عبور می کند، تامین کننده آب شــهرهای گلپایگان، خوانسار، دلیجان و قم 
است و با وجود شکایت های ما، هنوزهم پیگیر احداث این سد هستند.این کشاورز 
اهل بلطاق با انتقاد از شرکت آب منطقه ای اصفهان، گفت: مقصر اصلی، شرکت آب 
منطقه ای است؛ چرا که این شرکت باید قاطعانه بگوید این سد مطالعاتی نیست و 
تحت هیچ شرایطی نباید اجرا شود. شــرکت به ما نامه داده است که موضوع تحت 

بررسی است ولی از طرف دیگر هم جاده سازی می کنند.

شهردار نجف آباد گفت: اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی برای نوسازی و جوان سازی 
ناوگان حمل ونقل شهر نجف آباد تخصیص یافته است.

عبدالرســول امامی با اشاره به اهم اقدامات ســازمان مدیریت حمل ونقل 
بار و مسافر برای جوان ســازی ناوگان حمل ونقل عمومی نجف آباد، اضافه 
کرد: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی و به منظور ساماندهی و 
برون رفت از این شرایط، برنامه ریزی الزم برای تقویت حوزه حمل ونقل درون 

شهری انجام شده است.
وی با اشاره به مهم ترین اقدامات انجام شده و طرح های پیش بینی شده 
برای جوان سازی ناوگان حمل ونقل عمومی نجف آباد، تصریح کرد: تعداد ۲۰ 
دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولردار جدید به مبلغ ۲۵۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
ریال توسط شهرداری خریداری شده است که به زودی مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
شهردار نجف آباد با بیان اینکه در حال پیگیری برای خرید تعداد ۱۰ دستگاه 
اتوبوس هســتیم، خاطرنشــان کرد: خرید تعداد ۶۲ دستگاه خودروی ون 
با ۲۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۵۰ دســتگاه مینی بوس دو درب توسط 

شهرداری در حال پیگیری است.
امامی با بیان اینکه برای بازســازی تعداد ۲۰ دســتگاه اتوبوس فرســوده 
مبلغ ۲۵۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی شــده اســت، ادامه 
داد:بازســازی کامل هفت دســتگاه اتوبوس بر اســاس نظر کمیته فنی با 
اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام شــده و مجدد مورد بهره برداری قرار 
گرفته اســت.وی افزود: در آینده ای نزدیک طــرح جایگزین اتوبوس های 
مدل باال توسط مالکان و بهره برداران بخش خصوصی به جای اتوبوس های 

فرسوده و مدل پایین فعال در خطوط اتوبوسرانی نجف آباد اجرا می شود.
شــهردار نجف آباد اظهار کرد: ساخت تعداد ۷۲ ســایبان جدید متناسب با 
مبلمان شــهری با ۳۳ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است و نصب آن ها در 
مناطق مختلف شــهرداری پس از فرآیند قانونی انجام می شود، همچنین 
پیش بینی ســاخت و تعویض تعداد ۱۵ باجه جدید فروش و شــارژ کارت 

شهروندی برای نصب در سطح شهر در دستور کار شهرداری است.

 نجف آباد در مسیر جریان خدمت؛

۶۰۰میلیارد برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی نجف آباداختصاص یافت

فرماندار تیران:

ساختمان فعلی هالل احمر تیران پاسخگوی نیازها نیست
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: اعتبارات هالل احمر پاسخگوی تجهیز تیم های تخصصی مثل کوهنوردی و کویر نوردی در استان نیست.

محمدتقی متقی در دیدار با فرماندار تیران و کرون، اظهار کرد: جمعیــت هالل احمر برای تجهیز امکانات پایگاه های امــداد و نجات و گروه های تخصصی با 
محدودیت اعتباری روبه رو اســت.وی افزود: تیم های تخصصی مثل کوهنوردی نیازمند اعتبارات اســت که در تامین این اعتبار با مشــکل روبه رو هستیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه خدمات امدادرسانی هالل احمر توســعه یافته است، تصریح کرد: این موضوع منجر به افزایش 
ماموریت های این نهاد در استان اصفهان شده و امیدواریم با حمایت اعتباری و مالی بتوانیم مراکز را به صورت تخصصی تجهیز کنیم.وی ادامه داد: نیروهای 
امدادگر با کمترین امکانات و دریافت مالی خدمت رسانی می کنند که باید این شرایط را دید و در تحقق بودجه کمک کرد.همچنین علی محمدی کیا، فرماندار 
تیران و کرون گفت: ساختمان هالل احمر این شهرســتان به لحاظ کمبود فضا پاسخگوی نیازها نیســت. وی افزود: بیش از سه دهه پیش ساختمان فعلی 
هالل احمر احداث شــده و با توجه به افزایش خدمات دیگر پاســخگو نیســت.محمدی کیا افزود: توســعه این محیط برای ارائه خدمات بیشتر و پوشش 

فعالیت های دیگر مثل آموزش های تخصصی الزم است.
فرماندار تیران و کرون ادامه داد: مرکز توان بخشی این شهرستان باید توسعه پیدا کند و فعالیت های جدید ارائه دهد.وی با اشاره به فعالیت تخصصی در حوزه 
امداد و نجات، خاطرنشان کرد: ایجاد یک مدرسه تخصصی کوهنوردی و تشــکیل تیم متخصص در حوزه امداد نجات در منطقه دارای ظرفیت این خطه جزو 
برنامه ها قرار دارد که نیازمند حمایت است.محمدی کیا یادآور شد: خیران در تیران و کرون در راه اندازی، تجهیز و توسعه زیرساخت های هالل احمر و امداد و 

نجات کمک کرده و این همکاری های آنان ادامه دارد.

خبر روز

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
اردستان خبر داد:

توقف روند کاهشی موالید 
در اردستان 

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
اردســتان گفت: طی شــش ماه نخست سال 
۱۴۰۱ تعداد ۲۹۰ نوزاد در شهرســتان اردستان 
متولد شــدند که در مقایسه با سه سال گذشته 
از افزایش چشمگیری برخوردار بوده که نشان 
می دهد روند کاهش موالید در اردستان متوقف 
شده است.حسن ذبیحی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: موضوع فرزندآوری یکی از موضوعات 
اورژانسی حوزه بهداشــت و سالمت است و به 
جهت بعد اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی 
و... به عنوان یک تکلیف عمومی مطرح می شود.

وی با بیان اینکه کاهش فرزندآوری در جامعه 
و پیرشــدن جمعیت، ریشــه در باورهای غلط 
فرهنگــی دارد و اصالح ایــن وضعیت نیازمند 
فرهنگ سازی عمومی است، افزود: مهم ترین 
بخش افزایش جمعیت مسئله فرهنگ سازی 
و ارزش گذاری اســت و رفع مشکالت ازدواج، 
فرزنــدآوری، بچــه داری، زایمــان و کاهش 
نگرانی ها در این زمینه کمک کننده است.مدیر 
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان اردستان، 
تصریح کرد: طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ 
تعداد ۲۹۰ نوزاد در شهرســتان اردستان متولد 
شدند که در مقایسه با سه سال گذشته که این 
تعداد به ترتیب ۲۸۷ ،۲۶۶ و ۲۳۰ نفر بوده است 
از افزایش چشمگیری برخوردار بوده، به طوری 
که نشان می دهد روند کاهش موالید در اردستان 
متوقف شده است.ذبیحی ابراز امیدواری کرد 
با توجه به اجــرای برنامه هــای مختلف برای 
جوان سازی جمعیت شــاهد افزایش موالید 
شهرستان در ماه ها و ســال های آینده باشیم. 
مردم می تواننــد اگر در هر یــک از موضوعات 
طرح های حمایتی جوانی جمعیتی سوال و یا 
راهنمایی نیاز داشتند با مراکز بهداشت تماس 
حاصــل کنند.وی افــزود: دولــت برنامه های 
ویژه ای بــرای افزایــش نرخ فرزنــدآوری در 
حوزه های مختلف برای زوج هــای جوان دارد 
و آنچه موجب افزایش اعتمــاد مردم در حوزه 

فرزندآوری می شود، اجرای قانون است.

اخبار

استان
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استاندار اصفهان:

 رویکرد جذب سرمایه گذار خارجی در اصفهان
 تغییر کند

استاندار اصفهان گفت: رویکرد استان در جذب سرمایه گذار خارجی باید تغییر کند. اگر به دنبال 
نتیجه قابل قبول در این حوزه هستیم باید پرونده سرمایه گذاران به صورت موردی بررسی شود.

ســید رضــا مرتضــوی در ششــمین 
جلســه کارگروه اقتصادی، اشــتغال 
و ســرمایه گذاری اســتان در خصوص 
عملکرد سامانه های ثبت، رصد و پایش 
اشتغال اســتان اصفهان اظهار داشت: 
ضروری اســت دســتگاه های اجرایی 
که در این سامانه اطالعات خود را ثبت 
نکرده اند تا دو ماه آینده نسبت به ثبت 

اطالعات اقدام کنند.
وی ادامــه داد: همچنیــن در صحــت 
سنجی اطالعات، دستگاه های اجرایی 

مرتبط که وظیفه اشتغال زایی را برعهده دارند، ورود کنند و با قراردادن تیم مشخص اطالعات ثبت 
شده را رصد و ارزیابی کنند.

استاندار اصفهان بیان کرد: دستگاه های اجرایی که تعهد بیشتری در این طرح دارند و طبق گزارش 
ارائه شــده عملکرد پایین داشتند تا جلســه آینده گزارشــی از عملکرد خود را آماده کنند و مدیر 

دستگاه اجرایی توضیحات خود را ارائه دهد.
مرتضوی با اشاره به اهمیت و ضرورت بسترسازی مناسب جهت ورود سرمایه گذاران خارجی در 
استان، عنوان کرد: در این راستا بایستی برنامه و طرحی مشخص فراهم و نقشه راه روشن شود. 
ضروری اســت این برنامه با ظرافت و جامع باشــد و نقش حوزه های مختلف در آن به تفکیک 

مشخص شود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: رویکرد استان در جذب ســرمایه گذار خارجی باید تغییر کند. 
اگر به دنبال نتیجه قابل قبول در این حوزه هســتیم باید پرونده سرمایه گذاران به صورت موردی 
بررسی و بســته های مختلف متناسب با رویکرد و حوزه فعالیت هر ســرمایه گذار طراحی و ارائه 

شود.
وی اظهار کرد: در این خصوص مرکز سرمایه گذاری خارجی به عنوان پیشران با برنامه ای مشخص 

ظرفیت های موجود را رصد کند و طرح کارشناسی خود را ارائه دهد.
استاندار اصفهان افزود: گام نخست استفاده از بضاعت های موجود در استان است. باید بتوانیم 
از ظرفیت سرمایه گذارانی که به دالیل مختلف به استان وارد می شوند به بهترین نحو بهره ببریم. 
در کنار رصد و شناسایی ظرفیت ها برای دستگاه های اجرایی مختلف ماموریت در نظر گرفته شود 

تا به نتایج قابل قبول دست یابیم.
مرتضوی خاطرنشــان کرد: در جلســه آینده گزارشــی از این روند توسط مرکز ســرمایه گذاری 
خارجی و گزارشی توسط دفتر سرمایه گذاری استانداری ارائه شود تا با یک نگاه هم افزا بتوانیم 

سرمایه گذاران خارجی را به جلب مشارکت در استان ترغیب کنیم.
وی تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شــده با توجه به بضاعت اســتان اســت هر چند که 
متناسب با ظرفیت استان اصفهان نیست؛ اما متاسفانه یکی از مشکالت ضعیف بودن بضاعت و 

اختیار استان در پشتیبانی از طرح های مختلف سرمایه گذاری است .
استاندار اصفهان افزود: رویکرد استان ها در حوزه های مختلف از جمله سرمایه گذاری بایستی در 
سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد همچنین در نوشتن قوانین ورود به جزییات که در حوزه استان 

است، کاهش یابد تا بتوانیم به نتایج متقنی دست یابیم.

بازار ارز، سکه و طال دچار بی ثباتی و آشفتگی شده، قیمت ها افسارگسیخته و حباب 
بزرگ ترشده،  در این شرایط مردم خرید کنند یا دست نگه دارند؟

بازار به آرامش می رسد

 در روزهای اخیر شــاهد افزایش افسارگسیخته نرخ 
دالر، طال و سکه هستیم به نحوی که حتی حباب ربع 
سکه به بیش از دو میلیون تومان رسید، موضوعی که به عقیده کارشناسان 
ناشی از افزایش تقاضا برای خرید وزن های پایین تر بود.طبیعی است در 
چنین بازارهایی آنچه خریدوفروش می شود، طالی آب شده و سکه است 
که ارتباطی با بخش مولد اقتصادی ندارد، بنابراین در پی چنین التهاباتی 
افزایش تورم مسئله دور از انتظاری نیست.به نظر می رسد مهم ترین دلیل 
افزایش قیمت طال و سکه در بازار، همان افزایش نرخ دالر است؛ اما باید 
توجه داشت بازدهی ارز از بازدهی طال )سکه، طالی ساخته شده و طالی 
آب شده( در طول زمان از نوســان کمتری برخوردار است، زیرا نوسان طال 

تابعی از قیمت جهانی طال )به دالر( است.
بنابراین قیمت طال عالوه بر قیمت ارز، با تغییر قیمت جهانی طال نیز تغییر 
می کند، به طوری که می توان گفت هر چند طال دارای ریسک بیشتری است 
ولی اگر سرمایه گذار هوشمندانه عمل کند بازدهی بیشتری کسب می کند.

در این میان بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار طال و سکه، علت اصلی 
نوســانات قیمت در بازار را افزایش نــرخ ارز می دانند و بــر این باورند که 
قیمت ها به اوج خود رسیده و به همین دلیل مردم باید از خرید و ورود به 
بازار طال خودداری کنند، همچنین بازار طال با کنترل و ثبات نرخ ارز توسط 

بانک مرکزی به آرامش خواهد رسید.

عمده ترین عامل اثرگذار بر قیمت طال و سکه، بازار ارز است
در این خصوص آیت محمدولی، کارشــناس بازار طال بــه خبرنگار ایمنا 
می گوید: عمده ترین عامل اثرگذار بر قیمت طال و سکه، بازار ارز است. طبیعتا 

هرگاه بازار ارز با نوسان همراه می شود، شاهد نوسان در بازار طال و سکه نیز 
هستیم.وی اضافه می کند: زمانی آرامش در بازار ایجاد می شود که بازار ارز 
نیز آرامش پیدا کند و نوسانات افزایشی و کاهشی نداده باشد. در شرایط 

فعلی معامالت در حوزه دادوستد مصنوعات طال به کندی پیش می رود.

