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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی اصفهان خبرداد: برف و یخبندان در راه اصفهان؛

شاید باران با ترانه بزند بر بام خانه!

رییس شورای استان می گوید حق 
اصفهان در پرداخت عوارض آالیندگی 

نادیده گرفته شده است؛

حقی که به حق دار 
نرسیده است

واکاوی تقابل سپاهان و ملوان؛ فرصت سوزی زردپوشان
 وقتی »فرصت سوزی«
 تخصص سپاهان است!
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معاون  شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

 پرش سه گام معاونت شهرسازی
 برای آموزش اصنو

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
شرکت نفت، مانع مازوت سوزی 

نیروگاه برق در  اصفهان شود

 منطقی هست؟ نیست؟!
 در باب منافع و مضرات صادرات برنج ایرانی؛

آزادراه ها و بزرگراه ها 
مکان مناسبی برای 

گرم کردن موتور 
خودرو نیست

تعطیلی برخی از 
شرکت های صنعتی 
 برای کاهش مصرف

 گاز است

مصرف گاز صنایع 
بزرگ اصفهان 

محدود شد
 کم آبی و آفت، مقصران اصلی افزایش
 بی سابقه قیمت آجیل در اصفهان!
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  

ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول

حفظ آب حفظ زندگی است

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401– 4- 282
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی 

کاروگیت كوپلر سرخود در قطر  200 میلیمتر
1.131.000.000جاری 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/10/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/18

   W WW.abfaesfahan.irمحل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

6



پنجشنبه 01  دی  1401 /  27  جمادی االول  1444  /  22  دسامبر   2022 / شماره 3705 

مسمومیت با مونوکسید کربن، این بار در نایین
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت در پی استفاده 
 CO از زغال برای گرم کردن اتاق در نایین خبر داد.عباس عابدی گفت: حادثه مســمومیت با گاز
به علت اســتفاده از زغال برای گرم کردن اتاق، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: 
این حادثه در کشتارگاه مرغ جاده نایین رخ داد و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه 
اعزام شد. مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان افزود: یک مرد 
 ۳۰ ساله در پی این حادثه مســموم و برای دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان فارابی 

منتقل شد.
 

کاهش میزان سرقت در شهرستان برخوار
میزان سرقت از منازل، خودرو، احشام و قاپ زنی در شهرستان برخوار کاهش یافته است.فرمانده 
انتظامی استان اصفهان در بازدید از نمایشگاه کشفیات فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار با اشاره 
به دستگیری سه سارق موتور ســیکلت با زورگیری در محور اتوبان معلم در محور اصفهان – تهران 
گفت: در راستای سرقت دوچرخه هم ۴ سارق و یک مالخر دستگیر و به ۶۰ فقره سرقت دوچرخه 
در برخوار، شاهین شهرو اصفهان اعتراف کرده اند.سردار محمد رضا میر حیدری افزود: یک باند ۵ 
نفره سارق و مالخر سرقت موتورسیکلت در شهرستان های برخوار و شاهین شهر و میمه دستگیر و 

به ۶ فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف کرده اند.
 

توقیف محموله 40 کیلوگرمی حشیش در شهرضا
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از دســتگیری دو قاچاقچی مواد افیونی و کشف ۴۰ کیلوگرم 
حشیش در شهرضا خبر داد.سرهنگ سهراب قرقانی گفت: ماموران واحد گشت انتظامی پاسگاه 
هونجان حین گشت زنی در حوزه ماموریتی خود به دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پراید 
که با پالک های مخدوش در حال تردد بودند، مشکوک و به آن ها دستور توقف دادند که رانندگان هر 
دو خودرو بدون توجه به دستور ایست ماموران اقدام به فرار کردند.وی افزود: ماموران با همکاری 
نیرو های یگان تکاوری، خودروی متهمان را تعقیب کرده و در یک اقدام سریع و به هنگام آن ها را 

متوقف و در بازرسی به عمل آمده ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.
 

کشف 4 قبضه سالح جنگی و شکاری غیر مجاز در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۲ قبضه اسلحه جنگی و ۲ قبضه سالح شورشی غیر 
مجاز در عملیات ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با اشرافیت و هوشمندی باالی خود از نگهداری 
سالح غیرمجاز توسط تعدادی از شــهروندان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: 
ماموران پس از شناسایی محل های نگهداری سالح ها با اخذ مجوز از مرجع قضایی این محل ها را 
مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات ۲ قبضه اسلحه جنگی و ۲ قبضه اسلحه شورشی 

غیر مجاز کشف شد.

وقوع زلزله 3.5 ریشتری در خور و بیابانک
وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری در خور و بیابانک خســارتی نداشت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفت: صبح دیروز  زلزله ای ۳.۵ ریشتری در خور و بیابانک در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ 
داده است. منصور شیشه فروش افزود: با بررسی به عمل آمده از این منطقه خسارتی گزارش نشده 

است.شهرستان خورو بیابانک در فاصله ۴۲۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.

رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع(:

چادگان نسبت به جمعیت باالترین آمارسوختگی را  دارد

رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موســی کاظم )ع( اصفهان 
گفت: ۲۰ درصد از بیمارانی که دارای ســوختگی باالی ۴۰ تا ۵۰ درصد 

هستند، جان خود را از دست می دهند.
علی اکبر جنگجو  اظهار کرد: در ســال گذشــته بیش از ۲۶ هزار نفر به 
بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان به عنوان تنها بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی درمان ســوختگی مراجعه کردند که بالغ بر ۶۰ درصد 
بیماران از استان اصفهان و ۴۰ درصد از سایر استان ها از جمله لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، خوزســتان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشــاه، 

کردستان، مرکزی، هرمزگان، فارس، ایالم، کرمان و قم است.
وی بیان داشت: اگرچه ۲۵ درصد ابتال به سوختگی را در زنان داریم، اما 
عوارض و آسیب های درازمدت سوختگی در آن ها بیش از مردان است 
که به دلیل تماس بیشتر آقایان با مواد شیمیایی و صنعتی شاهد ابتالی 

۷۵ درصدی سوختگی درآن ها هستیم.
رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع( تصریح کرد: 
بیشترین درصد سوختگی را به ترتیب در ســنین بین ۳۰ تا ۴۰ سال و 
۲۰ تا ۳۰ سال داریم که نشان از درگیر شدن نیروی کار است و مستلزم 
ایمنی سازی محیط کار است و پس از آن بیشترین ابتال را در سنین ۴۰ 
تا ۵۰ سال و اطفال تا ۱۰ ســال گزارش شده است که آموزش و پرورش 

با آموزش اصول اولیــه ایمنی به دانش آمــوزان در کاهش آمار نقش 
موثری خواهد داشت.

وی ادامه داد: باالترین موارد سوختگی به ترتیب مربوط به انفجار گاز، 
مواد اشــتعال زا، آب جوش، برق گرفتگی، آتش و خودســوزی است 
که باالترین نرخ مــرگ و میر را در ســوختگی حاصــل از انفجار گاز و 
خودسوزی مشــاهده می کنیم که به ترتیب ۴۰ درصد و ۲۴.۵ درصد را 

شامل می شود.
جنگجو گفت: در مجموع ۲۰ درصد از مبتالیان که دارای سوختگی باالی 

۴۰ تا ۵۰ درصد هستند جان خود را از دست می دهند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، ۲۳ مورد قطع عضو داشتیم و موارد بسیاری 
نقص عضو که به خاطر سوختگی عضالت و اندام های فوقانی و تحتانی 

آن ها دچار آسیب شده است.
رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موســی کاظم )ع( اصفهان 
با اشــاره به اینکه ســوختگی عالوه بر عوارض اجتماعــی، فرهنگی و 
بارســنگین هزینه به خانواده ها، هر ســاله بار مالی زیــادی بر دوش 
نظام ســالمت وارد می کند، اضافه کرد: در ســال گذشــته بالغ بر ۱۲۰ 
میلیارد تومان هزینه به نظام ســالمت تحمیل شد که معادل ماهانه ۱۰ 
میلیاردتومان است.وی خاطرنشــان کرد: چادگان نسبت به جمعیت 

باالترین آمارسوختگی را دارد و رتبه اول را در بین شهرستان های استان 
از آن خود کرده است و پس از آن نایین، برخوار، گلپایگان، فریدون شهر، 

نجف آباد و لنجان و ... قرار دارند.
جنگجو با اشــاره بــه محدودیت تخت های بســتری در بیمارســتان 
که بالغ بر ۹۶ تخت اســت، گفت: پیشگیری از ســوختگی با همکاری 
بین بخشــی محقق می شــود و برای نخستین بار جلســه ای با تمام 
دستگاه های مسئول از جمله صدا و ســیما، صنعت، معدن و تجارت، 
آمــوزش و پرورش، شــهرداری ها، راهــداری، اتاق اصناف، شــرکت 
شهرک های صنعتی، شــرکت پخش فرآورده های نفتی، شرکت برق، 
شرکت گاز، سازمان آتش نشانی، اتاق اصناف، آموزش و پرورش، هالل 
احمر، سازمان تامین اجتماعی و بهزیســتی با حضور مدیریت بحران 
استانداری برگزار شد و خواستار کمک آن ها در کاهش آمار سوختگی 

در سطح استان اصفهان شدیم.
وی با اعالم اینکه هر پزشکی حاضر به کار درمان سوختگی نیست، چون 
آسیب های زیادی در روح و روان کادر درمان برجای می گذارد، گفت: در 
راستای تامین نیروی انسانی مشــکلی نداریم و اقدامات الزم صورت 
گرفته اســت همچنین در تامین مواد حتی در شرایط تحریم خللی در 

حوزه درمان شاهد نبودیم.

شهردار نجف آباد با اشاره به تالش مدیریت شهری 
در توســعه حمل ونقــل عمومی گفــت: مدیریت 
ترافیک شــهری و کاهــش آالیندگی با توســعه 

حمل ونقل عمومی اتفاق می افتد.
عبدالرســول امامی در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
به اینکه معضــالت ترافیکی و آلودگــی هوا جزو 
چالش های این شــهر شــده، اظهار کرد: حمل و 
نقل عمومــی در کاهش اســتفاده از خودروهای 
تک سرنشین و رفع معضالت ناشــی از آن موثر و 

کارآمد است.
وی افزود: جوان سازی ناوگان حمل و نقل عمومی 

اتوبــوس و مینی بوس هــای درون شــهری جزو 
مهم تریــن برنامه های حوزه حمل و نقل شــهری 
اســت که بیــش از ۶۲۰ میلیــارد ریال بــرای آن 

پیش بینی و بخشی از آن هزینه شده است.
به گفته شــهردار نجف آبــاد، افزایــش اتوبوس و 
مینی بوس در خطــوط حمل و نقــل عمومی این 
شــهر بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال هزینــه نیاز دارد 
که تخصیص این اعتبار بــرای خرید اتوبوس ها و 

مینی بوس ها ضروری است.
وی ادامه داد: عــالوه بر خرید خــودروی جدید، 
بهســازی ۲۰ ناوگان اتوبوس با اعتباری افزون بر 

۲۵۷ میلیارد ریال هم جــزو  برنامه های مدیریت 
شهری قرار دارد که نیمی از آن انجام شده و مابقی 

در حال انجام است.
امامی خاطرنشــان کــرد: در حوزه حمــل و نقل 
عمومی ۳۳ میلیارد ریال هم برای ایجاد ایستگاه و 
باجه های فروش بلیت در شهر پیش بینی و هزینه 

شده تا اینکه چرخه و حلقه خدمات تکمیل شود.

شهردار نجف آباد خبر داد:

 پیش بینی ۶20 میلیارد ریال برای توسعه حمل ونقل 
عمومی نجف آباد

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان از اجرای تور »بافت گشت« دانش آموزان در بناهای تاریخی این شهر و تصویرسازی این آثار خبر 
داد.محمدعلی فرجی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح تور بافت گشت به منظور دانش افزایی و ارتقای  آگاهی دانش آموزان از میراث گذشتگان و پیشینه تاریخ 
و تمدن منطقه فرهنگی کاشان اجرا می شود.وی افزود: آشنایی شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان با جاذبه های تاریخی و گردشگری باعث  تقویت حس 
مسئولیت پذیری جامعه در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی شده و از ظهور پدیده وندالیسم و تخریب آثار تاریخی پیشگیری می کند. سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، گفت: تور بافت گشــت از بناهای تاریخی کاشــان با حضور جمعی از دانش آموزان ممتاز مدرسه شهید جهانگیر با مشارکت 
فرهنگ سرای بانو در خانه طباطبایی ها، حمام سلطان امیراحمد و قلعه جاللی برگزار شد.فرجی افزود: در پایان این برنامه تفریحی، آموزشی با هدف ارزیابی بازدهی 
تور بافت گشت، دانش آموزان بهترین تصویر ذهنی خود از بناهای مورد بازدید را به تصویر کشیدند.وی افزود: برنامه تور بافت گشت، توسط فرهنگ سراها و خانه های 
فرهنگ برگزار شده و شهروندان با قدم زدن در بافت قدیم شهر کاشان، از خانه طباطبایی ها، حمام ســلطان امیراحمد، کوچه آشتی کنان، آب انبار کوشک صفی، 
آب انبار خان و مسجد آقابزرگ دیدن می کنند. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، خاطرنشان کرد: تور بافت گشت همراه با نقالی 

و شاهنامه خوانی اجرا می شود و در طول مسیر راهنمایان گردشگری و برخی اهالی محله های تاریخی کاشان، به روایت خاطره و تجربه زیسته خود می پردازند. 

خبر روزاجرای تور»بافت گشت« در محله های تاریخی کاشان

عکس خبر

افتتاح نخستین 
 اقامتگاه سنتی
 در نجف آباد

نخســتین اقامتگاه سنتی 
شــهر نجف آبادبا اعتباری 
بالغ بر چهــار میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال به بهره برداری 

رسید.

تجلیل از 32 رده  برتر بسیج و سپاه شهرستان برخوار
در مراسمی از ۳۲ رده  برتر بسیج و سپاه شهرستان برخوار تجلیل شد.سردار مرتضی عمو مهدی، جانشین 
سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان در آیین تجلیل از رده های برتر بسیجی و سپاه شهرستان برخوار 
گفت: مهم ترین اهداف جشنواره مالک اشــتر، معرفی فرماندهان و مسئوالن برتر در رده های مختلف، 
توسعه فرهنگ شایسته ساالری، ایجاد زمینه تعالی بخشی سازمانی و ایجاد یکپارچگی و همسویی است. 
سرهنگ پاسدار سید کمال موسوی، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج برخوار نیز در این آیین  اظهار کرد: 

در جشنواره مالک اشتر پنج رده سپاه شهرستان برخوار رتبه های برتر را در استان اصفهان کسب کردند.
 

برگزاری یادواره 21 شهید فرهنگی شهرستان سمیرم
یادواره ۲۱ شهید فرهنگی و دانش آموز شهرستان سمیرم در حسینیه امام خمینی)ره( این شهر برگزار 
شد.رییس آموزش و پرورش سمیرم در این یادواره گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا سبب افزایش 
استقامت و بصیرت نسل جوان جامعه می شود.برومند شهبازی افزود: شهدای فرهنگی و دانش آموزان 
با از جان گذشتگی و ایثار در دوران دفاع مقدس نشــان دادند که ایثار گری تنها در کالس درس نیست.

وی گفت: تبیین اهداف و دستاورد های انقالب اسالمی و شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه در 
مدارس برای دانش آموزان وظیفه همه معلمان و آحاد مردم است، چرا که شهدا، سرمایه های اصلی نظام 

جمهوری اسالمی هستند.
 

تودیع و معارفه سرپرست اداره صمت فریدون شهر
آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فریدون شهر برگزار شد.سید 
مهدی میرمحمدصادقی، معاون پشتیبانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان در آیین تودیع و 
معارفه سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فریدون شهر گفت: ۱۰ هزار واحد صنعتی و 
هزار معدن و ۱۸۰ هزار واحد صنفی در اســتان اصفهان فعالیت می کنند.در این آیین احمد شیخی به 

عنوان سرپرست اداره صمت شهرستان فریدون شهر معرفی و از خدمات حبیب عنایتی قدردانی شد.
 

دپوی 3۶00 تن شن و نمک و 2000 تن نمک در انبار 
راهدارخانه های شهرستان سمیرم

۳ هزار و ۶۰۰ تن شن و نمک و ۲ هزار تن نمک در انبار راهدارخانه های سمیرم انبار شده تا در مواقع بارندگی 
و یخبندان در جاده ها پخش شود.معاون عمرانی فرمانداری ســمیرم در جلسه شورای ترافیک این 
شهرستان گفت: شهرستان سمیرم دارای هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده اصلی و روستایی است که در مسیر 
این جاده ها گردنه ها صعب العبور وجود دارد.احمد رضا آصفی افزود: اداره راهداری سمیرم با چهار راهدار 
خانه و ۲۵ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین راهداری و برف روبی به صورت شبانه روزی در حال 

آماده باش برای برف روبی در جاده های شهرستان در مواقع بارندگی است.
 

آغاز مرمت اضطراری بقعه تاریخی امامزاده ابوالفتوح اصفهان
مرمت اضطراری و استحکام بخشی بقعه متبرکه و تاریخی امامزاده ابوالفتوح روستان وانشان شهرستان 
گلپایگان آغاز شد.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرستان گلپایگان با اشاره 
فرسایش و نشست بخشی از دیوار الحاقی حسینیه در ضلع شــمالی آستان مقدس امامزاده ابوالفتوح 
گفت: این بنای تاریخی براثر گذشت زمان و عبور وسایل نقلیه از کنارآن، دچار فرسایش، نشست و ترک های 
عمیقی شده بود.مصطفی قانونی افزود: برای مرمت این بنای تاریخی شامل محوطه سازی، پی بندی بخش 
حسینیه، دیوارکشی و تقویت دیوار های خشتی بنا با کالف چوب و همچنین ترک بندی، کالف کشی و  ... ۵۰۰ 

میلیون ریال از محل اعتبارات اداره اوقاف و هیئت امنای این استان در نظر گرفته شده است.

