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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

معاون دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان جزو استان های با بدترین وضعیت جمعیتی در کشور  است؛

َگرد سالمندی بر صورت اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

کمیته مشترک 
حفاظت از پل های 
تاریخی اصفهان 
تشکیل می شود

ابیانه؛ سرخ ترین سکونتگاه 
در حاشیه کویر
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نبود وحدت رویه در دانشگاه، مانع انعقاد 
قراردادهای پژوهشی با شهرداری

تشریح روشن مسئولیت ها، حذف و کاهش 
فعالیت های تکراری در آبفای استان 

  رویاها؛ بدون »آب« 
روی خاک »ترک خورده«!

  چالش تبدیل اصفهان از کارگرمهاجرپذیر 
به نخبه پذیر  با مدیریت صنایع؛

هنوز هیچ اقدام 
رسمی در خصوص 
آب اصفهان انجام 

نشده است!

تغییر رویکرد 
ثبت احوال از 
تولدمحور  به 
اقامت محور

 نصب کنتورهای هوشمند
 برای مدیریت 50 درصد 
برداشت ها در باالدست 

زاینده رود

  از حاال می شود ستاره های جام جهانی بعدی را حدس زد؛
ستاره های دوران َپسا »ِمسی«
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شهادت حضرت افطمه زرها)س( را تسلیت می گوییم

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
1- تجدید مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی 

و تنقالت پارک پیروزی به مدت دو سال
2- مزایده اجاره محل کیوســک شماره ســه میدان دام فروش مواد 
غذایی و تنقالت به مدت دو سال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت برگزار نماید.
تحویــل  و  دریافــت  از  فراخــوان  برگــزاری  مراحــل  کلیــه 
کــت هــا از طریــق درگاه  اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پا
لکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس  ســامانه تــدارکات ا

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافت امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/28

مهلت بازدید فراخوان تا : 1401/10/07
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/18
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/19

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند مزایده: ضمانــت نامه بانکی یا 
سپرده نقدی 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر ، میدان قدس، شهرداری 
مرکزی 33641415 

آگهی مزایده )چاپ دوم (

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف: 1428727

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای

بانک ملی استان اصفهان م الف: 1431498

نوبت دوم

1( موضوع مناقصه:
خرید، حمل و تحویل سیستم های سرمایشی 

2( محل تحویل  پروژه : اصفهان. 
3( شرایط پذیرش پیمانکار: 

ـ دارا بودن نمایندگی رسمی در استان اصفهان و ارائه گواهی نمایندگی استان 

ـ ارائه مشخصات فنی و پیش فاکتور رسمی مطابق اسناد مناقصه 

4( محل دریافت اسناد مناقصه : 
www.setadiran.ir : وبسایت رسمی

5( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ 1401/10/01 ساعت 08 صبح تا تاریخ 1401/10/08 ساعت 19 بعد از ظهر به مدت 8 روز . 

6( مهلت ارسال و تحویل اسناد مناقصه: 
ساعت 19 بعد از ظهر روز سه شنبه 1401/10/20.

- بازگشایی پاکات در سامانه ستاد ایران روز چهارشنبه 1401/10/21

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمی www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2001001195000016

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذاری اسناد یا ثبت نام در ســامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزی راهبری و پشتیبانی سامانه 

ستاد تماس حاصل فرمائید.

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک:

کاربری کشاورزی اراضی حریم درجه یک محوطه باستانی 
سیلک حفظ شود

مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک گفت: طی سال های اخیر شاهد افزایش تعرض به زمین های 
کشــاورزی واقع در حریم درجه یک محوطه باســتانی ســیلک و تغییر کاربری آنها و ساخت و 

سازهای غیرقانونی توسط افراد هستم که باید از ادامه این روند جلوگیری شود.
جواد حسین زاده افزود: طرح اصالح حریم ســیلک سال ۱۳۹۴ آغاز و سال ۱۳۹۷ تصویب شد، 
عرصه های آثار و بناهای تاریخی جایی است که خود اثر در آن واقع شده و هرگونه ساخت و ساز در 
عرصه ممنوع است و برای عرصه حریم هم مشخص شده و در این حریم ها، هرگونه ساخت و ساز 
باید طبق ضوابط مشخص شده از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد.

وی اظهار کرد: حریم یک اصلی ترین حریم بوده و چون بخش بالفصل عرصه باستانی است، اگر 
ساخت و ساز در این بخش بدون ضوابط باشد عرصه اثر مخدوش می شود.

عضو هیئت علمی گروه باســتان شناسی دانشــگاه کاشــان بیان کرد: حریم درجه یک محوطه 
باستانی سیلک ۵۷ هکتار زمین کشاورزی است که طی سال های قبل هفت هکتار از این حریم 
شامل محور امیرکبیر و محور امیرالمومنین)ع( ساخت و ساز در قالب مسکونی و تجاری شده ؛ 
اما در محورهای بعثت، شاه حمزه و الغدیر وضعیت ساخت و ساز اندک است و باغ و کشاورزی 

است و ما ضوابط حریم درجه یک و ۲ را در سال ۱۳۹۴ تعیین کردیم.
حسین زاده گفت: امروز بعد از گذشت هفت سال به این نتیجه رسیدیم که بخشی از ضوابط حریم 
درجه یک و ۲ سیلک قابل تغییر و بازنگری اســت با این توضیح که امکان ایجاد خانه باغ، کافی 
شاپ، رستوران که با بافت و کاربری حریم درجه یک سیلک همخوانی دارد بالمانع باشد، تنها در 

زمین های کشاورزی باالی هزار متر مربع امکان این ساخت و سازها فراهم است.
وی اظهار کرد: محوطه باســتانی ســیلک در ســال ۱۳۱۰ ثبت آثــار ملی شــده و از همان زمان 
هر کســی که در این منطقه زندگــی می کرده می دانســته که اینجــا یک محوطه باســتانی با 
ضوابــط و محدودیت هــای خاص خود اســت و از آن زمــان تا کنــون چندین بــار این عرصه 
تعیین حریم شــده و افراد متعــددی در این مدت حرائــم را رعایت نکرده و به آن آســیب زده 
 اند، در حــال حاضر در هفــت هکتار از اراضی حریم درجه یک ســیلک ســاخت و ســاز انجام 

شده است.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی ســیلک گفت: بعضی از افراد قصد دارند با توجه به اینکه زمین های 
حریم به واســطه جلوگیری از ســاخت و ســاز در این منطقه قیمت پایین تری دارند به شــکل 
غیرقانونی در حریم اطراف سیلک ساخت و ساز انجام داده و ســپس با قیمت گزاف بفروشند، 
اداره میراث فرهنگی صرفا با اعطای کاربری احداث باغ به صاحبــان زمین های باالی هزار متر 

موافقت می کند.
حسین زاده افزود: در حال حاضر ۵۷ هکتار حریم درجه یک ســیلک شامل ۲۵۰ پالک ثبتی با 
مساحت های مختلف است و تنها افرادی که زمین بیشتر از هزار متر داشته باشند می توانند اقدام 

به حصارکشی و احداث خانه باغ کنند.
وی اظهار کرد: همه اســناد مالکیت حریم سیلک کاربری کشــاورزی دارد و متاسفانه طی سال 
های گذشته حدود هفت هکتار از این اراضی به شــکل غیرقانونی تغییر کاربری در قالب تجاری 

و مسکونی پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشــان بیان کرد: در حال حاضر عرصه محوطه 
سیلک ۴۰ هکتار است که ۳۲ هکتار آن خریداری شده و هشت هکتار دیگر باید خریداری شود، 
اما مساحت حریم یک سیلک ۵۷ هکتار اســت که کاربری زمین های آن کشاورزی و در اختیار 
افراد اســت و باید از تغییر کاربری این زمین ها جلوگیری شــود، چون حریم درجه یک حریم 

حفاظتی است تا از تعرض به عرصه جلوگیری کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:

کاشان، نیازمند سه دستگاه مدرن سنجش کیفیت هواست

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: شهر کاشان 
با توجه به تمرکز حجم آالینده ها و ســرعت توســعه منطقــه، نیازمند 
حداقل سه دستگاه مدرن سنجش کیفیت هواست.کاشان و شهرهای 
صنعتی استان اصفهان روزهای پایانی پاییز را با هوای آلوده به زمستان 
رساندند. با توجه به افزایش خودروهای شــخصی و توسعه معادن و 
صنایع، آلودگی هوای کاشــان باالتر از مقدار استاندار است و یک شهر 
آلوده محسوب می شود و این در حالی است که تنها دستگاه سنجش 
کیفیت هوای کاشان چند سالی است که از کار افتاده و در سایت اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، فقط وضعیت کیفی هوای 

سه شهر سجزی، شاهین شهر و مبارکه دیده می شود.
هجوم ریزگرد و ماسه بادی نقاط بیابانی شمال دشت کاشان، افزایش 
خودروهای شخصی، افزایش جمعیت و توســعه فعالیت واحدهای 
صنعتی و معدنی در نزدیکی نقاط مســکونی مهم ترین منابع آلودگی 
هوای منطقه کاشان به شمار می آید.الهیار دولتخواه در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: شهر کاشان با توجه به تمرکز حجم آالینده ها و سرعت توسعه 
منطقه، نیازمند حداقل سه دستگاه مدرن ســنجش کیفیت هوا بوده 
که هزینه مورد نیاز برای خرید آن بیشتر از اعتبارهای ساالنه اداره های 
شهرستانی اســت.وی افزود: تخصیص اعتبار برای خرید حداقل یک 

دستگاه مدرن سنجش کیفیت هوا برای کاشــان یکی از مصوبه های 
سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان است که در سفر استاندار نیز 
این موضوع پیگیری شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشــان، تصریح کرد: آلودگی هوای کاشان به یکی از دغدغه های مهم 
فعاالن محیط زیســت و مردم تبدیل شــده به خصوص آنکه به علت 
حجم آالینده ها، روزهای تعطیل در این منطقه نیز افزایش یافته است.

دولتخواه گفت: تحقیقات میدانی نشــان می دهد که بیشترین حجم 
آلودگی هوای کاشان ناشی از یگان حمل و نقل و به خصوص خودروهای 
سواری تک سرنشین در شهر است که عالوه بر مشکالت زیست محیطی 

باعث افزایش مصرف بنزین نیز می شود.
وی تصریح کرد: سامانه سنجش و تحلیل آلودگی هوای منطقه کاشان، 
امکان پایش مستمر کیفیت هوا را فراهم کرده و در برنامه ریزی شهری 
و اطالع رسانی برای حفظ سالمت شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان 
موثر است.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: 
بخشی از دشت کاشان با کوه های مرتفع محصور شده و بخش از آن نیز 
در معرض فعالیت صنایع و معادن قرار گرفته است که در روزهای سرد 
نیمه دوم ســال مانع از جابجایی هوا بوده و منجر به پدیده وارونگی و 

آلودگی هوا می شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان 
گفت: بیشترین بارندگی استان در بخش موگویی 
فریدون شــهر با ۵۳ میلی متر ثبت و گزارش شده 

است.
محمد رضا رفیعی افزود: پــس از بخش موگویی 
فریدون شهر، سمیرم با ۴۰ میلی متر، چادگان با ۲۷ 
میلی متر، خوانســار با ۲۶ میلی متر، فریدون شهر 
۲۳ میلی متر، نجف آباد ۲۱ میلی متر و زرین شهر 
با ۲۰ میلی متر به ترتیب بارش بیشــتر از ۲۰ از آنها 

گزارش شد.
وی ادامــه داد:بارش باران در شــهر اصفهان هم ۱۱ 

میلی متر گزارش شده است.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان 
اظهار داشت: این شرایط برای بیشتر مناطق استان 

از جمله مناطق مرکزی وشــهر اصفهان ادامه دارد و 
شدت بارش ها برای نیمه غربی استان خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین در باره 
نفوذ توده هوای سرد و کاهش محسوس دما بین 
پنج تا ۱۰ درجه سانتی گراد، یخبندان معابر عمومی و 
سطح جاده ها تا اواخر روز سه شنبه هفته جاری در 

استان»هشدار زرد« صادر کرد.
بر اســاس هشــدار مرکــز پیش بینی ســازمان 
هواشناسی کشــور، رنگ زرد برای آگاهی بخشی، 
رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای 

اقدام است.
هواشناسی اصفهان با صدور اطالعیه ای از نفوذ توده 
هوای سرد و کاهش محســوس دما بین پنج تا ۱۰ 
درجه سانتی گراد در بیشــتر مناطق استان و شدت 

کاهش دما در نیمه غربی استان خبر داد.
بر اســاس این گزارش، احتمــال افزایش مصرف 
حامل هــای انــرژی و احتمال آســیب به صنعت 

کشاورزی وجود دارد.
در این اطالعیه در باره مدیریت مصرف حامل های 
انرژی، کنتــرل دمــای گلخانه هــا و مرغداری ها، 
پیشــگیری از یخ زدگی لوله های آب و مخازن آب 
در معرض هوا به شــهروندان و کشــاورزان توصیه 

شده است.