بازار روال عادی ندارد
این کارشناس بازار طال معتقد است که افرادی ممکن است در این مقطع به 
خرید طالی آب شده و سکه روی آورند تا بتوانند از سرمایه های سرگردان 
خود بهره ببرند؛ اما معامالت مصنوعات طال انجام نمی شــود و بازار روال 
عادی ندارد.محمدولی اضافه می کند: تقاضا برای طالی آب شده افزایش 
یافته که ناشی از ورود سرمایه های سرگردان به بازار طالست. افرادی که این 
خریدها را انجام می دهند بهترین راه حل برای حفظ ارزش سرمایه را ورود 
به بازار طال می دانند این گونه افراد وزن های باالی طال را خریداری می کنند 

و خریدشان چشمگیر است.

مردم عادی می خواهند با خرید طال از قافله اقتصاد عقب نمانند
وی با اشاره به افرادی که وام گرفته و طال و خریداری می کنند، گفت: این 
دسته افراد ازجمله مردم عادی هســتند که با توجه به باز بودن مسیر وام 
گرفتن، می خواهند با خرید طال از قافله بازار طال و اقتصاد جا نمانند.به گفته 
این کارشناس بازار طال، همان طورکه افرادی سرمایه های سنگین خود را 
به بازار وارد می کنند چنین اتفاقی با گرفتن وام هم می افتد؛ اما درصد این 
افراد بسیار کم است.محمدولی همچنین پاسخ می دهد: پیش بینی بازار 
در چنین قیمت هایی بسیار مشکل است. تجربه نشان داده که اگر بازار ارز 

در همین مسیر حرکت کند، انتظاری غیر از نوسانات فعلی نمی توان داشت؛ 
اما اگر بازار ارز آرامش خود را به دست آورد، قیمت های در بازار طال و سکه 

نیز آرامش می گیرد.

افزایش همزمان انس جهانی طال
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طال و جواهر تهران نیز در این رابطه به خبرنگار 
ایمنا می گوید: بخش عمده  ای از نوسانات بازار طال ناشی از نوسانات بازار ارز 
است. البته افزایش ۵۰ دالری انس جهانی طال در آذرماه نیز در قیمت های 
فعلی بی تاثیر نیست و میزان نوسان بازار داخلی بیشتر از انس جهانی بوده 
که ناشی از التهابات بازار ارز است.وی اضافه می کند: تقاضا برای طال در بازار 
فقط بین دو تا پنج درصد افزایش یافته و نمی توان افزایش قیمت ها را متاثر 

از افزایش تقاضا دانست.

تاثیر عرضه اوراق سکه بر بازارهای داخلی
رییس اتحاد طال و جواهر تهران خاطرنشان می کند: سیاست های بانک 
مرکزی درباره عرضه اوراق ســکه در بورس، بازارهای داخلی را تحت تاثیر 
قرار داد. در روزهای ابتدایی قیمت های بــورس فاصله زیادی با بازارهای 
داخلی داشت و در ادامه این فاصله کم شد که در قیمت ها موثر بوده است.

بذرافشان ادامه می دهد: سیاست های بانک مرکزی درخصوص کنترل نرخ 
ارز و عرضه اوراق سکه در بورس به نحوی که فاصله بیشتری با بازار داخلی 
داشته و قیمت آن کمتر از بازار داخلی باشد، می تواند نقش مهمی در ثبات 

و حتی کاهش قیمت سکه و طال داشته باشد.

قیمت ها به اوج خود رسیده؛ مردم به بازار وارد نشوند
به گفته رییس اتحادیه طال و جواهر تهران، درصورتی که بانک مرکزی بتواند 
قیمت ارز را مدیریت کند، می توان به بهبود بازار طال و سکه نیز امیدوار بود. 
افزایش قیمت طال ارتباطی با تقاضا نــدارد، بنابراین فقط کنترل بازار ارز و 
مدیریت عرضه اوراق سکه می تواند بازار را به ثبات برساند.بذرافشان تصریح 
می کند: اکنون حباب سکه به حدود دو میلیون تومان رسیده و حباب ربع 
سکه حدود چهار میلیون بوده که رقم بسیار باالیی است. بارها تجربه شده 
که مردم در بازارهای هیجانی ورود کرده و بعد از مدتی به شــدت متضرر 
شده اند. به هم وطنان توصیه می شــود حتما در این شرایط خرید خود را 

مدیریت کنند و بازار وارد نشوند.

خرید طال برای فرار از تورم

فرشاد پرویزیان؛ اقتصاددان نیز معتقد است هرگاه دالر گران می شود، طال 
نیز گران می شود. مردم نیز پول قرض می کنند و طال می خرند تا خود را از 
تورم مصون بدارند. این اقدامات ناشی از احساس شدید کاهش قدرت 
خرید در بین مردم است تا بتوانند خود را از تورم شدید ماه های آتی حفظ 
کنند.وی اضافه می کند: قیمت ســکه و طال از تبدیل قیمت انس جهانی 
به دالر محاسبه می شــود، بنابراین افزایش قیمت دالر، افزایش قیمت 
طال را نیز به دنبال دارد که منجربه تورم و از دست رفتن قدرت خرید مردم 

می شود.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان 
گفت: با پیگیری های صورت گرفته ۲۰۰ هکتار زمین 
برای واگذاری بــه متقاضیان به شــهرک صنعتی 
بزرگ شــمال اصفهان الحاق شــد که ایــن اقدام 
به منظور توســعه کارآفرینی و اشــتغال و توسعه 
شهرک های صنعتی این اســتان انجام می شود.

رسول ســواری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر 
دستگاه های اجرایی استان اصفهان، زمین با کاربری 
صنعتی و کارگاهی توســط شــرکت شــهرک های 

صنعتی، آماده واگذاری به متقاضیان و صنعتگران 
اســتان اســت.وی ادامه داد: با گذشــت بیش از 
۱۵ ســال از آخرین مجوز واگــذاری زمین در این 
شهرک، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
مجوز واگذاری زمین را در این شــهرک محقق کرد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان 
با بیان اینکه صنایع ســبز و دانش بنیان، صادرات 
محور، اشــتغال آفرین و کــم آب بــر، در اولویت 
واگذاری زمین در این شــهرک قــرار دارند، اظهار 
داشت: توسعه کارآفرینی، اشتغال و توسعه شهرک 
ها به عنوان یکی از وظایف اصلی شرکت شهرک های 
صنعتی از اهداف اصلی این واگذاری محسوب می 
شــود.وی اضافه کرد: کارآفرینان و صنعتگران می 

توانند با اخذ مجوز تاسیس از مراجع ذی صالح برای 
 انتخاب زمین به روش الکترونیکی از طریق سایت
 http//.eservice.isipo.ir نسبت به انتخاب و 
دریافت زمین در زون تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.
شهرک صنعتی بزرگ شــمال اصفهان در محدوده 
شهرستان شاهین شهر و ابتدای جاده علویجه واقع 
شده است.۸۰ شــهرک صنعتی مصوب در استان 
اصفهان وجود دارد کــه از این تعداد ۷۵ شــهرک 
صنعتی عملیاتی شــده و در حال واگذاری است، 
همچنین ۵۰ درصد از شــهرک های صنعتی استان 
به ظرفیت نهایی خود رسیده اند. حدود ۱۵۰ هزار نفر 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی مصوب و فعال این 

استان مشغول به کار هستند.

 200 هکتار زمین در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
 آماده واگذاری به متقاضیان شد

خبر روز

شرکت های  دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی شدند
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، فهرســت اطالعات یک هزار و ۹۸ شرکت و موسسه دانش بنیان 
مشمول معافیت مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۰ را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ 
کرد.در نامه داوود منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر نامه 
شماره ۹۲۶۲۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان رییس جمهور 
منظم به اطالعات یک هزار و ۹۸ شرکت و موسســه دانش بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده )۴(

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شــرکت ها و موسســه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و 
اختراعات برای سال ۱۴۰۰ برای اطالع و بهره برداری ارسال می شود.الزم به ذکر است مصادیق فعالیت های 
دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسه های مذکور در سامانه سنیم این سازمان بارگذاری شده است.

 

ir توضیح شاپرک درباره نامه استفاده از دامنه
ایسنا: شــاپرک درباره نامه خود به پرداخت یارها منوط به الزام استفاده از دامنه ir توضیحاتی ارائه کرد.

شرکت شاپرک روز یکشنبه در نامه ای به پرداخت یارها اعالم کرد: »با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه 
ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه های .com اگر از دامنه های .com استفاده می کنند، در »اسرع 
وقت و ترجیحا تا تاریخ سوم دی ماه« دامنه خود را به .ir انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.« در 
این زمینه، این شرکت در اطالعیه ای دلیل و هدف خود از ارسال این نامه توضیح داده است.در توضیح 
شاپرک آمده است: »این خواســته در راستای صیانت از کســب و کارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش 
ریسک فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی، ارائه شده است. بدیهی است الزامی به حذف دامنه 
com وجود ندارد و شرکت ها بایستی پیش بینی های الزم جهت انتقال فوری به دامنه  ir در صورت بروز 
مشکالت احتمالی را داشته باشند. پرداخت یاران شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک 

در بستر اینترنت هستند.«
 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:

تغییر تعرفه بلیت هواپیما در دستور کار است
رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره تغییر تعرفه بلیت هواپیما گفت که با توجه به افزایش نرخ 
ارز و درخواست شرکت های هواپیمایی، این درخواســت در حال بررسی است و و به محض نهایی 
شدن اعالم می شود.محمد محمدی بخش در نمایشــگاه حمل ونقل لجستیک و صنایع وابسته، 
درباره نرخ بلیت هواپیما توضیح داد: در حوزه نرخ بلیت هواپیما بر اســاس قانون پنجم توســعه 
بحث شناورسازی و متعادل سازی را داشــتیم که با توجه به شرایط کرونا و محدودیت هایی که در 
این دو سال پیش آمد، متوقف شد. دی ماه سال گذشته ۱۵ درصد قیمت ها را در مقایسه با آذرماه 
کاهش دادیم که این قیمت ها همچنان پابرجاست. وی ادامه داد: با توجه به درخواست شرکت های 
هواپیمایی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هایی که این شرکت ها داشتند، درخواستی برای تغییر 

قیمت بلیت ارائه کردند که به محض تصویب اعالم خواهد شد.
 

سونامی مصرف گاز در بخش خانگی
شرایط مصرف گاز در بخش خانگی تا جایی پیش رفت که جواد اوجی، وزیر نفت در روزهای گذشته 
از یک رکوردشکنی در این حوزه خبر داد و اعالم کرد: مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری ۶۰ 

میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته که این امر بی سابقه بوده است.
به گفته وی این مقدار افزایش مصرف معادل تولید حدود ۲.۵ فاز پارس جنوبی است؛ در حالی که 
هنوز وارد فصل زمستان نشده ایم. همکاران ما در مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز ایران نهایت تالش خود را کردند تا در ایام پاییز گاز بیشتری به 

نیروگاه ها و صنایع تحویل دهیم.

با مسئولان

کافه اقتصاد

رییس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ۳۱۲ محدوده معدنی استان اصفهان از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار 
می شود.محمد سرجوقیان، در جلسه برگزاری مزایده معادن استان و بازگشایی پاکت های مزایده اظهار کرد: مزایده واگذاری ۳۱۲ محدوده معدنی استان آغاز 
و فراخوان آن در روزنامه های با شمارگان باال منتشر شده اســت.وی اضافه کرد: بر اساس این مزایده ۲۰۴ فقره محدوده اکتشافی، ۷۶ فقره پروانه بهره برداری 
و گواهی کشف و ۳۲ فقره مجوز برداشت شن و ماسه به بخش خصوصی و ســرمایه گذاران واگذار خواهد شد.سرجوقیان ادامه داد: متقاضیان از ۲۳ تا ۲۶ آذر 
فرصت داشتند تا به سامانه ستاد ایران )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت کنند.رییس اداره امور معادن اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: شرایط برای شرکت در این سامانه آسان شده اســت تا متقاضیان به راحتی بتوانند در مزایده شرکت کنند و فرآیند جذب 
سرمایه گذار در استان شکل بگیرد.وی اضافه کرد: مزایده یکی از راه هایی است که می توان از طریق آن به فعال سازی معادن و در پی آن افزایش اشتغال، درآمد 
و تامین مواد اولیه واحد های تولیدکننده پرداخت.سرجوقیان با اشاره به اینکه ایجاد یک شغل در معدن بیش از ۱۵ شغل مرتبط را به همراه دارد، اظهار امیدواری 
کرد که سرمایه گذاران استان و کشور از این فرصت استفاده و در این مزایده شرکت کنند.اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار 

میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

مزایده واگذاری 312 محدوده معدنی استان اصفهان

نمایشگاه حمل و 
نقل و صنایع وابسته 
با حضور وزیر راه و 

شهرسازی
افتتاحیه ششــمین نمایشگاه حمل 
و نقل، لجســتیک و صنایع وابســته 
با حضور مهرداد بذرپــاش وزیر راه و 
شهرســازی در مصالی تهران برگزار 
شــد.در این نمایشــگاه بیش از ۳۰۰ 
شــرکت دولتی و خصوصی و دانش 
بنیان حوزه حمل و نقل حضور دارند. 

عکس خبر

۳۰ آذر تا ۳ دی ماه انجام می شود؛

گردهمایی متخصصان 
و بهره برداران بخش 
کشاورزی در اصفهان

بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی جامع 
کشــاورزی )AGROMAC ۲۰۲۰( ۳۰ آذر 
تا ۳ دی مــاه در اصفهان برگزار می شــود.این 
نمایشگاه با حضور ۹۰ شــرکت فعال در حوزه 
صنایع مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی 
طی چهــار روز برگزاری میزبان کارشناســان، 
صنعت گران، متخصصان بخش های مختلف 
صنعت کشاورزی و کشــاورزان خواهد بود.در 
بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی جامع 
کشاورزی استان های تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، 
استان مرکزی، خوزســتان و فارس به عنوان 
مشــارکت کنندگان این رویداد نمایشــگاهی 
حضور دارند.این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۱۰ 
هزار متر مربع از روز چهارشنبه، ۳۰ آذرماه لغایت 
تا ســوم دی ماه در محل برگزاری نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان با حضور مقامات کشوری، 
اســتانی و صنعت گران کشــاورزی آغاز به کار 
خواهد کرد.با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته و برگزاری جلسات هم اندیشی با فعاالن 
صنعت کشــاورزی و مدیران جهاد کشاورزی 
اســتان، هماهنگی جهت بازدید ۲ هزار نفر از 
کشاورزان نمونه استان اصفهان از این رویداد 
نمایشگاهی در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه 

کشاورزی برنامه ریزی شده است.
همچنین در این نمایشگاه و در راستای افزایش 
کیفیت و ترویج آموزش هــای کاربردی برای 
کشاورزان، نشست های تخصصی و آموزشی با 
حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه 
به عنوان برنامه های جنبی برنامه ریزی شــده 
است.بیســت و یکمین نمایشگاه بین المللی 
جامــع کشــاورزی از روز ۳۰ آذر تــا ۳ دی ماه 
و ســاعت بازدید ۱۵ تا ۲۱ واقــع در کمربندی 
شرق، روبه روی منطقه روشن دشت، نمایشگاه 
بین المللی اصفهان میزبان کشــاورزان، تولید 
کنندگان تجهیزات کشــاورزی، گلخانه داران، 
کارشناســان صنایع مکانیزاســیون، آبیاری، 
زراعت، باغبانی و عموم شهروندان خواهد بود.