اخبار

فرماندار گلپایگان خبر داد:

کیفیت پایین نان در 
گلپایگان

فرماندار گلپایگان بر لــزوم افزایش کیفیت 
نان تاکید کرد و گفت: شــهرداری باید تالش 
کند برپایی بــازار روز از یک روز بــه دو روز در 
هفته افزایش یابد.محمدرضا عسگریان، در 
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گلپایگان، 
اظهار کرد: قیمت گوشت بر نرخ برخی کاالهای 
دیگــر تاثیرگذار اســت و حداقــل به صورت 
هفتگی رصد می شــود. همچنین با توجه به 
نوسانات در ســطح بازار باید جلسات ستاد 
تنظیم بازار مرتب برگزار شــود و اهمیت این 
رصد و پایش با نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال بیشــتر می شــود.وی با بیان اینکه در 
حوزه تنظیم بــازار انتظاری فراتــر از وظایف 
محوله از مجموعه های مختلف نداریم، ادامه 
داد: تحت هیچ شــرایطی نباید اجازه دهیم 
اقالم اساســی مردم در شهرســتان با کمبود 
مواجه شود. اصناف، بازرسان و اتاق اصناف در 
سطح بازار به فعالیت و وظایف خود بپردازند 
و بســیج اصناف نیز به عنوان ناظــر و بازوی 
کمکی کنار آنها حضور خواهد داشت تا ساز و 
کار نظارت بر بازار به سمت و سوی خوبی برود. 
همچنین موضوعاتی که درباره قیمت گوشت، 
گران فروشــی، انواع مکمل در داروخانه ها، 
و...  در این جلســه مطرح شــد باید به طور 
جدی پیگیری شود.به گزارش ایسنا، فرماندار 
گلپایگان گفت: شــهرداری رصد و تالش کند 
برپایی بازار روز از یک روز بــه دو روز در هفته 
افزایش یابد. البته قیمت اجناس در بازار روز  
چند درصد از قیمت بازار پایین تر باشد تا مردم 
به خرید این اجناس رغبت داشــته باشند و 
شبکه بهداشــت و درمان نیز بر بهداشت مواد 
غذایی توزیع شــده در بازار روز نظارت الزم را 
انجام دهد.عســگریان، نصب برچسب روی 
اجناس را یک  موضوع اساســی دانســت و 
یادآور شد: چند گزارش در خصوص تعطیلی 
نانوایی ها داشــتیم که نیاز به پیگیری جدی 
است تا  اقدامات خودسرانه ای انجام نشود. 
متاسفانه کیفیت نان در گلپایگان خوب نیست 
و اعتراض هایی هم در این رابطه وجود دارد که 

می طلبد کیفیت آن افزایش یابد.

چادگان نسبت به جمعیت باالترین آمارسوختگی را 
دارد و رتبه اول را در بین شهرستان های استان از آن 
خود کرده است و پس از آن نایین، برخوار، گلپایگان، 

فریدون شهر، نجف آباد و لنجان و ... قرار دارند

با مسئولان

استان
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مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی اصفهان:

 تعطیلی برخی از شرکت های صنعتی برای کاهش مصرف
 گاز است

مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی اصفهان گفت: اصالح مصرف انرژی برای مدیریت سوخت 
در کشور و پیشگیری از مشــکالت توزیع الزم اســت.عبدا... گیتی منش، در نشست با فرماندار 
تیران و کرون اظهار کرد: روند مصرف انرژی در کشور روبه افزایش است و باید مدیریت مصرف و 
فواید دستگاه ها استانداردسازی شود.وی افزود: زمستان امسال با افزایش مصرف انرژی گاز، 
تعطیلی برخی از شرکت های صنعتی انجام شــده تا مشکل برای بخش مسکونی پیش نیاید.به 
گزارش ایسنا، مدیرعامل شــرکت فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، ادامه داد: افزایش مصرف 
گاز منجر به گرایش در مصرف سوخت مایع شــده که این موضوع هم محدودیت هایی دارد.وی 
با بیان اینکه در ادوار گذشته طی شش ماهه دوم سال کاهش مصرف بنزین را داشتیم، تصریح 

کرد: امسال این گونه نبوده و در فصل پاییز تغییری نداشته ایم.
 

سخنگوی صنعت برق اصفهان تشریح کرد:

جزییات قطعی برق در بخش هایی از مرکز شهر
برق بخش هایی از مرکز شــهر اصفهان برای دقایقی قطع شــد، اما مشــکل با جایگزینی پست 

آبشار حل شد.
سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت:روز گذشته خط انتقال برق از نیروگاه به بخشی از مرکز شهر 
اصفهان به دلیل بار زیاد )پر بار بودن خط( آسیب دید.سید محمد رضا نوحی با بیان این که آسیب 
دیدن این خط باعث قطع برق پســت های صائب، حافط و طالقانی شد، افزود: برق بخش هایی 
از مرکز شهر اصفهان برای دقایقی قطع شــد و جایگزینی خط جدید به سرعت در دستور کار قرار 
گرفت.وی گفت: همکاران ما با جایگزینی پست ۲۳۰ کیلو ولت آبشار مشکل به وجود آمده را حل 

کردند و در حال حاضر قطعی نداریم و خط آسیب دیده در حال تعمیر است.
 

مدیرکل بحران استانداری:

مصرف گاز صنایع بزرگ اصفهان محدود شد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: به دنبال مشکل تامین گاز، مصرف آن برای 

شرکت های بزرگ اصفهان همانند فوالد، سیمان، نیروگاه و دیگر صنایع محدود شد.
منصور شیشــه فروش در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر تامین گاز خانه های مسکونی  اظهار کرد: با 
محدودیت ایجاد شده برای صنایع استان، تالش می شود که گازرسانی به بخش مسکونی استان 

در زمستان با مشکل مواجه نشود.
وی اظهار داشت: در این راستا شرکت گاز به منظور بررسی وضعیت رعایت استانداردهای مصرف 
بهینه گاز از ۱۰ هزار واحد مسکونی در استان بازدید کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان افزود: در این بازدیدها یکهزار و ۵۰۰ واحد مســکونی اخطاریه مصرف باال دریافت کردند 
و گاز ۶۰ واحد مســکونی به دلیل پرمصرفی و رعایت نکردن اصول مصرف بهینه قطع شــد.وی، 
دمای رفاه را بین ۲۱ تا ۱۸ درجه ســانتیگراد اعالم کرد و گفت: ادارات استان ملزم به رعایت این 
درجه مصرف هستند و در کنار آن باید موتورخانه هایشان را به سیستم های هوشمند مجهز کنند.

شیشــه فروش یادآور شــد: اکنون ۴۲ درصد مصرف گاز اســتان در بخش صنعــت، ۳۲ درصد 
نیروگاه ها، ۲۱ درصد خانگی و اداری، سه درصد حمل و نقل و ۲ درصد تجاری صورت می گیرد که 
در این راستا به تمام بخش ها اعالم شــده که ضمن مصرف بهینه، صرفه جویی در مصرف انجام 
دهند.استان اصفهان یک میلیون و ۹۴۰ هزار مشترک گاز طبیعی دارد که بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار مشترک خانگی و بقیه مشــترکان صنعتی و عمومی تلقی می شوند.میانگین مصرف روزانه 

گاز این استان ۵۷ میلیون مترمکعب است.

در باب منافع و مضرات صادرات برنج ایرانی؛

منطقی هست؟ نیست؟!

نفیسه زمانی نژاد براساس آمارهای غیررسمی ساالنه حدود 
۵۰ هزار تن برنج به کشــورهای دیگر صادر 
می شــود؛ اما به گفته فعاالن این صنف، این حجم از صــادرات تاثیری در 
وضعیت بازار نخواهد گذاشــت.به گزارش »ایمنا«؛ امســال نیز با توجه به 
افزایش تولید و خودکفایی محصوالت اساسی کشاورزی ازجمله برنج که 
جزو اولویت های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم قرار دارد، 
وزارت جهاد کشاورزی با اجرای الگوی کشت، زهکشی اراضی شمال کشور، 
معرفی ارقام پربازده به کشاورزان شمال کشور، افزایش نرخ خرید توافقی 
برنج، کشــت قراردادی و کاهش ۴۵ درصدی قیمت نهاده های کشاورزی 
ازجمله کود و سم در جهت رسیدن به همین اولویت گام برداشت و شالیکاران 
هم توانستند با وجود خشکسالی و کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته در 
تولید برنج ایرانی رشــد زیادی را رقم بزنند.از طرفی هم شرایط بازار داخل 
موجب شد که دغدغه برنج کاران، زیاد و ناچار به فروش بخشی از محصوالت 
خود به واسطه ها شوند. در این میان دولت تصمیم گرفت برای بهبود شرایط 
تولیدکننده و صادرکننده، تدابیری را اجرایی کند تا صادرکنندگان بتواند برنج 
را در بازارهای جهانی عرضه کنند. بر این اساس، نخستین محموله برنج ایرانی 
بیست ویکم آذرماه به مقصد روسیه صادر شد، گامی که تاکید می شود با روند 

افزایشی آن، بازار این محصول در داخل نیز متعادل خواهد شد.

صادرات برنج ایرانی چه منافع و مضراتی داد؟
واقعیت این است که با گشایش دروازه های صادراتی تا میزانی از دل نگرانی 

کشاورزانی که با زحمت بسیار، محصولی چون برنج را تولید کرده اند کاسته 
می شود. دراین باره یزدان پناه، مدیرعامل مرکز تجارت برنج ایران با اعالم 
آغاز صادرات برنج به روسیه اظهار می کند که برای نخستین بار برنج کیفی 
که قابلیت رقابت با برنج دیگر کشــورها دارد، صادر شده است.وی یادآور 
می شود: درگذشته نیز محموله های برنج به کشورهایی نظیر آلمان و کانادا 
صادر شده بود.موضوع قابل تأمل آن اســت که از طرفی هم باوجود مزایا 
و منافع صادرات برنج برای عده ای، گفته می شــود اگر این طرح مقطعی 
باشد و حجمی اندک از محصول صادر شــود تاثیر پایدار را نخواهد داشت 
یا در صورت تاثیر، سود آن به جیب دالالن و واسطه ها خواهد رفت، چراکه 
با این شــیوه فروش برنج از حیطه مسئولیت کشــاورز خارج و به دالالن 
سپرده می شود.ضمن آنکه با وجود ارزآوری صادرات برنج، برای دولت و 
البته ایجاد فوایدی برای تولیدکننده، این موضوع هم باید موردنظر باشد 
که تکلیف نیاز داخل چه می شود؟ اگرچه برنج ایرانی گران است و به این 
دلیل خریدار زیادی ندارد اما با صــادرات و کمبود این محصول در داخل، 
قیمت این محصول گران تر هم خواهد شــد و این چنین، ناچار به واردات 

بیشتر می شویم. 

برنج ایرانی برای کشورهای خارجی به صرفه نیست
فعاالن و مســئوالن در ارتباط با تاثیرات صادرات برنــج ایرانی بر بازار این 
محصول چه می گویند؟در این خصــوص مصطفی بحق، رییس اتحادیه 
برنج و خشــکبار اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا بابیان اینکه قیمت 

برنج ایرانی برای کشورهای دیگر بسیار گران تمام می شود، می گوید: به 
نظر نمی رسد این طرح قابلیت اجرا را داشته باشد و احتماال  اگر هم اقدامی 
شده باشــد، ازاین پس در حد همان گفتار باقی بماند.وی اضافه می کند: 
نرخ برنج ایرانی، برای کشــورهای خارجی به صرفه نیســت که تقاضایی 

چندان، داشته باشند.

تصمیم مقطعی دارای تاثیر پایدار نیست
احمدرضا همتی، فعال و صادرکننده محصوالت کشاورزی نیز در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا اظهار می کنــد: ازآنجاکه قدرت خرید مــردم برای برنج 
ایرانی پایین اســت، دولت به دلیل حمایــت دوره ای و مقطعی، تصمیم 
به صادرات برنج گرفته اســت.وی تصریح می کند: اگر دولت، مصمم بر 
تاثیرگذاری چنین تصمیماتی باشد الزم اســت با برنامه ریزی و مستمر 
انجام گیرد. باید بحث اقتصــادی و بازرگانی چنین موضوعی مدنظر قرار 
داشته باشد نه آنکه دولت هرزمان تشخیص دهد اقدام به صادرات کند.

این فعال اضافــه می کند: ضمن آنکه حامی تولیدکننده هســتم اما این 
اقدام را نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده مفید نمی دانم. دولت، 
درصورتی که خواهان حمایت است با تعریف ردیف اعتباری و تخصیص 
یارانه به تولیدکننده برنج، محصول را خریداری کند و با نرخ مناسب تر بین 
اقشار مردم توزیع کند.همتی تاکید می کند: به عبارتی اگر حمایتی انجام 
می گیرد باید تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده منفعت ببینند. چنین 
طرح هایی دارای منافع مقطعی و زود گذر است و نمی تواند برای برنج کار 
گره گشا باشد؛ همچنین موجب کمبود محصول در داخل شده و به گرانی 
بیشتر هم منجر می شود.وی یادآور می شود: به طورمعمول در این نوع از 
تصمیمات، تولیدکننده واقعی وارد نمی شود بلکه واسطه گرانی با نقدینگی 

سرگردان وارد می  شوند و این اقشار منفعت را می برند.

صادرات برنج به اسم حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده

همچنین اسفندیار امینی، دبیر نظام صنفی کشــاورزان اصفهان با انتقاد 
از این تصمیم به خبرنــگار ایمنا می گوید: در بســیاری از زمان ها واردات 
یا صادرات در راســتای رفع نیاز جامعه و حمایــت از مصرف کننده انجام 
نمی گیرد.وی اظهار می کند: در مواقعــی اگر تصمیم بر صادرات یا واردات 
محصولی گرفته می شود، این فرآیند توسط گروه هایی به اسم حمایت از 
تولیدکننده و مصرف کننده مدیریت می شــود و در این میان، تولیدکننده 
در حال نابودی است و مصرف کننده هم زجر گرانی را می کشد.دبیر نظام 
صنفی کشــاورزان اصفهان در ارتباط با صادرات برنج و تاثیر بر بازار داخل 
اضافه می کند: تولید برنج داخل به هر میزان هم باشــد کمتر از نیاز داخل 
است، بنابراین صادرات آن چندان منطقی نیست.امینی تصریح می کند: 
البته اگر کشوری با اقتصاد باز بودیم، این مســئله توجیه پذیر بود زیرا در 
اقتصاد باز، مردم حق دارند هر محصولی را بــا هر قیمت در هر نقطه ای از 
کشور، خریداری کنند تولیدکننده هم حق دارد محصول خود را به هرجایی 
که باقیمت باالتر خریداری می کند صادر  کند؛ اما موضوع آن است که دارای 

چنین اقتصادی نیستیم.

 مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
ریل ملی مورد سفارش قطار شهری مشهد، با رعایت 

استانداردها و تضمین کیفیت، تولید می شود.
به گزارش بازار، به دنبال امضای تفاهمنامه همکاری 
بین ذوب آهن اصفهان و شهرداری کالن شهر مشهد 
مبنی بر تامین ریل خط ۳ قطار شهری این شهر که ۲۲ 
آبان ماه جاری با حضور ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان و ســید عبدا... ارجایی، شهردار مشهد 
منعقد شــد، تعدادی از مدیران قطار شــهری مشهد 

همراه با مشاوران و دســت اندرکاران ساخت خط ۳ 
قطار شهری مشــهد ۲۲ آذر ماه ضمن حضور در ذوب 
آهن اصفهان از کارگاه نورد ۶۵۰ و خط تولید ریل ملی 
این شــرکت بازدید کردند.در این بازدید محمد امین 
یوسف زاده، مدیر نورد و محمد صدری مدیر کیفیت 
فراگیر شرکت همراه با تعدادی از سرپرستان خود با 
پاسخگویی به سواالت بازدیدکنندگان و ارائه توضیحات 
الزم،آن ها را در جریــان چگونگی و مراحل تولید ریل 
ملی در این شرکت قرار دادند.یوسف زاده گفت: ریل 
مورد سفارش شرکت قطار شهری شهرداری مشهد به 
میزان تناژ تعیین شده در زمان مقرر تولید و تحویل می 
شود.محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر نیز با تشریح 
استانداردهای ملی و بین المللی برای تولید انواع ریل 
در ذوب آهن اصفهان گفت: تولید ریل درخواستی قطار 

شهری مشهد با مشخصات فنی و کیفیت تعیین شده 
آغاز شــده و با نظارت و تایید سفارش دهنده در زمان 
مقرر تحویل می شود.قاسم زوکی نژاد، معاون مالی و 
پشتیبانی قطار شهری مشهد گفت: کالن شهر مشهد، 
شهری پرجمعیت و زایر پذیر است. از این رو توسعه 
ناوگان حمل ونقل، احداث خط ۳ قطار شــهری را در 
دست اجرا دارد.وی افزود: این خط دارای ۲۳ کیلومتر 
طول است و در فاز اول، برای ساخت ۵ کیلومترآن، ریل 
ملی به ذوب آهن سفارش شده است.زوکی نژاد گفت: 
در گذشته این محصول از ترکیه خریداری می شد ولی 
در ماه گذشته تفاهمنامه تولید و تحویل ریل ملی بین 
ذوب آهن اصفهان و شهرداری مشهد امضا شد، اکنون 
هم برای مشاهده و ارزیابی اقدامات انجام شده از این 

شرکت بازدید کردیم.

مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب آهن اصفهان:

ریل ملی قطار شهری مشهد با رعایت استانداردها تولید می شود

خبر روز

رییس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری:

میانگین تاخیر قطارها به 20 دقیقه کاهش یافت
رییس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی مســافری گفت: میانگین تاخیر نهایی قطارها اعم از 
بین شهری و حومه ای در سال گذشته حدود ۲۵ دقیقه بوده که به ۲۰ دقیقه در سال ۱۴۰۱ کاهش 
پیدا کرده و بهبود عملکرد ۲۰ درصد اســت.به گزارش ایســنا، ناصر بختیاری در نشست خبری به 
مناســبت هفته حمل و نقل درباره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی مســافری توضیح داد: 
انحمن حمل ونقل مسافری در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ با حضور ۱۷ شــرکت فعال آغاز به کار کرد و 
اکنون به ۳۰ شرکت رسیده است،   که در این حوزه خدمات فنی و راهبری و سایر خدمات مرتبط را 
ارائه می کنند. هم افزایی بین شرکت های حمل و نقل مسافری و فعالیت های صنفی و دستیابی 
به اهداف انجمن از اهداف ما بوده که در طول یک سال گذشــته فعالیت های خوبی انجام شده 
است.وی ادامه داد: آمار مسافرانی که در ۹ ماه گذشته سال جابه جا شدند، با شاخص قرار دادن 
۲۵ آذر، ۱۴ میلیون و ۴۲۰ هزار مسافر اســت که این تعداد به ۲۱ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در سال 
۱۴۰۱ افزایش یافت. حدود ۵۰ درصد افزایش داشــتیم. البته در شش ماهه این افزایش بیشتر 
بود اما هرچه به انتهای سال می رسیم، به دلیل شرایط موجود و سرما و شرایط تحصیلی فرزندان، 
نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول مسافر کمتری داریم. در این مقطع رشد ۵۰ درصدی را نسبت 
به سال گذشته مشــاهده کردیم.رییس انجمن شــرکت های حمل ونقل ریلی مسافری با بیان 
اینکه برای رسیدن به این اعداد، مســاعدت هایی هم از جانب شرکت راه آهن داشتیم، افزود: بر 
اساس آمار نفر کیلومتر، در همین مقطع در ســال ۱۴۰۰، هفت میلیارد و ۶۲۰ میلیون نفر کیلومتر 
را جابه جا کردیم که در ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون نفر کیلومتر افزایش پیدا کرد و رشــدی 
معادل ۵۵ درصد داشت. سهم رجا از این عدد، حدود ۵۰.۵ درصد در سال گذشته و در سال جاری 

۵۰ درصد بوده است.
 

رشد 2۶ درصدی صادرات لوازم خانگی تا پایان آبان ماه
وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشــد ۲۶ درصدی صادرات لوازم خانگی از ابتدای امسال تا پایان 
آبان ماه خبر داد و گفت: در برخی اقالم همچون یخچال و فریزر رشــد صادرات در این مدت ۱۰۰ 
درصد بوده است.سید رضا فاطمی امین در آیین افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت لوازم خانگی در جمع خبرنگاران افزود: صنعت لوازم خانگی کشــورمان از جمله صنایعی 
است که وارد مرحله بلوغ شده، یعنی مســائل و مشکالت اولیه خود را پشــت سر گذاشته و در 
مسائل کیفی و قیمتی وارد رقابت شده اســت.وی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰۰ شرکت در این 
صنعت در کشور، خاطرنشان کرد: دست کم ۲۰ شــرکت از مجموعه شرکت های یاد شده توانمند 
و بزرگ هستند که قابلیت صادرات دارند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: 
طی چند ماه اخیر شاهد ثبات قیمت در بازار لوازم خانگی هستیم و از افزایش قیمت های عجیب 
و غریب گذشته خبری نیست.وی بیان داشت: کاهش قیمت ها و هزینه ها نیز به افزایش تولید 
برمی گردد؛ در ماه های گذشته شاهد بودیم برخی واحدها با کاهش قیمت ها فروش خود را باال 

بردند و در مجموع سود کردند.
 

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد:

وزیر نفت: در تهران سوخت مازوت مصرف نکرده ایم
وزیر نفت گفت: در هیچ کدام از نیروگاه های اســتان تهران مصرف سوخت مازوت نداریم.جواد 
اوجی در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعالم اینکه در کانال تولید ۳ میلیون 
بشکه نفت قرار گرفتیم،  در پاسخ به ســوالی درباره علت آلودگی هوا در شهرهای صنعتی گفت: 
در هیچ کدام از نیروگاه های استان تهران مصرف سوخت مازوت نداریم.وی همچنین افزود: در 

فصل پاییز گازرسانی به نیروگاه ها را ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش دادیم.

با مسئولان 

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان مطرح کرد:کافه اقتصاد

کم آبی و آفت، مقصران اصلی افزایش بی سابقه قیمت آجیل در اصفهان!
مدبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: کم آبی، سرما، آفت و افزایش هزینه و حقوق کارگران، قیمت آجیل و خشکبار شب یلدا را تحت تاثیر قرار داده است.

علیرضا حمصیان در گفت و گو با خبرنگار بازار، علت گرانی بیش از حد قیمت آجیل را کم آبی، سرما، آفت و مسائلی شبیه آن دانست و اظهار کرد: در کنار این موارد 
همچنین افزایش هزینه و حقوق کارگران، قیمت آجیل و خشکبار نیز بالتبع آن باال  رفته است.وی با تاکید بر اینکه فعاالن بازار نیز از این موضوع چندان خوشحال 
نیستند، ادامه داد: قیمت آجیل شــب یلدا نسبت به سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده اســت.دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با تشریح شرایط 
امسال اصفهان و شرایط جوی خاص هر فصل همچون سرمازدگی و گرمازدگی تصرح کرد: این مسائل موجب از بین رفتن برخی اقالم آجیل از جمله پسته شده 
است.وی افزود: از سوی دیگر سطح زیر کشت اقالم آجیل همچون پسته نسبت به سال گذشته کمتر شده و همچنین صادرات برخی اقالم این محصول موجب 
افزایش قیمت آن شده است.حمصیان گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، افراد کمتر نسبت به خرید اقالم مختلف آجیل شب یلدا تمایل دارند، چراکه 

قیمت سه پاکت کوچک آجیل دست کم ۸۰۰ هزار تومان است که افراد مایلند این هزینه را برای خرید کاالهای ضروری  تر صرف کنند.

نمایشگاه صنعت 
شیشه، بلور و 

کریستال
نمایشگاه صنعت شیشه، بلور 
و کریستال از سه شنبه ۲۹ آذر 
تا جمعه ۲ دی در سالن خلیج 
فارس نمایشــگاه بین المللی 

برگزار می شود.

وز عکس ر

یک اقتصاددان:

 افزایش نرخ بهره بانکی 
خبر خوبی برای بورس نیست

یک اقتصاددان گفت: اگر نرخ ســود بانکی 
افزایش یابد، با کاهش فشار تقاضا می تواند 
تاحدودی در کوتاه مدت منجر به کاهش تورم 
شــود، اما در مجموع افزایش قابل مالحظه 
نرخ بهره بانکی برای بورس خبر خوبی نیست.
شــهرام معینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
درخصوص ارســال درخواست افزایش نرخ 
بهره بانکی به شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: 
نرخ های متنوعی برای سود و بهره وجود دارد 
که از جمله آن می توان به نرخ ســود سپرده، 
نرخ سود تســهیالت و نرخ بهره بین بانکی 
اشــاره کرد. به طور کلی زمانی که کشورهای 
مختلف با تورم باال مواجه می شوند این نرخ را 
افزایش می دهند تا به کمک آن در کوتاه مدت 
به دنبال کاهش مصرف، تــورم کاهش یابد.

وی افزود: این روشی اســت که کشورهای 
غربی نیز اخیرا اتخاذ کرده انــد و پس از آن 
تورم کاهش یافت. در ایران نیز اکنون با نرخ 
تورم باالیی مواجه هستیم و با توجه به کمتر 
بودن نرخ بهره نســبت به نرخ تورم، سپرده 
گذاران ضــرر می کنند.این اقتصاددان گفت: 
نرخ سود بانکی تنها نرخ بهره کشور ما نیست 
و ابزارهایــی همچون اوراق خزانــه و گام نیز 
نرخ هــای باالتری دارد.معینــی اضافه کرد: 
تغییر نرخ بهره بانکــی در ایران تاثیر چندانی 
ندارد؛ اما اگر نرخ ســود بانکی افزایش یابد، 
با کاهش فشار تقاضا می تواند تا حدودی در 
کوتاه مدت منجر به کاهش تورم شود، البته 
تامین مالی در این شرایط مشکل تر می شود.

وی تصریح کــرد: این اقدام بــه ضرر بورس 
است، زیرا با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، 
ســرمایه گذارانی که ریســک پذیر نیستند، 
سرمایه های خود را از بورس خارج کرده و به 
بانک ها انتقال می دهند. بنابراین افزایش نرخ 
سود بانکی منجر به کاهش سرمایه گذاری در 
بورس می شود.این اقتصاددان خاطرنشان 
کرد: در مجموع می توان گفت افزایش قابل 
مالحظه نــرخ بهره بانکی بــرای بورس خبر 

خوبی نیست.

عکس: فارس



مفاد آراء
10/1 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شماره 10174 مورخ 1401/08/22 هيات سوم آقای احمد 
تيموری جروکانی  به شناسنامه شــماره 1271515636 کدملي 1271515636 
صادره فرزند محسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 179/98 متر مربع 

 پالک شماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
 مع الواسطه از حاج حسن تيموری فرزند حاج احمد

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/01

م الـف: 1422171  شـهرياري رئيـس منطقـه ثبـت اسـناد و امـالک غرب 
اصفهـان

مفاد آراء
10/2 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3263 14016030200700   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای عبدالحمید محمدی  فرزند 
 علی بشماره شناســنامه 1 دریک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری زراعی به مساحت 
  37 / 6485 مترمربــع پالک 533 اصلی واقــع در فرتخون خریداری  ازمالک رســمی

 آقای جالل الدین حکیمیان فرزند سیدحسن محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی
 تقدیم نمایند .  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/01

م الف: 1422357 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

10/3 شماره نامه: 140185602024010018- 1401/09/07  نظر به اینکه ششدانگ 
پــالک 5000/24188 اصلی واقــع در بخش 5 اصفهان  به شــماره ثبــت صفحه 96 
 دفتر 1524 امالک به شــماره ثبت 286934 و به شــماره چاپی ســند برگی 051499

 سری ب /94 و شماره دفتر الکترونیکی 139520302024002661 بنام آقای مسعود لباف 
سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس مالک مذکور با ارائه درخواست شماره 28349 
مورخ 1401/09/03 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتا 140102155628000525 و رمز تصدیق 730262 مورخ 1401/08/30 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 378 اصفهان رســیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت 
نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1429982 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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اردوی »همگردی عباس آباد« برگزار شد؛

دیدار با تاریخ در زیباترین خیابان اصفهان

  اردوی »همگردی عباس آباد« عصر سه شنبه با حضور شماری از شهروندان عالقه مند به تاریخ 
و فرهنگ موزه شهر اصفهان برگزار شد.

ن  ما ز فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان با هدف معرفی محله های قدیمی و مکان های ســا
تاریخی فراموش شده و دیده نشده این شهر، برگزاری سلسله تورها و اردوهای چندساعته را آغاز کرده و تور 

همگردی عباس آباد دومین برنامه در یک هفته اخیر بوده است.
حدود ۳۰ نفر از دوستداران و عالقه مندان در این اردو شرکت داشتند و آزاده معین الدینی راهنمای فرهنگی 
و گردشگری در حین بازدید توضیحاتی درباره پیشینه محله عباس آباد، مسجد کازرونی ، کلیسای حضرت 

لوقا، خیابان چهار باغ عباسی، بیمارستان عیسی بن مریم و موزه ملی هنرهای اصفهان ارائه کرد.
عبــاس آبــاد، محلــه ای بــا درختــان ســر بــه فلــک کشــیده، مغازه هــای کوچــک و قدیمــی و 
خانه هــای چندیــن ســاله در مرکــز شــهر اصفهــان اســت. محلــه ای کــه بــا ســکونت تبریزی هــا 
 در آن و بــه احتــرام شــاه عبــاس صفــوی کــه آن هــا را در ایــن محله جــای داده بــود، عبــاس آباد

 نام گرفت.
عباس آباد از خیابان های قدیمی اصفهان اســت که با وجود درختان چنار ۹۰ ساله در آن به خیابانی منحصر 
به فرد تبدیل شده اســت . در این محله می توان گوشــه هایی از تاریخ دوره های مختلف را جست وجو کرد.

ژان شاردن فرانسوی که نیم قرن پس از تاسیس عباس آباد در اصفهان به سر می برد در توصیف این محله 
می گوید: »محله عباس آباد از دروازه سلطنتی )دروازه دولت( شروع می شود این محله را محله تبریزی ها 
می گویند که یکی از بزرگ ترین محله هایی خارج از شــهر هم اســت. بیش از دو هزار بــاب خانه و اماکن 
عمومی که عبارت است از ۱۲ مسجد، ۱۹ حمام، ۲۴ کاروانسرا و پنج مدرسه در این محله وجود دارد. عباس 
آباد از پل ا...وردی خان شــروع می شود و تا پل مارنان که بیش از نیم فرســخ است، ادامه می یابد. عباس 
آباد با عمارت های مجلل و باشکوه از زیباترین نواحی شــهر اصفهان است و در کوچه های آن برخالف سایر 
کوچه های شــهر بیشــتر آن ها جوی آب روان  دارد. در آن دو ردیف درخت یکی کناره نهر و دیگری نزدیک 

دیواره ها قرار گرفته است.«کلیسای لوقا نیز در خیابان عباس آباد و در نزدیکی بیمارستان عیسی بن مریم 
و مسجد کازرونی و پاساژ افتخار قرار دارد و تزئینات زیبای این کلیســا چشم هر بیننده ای را مجذوب خود 
می کند. در کلیسای کاتولیک دو خواهر روحانی فرانسوی زندگی می کنند و البته امکان بازدید از داخل این 

کلیسا وجود ندارد.

کلیسای کاتولیک لوقا
مرکز فرهنگی موزه ملی هنرهای اصفهان در بنایی تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجاریه به همت موسســه 
فرهنگی موزه های بنیاد مســتضعفان افتتاح شــده و این مرکــز جلوه گاهی از هنرهای مــردم اصفهان از 
هزاره هایی از تاریخ تا عصر حاضر است و بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی را در معرض دید عالقه مندان قرار می دهد.

موزه ملی هنرهای اصفهان

اگر بعد از گنبدهای فیروزه ای قرار اســت اصفهان به صفت دیگری معروف باشــد، آن مادی هایش است. 
اصفهان به دلیل وجود رودخانه زاینده رود دارای مادی هایی از قدیم بوده اســت. مــادی نیاصرم در محله 
عباس آباد یکی از معروف ترین مادی های شهر اصفهان است. این مادی از کنار پل مارنان سرچشمه گرفته 
و تا خیابان مشتاق دوم و زمین های کشاورزی امتداد می یابد.مســیر مادی نیاصرم از خیابان بزرگمهر که 
می گذرد دارای سه انشعاب می شــود یکی از این انشعاب ها به سمت هشت بهشــت شرقی رفته و دو تای 
دیگر به سمت خیابان مشــتاق دوم و زمین های زراعی می روند.بیمارستان عیســی بن مریم )بیمارستان 
انگلیسی ها( تاریخچه ای بلندباال دارد. این بیمارستان از شرق به خیابان شمس آبادی و از غرب به کلیسای 
حضرت لوقا محدود می شود. بیمارستان عیســی بن مریم از آنجا که تاریخچه وسیعی دارد، شاهد حضور 
اشخاص معروف و برجسته بسیاری نیز بوده است.این ساختمان توسط بازرگانی به نام امین الشریعه در 

محله عباس آباد اصفهان در ملکی ۱۱ هزار متری در سال ۱۲۸۷درست شد.

گچ بری 1700 ساله در شرق ایران کشف شد
سرپرســت کاوش های باستان شناســی محوطه »بازه هور« از کشــف بقایای یک آتشکده با 

نقاشی های دیواری و گچ بری های شاخص دوره ساسانی خبر داد.
به گزارش ایمنا، محوطه بازه هور در کنار روســتای رباط ســفید در ۷۰ کیلومتری شــهر مشــهد 
در استان خراســان رضوی واقع شده 
است. یافته های باستان شناسان بیانگر 
آن اســت که این مجموعه متشکل از 
آثــار فرهنگی و بقایــای معماری دوره 

ساسانی است.
میثم لبــاف خانیکــی، عضــو هیئت 
علمــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگی 
و گردشــگری دربــاره نویافته هــای 
باستان شناســی از آتشــکده ساسانی 
بازه هور گفت: چهارتاقی سنگی بازه هور 
که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی به عنوان نخستین اثر تاریخی استان خراسان در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده، در جبه شمالی این محوطه واقع شده و گمانه زنی های باستان شناسی در سال ۱۳۹۵ 

شواهدی از یک سکونتگاه ساسانی-اسالمی را در جنوب این چهارتاقی آشکار ساخته است.
وی ادامه داد: فعالیت های باستان شناســی در محوطــه تاریخی بازه هور که از ســال ۱۳۹۲ به 
سرپرستی من آغاز شد در سال ۱۳۹۷ به شناسایی مجموعه مذهبی وسیعی در جبهه جنوبی این 
محوطه انجامید که بر فراز بلندی طبیعی موســوم به کوه دختر گسترده شده است. کاوش های 
باستان شناسی در این محل، طی سه سال گذشته، منجر به شناسایی بقایای یک آتشکده شد که 

از یک چهارتاقی آجری به انضمام فضاهای الحاقی تشکیل شده است.
سرپرست کاوش های باستان شناسی محوطه »بازه هور« افزود: در مجاورت این چهارتاقی نیز 
فضای ستون داری قرار داشــته که هر یک از ســتون ها با تزئینات گچ بری منحصر به فرد آراسته 
می شــده، همچنین نمای داخلی برخی از فضاهای آتشــکده بازه هور به صحنه های متنوعی از 

نقاشی های دیواری و گچ بری های شاخص دوره ساسانی مزین بوده است.
به گفته وی، گچ بری های مکشوفه نمایشــگر نقش مایه های انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی 
گوناگون بوده و بر سطح برخی قطعات، آثار رنگ قابل تشخیص است. گرچه فعالیت های مخرب 
انسانی سبب تخریب شدید تزئینات معماری آتشکده بازه هور شده، ولی قطعات به دست آمده 

حاکی از مرکزیت مذهبی این آتشکده در ناحیه شمال شرق ایران است.
لباف خانیکی تصریح کرد: شواهد معماری بیانگر آن است که آتشکده بازه هور تا سده های سوم 
و چهارم هجری همچنان به فعالیت خود ادامه می داده و احتماال بر اثر زلزله مهیبی ویران شــده 

و پس از آن غارت قرار شده است.
 