بیشترین بارندگی استان اصفهان در فریدون شهر ثبت شد

رییس هیئت اسکی اصفهان گفت: برف موجود برای بازگشایی پیست اسکی فریدون شهر واقع در غرب استان کافی است و احتمال بازگشایی آن در هفته جاری 
وجود دارد.محمود یسلیانی افزود: مدیریت پیست اســکی فریدون شهر در اختیار یک شرکت خصوصی است و آماده ســازی و ارائه خدمات توسط آن انجام 
می شود.وی اضافه کرد: این پیست در۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان با مساحت بالغ بر ۷۰ هکتار بعنوان اصلی ترین پیست استان، در سه کیلومتری فریدون شهر 
در دامنه کوه »تسیخه« قرار دارد.وی اظهار داشت: دسترسی به این پیست از طریق جاده ارتباطی اصفهان به الیگودرز، سه راهی فریدون شهر، جاده فریدون شهر 
به سیبک و سه راهی جاده روستای »چغیورت« امکان پذیر است.رییس هیئت اسکی اصفهان با اشاره به پیست افوس، دیگر پیست استان واقع در شهرستان 
بویین و میاندشت در ۱۶۰ کیلومتری غرب اصفهان گفت: این مجموعه که در اختیار شهرداری افوس قرار دارد، تاکنون به بهره برداری نرسیده است.یسلیانی افزود: 
این پیست در۲ کیلومتری شهر و در مجموعه گردشگری سرچشمه افوس واقع شده است.به گزارش ایرنا، با ورود سامانه بارشی به کشور و اصفهان، بیشترین 
بارندگی استان در بخش موگویی فریدون شهر با ۵۳ میلی متر ثبت و گزارش شده است.حدود ۸۵ مربی در رشته های»آلپاین اسنوبورد« )از زیرمجموعه های 

رشته اسکی( و یک هزار ورزشکار در این رشته ها در سطح ااستان اصفهان فعالیت می کنند.

خبر روزبرف موجود برای بازگشایی پیست اسکی فریدون شهر کافی است

عکس خبر 

3 مصدوم بر اثر 
برخورد پراید با پژو 
206 در خمینی شهر

بر اثر برخورد یک دســتگاه پژو 
۲۰۶ با یک دســتگاه پراید، سه 
نفر مصدوم و راهی بیمارســتان 
شــدند. مصدومان شــامل دو 
خانــم و یک کــودک توســط 
اورژانس به بیمارســتان ۹ دی 

خمینی شهر انتقال یافتند.

 500 میلیارد ریال وام اشتغال زایی توسط کمیته امداد 
کاشان پرداخت شد

رییس کمیته امداد کاشــان با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد ریال وام اشتغال زایی توسط کمیته امداد کاشان 
پرداخت شد، گفت: ۸۰۰ فرصت شغلی با تسهیالت پرداخت شده ایجاد شده است.محسن حمیدی 
ضمن تاکید بر توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان کاشان، 
اظهار داشت: یکی از راهکارهای توانمندسازی مددجویان اعطای تسهیالت به منظور راه اندازی کسب و 
کار و ایجاد درآمد پایدار است.وی در بیان جزییات تخصیص این تسهیالت افزود: به منظور ایجاد رونق 
در کسب و کارها واجدان شرایط پس از ثبت درخواست و پس از تایید، تسهیالت ویژه راه اندازی کسب 
و کار دریافت می کنند که شهرستان کاشــان نیز در زمره این طرح قرار گرفت.رییس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( شهرستان کاشان با بیان اینکه سهمیه این اداره ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است، ابراز داشت: 
متقاضیان پس از درخواست مورد بررســی قرار گرفتند و واجدان شرایط تایید شدند و فرآیند دریافت 
تسهیالت آنان انجام شد.وی با بیان اینکه تاکنون ۴۲۰ میلیارد ریال از این تسهیالت به واجدان شرایط 
پرداخت شد، گفت: ۸۰ میلیارد ریال باقی مانده نیز به بانک های عامل معرفی شدند و مراحل دریافت 
تسهیالت خود را طی می کنند و در حال حاضر تاکنون ۴۵۰ مورد تسهیالت پرداخت شده است.حمیدی 
با بیان اینکه در مجموع تعداد تسهیالت پرداخت شده به حدود ۵۳۰ مورد می رسد، تصریح کرد: هر نوع 
کسب و کار که دارای مستندات شغلی نظیر جواز کسب اعم از خدماتی، کشاورزی، صنفی و یا صنعتی 
باشد، این تسهیالت به آنان تعلق می گرفت و امسال ۵۰ درصد از تسهیالت را نیز می توان به افراد فاقد 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( اعطا کرد.وی سرپرست بودن خانوار و قرار داشتن در دهک های 
یک تا پنج را از دیگر شروط دریافت این تسهیالت عنوان و تاکید کرد: متقاضی دریافت تسهیالت نباید 

بیمه کارفرمایی و یا بازنشسته باشد و برخی شروط دیگر نیز متقاضیان باید داشته باشند.

اضافه شدن 8 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی 
شاهین شهر

شهردار شاهین شهر گفت: ۸ دستگاه اتوبوس از ۲۲ دستگاه اتوبوس واحدهای خریداری شده با 
حضور مسئوالن استانی و شهرستانی به ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری شاهین شهر اضافه شد.

سعید ابریشمی راد با تسلیت فرا رســیدن ایام حزن انگیز شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و 
همچنین تبریک میالد حضرت مسیح )ع( به تمامی ادیان الهی اظهار کرد: شهرداری شاهین شهر 
عضو مجمع شهرداران آسیایی )AMF( شد.وی افزود:AMF  یک سازمان بین المللی غیردولتی 
و غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۸ تاسیس و برای تشــویق دولت های محلی، شوراهای شهر و 
شــهرداران شــهرهای عضو برای یافتن راه حل هایی پیرامون تبادل اطالعات و تجربیات در زمینه 
فعالیت های خود برای حمایت از اهداف تعریف شــده و بررسی ایده مشارکت عمومی در راستای 

ارتقای همگرایی بیشتر در آسیا ایجاد شد.

رفع تصرف فوری اراضی ملی نیاسر به ارزش 40 میلیارد ریال
فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان از رفع تصرف اراضی ملی نیاسر به ارزش ۴۰ میلیارد 
ریال خبر داد.فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: با دقت، هوشیاری و تالش کارکنان 
فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان اصفهان، یک مورد تعرض به اراضی 
ملی در شهرستان کاشــان رفع تصرف فوری شد.سرهنگ امیرســعید باقری افزود: این یگان با 
اجرای اقدامات ویژه، ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض به اراضی دولتی و ملی، موفق به باز 
پس گیری دو هزار متر مربع اراضی ملی شهر نیاسر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال شد.وی گفت: مردم 
اســتان اصفهان می توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را با شماره گیری 

تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت اراضی گزارش دهند.

اخبار

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

عدم پرداخت عوارض آالیندگی 
شهرهای کوچک کشور را با 
مشکل مواجه کرده است

نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: قطع عوارض آالیندگی 
و پرداخت نشــدن آن از دی ماه سال گذشته، 
مشکالت جدی را برای شــهرها و روستاهای 
کوچک کشــور به وجود آورده اســت.پروین 
صالحی در جمع اعضای شــوراهای اسالمی 
استان اصفهان اظهار داشت: شهرهای کوچک 
و روســتاها درآمد چندانی از ساخت و ساز و 
پروانه های ساختمانی ندارند و فعالیت های 
عمرانی چندانی در شهرستان های کوچک کشور 
انجام نمی شــود.وی با بیان اینکه شهرهای 
کوچک وابســته به درآمد عــوارض آالیندگی 
و ارزش افزوده هســتند، افزود: از یک سال 
گذشــته این درآمد ها حذف شده است و در 
پاسخ به پیگیری های متعدد ما اعالم شده که 
چالش هایی در این زمینه وجود دارد.نماینده 
مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: آیین نامــه پرداخت این 
عوارض باید در کمیته زیربنایی دولت تصویب 
شود و ســامانه ای هم در ســازمان حفاظت 
محیط زیست طراحی شود که در زمان حاضر 
هیچ کدام انجام نشــده است.وی اضافه کرد: 
چنانچه تکلیف ایــن عوارض تا پایان ســال 
مشخص نشود بنا بر قوانین کشور جزو دیون 

محسوب می شود.
صالحی با گالیه از برگزاری این جلســه بدون 
حضور فرماندار مبارکه و رییــس امور مالیاتی 
این شهرستان و بدون هماهنگی و برنامه ریزی 
قبلی، اظهار داشــت: امیدواریم جلســه های 
بعدی با هماهنگی و روند بهتری برگزار شــود.
رییس شــورای شهرســتان مبارکه نیز در این 
نشست گفت: بیکاری و آالیندگی از مهم ترین 
چالش های شهرستان مبارکه است.سید امین 
موسوی با اشــاره به وجود بیش از ۴۰۰ واحد 
صنعتی فعــال کوچک و بزرگ در شهرســتان 
مبارکه افزود: برای حل مسائل این شهرستان 
باید با واحدهای صنعتی مذاکره شــود و زبان 

مشترکی برای رفع این مشکالت پیدا کنیم.

ذره بین

استان

رییس بنیاد مسکن اردستان خبرداد:

پرداخت وام 200 میلیون تومانی 
ساخت مسکن روستایی به 

متقاضیان 
رییس بنیاد مســکن اردســتان گفت: ساخت مسکن 
روســتایی با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان بــه متقاضیان 

شهرستان اردستان پرداخت می شود.
ایمان فتوحی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: بنیاد 
مسکن اردســتان اکنون به صورت مشــارکتی در حال 
ســاخت ۱۳۲ واحد پروژه اقــدام ملی اســت که ۲۴ 
واحد آن در مرحله تاسیسات است و حدود ۶۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته و ۱۰۸ واحد دیگر در مرحله 

اجرای اسکلت قرار دارد.
وی افزود: پروژه های اقدام ملی مســکن در شهرهای 
مهاباد و زواره در حال انتظار مصوبه شــورای مســکن 
اســتان در خصوص تعیین تکلیف زمین برای ساخت 

خانه های ویالیی است.
رییس بنیاد مســکن اردســتان در خصوص تعطیلی 
عملیات ســاخت مســکن کریمان اردســتان، گفت: 
عملیات عمرانی پروژه مســکن کریمان اردســتان به 
دلیل استفاده پیمانکار پروژه از نیروهای اتباع افغانی 
و مصوبه شورای تامین شهرســتان تعطیل است، ولی 
پیمانکار موظف است ضمن جبران نیروهای جایگزین 

عملیات عمرانی را مجدد شروع کند.
فتوحــی در خصوص اجــرای پروژه های مســکن در 
روســتاهای شهرســتان، گفت: اکنون پروژه ۷۰ واحد 
مسکونی در روســتای ظفرقند و مجموعه ۷۰ واحدی 

در روستای امیران در مرحله اجرای اسکلت قرار دارد.
وی در خصــوص پرداخــت وام ۲۰۰ میلیــون تومانی 
مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر، گفت: مصوبه 
شــورای عالی انجام شــده، ولی هنــوز ابالغی برای 
شهرســتان در خصوص پرداخت اینگونه وام ها ارسال 

نشده است.
رییس بنیاد مســکن اردســتان با بیــان اینکه از یک 
ماه گذشته وام ساخت مســکن در روستاها را شروع 
کردیم و تاکنــون ۴۰ نفر بــه بانک ها معرفی شــدند، 
گفت: تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن 
روســتایی با ســود چهار درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله 

پرداخت می شود.
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گاز شرکت گاز  یزد به دلیل مصرف باال قطع شد
پس از تاکید استاندار یزد مبنی بر برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف در بخش گاز، کارشناسان 

شرکت گاز اقدام به قطع گاز شرکت گاز، استانداری و فرمانداری یزد کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، انتشار خبری در یزد موجب بهت و حیرت همه در شهر یزد شد و آن 
قطع گاز شرکت گاز استان یزد توسط کارشناسان این شرکت به دلیل مصرف باالتر از حد اعالم شده 
بود. این اقدام همچنین به همراه قطع گاز استانداری و فرمانداری یزد انجام شد و بازرسان شرکت 
گاز استان یزد پس از مشاهده میزان مصرف باال و همچنین عدم رعایت استاندارد اعالم شده برای 
دمای هوا در ادارات، اقدام به قطع گاز در این مراکز مهم اداری استان کردند.با انتشار این خبر مطالب 
مختلفی در ارتباط با علل این موضوع منتشر شد که از جمله آن برخی انتقادها به کارکنان این ادارات 
و همچنین استاندار، فرماندار و مدیرعامل شرکت گاز استان یزد مبنی بر چرایی عدم رعایت مدیریت 
مصرف گاز در بود؛ همچنین برخی از کانال ها خواستار ورود مدعی العموم به موضوع و مورد پیگیرد 
قانونی قرار دادن اســتاندار یزد به همراه فرماندار و مدیرعامل شرکت گاز استان به دلیل تناقض در 
گفتار و عمل شدند.تمام این گمانه زنی ها در حالی رخ داد که اصل و بنای این موضوع تنها به دلیل 
ضمانت اجرایی بوده که استاندار یزد برای برخورد با مشترکان پرمصرف صادر کرده و در اصل عدم 
تناقض در گفتار و عمل را به صراحت می توان در این اقدام مشــاهده کرد.وقتی  استاندار یزد حتی 
برای قطع گاز استانداری یزد هم تاکید دارد در صورت مصرف بیش از اندازه باید بدون اغماض رفتار 
و گاز قطع شود کامال نشان می دهد مصرف بهینه گاز یکی از اولویت های مهم استانداری و شخص 
استاندار است و برای برخورد با خاطیان هیچ تعارفی با کســی ندارند ولو اینکه این خاطی کارمند 
استانداری و یا حتی شرکت گاز استان باشد.روابط عمومی استانداری یزد هم پس از انتشار چنین 
مطالبی، اقدام به صدور پیام و ارائه توضیحاتی پیرامون موضوع کرد و در این پیام تاکید شد که چنین 

برخوردی کامال با دستور و حمایت استاندار انجام شده است.