عکس: تسنیم
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جشن یلدا یکی از اصیل ترین و ارزشمندترین آموزه های سنتی در باورهای ایرانیان باستان 
محسوب می شود که حامل نمایش دقیق و ماندگاری از غنای فرهنگ و آداب و سنن ایرانیان 
است.نزدیک به چند هزار سال است که آخرین شب پاییز یعنی شب یلدا که تاریک ترین و درازترین شب سال 
است، توسط ایرانیان جشن گرفته می شود و آیین ها و رسومات مختلفی در این شب به یاد ماندنی در کنار هم 
سپری می کنند، شب زیبایی که در شهرهای مختلف ایران آداب و رسومی دارد. آیین ها و جشن های ایران هر 
یک ریشه ای حکمت  آمیز و پر رمز ورازی دارند که ایرانیان حین اجرای جشن به تمام نیکی های زاده شده از آن 

آیین دست می یابند. یکی از این جشن ها شب یلداست که به هزاره های پیش از میالد باز می گردد.
جشن یلدا یکی از ارزشمندترین آموزه های سنتی در باورهای سنتی ایرانیان باستان است. از آیین های رایج و 
معروف و مرسوم شب یلدا می توان به آتش روشن کردن، قصه گویی ریش سفیدان و بزرگان، خوردن تنقالت 

و تفألی بر حافظ اشاره کرد.
شاهنامه خوانی جزو جدایی ناپذیرترین برنامه های شب یلداســت که از دیرباز رایج بوده است. شاهنامه ها 
اگر با شیوه نقالی خوانده شود جذابیتش صد چندان خواهد شد. شب یلدا حاصل نگاه فرهنگ ایرانی به این 
رخداد طبیعی و از مهم ترین جشن های ایرانی پس از نوروز به شمار می رود و حاصل استمرار و بازتاب هویت 
فرهنگی کهن ایرانی است. یکی دیگر از نقل هایی که راجع به شب یلدا وجود دارد این است که حضرت مسیح 
نیز در روز انقالب زمستان متولد شده است و اگر دقت کرده باشید عید کریسمس و عید یلدا، هر دو در امتداد 
یک  دیگر برگزار می شوند و مسیحی های ایران عالوه بر جشن شب یلدا، جشن کریسمس خود را نیز برگزار 
می کنند. اهمیت و جایگاه این آیین در میان ایرانیان سبب شد که سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۷ هجری 
خورشیدی، مراسم شب یلدا را به عنوان یکی از آیین های باستانی ایران در تقویم این مرز و بوم به ثبت برساند.

گرامی داشت این آیین فرصتی مغتنم برای پاسداشت فرهنگ مادری و اتحاد و همزیستی تمامی قومیت ها 
در سرزمین بزرگ ایران اســت. آیین یلدا هنوز در هر منطقه ای از ایران بسته به فرهنگ آن منطقه یا استان با 
قصه های مربوط به خودشان نقل می شود به عنوان مثال قصه حسین کرد شبستری در میان آذربایجانی ها و 
داستان های شاهنامه در بین خراسانی ها رایج است. اهمیت و جایگاه این آیین در میان ایرانیان سبب شد که 
سازمان میراث فرهنگی در ۱۳۸۷ هجری خورشیدی، مراسم شب یلدا را به عنوان یکی از آیین های باستانی 

ایران در تقویم این مرز و بوم به ثبت برساند.
شب یلدا، بازتاب گسترده ای در عرصه ادبیات فارســی و هنر ایران زمین داشته و هنرمندان به مناسبت های 
گوناگون به رسوم و جنبه های گوناگون این آیین ایرانی اشاره کرده اند. به عنوان مثال واژه یلدا توسط سرایندگان 
و نویسندگان پارسی گویی همچون عنصری، مولوی بلخی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، عطار نیشابوری، 
ناصرخسرو قبادیانی، صائب تبریزی و مسعود سعد سلمان، در اشعار نغز و شیوا به کار رفته است. این سرایندگان 
واژه یلدا را در سروده های خود در معنای مجازی بلند و تاریک به کار برده اند و سعدی شیرین سخن در یکی 
از سروده هایش هم به این سنت شاعرانه توجه کرده و هم از دو آیین و جشن ایرانی نام برده است. این شاعر 

بزرگ سروده است: نظر به روی تو هر بامداد، نوروزی است/ شب فراق تو هر گه که هست، یلدایی است...
تمدن های مختلفی شــب آخر پاییز را به عنوان روز میالد خورشید جشــن می گرفتند. آداب بسیاری از این 
جشن ها تشابهات زیادی با مراسم شب چله ی ایرانیان دارد و حتی در بعضی موارد نفوذ فرهنگ ایران باستان 
به عنوان ریشه  پیدایش این آیین ها قابل اثبات است. در حدود ۴۰۰۰ سال پیش در مصر باستان جشن »باز 
زاییده  شدن خورشید«، مصادف با شب چله، برگزار می شد. مصریان در این هنگام از سال، به مدت ۱۲ روز به 

نشانه  ۱۲ ماه سال خورشیدی به جشن و پایکوبی می پرداختند و پیروزی نور بر تاریکی را گرامی می داشتند. 
همچنین از ۱۲ برگ نخل برای تزیین مکان تمدن های مختلفی شب آخر پاییز را به عنوان روز میالد خورشید 
جشن می گرفتند. آداب بسیاری از این جشن ها تشابهات زیادی با مراسم شب چله  ایرانیان دارد و حتی در 
بعضی موارد نفوذ فرهنگ ایران باستان به عنوان ریشه  پیدایش این آیین ها قابل اثبات است. در حدود ۴۰۰۰ 

سال پیش در مصر باستان جشن »باز زاییده  شدن خورشید«، مصادف با شب چله، برگزار می شد.
مصریان در این هنگام از سال، به مدت ۱۲ روز به نشانه  ۱۲ ماه سال خورشیدی به جشن و پایکوبی می پرداختند 
و پیروزی نور بر تاریکی را گرامی می داشتند. همچنین از ۱۲ برگ نخل برای تزیین مکان برگزاری جشن استفاده 
می کردند که نشانه پایان سال و آغاز سال نو بود.گرامیداشت یلدا در کشورهای دیگر هم، جایگاه ویژه ای دارد: 
آیین یلدا در کشورهای دیگری چون تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و حتی در کشورهایی چون ژاپن، چین، 
کره جنوبی، اسکاتلند، روسیه، بولیوی، پرو، اکوادور و آفریقا هم با اسامی و آیین مشابه  گرامی داشته می شود 

و این خود حکایت از قدمت تاریخی این آیین و آداب و سنن ایرانی در گستره جهان دارد.

شب یلدا در تاجیکستان
یلدای ایرانی با قدمت ۷ هزار ساله اش در کشورهای آسایی میانه مثل تاجیکستان هم برگزار می شود. در این 
کشور و مخصوصا در تاجیکستان فارسی زبان، یلدا را با جمع شدن در دور ســفره یلدا برگزار می کنند و از انار، 
هندوانه، آجیل و تنقالت برای پر کردن سفره استفاده می کنند. دیگر مراسم این شب پختن نان شیرینی های 
خوشمزه است که به شکل موجودات زنده هستند. تعدادی از مردم قدیمی در روستاها در این شب جدار پنجره 
ها را با پوستین پر می کنند، از سقف چرم آویزان کرده و به محوطه حیاط گندم می پاشند. آن ها در این شب فال 

می گیرند تا اتفاقات سال آینده را پیشگویی کنند.
پاکستانی ها نیز از دیرباز یلدا را با دعا و نیایش می گذرانند. مردان در این شب به حمام زمستانی می روند،بعد 
از حمام جشن شروع می شود، این جشــن که با آتش بازی همراه است با یک شام خوشمزه ادامه پیدا می 

کند.شب در افغانستان هم جشن یلدا تقربیا مثل ایران است؛ مردم سفره مخصوص یلدا می چینند و آن را 
پر از میوه و آجیل های خوشمزه می کنند. دو میوه اصلی سفره، انار و هندوانه است که سرخی آن ها نمادی از 
سرخی خورشید است. مردم حتما این شب را در کنار بزرگان خانواده می گذرانند و دورهمی های شادی دارند.

شب یلدا در شرق آسیا
شب یلدا در شرق آسیا یعنی نان برنجی های خوشمزه! مردم شرق آسیا به شب یلدا اهمیت زیادی می دهند 
و این شب را با فســتیوال های خاص می گذرانند. از آنجایی که در شرق آسیا خانواده خیلی مهم است، افراد 
خانواده حتما در این شب دور هم جمع می شوند. چینی ها برای گذراندن یلدا مراسمی خاص دارند، دور هم 
جمع می شوند و چای مخصوص و نان برنجی می خورند. در کره جنوبی هم از همین نان برنجی ها خورده می 
شود؛ اما نان برنجی های آنجا با لوبیای قرمز درست می شود البته کره ای ها یک رسم جالب دیگر هم دارند و 

آن ریختن آب در اطراف خانه است تا با این کار نیروهای بد و شر را از خود دور کنند.
چینی ها یک افسانه دارند که می گویند در این شب روح یک شکارچی به خانه روستایی ها می رود تا بتواند 
برای زمستان سرد غذا پیدا کند. ژاپنی ها هم به شب یلدا »توئوجی« می گویند و آن را با سنت های خاصی می 
گذرانند. اول از همه حمام نارنج می گیرند تا برای این شب تمیز و مرتب باشند آن ها معتقدند با این کار انرژی 
های منفی از آن ها دور می شود و تا آخر زمستان هم سرما نمی خورند. خوردن میوه و سبزی هم بخش دیگری 

از جشن شب یلدای ژاپنی هاست.

شب یلدا در اسکاتلند
در اسکاتلند برای شب یلدا مراسمی برگزار می شود که شبیه مراسم چهارشنبه سوری ما ایرانی هاست! همین 
که شب یلدا می شود یک نفر که حتما باید موهای سیاه و بلند داشته باشد برای گرفتن خوراکی های خوشمزه 
به جلوی در خانه همسایه ها می رود. شب یلدا در بولیوی، پرو و اکوادور؛ مردم این سه کشور برای شب یلدا 
یک رسم مشترک دارند و آن هم طناب پیچیدن دور خورشید است! آن ها برای اینکه دست شان به خورشید 
برسد به باالی کوه ها می روند تا در مراسمی نمادین خورشــید را بگیرند و آن را به سنگ ها ببینند و با این کار 
روزها را بلندتر کنند! یکی از نقاط باســتانی و معروف در پرو که برای طناب پیچی خورشید استفاده می شود، 

ارتفاعات ماچوپیچو است.

شب یلدا در آفریقا
در بین مراسم مختلفی که در این لیست برای تان تعریف کردیم شاید مهیج ترین آن ها جشنواره ای باشد که در 
مناطق غربی آفریقا برگزار می شود. این فستیوال لباس مخصوص و در عین حال عجیبی دارد که شبیه حیوانات 
و یا عناصری مثل شیطان و فرشته است. مردم در حالی که این لباس های بامزه تن شان است به خیابان ها 

می روند و با موسیقی نواختن خودشان را آماده آمدن فصل زمستان می کنند.

شب یلدا در روسیه

تعدادی از مردم روسیه یلدا را با نیایش و خوردن نان، پنیر و عسل می گذرانند. آن ها در طوالنی ترین شب سال 
خیابان ها را چراغانی کرده و برای هم کلوچه های خانگی درست  می کنند. 

»یلدا« آیینی به قدمت تاریخ کهن ایران

مفاد آراء
9/238 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2664 مورخ 1401/8/12 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 آقــای راه خدا  صفی خيرآبادی 
به شناسنامه شــماره 8 کدملی 6339797377  صادره فرزند خيراله در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 203/21 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 131 فرعی از 4483  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی 

و مع الواسطه از طرف آقای اسماعيل سخنوری )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29

م الف: 1420705  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/239 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2659 مورخ 1401/8/11 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهرا ضيائی چمگردانی 
به شناسنامه شماره 68 کدملی 1171095651  صادره فرزند نبی اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 108/07 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1027 
فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 2658 مورخ 1401/8/11 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای کمال براهيمی 
به شناسنامه شــماره 2265 کدملی 1283531380  صادره اصفهان فرزند رحمت اله  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 108/07 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 1027 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29

م الف: 1420781  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/240 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2573 مورخ 1401/8/5 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 محســن اخوان حريری به 
شناسنامه شــماره 71 کدملی 1287720765  صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ 
يکباب ســاختمان به مســاحت 123/80 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 84 و 83 و 
82  فرعی از 4485  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
 به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف خانم فردوس مهندس دســتگردی 

)مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 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: 1401/09/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29

م الف: 1421082  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/241 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003449 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی هاديان قهدريجانی فرزند  
غالمحسين  بشماره شناسنامه 24 صادره از قهدريجان  در يک باب ساختمان  به مساحت 
88 / 167 مترمربع پالک 745 فرعی از 385  اصلی واقع در قهدريجان که متقاضی خود 

مالک رسمی مشاعی است محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

م الف: 1428130 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

9/242 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2776 مورخ 1401/8/22 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم آتنا جمشيدی 
به شناسنامه شماره 1277304521 کدملی 1277304521  صادره اصفهان فرزند مهدی 
در دو دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 69/77 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 3268  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 2777 مورخ 1401/8/22 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم سميرا اثنا عشری به 
شناسنامه شماره 191 کدملی 5129974263  صادره دهاقان فرزند علی در دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 69/77 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3268  فرعی 
از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 2778 مورخ 1401/8/22 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت آقای عباس 
جمشيدی به شناسنامه شــماره 1276106645 کدملی 1276106645  صادره اصفهان 
فرزند مهدی در دو دانگ مشــاع از  ششــدانگ يکبــاب خانه به مســاحت 69/77 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 3268  فرعــی از 5000  اصلی واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 

انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

م الف: 1428547  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/243 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3162 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای منوچهر پاسيار شمس 
آبادی به شناسنامه شــماره 1 کدملی 4622376962  صادره شهرکرد فرزند خداکرم در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 163/53 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی 
از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب بيع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای اسماعيل ســخنوری دستگردی )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