مدیر شهر خالق کرمانشاه خبر داد :

میزبانی نخستین جشنواره ملی خوراک در شهر خالق 
کرمانشاه

مدیر شهر خالق کرمانشاه گفت: غذا از جمله عناصری است که در ساختار صلح و دوستی معنا دارد 
و کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای ایران اســالمی در موضوع غذای حالل و صنعت گردشگری 

می تواند مطرح و با اهمیت باشد و به عنوان شهر خالق غذای حالل در جهان اسالم بدرخشد.
احســان احمدی نصر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سازمان یونسکو شرایطی برای عزم 
شهرها به ســمت خالقیت و نوآوری تعریف و مشــخص کرد تا شــهرها بتوانند در حوزه معرفی 

ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارند، ورود کنند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع دســتی، خوراک و غذا، سینما، طراحی شهری، ادبیات و موسیقی از 
جمله بخش های مشخص شده از طرف سازمان بین المللی یونسکو بود و کرمانشاه توانست در 

حوزه خوراک و غذا، به عنوان جهان شهر خالق این بخش معرفی و تثبیت شود.
مدیر شهر خالق کرمانشــاه افزود: ایران اسالمی در این زمینه شــهرهایی را معرفی و مطرح کرد 

که اولین آن شهر رشت بود که در موضوع خوراک به عنوان جهان شهر خالق خوراک مطرح شد.
وی ادامه داد: پس از آن شهرهای اصفهان و بندرعباس در حوزه صنایع دستی و سنندج در بخش 

موسیقی به عنوان جهان شهرهای خالق کشورمان در یونسکو معرفی و ثبت شدند.
احمدی نصر با بیان اینکه هر دوســال می توانیم دو پرونده به یونســکو ارســال کنیم، اظهار کرد: 
کرمانشاه در سال گذشته میالدی به این سازمان معرفی شد و در آبان ماه سال ۱۴۰۰ موفق شد در 

فهرست شهرهای خالق خوراک ثبت جهانی شود.
وی تصریح کرد: تا به امروز حدود ۳۰۰ جهان شــهر خالق از طرف ســازمان یونسکو در کشورهای 
مختلف معرفی شده و همچنین در حوزه خوراک نزدیک به ۵۰ شــهر خالق در دنیا ثبت شده که 
کرمانشاه و شهر دیگری از فرانسه به عنوان آخرین شهرهای خالق، به این مجموعه ملحق شدند.

 تخریب بخش هایی از »باغ تاریخی فواره« 
در بجنورد

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شــمالی گفت: بخش هایی از باغ 
فواره در بجنورد توسط ارتش تخریب شد.

علی مستوفیان در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: آثار تاریخی باقیمانده در سطح شهر اعم از آثار 
ثبتی و آثار واجد ارزش که هنوز در فهرست آثار ملی کشور ثبت نشده اند، تک دانه هایی هستند که 

به شهرهای ما هویت می بخشند.
وی  ادامه داد: یکی از موضوعاتی که از گذشته تاکنون در حال پیگیری آن بوده ایم، موضوع پادگان 
تاریخی »منطقه« اســت که در حال حاضر در اختیار ارتش است. این پادگان تاریخی در یک باغ 

ایرانی به نام باغ فواره قرار دارد.
مستوفیان تصریح کرد: باغ فواره متعلق به دوره قاجاریه است که در آن یک ساختمان تاریخی و 

مقابل ساختمان یک حوض قرار دارد.
وی گفت: در این باغ درخت های چنار خیلی قدیمی وجود دارد که البته تعدادی از این چنارها به 

هر دلیلی در گذشته خشک شده و تعدادی از آن ها نیز دوباره رشد کرده اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه مســاحت این باغ حدود ۱۰ هکتار است، افزود: حوض موجود در 
این باغ پابرجا بوده و فقط قسمت شمالی آن در گذشته تخریب شــده که باید مرمت می شد و 
ســاختمان موجود در آن نیز وجود داشــته که طی چند روز اخیر بخش هایی از آن تخریب شده 

است.

گردشگری و میراثاخبار

مدیرکل میراث  فرهنگی استان:

 نیازمند مطالعات جامع در خصوص حفاظت از مسجد 
امام)ره( اصفهان هستیم

 رییس هیئت مدیره انجمن دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان 
تهران توضیح داد:

سفر عراقی ها به ایران کاهش یافته است؟

مدیــرکل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان از لزوم انجام 
مطالعات جامــع در خصــوص حفاظت از 
مجموعــه عظیم تاریخی مســجد امام)ره( 
خبــر داد.علیرضا ایزدی در حاشــیه دومین 
نشســت کمیته بررســی وضعیت مســجد 
تاریخی امام )ره( )جامع عباسی( اصفهان 
اظهار کرد: مباحث اعضای کمیته که با حضور 
جمعی از پیشکســوتان و مدیــران اداره کل 
انجام شد، حول دو محور بررسی سازه اصلی 
بنای مسجد و گنبد و تزئینات آن شکل گرفته 
است.وی ادامه داد: اعضای این کمیته اعتقاد 
داشــتند در خصوص حفاظت از این مسجد 
عظیم تاریخی با نزدیک به ۱۶ هزار مترمربع 
مساحت، نیازمند همکاری مشترک اساتید 

دانشگاه و اساتید مرمتگر سنتی هستیم.
رییس کمیته بررسی وضعیت مسجد تاریخی 
امام )ره( اصفهــان تصریح کرد: اعضای این 
کمیته به اتفاق آرا معتقدنــد با توجه به اینکه 
از آخرین کار علمی بزرگ روی این مســجد 
تاریخــی بیش از ۵۰ ســال می گــذرد، باید 

مطالعات جامعی در خصوص حفاظت از این 
مســجد به ویژه گنبد آن و وضعیت آب های 
زیرزمینی پیرامون مجموعه میدان و مسجد، 
چگونگی نفوذ رطوبت به بخش های مختلف 
مسجد و همچنین مسئله فرونشست انجام 

شود.
وی تصریــح کــرد: اعضای کمیتــه مباحث 
علمی را در سه حوزه بررسی معماری مسجد، 
بررسی وضعیت سازه به ویژه در بخش بنای 
گنبدخانه و سازه گنبد و سپس تزئینات گنبد 
تقســیم بندی و مباحث را بر این ســه حوزه 

متمرکز کرده اند.
ایزدی تاکید کرد: اعضای این کمیته در بازدید 
از گنبــد عظیم مســجد امــام )ره( که برای 
دومین مرتبه از نمــای بیرونی گنبد و بخش 
دوپوش )فضای درونی بین دو گنبد اصلی( 
انجام دادند، بر لزوم بررسی دقیق سازه گنبد 
و تمرکــز روی بعضی آســیب های موجود و 
همچنین دیوارهای گنبد در بخش دوپوش بر 
مرمت و استحکام بخشی با کمترین دخل و 

تصرف تاکید کردند.

رییــس هیئت مدیــره انجمن دفاتر ســفر 
هوایی، گردشــگری و زیارتی استان تهران از 

کاهش سفر عراقی ها به ایران خبر داد.
امیرپویان رفیعی شاد به ایسنا گفت: بسیاری 
از پروازهــای تهران ـ  نجف و تهــران ـ  بغداد 
باطل شده و سفر عراقی ها به ایران با افت و 

کاهش مواجه شده است.
علی اصغر شــالبافیان ، معاون گردشــگری 
وزارت میــراث فرهنگــی،  گردشــگری و 
صنایع دســتی نیز در گفت وگــوی دیگری، 
کاهش سفر از کشــورهای همسایه، از جمله 
عراقی ها به ایــران را تایید کــرده و آن را در 
ارتباط با آغاز سال تحصیلی و شروع مدارس 
 و تاثیــر تقویــم مذهبــی بر ســفر عراقی ها 

دانسته است.
معاون وزارت میراث فرهنگی،   گردشــگری 
و صنایع دســتی چندی پیــش در اظهارات 
دیگری به خدشه دار شدن طرح های توسعه 
گردشگری با کشورهای همســایه، از جمله 
عراق اشاره کرده و گفته بود: »ناآرامی ها فقط 
پروژه های ســرمایه گذاری را متضرر نکرده، 

برخی برنامه ها و طرح های ما را خدشــه دار 
کرده اســت. طرح ما درباره افزایش ســفر 
گردشگران عراقی و کشــورهای همسایه به 
ایران بــود.« عراقی ها نزدیک بــه یک دهه 

است که رکورددار سفر به ایران بودند. 
ســفر عراقی هــا پیــش از ایــن در دوران 
همه گیــری کرونا با بســته شــدن مرزهای 
زمینــی، با افت مواجه شــده بود؛ در ســال 
۱۳۹۹ آمار سفر افغانســتانی ها و ترکیه ای ها 
 به ایــران از عراقی ها پیشــی گرفتــه بود و 
آن ها را در جایگاه ســوم قــرار داد، این رویه 
پس از باز شدن مرزهای دو کشور و برقراری 
دوباره ســفرها تغییر کرده بــود،  هرچند در 
نیمه هــای تابســتان ۱۴۰۱ ســفر عراقی ها 
تحت تاثیر افزایــش قیمت بلیــت هواپیما 
در مســیر ایران قرار گرفت و با افت نســبی 

روبه رو شد.
 اکنون نیز افت دوباره ســفر گردشــگران و 
اتبــاع عراقی بــه ایــران از ســوی مقامات 
گــزارش کشــور  گردشــگری   رســمی 

 شده است.
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معاون استاندار در ستاد ساماندهی امور جوانان:

11 هزار زوج اصفهانی در صف وام ازدواج هستند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان گفت: ۱۱ هزار زوج در استان اصفهان در 
صف دریافت وام ازدواج هستند و ضروری است پرداخت این وام از سوی بانک ها تسهیل شود.

محمدرضا جان نثاری در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه 
ستاد ساماندهی امور جوانان برای مدیریت استان بسیار با اهمیت است و مصوبات جلسات نیز 
باید با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد، اظهار داشــت: اگر پیگیری های مستمر مصوبات 
جواب نداد، مدیری که نمی تواند میدانی و مردمــی خدمت کند جای خود را به مدیران انقالبی و 

جهادی بدهد.
 وی با بیان اینکه مدیران کل اســتان باید مباحث ســتاد جوانان را با جدیت دنبال کنند و پای کار 
جوانان بایستند، ادامه داد: پشتیبانی از جوانان زمانی معنا پیدا می کند که به آنها میدان عمل داده 
شود و به نســل جوان اعتماد کنیم. ما جنگ را با جوانان پیروز شدیم چگونه امروز برخی مدیران 

به جوانان اعتماد نمی کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: مکان های بالاســتفاده 
دراختیار دستگاه های اجرایی در اختیار سمن ها و تشــکل های جوانان قرار بگیرد. این مکان ها 

بیت المال هستند و جوان ما آینده ساز ایران اسالمی و صاحب این بیت المال است.

   اماکن بالاستفاده ادارات در اختیار جوانان قرار گیرد
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان افزود: اماکن دولت موزه نیستند که 
از دســترس مردم خارج باشــند. مدیریت اســتان اراده کرده از تمام ظرفیت های استان برای 
ساماندهی امور جوانان اســتفاده کند و باید در این مورد مدیران کل دستگاه های اجرایی همراه 
باشند.وی با تاکید بر اهمیت اردوی راهیان پیشرفت، عنوان کرد: اردوی راهیان پیشرفت به صورت 
کالن توسط آموزش و پرورش و دانشگاه ها و با استقبال پرشــمار نوجوانان و جوانان برگزار می 
شود؛ اما باتوجه به ضرورت این موضوع یک سازمان مردم نهاد در استان باید به صورت مشخص 

در برگزاری این اردوها فعالیت کند.
جان نثــاری افزود: نوجوانان و جوانان ما بایســتی پیشــرفت هــای امروز کشــور را ببینند و از 
دستاوردهای ایران اسالمی اطالعات به دست بیاورند. ما نیز پشتیبان و حامی اینگونه برنامه ها 

و اردوها خواهیم بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان با اشاره به گزارش عملکرد پرداخت وام 
ازدواج در استان، گفت: مدیران عامل بانک های استان در این خصوص نسبت به کشور کم نظیر 

عمل کردند و جهادی تالش می کنند تا وام های ازدواج روی زمین نمانند.
وی ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده ۱۱ هزار نفر در اســتان در صف وام ازدواج هستند و بایستی 
برای ســاماندهی پرداخت این وام ها همت کنیم. هر چند که آمار باالی ازدواج در اســتان باعث 
خشنودی ماســت؛ اما پیگیری می کنیم تا پایان ســال هیچ وام ازدواجی روی زمین نماند و تا 
حد توان به جوانان خدمت کنیم.جان نثاری اظهار کرد: رکن اصلی این جلسات خدمت رسانی و 
تسهیل امور جوانان است. هویت بخشی و اعتماد به جوانان زمینه ساز موفقیت کشور خواهد بود.

   بهترین الگو درخصوص هویت بخشی جوانان، دفاع مقدس است
وی با اشاره به اینکه بهترین الگو درخصوص هویت بخشی جوانان دفاع مقدس است، ادامه داد: 
مسئوالن از سپردن کارها به جوانان نترســند و جوانان نیز اعتماد به نفس داشته باشند تا بتوانند 

در امور مهم اثرگذار باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان استان 
بایستی موانع رشد و پیشــرفت جوانان را از میان بردارد. فعالیت هایی که در حوزه جوانان انجام 

می شود هدفمند و بر اساس نیازسنجی انجام شود.

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی اصفهان خبرداد: برف و یخبندان در راه اصفهان؛

شاید باران با ترانه بزند بر بام خانه!

قرار بود آذرماه پربارشی داشته باشیم. قرار بود بارندگی 
های اصفهان از اواســط آذرماه آغاز شــود تا شــاید 
مرهمی بر تن خسته این خاک خشک باشد؛ اما باز هم خبر چندانی از 
بارندگی نبود. پاییز اصفهان تمام و چشــم مان به آسمان خشک شد 
شاید دوباره خاطرات همان سال هایی که روز و شب های پاییزی این 
شــهر نم باران می خورد و ســیل آب بود که کوچه و خیابان هایمان را 
برمی داشت و با خود می برد، تکرار شود؛ اما گویا باران خاطرات ما را 
هم از آن ســال های خیس با خود برده و ریشــه آرزوهایمان را هم 

خشکانده است!
به جز چند نوبت آن هم نه با شــدت و حدت، در آذرماهی که گذشت، 
شاهد بارندگی در اصفهان بودیم و بقیه روزها را با مازوت و مونوکسید 

سرکردیم! 
البته مدیریت بحران استان گفته بود که استان اصفهان در پاییز ۱40۱ 
همچنان درگیر خشکسالی خواهد بود و کم بارشی در پاییز امسال نیز 
ادامه خواهد داشت؛ اما این را هم اضافه کرده بود که طبق پیش بینی ها 
بارندگی ها از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد و تاکید کرده بود که آخرین 

مدل خروجی هواشناسی استان نشــان می دهد که بارش های موثر 
پاییزی در ســال ۱40۱ در منابع آب بخش کشــاورزی با تاخیر زمانی 
و دیرتر از موعد معمول خود و از آذرماه آغاز خواهد شــد و بیشترین 
کاهش بارش نسبت به حالت نرمال از اواسط آبان ماه تا اواسط آذرماه 

خواهد بود.
معاون هواشناسی اصفهان اما پیش بینی کرده بود که آذر و زمستان 
پربارشی خواهیم داشت. نوید حاجی بابایی، آبان ماه امسال در گفت 
و گو با رسانه ها اعالم کرد که الگوهای جوی و شرایط بارشی از اواسط 
آبان بهبود یافته است و این وضعیت کم و بیش تا پایان زمستان ادامه 
خواهد داشــت. حاجی بابایی همچنین روند بارش های پیش رو را 
مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: براساس پیش بینی بلندمدت، بهبود 
بارش ها را در منابع آبی اســتان تا پایان زمستان خواهیم داشت که تا 

حد زیادی از تنش آبی استان می کاهد.
به هرحال پاییز تمام شــد و خشکســالی ادامه یافت و حاال قدم به 
زمســتان گذاشــته ایم. بازهم زمســتانی پر از پیش بینی درپیش 
داریم. این بار سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل 

هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه سرد بارشی به استان از عصر 
امروز یکم دی ماه خبرداده و گفته کــه بارش های خوبی را به ویژه در 
نواحی غرب و جنوب استان انتظار داریم و بارش ها روز شنبه سوم دی 

ماه نیز کالن شهر اصفهان و مناطق مرکزی را دربرمی گیرد.
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان همچنین نســبت به تشدید 
فعالیت سامانه سرد بارشی هشدار سطح نارنجی صادر کرد. هشدار 
ســطح نارنجی زمانی صادر می شــود که پدیده ای جوی اثرات منفی 
به دنبال داشته باشد و خســارت های احتمالی را سبب شود. هشدار 
نارنجی رنگ جهت آماده باش دستگاه های مسئول برای مقابله با یک 

پدیده خسارت زا صادر می شود.
هشدارها و پیش بینی ها در شرایطی ادامه دارد که سهم شهر اصفهان 
از پاییزی که بنا به ذات و هویت خود باید بوی باران و خاک نم خورده 
از باران بدهد، آلودگی و مازوت بود. حاال باید امیدوار باشیم که حداقل 
زمستان پربارشی داشته باشــیم. این خاک مدت هاست به آسمان 
چشم دوخته تا شاید خاطرات آن سال ها دوباره تکرار شود؛ سال های 

خوب کودکی که هربار ، باران با ترانه می خورد بر بام خانه. 

 سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه سرد بارشی 
به استان از عصر امروز یکم دی ماه خبرداده و گفته که 
بارش های خوبی را به ویژه در نواحی غرب و جنوب استان 
انتظار داریم و بارش ها روز شنبه سوم دی ماه نیز کالن شهر 

اصفهان و مناطق مرکزی را دربرمی گیرد

با مسئولان جامعه

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
گفت: شــرکت ملی گاز، وزارت نفت و نیرو نسبت 
به تامین گاز نیروگاه برق شــهید منتظری اصفهان 

اقدام کنند.
به گزارش ایرنا؛ منصور شیشــه فروش  اظهار کرد: 
شرکت ملی گاز، وزارت نفت و نیرو نسبت به تامین 
گاز نیروگاه برق شــهید منتظــری اصفهان اقدام 
کنند. وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز به صورت ویژه 

براســاس ماده تاکید شــده در قانون هوای پاک 
باید نیروگاه ها را موظف کند که خروجی خود را به 
شکلی تعبیه کنند که با نصب فیلتر، موجب کاهش 

انتشار آالینده ها شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، با 
اشــاره به اینکه اصفهان رتبه اول مصرف گازوییل 
در کشــور را دارد، افزود: همچنین وزارت نفت باید 

موظف به گوگردزدایی از سوخت مایع شود.
وی با اشاره به استقرار بیش از ۱0 هزار واحد صنعتی 
در اســتان و تمرکز آن در هشــت درصد مساحت، 
وجود۷0 شهرک صنعتی، ۱40 هزار واحد صنعتی در 

کالن شهر اصفهان، ۶۵0 معدن فعال، ۲ هزار واحد 
سنگبری، پنج ناحیه تولید آجر، تردد بیش از یک 
میلیون دستگاه خودرو و ۶۵0 هزار موتورسیکلت در 
این شهر، شــرایط این منطقه را به لحاظ آالیندگی 
هوا بسیار نامناسب و نیازمند تدابیر خاص دانست.

شیشــه فروش افزود: اصفهان همچنین از ناحیه 
شــمال و شــرق در معــرض کانون هــای بحران 
فرسایش بادی است و تشدید آلودگی هوا به دلیل 
شرایط خاص، بیوگرافی اقلیمی و پایداری سکون 
هوا به افزایش روز های ناســالم هوا منجر شــده 

است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

 شرکت نفت، مانع مازوت سوزی نیروگاه برق 
در  اصفهان شود

همایش مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای 

مسلح
دومین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه نیروهای مسلح با حضور امیر عزیز 
نصیرزاده، جانشــین فرمانده ســتاد کل 
نیروهای مســلح، روح ا... دهقانی فیروز 
آبادی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
و ســردار محمد جواد زاده کمنــد، فرمانده 
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
نیرو های مسلح در سالن خلیج فارس باغ 

موزه دفاع مقدس برگزار شد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران:

فروش دارو به صورت اینترنتی، غیر قانونی است
نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: فروش دارو در فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی 
و برخی از پلتفرم های داخلی، غیر قانونی است و سالمتی مردم را به طور جدی تهدید می کند.سید علی 
فاطمی اظهار کرد: گزارش ها و شواهدی مبنی بر فروش انواع دارو و مکمل های دارویی در برخی شبکه های 
اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و تعدادی از پلتفرم های داخلی وجود دارد که در آنها، مبدأ ارسال دارو ها 
مشخص نیست.وی با بیان اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی، غیر قانونی است، اظهار داشت: برخی 
از آن ها از جمله پلتفرم ها ادعا می کنند که دارو ها را از داروخانه های مجاز تهیه و برای بیماران و متقاضیان، 
ارسال می کنند، اما اگر حرف آن ها درست است باید بر اساس بند »ج« و «»د«ماده هشت قانون تجارت 
الکترونیک مبدأ ارسال کاال مشخص باشد.فاطمی ادامه داد: همچنین اگر دارو از داروخانه تهیه و ارسال 
شده باید دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه نیز مشخص باشد در حالی که چنین اتفاقی در فروش 
اینترنتی دارو نمی افتد.وی با تاکید بر اینکه در مواردی نیز شاهد گرانفروشی در فروش اینترنتی دارو ها 
هستیم، خاطرنشان کرد: پاییز امسال که به دالیل مختلف از جمله همه گیری آنفلوآنزا با کمبود برخی از 
دارو ها مواجه بودیم، برخی دارو های مورد نیاز مردم به چند برابر قیمت در فضای مجازی فروخته می شد 
از جمله سرم که قیمت آن حدود ۱۷ هزار تومان است، اما به قیمت حدود ۵0 هزار تومان فروخته می شد.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: همچنین در فروش اینترنتی دارو شاهد عرضه برخی 
از دارو های قاچاق، خارج از شبکه، غیر مجاز، دارو های تحت کنترل که می تواند وابستگی به وجود بیاورد 

یا فروش آن در داروخانه ممنوع است، هستیم.
 

کسب رتبه دوم دانشگاه آزاد اصفهان در بخش درآمد های 
غیرشهریه ای

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( از کسب رتبه دوم 
کشوری در بخش درآمدزایی غیرشهریه ای توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
خبر داد.رحمان ساعدی با تشــریح اهمیت این موضوع اظهار کرد: آموزش های متوالی و پی درپی 
نیرو های سازمانی می تواند موجب رشد ســرمایه اجتماعی و جایگاه آن سازمان در مقایسه با سایر 
سازمان ها شده و نقش موثری در ارتقا و بالندگی ســازمانی ایفا کند و با توجه به این مقوله، اهمیت 
روزافزون آموزش های کوتاه مدت و دفاتر توانمندسازی، به روشنی در دانشگاه ها و نهاد های سازمانی 
پررنگ تر می شــود.وی افزود: با توجه به نقش آموزش های کوتاه مدت برون دانشــگاهی و درون 
دانشگاهی )کارکنان، استادان و دانشــجویان( در ارتقای این امر مهم، دفتر توانمندسازی دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان، همواره با ایجاد بستری مناسب برای همکاری های آموزشی با نهادها، 
موسسات و سازمان ها در ارتقای ســطح آموزش دانشــجویان و کارمندان و در راستای به روز شدن 
آگاهی افراد جامعه و ارتقای دانش و آگاهی اعضای هیئت علمی خود گام های موثری برداشته است.

 

دستگاه قضایی اصفهان با کمبود فضا مواجه است
رییس کل دادگستری استان اصفهان از کمبود فضا در دستگاه قضایی استان و سازمان های وابسته 
به این ارگان خبر داد.حجت االسالم اســدا... جعفری در جمع خبرنگاران به کمبود فضا در دستگاه 
قضایی استان اشاره کرده و اظهار داشت: مجموعه سازمان های وابسته به قوه قضاییه و دادگستری 
استان و ساختمان هایی که برای ارائه خدمات به مردم مســئول هستند را مورد بررسی قرار دادیم و 
در بررسی نهایی مشخص شــد که برخی از این مجموعه ها و حتی ادارات کل آنها فضای الزم و کافی 
را در اختیار ندارند.وی افزود: استان اصفهان یکی از استان های مهم و تاثیرگذار کشور در بسیاری از 
شاخص هاست و فضای برخی از مجموعه های وابسته به قوه قضاییه و دادگستری متناسب با  شأن 

مردم و استان نیست.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان:

مونوکسیدکربن برای 
زنان باردار و سالمندان 

خطرناک تر است
مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
گفت:تمام افراد در معرض خطر مسمومیت با 
گاز مونوکسیدکربن قرار دارند؛ اما کودکان، زنان 
باردار و سالمندان جزو گروه های آسیب پذیرتر 
هستند.منصور فیروزبخت  اظهار کرد: یکی از 
شایع ترین موارد مسمومیت که پزشکی قانونی 
با آن سروکار دارد، مسمومیت با گاز مونوکسید 
کربن اســت که احتراق ناقص ســوخت های 
فسیلی باعث تولید آن شــده و به علت تمایل 
شــدید آن برای اتصال به هموگلوبین )حدود 
۲00 برابر اکسیژن(، حتی غلظت های پایین آن 
نیز می تواند در بدن تجمع یابند و مسمومیت 
با مونوکسید کربن ایجاد کند.وی با بیان اینکه 
مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بو است، ادامه 
داد: بخاری، آبگرمکن، شومینه و اجاق گاز های 
با سیســتم تهویه نامناسب )دودکش( عامل 
مسمومیت با این گاز می شــود. مسمومیت 
با مونوکســید کربن می تواند طیف وسیعی از 
عالئم را شامل شود که در بیماری های مختلفی 
دیده می شود، بســیاری از این عالئم شبیه به 
عالئم سرماخوردگی اســت و اکثر افراد تصور 
می کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی 
شده اند و سعی در خوابیدن می کنند.مدیرکل 
پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به عالئم 
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، تصریح کرد: 
سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری، 
تهوع و استفراغ، خمیازه کشیدن بیش از حد، 
کاهش دیــد و حالت خواب آلودگی شــدید، 
کسلی، خســتگی و کاهش قدرت عضالنی از 
جمله عالئم عمده و اولیه مســمومیت با گاز 
مونوکسید کربن اســت، در صورتی که افراد در 
این مرحله متوجه چنین عالئمی شدند با خارج 
شــدن از فضای آلوده می توانند از پیشــرفت 
مســمومیت جلوگیری کنند.وی اضافه کرد: 
کبودی دســت، دور لب ها و نوک انگشتان از 
عالئم پایانی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 
به شــمار می رود که در نهایت فرد دچار تنگی 

نفس شده و فوت می کند.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: طی یک سال اخیر ۲۷00 هکتار مدیریت جنگل دست کاشت در مناطق بیابانی با 
هدف مراقبت و نگهداری از این عرصه ها اجرا شده است.مهدی عالیپور  اظهار کرد: با اجرای مدیریت جنگل دست کاشت، آبیاری و مراقبت از عرصه ها و آفت زدایی از 
گونه های تاغ و قره داغ انجام می گیرد تا پوشش گیاهی در بیابان ها به حداکثر خود برسد  و در نهایت جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش انتشار ریزگرد و گرد و غبار 
را در پی داشته باشد.وی با بیان اینکه اجرای طرح یاد شده در نواحی شرقی و شمال شرقی اصفهان انجام شد، تصریح کرد: این مناطق بیشترین کانون ریزگرد و گرد 
و خاک را به خود اختصاص داده است و بیشترین طرح های بیابان زدایی در این بخش ها انجام می شود.رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر ۳0 کیلومتر بادشکن غیر زنده با هدف کاهش شدت تخریب باد های مناطق بیابانی در شرق استان احداث شد و 
برای امسال نیز ۵۵ کیلومتر دیگر در دستور کار قرار دارد.عالیپور با اشاره به تله رسوب گیر با هدف منشأ یابی و کنترل فرسایش بادی در بیابان ها گفت: در این مدت 40 
کیلومتر تله رسوب گیر در استان ایجاد شده است.وی اظهارداشت: ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی استان نواحی بیابانی است که ۲.۸ میلیون هکتار از این اراضی تحت 
تاثیر بیابان قرار دارد و ۱.۵ میلیون هکتار از آن کانون های بحرانی انتشار ریزگرد را شامل می شود که باید در اولویت اجرای طرح های بیابان زدایی باشد.ایران بالغ بر 

۲.4 درصد از مجموع کل بیابان های جهان را در خود جای داده که در ۱۷ استان از جمله استان اصفهان پراکنده هستند.

اجرای 2700 هکتار مدیریت جنگل دست کاشت در اصفهان

عکس: فارس



فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که ورزشگاه های بصره برای میزبانی از جام خلیج فارس آماده است.در شرایطی که مسابقات جام خلیج فارس، از 6 ژانویه به 
میزبانی عراق آغاز می شود، فدراسیون فوتبال این کشور با اعالم آمادگی استادیوم ها عنوان کرد که مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات، قابل مقایسه با مراسم 
افتتاحیه جام جهانی خواهد بود و حتی ممکن است از آن پیشی بگیرد.فراس بحرالعلوم، یکی از اعضای فدراسیون عراق، گفت: شرایط در بصره بسیار مثبت است 
و استادیوم ها 99 درصد تکمیل شده اند. ورود به عراق برای همه ملیت های عرب، رایگان و بدون ویزا خواهد بود.وی  افزود: ورزشگاه ها روز چهارشنبه به کمیته  
برگزار جام خلیج  فارس تحویل داده شد و کار در ورزشگاه المینا نیز پیشرفت زیادی داشته است.فراس همچنین اعالم کرد: 5 هتل مصوب برای اعضای تیم های 
شرکت کننده در مسابقات تدارک دیده شده است و یک مرکز رسانه ای مشترک نیز وجود خواهد داشــت. ما در تالش هستیم تا مشکالتی را که روزنامه نگاران 
و اهالی رسانه با آن مواجه هستند، حل کنیم.وی تاکید کرد: تاخیر در تصویب بودجه بیســت و پنجمین دوره جام خلیج فارس، بر پیشرفت کار تاثیر داشت؛ اما 
اکنون شرایط تغییر کرده و به آخرین مراحل رسیده ایم.فراس در پایان گفت: کار بزرگی در زمان بی سابقه ای انجام شد و مسابقات قهرمانی خلیج فارس آغازی 

برای برگزاری مسابقات دیگر در آینده است.

ادعای بزرگ عراق؛ از قطر هم بهتر خواهیم بود
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ادعای اکیپ؛

»زیدان« گزینه هدایت منچستریونایتد و پاری سن ژرمن شد
روزنامه اکیپ فرانســه اعالم کرد که چنان چه قرارداد دیدیه دشان تمدید شود، زیدان بالفاصله تیم 
بعدی خود را انتخاب خواهــد کرد.پیش بینی ها حاکی از این بود که زین الدیــن زیدان بعد از جام 
جهانی، هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را برعهده خواهد گرفت و جایگزین دشان می شود، اما عملکرد 
خوب دشان در نیمکت فرانسه باعث شده است تا فدراسیون فوتبال این کشور به دنبال تمدید قرارداد 
این مربی باتجربه باشد.روزنامه اکیپ اعالم کرد که زیدان به خاطر نیمکت فرانسه به پیشنهادهایی 
که داشت، پاسخ منفی می داد و در صورتی که دشان قراردادش را تمدید کند او بالفاصله باشگاه بعدی 
خود را انتخاب خواهد کرد.از منچستر یونایتد و پاری سن ژرمن به عنوان جدی ترین مشتریان زیدان 
سخن به میان می آید و حتی اگر آنچلوتی برکنار شود، احتمال بازگشت او به رئال هم زیاد خواهد بود.

 

توهین عجیب ستاره آرژانتین به »امباپه« 
سنگربان تیم ملی فوتبال آرژانتین در جشن قهرمانی این تیم به کیلیان امباپه توهین کرد!تیم ملی 
فوتبال آرژانتین در فینال جام جهانی توانست برابر فرانسه به پیروزی دست پیدا کند. جشن قهرمانی 
آرژانتین با حضور بازیکنان در پایتخت این کشور برگزار شد.ایمیلیانو مارتینس، سنگربان آرژانتین در 
این مراسم در کنار مسی به امباپه توهین کرد این درحالی است که همین بازیکن در جریان بازی سه 
گل به او زد.مارتینس در جریان جشن قهرمانی آرژانتین، عروسک امباپه را در دست گرفت و درباره 

او به تندی و با تمسخر صحبت کرد. 
 

واکنش »ویتوریا« به پیشنهاد هدایت تیم ملی پرتغال
روی ویتوریا، سرمربی تیم ملی مصر، به شایعه دریافت پیشنهاد از فدراسیون فوتبال پرتغال واکنش 
نشان داد.پس از شکست تیم ملی پرتغال برابر مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی قطر، 
فرناندو سانتوس، از سوی فدراسیون فوتبال این کشور اخراج شد و در حال حاضر گزینه های مختلفی 
برای جانشینی این سرمربی مطرح می شــود که یکی از آنها، روی ویتوریا، سرمربی فعلی تیم ملی 
مصر است.ویتوریا در واکنش به این شایعات، در اظهاراتی به »Ontime Sports« گفت: من هیچ 
پیشــنهادی برای هدایت تیم ملی پرتغال دریافت نکرده ام. این مسائل فقط شایعه هستند و اصال 
چنین چیزی وجود ندارد.وی با رضایت از حضور در تیم ملی مصر، افز ود: کار با تیم ملی مصر چالش 
بزرگی است و من تاکنون رضایت داشته ام. بازیکنان اینجا فوق العاده هستند و از نظر آمادگی برای 
کار و سازگاری با ایده ها، در سطح برجسته ای قرار دارند. آنها عاشق کار و تمرین هستند و من قبل از 

بازی با بلژیک، با دیدن اشتیاق زیاد بازیکنان، تمریناتم را بهتر کردم.
 