 کمبود گاز در کشور نداریم
مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران گفت : ما کمبود گاز در کشور نداریم ولی همزمان با افزایش 
برودت هوا، طرح های مدیریت مصرف گاز در کشور به اجرا در می آید.مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران گفت: ما کمبود گاز در کشــور نداریم بحث ما مشــکل بحث عدم تراز بین مصرف و تولید 
است بنابراین خواهشا از کمبود گاز استفاده نشود، اما در مورد اقداماتی که برای پرمصرف ها اتفاق 
افتاده، دو بسته در دولت به پیشنهاد وزارت نفت مصوب شده که بحث تشویقی است  و کسانی که 
در سه پلکان اول هســتند به هیچ عنوان قیمت گاز بهای شان تغییر نمی کند. اگر 30 درصد این سه 
پلکان را کاهش بدهند مصرف شــان رایگان خواهد بود و اما بد مصرف ها که پلکان 11 و 12 اســت، 
جهت استحضارتان 7 هزار و 138 مورد در این پلکان ها قطع گاز اتفاق افتاده، هشدار  و پیامک داده 
شد، چون رعایت نکردند قطع گاز اتفاق افتاده و مبلغی هم که برای شان محاسبه می شود و قبوض 

جدیدی که برای شان می آید، قبوض کامال معناداری خواهد بود.

قطع گاز کارخانجات سیمان تکذیب شد
 مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز گفــت: با توجه بــه آنکه کارخانجات ســیمان از ســوخت 
 مایع جایگزین اســتفاده می کننــد، خبر قطع گاز کارخانجات ســیمان صحــت ندارد.محمدرضا

 جوالیی، مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران  اظهار کــرد: تمامی ســوخت های مصرفی 
 کارخانجات سیمان، سوخت مایع جایگزین است که با این وجود خبر  قطعی گاز کارخانجات سیمان
  صحت نــدارد. به گفته  وی، اکنون مشــکلی از نظر ســوخت مایــع نداریم. مدیر دیســپچینگ

 شرکت ملی گاز کشور اضافه کرد: مصرف گاز در کشــور افزایش یافته به طوری که به تازگی ، ۵80 
میلیون متر مکعب گزارش شد. 

چالش تبدیل اصفهان از کارگر مهاجرپذیر به نخبه پذیر با مدیریت صنایع؛

رویاها؛ بدون»آب« روی خاک»ترک خورده«!

رشد اقتصاد کشور نیاز به برنامه مشخص و شفاف برای 
ادامه مســیر دارد؛ اما در شناســایی ظرفیت ها و ارائه 

برنامه ها فرصت سوزی می شود.
صنعت، معدن و تجارت به عنوان شاخه های اصلی اقتصاد هر زیست 
بوم نیاز به برنامه ریزی مدون بــرای به کارگیری ظرفیت ها و امکانات 
دارند تا عالوه بر حفظ و نگهداری از آنها بتوان بهره گیری بهینه را توسط 

نیروی جوان و خالق میسر کرد.
در واقع مسیری که سایر کشورها برای رشد تولید ناخالص خود به کار 
گرفته اند توجه ویژه به مهارت و فناوری است که به راحتی راه را برای 
کارآفرینان باز کرده تــا از این طریق با غلبه دانــش بتوانند مدیریت 
صحیحی بر منابع خود داشته باشند و صنعت و تجارت را ارتقا دهند.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
همین راستا یکی از مولفه های موثر در رشد و رونق اقتصادی اصفهان 
را وجود آب می داند و به خبرنگار مهر می گوید: برای انتقال آب از دریا 
به اصفهان باید برنامه توسعه ای داشته باشیم که بخشی از آب منطقه 
را صرف توســعه کنیم؛ البته توســعه ای که از جنس جذب جمعیت 
کارگری نباشد و اصفهان از یک شهر کارگری مهاجر پذیر به یک شهر 

نخبه پذیر تبدیل شود.

وی تصریح می کنــد: باید افراد نخبه، کارآفریــن و صاحب دانش به 
اصفهان مهاجرت کنند و جذب این شهر شــوند و واحدهای صنعتی 

منابع بر با مراکز دانش محور با ارزش افزوده باالتر جایگزین شوند.

چالش نادیده انگاری منابع کشور در مدیریت مشاغل جدید
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه باید 
حاکمیت با مداخله فعال برای ایجاد مشاغل جدید، آنها را با اقتضای 
نیازهای خود متناسب ســازی کند تا منابع در این حوزه ها خرج شود 

گفت: باید در این زمینه برنامه ریزی جدی انجام شود.
طغیانی با اشــاره بــه شــکل گیری وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
می گوید: در دهه 70 سیاســت گذاری تجــاری و صنعتی مکمل هم 
بودند و با گذشت زمان سیاســت گذاری صنعتی، معدنی و بازرگانی 
در کنار هم قرار گرفت و این وزارتخانه را شــکل داد که ایده مترقی هم 

به شمار می رود.

تشخیص داشبورد مدیریتی صنعت و معدن استان اصفهان
طغیانی با تاکید بر لزوم حمایت مناسب و هوشمند برای ارتقای سطح 
تولید و تولیدات صادرات محور ادامه می دهــد: اگر فضای ملی وارد 

برخورد فعال با این موضوعات نشــود فرصت های طالیی را از دست 
خواهد داد و در واقع صنعت و تجارت و تولید امکان بازســازی خود را 
از دست می دهد. ما به کشــور تولید منابع تبدیل شــده ایم که نفت و 
گاز و.. می فروشــیم و ســایر منابع را وارد می کنیم. از سویی دیگر با 
رویکرد استانی باید فعال شــویم و داشبورد مدیریت صنعت و معدن 

را داشته باشیم.
وی، داشبورد را شامل اعالم خطرها و میزان سرمایه گذاری ها و نتایج 
عنوان می کند و می گوید: معدن ها در اصفهان ســرمایه محور هستند 
که باید مشخص شــود عمر سرمایه آنها چقدر اســت و چه برنامه ای 
داریم که ماده معدنی بدون ارزش افزوده خارج نشود و رشد خدمات 

مهندسی در حوزه معدن افزایش پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اصناف 
اصفهان می گوید: بهتریــن صنعتگران ما دغدغه شــاگرد دارند و در 
صورت ادامه این روند تا چند ســال آینده، اســتادکاران قطعه ســاز 
کاهش پیدا می کند و این از دیگر چالش های موجود است. بنابراین 

راه را باید برای استعدادها و نخبه ها فراهم کنیم.

تغییر سیاست اشتغال زایی در اســتان اصفهان امری ضروری 
است

 همچنین امیرحسین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهــر می گوید: برای تحقق نخبه 
پروری در استان اصفهان، توجه به شرکت های دانش بنیان می تواند 
بهترین روش باشد.وی با بیان اینکه بزرگ ترین پارک علم و فناوری 
و شهرک علمی تحقیقاتی کشور در استان اصفهان مستقر است، ابراز 
می کند: در این زمینه از ابتدای ســال جاری تاکنون برای بیش از 7۵ 

شرکت دانش بنیان مجوز فعالیت صادر شده است.
مدیرکل صمت اســتان اصفهان با بیان اینکه اشتغال دانش بنیان به 
افزایش کیفیــت تولید نیز کمک قابل توجهی خواهد داشــت، گفت: 
یکی از شاخص های ســنجش صنایع برای صدور مجوزهای مختلف 
صادراتی، تولید و … میزان همکاری آنها با شــرکت های دانش بنیان 
و یا عملکرد دانش بنیانی است.وی تاکید کرد: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته برای مهاجرت به اصفهان به عنوان استان کارگر پذیر نگاه 
می شود و در این زمینه اتباع خارجی غیرمجاز نیز سهم بسزایی دارند 
که چالش های زیادی را نیز به دنبال دارند، از این رو به اعتقاد ما نیز 
تغییر سیاست اشتغال زایی در استان امری ضروری است که باید با 

هماهنگی همه مسئوالن محقق شود.

 وکیل حقابه داران زاینــده رود گفــت: مطابق با رای 
هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری، دســتور توقف 

پروژه بهشت آباد از سوی رییس وقت سازمان حفاظت 

محیط زیست متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و 

از این رو دولت باید ادامه پروژه انتقال آب بهشت آباد 

را در دستور کار قرار دهد.

عباس مزروعی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: در هیئت 

عمومی دیوان عدالت اداری دفاعیات ما پذیرفته شد و 

در تاریخ دوازدهم مهر ماه امسال طی یک رای عمومی 

اعالم شد که دســتورتوقف پروژه بهشــت آباد که در 

فروردین سال گذشته از سوی رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست مطرح شده است، الزم االجرا نیست و 

در نتیجه این دستورالعمل بی اعتبار است.

مزروعی در این رابطه یادآور شــد: عیســی کالنتری 

رییس وقت ســازمان حفاظت محیط زیست، در نامه 

ای به رییس جمهور، پروژه بهشــت آباد را با ذکر این 

دیدگاه که انتقال آب از طریق تونل بهشــت آباد از نظر 

مسائل زیســت محیطی ایراد دارد، متوقف کرد که در 

رابطه با لغو این دســتورالعمل و نتایج کارشناســی به 

دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

مزروعی یادآور شــد: اعتقاد ما این بود که ســازمان 

حفاظت محیط زیست نمی تواند مصوبات هیئت دولت 

را باطل یا متوقف کند و دوم اینکه با اسناد موجود، این 

دستورالعمل نمی تواند ناقض موارد پیشین باشد؛ چرا 

که این پروژه عملیات اجرایی داشته است و با توقف 

آن خســارت غیر قابل تحمل به بیت المــال و حقابه 

داران و مردم اصفهان وارد می کند. وکیل حقابه داران 

اصفهان افزود: این پروژه دارای مصوبات، گردش های 

مالی و بودجه های مصوب در مجلس شورای اسالمی 

بوده و بر همین اساس نســبت به توقف پروژه انتقال 

آب بهشت آباد اعتراض و در دیوان عدالت اداری برای 

ابطال این مصوبه اقدام کردیم .

وکیل حقابه داران زاینده رود:

دیوان عدالت اداری دستور توقف پروژه بهشت آباد را لغو کرد

خبر روز

مبلغ عیدی امسال کارگران چقدر است؟

حداقل 8 میلیون، حداکثر 12 میلیون
مبلغ عیدی و پاداش پایان سالی که کارفرمایان باید به کارگران خود پرداخت کنند، حداقل 8 میلیون 

تومان و حداکثر 12 میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر 
سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل 
عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به کارگران و نیروهای کار 
خود بدهند.در واقع کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶0 روز 
آخرین مزد  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید 
از معادل ۹0 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.شورای عالی کار 1۹ اسفند سال گذشته، حداقل 
دستمزد کارگران در سال 1۴01 را ۵7.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو 
میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و 17۹ هزار تومان رسید.به موجب ماده واحده قانون تعیین 
عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشــمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس 
شورای اسالمی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از 
مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۴ میلیون و 17۹ هزار 
تومان به عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشــموالن قانون کار امسال حداقل 8 میلیون و 3۵8 
هزار تومان و حداکثر 12 میلیون و ۵37 هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد.