م الف: 1428700  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/244 شــماره نامــه : 140185602024010652-1401/09/22 چون تحديد حدود 
ششــدانگ يک باب خانه پالک 4483/5129 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام اعظم کشــاورزيان صادق آبادی فرزند عبداله در جريان ثبت اســت و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1401/10/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را 
 اخذ و به اين اداره تســليم نماييد. تاريخ انتشــار: 1401/09/29 م الف: 1426168 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/245 شــماره نامــه : 140185602024010664-1401/09/22 چون تحديد حدود 
ششــدانگ يک باب خانه پالک 4483/4950 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای اســماعيل اکبری ســلمی فرزند هرمز  در جريان ثبت اســت و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 
15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1401/10/28 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در اين آگهی 
در محل حضــور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبــت معترضين ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی 
 گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. تاريخ انتشار: 1401/09/29 

م الف: 1426872 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
9/246 شماره نامه: 140185602210007358- 1401/09/26 نظر به اينکه به موجب رای 
شماره 140160302210001658- 1401/06/20 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکبابخانه بمساحت 92 متر مربع پالک 
ثبتی 289 فرعی از 99 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 99 اصلی مزبور واقع در بخش 6 
حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان، در مالکيت خانم طيبه زينلی کره به ش.ش 97 فرزند نجاتعلی 
مستقر گرديد و بلحاظ اينکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اوليه فاقد سابقه تحديد حدود می 
باشد لذا  به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 1401/10/24 ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين  و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديد حدود و فقط تا )30( روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، در غير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه می دهد. تاريخ انتشار: 1401/09/29

 م الف: 1428019 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان 

فقدان سند مالکیت
9/247 شماره نامه: 140185602015002883- 1401/09/24 نظر به اينکه خانم پروين 
مراديان فرزند نعمت اله  به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ســه دانگ مشاع از  ششدانگ يک واحد تجاری  
پالک 4168  فرعی از 107- اصلی واقع در زرين  شهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، 
ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 476944  صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام 
نشده و به علت جابجايی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت 
تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
 تسليم خواهد کرد. م الف: 1427423 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 زرين شهر) لنجان (
ابالغ

9/248 کارفرمای محترم شرکت الرک نوين  با کد تامين اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای مهدی عليرضايی ديزيچه  از 
کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و زيان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اســاس رای کميته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 1401/08/12 برگزار گرديده، با 
اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429360

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/249 کارفرمای محترم شرکت باســتيان صنعت اصفهان  با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای مهدی 
عليرضايی ديزيچه  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل سخت و زيان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )مکانيک( بر اساس رای کميته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 1401/08/12 برگزار 
گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429364

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 



سه شنبه 29  آذر  1401 /  25  جمادی االول  1444  /  20  دسامبر   2022 / شماره 3703 
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اعالم کرد:

 جایگزینی 25 درصد از چمن های اصفهان با گونه های
 سازگار با کم آبی

معاون محیط زیســت و خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: ۲۵ درصد چمن های شهر را به 
چمن های سازگار تغییر دادیم که ســال آینده پنج درصد دیگر به این میزان اضافه می شود و طبق 
برنامه ریزی تا ۱۰ سال آینده، این میزان به ۹۵ درصد می رسد.مهدی بقایی  در سومین برنامه شهرگاه 
»هم اندیشی دانشگاه و مدیریت شهر با موضوع خدمات شهری )پسماند(، اظهار کرد: فضای سبز 
شهر اصفهان ساالنه به ۵۶ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که این رقم در شرایط خشک سالی حداقل 
۳۶ میلیون مترمکعب اســت.وی افزود: این مقدار نیاز آبی که معادل ســه هزار لیتر بر ثانیه است 
باید از رودخانه زاینده رود، چاه های آب زیرزمینی و پساب شهری یا تصفیه پساب تامین شود که با 
توجه به شرایط فعلی رودخانه، این میزان آب قابل برداشت نیست. همچنین این میزان برداشت از 
آب های زیرزمینی امکان پذیر نیست و بنابراین بیشتر تمرکز بر استفاده از پساب شهری است که این 
مهم نیز در دستور کار قرار دارد.وی، تبدیل گونه های نیازمند به آب فراوان به گونه های کم مصرف را از 
اقدامات این معاونت دانست و گفت: ۲۵ درصد چمن های شهر را به چمن های سازگار تغییر دادیم 
که سال آینده پنج درصد دیگر به این میزان اضافه می شود و طبق برنامه ریزی تا ۱۰ سال آینده این 
میزان به ۹۵ درصد می رسد.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان، توزیع آب در 
شهر را از چالش های این حوزه برشمرد و افزود: هم اکنون پساب تصفیه شده برای آبیاری با تانکر در 
شهر توزیع می شود، پروژه رینگ انتقال آب در دست انجام است و ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: مصرف سوخت نیروگاه ها از تهران 

مدیریت می شود

سرنوشت سالمت اصفهان در دست  تصمیم گیران در تهران!
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: اســتمرار فعالیت نیروگاه ها به جهت ارتباط 
مستقیم آن با حوزه تامین انرژی در زمره تصمیمات ملی است و مصارف مازوت نیروگاه ها از تهران 
مدیریت می شود.منصور شیشــه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل استفاده از 
سوخت دوم توسط نیروگاه شــهید منتظری، اظهار کرد: حل این چالش، موضوعی چندوجهی و 
مستلزم همکاری، حمایت و پیگیری بخش های مختلف از جمله نمایندگان استان، سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت نیرو است.وی تصریح کرد: این معضل هرسال در نیمه دوم سال و با ورود 
به فصل سرما و پایداری و سکون هوا شــدت می یابدکه برنامه ریزی بلندمدت به منظور مدیریت 
وکنترل منابع آالینده ازجمله اقدامات به منظورکاهش آلودگی هواســت.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان پیگیری برنامه های بلندمدت درکنار تصمیمات کوتاه مدت را از جمله اقدامات 
صورت گرفته از مهرماه سال جاری درکارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا به منظورکاهش آلودگی 
هوای اصفهان بیان کرد و افزود: مراکز علمی پیش از این سهم منابع آالینده در بخش های مختلف 
صنعت، حمل و نقل و… را تعیین کرده اند و بدین لحاظ همه بخش های مرتبط با این منابع آالینده در 
موضوع آلودگی هوا مسئول هستند.وی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در هفته های اخیر 
در کشور افزود: ادامه این روند قطعا مشکالتی را درخصوص تامین انرژی در دیگر بخش های نیازمند 
به گاز از جمله نیروگاه ها ایجاد خواهد کرد.شیشه فروش گفت: ضمن تشدید پایش ها و اقدامات 
نظارتی بــه منظورکاهش فعالیت و یا توقف کامــل منابع آالینده هوا، از ماه هــا قبل پیگیری های 
متعددی به منظور پیشگیری از این اقدام انجام داده اند و این موضوع همچنان در دست پیگیری 
است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت اقدام موثر شرکت توانیر و شرکت ملی 
گاز در تامین سوخت گاز نیروگاه شــهید منتظری به منظور پیشگیری از مصرف مازوت تاکید کرد.

شیشه فروش افزود: باتوجه به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نظارت و اجرای 
قانون هوای پاک، الزم است این سازمان نیز در این خصوص اقدام کنند.

احداث کالنتری در حصه به کجا رسید؟

زمان و مکان، نامشخص!

چندروز قبل بود که شهردار اصفهان از احداث کالنتری در 
محله حصه خبر داد و با بیــان اینکه به لحاظ امنیتی و 
انتظامی مذاکراتی برای این محله انجام شد و احداث کالنتری در حصه 
در دستور کار اســت، گفت: در این محله افراد کارتن خواب برای اسکان 
مشکل داشتند،بنابراین محل اســکان آن ها توسط شهرداری آماده و 

تحویل دستگاه متولی شد تا این افراد به آنجا منتقل شوند.
حاال فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان هم درباره روند کنونی احداث 

کالنتری در محله حصه، توضیحاتی ارائه داده است.
سرهنگ حســین بســاطی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در پاسخ به 
درخواست برخی از ساکنان حصه مبنی بر احداث کالنتری در این محله، 
گفت: احداث کالنتری نیازمند اقدامی علمی، بررسی های همه جانبه، 
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز و دریافت مجوزهای قانونی از مبادی 
مربوطه است.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان البته به این موضوع 
اشاره کرده که »اختیار تاسیس کالنتری در دست استان نیست و درباره 
آن، در مرکز کشور تصمیم گیری می شود« و درعین حال اضافه کرد: با 
این حال فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیش از یک سال است که 
درخصوص احداث یک واحد انتظامی در این منطقه با شهرداری توافق 
کرده است.سرهنگ بساطی با بیان اینکه این توافق به گونه ای است که 

در راستای آن، یگان امداد یا پلیس های تخصصی به ویژه پلیس مبارزه 
با موادمخدر در واحد احداث شده مســتقر شوند، تصریح کرد: »درپی 
این توافق، مقرر شد شهرداری منطقه برای راه اندازی این واحد انتظامی، 
ساختمانی را در اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار دهد، 
اما تاکنون ساختمان مناسبی برای این منظور در اختیار این فرماندهی 
قرار نگرفته اســت. هنگامی که طبق توافق صورت گرفته، ســاختمان 
مناسب و مورد تایید کارشناسان انتظامی از سوی شهرداری تامین شود، 
پلیس بالفاصله نیروها و تجهیزات خود را در آن مستقر می کند و آماده 

ارائه خدمات به شهروندان خواهد بود.«
به گفته سرهنگ بساطی؛ درحال حاضر این منطقه تحت نظر کالنتری 
۲۶ زینبیه اســت و به طورمرتب واحد گشــتی این کالنتری در منطقه 
حصه به گشــت زنی می پردازند، پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان 
و پلیس اطالعات نیز هر هفته به اجرای طرح در این منطقه می پردازد 
که در پی اجرایی شدن طرح های مذکور، بســیاری از اراذل و اوباش و 

توزیع کنندگان موادمخدر، از این منطقه جمع آوری شده اند.
به هرحال سال هاست که شهروندان حصه از نبود کالنتری در این محله 
گالیه مند هســتند. امنیت، بخش جدایی ناپذیر شهرنشینی است که 

توسط نیروی انتظامی برقرار می شود.

 حصه در محدوده خدماتی شــهرداری منطقه ۱۴ واقع شده است؛ نام 
این محله به عنوان یکی از محله هایی که کیفیت زندگی مطلوبی ندارد، 
بر سر زبان هاست و می طلبد که دستگاه های ذی ربط همچون مدیریت 
شــهری، فرماندهی انتظامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد و بهزیستی به 

منظور ارتقای سطح کیفی آن گام بردارند.
با توجه به تاکید بر محله محوری در این دوره مدیریت شــهری و اینکه 
حصه شمالی یکی از محله هایی است که برای این موضوع انتخاب شده 
است، انتظار می رود شهرداری منطقه ۱۴ اصفهان، اقداماتی انجام دهد.

هرچند درحال حاضر این منطقه تحت نظر کالنتری ۲۶ زینبیه اســت؛ 
اما فاصله زیاد کالنتری ۲۶ زینبیه با محله حصه شمالی، این محله را به 
جوالنگاه خطرناکی برای ساکنان آن تبدیل کرده و وجود یک کالنتری 
در این محله ضروری است، چندی پیش نیز مدیر منطقه ۱۴ شهرداری 
قول راه اندازی آن را در این محله داده بود، اما تا االن میزان پیشروی آن 
اعالم نشده و زمان به بهره برداری از آن نیز مشخص نیست. در همین 
باره  سرهنگ ایوب گرامی، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان هم گفته که احداث کالنتری نیازمند اقدامی علمی و 
بررسی های همه جانبه، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز و دریافت 
مجوزهای قانونی از مبادی مربوطه است و این گونه نیست که بتوان در 

هر محله یک کالنتری راه اندازی کرد.
ســرهنگ گرامی اضافه کرد: فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیش 
از یک ســال اســت که در خصوص راه اندازی یک واحــد انتظامی در 
محله حصه با شهرداری توافق کرده است تا یگان امداد یا پلیس های 

تخصصی به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر در این واحد مستقر شود.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: به همین منظور مقرر شد شهرداری منطقه ۱۴ برای راه اندازی این 
واحد انتظامی، ســاختمانی را در اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان قــرار دهد، اما تاکنــون ســاختمان مناســبی در اختیار این 

فرماندهی قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: هر زمان که طبق توافق انجام شده ساختمان مناسب و 
مورد تایید کارشناسان انتظامی از سوی شهرداری تامین شود، پلیس 
بالفاصله نیروها و تجهیزات خود را در آن مســتقر می کند و آماده ارائه 
خدمات به شهروندان خواهد بود.سرهنگ گرامی با بیان اینکه یکی از 
بهترین وقف ها در راه خدا، وقف برای امنیت عمومی است، گفت: خیران 
شهر اصفهان در راستای انجام سنت حســنه وقف، چنانچه ساختمان 
مناسبی در این منطقه و قصد وقف آن در راه امنیت شهروندان را دارند، 
به شهرداری منطقه ۱۴ مراجعه کنند و مراحل قانونی آن را انجام دهند.