»رونالدو« بی خیال جام جهانی نمی شود
فوق ســتاره پیشــین تیم های منچســتریونایتد و رئال مادرید به دنبال تجربه حضور در ششمین جام 
جهانی اش است.کریستیانو رونالدو که در پنجمین حضورش در تاریخ رقابت های جام جهانی هم نتوانست 
طعم قهرمانی را بچشد، به نظر می رسد برنامه ای برای بازنشستگی ندارد و به دنبال ششمین حضورش در 
این رقابت ها با تیم ملی فوتبال پرتغال است. روزنامه اسپانیایی »مارکا« گزارش داد؛ رونالدوی 37 ساله 
هرگز نگفته است که قصد بازنشستگی از تیم ملی پرتغال را دارد. طبق این گزارش؛ افراد نزدیک به کاپیتان 
تیم ملی پرتغال خبر داده اند، کریس حضور در جام جهانی 2026 را نیز به عنوان یک هدف احتمالی برای 
خود در نظر گرفته است. رونالدو در صورت حضور در بیست وســومین دوره جام جهانی 41 ساله خواهد 
بود.»مارکا« همچنین خبر داد که  مدیران باشگاه النصر عربســتان امیدوار هستند تا پایان سال جاری 
میالدی، بتوانند این فوق ســتاره پرتغالی را به ترکیب تیم خود اضافه کنند. رونالدو در حال حاضر در دبی 

امارات حضور دارد و انتظار می رود به زودی مذاکراتی با نمایندگان این باشگاه عربستانی داشته باشد.

واکاوی تقابل سپاهان و ملوان؛ فرصت سوزی زردپوشان

وقتی »فرصت سوزی« تخصص سپاهان است!
بررسی تقابل ســپاهان و ملوان نشــان می دهد که فقدان نظم 
تاکتیکی، عدم تمرکز کافی در زدن ضربات آخر و فشار باالی روانی 
ایجاد شده بر تیم، 3 عامل اصلی ناکامی تیم مورایس است.هفته دوازدهم 
 رقابت های لیگ  برتر فوتبال، جام خلیج فارس، با برگزاری 6 دیدار آغاز شد 
که در یکی از این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختی انزلی مقابل 
ملوان با تساوی بدون گل متوقف شد.رقابت های لیگ برتر پس از وقفه دو 
ماهه از روز دوشنبه بازگشایی شد و سپاهان در یکی از مهم ترین بازی های 
هفته تن به تساوی داد تا عالوه بر از دســت دادن 2 امتیاز حساس دیگر، 
بهترین فرصت ممکن برای کاهش فاصله اش با صدر جدول را از دســت 
بدهد. زردپوشان اصفهانی در شرایطی به مصاف ملوان رفته بودند که با توجه 
به نزدیکی امتیازات تیم های رده نخست تا چهارم جدول و مصاف تیم های 
پرسپولیس و استقالل، فرصت خوبی داشتند تا با شکست دادن ملوان خود 
را به یک قدمی صدر جدول برسانند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و روند 
تساوی های سریالی شاگردان مورایس همچنان ادامه دارد. سپاهان با این 
نتیجه 21 امتیازی شده و با توجه به نتایج سایر بازی ها در رده چهارم جدول 
باقی ماند.در آن سو ملوان که پیش از تعطیلی لیگ برد پرگلی مقابل فوالد 
به دست آورده و خود را از منطقه خطر جدا کرده بود، قصد داشت که در این 
بازی شگفتی ساز ظاهر شده و با پیروزی مقابل سپاهان شروع رویایی در 
بازگشایی لیگ داشته باشد، اتفاقی که اگر چه در عمل رخ نداد، اما در نهایت 
ملوانی ها توانستند از سپاهان امتیاز بگیرند و جایگاه شان را در جدول بهبود 
ببخشــند. ملوان با این نتیجه 10 امتیازی شــده و با توجه به نتایج سایر 
بازی ها، با یک پله صعود در رده ســیزدهم جدول ایستاد.نتایج سینوسی 
سپاهان در این فصل تمامی ندارد؛ لیگ بیست و دوم اگر چه با وقفه ای دو 
ماهه روبه رو شد، اما در حساس ترین مقطع زمانی خود در نیم فصل نخست 
قرار دارد و امتیازات باقی مانده با توجه به کورس نزدیک مدعیان قهرمانی، از 
ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است. فاصله کم امتیازی مدعیان قهرمانی 
باعث می شود تا تیم ها با اولین اشتباه از کورس دور شده و بازگشت دوباره 
برای آنها سخت شود. سپاهان در چنین شرایطی ششمین تساوی خود در 
نیم فصل نخست را کسب کرد و امتیازات با ارزشی را از دست داد که به طور 
قطع می توانست شرایط را برای این تیم کامال متفاوت کند.واقعیت آن است 
که تیم مورایس خوب بازی می کند، خوب موقعیت می سازد، اما در گلزنی 
مشکل دارد و این مسئله با در نظر گرفتن کیفیت مهره های هجومی که در 
اختیار دارد، کمی عجیب به نظر می رسد و باید ریشه آن را در مسائل روحی 
- روانی و فقدان یک مهاجم کامل در ترکیب ســپاهان جســت وجو کرد.

سپاهان مقابل ملوان بازی خوبی به نمایش گذاشت و نمایش این تیم از 
کیفیت باالیی برخــوردار بود و بازیکنــان این تیــم موقعیت های گلزنی 

پرشــماری را خلق کردند، اما نتوانستند از موقعیت های خلق شده بهره ای 
بگیرند. سپاهان در این بازی نیاز بیشــتری به کسب پیروزی داشت و بر 
همین اساس مورایس باز هم ترکیب تیمش را تغییر داده و سپاهان مقابل 
صنعت نفت با 3 تغییر نسبت به بازی قبل به میدان رفت. سرمربی سپاهان 
ترجیح داد تا از زکی پور در پست دفاع چپ بهره بگیرد و با فرستادن محمد 
کریمی به پست هافبک راست، از نورافکن یک خط جلوتر، در پست هافبک 
چپ اســتفاده کند. مورایس خط حمله سپاهان را نیز دست خوش تغییر 
کرده و از شهریار مغانلو به جای عیســی مرادی بهره گرفت.او سپاهان را با 
آرایش 3_3_4 به میدان فرســتاد و وظیفه پخش توپ را به دو هافبک 
کناری تیمش، نورافکن و کریمی سپرد. شاگردان مورایس وظیفه داشتند 
با توجه به ضعف دفاع های وسط ملوان و خألهای موجود در عمق دفاع این 
تیم و همچنین قدرت حمل توپ رضاییان، زکی پور، کریمی و نورافکن در کنار 
سرعت باالی احمدزاده و کاسومبا از خألهای موجود در خط دفاع ملوان بهره 
گیرند و به گل برسند.سپاهانی ها بازی را هجومی آغاز کردند و تالش داشتند 
تا با طراحی موج حمالت پی درپی از ســرعت باال و قدرت حمل توپ زوج 
رضاییان - کامســوبا و زکی پور - احمدزاده در کنار قدرت بازی  ســازی و 
خالقیت نورافکن و کریمی نهایت اســتفاده را کرده و بــا حرکات ترکیبی، 
نفوذهای تند و تیز از جناحین و ارســال های کوتاه و بلند در کنار توپ های 

عرضی و شوت از راه دور دست به خلق موقعیت بزند. سپاهانی ها در نیمه 
نخست به خوبی ارتباط خط میانی و حمله ملوان را قطع کرده و با استفاده از 
فرارهای سریع و ارسال های عمقی، بارها خط دفاعی ملوان را به  هم ریخته 
و فرصت های گلزنی متعــددی را ایجاد کردند، با این حال نتوانســتند از 
فرصت های ایجاد شــده بهره ای بگیرند و موقعیت های خلق شده را یکی 
پس از دیگری از دســت دادند. در نیمه دوم مازیار زارع تاکتیک تیمش را 
تغییر داد و با فشرده کرده خط دفاعی ملوان، معبرهای حرکتی سپاهان را 
بست و به زردپوشان اصفهانی اجازه خلق موقعیت چندانی نداد. زردپوشان 
اصفهانی در نیمه دوم اسیر بازی تخریبی و پرفشار شاگردان زارع شده و در 
بیشــتر دقایق این نیمه گیج و ســردرگم عمل کردند. تیم مورایس نظم 
تاکتیکی همیشگی اش را نداشت و در دقایق زیادی از مسابقه، رو به ارائه 
بازی احساســی آورد.در مجموع؛ نگاهی به آمار بازی نشــان می دهد که 
ســپاهان در اکثر مولفه های فوتبالی از جمله مالکیت توپ، تعداد و دقت 
پاس، تعداد شوت و شوت های درون چارچوب عملکرد بسیار بهتری نسبت 
به ملوان از خود به جای گذاشته، اما در استفاده از موقعیت های گلزنی ناکام 
بوده است. ســپاهان در فاز دفاعی عملکرد چندان خوبی داشت و ملوان 
نتوانست موقعیت گلزنی چندانی خلق کند و نیازمند عماًل روز آرامی را پشت 

سر گذاشت.

خبر روز

بازیکن سرشناس لیگ برتر ایران دستگیر شد
تسنیم نوشت: یک بازیکن شاخص لیگ برتری که سابقه حضور در پرسپولیس را در کارنامه دارد 
بازداشت شده است.یکی از بازیکنان شــاخص لیگ برتری که سابقه حضور در تیم پرسپولیس را 
در کارنامه دارد و هم اکنون در یک تیم شهرستانی بازی می کند، در شرایطی نامناسب در یک پارتی 
شبانه دستگیر شد.این بازیکن که سابقه متعددی در کمیته انضباطی و سایر احکام قضایی دارد، در 

زمان دستگیری در حالت مستی و وضعیت بسیار نامناسب قرار داشته است.
 

همبازی »ساپینتو« کالهبردار از آب در آمد!
همبازی ساپینتو در اسپورتینگ برای مدت 5 سال محروم شد.نشریه »leonino« پرتغال با تیتری 
با عنوان همبازی ساپینتو در اسپورتنیگ به جعل مدرک مربیگری محکوم شد.این رسانه نوشت: 
مصطفی حاجی، بازیکن مراکشی سابق اسپورتینگ، به دلیل جعل مدرک مربیگری خود از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا )CAF( به مدت پنج سال محروم شد.بازیکن سابق تیم ملی مراکش 
پس از تشکیل پرونده از سوی هیئت منصفه انضباطی به دلیل جعل مدرک مربیگری A محکوم 
شد. طبق بیانیه کاف مربی 51 ساله به مدت پنج ســال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم 
است.این بازیکن مراکشی در میان سال های 1996 تا 1998 با ساپینتو سرمربی استقالل در باشگاه 

اسپورتینگ همبازی بوده است.
 

نفت مسجدسلیمان به بن بست رسیده است!
بازیکن ســابق تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان با بیان این که رضا مهاجری به نوعی ناامید شده 
است، گفت:مهاجری و نفت مسجدسلیمان به بن بست رسیده اند.کیومرث چراغی اظهار کرد: نفت 
مسجدسلیمان زودتر از فصل های قبل کار خود را برای شروع در لیگ برتر آغاز کرد و هم اردوی خوبی 
داشت و هم موفق شــد بازی های تدارکاتی خوبی انجام دهد. اما اگرچه برخی معتقد بودند نفت 
برای لیگ امسال بازیکن های خوبی را به خدمت گرفته؛ اما به نظر من یارگیری این تیم خوب نبود 
و شــرایط بد االن این تیم نیز به خاطر همین یارگیری بد است.وی ادامه داد: نفت مسجدسلیمان 
با وجود اینکه در تعطیالت اخیر لیگ نیز توانست اردوی خوبی در تهران داشته باشد؛ اما نتوانست 
تغییر و تحولی در شرایط خود ایجاد کند و همان طور که در بازی فوالد دیدیم همان اشتباهات بازی 

های قبل مجددا تکرار شدند و در نهایت منجر به شکست سنگین این تیم شد.
 

مدیریت قبلی استقالل 150 میلیارد وام گرفت
عضو هیئت مدیره اســتقالل توضیحاتی را در خصوص مســائل مالی این باشگاه ارائه کرد.حجت 
کریمی در مورد صحبت های محمد مومنی پیرامون برداشت های باشگاه از درآمدهای بورسی که 
عالوه بر 100 میلیارد، 50 میلیارد نیز با حکم قضایی برداشت شــده و باشگاه دخل و تصرفی در آن 
داشــته، گفت: این اختالفات و مســائل را خود علی فتح ا... زاده باید حل کند. برداشت از حساب 
بورسی یک بحث قدیمی است. مدیرعامل باشگاه خودش این مسائل را جلو می برد و بحثی نیست 
که بخواهیم به آن ورود کنیم.عضو هیئت مدیره باشگاه اســتقالل در خصوص اینکه آیا هنوز بین 
استقالل و سازمان خصوصی سازی اختالف مالی وجود دارد، عنوان کرد: نه، اختالفی وجود ندارد. 
فتح ا... زاده این مسائل را حل کرده و هیچ مشکلی با سازمان خصوصی سازی نداریم.کریمی در 
مورد اینکه محمد محبی اعالم کرد اختالف با باشگاه ســانتاکالرا برطرف شده که به این ترتیب به 
نظر می رسد پس از 90 هزار یورو باقی مانده 230 هزار یورو نیز به حساب پرتغالی ها نشسته، گفت: 
پول را باشگاه همان روزهای اول پرداخت کرده بود. حاال که خودش گفته حتما کل پول به حساب 
سانتاکالرا نشسته و اختالف حل شده است. االن باید بیشتر به سمت درآمدزایی برویم. باشگاه به 

شدت نیاز به این مسئله دارد و باید فکری به حال آن کنیم.

مستطیل سبز

باشگاه زنیت روسیه خبر داد:

اعالم زمان جدید تقابل 
دوستانه سپاهان-زنیت 

روسیه
باشــگاه زنیت ســنت پترزبورگ روســیه با 
انتشــار اطالعیــه ای در سایت رســمی خود، 
هفدهم فوریه ســال 2023 )بیست وهشتم 
بهمن ماه ســال جاری( را به عنوان زمان دیدار 
دوستانه با ســپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
اعــالم کرد.به گزارش خبرنــگار ایمنا، پس از 
کش وقوس هــای فــراوان و گمانه زنی های 
متعدد درباره زمان برگزاری دیــدار تدارکاتی 
تیم های فوتبال ســپاهان اصفهــان و زنیت 
سنت پترزبورگ روسیه در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهــان، همچنین به میــان آوردن چندین 
تاریخ از ســوی هر دو باشــگاه که به حقیقت 
تبدیل نشدند، ســرانجام تکلیف این بازی را 
زنیت روسیه روشــن کرد.در ماه های گذشته 
بود که سپاهان ششم آذرماه را به عنوان زمان 
دیدار دوســتانه برابر زنیت اعالم کرد، در ادامه 
دوازدهــم آذرمــاه، تاریخی بود که از ســوی 
مسئوالن باشــگاه ســپاهان به گوش رسید؛ 
اما این وعده هم عملی نشــد. مــاه جاری با 
پیگیری های خبرنــگار ایمنــا از منابع موثق 
روسیه و نزدیک به باشــگاه زنیت، مشخص 
شد مدیرعامل این باشگاه روس، سوم فوریه 
2023 )چهاردهــم بهمن ماه ســال جاری( را 
به عنوان زمــان تقابل با ســپاهان در اصفهان 
معرفی کرده؛ امــا این را هم متذکر شــد که 
مدیران دو تیم در حال توافق بر ســر جزییات 
نهایی هستند و ممکن است زمان بازی مجددا 
تغییر کند.با گذشــت تمام ماجراهای اخیر، 
سایت رسمی باشــگاه زنیت سنت پترزبورگ 
روسیه، ساعت 17:30 به وقت محلی با انتشار 
اطالعیه ای از جزییات نهایی دیدار دوستانه با 
سپاهان خبر داد، همچنین زمان برگزاری آن 
را رســما اعالم کرد. نکته ای که در این اطالعیه 
جالب بود، اعالم به تعویق انداختن دیدار است 
و همان طورکه پیش تر اعالم کرده بودیم، روز 
چهاردهم بهمن ماه مورد بررسی قرار گرفته و 
پس از ارزیابی مسئوالن دو تیم، زمان دیگری 

را برای بازی دوستانه برگزیده اند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

استقبال باشکوه 
مراکشی ها از 

شیرهای اطلس 
مردم مراکــش در شــهر رباط، 
پایتخت این کشــور، از تیم ملی 
این کشــور که مقام چهارم جام 
جهانی قطر را به دســت آورد به 

شکلی باشکوه استقبال کردند.

آخرین خبر  به نقل از »ایران ورزشــی« نوشــت: مهدی تاج لیســت عجیبی از 
کاندیداهای موردنظرش بــرای تیم ملی را اعالم کرده اســت.مهدی تاج در یک 
برنامه تلویزیونی پیرامون کاندیداهای سرمربیگری تیم ملی برای رقابت های جام 
ملت های آسیا صحبت کرد و اسامی را بر زبان آورد که همگی برای فوتبال ایران 
افرادی کامال شناخته شده محسوب می شوند. البته در میان فهرستی که رییس 
فدراسیون مطرح کرد هم اکنون فقط کارلوس کی روش و علی دایی فعالیتی در 
عرصه فوتبال نمی کنند ولی مابقی نفرات همگی تیم دارند و حداقل تا پایان بهار 
ســال آینده نمی توانند به صورت تمام وقت در اختیار تیم ملی باشند.با توجه به 
شرایط موجود بسیار هم بعید به نظر می رســد باشگاه ها و فدراسیون های طرف 
قرارداد با این افراد در این مقطع از فصل حاضر به جدایی آنها شوند. بنابراین یا تیم 
ملی باید با کارلوس کی روش ادامه  دهد یا اینکه کار سرمربی جدید از خرداد ماه 
استارت بخورد.البته علی دایی هم با هیچ تیمی قرارداد ندارد؛ اما در شرایط کنونی 

احتمال اینکه سرمربی تیم ملی شود، بسیار کم است.