با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را 
به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش بینی کرده اما 
میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران بسته به سنوات و 
تعداد روزهایی که کار کرده اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی 
کامل می گیرند که یک سال در آخرین کارگاه یا محل کار مشــغول کار بوده و ارتباط شان را با محل 
کار قطع نکرده باشند.کارگرانی که کمتر از یک سال در محل کار خود مشغول به کار بودند، عیدی آنها 
به میزان تعداد ماه های پرداخت حق بیمه محاسبه می شــود و این گروه از کارگران شاغل باید دو 
برابر پایه حقوق شان را تقسیم بر 12 ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه های کارکرد خود کنند.

با وجود آنکه موعد پرداخت عیدی کارگران و مشــموالن قانون کار همه ســاله در ماه های بهمن و 
اسفند است؛ اما وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرمایان در این امر نقش موثر و بسزایی دارد. برخی 
کارفرمایان با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران عیدی و پاداش را زودتر می پردازند و به ماه های 
آخر سال موکول نمی کنند.بسیاری از کارگران به دلیل تامین هزینه های زندگی و مایحتاج مورد نیاز 
خود امیدوارند که مبلغ عیدی زودتر به دست شان برسد و از کارفرمایان می خواهند به جهت تقویت 

قدرت خرید این مبلغ را تا قبل از پایان سال دریافت کنند.

اخبار

گزارش

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از راه اندازی اولین سامانه جامع قبول، مدیریت و حمل بار با محوریت پست ویژه اتوبوسی  در آینده ای 
نزدیک برای نظارت بر جابه جایی بارها خبر داد.به گزارش صاحب نیوز؛ ابوالفضل توکلی در دیدار با رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین 
سفرهای برون شهری با اتوبوس انجام می شود، اظهار کرد: در راستای پیگیری مطالبات و همراهی با رانندگان اتوبوس مکانی برای دفتر انجمن صنفی رانندگان 
در جهت تسهیل ارائه خدمات به رانندگان اختصاص یافته است.وی با بیان اینکه وظیفه نظارت بر شرکت ها و اتوبوس ها بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای است، پیشنهاد داد: جلسات مشترک ماهیانه بین پلیس آگاهی، اداره کل حمل و نقل جاده ای و سازمان پایانه ها جهت بررسی هرچه بهتر موارد ایجاد 
شده در جهت آسایش و امنیت در پایانه ها برگزار می شود.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان بر رفع معضالت اجتماعی با همکاری و 
نظارت پلیس آگاهی استان تاکید کرد و گفت: برای نظارت در پایانه های پنجگانه در طول شــبانه روز دوربین ها و اتاق کنترل فعال است.وی از راه اندازی اولین 
سامانه جامع قبول، مدیریت و حمل بار با محوریت پست ویژه اتوبوسی خبر داد و گفت: این سامانه با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان، انجمن صنفی شرکت های مسافربری و مرکز نوآوری اداره کل پست استان در پایانه کاوه برای نخستین بار در کشور 

در راستای نظارت بر جابه جایی بارها راه اندازی می شود.

راه اندازی اولین سامانه جامع قبول، مدیریت و حمل بار با محوریت پست ویژه اتوبوسی 

برداشت طالی سفید از 
مزارع گلستان

رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنی 
جهادکشاورزی گلستان در فصل برداشت 
پنبه )طالی سفید( از ســطح افزون بر 
20 هزار هکتــار مزارع خبــر داد و گفت: 
پیش بینی تولید امســال این محصول 
افزون بر ۴0 هزار تن وش است. درسال 
زراعی جاری در 20 هــزار و ۵3 هکتار از 
اراضی دیم و آبی گلستان به خصوص در 
گنبدکاووس، آق قال، گمیشــان، گرگان، 
کردکوی و علی آبادکتول پنبه کشت شد. 

وز عکس ر

نصب کنتورهای هوشمند برای 
مدیریت 50 درصد برداشت ها 

در باالدست زاینده رود
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اســالمی گفت: تا کنون برای حدود ۵0 درصد 
از برداشــت ها کنتور هوشــمند نصب شده و 
کنترل و قطع برداشت های غیرمجاز از طریق 
مرکز پایــش وزارت نیرو صــورت می گیرد.

حجت االســالم محمدتقی نقدعلی در ارتباط 
با وضعیت ذخیره سد زاینده رود اظهار داشت: 
در اثر کاهش بــارش، بارگذاری های زیاد بر 
زاینده رود، برداشت های باالدست و انتقال آب 
از اصفهان به نقاط دیگــر همچون یزد، اوضاع 

سد زاینده رود به مرحله بحران رسیده است.
وی افزود: همچنین فصل پاییز به پایان رسید 
و بــارش متناوبی رخ نداد تا شــاهد افزایش 
ذخیره آب سد زاینده رود باشیم و بارش های 
زمســتانه تاثیر چندانی بر وضعیت سد ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به میزان ذخیره آب در سد 
زاینده رود عنوان کرد: اکنون 1۵1 میلیون متر 
مکعب آب پشت سد زاینده رود وجود داشته و 

میزان بارش  باران 33۴ میلی متر بوده است.
وی با اشــاره به اقدامات نماینــدگان در این 
باره بیان کــرد: نمایندگان از وزیر نیرو ســوال 
کرده اند و مکرر تذکر داده اند که اگر انتقال آب 
و برداشت های غیرمجاز ادامه یابد، وضعیت از 
بحران گذشته و اصفهان قابل سکونت نخواهد 
بود.نقدعلی در ارتباط با احتمال سهمیه بندی 
آب شرب در اصفهان تصریح کرد: ما امیدواریم 
که بــا تالش بــرای مدیریت برداشــت های 
باالدســت و بارش های پیش رو در زمستان، 
ســهمیه بندی آب اتفاق نیفتد.وی با اشاره به 
مدیریت برداشت های باالدست توسط وزارت 
نیرو گفت: طی بازدید از مرکــز پایش وزارت 
نیرو، حداقل از برداشت مازاد بر تخصیص 300 
میلیون متر مکعب آب با استفاده از کنتورهای 
هوشمند جلوگیری خواهد شد؛ تا کنون برای 
حدود ۵0 درصد برداشت ها از سد چم آسمان 
تا باالی زاینده رود کنتور هوشمند نصب شده و 
کنترل و قطع آب برای برداشت های غیرمجاز 

از مرکز صورت می گیرد.
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قدمت روستای تاریخی ابیانه به درستی مشخص نیست؛ هرچند قدمت آن را 
۱۵۰۰ ســال تخمین می زنند که از این نظر یکی از کهن ترین مناطق مسکونی در 
حاشیه دشت کویر ایران به حساب می آید. بافت قدیمی روستا در سال ۱۳۵۴ 
در فهرست آثار ملی قرار گرفت؛ ضمن اینکه آیین نخل گردانی، آیین جغجغه زنی 
و گویش ابیانه در سال ۱۳۹۲ در فهرست آثار معنوی ایران به ثبت رسیدند. آثار و 
بناهای تاریخی روستا مربوط به دوره های تاریخی مختلف از ساسانی و سلجوقی 
تا صفوی و قاجار می شود که از آن جمله می توان به »آتشکده هارپاک«، کهن ترین 
اثر تاریخی ابیانه اشاره کرد. شاید جالب باشد بدانید که شاهان صفوی، بسیاری 
 از نزدیکان آن ها و همین طور درباریان که بــرای ییالق به نطنز می رفتند ترجیح 

می  دادند، در ابیانه اقامت کنند.
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که ابیانه کجاست؟ اگر از مسیر 
کاشان به نطنز به سمت ابیانه حرکت کنید مســیری زیبا پیش روی شما قرار 
می گیرد. مسیری کوهستانی و سرسبز که نوید سفری خاطره انگیز را به 
شما می دهد. روستای ابیانه در استان اصفهان و در فاصله 

۴۰ کیلومتری شهر نطنز 

قرار دارد. روستای ابیانه کاشــان را در حاشیه کویر معروف ایران )دشت کویر( و 
در پای دامنه کوه کرکس می توان دید. در وهله اول روستای ابیانه اصفهان چند 
طبقه به نظر می رسد؛ به محض ورود به روستا اولین چهره ای که از ابیانه می بینید 
خانه هایی سرخ و زنانی با روسری های بلند گلدار و مردانی با شلوارهایی گشاد 

و مشکی است.
خاک سرخ خانه های اینجا از کارخانه ای نزدیک به روستا تامین می شود. رنگ 
قرمز روستا همچون خونی در رگ های روستا جاری است و رنگ زندگی را خشت 
به خشت به این روستا می پاشد. محدوده روستا از دروازه باال تا پایین ادامه دارد و 
تمام کوچه ها در نهایت به این مسیر اصلی ختم می شود. در ابیانه کوچه بن بست 
وجود ندارد. آنچه در گشت و گذار در روستا می بینید بساط مردم محلی است. آنها 
در محل عبور گردشگران محصوالت خود را از لباس های محلی و سنتی گرفته تا 
پارچه و لواشک و ترشی می فروشند. آنچه که می تواند در سبد خرید و سوغات 

شما قرار بگیرد، در بساط دست فروشان محلی روستا مهیاست.
روستای ابیانه یکی از روستاهای پلکانی ایران است که در دامنه کوهستان قرار 
دارد. به همین خاطر این روستا آب وهوای ســرد و نسبتا خشکی را در زمستان 
تجربه می کند. ارتفاع این روستا از ســطح دریا به ۲،۱۶۰متر می رسد. وجود 
هوای عالی و منابع آب کافی باعث شده تا در حاشیه این روستا، 
شــاهد باغات میوه های سرماپسندی 
همانند بــادام، گردو و آلو 
باشیم. همان طور 
کــه انتظــار 
 ، یــد ر ا د

ابیانه دارای زمســتان هایی بسیار سرد اســت. به همین خاطر ۶ ماه اول سال، 
بهترین زمان بازدید از روســتای ابیانه محســوب می شــود. در فصل تابستان 
بسیاری از میوه های خوشمزه باغات ابیانه همانند آلو به بار می نشینند. پس چه 
بهتر تابستان به این روستا ســفر کنیم تا از میوه های خوشمزه و ارگانیک آن ها 

بی بهره نمانیم.
در نزدیکی روستای ابیانه، چندین و چند چشمه جوشــان، آبی زالل را به مردم 
محلی هدیه می دهند. چشــمه رییســون یکی از مهم ترین چشــمه های این 
روستاست. این چشمه کمی باالتر از آسیاب روستا قرار دارد. همین چشمه آب 
شرب مردم روستا را تامین می کند. جالب است بدانید مردم محلی تصور می کنند 
با نوشیدن این آب، عمرتان بیشتر می شود! به غیر از این چشمه، دو چشمه دیگر 
در غرب روستای ابیانه قرار دارند. این چشمه ها فصلی نیستند و در همه روزهای 

سال آب دارند.
زمین حاصلخیز، تابش مستقیم آفتاب و همچنین منابع آب کافی همگی باعث 
شدند تا دورتادور روستای ابیانه باغ های میوه پربار و بی نظیر وجود داشته باشند. 
این باغ ها یکی از زیباتریــن جاهای دیدنی ابیانه به حســاب می آید. در فصل 
تابستان بسیاری از این باغ ها به بار می نشینند و می توانید از میوه های ارگانیک و 

خوشمزه آن ها لذت ببرید.
اگر شما هم از افرادی هستید که به دیدن جاذبه های تاریخی عالقه دارید بهتر 
است به راحتی از کنار روستای باستانی ابیانه نگذرید. هنگامی که راهی کاشان 
می شوید ساعاتی از وقت خود را هم برای بازدید از این روستا اختصاص دهید. 
هنگام وارد شدن به روستا نیازی نیست هیچ هزینه ای پرداخت  کنید؛ اما بعضی 

تاریخی موجود در این روســتا را با پرداخت مبلغی به عنوان از بناهــای 
بلیت ورودی می توانید مشاهده کنید. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

کمیته مشترک حفاظت از پل های تاریخی 
اصفهان تشکیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از تشکیل 
کمیته مشــترک حفاظت از پل های تاریخی اصفهان با مشارکت نهادهای 
خدمات رسان شهری خبرداد.علیرضا ایزدی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در داخل شهر تاریخی اصفهان به ترتیب از محور ورود زاینده رود به اصفهان از 
غرب به شرق پنج پل تاریخی وجود دارد که حفاظت و نگهداری از آن ها یکی 
از مهم ترین دغدغه های همگی ماســت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این 
پل های تاریخی هم اینک به عنوان معبر شهری کاربرد دارند، لزوم حفاظت 
دائمی از آن ها می طلبد تا به یک مفاهمه مشــترک میان نهادهای خدمات 
رسان شهری دست یابیم.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته همکاری های مناسبی میان 
شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان در همه زمینه ها ازجمله حفاظت از 
بافت و آثار تاریخی اصفهان شکل گرفته،بنابراین امیدواریم تا این همگرایی 
ارزشمند در حوزه حفاظت از پل های تاریخی داخل شهر اصفهان نیز تسری 
یابد.ایزدی ابراز داشت: اسناد موجود نشان می دهد که طی سال های گذشته 
نشست های متعددی در خصوص چگونگی حفاظت از این پل های تاریخی 
به ویژه پل های سی وسه پل و خواجو برگزارشــده اما طی چند روز اخیر و در 
نشست های جدید به یک گویش مشــترک با دوستان شهرداری به منظور 
لزوم تشکیل یک کمیته مشترک ویژه حفاظت از پل های تاریخی شهر اصفهان 
دست یافته ایم، بنابراین  امیدوارم این کمیته با مساعدت اداره کل و شهرداری 
اصفهان به زودی تشکیل شود تا ازاین پس شاهد حفاظت هرچه بهتر از میراث 
ارزشمند نیاکان بر بستر زنده رود باشیم.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: بی تردید حفاظت از میراث ارزشمند 
نیاکان به ویژه در شهر تاریخی اصفهان با مشارکت و مساعدت همه نهادهای 
خدمات رسان میسر است، اطمینان دارم در دوران جدید از فصل همکاری های 
دو نهاد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و شهرداری 
اصفهان شــاهد رخدادهای فرهنگی خوبی در ســه حوزه میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی خواهیم بود.