با مسئولان جامعه

ابالغ
9/250 کارفرمای محترم شرکت مهندسی کویر  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6960005766  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای ولی اله بهرامی کرکوندی  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )جوشکار- اســتادکار( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429397

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/251 کارفرمای محترم شرکت پارس آون  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6960006595  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای ولی اله بهرامی کرکوندی  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )مونتاژ کار- داربست بند( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف و ب سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429405

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/252 کارفرمای محترم شرکت همپای صنعت با کد تامین اجتماعی کارگاه 6960008745  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای ولی اله بهرامی کرکوندی  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده ) داربست بند( بر اســاس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 
آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه ب سخت و زیان آور شــناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429410

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/253 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570006875  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای اسمعیل محمدی   از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد 
درخواست نامبرده )نظافتچی خط تولید( بر اســاس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429357

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/254 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای امیر قلی 
جباری دیزیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کیسه گیر( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/28 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری

 می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 

 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429421
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/255 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای  علیرضا بهرامی دیزیچه  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429354

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/256 کارفرمای محترم شــرکت شــباهنگ ســریع  با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6570006110  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای علی احمدی 
ونهری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/05/20 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429355

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/257 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رســاند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای خســرو احمدی ونهری  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت خط تولید( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1395/07/10 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429349

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/258 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای مسعود مالکی   از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد 
درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین 
نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت 
آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در 
صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل ســخت و زیان آور واقع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گــردد.  م الف: 1429351

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/259 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای محمدرضا 
عباسی دیزیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کیسه گیر( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/06/10 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 

صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می 
باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429341

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/260 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهــان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا کاظمــی ونهری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )سرویســکار درجه 
2( بر اســاس رای کمیته بــدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/08/12 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در 
گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت 
 و مهلــت اعتراض بــه تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی بــه مــدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429347

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/261 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای علیرضا کاظمی ونهری از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )سرویسکار خط تولید( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429352

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/262 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای حسین بهرامی 
دیزیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429358

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/263 کارفرمای محترم شرکت باســتیان صنعت اصفهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مهدی کاظمی 
ونهری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429363

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/264 کارفرمای محترم شرکت باســتیان صنعت اصفهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای ابوذر مظاهری  
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشــاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 

شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429369

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/265 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای  عباس نوری از کارکنان آن 
کارگاه در کمیته بررسی مشــاغل سخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد 
درخواست نامبرده )جوشکار و مونتاژ کار( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1429377

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/266 کارفرمای محترم شــرکت  هماوا خدمات ســپاهان با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570007590  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای کریم 
غالمی حســن آبادی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )بارگیرخانه کنترل باند( بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/08/12 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابــالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی بــه مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل 
 تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1429385

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/267 کارفرمای محترم شــرکت متین آذرخش تهران  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6570008647  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای اسمعیل 
محمدی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور اســتان 
اصفهان مطرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده )نظافتچــی خط تولید( بر اســاس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان 
آور که در تاریــخ 1401/08/12 برگــزار گردیده، بــا اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابــالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی بــه مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل 
 تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1429387

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/268 کارفرمای محترم شرکت نیکان لنجان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6960008975  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای ولی اله بهرامی کرکوندی  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )برشکار( بر اســاس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین 
نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت 
آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در 
صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل ســخت و زیان آور واقع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گــردد.  م الف: 1429391

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 



فدراسیون فوتبال در تالش است هر چه سریع تر سیستم کمک داور ویدئویی را در استادیوم های ایران راه اندازی تا به کاهش اشتباهات داوران در بازی های لیگ برتر 
کمک کند.خداداد افشاریان،  رییس کمیته داوران در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی VAR در استادیوم های ایران به سایت فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به 
وسواس و فشاری که رییس فدراسیون فوتبال برای VAR دارد، همه پای کار هستند. ۱۴ نفر از مجموعه ای که درگیر VAR هستند که سه نفر از این عزیزان بچه هایی 
بودند که از شرکت مذکور برای VAR انتخاب شده بودند و فرصت زمانی برای هر موضوعی مشخص شد. می توانم بگویم برای عقد قرارداد با این شرکت هفت هشت 
روز کاری زمان گذاشتیم، چون پیچ و خم های قرارداد را بتوانیم جلو ببریم. دوستانی پای کار هستند از حقوقی، مالی، معامالت، فنی، داوری که امیدوارم این اتفاق 
بیفتد. این هفته هم مجموعه  ای بی اس که نماینده اش اینجاست از  سه الی چهار رشته ورزشی بازدید می کنند. در یک بازه زمانی وسایلی که الزم داریم و قرار است 
از خارج کشور برسد، پنج تا شش ورزشگاه را تجهیز می کنیم و تا ۴۰ روز دیگر که البته بستگی به رفتار هایی که فیفا با ما دارد، کالس آموزشی داوران را شروع می کنیم. 

داریم به سمت VAR می رویم و امیدوارم درکنار سازمان لیگ و باشگاه هایی که متقاضی هستند بتوانیم سریع به سر منزل مقصود برسیم.

VAR آخرین صحبت های رییس کمیته داوران در مورد
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هواداران »رونالدو« دست از سر دختر مراکشی برنمی دارند!
مادر دختری که رونالدو را مسخره کرده بود، از هواداران درخواست کرد که دست از سر دخترش بردارند.

ویدئویی از دختربچه ای مراکشی وایرال شد که پیامدهای بسیاری داشت. پس از حذف پرتغال به 
دست مراکش در مرحله یک چهارم نهایی، اشک های کریستیانو رونالدو جاری شد و ویدئوهای گریه 
کردن او در زمین مسابقه دست به دست چرخید. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی شروع به 
تمسخر فوق ستاره پرتغالی کردند، ولی ویدئویی که دختربچه مراکشی از خودش پست کرد وایرال 
شد.دختربچه در آن ویدئو به تمسخر رونالدو پرداخت و گفت: »پرتغال، فرودگاه آنجاست. رونالدو 
کجاست؟ او در ماشینش گریه می کند. بیچاره رونالدو.«ولی هواداران رونالدو به شدت از حرف های 
این دختر خشمگین شدند و شروع به انتقاد کردند، کار تا جایی باال گرفت که مادر دختربچه مجبور به 
انتشار پستی شد و از همه خواست دست از سر دخترش بردارند.مادر در این پست نوشت: »من مادر 
دختری هستم که به خاطر ویدئوی کریستیانو رونالدو مشهور شده. فقط می خواهم بگویم که دخترم به 
دلیل کامنت هایی که مردم برایش گذاشته اند شرایط روانی سختی را تحمل می کند، تا جایی که نه غذا 
می خورد و نه صحبت می کند. به شما اطمینان می دهم که دخترم قصد توهین به رونالدو را نداشت. او 
اصال چیزی از فوتبال نمی فهمد و فقط حرف هایی که از اطرافیان می شنید را تکرار کرد. او ۹ ساله است 
و فقط می خواست شادی خود را ابراز کند اما متاسفانه قربانی شبکه های اجتماعی شد.«به همین 
دلیل، مادر خواستار توقف آزار و اذیت هایی شد که خانواده اش را به شدت تحت فشار قرار داده است. او 
ادامه داد: »من از تمام هواداران رونالدو عذرخواهی می کنم. دخترم دارد سالمت روان خود را از دست 

می دهد. لطفا تصور کنید که او خواهر کوچک تر خودتان است و او را ببخشید.«
 

»دنی آلوس« خطاب به مسی: 

همه جهان تو را دوست دارد
بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل به قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ واکنش نشــان داد و این 
قهرمانی را به مسی دوســت صمیمی اش تبریک گفت.قهرمانی تیم ملی  فوتبال آرژانتین در جام 
جهانی ۲۰۲۲ به خاطر حضور مسی در این تیم بسیاری از جمله برزیلی ها را خوشحال کرده است. این 
بار نوبت به دنی آلوس، بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل رسید که قهرمانی آلبی سلسته را به مسی تبریک 
بگوید.آلوس که در جام جهانی ۲۰۲۲ تیم ملی فوتبال برزیل را همراهی کرد، در پیامی نوشت: اصال برایم 
مهم نیست که درباره من چه می گویند. مسی؛ همه دنیا تو را دوست دارد. فوتبال هم تو را دوست دارد. 
همه کسانی که به فوتبال عالقه دارند اکنون از قهرمانی تو خوشحال هستند و این لحظه را به تو تبریک 
می گویند. او در ادامه پیام خود نوشت: از این لحظه در کنار خانواده ات لذت ببر. به عنوان یک برزیلی 
و یک فرد از آمریکای جنوبی می خواهم بگویم که این قهرمانی فراتر از یک قهرمانی است. زنده باد 
فوتبال و زنده باد کسانی که به این رشته عالقه دارند. زنده باد مسی که همواره از خدا صحبت می کند.

دنی آلوس تنها برزیلی نیست که قهرمانی آرژانتین را به مسی تبریک گفت. رونالدو، پله و نیمار هم در 
پیام های جداگانه ای این قهرمانی را به آرژانتین و مسی تبریک گفتند.

 
رونالدو:

 بسیاری از برزیلی ها برای »مسی« دست زدند
اسطوره فوتبال برزیل بعد از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ به ستایش از مسی پرداخت و تاکید 
کرد که بسیاری از برزیلی ها برای این بازیکن دست زدند.ســرانجام مسی توانست به رویای خود با 
آرژانتین برسد و قهرمانی در جام جهانی را به دست آورد. مسی در دیدار فینال جام جهانی هم درخشید و 
برای آرژانتین دو گل به ثمر رساند تا بیشترین نقش را در قهرمانی تیمش داشته باشد. رونالدو، اسطوره 
فوتبال برزیل به قهرمانی آرژانتین در جام جهانی واکنش نشان داد و به ستایش از لیونل مسی پرداخت. 
او گفت: این پسر هر رقیبی را از سر راه برداشت و به گوشه انداخت. بســیاری از برزیلی ها را دیدم که 

نام مسی را فریاد زدند و او را تشویق کردند. آنها در این فینال دوست داشتند که مسی قهرمان شود.

تو باید خدای فوتبال باشی لئو؛

نوش جانت این جام، مسِی افسانه ای!

نــوش جانت کــه ایــن جام تــو را  پریا پارسادوست 
می خواســت لئو! قهرمانــی جهان 
برازنده ات که این جهان برای عاشقان فوتبال با تو ِسحرانگیزتر از 
هرزمان دیگری شد. لقب پرافتخارترین فوتبالیست تمام اعصار، 
تمام قد زینت بخش قامت زندگی ات باشــد که تو چیزی به این 
فوتبال بخشیدی که هیچ فوتبالیست دیگری نتوانست ببخشد. تو 
ما را عاشق تر کردی. تو برای نسِل ما مارادونا ندیده ها، یک معجزه 

بودی. اگر دست خدا مارادونا را به آسمان عشق رساند، 
خدا تو را بغل کرد و روی شانه های خودش گذاشت. تو 
 را بــه میلیاردها نفــری هدیــه داد که به عشــق بازی 
چشم نواز دلبرانه ات، جور دیگری عاشق فوتبال شدند 
 و پــای فوتبال ماندند تا باالخره در آســتانه یک شــب 
خاطــره انگیــز در دل روزگار تیــره و تار، همــراه با تو 
بغض شان شکســت وقتی آن جام لعنتی را باال بردی. 
 باالخــره جــام قهرمانی جهان به دســت تو رســید که 
الیق ترین بودی. تو که نابغه بودی و هستی مسی! فراتر 

از فوتبال؛ تو اسطوره ای شدی فراموش ناشدنی. 
و »گازتا دلو اســپرت« چقدر راســت و درست و دقیق 
نوشــت: تو باید خدای فوتبال باشی لئو. در فوتبال، این 
فیزیک و قد و قامت فقط زمانی می تواند کافی باشــد 
که ســری مانند هنرمنــد و دو پا مانند خــدای فوتبال 

داشته باشی.
و صبر دقیقا همان چیزی بود که هم برای خودت و هم 
ما شیفتگان و تشنگان قهرمانی ات در جام جهانی به آن 
نیاز داشتیم. آن قدر صبر کردی و صبر کردیم تا سرانجام 
به غروب درخشــان و باشــکوه حرفه خودت رسیدی 
 و ما را هــم همراه با خــودت، به عرش عشــق و درکی 
وصف ناشدنی از لذت رســاندی. صدبار مردیم و دوباره 
زنده شــدیم پای آن صــد و چنددقیقــه ای که هجوم 

هیجان و هجمه ترس و استرس بود.
وقت قانونــی و اضافه و ضربات پنالتــی درنهایت ما را 
کشاند روی آن ســکوی زیبا در آن ورزشــگاهی که چه 

چشم نواز و زیبا آماده میزبانی از بزرگ ترین افتخار دوران فوتبال 
تو شده بود. »لوسیل« می خواست افتخار این لحظه باشکوه را با 

تمام توان به نام خود سند بزند. 
ما آن قدر صبر کردیم تا حتی کیلیان امباپه هم هتریک کند و بعد 
از حدود نیم قرن به اولین بازیکنی تبدیل شــود که در فینال جام 
جهانی هتریک می کرد. ما آرژانتین دوستاِن طرفدار تو که 36 سال 
برای تکرار تاریخ صبر کرده بودیم؛ آن شــب هم صبوری کردیم تا 

ســاعِت ثبِت ســنِد بهتریِن بازیکن تمام تاریخ به نام تو و دوباره 
قهرمان شدن آرژانتین.

 پایان دادن به طلسم 36 ســاله و ناکام نگذاشتن فوق ستاره از 
رســیدن به جام جهانی در آخرین تجربه اش در ایــن رقابت ها، 
انگیزه رقابت با تمــام توان تا پای جان بــرای قهرمانی جهان را با 
چنان شــدتی به همبازی هایت تزریق کرده بود که کیف کردیم از 
این آرژانتینی که می دیدیم؛ از آن فوتبال بی نقص نیمه اول و از آن 
سیوهای درخشان مارتینز که برای پایان حسرت تو، به آب 
و آتش زد. ما با دی ماریا گریه کردیم و با لبخند تو ســر به 
آسمان ساییدیم و این ها اغراق نیست؛ این معجزه فوتبال 

است؛ فوتبال که فراتر از زندگی است. 
یکشنبه شب، شــب پایان تمام صبرها و صبوری های تو و 
ما بود لئو! حاال بی شک بهتریِن تاریخ فوتبال هستی حتی 

شاید برای نسِل مارادونادیده ها! 
هشتمین توپ طال را هم که بگیری، دیگر دست نیافتنی تر 
از همیشه می توانی با خیال راحت در اندیشه پایان باشی و 
این پایان شاید با بازگشت به بارسلون رقم بخورد؛ به همان 
جایی که جهان ستاره شدن تو را شکل داد. به باشگاهی که 
از تو فوق ستاره ای ساخت تکرارنشدنی، فراموش نشدنی 

و ایستاده بر بلندای تاریخ افتخار و اعتبار فوتبال. 
و بی شک روزی که تو کفش هایت را آویزان کنی، دل مان 
 برایت تنگ مــی شــود؛ دل مــا و فوتبال بــرای تو تنگ 
می شود؛ بیشتر از هرکسی و هرچیزی در این فوتبال برای 
تو دلتنگ می شــویم که برای نســِل ما مارادونا ندیده ها، 

یک معجزه بودی.
پس نوش جانت که این جام تو را می خواست لئو! قهرمانی 
جهان برازنده ات که این جهان برای عاشــقان فوتبال با تو 
ِسحرانگیزتر از هرزمان دیگری شــد. لقب پرافتخارترین 
فوتبالیســت تمام اعصــار، تمام قد زینــت بخش قامت 
زندگی ات باشــد که تو چیزی به این فوتبال بخشیدی که 
هیچ فوتبالیست دیگری نتوانست ببخشد. تو ما را عاشق تر 

کردی لئومسی افسانه ای. 