لیست عجیب گزینه های سرمربیگری تیم ملی ایران، آب رفت!



پنجشنبه 01  دی  1401 /  27  جمادی االول  1444  /  22  دسامبر   2022 / شماره 3705 

برنامه ریزی های زمستانه برای فضای سبز اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: بر اساس تقویم باغبانی شهر اصفهان، 
مجموعه اقداماتی در مناطق پانزده گانه اصفهان برای فصل زمســتان برنامه ریزی شــده است.مجید 
عرفان منش، اظهار کرد: با توجه به شرایط آب وهوایی و مراحل رشد گیاهان شامل درخت، درختچه، گل 
و چمن در هر فصلی از ســال عملیات خاصی برای کاشت و نگهداری آنها انجام می شود که رشد بهینه و 
سالمتی گیاهان را در فصل بعد تضمین می کند.وی گفت: آماده سازی باغچه های گل های فصلی جهت 
تعویض گل های داوودی و تابستانه با گل بنفشه و هرس فرم پرچین ها در سطح معابر و پارک ها از جمله 
این اقدامات برای فصل سرد سال است.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: عملیات خاک ورزی با روش هایی نظیر چال کود و چاهک های تهویه ای و تغذیه ای از دیگر 
عملیات های زمستانه فضای سبز است.به گزارش ایســنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، عرفان منش از اصالح و طراحی باغچه ها، تهیه گل مناســب و برنامه ریزی جهت طرح کاشت 
باغچه ها ویژه نوروز ۱۴۰۲ نیز خبر داد و گفت: واکاوی درختان آسیب دیده، شکسته یا تخریب شده نیز در 

دستور کار مناطق پانزده گانه قرار گرفته است.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

آغاز عملیات کندوکوب و تغذیه درختان در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: عملیات کوددهی همراه با کندوکوب پای درختان برای هوادهی 
و اصالح بافت خاک به منظور تقویت درختان و درختچه های سطح این منطقه با اعتباری بالغ بر هشت 
میلیارد ریال در حال انجام است.به گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر با بیان اینکه حفظ و نگهداری 
از درختان از اولویت های مهم حوزه فضای سبز برای مناسب سازی چهره شهر است، اظهار کرد: عملیات 
کندوکوب و کوددهی درختان به منظور تغذیه و کمک به رشد کیفی آنها در دست اقدام است.وی گفت: 
عملیات کود دهی همراه با کندوکوب پای درختان بــرای هوادهی و اصالح بافت خاک به منظور تقویت 
درختان و درختچه های سطح منطقه با اعتباری بالغ بر هشــت میلیارد ریال در حال انجام است.مدیر 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان ادامه داد: در این عملیات بیش از ۷۰ هزار اصله درخت و درختچه و بیش از ۱۰۰ 
هزار متر مربع باغچه های گل دائمی، فصلی و روزکاری کندوکوب و کوددهی می شود.وی تصریح کرد: این 
عملیات ضمن حفاظت و پایداری بستر درختان، باعث رشد و همچنین آبگیری حداکثری در زمان آبیاری 
و بارش های فصلی شده و شرایط اصولی و بهینه برای تعادل و صیانت از فضای سبز را محقق می کند.

قاضی عسگر با بیان اینکه استفاده از کود دامی کیفیت فیزیکی خاک را ارتقا می دهد، خاطرنشان کرد: 
بیش از ۵۰۰ تن از مرغوب ترین کودهای دامی و کود مخلوط تهیه و در این عملیات استفاده شده است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری مطرح کرد:
اصالح هندسی و رفع گره ترافیکی خیابان شهدای رهنان

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به درخواســت های مردمی، اصالح هندسی خیابان 
شــهدا در جهت کاهش حجم ترافیکی این محدوده در منطقه رهنان انجام شد.به گزارش ایمنا، حسن 
محمدحســینی اظهار کرد: با توجه به حجم باالی ترافیک در خیابان شــهدا در منطقه رهنان به ویژه در 
مناسبت ها و اعیاد، از سوی شــهروندان و پلیس راهور درخواست های متعددی مبنی بر ایجاد سهولت 
تردد خودروها و ناوگان حمل ونقل عمومی و رفع گره های ترافیکی این خیابان مطرح شده بود.وی با اشاره 
به تایید ایده رفع مشکالت ترافیکی خیابان شهدا در کمیسیون فنی و پلیس راهور گفت: در این طرح با 
حذف پارک حاشیه ای در مسیر شرق به غرب این خیابان مسیری به عرض ۳.۵ متر جهت تردد خودروها 
و ناوگان حمل ونقل عمومی و مسیر غرب به شرق نیز با عرض ۵.۵ متر جهت یک خط پارک و یک خط 
عبوری در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با اجرای این طرح، شاهد 
کاهش بار ترافیکی و روان سازی تردد خودروها هستیم، بنابراین از تمام شهروندان تقاضا داریم در اجرای 

این طرح کوشا باشند تا شاهد کم شدن حجم ترافیک و تصادفات در این محدوده باشیم.

معاون  شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

پرش سه گام معاونت شهرسازی برای آموزش اصنو

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان از برگــزاری کارگاه 
آموزشــی ســامانه اصنو )ســرا ۱۰( برای مدیران و معاونان مالی و 
اقتصــادی مناطق پانزده گانه شــهرداری خبر داد و گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون با احتســاب این دوره، ســه دوره برای آموزش 
کارکنان شــهرداری برگزار شده اســت.وحید مهدویان در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، با اشــاره به برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی سامانه 
اصنو برای مدیران ارشد شــهری اظهار کرد: در چارچوب سومین دور 
از کارگاه های تخصصی آموزشی سامانه یکپارچه شهرسازی و درآمد 
اصنو ویژه کارکنان و مدیران بخش های مختلف شــهرداری اصفهان، 
یک کارگاه آموزشی با حضور مدیران و معاونان مالی اقتصادی مناطق 
پانزده گانه به میزبانی معاونت شهرســازی و معماری برگزار شد.وی 
ضمن قدردانــی از حضور مدیران در کارگاه آموزشــی ســامانه اصنو، 
ادامه داد: در این کارگاه بــه چگونگی ثبت نام، ثبت درخواســت ها و 
پیگیری امور از طریق سامانه هوشمند اصنو پرداخته شد و کارشناسان 
بخش شهرسازی الکترونیک تمام جزییات مربوط به سرویس ها و 
خدمات غیرحضوری شــهرداری اصفهان را برای حاضران بازگو کردند 
و به تفصیل توضیح دادند تا در صورت وجود هرگونه ابهام، مسیر برای 
مدیران ارشد شهری شفاف شــود و بتوانند با سرعت و کیفیت بهتری 

به ارائه خدمات به شــهروندان بپردازند.معاون شهرسازی و معماری 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه مدیران و معاونان شهرســازی مناطق 
پانزده گانه نکات فنی و کاربــردی خود در خصوص ســامانه اصنو را 
مطرح کردند، خاطرنشان کرد: ســامانه هوشمند یکپارچه شهرسازی 
و درآمد که با عنوان اصنو شــناخته می شود، خدمتی نوین و ارزشمند 
برای شــهر اســت که امکان ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیک 
توسط شهرداری اصفهان را فراهم می کند.وی اضافه می کند: توسعه 
و افزایــش خدمات غیرحضــوری و الکترونیک بدون شــک در گام 
نخست برای شــهروندان اصفهانی و ســپس برای سیستم مدیریت 
شهری مفید و ارزشــمند خواهد بود و ســرانجام شهری زیست پذیر 
است که این دستاورد را به شهروندان تقدیم کند.مهدویان تاکید کرد: 
با الکترونیکی و غیرحضوری شــدن خدمات، سفرهای درون شهری 
و تردد خودروهای تک سرنشــین کاهش خواهد یافــت و در نتیجه 
مشــکالت ترافیک و آلودگی هوا نیز با کاهش همراه خواهد شــد و 
شهروندان نیز در باارزش ترین سرمایه خود یعنی زمان، صرفه جویی 
خواهند کرد و در رفت وآمدهای مکرر و خســته کننده دچار آشــفتگی 
ذهن و اعصاب نخواهند شــد که ایــن امر باعث شــادابی اجتماعی 
هرچه بیشتر شهر و شهروندان می شــود.وی، طرح سامانه هوشمند 

اصنو را یکی از موضوعات مهم و مورد توجه شــهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان دانســت و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
با احتســاب این دوره، ســه دوره برای آموزش کارکنان شــهرداری 
برگزار شــده اســت و پس از آن دیگر جایی برای ابهام باقی نخواهد 
ماند، به همین منظور، از همکاران مناطق مختلف و دیگر بخش های 
مدیریت شــهری می خواهیم ضمن هماهنگی کامل با ستاد معاونت 
معماری و شهرســازی، تمام انرژی خــود را برای ارائــه هرچه بهتر 
خدمت الکترونیک به شــهروندان به کار گیرند و در صورت مشاهده 
هر گونه اشکال یا نقصی در این سامانه، موارد را به بخش شهرسازی 
الکترونیک این معاونــت منتقل کنند تا با رفــع آن، بتوانیم خدمات 
غیرحضــوری به شــهروندان را تســهیل کنیم.معاون شهرســازی و 
معماری شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: دور ســوم آموزش های 
درون ســازمانی شــهرداری پیرامون ســامانه یکپارچه شهرسازی و 
درآمد اصنو از ســیزدهم آذر آغاز شــده و تا چهارم دی ماه ادامه دارد 
و این آموزش ها برای بخش های مختلــف از جمله امالک، درآمد و 
حسابداری، نوسازی و کسب و پیشه، اسکن و بایگانی، پیش نویس، 
طرح تفصیلی، بازدید، آی تی و شهرسازی، معاونان مالی و اقتصادی 

و مدیران مناطق در حال برگزاری است.

مسئول واحد مدیریت داده سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان گفت: بــرای اجرای موثر هــوش تجاری به 
منظور ارتقای ســطح خدمت یا افزایــش درآمد در 
ســازمان، بعد فرهنگی و غیرفناورانه به همراه درک 
صحیح تکنولوژی با همکاری تمام ذی نفعان ضروری 
اســت که با هدایت مدیران ارشد ســازمان ها میسر 
خواهد بود.امرا... تندر در گفت وگــو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: رســیدن به دید جامع از یک کســب وکار 
را هوش تجــاری یا )BI( می نامند کــه طی آن تمام 
فرآیندها، روش های جمع آوری، ذخیره سازی و تجزیه 

و تحلیل داده های عملیاتی بررسی می شود و اطالعات 
جامع جهت ایجاد نگرش سریع را برای مدیریت آن 
مجموعه فراهم می کند.وی ادامه داد: هوش تجاری 
مجموعه ای از فرآیندهــا، معماری ها و فناوری هایی 
است که داده های خام را به اطالعات معناداری تبدیل 
و اقدامات سودآور تجاری را هدایت می کند.مسئول 
واحد مدیریت داده سازمان فاوای شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه ابزارهای هوش تجاری، سیســتم های 
اطالعاتی هستند که با شناسایی منابع داده ای مهم، 
آن ها را اســتخراج و بعد از کنترل کیفــی، مدیریت 
و پردازش می کنند، خاطرنشــان کرد: ایــن ابزارها 
همچنین برای تبدیل داده ها بــه اطالعات و دانش، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد.وی تصریح کرد: هوش 
تجاری تاثیر مســتقیمی بر تصمیمات استراتژیک، 

تاکتیکی و عملیاتی ســازمان دارد و از تصمیم گیری 
مبتنی بر واقعیت با اســتفاده از داده های تاریخی به 
جای مفروضات و احساس درونی، پشتیبانی می کند.

تندر تاکید کــرد: ابزارهای هوش تجــاری، تجزیه و 
تحلیل داده ها را انجام می دهد و گزارش ها، خالصه ها، 
داشــبوردها، نقشــه ها و نمودارها را ایجاد می کند تا 
اطالعات دقیقی را در مورد ماهیت کسب وکار به مدیران 
و کاربران ارائه دهند.وی افزود: طی انجام مراحل اعالم 
شده، داده های یکپارچه در قالب انباره داده یا دریاچه 
داده، شناسایی و ایجاد می شود که با مدل سازی آنها 
در قالب موضوعات مشــخص و بر اساس سواالت 
مدیریت، شاخص های کلیدی اندازه گیری می شود و 
در نهایت به صورت نمودارهای گرافیکی و تصویری و 

گاهی متنی نمایش داده می شود.

مسئول واحد مدیریت داده سازمان فاوای شهرداری مطرح کرد:

لزوم توجه به بعد غیرفناورانه در هوش تجاری

سامانه هوشمند یکپارچه شهرسازی و درآمد که با 
عنوان اصنو شناخته می شود، خدمتی نوین و ارزشمند 
برای شهر است که امکان ارائه خدمات غیرحضوری و 

الکترونیک توسط شهرداری اصفهان را فراهم می کند

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان:

آزادراه ها و بزرگراه ها مکان مناسبی برای گرم کردن موتور 
خودرو نیست

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: حرکت برخی رانندگان با حداقل سرعت 
در آزادراه و بزرگراه ها برای گرم کردن موتور خودرو بسیار خطرناک و یکی از عوامل وقوع حوادث 
رانندگی است.ســرهنگ اصغر زارع  اظهار کرد: موضوعی که در راه ها به ویژه آزادراه و بزرگراه ها و 
در فصل زمستان بیشتر مشاهده می شود، این است که خودرویی که چند ساعت در فضای سرد 
زمستانی قرار گرفته باشــد، آمادگی الزم برای حرکت را ندارد، بنابراین بسیاری از رانندگان بعد از 
روشن کردن خودرو بالفاصله شروع به حرکت در مسیر تعیین شده با سرعت بسیار پایین جهت 
گرم شدن موتور خودرو می کنند که این حرکت می تواند بسیار خطرناک و باعث تصادف در راه ها 
شود.وی افزود: رانندگان باید برای گرم کردن خودرو چند دقیقه پس از روشن کردن خودرو اجازه 
دهند، دمای روغن موتور و گیربکس افزایش یابد و تا چند کیلومتری نیز با دنده سنگین حرکت 
کنند تا موتور خودرو گرم و آمادگی حرکت را پیدا کند.رییس پلیس راه استان اصفهان به رانندگان 
توصیه کرد: با توجه بــه اینکه برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی حداقل ســرعت در آزادراه ها ۷۰ 
کیلومتر تعیین شده است، حرکت در ســطح راه ها به ویژه در آزادراه ها با سرعتی کمتر از حداقل 
تعیین شده خطرساز بوده که از رانندگان درخواست می شود قبل از ورود به راه های اصلی به ویژه 

بزرگراه ها و آزادراه ها نسبت به گرم کردن موتور خودروی خود اقدام کنند.

سوانح رانندگی فوتی و جرحی در اصفهان رو به افزایش است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت:گزارش های مراجع انتظامی بیانگر رشد آمار 
تصادفات جرحی و فوتی در استان اســت.به گزارش ایرنا، مهران زینلیان درنشست شورای ترافیک 
استان اصفهان با استناد به گزارش پلیس راه و راهنمایی و رانندگی افزود: جان باختگان کودک و نوجوان 
تصادفات بیش از بزرگساالن است و باتوجه به اهمیت این موضوع تصمیمات الزم اتخاذ شد و نقش 
محوری صداوسیما درباره فرهنگ سازی پیشگیری از تصادفات مورد تاکید قرار گرفت.زینلیان افزود: 
همچنین مقرر شد مواردی که در شورای ترافیک مطرح می شود با برنامه زمان بندی خاص و مشخص 
در جلسات آینده پیگیری شود.پیش از این پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرده بود از اول امسال 
تا پایان مهر متوفیات ناشی از حوادث ترافیکی ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان ۶۸۷ نفر بوده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

آغازبه کار دو ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با احداث دو دستگاه سنجش آالیندگی هوا 
تعداد دستگاه های شهرداری اصفهان به ۱۱ ایستگاه افزایش یافت.حسین حق شناس اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین مسائل در سنجش آالینده ها در شــهر اصفهان جانمایی ایستگاه های سنجش 
آلودگی هواســت.وی با بیان اینکه هر گونه تحلیل علمی در زمینه آلودگــی هوا و تصمیم  گیری 
در مورد کاهش و کنترل آن به داده های مربوطه نیاز دارد، افزود: به همین منظور ایســتگاه های 
ســنجش آالینده ها باید در مکان هایی قرار گیرند که نمایش درستی از وضعیت آلودگی را نشان 
دهد، بنابراین موقعیت مکانی ایستگاه ها از حساسیت باالیی برخوردار است.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال های گذشته ۹ ایستگاه سنجش آلودگی هوا 
در اصفهان نصب شده است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ دو دستگاه دیگر به ارزش ۲۷ میلیارد ریال 
خریداری و در محل های پرتراکم و پرتردد همچون میدان استقالل )دانشگاه صنعتی( و سپاهان 
شهر که معموال به نظر می رسد از آلودگی های زیست محیطی باالیی برخوردار هستند، نصب شد.

حق شناس افزود: با نصب این دو سامانه در ایستگاه های مذکور و آزمون و خطای صورت گرفته 
پس از گذشت یک سال، این ایستگاه ها به چرخه گزارش دهنده های آلودگی هوا اضافه شد.