ابیانه؛ سرخ ترین سکونتگاه در حاشیه کویر 
خبر   روز

مفاد آراء
10/18 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقه 
متقاضيــان  بالمعــارض  و  نــه  لکا ما تصرفــات  اصفهــان  غــرب 
 محــرز گرديــده اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد

 تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
 مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان

 اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
 مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
 رديف 1-بــه موجب رای شــماره 11204 مــورخ 1401/09/09 هيات اول 
19944 کدملــی  نی بــه شناســنامه شــماره  نــم بهــاره شــيرا خا
1292116889 صــادره فرزنــد رضــا در ششــدانگ قســمتی از يکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 52/26 متر مربــع پــالک شــماره 682 فرعی 
 از 6 اصلــی واقع در اصفهــان  بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 
مع الواسطه از عبدالرسول بحق طبق تقسيم نامه 28971 مورخ 1374/9/17 

دفترخانه 5 اصفهان ثبت در دفتر امالک
 رديف 2-بــه موجب رای شــماره 11203 مــورخ 1401/09/09 هيات اول 
خانم زهرا ترک الدانی به شناســنامه شــماره 1829 کدملی 1283457091 
 صادره فرزند اکبر نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان
  به مســاحت 153/84 متر مربــع پالک شــماره 121 فرعــی از 13 اصلی
  واقــع در اصفهــان  بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مع الواسطه از غالمحسين جان نثاری الدانی ثبت در  دفتر امالک
رديف 3-به موجب رای شماره 11202 مورخ 1401/09/09 هيات اول آقای 
مهدی ترک الدانی به شناسنامه شماره 1473 کدملی 1290549087 صادره 
فرزند اکبر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
153/84 متر مربع پالک شماره 121 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان  بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از غالمحسين جان نثاری الدانی

 ثبت در دفتر امالک
 1401 /09  رديــف 4-بــه موجــب رای شــماره 11206 مــورخ 09/
هيات اول  آقای محســن شــيرازی بــه شناســنامه شــماره 371 کدملی 
 1291084797 صادره فرزند محمد نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ســاختمان به مســاحت  420 متر مربع پالک شــماره 259 فرعی از 
 15 اصلی واقع در اصفهــان  بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت 

در سامانه  امالک
رديف 5-به موجب رای شماره 11207 مورخ 1401/09/09 هيات اول خانم 
بتول کشاورز  به شناسنامه شــماره 74 کدملی 5499331081 صادره فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 420 
متر مربع پالک شــماره 259  فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان  بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه  امالک
 رديف 6-بــه موجب رای شــماره 11217 مــورخ 1401/09/09 هيات اول 
  آقای اکبر اســدی جورتانی به شناسنامه شــماره 67 کدملی 1290121443 

 صــادره فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ يکبــاب ســاختمان بــه 
مساحت 384/37 متر مربع پالک شماره 63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان  
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ســند 52967 مــورخ 98/7/13 

دفترخانه 137 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05

م الف: 1424019  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
10/19 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3085 مــورخ 1401/09/12 هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت آقای مهدی حســين پور دنبه به شناســنامه شماره 3774 
کدملــی 1289244537 صادره اصفهــان فرزند اصغر در ششــدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 39/77 متر مربع  مفروزی از پالک شــماره 4786  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بيع نامه 
 عادی و مع الواســطه از طرف آقای حسن کشــاورز)مالک رسمی( خريداری 

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

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431251  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/20 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره 3056 مــورخ 1401/09/10 هيــات اول موضــوع 
قانون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت خانــم زينب محمدی خشــوئی  به 
شناســنامه شــماره 1310 کدملــی 1288916450 صادره اصفهــان فرزند 
شــيرعلی  در ششــدانگ يکبــاب خانه بــه مســاحت 89/96 متــر مربع  
مفروزی از پــالک شــماره 64 فرعــی از 4348   اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش 5 حــوزه ثبت ملــک جنــوب اصفهان به موجــب بيع نامــه عادی و 
 مع الواســطه از طرف آقای يداله وحيد دســتجردی )مالک رسمی( خريداری

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

باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431272  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/21 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3158 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت آقای ســيد علی مرتضوی گل سفيدی  به شناســنامه شماره 3157 
کدملی 1111927601 صادره فالورجان فرزند عيســی  در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 172/89 متر مربع پالک شماره 73 فرعی از 4485   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی 

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

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431442  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/22 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر رای شــماره 3167 مــورخ 1401/09/16 هيات اول موضــوع قانون
 تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی، مالکيــت آقــای رضــا بهروزنيــا  بــه 
شناســنامه شــماره 117 کدملــی 1288760183 صــادره اصفهــان  
 فرزنــد جعفــر  در ششــدانگ يکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 89/55 
متر مربع  مفروزی از پالک شــماره 3617   اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  مقداری در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه

  مفــروز ثبتی و مقــدار 38 متــر نيز بــه موجب بيــع نامه عــادی از طرف 
خانم ها عالم و بتول و عصمت آقا بابايی )مالکان رســمی( خريداری گرديده 

است.
  لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431412  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/23 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره 140160302011000141 مــورخ 1401/09/28  هيات 
اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خوانســار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسن صداقت  فرد فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 
2540  صادره از اهواز  در يک هشتم شعير مشــاع از 96 شعير ششدانگ آب و 
ملک کهرت پالک 33 اصلی واقع در بخش 7 خريداري از مالک رسمی آقای 

رحمان خوبرو محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي ا عتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20 
م الف: 1430807 حبيــب اکبری رئيــس  اداره ثبت و اســناد امالک 

شهرستان خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

10/24 شــماره نامــه: 140185602033003326 - 1401/09/10 چــون 
تمامی ششــدانگ قطعه باغ دو قفيزی تقريبی در دشــت باال مير پالک ثبتی 
933 فرعــی از 128- اصلی واقــع در هنجن جز بخش 10 حــوزه ثبتی نطنز 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام آقای حسن شــريفی فرد هنجنی فرزند 
علی اکبر در جريان ثبت می باشــد و عمليــات تحديد حــدود قانونی آن به 
عمل نيامده اســت اينک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1401/10/27 ســاعت 10 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب 
اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين 
آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضــات مالکين يا مجاوريــن مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا ســی روز پذيرفته

 خواهد شد.
 تاريخ انتشار: 1401/10/05 

م الف: 1430793 رحمت اله شــاهدی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نطنز 



دوشنبه 5 دی  1401 /  2  جمادی الثانی  1444  /  26  دسامبر   2022 / شماره 3708 
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خبر داد:

اختصاص 20 درصد اعتبارات بیشتر به مناطق محروم
از جمعیت ساکن در مناطق محروم استان اصفهان حدود ۲۱ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان اصفهان هستند.معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان به اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات بیشتر به مناطق محروم با هدف کمک به معاش و 
رفع مشکالت این خانواده ها اشاره کرد و گفت: از جمعیت ساکن در ۱۷ شهرستان، ۲۴ بخش و ۵۱ 
دهستان محروم در استان، نزدیک به ۲۱ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد هستند.هادی بنایی 
به حمایت از ۱۳۱ هزار و ۶۶۶ خانوار نیازمند در سطح استان اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۳ درصد 
از جامعه هدف کمیته امداد استان در روســتا ها زندگی می کنند.وی ادامه داد: ۶۷ هزار خانوار با 
سرپرستی زنان و ۷۲ هزار خانوار از سالمندان تحت حمایت هستند که نیاز به توجه ویژه ای دارند.

 

1100 تیم و نیروی امدادی در جاده های اصفهان مستقر شدند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از اســتقرار ۱۱۰۰ تیم و نیروی امدادی در جاده های 
اســتان خبر داد و گفت: هم زمان از ابتدای دی ماه با ورود سامانه بارشــی برف و نفوذ توده هوای 
ســرد، ۴۵۰ تیم امدادی در جاده هــا و محورهای اصلــی و ۷۵۰ نیرو در راهدارخانه های اســتان 
مستقر هســتند.منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه طول راه های اســتان اصفهان به ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ کیلومتر می رســد، اظهار کــرد: ۴۲ راهدارخانه در نقاط مختلف اســتان بــا ۷۵۰ نفر نیرو و 
۵۵۰ دســتگاه ماشــین برف روب و انواع تجهیزات زمســتانی راهداری فعال اســت.وی با بیان 
اینکه نیروهای امداد و نجــات در ۴۴ پایگاه هالل احمــر و ۲۰۰ پایگاه فوریت های پزشــکی بین 
راهی در اصفهان و کاشــان اســتقرار یافتند، افزود: با شــدت بارش برف در مناطق غرب اســتان 
ماشــین آالت راهداری در ۴۰ نقطه ایــن مناطق برای طرح پیشــگیری در حال خدمات رســانی 
هســتند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان تاکید کرد: انبارهای هــالل احمر در تمام 
شهرستان های استان با بســته های ایمنی و امدادی تقویت شده اســت و عوامل آتش نشانی و 
خدمات شهری ۱۱۴ شهر و نیز دهیاری روســتاهای اســتان به ویژه مناطق غرب و جنوب استان 
 نمک و شن مورد نیاز و طرح های پیشــگیری از جمع شدن آب های ســطحی را تا پایان زمستان

 آماده کنند.
 

رییس پلیس امنیت اقتصادی مطرح کرد:

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق از یک باربری در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصــادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از کشــف محموله لوازم 

آشپزخانه قاچاق به ارزش بیش از شش میلیارد ریال در عملیات ماموران این پلیس، خبر داد.
سرهنگ کامران ریاحی اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت و هوشــمندی باالی خود از دپوی محموله ای از 
کاالی قاچاق در انبار یک باربری در شهرســتان اصفهان مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی ادامه داد: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مرجع قضایی 
به محل اعزام و در حضور متصدی باربری از این مــکان بازدید کردند که در نتیجه عملیات صورت 
گرفته ۵۳۲۸ عدد انواع لوازم آشپزخانه شامل استکان و فنجان که همگی بدون اسناد و مدارک 

معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیــان اینکه برابر ارزیابی 
انجام شده توسط کارشناسان مربوطه، ارزش محموله کشــف شده شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال بوده، خاطرنشان کرد: کاالهای کشف شــده توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی منتقل و متصدی باربری نیز دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی 

شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان جزو استان های با بدترین وضعیت جمعیتی 
در کشور  است؛

َگرد سالمندی بر صورت اصفهان

معاون فنی معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
اصفهان بین چند استان اول با بدترین وضعیت جمعیتی در کشور  قرار 
دارد  و گیالن در رتبه آخر نرخ باروری کلی و اصفهان رتبه هفتم از آخر است.

مهرداد زینلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ باروری کلی 
جمعیت از ۷ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که 
این عدد در اصفهان پایین تر از میانگین کشور و معادل ۱۴.۱ درصد است.

وی با اشاره به اینکه متوسط رشــد ساالنه جمعیت کشور طی سال های 
گذشته به ســرعت کاهش پیدا کرده، اظهار کرد: هیچ یک از کشورهای 
پیشــرفته افت جمعیتی فعلی ایران را تجربه نکرده انــد که برای خارج 
شدن از این شــرایط و اصالح چاله جمعیتی ایجاد شده، نیاز به اصالح 
سیاســت های جمعیتی داریم.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: چاله های جمعیتی شامل بحران میزان 
باروری و تجدید نسل، بحران ســالمندی، کاهش نیروی کار و افزایش 
مهاجرت است و کشورهایی که با بحران جمعیت مواجه می شوند، برای 
تامین نیروی کار سیاســت های مهاجرپذیری را در پیش می گیرند که 
پیامد آن تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور توسط مهاجران است.