خبر روز

واکنش فتح ا...زاده به خروج »لوکادیا«:

 با پرسپولیس نمی شود شوخی کرد
ایلنا نوشت: مدیر عامل باشگاه اســتقالل در واکنش به اینکه بعضی معتقدند با خروج لوکادیا، 

خیال استقالل راحت می شود، عنوان کرد: نه اصال اینطور نیست.
علی فتح ا... زاده، پیرامون قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ اظهار داشت: مسی جام جهانی 
خود را به خوبی پشت سر بگذارد و نشان داد خواستن، توانســتن است. با این وضعیتی که دارد 
تمام تالشش را کرد. یک سال بود که مسی کیفیت خیلی زیادی نداشت و بازی خوبی ارائه نمی 

داد؛ اما در جام جهانی درخشید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با تماشای میزبانی قطر در جام جهانی حسرت نکشیدید، تصریح 
کرد: نه تنها من بلکه جهان باید حســرت این میزبانی را بخورد. چرا که یک کشور آسیایی به این 
خوبی و با این کیفیت برگزاری جام جهانی را مدیریت کرد. نشــان داد ســطح مدیریت در آسیا 

خیلی باالست.
مدیرعامل استقالل درباره برگزاری دربی پایتخت بدون حضور تماشاگران عنوان کرد: به هر حال 
من استقالل و بازی را با تماشاگر دوست دارم. چون تماشــاگران حضور ندارند شاید من هم به 

ورزشگاه نروم و از خانه بازی را تماشا کنم.
فتح ا... زاده درباره شرایط استقالل در دربی گفت: شرایط استقالل خوب است و پول هم رسید.

بچه ها خوب تالش و تمریــن می کنند تا بهتریــن نتیجه ممکن را در دربی کســب کنند.وی در 
پاســخ به اینکه آیا در صورت پیروزی استقالل، به آبی پوشــان پاداش می دهد، عنوان کرد: بله، 
برای برد این مســابقه حتما پاداش تعیین می کنیم.مدیرعامل اســتقالل درباره اینکه آیا برای 
برد استقاللی ها پاداش تعیین شــده اســت، گفت: نمی دانم چه نتیجه ای کسب می شود؛ اما 
کیفیت بازی تیم ما باالست امیدوارم با دست پر از زمین خارج شــوند.فتح ا... زاده در واکنش 
به اینکه بعضی معقتدند با خروج لوکادیا، خیال اســتقالل راحت می شــود، عنوان کرد: نه اصال 
 اینطور نیست. پرسپولیس تیم بسیار قوی اســت و یک رقیب جدی برای ما محسوب می شود.

 اصال نمی شــود با این تیم شــوخی کرد.تیم ما باید با تمام قدرت برای خوشحالی هواداران در 
زمین حاضر شود.

 

استوری جنجالی همسر »لوکادیا«؛ او واقعا بیمار است؟!
تصمیم عجیب مهاجم پرسپولیس شوک بزرگی به این تیم وارد کرده است.باشگاه پرسپولیس 
با انتشار یک بیانیه عجیب اعالم کرد یورگن لوکادیا به دلیل مشکل بیماری همسرش ایران را به 

مقصد هلند ترک کرد. 
با این حال همســر مهاجم هلندی پرســپولیس کمی پیش از بیانیه این باشگاه یک استوری از 

خودش منتشر کرده بود که در آن شرایط خوبی داشت و به نظر نمی رسید بیماری داشته باشد.
با توجه به استوری همســر مهاجم هلندی و اصرار شدید او به ترک تهران به نظر می رسد مشکلی 
غیر از بیماری و مســائل خانوادگــی عامل این اتفاق باشــد.این اتفاق در شــرایطی رخ داده که 
پرسپولیس امروز باید در دربی تهران به مصاف اســتقالل برود و شرایط لوکادیا اردوی قرمزها را 
تحت الشعاع قرار داده است. گل محمدی با توجه به مصدومیت شیخ دیاباته و شرایط لوکادیا تنها 

مهدی عبدی و حامد پاکدل را برای خط حمله در اختیار دارد.

واکنش کنایه آمیز گوینده شبکه خبر به عبای »مسی«
پیمان اســدیان، گوینده شــبکه خبر در واکنش به میزبانی قطر و عبای عربی مســی نوشت: با 
وجود تمام شائبه ها کشــور کوچک قطر جام جهانی را به بهترین شــکل برگزار کرد و در آخر هم 
 لباس عربی را بر تن بهترین باریکن جام کرد تا به خیلی ها نشــان دهــد به جای تحمل می توان

 تحمیل کرد!

مستطیل سبز

مدیرتیم های وزنه برداری:

از دنیا عقب افتاده ایم
مدیرتیم های وزنه برداری توضیحاتی را در مورد 
عملکرد تیم زنان و مردان ایــران در قهرمانی 
جهان ۲۰۲۲ بیان کرد و گفت: ما محکوم هستیم 

در هر مسابقه بهتر باشیم.
کوروش باقری در گفت  و گو با ایسنا درباره ی 
عملکرد تیم ملی زنان ایران در مسابقات وزنه 
برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۲ بیان کرد: هدف 
ما در قهرمانی جهان ارتقای رکــورد بود و نیم 
نگاهی هم به کسب سهمیه المپیک داشتیم. 
پروسه افزایش رکورد این است که در تمرینات 
و  رکوردگیری های قبل از مسابقه، این افزایش 
رکورد را شــکل دهیم. راجع بــه دختران ما به 
خوبی این اتفاق افتاد و افزایش رکورد داشتند. 
این درست است که من از نتایج راضی نیستم 
و انتظارم بیشــتر از این بود؛ اما شرایطی هم 
وجود داشــت که از کنترل ما خارج بود.مدیر 
تیم های ملی در مورد اینکه انتظار از تیم مردان 
کسب بیشــتر از یک مدال مجموع قهرمانی 
جهان بود که محقق نشد، گفت: طبیعتا همین 
است و انتظار از تیم ایران باالست. تیمی که در 
رده بندی امتیازی هفتــم و در مدالی نهم می 
شود آن تیمی نیســت که جامعه ورزش وزنه 
برداری ایران از آن انتظار داشــته باشد ولی ما 
باید ببینیم چه چیزی داشــتیم و چه چیزی 
از وزنه برداری ما مانده اســت. همان روزهای 
اول هم گفتم که وضعیــت وزنه برداری خیلی 
بحرانی تر از آن چیزی است که فکرش را کنید. 
افرادی که در قهرمانی جهان شــرکت کردند، 
همه شانس مدال داشتند. شاید اگر مسابقه 
مصطفی جوادی و حافظ قشــقایی یکی، دو 
روز دیرتر بود شــرایط برای آنها فرق می کرد و 
جوادی می توانست مدال مجموع بگیرد.وی 
ادامه داد: کیانوش رســتمی خودش تمرین 
می کرد و با توجه به سن و سالش و نسبت به 
سال های گذشته، وزنه های بدی برای شروع 
کارش نزد و مــدال نقره یک ضــرب گرفت. 
البته به نظر من برای کسی که عنوان قهرمانی 
جهان، نقره و طالی المپیک را دارد این نتیجه 
قانع کننده نیســت؛ اما با توجه به رویه ای که 
کیانوش رستمی داشته، شــروع کارش رو به 

رشد بوده است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویری از 
مسی برای هزار 

بار دیده شدن
مســی، قهرمانی در جام 
جهانــی را در کنــار هــم 
تیمی ها و خانواده اش که 
از روی ســکوها به زمین 

آمدند، جشن گرفت. 

ورزش سه نوشت: تا لحظه نگارش این مطلب، هنوز 
داور  بازی استقالل و پرسپولیس به صورت رسمی 
اعالم نشده اما با این شرایط اخبار غیررسمی حاکی 
از این است محمدحسین زاهدی فرد برای قضاوت 

شهرآورد پایتخت انتخاب شده است.
در همین خصوص با علی خســروی، عضو کمیته 
داوران فدراســیون فوتبال، تماس گرفتیم و از او در 
خصوص این مسئله ســوال کردیم که او در پاسخ 
گفت: نه، جلسه ای برگزار شده و نه با من مشورتی 
شده اســت اما در حال حاضر سه روز است که همه 
ما می دانیم که مارسینیاک داور فینال جام جهانی 
است؛ بازی پرسپولیس و استقالل که از فینال جام 
جهانی مهم تر نیست. اگر مهم تر است به ما بگویند 
که فینال جام جهانی را نگاه نکنیم و ســالی دو بار 

بازی پرســپولیس و اســتقالل را ببینیم. از قدیم 
گفته اند شترسواری دوال دوال نمی شود؛ چه اشکالی 

دارد که داور دربی از هفته قبل اعالم شود؟
وی در خصــوص اخبــاری کــه در مــورد انتخاب 
محمدحسین زاهدی فرد برای قضاوت دربی شنیده 
می شــود، بیان کرد: طی چند  روز اخیر خبرنگاران 
زیادی با من تماس گرفتند و گفتند به عنوان عضو 
کمیته داوران در مورد داور دربــی، اطالعی داری؟ 
گفتم خیر. اما االن می گویم از قول من بزنید داور 
زاهدی فرد است. با توجه به اینکه اکثر رسانه ها هم 
این خبر را اعالم کرده اند، احساس من هم این است 

که داور بازی ایشان است.
خســروی در ادامه توضیح داد: این بازی با ســایر 
مسابقات چه فرقی دارد؟ خود ما و کمیته داوران این 

بازی را حساس می کنیم . االن هفته دوازدهم است 
و به همه داوران از پنجشنبه شب اعالم شده تا بلیت 
بگیرند و قطعا به آقای زاهدی فرد هم اعالم شــده 
است. مگر می شود تا االن به داور دربی اعالم نشده 
باشــد؟ زمانی که به داور هفت مسابقه اعالم شده، 
به داور دربی اعالم نمی شــود؟ این رفتارها عادات 
اشتباهی است که ما داریم. باید این لوس بازی ها را 
کنار بگذاریم و حقیقت گرا باشیم و زمانی که اتفاقی 

رخ می دهد، واقعیت را بگوییم.

حرف های عجیب »خسروی« درباره انتخاب داور دربی!
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رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر خبر داد:

باغ غدیر کوچک در راه »سودان«
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه یک 
فضای سبز ۴.۵ هکتاری در سودان احداث خواهد شد، گفت: این فضای سبز در اشل کوچک باغ 
غدیر خیابان عالمه امینی سمت شمال شهر اصفهان احداث خواهد شد.مجید نادراالصلی اظهار 
کرد: کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شــهر اصفهان با توجه به موضوع 
مهم مناطق کم برخوردار و با نگاه به مناطق حاشیه ای و لزوم توجه به ارائه امکانات به این مناطق 

تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: برای موضوع محله محوری ســال ۱۴۰۱، دو محله در هر یک از مناطق پانزده گانه 
انتخاب شــد و بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان بــرای پروژه های محله محور بودجه تصویب شــد که 
پیش بینی می شود تا بیش از ۷۵ درصد از آن محقق و پروژه های در سطح این محله ها اجرا شود.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
رفع گلوگاه های محلی، بهسازی زیرساخت ها و معابر محالت، از جمله پروژه های محله محوری 
در سطح محله های سی گانه شهر اســت.وی تاکید کرد: تقاطع غیرهمســطح آیت ا... غفاری با 
حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار، تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار در ورودی اصفهان با حدود 
۸۵ میلیارد تومان اعتبار، پروژه احداث ادامه خیابان عاشــق اصفهانی شرقی تا اتوبان فرودگاه 
برای رفع مشکل چندین ساله شهروندان، آزادسازی گلوگاه شهید مفتح در محله ارزنان و دارک 
و اجرای آســفالت در مناطق محروم به ارزش ۱۲ میلیارد تومان از جمله پروژه های در نظر گرفته 
شده برای رفع مشکالت مناطق کم برخوردار است که تا پایان سال تکمیل خواهد شد.نادراالصلی 
تصریح کرد: برای ســاماندهی میدان عروج )فلکه شش راه( نیز یک پروژه در نظر گرفته شده که 
در مرحله اجرای آسفالت است.وی با بیان اینکه یک فضای سبز ۴.۵ هکتاری در سودان احداث 
خواهد شد، گفت: این فضای سبز در اشل کوچک باغ غدیر خیابان عالمه امینی، در شمال اصفهان 

احداث خواهد شد.
 

ساماندهی و بهسازی بوستان های محلی در منطقه 5 
اصفهان

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهــان گفت: به دنبال ارتقــای کیفیت زندگی و افزایش ســرانه 
مطلوب فضای سبز، بوســتان های محلی بهسازی و ســاماندهی می شود.حسین کارگر با بیان 
اینکه افزایش سرانه فضای ســبز منطقه در اولویت برنامه ها منطقه پنج شهرداری اصفهان قرار 
دارد، اظهار کرد: به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش ســرانه مطلوب فضای ســبز و رضایت 
شهروندان، بوستان های محلی بهسازی و ساماندهی می شــود.وی تصریح کرد: بوستان ها در 
افزایش حس تعلق به مکان زندگی و همدلی بیشتر شهروندان با مدیریت شهری تاثیرگذار است.

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان افزود: این منطقه ضمن بازبینی و طراحی جدید قطعات با 
کاشت گونه های سازگار با شرایط محیطی خاکی و منابع آبی، اقدامات موثری را در ایجاد طراوت، 
شادابی، جذابیت های بصری و چشم نواز شهری در سطح منطقه انجام داده است.وی ادامه داد: 
در این راستا کاشت درختان پالم و واکاوی درختان و درختچه های برگ بو، نارون، زیتون، خرزهره، 

زیتون تلخ )ملیا(، نسترن، رز، زرشک انجام شده است.
کارگر با تاکید بر اهمیت کاشت نشــاءهای رنگارنگ فصلی در ایجاد جاذبه بصری زیبا در فضای 
سبز شهری گفت: همزمان با فصل پاییز و به منظور توسعه و تنوع فضای سبز نیز گونه های مختلف 
گل های فصلی و زینتی در میدان ها، بوستان ها، رمپ ها، بلوارها و حاشیه خیابان ها سطح منطقه 
کاشته شد.وی ادامه داد: در این فعالیت ضمن آبیاری، هوادهی، محلول پاشی، تغذیه درختان، 
مالچ پاشی علف های هرز، حذف شاخه های خشــک درختان و فرم دهی درختان و درختچه ها 

نیز انجام می شود.

هویت اصفهان، زیر تیغ وندالیسم؛

روزی روزگاری سی و سه پل، بدون خط و خش و خشم!