با مسئولان

خبر روزگزارش

رییس شورای استان می گوید حق 
اصفهان در پرداخت عوارض آالیندگی 

نادیده گرفته شده است؛

 حقی که به حق دار
 نرسیده است

رییس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: حق 
این استان در پرداخت عوارض آالیندگی نادیده 
گرفته شده و میزان پرداختی سال جاری نسبت 
به گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد توحیدی راد 
در اجالس شورای اسالمی استان در فرمانداری 
مبارکه، اظهار کرد:سال گذشــته حدود ۳ هزار 
میلیارد تومان به حساب شهرهای استان واریز 
شد؛ اما تا پایان آذرماه امسال حدود ۱۰۰ میلیارد 
واریز شده است که این مبلغ اختالف فاحشی 
با سال گذشــته دارد.وی با بیان اینکه پیگیری 
های الزم در این زمینه در نشست با مدیر کل امور 
مالیاتی استان انجام خواهد شد، ادامه داد: این 
اختالف واریزی نســبت به سال گذشته نشان 
می دهد که حق استان اصفهان ضایع شده است.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان افزود: با 
کمک نمایندگان شورای اسالمی استان در تهران 
پیگیری های الزم برای حل این مشکل استان را 

انجام می دهیم.
وی اضافه کــرد: از اســتاندار اصفهــان تقاضا 
کردیم که این مشکل و حق و حقوق استان را با 
دعوت رییس سازمان محیط زیست در شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به استان 
اصفهــان برگردانیم؛ آالیندگــی به عنوان حق و 
حقوق اســتان در کشور ضایع شــده و مالیات 
بر ارزش افزوده در اســتان ها هم به عنوان حق 
دیگری از این اســتان ضایع شــده است.وی 
گفت:همه کارشناســان معتقدند که توســعه 
از روســتاها اتفاق خواهد افتاد؛ اما بر اســاس 
آمارهای گرفته شــده در حال حاضر آمارهای 
مدیریت روستایی در روستاهای استان منفی 
اســت. مجید ترابی، معاون فرمانــدار مبارکه 
در این نشســت با بیان اینکه این شهرســتان 
قطب صنعتی اســتان اصفهان اســت، گفت: 
این شهرســتان ظرفیت های باالیی در زمینه 
کشاورزی و تاریخی دارد؛اما بیشتر به نام یک 

شهرستان صنعتی شناخته می شود.

نمایشگاه مشاغل خانگی با ۳۰ غرفه در بازار گل و گیاه همدانیان اصفهان برپا شده و به مناسبت شب یلدا، دیروز  یکسره دایر بود.مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه امروزه مشاغل خانگی و خرد، نقش بسیار زیادی در رفع معضل بیکاری ایفا می کنند، گفت: نقش 
مشــاغل خانگی در رونق اقتصادی و تثبیت درآمد برای دهک های پایین اقتصادی جامعه و ایجاد فرصت های شغلی برای تمامی فعاالن اقتصادی کامال 
مشخص شده است.امیرحسین ماه آورپور ادامه داد: در غرفه های مشاغل خانگی، افراد محصوالت و کاال های تولیدی خود را از جمله چرم دوزی، میناکاری، 
قلم کاری، معرق و سفال را به فروش می رسانند.وی افزود: بر این اساس ۳۰ غرفه مشاغل خانگی در بازار گل وگیاه همدانیان دایر شده است، این غرفه ها در 
اختیار افرادی قرار می گیرد که دارای مجوز مشاغل خانگی، تحت پوشــش کمیته امداد یا از جامعه معلوالن باشند.مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه غرفه های مشاغل خانگی همه روزه در بازار مرکزی گل و گیاه واقع در خیابان همدانیان برپاست و شهروندان 

می توانند از آن بازدید و خرید کنند، اضافه کرد: به مناسبت شب یلدا نیز این غرفه ها به صورت یکسره از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ دایر است.

برپایی غرفه های مشاغل خانگی در بازار گل وگیاه همدانیان اصفهان

اولین یلدا بعد از کرونا
کرونا طی دو سال گذشته، رسم شب 
یلدا و خریدهای آن را کمرنگ کرده 
بود، اما امســال با بهبود شــرایط در 
کشور، فضای خیابان ها قدری تغییر 
کرده و بازارهای شــهرهای مختلف 
نسبت به سال های قبل کمی شلوغ تر 
شــده اســت. اما افزایــش قیمت 
میــوه و آجیل، به عنــوان پای ثابت 
میهمانی های شب یلدا، احتماال سفره 

خانوارها را کوچک تر کرده است.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایسنا
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معاون سرمایه  انسانی و ســازماندهی شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
الگویی 40ساله در زمینه حمل ونقل اســت و تالش می کند تا تجربیات ارزشمند 
خود را در این عرصه مهم در اختیار دیگران بگذارد.مهدی کفایت در حاشیه برگزاری 
»همایش پلیس یاران و بررسی موانع و چالش های سرویس های مسافربری« 
اظهار کرد: در این همایش فعاالن ناوگان حمل ونقل استان اصفهان جمع شدند 
تا فوالد مبارکه به عنوان الگویی40ساله تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارد.

وی گفت: فوالد مبارکه امروز ناوگانی را با 1200 اتوبوس در اختیار داشته و چیزی 
حدود 25هزار نفر از کارکنان خود را در طول روز جابه جا می کند تا به صورت ایمن، 

منظم و با کمترین خطا، خطوط تولید از سرمایه های انسانی این شرکت بیشترین 
بهره را ببرد.معاون سرمایه  انســانی و سازماندهی شــرکت فوالد مبارکه افزود: 
برنامه ریزی های مختلفــی برای آموزش، کنترل و اصالح سیســتم حمل ونقل 
فوالد مبارکه به صورت منظم در حال انجام است و اگر این کار انجام نشود امنیت 
این ناوگان با خلل روبه رو خواهد شــد.وی خاطر نشان کرد: حفظ جان انسان ها 
برای همه ما مهم است و به همین خاطر باید عملیات حمل ونقل با کمترین خطر 
انجام شود تا کارکنان فوالد مبارکه و سایر مردم عزیز همواره با سالمت و امنیت در 

مسیرهای مواصالتی تردد کنند.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه برای 
دومین ســال متوالی، عنوان ترابری برتر اســتان اصفهان را کسب کرد. صادق 
فرخی در حاشیه برگزاری »همایش پلیس یاران و بررسی موانع و چالش های 
سرویس های مســافربری« اظهار کرد: روز 26 آذرماه در تقویم کشور با عنوان 
تقدیر و تجلیل از رانندگان و پیشکسوتان حوزه حمل ونقل است و به همین خاطر 
با برگزاری این همایش از 1200 راننده فعال در فوالد مبارکه به همراه دیگر فعاالن 

این عرصه تجلیل کردیم.
وی گفت: این شرکت برای دومین بار به عنوان ترابری برتر استان شناخته شد 
که این انتخاب بر اســاس شــاخص های خاصی صورت گرفته است. ایمنی، 
آموزش، توسعه زیرساخت، برنامه های کنترلی و... از جمله این شاخص هاست 
و شــرکت فوالد مبارکه در هر زمینه برنامه ای خاص را در نظر گرفته است.مدیر 
خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه افزود: این در حالی است که 
فوالد مبارکه این اقدامات را در استان به صورت پیشرو انجام داده و در این راستا 
بسیاری از امور نظیر ایمنی، تحلیل حوادث، بازرسی فنی، کنترل حمل نقل درون 
سازمانی و برون سازمانی، پلیس یار را در دســتور کار قرار داده است.وی خاطر 
نشــان کرد: فوالد مبارکه با همکاری پلیس راه استان اصفهان بیش از 100 نفر از 

 کارکنان خود را به عنوان پلیس یار معرفی کرده تا هنگام تردد، سیستم حمل ونقل
 این شرکت را کنترل کرده و بر کیفیت شاخص های مختلف نظارت های الزم را 

انجام  دهند.

با حضور مدیر عامل آبفا و مدیران شعب بانک رفاه در  استان اصفهان اجرای  4 
طرح توسعه و بازسازی تاسیسات فاضالب و آبرسانی از محل اعتبارات ماده  
56 بررسی شــد.مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان در این نشست به اهمیت 
اجرای به موقع طرح های نیمه تمام عمرانی در بخش آب و فاضالب در سطح 
استان  پرداخت و اظهار داشــت: براساس مصوبات ســفر ریاست جمهور به 
استان اصفهان ،تامین مالی قسمتی ازپروژه های عمرانی نیمه تمام شرکت 
آب و فاضالب  از محل تسهیالت ماده 56و انعقاد تفاهم نامه  با برخی از بانک 
ها،عملیاتی می شود .حسین اکبریان با بیان اینکه  پروژه هایی که به پیشرفت 
قابل قبول رسیده اند و با تخصیص این تسهیالت بخشی از آنهابه بهره برداری 
رسیده و مردم بتوانند از خدمات مد نظر برخوردار شــوند، در اولویت استفاده 
از تســهیالت ماده 56 قرار گرفتند، اظهار داشــت: مکاتبات مربوط به انعقاد 
تفاهمنامه به مبلغ  200 میلیارد تومان از محــل اعتبارات ماده 56 از بانک رفاه 
استان برای اجرای 4 پروژه آبفا در اســتان انجام شده است.وی در خصوص 
اهمیت طرح هایی که قرار است از طریق تســهیالت بانک رفاه به مرحله بهره 
برداری برسند، گفت: بازسازی و توسعه شبکه فاضالب شاهین شهر، توسعه 
شــبکه فاضالب و ارتقای تصفیه خانه فاضالب شــهرضا، توسعه شبکه آب  و 
فاضالب خوانســار ونیز توسعه  تصفیه خانه آب خوانســار از جمله طرح های 

اولویت دار آبفا در ســطح اســتان هســتند که به دلیل عدم منابع مالی کافی 
نیمه تمام مانده اند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به مسئولیت اجتماعی بانک ها در قبال آبادانی کشــور تصریح کرد: آبادانی و 
موفقیت کشور در عرصه های گوناگون قطعا همکاری همه نهادها و دستگاه های 
خدمت رسان را می طلبد که در این میان بانک ها از این امر مستثنی نیستند و 
نهایت همکاری را با دستگاه های خدماتی در دستور کار قرار داده اند.اکبریان 
با اشاره به اهمیت سواد آبی در جامعه افزود: بر این باور هستیم که سواد آبی 
باید میان مردم و مسئوالن بیش از پیش افزایش یابد تا دسترسی همه به این 
ماده غیر قابل جایگزین که نقش موثری در آبادانی کشــور دارد، برای همیشه 
مهیا شود.در ادامه این نشست مدیرکل شعب بانک رفاه استان اصفهان ابراز 
امیدواری کرد که بتوان از طریق انعقاد تفاهم نامه با آبفا، نهایت همکاری را برای 
اجرای طرح های نیمه تمام در استان در دستور کار قرار داد. بهمن آرمان گفت: 
احتماال در آینده  مناقشات منطقه ای در دنیا بر سر برخورداری بهتر و بیشتر از 
منابع آبی اســت و برای حفظ و نگهداری منابع آبی  آماده هرگونه همکاری با 
شرکت آبفای استان اصفهان هستیم.وی افزود:  بانک رفاه در استان آمادگی 
دارد در قالب تفاهم نامه همکاری با آبفای استان اصفهان  پرداخت اعتبارات در 

قالب ماده 56 را در دستور کار قرار دهد.  

معاون سرمایه  انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
فوالدمبارکه؛الگویی۴۰سالهدرزمینهحملونقل

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

انتخابفوالدمبارکهبرایدومینسالمتوالیبهعنوان
»ترابریبرتراستاناصفهان«

در دیدار مدیر عامل آبفای استان اصفهان با مدیران شعب بانک رفاه صورت گرفت؛ 

بررسی۴طرحتوسعهوبازسازیتاسیساتفاضالبوآبرسانی
دراستانازمحلاعتباراتماده۵۶

مسئول باغ تجربه و دبیرخانه شهر دوستدار سالمند از اعالم فراخوان جذب نیروی 
داوطلب سالمند و بازنشسته فعال در قالب طرح داوطلبان شهر خبر داد.به گزارش 
اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، ژاله کرمانی با 
اشاره به طرح داوطلبان شهر اظهار کرد: زندگی اجتماعی ما به گونه ای است که باید با 
دیگران ارتباط داشته باشیم و جدایی ممکن نیست، شهروندان نمی توانند نیازهای 
خود را به تنهایی برآورده کنند، بنابراین نیاز به همکاری با دیگران دارند.وی افزود: در 
شرایط خاص هم زمانی که دچار بحران می شویم افراد به صورت داوطلبانه حضور 
پیدا می کنند و در رفع بحران تالش می کنند. انجام فعالیت های داوطلبانه سبب 
کمک به نیازمندان می شود و اهداف اخالقی جامعه را برآورده می کند.مسئول باغ 
تجربه و دبیرخانه شهر دوستدار سالمند بیان کرد: استفاده از ظرفیت داوطلبان هم 

برای خود شخص و هم جامعه مزایایی دارد. مشارکت داوطلب می تواند شادمانی 
ایجاد کند و در  کمک به اســترس و مبارزه با افسردگی و تحرک ذهنی برای درک 
شرایط جامعه موثر باشد.وی ادامه داد: کار داوطلبانه نیاز به تعهدات دراز مدت ندارد 
و وقت زیادی هم از فرد گرفته نمی شود، بنابراین سالمندان و بازنشستگان با توجه 
به مهارت و تجاربی که دارند برای ما ارزشمند هستند و مایل هستیم آن ها در اجتماع 
حضور داشته باشند و در مشارکت های اجتماعی آن ها را ببینیم و از مهارت و دانش و 
تجربه آن ها در حوزه های مختلف استفاده می کنیم.کرمانی تصریح کرد: با استفاده 
از حضور این عزیزان یک سری از مشکالت سازمان های مردم نهاد را برای کمک به 
افراد تحت پوشش تقویت می کنیم. نتیجه کار سالمت جسم و روان سالمندان، 

دوری از انزوا و افسردگی است. 

از سوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، زهره 
صهبایی رییس گروه دفتر تحقیقات آبفای اصفهان به عنوان رییس گروه برتر  
دفتر تحقیقات صنعت آبفای کشور معرفی شد.همزمان با برگزاری  جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو از رییس گروه دفتر تحقیقات آبفای اصفهان به 
جهت تالش در ارتقای سطح علمی و دستیابی به فناوری های نوین در صنعت 
آب و فاضالب کشور و نیز زحمات ارزشمند در راستای ارتقای کیفیت طرح های 
تحقیقاتی و توســعه فرآیند تولید علم و فناوری  تقدیر به عمل آمد.همچنین 
مدیرعامل آبفای کشور خواستار تالش روز افزون با بهره گیری از خرد جمعی 

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه شد تا شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر 
صنعت ،ارائه خدمات شایسته به مردم شریف ایران اسالمی را به دنبال داشته 
باشد.الزم به یادآوری است؛  همزمان با هفته پژوهش، مشاور مدیرعامل در 
امور بانوان و خانواده به همراه رییس گروه تحقیقات آبفای استان اصفهان در 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو حضور یافت.نوشین منصوریان با هدف 
مشارکت  و ترغیب بیش از پیش بانوان آبفای استان اصفهان  در همایش ها،  
جشنواره ها  و رویدادهایی که از سوی وزارت نیرو برگزار می شود به همراه زهره 

صهبایی در این جشنواره حضور یافت.

سالمندان،داوطلبانشهرمیشوند

کسبعنوانرییسگروهبرتردفترتحقیقاتصنعتآبفایکشور

بهاصفهاناختصاصیافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از تصویب هزار و 500 میلیارد 
تومان تسهیالت برای شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تامین ریل خطوط آهن 
و پشتیبانی از این واحد صنعتی خبر داد.امیررضا نقش در جلسه بررسی واحدهای 
صنعتی در استانداری با اشاره به پیگیری برخی مشکالت شرکت ذوب آهن اصفهان 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: این شرکت باتوجه به تامین ریل 
کشور از وزارت راه طلبی دارد که این طلب بالغ بر یکهزار میلیارد تومان است.معاون 
هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان افزود: برای وصول این طلب از محل 
اعتبارات تسهیالت ســفر ریاســت جمهوری در قالب ماده 56 مبلغ یکهزار و 500 
میلیارد تومان، برای توسعه ریلی کشور و پشــتیبانی از پروژه ها آینده این شرکت 
مصوب کردیم.وی، تامین نقدینگی را یکی از چالش های صنعت فوالدسازی کشور 
دانست و گفت: طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان این تسهیالت از 
طرف بانک صادرات در اختیار شرکت ذوب آهن اصفهان قرار خواهد گرفت تا با این 
تامین نقدینگی بتواند ریل کشور را همانند سال های گذشته تامین کند و خط ریل 
این شرکت به ظرفیت واقعی خود دســت یابد.معاون استاندار اصفهان به تثبیت 

اشتغال برای 12 هزار نفر با این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شرکت ذوب 
آهن اشاره کرد و گفت: ذوب آهن تقاضای تعیین تکلیف بدهی های جاری با بیمه 
تامین اجتماعی را داشت که در ستاد تسهیل مطرح و با همکاری و همراهی تامین 
اجتماعی استان تقسیط بدهی های گذشته و تقسیط پرداختی های جاری این 
شرکت انجام شد. وی اظهار داشت: به منظور تامین نقدینگی بیشتر برای شرکت 
ذوب آهن درزمینه ضمانت نامه های گمرکی این شرکت )که سررسید آنها یک تا 
2 ماه آینده است( در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مقرر شد   گمرک ایران 
مهلت یک ساله ای را مجدد برای ضمانت نامه های ترخیص کاال از گمرک برای این 
شرکت موافقت کند.معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به 
اهمیت تامین انرژی پایدار در صنعت فوالدسازی کشور، خاطر نشان کرد: هزینه های 
انرژی گاز شرکت ذوب آهن به یک باره افزایش یافت که باعث ایجاد نگرانی هایی در 
این خصوص شد. باتوجه به اینکه شرکت ذوب آهن مجتمعی از کارخانه های متنوع 
است که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند مصوبه ای را در جلسات ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید در این زمینه داشتیم.

هزارو۵۰۰میلیاردتومانتسهیالتبرایشرکتذوبآهناصفهانتصویبشد
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