وی گفت: در حال حاضر حــدود ۲۵ درصد از جمعیت کشــور را جوانان 
تشکیل می دهند و هنوز شــرایط ما بهتر از برخی کشورهاست، اما اگر با 
این روند کند رشد جمعیتی ادامه یابد به زودی درصد عمده ای از جمعیت 

کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.

خروج دهه شصتی ها از سنین باروری و بسته شدن پنجره جمعیتی 
در سال 1425

وی به سه سناریوی جمعیتی تعریف شده برای ایران اشاره و تصریح کرد: 
سناریوی اول رشد پایین جمعیت است، براساس این سناریو جمعیت در 
سال ۱۴۲۰ حدود ۶ میلیون اضافه می شود و حدود ۵۰ درصد از جمعیت 
کشور سالمند خواهند بود. سناریوی دوم رشد ۵/۱ درصد جمعیت است 
که باعث می شــود با صد میلیون جمعیت، ۲۰ درصد جمعیت ســالمند 
باشند و با سناریوی سوم نیز جمعیت به ۱۱۶ میلیون می رسد و تنها ۱۰ درصد 
سالمند خواهند بود.زینلیان ادامه داد: اگر دهه شصتی ها از سنین باروری 
خارج شوند، امید برای جمعیت به صفر می رسد و در سال ۱۴۲۵ پنجره 
جمعیتی بسته می شود، پس باید مداخالت را به خوبی انجام دهیم. در 
حال حاضر برخی از دهه شــصتی ها هنوز ازدواج نکرده و درحال نزدیک 
شدن به سن تجرد قطعی هســتند، همچنین برخی از آنها بچه دار نشده 
یا دارای یک فرزند هستند.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان افزود: در حال حاضر، دهه شصتی ها گروه جمعیتی ۳۰ 
تا ۴۰ سال کشور را تشــکیل می دهند و هنوز در سن باروری هستند، اگر 
مداخالت جمعیتی صورت نگیرد، در عرض چند سال این گروه جمعیتی 
از سنین باروری خارج شده و فرصت طالیی برای افزایش جمعیت را از 
دســت می دهیم.وی با بیان اینکه ما ۵ تا ۷ سال طالیی پیش رو داریم، 
تاکید کرد: با از دست دادن این فرصت، امید به افزایش جمعیت تقریبا از 

دست می رود.زینلیان با اشاره به اینکه از سال ۵۵ تا ۹۹، میانگین سنی 
جمعیت ایران ۱۰ سال بیشتر شده، گفت: در واقع ۱۰ سال جمعیت کشور 
پیرتر شده، پیرتر شدن جمعیت هم برابر با باال رفتن نرخ بیماری های واگیر 
و سرطان است. به عبارت دیگر از یک طرف جمعیتی که در سن باروری 
هستند را از دست می دهیم و از طرف دیگر بار سنگینی به نظام سالمت 
و اقتصاد کشور تحمیل می شود.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه 
با اعالم اینکه نرخ ســالمندی استان ۱۲ درصد و رشــد کشور ۷.۱۰ درصد 
است، گفت: تعداد جوانان و نوجوانان در اصفهان از میانگین کشور پایین تر 
بوده که نشان می دهد جمعیت اصفهان در مقایسه با کل کشور سالمندتر 
است و این موضوع اهمیت مداخله را بیشتر می کند.وی در مورد عوامل 
کاهش سریع میزان نرخ باروری در کشور، گفت: دخالت دولت و تصویب 
قوانین مشوق کاهش جمعیت، اجرای سیاست های تجدید نسل و کنترل 
جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سن ازدواج، توسعه اشتغال زنان، 
افزایش تحصیالت عالی و تغییر در کارکرد خانواده از جمله عوامل موثر 
در این زمینه است.زینلیان به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: این قانون در ۷۳ ماده و ۸۱ 
تبصره مصوب شــده و ۲۳۶ تکلیف قانونی دارد که ۵۹ درصد آن تکلیف 
قانونی وزارت بهداشت است. هنوز آیین نامه های اجرایی قانون نیامده و 

انتظار داریم دستگاه های اجرایی هرچه زودتر آئین نامه ها را ابالغ کنند.

آمارهای غیر رسمی حکایت از افزایش سقط جنین عمدی می دهد

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط 
با سقط جنین گفت: سقط های تعمدی دو دسته هستند؛ گروه اول برای 
نجات جان مادر یا به دلیل یکسری نواقص جدی در جنین است که باعث 
عسر و حرج خانواده شده و به آنها سقط درمانی گفته می شود و تا قبل از ۴ 
ماهگی امکان پذیر است که در قانون جدید این سقط ها سختگیرانه تر شده 
است.پیش از این برای سقط درمانی نیاز به تایید سه پزشک متخصص 
بود، اما اکنون پس از درخواست مادر و در صورت تایید پزشک متخصص 

و قاضی پیش از ۴ ماهگی، حکم سقط جنین صادر می شود.
زینلیان با اعــالم اینکه آمارهای غیر رســمی حاکی از افزایش ســقط 
 جنین عمدی در کشور اســت که نیاز به فرهنگ سازی الزم برای مقابله 
 با آن دارد، اظهــار کرد: از نظر پزشــکی معیاری برای ســقط داوطلبانه
  جنین وجــود ندارد؛ اما ممکن اســت برخی افراد به خاطر مشــکالتی

 مثل فقر اقدام به سقط های داوطلبانه جنین کنند که هیچ مجوز شرعی و 
قانونی ندارد.وی با اشاره به اینکه قبال بارداری باالی ۳۵ سال پرخطر ذکر 
می شد، گفت: این درحالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و 
متون علمی، باروری باالی ۳۵ سال پر خطر نیست بلکه نیازمند مراقبت 
ویژه است و این یک باور اشتباه اســت. یک باور اشتباه دیگر این است 
که بین دو بچه باید ۳ تا ۵ ســال فاصله باشد، درحالی که این فاصله در 
زایمان طبیعی شش ماه و در سزارین ۱۸ ماه است، همانطور که در منابع 
تربیتی هم ذکر شده فاصله بیش از ۳ سال آسیب روحی و روانی برای 

فرزندان به همراه دارد.

با مسئولان جامعه

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان گفت: رویکرد 
ثبت احــوال از تولدمحور به اقامت محــور تغییر کرده 
است.حســین غفرانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
با بیان اینکه روز ثبت احوال ســال جاری مورخ سوم 
دی ماه را با شــعار »ثبت احوال، امین مردم و پاسدار 
هویت ملی« آغاز کردیــم، اظهار کــرد: رویکرد ارائه 
خدمات اداره ثبت احوال در سال های اخیر از رویکرد 
سنتی محض به سمت الکترونیک و دولت هوشمند، 
گام برداشــته اســت.وی افزود: ارائــه خدمات این 

سازمان از تولدمحور به اقامت محور تغییر یافته است؛ 
به این معنی که در گذشــته هر فرد نیازمند دریافت 
خدمت، باید به مکان صدور شناسنامه خود مراجعه 
می کرد، اما در حال حاضر خدمات به صورت یکپارچه 
ارائه می شــود و افراد بر اســاس محل اقامت خود 
برای دریافت خدمــات مراجعــه می کنند.مدیرکل 
ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه پایگاه های 
ســنتی ثبت احوال کشــور به یک پایگاه الکترونیک 
متمرکز تبدیل شده اســت و تمام خدمات به صورت 
یکپارچه ارائه می شود، تصریح کرد: تبدیل شیوه های 
دستی آمارگیری به آمارهای دقیق مکانیزه از طریق 
پایگاه اطالعات جمعیت کشــور، از ســایر خدمات 
این ســازمان در چندین سال گذشــته است.وی با 

بیان اینکه بیش از ۵۰ شاخص آماری توسط مواردی 
مانند ســالنامه، گاه نامه، گزارش خبری یا پاســخ به 
استعالمات ســازمان ها در اختیار نظام برنامه ریزی 
کشــور قرار می گیرد، ادامه داد: کاربرد شماره ملی در 
سال های اخیر جهت خدمات رسانی در سطح جامعه، 
به عنوان مبنای بازنمایی هویت افراد و فراهم شــدن 
ارتباط الکترونیک بین دستگاه ها، افزایش یافته است.

غفرانی با اشــاره به اینکه  در پی اقدامات انجام شده 
شاهد باال رفتن ضریب امنیت مدارک هویتی بودیم 
که دست اندازی سایر افراد به آنها از طرق جعل اسناد 
را کاهش داده اســت، گفت: افراد در صورت مراجعه 
به دستگاه های دولتی نیازی به احراز هویت ندارند و 
این اقدام در لحظه و به صورت آنالین انجام می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تشریح کرد:

تغییر رویکرد ثبت احوال از تولدمحور به اقامت محور

طوفان زمستانی 
و سردترین 

کریسمس آمریکا
آمریکایی ها امسال به دلیل 
طوفان شــدید زمســتانی که 
منجر بــه یخبنــدان و هوای 
بسیار سرد و نیز قطع گسترده 
برق و تصادفات شدید جاده 
ای شــده است، ســردترین 
کریســمس را در چنــد دهه 

گذشته تجربه می کنند.

رییس اداره آموزش دوره های اول و دوم متوسطه نظری اداره کل 
آموزش وپرورش استان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشتاز دوره های مهارت محور
رییس اداره آموزش دوره های اول و دوم متوســطه نظــری اداره کل آموزش وپرورش اســتان گفت: 
درصدد هستیم هر ساله تا افق ۱۴۰۴، استان اصفهان بتواند سهم شــاخه فنی وحرفه ای را به ۵۰ درصد 
برساند. این میانگین نسبت به مقیاس کشــوری که حدود ۳۶ درصد است در سطح باالتری قرار دارد.

حسین نادیان درباره وضعیت مطلوب استان اصفهان در توزیع متوازن شاخه ای و رشته ای، اظهار کرد: با 
توجه به سیاست های سند تحول بنیادین و افق سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش ورود دانش آموزان به شاخه 
فنی وحرفه ای هستیم.وی با اشاره به سیاست گذاری های آموزش وپرورش بر مبنای سند تحول بنیادین، 
افزود: در هدایت تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته در دوره دوم متوسطه و نیز توزیع متوازن شاخه ای 
و رشته ای در استان اصفهان، سهم دانش آموزان فنی وحرفه ای باید به رقم ۵۰ درصد برسد.رییس اداره 
آموزش دوره های اول و دوم متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه اصفهان در 
توزیع متوازن، رشد خوبی در افزایش سهم دانش آموزان فنی وحرفه ای و کاردانش داشته است، گفت: 
در استان طی سال تحصیلی جاری نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۱.۹۳ درصدی ثبت نام پایه دهم در 
شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش بودیم؛ به همین میزان از شاخه نظری کاسته شده است.نادیان با اشاره 
به اینکه در سال تحصیلی جاری در حدود ۳۱.۴۵ درصد دانش آموزان استان در شاخه فنی و کاردانش و 
۶۹.۵۴ درصد در شاخه نظری ثبت نام شده اند، اظهار کرد: درصدد هستیم هر ساله تا افق ۱۴۰۴، استان 
اصفهان بتواند سهم شاخه فنی وحرفه ای را به ۵۰ درصد برساند. این میانگین نسبت به میانگین کشوری 
که حدود ۳۶ درصد است، بسیار باالست.وی تصریح کرد: در توزیع رشته ای در شاخه نظری سیاست بر 
این است که ورودی به رشته ریاضی و علوم و معارف اسالمی را افزایش دهیم و در رشته های علوم تجربی 
و ادبیات این ســهم کاهش پیدا کند.رییس اداره آموزش دوره های اول و دوم متوسطه نظری اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: در این زمینه استان طی چند سال اخیر موفق بوده و هر ساله 
چنین شرایطی را طبق برنامه های سند، کنترل کرده؛ در رشته ریاضی نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱.۵ 
درصدی و در رشته ادبیات کاهش حدود ۱.۲۸ درصدی داشتیم که طبق سیاست گذاری وزارت آموزش و 
پرورش است.نادیان گفت: در رشته علوم تجربی شاهد کاهش و نگهداشت بودیم؛ یعنی میزان ورودی 
دانش آموزان پایه دهم مانند سال گذشته در حد ۳۶ درصد است. در حوزه رشته معارف اسالمی نیز میزان 

ثبت نام ورودی با توجه به تعداد کم مدارس در استان به همان اندازه سال قبل بود.
 

مدیرکل کمیته امداد استان:

مشارکت مردم اصفهان با مراکز نیکوکاری به بیش از 400 
میلیارد تومان رسید

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کمک های 
مردمی با همکاری مراکز نیکوکاری جمع آوری و بین مددجویان و نیازمندان محالت توزیع شده است.

کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با تاکید بر لزوم توجه به خانواده های تحت حمایت و نیازمندان 
محالت، اظهار کرد: ۵۳۲ مرکز نیکوکاری در سطح استان با مشارکت مردم در رسیدگی به نیازهای اساسی 
محرومان و نیازمندان و خدمت رسانی به صورت محله محور، نقش موثری ایفا می کنند.وی با اشاره به 
استفاده از توان مردمی در ترویج روحیه جهادی برای تسهیل و تسریع خدمت رسانی به افراد ضعیف و 
کم درآمد، افزود: افزایش میزان کمک های مردمی در قالب های نقد، کاال و خدمات به ارزشی بیش از 
۴۰۲ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان، نشان از حسن اعتماد مردم و نیکوکاران به این مراکز و ارتقای کیفیت 
خدمات ارائه شده توسط این نهاد به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند است.مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان با اشاره به حضور میدانی مراکز نیکوکاری و تمرکز در ارائه خدمت به نیازمندان و جامعه 
هدف، خاطرنشان کرد: برای کیفی سازی در نحوه خدمت رسانی،  بر عملکرد تخصصی آن ها نیز توجه شده 

و درحال حاضر ۱۵۷ مرکز به صورت تخصصی برای توانمندسازی مددجویان فعالیت دارند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل محیط زیست استان:
حذف خودروهای فرسوده 
تا 35 درصد از ذرات معلق 

هوای اصفهان می کاهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: حذف خودروهای فرسوده تا ۳۵ درصد 
بر کاهش ذرات معلق ) pm 2.5( هوای شهر 
اصفهان موثر اســت.احمد رضا الهیجان زاده 
با اشــاره به نقش خودروها در آلودگی هوای 
این کالن شهر، اظهار داشت: ذرات معلق کمتر 
از ۲ ۵. میکرون یا pm2.5 بیشــترین تاثیر را 
در شــاخص هایی که برای آلودگی هوا اعالم 
می شــود، دارد و بر همین اساس سهم ذرات 
معلق منابــع متحرک در شــعاع ۵۰ کیلومتر 
شــهر اصفهان ۴۴.۳ درصــد و در مناطق ۱۵ 
گانه شــهر اصفهان ۷۶.۸ درصد اســت.وی 
ادامه داد: اگر بتوانیم روی سه محور خودروی 
استاندارد، سوخت اســتاندارد و خودروهای 
فرســوده کار کنیم تا ۷۶ درصد می توان سهم 
pm2.5 در هوای شــهر اصفهــان را کاهش 
داد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: براساس آمار موجود 
از ۲۵ میلیون خودروی شماره گذاری شده در 
کشــور ۶.۵ میلیون خودرو به سن فرسودگی 
رسیده که این عدد در شهر اصفهان حدود ۱۹۰ 
هزار خودرو اســت.الهیجان زاده افزود: طبق 
مطالعاتی که دانشــگاه های اصفهــان انجام 
دادند اگــر بتوانیم خودروهای فرســوده را در 
اصفهان مدیریت و به تدریج از رده خارج کنیم 
تا ۳۵ درصد بر کاهش ذرات pm2.5 هوا به 
ویژه در محدوده ترافیکی و تا شعاع ۵۰ کیلومتر 
شهر اصفهان موثر اســت.وی با بیان اینکه ۸۰ 
درصد ناوگان حمل و نقل بار و مســافر کشور 
به سن فرسودگی رسیده اســت، اضافه کرد: 
بر همین اســاس  نخبگان دانشگاهی در ۱۷۶ 
تکلیف ابتدا در هفت محور اول روی ســوخت 
و خودروهای فرســوده برنامه ریــزی کردند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
تصریح کرد: خروج خودروهای فرسوده امری 
شدنی است اگر که دولت و مجلس به میدان 
بیایند و شاهد کمک های دولتی و ورود بخش 

خصوصی باشیم.

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به آخرین وضعیت بروز دو بیماری تنفسی کرونا و آنفلوآنزا در کشور، از احتمال افزایش بروز کرونا طی ۳ هفته آتی خبر داد.دکتر بابک 
عشرتی درباره آخرین وضعیت جهانی بروز کرونا، گفت: ژاپن، آمریکا، برزیل و... روند افزایشی بیماری را تجربه می کنند. کشور چین هم  با وجود  افزایشی که مدتی 
قبل داشت، اکنون اندکی روند کاهشی داشته است. فعال سویه غالب در کشورها، ســویه اومیکرون و گونه BA۵ است.وی درخصوص شیوع این بیماری در ایران 
نیز تصریح کرد: پیش بینی ما این است که احتماال یک افزایش مواردی در ایران داشته باشیم و شاید این احتمال در ۳ تا ۴ هفته آینده رخ دهد؛ ولی اینکه این روند 
افزایشی به گونه ای خواهد بود که موج جدیدی از کرونا شکل گیرد که سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دچار مشکل شود یا خیر را هنوز نمی توان پیش بینی 
کرد.وی ادامه داد: فعال تصور ما این است که روند افزایشی پیش رو هم با نوع اومیکرون خواهد بود و این سبب می شود موارد سرپایی بیماری بیش از موارد بستری 
باشد. البته همه این پیش بینی ها منوط به این است که جهش جدیدی مشابه گونه دلتای کرونا در کشور نداشته باشیم که شدت،  وسعت و کشندگی باالیی داشته 
باشد.این اپیدمیولوژیست درخصوص معضل کووید۱۹ طول کشیده، بیان کرد: کرونا یک ویروس جدیدی بود که بیماری و مشکالت جدیدی ایجاد کرد و طبیعتا 

آنچه که در مورد کرونا می دانیم در حد همین مدت شیوع و گسترش آن است.

احتمال افزایش موارد کرونا طی 3 هفته آتی



با برگزاری اولین بازی رسمی؛

جدیدترین دربی کرمان در جام حذفی شکل گرفت
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در شروع رقابت های جام حذفی باید به مصاف مس شــهربابک برود.این دو تیم نزدیک  ترین شهرهای فوتبالی استان کرمان 
هستند که هر دو با پشتوانه معادنی که دارند فعالیت در فوتبال را شروع کرده اند؛ مس زیر نظر صنایع مس ایران قرار دارد و گل گهر هم با بودجه شرکت معدنی 
گل گهر.از نکات قابل توجه این رویارویی اینکه دو تیم تاکنون هیچ بازی رسمی ای با هم برگزار نکرده اند. در واقع پیش از صعود گل گهر به رقابت های لیگ برتر، 
مس شهربابک در لیگ دسته های پایین تر حضور داشت و پس از صعود نماینده شهربابک به لیگ برتر هم آبی پوشان شهر سیرجان لیگ برتری شده بودند.

در حال حاضر گل گهر با امیر قلعه نویی یکی از مدعیان جدی کســب قهرمانی رقابت های لیگ بیســت و دوم به شــمار می رود و مس شهربابک نیز با وحید 
رضایی با کسب 23 امتیاز یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر در جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته چهاردهم این مسابقات به شمار می رود.طبق 
برنامه، این دربی استان کرمان که با توجه به حضور تیم های مس رفسنجان، گل گهر و مس کرمان در لیگ برتر جدیدترین دربی این منطقه به شمار می رود، 
روز 20 یا 21 دی ماه در ورزشگاه قاسم سلیمانی شهر سیرجان برگزار خواهد شد؛ دیداری که پس از یکی دو بازی دوستانه اولین مصاف رسمی این دو نماینده 

کرمان خواهد بود.
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پاسخ داور لهستانی به انتقاد فرانسوی ها
شیمون مارسینیاک، پاسخ انتقاد فرانســوی ها به نحوه قضاوت خود را داد و در عکسی نشان داد که 
بازیکنان فرانســوی هم هنگام زدن یکی از گل های کیلیان امباپه در زمین بازی هستند.فینال جام 
جهانی نزدیک به یک هفته پیش به پایان رسید؛ اما اتفاقات حاشیه ای پیرامون آن ادامه یافته است.  
فرانســوی ها طوماری تنظیم کرده اند و به دلیل ضعف داوری خواستار تکرار فینال جام جهانی 2022 
هستند.در این طومار، حرکت آنخل دی ماریا و اعالم خطای پنالتی به سود آرژانتین، اشتباه دانسته 
شده و همچنین هواداران فرانســوی عقیده دارند که داور نباید گل لیونل مسی در وقت اضافه را قبول 
می کرد چرا که دو بازیکن ذخیره تیم ملی آرژانتین وارد زمین شده بودند.شیمون مارسینیاک، اولین 
داور لهستانی که فینال جام جهانی را قضاوت کرده با انتقاد رسانه های فرانسوی مواجه شد.روزنامه 
فرانسوی اکیپ به قانون 3، بند ۹ فیفا اشاره کرده اســت که شامل این است که اگر بازیکنان نیمکت 
نشین هنگام به ثمر رسیدن گل در زمین بازی حضور داشته باشد، داور نباید گل را بپذیرد.مارسینیاک به 
این انتقاد پاسخ داد و در نشست خبری خود یک عکس از روی گوشی خود نشان داد که هفت بازیکن 
تعویضی فرانسوی در حالی که توپ کیلیان امباپه هنوز وارد دروازه نشده بود برای خوشحالی وارد زمین 
بازی شده بودند. مارسینیاک در حالی که تلفن را در دست داشت، گفت: فرانسوی ها به این عکس اشاره 

نکردند؛ جایی که می توانید ببینید چگونه هفت بازیکن فرانسوی در زمین هستند.
 

توضیح خبرنگار جنجالی: باید از »مسی« تشکر می کردم!
سوفیا مارتینز، خبرنگار آرژانتینی، توضیحات جالبی را درباره مصاحبه احساسی که در دوحه با لیونل 
مسی داشــت ارائه کرد.جام جهانی 2022 قطر به پایان رسیده اما حواشــی آن همچنان ادامه دارد و 
خاطراتش قرار است تا همیشه در قلب مردم آرژانتین بماند.یکی از این خاطرات مربوط به مصاحبه مسی 
با سوفیا مارتینز بود که صحبت هایی احساسی را در آن خطاب به این بازیکن مطرح کرد، صحبت هایی که 
بسیاری از مردم آرژانتین دوست داشتند به مسی بگویند. او در این مصاحبه خطاب به مسی گفت:» من 
فقط دوست دارم به تو بگویم که فینال جام جهانی در پیش است و با این که ما مشتاقانه منتظر قهرمانی 
در این رقابت هستیم ؛اما فراتر از هر نتیجه ای تو همین حاال هم وارد ذهن و قلب تک تک مردم آرژانتین 
شــده ای و هیچ کس نمی تواند این را از تو بگیرد. کودکی در آرژانتین نیست که پیراهنی از تو را نداشته 
باشد. تو زندگی یک ملت را تغییر داده ای و همه به تو افتخار می کنیم. برای من این بزرگ ترین و بهترین 
جام جهانی عمرم است. بی نهایت ممنونم از تو که باعث شادی یک ملت شده ای. در قلب مردم بودن را 
هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از تو بگیرد کاپیتان.«حاال و پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 2022 
قطر، مارتینز در پاسخ به این سوال که چرا چنین صحبت هایی را با مسی مطرح کرد، گفت:»وقتی وارد 
میکسدزون شدم و مسی را دیدم متوجه احساسات و هیجانش شدم. انرژی زیادی وجود داشت. همه 
ما می دانستیم هر اتفاقی در فینال رخ دهد هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و ما همیشه ممنون او هستیم. 
او برندی در کشور ماست که با یک نتیجه جایگاهش تغییر نخواهد کرد. واقعیت این بود که من عمیقا 

حس کردم که باید این صحبت ها را با او مطرح کنم.«
 

نادال: وقتی »مسی« گل سوم فینال را زد گریه کردم
نادال از نگاه بسیاری، بهترین تنیسور تاریخ است و حتی در 36 سالگی هم  همچنان جزو تنیسورهای 
برتر جهان در سال 2022 قرار داشت. این ورزشکار مطرح یکی از معروف ترین هواداران رئال مادرید است 
که عالقه زیادش به فوتبال بر کسی پوشیده نیست و حاال در گفت وگو با آ.اس پس از دریافت ششمین 
جایزه بهترین ورزشکار سال از تجربه جالبی که در فینال جام جهانی 2022 داشت پرده برداشته است.

نادال درباره فینال جام جهانی 2022 که با پیروزی تیم ملی آرژانتین برابر فرانسه در ضربات پنالتی به 
پایان رسید، گفت:» وقتی مسی سومین گل را زد، من نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم. برای بازیکنی 
به بزرگی مسی، رســیدن به تنها جامی که در ویترین افتخاراتش کم داشــت و با توجه به ارزش این 
قهرمانی برای آرژانتین، چنین اتفاقی از نظر من منصفانه بود. من هم لذت بردم و  هیجان زده شدم.«

   از حاال می شود ستاره های جام جهانی بعدی را حدس زد؛

  ستاره های دوران َپسا »ِمسی«
 اســتعدادهای زیر 23 ســال زیادی در قطر 2022 خود را نشــان دادند و 
می توان به درخشــش آنها در جام جهانی بعدی امیدوار بود. جام جهانی 
بعدی در ســال 2026 در ایاالت متحده، مکزیک و کانادا برگزار می شود و از 

همین االن می توان ستاره های دوره بعد را حدس زد.