دیوارنویسی روی بناهای تاریخی به ویژه پل های تاریخی 
اصفهان موضوعی اســت که متاسفانه مدت هاست تکرار 
می شود، اما این روزها برای ازبین بردن آثار وندال های میراث فرهنگی روی 
سی وسه پل از شــیوه ای استفاده شــده که در نوع خود، وندالیسم دیگری 
اســت!اگر به سی وســه پل ســری بزنید در جای جای آن متوجه ریختن 
رنگ های مختلف و به ویژه رنگ زرد بدنه این بنا خواهید شد که برای ازبین 
بردن دیوارنویســی های روی پل استفاده شــده اســت! اگرچه موضوع 
وندالیسم بناهای تاریخی ازجمله دیوارنویسی روی آن ها، مسئله ای ناپسند 
و مورد نکوهش است، اما مسئله اینجاست که متولی مرمت و حفاظت از 
پل های تاریخی اصفهان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســت. این درحالی اســت که به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، پاک سازی های اخیر 
که البته باید آن ها را وندالیســم دیگری نامید توسط شهرداری اصفهان و 
بخش خدمات شــهری این نهاد و بدون هماهنگی با کارشناسان مرمتی 
میراث فرهنگی انجام شده است!شهرام امیری، مدیر روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان در گفت وگو با 
ایسنا و با اشاره به معضل وندالیسم در پل های تاریخی شهر اصفهان، اظهار 
کرد: خوشبختانه یا متاسفانه سی وسه پل پر ترددترین پل عابر پیاده در شهر 
اصفهان است، یعنی هم، محور جنوب شهر را به شمال وصل کرده و هم میدان 
مرکزی شهر را به محور جنوب متصل می کند.وی افزود: سال هاست که از 

پل های تاریخی شهر اصفهان ازجمله پل خواجو و به ویژه سی وسه پل به عنوان 
معبر شهری استفاده می شود که هم حســن و هم عیب است. حسن آن 
ازاین جهت است که نشان می دهد این پل ها کارکرد خود را از دست نداده و 
همچنان به عنوان معبر شــهری مورداستفاده هســتند، اما عیب آن انواع 
وندالیسم است که در مورد آن ها اتفاق می افتد. متاسفانه وقتی از این پل ها 
زیاد استفاده می شود، معضالت و مشکالت بسیاری نیز برای آن ها به وجود 
می آید که همواره نیز وجود داشته است.امیری گفت: متاسفانه حفاظت از 
این پل ها تنها به عهده اداره کل میراث فرهنگی اســتان نیســت و بخش 
خدمات شهری شهرداری نیز روی آن کار می کنند. همین بحث، حساسیت 
نگهداری از این پل ها را افزایش می دهد و گاهی نظافت و پاک سازی پل های 
تاریخی آن طور که باید و شــاید دقت الزم را ندارد و حتی مــا بارها در این 
خصوص با دوستان معاونت خدمات شهری شهرداری صحبت کردیم.مدیر 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با بیان اینکه دیوارنویسی روی پل های تاریخی فقط مربوط به چند 
ماه اخیر نیست و این معضل سال هاست که وجود دارد، تصریح کرد: مشکل 
به االن ختم نمی شود و این مسئله در سال های گذشته نیز زیاد دیده می شد 
که در مورد سی وسه پل نیز بیشتر از پل خواجو است، چون در میدان مرکزی 
شهر واقع شده و زمانی که زاینده رود آب نداشته باشد در قسمت های زیرین 
پل مشکل تردد و اتراق بعضی از شهروندان دیده می شود، به طوری که حتی 
برخی افرادی هم که در مناطق اطراف اصفهان ساکن هستند به این سو آمده 

و در قســمت های زیر این پل یا در پارک های اطــراف آن اتراق می کنند و 
به این ترتیب سی وسه پل به پناهگاهی برای بعضی از افرادی تبدیل می شود 
که جای خاصی برای اتراق چندساعته  خود ندارند.وی ادامه داد: متاسفانه 
در اتراق های قسمت های زیرین این پل ها به خصوص سی وسه پل انواع و 
اقسام موارد نادرست اخالقی را نیز می بینیم؛ ازجمله اینکه آنجا آتش روشن 
می کنند، سیگار می کشند، مواد مخدر ردوبدل می کنند، سفره پهن می کنند، 
پتو پهن می کننــد، در رواق ها آویزان می شــوند و باال و پاییــن می پرند، 
کارتن خواب ها در آنجا تجمع می کنند و یا متاسفانه از قسمت های زیرین پل 
به عنوان سرویس بهداشتی اســتفاده می کنند! حتی ایجاد جان پناه روی 
دهانه های سی وسه پل و پل خواجو که موردانتقاد بسیاری است نه تنها یکی 
از راهکارها برای حفاظت از جان گردشگران و به حداقل رساندن امکان سقوط 
مردم است، بلکه راهی برای جلوگیری از چنین معضل هایی در دهانه های 
فوقانی نیز به شمار می رود.امیری با ابراز تاسف از اینکه معضالت بسیاری 
روی پل های تاریخی به خصوص سی وسه پل وجود دارد که هنوز در این موارد 
راهکار مشخصی ارائه نشده و باید درباره آن ها به طور ویژه فکر کرد، گفت: یکی 
از بهترین راهکارها این اســت که این پل ها کامال بسته شــود که البته این 
موضوع هم شدنی نیست، چراکه اگر پل ها را به روی مردم ببندیم به دلیل 
خاطــره جمعی مردم و مســئله گردشــگری، موجب ایجــاد پدیده های 
ناخوشایند اجتماعی می شود. از سوی دیگر کنترل دائمی پل ها نیز ممکن 
نیســت.مدیر روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: برای رفع معضل های موجود در پل های 
تاریخی به ویژه سی وســه پل و پل خواجو باید بافت جامعه شناســی شهر 
اصفهان و محیط های پیرامون آن را اســتخراج کرد، کارکرد پل ها را مجددا 
بازنگری کرده و در مورد حفاظت آن ها بررسی جامع و کاملی انجام داد. در این 
خصوص یک  نهاد به تنهایی نمی تواند در این خصوص اقدام حفاظتی انجام 
دهد، چراکه مثال پل هــای تاریخی به طور کامل در اختیــار اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان قرار ندارند و ۲۴ ســاعته به عنوان معبر شهری استفاده 
می شوند.امیری اضافه کرد: حتی در ایام کرونا گاهی این پل ها بسته شدند، 
ولی در بسیاری موارد مردم به نوارهای منع عبور هم توجهی نمی کردند و از 
روی پل ها رفت وآمد می کردند؛ ازاین رو بخش مهمی از این معضل به دلیل 
انجام نشدن اقدامات فرهنگی است، یعنی در مورد پل ها مانند سایر بناهای 
تاریخی روی مباحث فرهنگی کار نشده و هرچند که دیوارنویسی روی پل های 
تاریخی در سال های اخیر کمتر شده، ولی متاسفانه به صفر نرسیده است؛ 
ضمن اینکه بافت جمعیتی شــهر اصفهان و پیرامون آن متاســفانه بافتی 
نامتجانس است.وی گفت: متاسفانه اخیرا بازهم روی پل ها دیوارنویسی 
انجام شده و با دستور شورای تامین، بخش خدمات شهری شهرداری، یک 
سطل رنگ روی آن ها ریخته است! از سویی دیگر با این تصور از رنگ زرد برای 
پوشاندن دیوارنویسی ها استفاده شده که به نوعی رنگ آجر است! اما همین 
رنگ از نوع روغنی است و جمع کردن و پاک کردن آن از روی آجرهای ۴۰۰ 
ساله مصیبت است و باعث خوردگی آن می شود! حتی در یک زمانی دیدم 
پاکبان های شهری، پل خواجو را با واتر جت می شستند! درحالی که با این 

شیوه، بندکشی های روی عرشه پل از بین می رود.

شهردار اصفهان گفت: طی یک سال گذشته موفق به 
خرید ۲۸۲ دستگاه اتوبوس شدیم که از این تعداد 
۱۷۵ دســتگاه با کمک حــدود ۷۰۰ میلیاردتومانی 
دولت خریداری شــد و به تدریج در حال تحویل به 
شهرداری است.علی قاسم زاده اظهار کرد: بر اساس 
مطالعــات انجام شــده ترافیک اصفهان نســبت 
به ســال ۱۳۹۸، ۲۵ درصد افزایش داشــته است، 
چراکه با توجه به شــیوع کرونا، شهروندان به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به جای استفاده از 
وسایل حمل ونقل عمومی، بیشــتر از وسیله نقلیه 

شخصی اســتفاده می کنند در این راستا افزایش 
تعداد خودرو در شهر و فرسودگی ناوگان حمل ونقل 
عمومی رخ داده است.وی ادامه داد: در سال های 
۹۵ _ ۹۶ تعداد اتوبوس های موجود در اصفهان هزار 
دستگاه بود، اما ابتدای فعالیت دوره ششم مدیریت 
شهری تنها ۶۰۰ دستگاه اتوبوس فعالیت می کرد و 
۴۰۰ دستگاه نیز زمین گیر شده بود.شهردار اصفهان 
با بیــان اینکه در ابتدای فعالیت مدیریت شــهری 
دوره ششم بسیاری از ناوگان اتوبوسرانی فرسوده 
شده و امکان استفاده از برخی اتوبوس ها نیز وجود 
نداشت، تصریح کرد: بسیاری از ناوگان اتوبوسرانی 
در سال های گذشته به دلیل کمبود قطعات آسیب 
دیده بود، اما به دلیل تحریم ها امکان تامین ناوگان 
جایگزین فراهم نبوده است، به همین دلیل تعداد 

زیــادی اتوبوس زمین گیــر و هیچ نــاوگان جدید 
جایگزین آن نشده بود، شاید منابع مالی اجاره آن را 
نمی داده است.قاسم زاده خاطرنشان کرد: طی چهار 
سال مدیریت قبلی شهر، ۱۷۵ اتوبوس خریداری و 
به ناوگان شهر اضافه شده بود، در واقع با این حداقل 
خرید ناوگان، با گورستانی از اتوبوس روبه رو بودیم.

شــهردار اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری کنونی 
نیز مصمم است امکان رفت و آمد با دوچرخه را برای 
شهروندان فراهم و امنیت سفر آنها را تامین کند که 
با مطالعه و دقت بیشــتری این کار انجام می شود.

وی با اشــاره مازوت سوزی پاالیشــگاه و نیروگاه 
گفت: مدیریت شهری نیز به این موضوع گالیه دارد 
و مطالبه گر اســت، بنابراین در این راستا مکاتباتی 

انجام دادیم و معترض بودیم.

شهردار:

معترض به مازوت سوزی در اصفهان هستیم

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری:

سایت تاکسی های فرسوده بازگشایی شد
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان از بازگشــایی سایت 
تاکسی های فرســوده خبر داد و گفت: تاکســیرانان می توانند با مراجعه با ســازمان تاکسیرانی 
در طرح نوســازی خودروهای فرسوده 
ثبت نام کنند.محمد پرورش در گفت وگو 
با خبرنــگار ایمنــا، اظهار کرد: ســایت 
نوسازی خودروهای فرسوده از ابتدای 
سال جاری مســدود بود و به دلیل نبود 
خــودروی جایگزین امــکان ثبت نام 

رانندگان وجود نداشت.
وی افزود: پس از پیگیری های بســیار 
از طریــق اتحادیه تاکســیرانی کشــور 
خــودروی ســمند ســورن جایگزین 
خودروی سمند و پژو شــد و از اداره اســتاندارد مجوز دریافت کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: همزمان طرح نوسازی در کل کشور به صورت 
خرید نقدی آغاز شده است و تاکسیرانان می توانند با مراجعه با سازمان تاکسیرانی در این طرح 
ثبت نام کنند.وی خاطرنشــان کرد: در این طرح خودروی سمند سورن با قیمت دو میلیارد و ۷۳۱ 

میلیون و ۷۶۵ هزار و ۶۰۷ ریال )۲.۷۳۱.۷۶۵.۶۰۷( در اختیار تاکسیرانان قرار خواهد گرفت.
پرورش افزود: یکی از اصلی ترین معضالت تاکســیرانان برای نوســازی تاکســی ها، تسهیالت 
ارزان قیمت است که هنوز شرایطی برای آنها ایجاد نشده و امیدواریم این شرایط در آینده تسهیل 
شود.وی با اشاره به روند نوســازی تاکســی ها گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو، رانندگان 
تاکسی بدون دریافت تسهیالت قادر به نوسازی خودرو خود نیســتند، این در حالی است که از ۹ 

هزار تاکسی موجود بیش از ۷۲۰۰ تاکسی فرسوده است.

رییس پلیس راهور استان خبرداد:
 افزایش 33 درصدی حوادث رانندگی درون شهری

 در اصفهان
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: حوادث رانندگی درون شــهری در استان اصفهان طی 

هشت ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به وضعیت تصادفات درون شهری استان اصفهان در امسال 

اظهار کرد: وضعیت تصادفات در اصفهان نگران کننده شده است.
وی با اشــاره به افزایش ۳۳ درصدی آمار تصادفات در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ابراز داشت: این میزان افزایش، بدون در نظر گرفتن سهم و نقش راه و خودرو که بسیار 
تاثیر گذار هستند، نشان دهنده خطای انسانی و نقش راننده به خصوص در معابر لغزنده و یخ زده 
است.رییس پلیس راهور استان اصفهان، مهم ترین راه پیشگیری از تصادفات دلخراش را رانندگی 
تدافعی و رعایت ســرعت مطمئنه اعالم کرد و گفت: تجربیات گذشــته گویای افزایش تصاعدی 
واژگونی ها و خروج وسایل نقلیه از جاده در فصل پاییز و زمستان، به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه 

و ناتوانی در کنترل وسیله  نقلیه، در میان رانندگان تهاجمی است.
وی اضافه کرد: اصول رانندگی تدافعی یعنی انجام تمام جوانب پیشگیرانه و منطقی در برابر بروز 
ســوانح و تصادفات رانندگی چه از جانب خودمان چه از جانب دیگران و امید داریم همه رانندگان 
با تغییر رویکرد از رانندگی تهاجمی به تدافعــی کمترین حوادث ترافیکی در فصول پیش رو را رقم 

بزنند.

با مسئولان

اخبار

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
سند توسعه گردشگری 

 مذهبی در اصفهان
 تدوین می شود

خبر روز

مدیــرکل اوقــاف وامور خیریه اســتان 
اصفهــان از تدویــن ســند توســعه 
گردشــگری بــا همــکاری اداره کل 
 میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشگری خبر داد.
حجت االســالم محمدحســین بلک در 
گفت وگو بــا خبرنــگار مهر با اشــاره به 
بازدید اســتاندار اصفهان و هیئت همراه 
از آســتان مقدس آقا علی عباس )ع( و 
پروژه های در دســتور کار ایــن امامزاده 
اظهار داشت: پس از این بازدید مصوبات 
خوبی در شورای اداری مشترک استان و 
شهرستان اردستان داشتیم.وی افزود: بر 
اساس این مصوبات قرار شد سند توسعه 
گردشــگری مذهبی با همکاری اداره کل 
اوقاف و امــور خیریــه و اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

تدوین شود.
مدیــرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه یکــی دیگر از 
گــذاری  مصوبــات شــورای اداری وا
زمین هــای بنیــاد مســکن بــه اداره 
کل اوقاف و امــور خیریه بــرای تکمیل 
زیرساخت هایی که ایجاد شده، بود، ادامه 
داد: در این زمینه باید توجه داشت که این 
زیرساخت ها قرار است با همکاری خیران 

ایجاد شود.
وی همچنین بــه تکمیل پروژه های نیمه 
تمام بنیاد مسکن در شهرستان اردستان 
اشــاره کرد و گفت: قرار شد این پروژه ها 
نیز به اوقاف بــرای تکمیل و بهره برداری 
واگــذار شــود.حجت االســالم بلک در 
خصوص سرمایه گذاری در بقاع متبرکه و 
همچنین جذب سرمایه برای پروژه های 
شهرســتان نطنز و اردســتان نیز تصریح 
کرد: قرار بر این شد تا اوقاف در این زمینه 

نیز همکاری الزم را داشته باشد.

عضو شورای شهر:

اقدامی عاجل برای ساماندهی متکدیان اصفهان انجام شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در چهارراه ها و معابر شاهد متکدیان، زنان و کودکان خردسال هستیم و وضعیت معیشت این افراد آزاردهنده است؛ 
در این راستا از شهرداری، اداره کل بهزیستی و خیریه ها درخواست می شود به داد این افراد و شهر اصفهان برسند.محمدرضا فالح  اظهار کرد: در چهارراه ها و 
معابر شاهد متکدیان، زنان و کودکان خردسال هستیم و وضعیت معیشت این افراد آزاردهنده است، در این راستا از شهرداری، اداره کل بهزیستی و خیریه ها 
درخواست می شود به داد این افراد و شهر اصفهان برسد و اینگونه نباشد که در چهارراه های این شهر شاهد حضور متکدیان باشیم. به نظر می رسد این افراد از 
سوی باندهای سازمان یافته در خیابان ها حضور پیدا می کنند که باید برای رفع این مشکل، اقدام عاجلی انجام شود.وی با بیان اینکه در اماکن پرتردد همچون 
خیابان آمادگاه که محل استقرار مطب های پزشکان است، سرویس بهداشتی وجود ندارد، گفت: وظیفه ایجاد این سرویس ها برعهده شهرداری است که باید 

نسبت به آن اقدام کرد؛ شهرداری در این زمینه می تواند یا خود اقدام کند یا از طریق مجتمع های درمانی این منطقه پیگیری الزم را انجام دهد.

 آگهی مزایده فروش یک دستگاه کامیون باری
 )خاور( )نوبت اول(

فرید شریعت زاده- شهردار شاپورآباد  م الف:1425781

شهرداری شاپورآباد به استناد صورت جلسه شــماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 

شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد دو دستگاه ماشــین آالت شهرداری 
شــاپورآباد را بشــرح زیر از طریــق آگهی مزایــده عمومی به فروش برســاند 
بنابراین از کلیــه متقاضیان دعوت می شــود جهت بازدید از مــوارد مزایده به 
شهرداری شاپورآباد و جهت دریافت اســناد مزایده و ارائه قیمت در مدت زمان 
 )www.setadiran.ir( تعیین شده به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

مراجعه نمایند.
۱- یکدستگاه کامیون باری )بنز( ال پی کا ۶۰۸ مدل سال ۱۳۷۰ به شماره  موتور 
۱۰۱۲۳۸۸۰ و شماره شاسی ۳۷۴۰۶۰۱۶۴۱۲۳۸۳ و ظرفیت ۶ تن را طبق قیمت 
پایه بر اساس نامه شــماره ۱/۳۴۰۲۵/۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری اســتان اصفهان ۳/۷۶۱/۴۶۷/۸۹۰ ریال و مالیات بر ارزش 

افزوده به مبلغ ۳۳۸/۵۳۲/۱۱۰ )جمعًا به مبلغ ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(

۲- متقاضیان باید قیمتهای پیشــنهادی خود را بر اســاس شــرایط مزایده تا 
پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با مراجعه به ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ارائه نمایند. 
ضمنا مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ می باشد.
۳- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۹ روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ با حضور 
کلیه اعضای کمیســیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شــرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع 

می باشد.
۴- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۵- هزینه کارشناســی، آگهی روزنامــه و کلیه هزینه های انتقال ســند برعهده 
برنده مزایده می باشد.

شهرداری شاپورآبادچاپ دوم
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رییس ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرکت فوالد مبارکه گفت: با توسعه 
زیرساخت ها در فوالد مبارکه، انعقاد قرارداد با 130 دانشگاه کشور و 100 برابر شدن 
بودجه تحقیق و توسعه از سال های گذشــته تا به امروز، فضا برای فعالیت های 
نوآوری و دانشی شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران آماده شده تا بتوانیم آینده 
بهتری برای خود و کلیه ذی نفعان شرکت مهیا کنیم.مسعود هراتیان به مناسبت 
هفته پژوهش در گفت وگو با خبرنگار ایراســین اظهار کــرد: امروز فوالد مبارکه 
از جمله شرکت های »دو سو توان« محسوب می شــود؛ به این معنی که هم در 
بهره برداری و هم در اکتشاف و پژوهش به حد بلوغ رسیده است. هر شرکت برای 
تعالی و رشد نیاز به »دو سو توان« شدن دارد بدین  معنی که برای پرواز و رسیدن به  
اوج توانایی ها به دو بال بلوغ در بهره برداری و بلوغ در قابلیت اکتشاف نیاز دارد که در 
نتیجه می تواند به اهداف خود در زمینه نوآوری، تولید و بهره برداری برسد.وی گفت: 
فوالد مبارکه در زمینه بهره برداری، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید، امروز 
در جایگاه ایده آل قرار دارد و با داشتن دانش بهره برداری از خطوط تولید و افزایش 
بهره وری در سطوح عالی قرار دارد. اما در سال های پس از بهره برداری، نیاز به کسب 
دانش در زمینه  های توســعه فناوری و نوآوری در همه ابعاد آن مانند نوآوری در 
محصول، خدمات، فرآیندها و حتی کســب و کار حس شده و امروز با  اقدامات 
زیرساختی و اجرایی در حال رسیدن به بلوغ کامل در زمینه قابلیت اکتشاف است.

رییس ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرکت فوالد مبارکه افزود: طی چند 
سال اخیر با دریافت بازخورد ارزیابی های سازمانی نظیر EFQM، Make، تعالی 
سازمانی و بسیاری از جوایز دیگر و همین طور بررسی و مطالعات وضعیت شرکت 
های پیشرو  در دنیا، برنامه ریزی های جدیدتری برای رسیدن به اهداف پژوهشی 
و نوآوری در دســتور کار قرار گرفت که یکی از اقدامات انجام شده، به روزرسانی 
ســند راهبردی تحقیق و توســعه قبلی، از مســئله محور بودن صرف، به سمت 
مسئله محوری، آینده محوری وایده محوری بود.وی خاطرنشان کرد: آینده نگاری، 
خالقیت و نوآوری، شاخصه های دیگری بود که در این زمینه به برنامه های در دست 
اقدام اضافه شد تا فعالیت های متنوع تری با هدف بزرگ ترعالوه بر فعالیت های 
قبلی صورت بگیرد. در این زمینه نهایتا با تاسیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری 
فوالد مبارکه به عنوان اقدامی استراتژیک در سازمان فرآیندهای نوآوری و دانشی 
از جنس توسعه قابلیت اکتشاف در شرکت در دست اقدام قرار گرفت.امروز بعد از 
گذشت نزدیک به دو سال از تاسیس شرکت  پشتیبانی و توسعه  فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه، فعالیت هایی هم راستا جهت حمایت از این استراتژی تعریف شده 
در حال انجام اســت که به طور مثال در واحد تحقیق و توسعه بخشی از تمرکز بر 

موضوع حمایت از پروژه های پژوهشی شــرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، 
مراکز تحقیقاتی و اســتارت اپ ها گذاشته شده اســت.وی تصریح کرد: بخش 
دیگر فعالیت ها بر انجام پروژه ها بر مبنای قراردادهای  باز پژوهشــی است که 
با عقد قرارداد با 130 دانشــگاه و مراکز تحقیقاتی مختلف، این پروژه ها در حال 
پیگیری است. البته سطح همکاری ها چه از نظر تعداد پروژه ها و چه از نظر میزان 
حمایت های مالی به دلیل توسعه وضعیت استارت اپی و دانش بنیان و همچنین 
استقبال پژوهشگران در حال افزایش است. به لطف خدا و حمایت مدیریت ارشد 
سازمان، در سال 1401 که به نام »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری 
شــده، با  حمایت جدی مدیر عامل محترم و معاون محتــرم تکنولوژی فضا ، 
فعالیت های پژوهشی و  دانش بنیان بیش از قبل شده و این فرصتی است اول 
برای شرکت فوالد مبارکه که از دانش و ایده های زیست بوم نوآوری خود بهره مند 
شود و سپس برای جامعه  پژوهشی و همه بازیگران زیست بوم نوآوری و دانش 
بنیان که ایده ها و طرح های خود را به شرکت فوالد مبارکه ارائه دهند تا ضمن بهره 
مندی از شرایط ایجاد شده موجب رشــد خود، صنعت و کل جامعه کشور شوند.

هراتیان تاکید کرد: در این زمینه فوالد مبارکه جهت تقویت زیست بوم نوآوری خود 
اقداماتی را در دست انجام دارد از جمله انعقاد قراردادهای باز پژوهشی با بسیاری 
از دانشگاه های سراسر کشور نظیر دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاه 
تهران، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، صنعتی شریف، 
خواجه نصیر، علم وصنعت، برخی دانشگاه های آزاد اسالمی و بسیاری از مراکز 
علمی و دانشگاه های دیگر، و به دنبال افزایش سطح همکاری ها در زمینه های 
علمی و پژوهشی با این مراکز اســت.وی عنوان کرد: البته عالوه بر قراردادهای 
پژوهشی باز، قراردادهای مشخصی نیز در موضوعات مختلف با این موسسات و 

مراکز علمی و دانشگاهی منعقد شده و در حال پیگیری است.

مدیر آبفای سمیرم از آغاز عملیات اجرایی طرح جهاد آبرسانی در منطقه وردشت 
شهرستان ســمیرم خبر داد.مجید صابری بیان کرد: با اجرای این طرح هشت 
روستا از آبرسانی پایدار بهره مند می شوند و شرایط کمی و کیفی آب شرب حدود 
32 روستا نیز بهبود می یابد. وی خاطرنشان کرد: این طرح در حدود 48 کیلومتر، 
با لوله هایی به قطرهای 75، 90 و 110 میلی متر اجرا خواهد شد که هم اکنون در 
حدود 500 متر آن حفاری شده است.مدیر آبفای سمیرم با بیان این که با اجرای 
طرح جهاد آبرسانی در شهرستان سمیرم 11108 نفر در 19 روستا از آب شرب پایدار 
بهره مند می شوند، تصریح کرد: این عملیات از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز و 
تاکنون در حدود 10 کیلومتر حفاری و لوله گذاری شده است.صابری خاطرنشان 
کرد: جهاد آبرسانی در شهرستان سمیرم با 129 کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال 
و شبکه توزیع آب، احداث 15 باب مخزن با ظرفیت 5500 متر مکعب ، دو ایستگاه 
پمپاژ و حفر و تجهیز سه حلقه چاه اجرایی می شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: در 

شهرستان سمیرم 100 روستا تحت پوشش خدمات شرکت آبفای این شهرستان 
قرار دارند که آبرسانی به 19 روستا به صورت سیار انجام می شود و با تحقق طرح 

جهاد آبرسانی، به آب شرب پایدار متصل خواهند شد.

رییس اداره هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
زمانی برنامه ریزی حمل و نقل می تواند در راســتای اهداف توسعه پایدار باشد که 
مطابق با خواسته ها و نیازهای افراد تدوین شود.آرش کریمی، رییس اداره هماهنگی 
حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه حمل ونقل جزو 
الینفک زندگی بشری است، اظهار داشت: همواره به این موضوع و زیرساخت های 
آن توجه شده و یکی از ستون های توســعه پایدار محسوب می شود.   وی افزود: در 
برنامه ریزی حمل ونقل مبحث سازگاری با شاخص های توسعه پایدار مدنظر قرار 
داده می شود و این سازگاری زمانی صورت می گیرد که خدشه کمتری به محیط زیست 
و طبیعت وارد کند.   وی با اشــاره به اینکه حمل و نقل پایدار در ارتباط با ســه بخش 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است، اذعان داشت: بخش اقتصادی شامل 
رشد مطلوب اقتصادی، حمایت از اقتصاد پویا و دستیابی به باالترین کارایی می شود.  
وی ادامه داد: بخش اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی برای گروه های مختلف و نسل ها 
و تامین دسترسی عادالنه برای مردم و کاالهایشان را شامل می شود همچنین بخش 
محیطی نیز محدود کردن عوارض زیست محیطی، بهره گیری از انرژی های تجدید 
پذیر و مصالح قابل بازیافت و کاهش اســتفاده از زمین را در بر می گیرد.  کریمی با 

بیان اینکه حمل و نقل پایدار به دنبال رســیدن و ایجاد تعادل بین این ســه بخش 
است، گفت: هدف در این حمل ونقل، افزایش کارایی و جابه جایی مسافر، کاالها و 
خدمات با حداقل مشکالت دسترسی است.   وی خاطرنشان کرد: توسعه حمل ونقل 
پیوسته در سطح اقتصادی کالن باعث افزایش رشد اقتصادی و بازدهی اجتماعی 
نسبت به سرمایه گذاری های خصوصی بوده است و در سطح خرد نیز بهبود حمل و 
نقل به کاهش هزینه های تولید و توزیع منجر شده که با توسعه فراگیر بازار، زمینه را 
برای پیدایش رقابت سالم افزایش داده است.   رییس اداره هماهنگی حمل و نقل 
اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان افزود: عالوه بر این تکامل زیرساخت های 
حمل و نقلی در مناطق شهری به افزایش کارایی و بازدهی نیروی کار و سرمایه منجر 
می شود.  وی بیان داشت: برای رسیدن به توسعه پایدار در برنامه ریزی حمل و نقل 
نیاز به سرمایه گذاری الزم، متناسب و برنامه ریزی های دقیق است همچنین در جهت 
نیل به این هدف می بایست به حمل و نقل غیر موتوری و پیاده از جنبه های مختلف 
توجه ویژه شود.  کریمی ادامه داد: بخش های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، 
زیست محیطی نیز حائز اهمیت است چرا که باعث افزایش کارایی، بهبود کیفیت کارها، 

افزایش بهره وری اقتصادی، ایجاد آرامش و راحتی افراد می شود.  

رییس ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرکت فوالد مبارکه:
 افزایش ۱۰۰ برابری سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای توسعه

 فعالیت های پژوهشی در کشور

آغاز عملیات طرح جهاد آبرسانی در منطقه وردشت شهرستان سمیرم

رییس اداره هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

ضرورت تطابق برنامه های حمل ونقل با توسعه پایدار و نیازها

منبع: بازار 
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