انسو فرناندس
هافبک 21 ساله آرژانتینی به عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2022 
قطر انتخاب شد. این هافبک در آکادمی ریورپالت خود را نشان داد و توانست 
راهی بنفیکا شود. همه چیز با مصدومیت لوسلسو شروع شد که باعث شد 
فرناندس بتواند مهره اصلی تیمش در جام جهانی قطر باشد. بند 120 میلیون 
یورویی باعث شده خیلی تیم ها به دنبال جذب او باشند.بارسلونا قصد دارد او 
را به زودی به خدمت بگیرد؛ اما بنفیکا حاضر به مذاکره نیست و اعالم کرده که 
هر تیمی فرناندس را می خواهد باید بند آزادسازی قرارداد را بپردازد. قرارداد 

او تا ژوئن 202۷ اعتبار دارد. 

خولین آلوارس
مهاجم میانی آرژانتینی نیز از رده های پایین ریورپالت چهره شد. در 31 ژانویه 
2022، در 22 ســالگی قرارداد خود را با منچسترسیتی امضا کرد و به مدت 
شش ماه دیگر به ریورپالت قرض داده شــد. او در ماه جوالی به تیم تحت 
رهبری پپ گواردیوال پیوست.ارزش او پس از عملکرد عالی در قطر افزایش 
یافته اما اعالم نکرده است که قصد رفتن به تیم دیگری را دارد. او هر کاری که 

باید انجام می داد تا آرژانتین قهرمان جهان شود را انجام داد.

پدری
هافبک بارسلونا که تنها 20 سال ســن دارد، در حال حاضر یک جام جهانی 
را پشت سر گذاشته اســت. بر خالف دو آرژانتینی که در باال نام بردیم، همه 
می دانستند که او قرار است بازیکن اصلی تیمش باشد و نقشی اساسی در 
برنامه های لوئیس انریکه بازی کند.او در سال 201۹ از الس پالماس در ازای 
دریافت ۵ میلیون یورو به تیم کاتاالنی آمد و ارزشــش روز به روز افزایش 
یافت. ارزش فعلی او  100 میلیون یورو است. پدری، فوق العاده خوب بازی 
می کند و باعث می شود فکر کنید خیلی سن و ســال دارد؛ اما او  20 سال 
دارد. پدری به همراه گاوی و بوسکتس در بارسلونا و اسپانیا کنار هم هستند. 

گاوی
گاوی 1۸ ساله، فوق ستاره بارسلوناست که ارزش او به ۹0 میلیون یورو  می 
رســد.او در چهار بازی که اســپانیا در قطر 2022 انجام داد از ابتدا در ترکیب 
تیمش شروع کرد و اولین گل خود را در جام جهانی مقابل کاستاریکا در برد 

۷ بر صفر در روز اول گروه به ثمر رساند. او به تازگی قرارداد خود را با باشگاه 
بارسلونا تا اواسط ســال 2026 تمدید کرده و بند فسخ یک میلیارد یورویی 

دارد.

جود بلینگام
هافبک میانی انگلیسی بوروسیا دورتموند، ستاره بعدی جام جهانی آینده 
است. رئال مادرید و لیورپول در حال حاضر به دنبال جذب او هستند. فرزند 
یک افسر سابق پلیس و فوتبالیست آماتور در بیرمنگام، پیشرفت کرد تا اینکه 
به دورتموند نقل مکان کرد. او در هر پنج بازی که انگلیس در جام جهانی 2022 
قطر انجام داد به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد. همه 
باشگاه های درجه یک اروپایی او را می خواهند. بلینگام واقعا بیش از آنچه 
فکر می کنند توانمند است. جود بلینگام یک جام جهانی عالی را با انگلیس 
سپری کرد؛ اما این رقابت ها برای ستاره دورتموند در یک چهارم نهایی به پایان 
رسید؛ جایی که انگلیس با نتیجه 2 بر یک برابر فرانسه شکست خورد و از 

رسیدن به جمع چهار تیم پایانی این رقابت ها بازماند. 

رودریگو

وینگر 21 ساله برزیلی در حال حاضر در قدرتمندترین باشگاه جهان حضور 
دارد. او در ژوئن 201۹ به مادرید آمد و صبور بود تا جایی که در بین ستاره های 
زیاد، جای خود را پیدا کرد. با هازارد، بیل، وینیسیوس و آسنسیو می جنگید. 
از زمان ورود به پایتخت اسپانیا، ارزش رودریگو دو برابر شده و امروز قیمت 
این بازیکن ۸0 میلیون یورو است.او در قطر 2022 در پنج بازی حضور داشت 
و نتوانست گلزنی کند. رئال مادرید فعال برای فروش او برنامه ریزی نکرده 
اســت. اگرچه با آمدن اندریک و احتمال آمدن امباپه، مانــدن او در رئال 

سخت خواهد بود.

یوسکو گواردیول
مدافع میانی کروات در جام جهانی 2022 قطر عملکرد فوق العاده ای از خود 
به نمایش گذاشت. این بازیکن 20 ساله در جوالی 2021 از دیناموزاگرب در 
ازای 1۹ میلیون یورو وارد آلمان شد و به الیپزیگ پیوست. نگاه رئالی ها به 
او افتاده و به فکر جذب او هستند. ارزش فعلی این بازیکن 60 میلیون یورو 

است و تا ژوئن 202۷ با الیپزیگ قرارداد دارد.

 کودی گاکپو 
گاکپو در جام جهانی 2022 قطر نمایش خوبی در تیم ملی فوتبال هلند داشت 
و یکی از بهترین بازیکنان جام هم بود. درخشش این بازیکن باعث شده 
است تا حتی از رئال مادرید هم به عنوان مشتری او سخن به میان آید. طبق 
اعالم روزنامه تلگراف، باشگاه منچستر یونایتد این بازیکن را گزینه اصلی 
جایگزینی کریستیانو رونالدو قرار داده و حاضر اســت برای جذب او ۴3 
میلیون پوند پرداخت کند. 1.۸۹ متر  قدر باعث شده است تا او روی توپ های 
هوایی خیلی موثر باشد؛ اما در واقع او یک وینگر چپ با سرعت و مهارت زیاد 
است.  درخشــش او در لیگ هلند، اجازه داد تا در اواسط سال 2021 به تیم 

ملی فوتبال هلند دعوت شود.

اورلین شوامنی
شوامنی 22 ســاله پس از غیبت انگولو کانته و پوگبا به خط میانی فرانسه 
آورده شــد. همه تیم ها به یک موتــور محرک نیاز دارند که شــوامنی این 
نیاز فرانسه را برطرف کرده است. اورلین شــوامنی از فرانسه ۷۹ کیلومتر را 
در دیدارهای تیمش دویده و فضای بســیار زیادی را پوشش داده است. 
شوامنی در جام جهانی 2022 قطر هر هفت بازی را برای فرانسه انجام داد و 
یک گل به ثمر رساند. ارزش او از 60 به ۸0 میلیون یورو افزایش یافته است.

خبر روز

آقای گل بار دیگر با شماره هفتاد در جمع سرخ ها؟

مهاجم پرسپولیس در ژانویه از پرتغال می آید
با جدایی یورگن لوکادیا شنیده ها حاکی از این است که تماس هایی برای بازگشت دوباره مهاجم 
اسبق این تیم به تهران صورت گرفته است.یورگن لوکادیا که در نقل و انتقاالت تابستانی و در اوج 
دردسرهای این باشگاه برای جذب مهاجمی که یحیی گل محمدی انتظار آن را داشت، پای میز 
مذاکره با سرخ ها نشســت و در نهایت قراردادش را به امضا رســاند، در ادامه با فسخ یک طرفه 
قرارداد از این تیم جدا شده تا این تیم با شوک بزرگی مواجه شود.اکنون در شرایطی که بعید است 
سرخ ها بتوانند در بازار زمســتانی با مهاجمی با کیفیت به توافق دست یابند، بحث زیادی درباره 
نقل و انتقاالت در فاز تهاجمی این تیم شکل گرفته است.چشــم یحیی گل محمدی همچنان به 

شهریار مغانلو دوخته شده است.
 مهاجمی که در دوران کوتاه حضور در این تیم توانسته بود نقش مدنظر کادرفنی در خط حمله را به 
خوبی به اجرا در بیاورد؛ اما در ادامه با توجه به مبلغ باالی درخواستی از سوی سانتاکالرا مجبور به 
جدایی از جمع سرخ پوشان شد و سپاهان موفق به جذب وی شد.در حال حاضر هم بعید است که 
سپاهان در نقل و انتقاالت زمستانی راضی به انتقال شهریار مغانلو ولو با شایعاتی که در خصوص 
تمایل آنها برای در اختیار گرفتن مهدی عبدی شکل گرفته باشــند.اما اکنون جدی ترین خبر در 
خصوص تقویت خط حمله پرسپولیس مربوط به تماس با علی علیپور است. مهاجمی که دوران 
پرفراز و نشیبی با پرسپولیس داشت و با وجود تمامی انتقاداتی که متوجه وی بود، از حیث آماری 
یکی از برترین گلزنان تاریخ این باشگاه محســوب می شود و در حال حاضر دومین فصل حضور 
در فوتبال اروپا را دنبال می کند.علیپور در ابتدای فصل نیز موردتوجه پرسپولیس قرار داشت؛ اما 
ترجیح داد رویای خود را در فوتبال اروپا دنبال کرده و بتواند شرایط مناسبی را در تیمش دنبال کند.

 با این حال در حال حاضر و با توجه به شرایط خاص پرســپولیس، آنها نیم نگاهی به جذب این 
بازیکن دارند.

 مهم ترین مشــکل اما شــرایط ارزی اســت. علیپور اکنون در فوتبال اروپا و با توجه به دریافتی 
ارزی اش و قیمت دالر، بعید است که به این انتقال رضایت داشــته باشد. از سوی دیگر رضایت 
ژیل ویسنته پرتغال به عنوان باشگاه کنونی اش نیز بحث دیگری است که باشگاه پرسپولیس در 

صورت درخواست برای این انتقال باید رضایت آنها را نیز جلب کند.

ساسان انصاری، مرد قابل اعتماد »نکو «
ساسان انصاری موفق شد در دومین بازی متوالی، برای فوالد گلزنی کند.انصاری یکی از مردان 
آماده این روزهای تیم نکونام اســت. او کــه در دیدار هفته قبل برابر نفت مسجدســلیمان برای 
دویستمین بار لباس فوالد را بر تن کرده بود، موفق شــد دروازه میزبان را باز کند و  به تازگی  نیز 

ستاره تیمش لقب گرفت.
انصاری در دقیقه 21 با تیزهوشــی باال و استفاده فوق العاده از اشــتباه نادر محمدی، در آستانه 
تک به تک شــدن با دروازه ذوب آهن بود که با تکل مدافع حریف سرنگون شد و وحید کاظمی را 
مجاب کرد تا با کارت قرمز مستقیم، محمدی را از زمین بازی اخراج کند.البته این تنها تاثیرگذاری 
کاپیتان فوالد در بازی  اخیر نبود. در دقایقی که تیم نکونام برای رسیدن به گل تساوی تالش می 
کرد، فرار دیدنی این بازیکن در عمق و استفاده از پاس بسیار خوب احسان پهلوان، منجر به تنها 

گل فوالد شد تا تیم میزبان بازی را به تساوی بکشاند.
در دقایقی که ذوب آهن 10 نفره به شدت مشــغول دفاع از دروازه خود بود، ضربه دیدنی انصاری 
مانع از شکست فوالد شد تا این بازیکن یک بار دیگر تاثیرگذاری خود را در زمین نشان دهد.حاال و 
در روزهایی که این بازیکن به مرد مورد اعتماد نکونام تبدیل شده است، هواداران فوالد امیدوارند 
ســایر بازیکنان این تیم نیز به مانند انصاری، برای تیم شان بدرخشــند و این تیم خوزستانی، به 

رتبه های باالی جدول بازگردد. 

مستطیل سبز

بالیی که جام  جهانی بر سر 
ستاره های ایران آورد!

جام جهانــی برای ســتاره های ایران چندان 
خوش یمن نبود و اکثر بازیکنان در فاز تهاجمی 
عملکرد چنــدان خوبی نداشــتند.به گزارش 
ایسنا، هر فوتبالیستی به خصوص بازیکنان 
ایرانی آرزوی حضور در جــام جهانی را دارد. 
بسیاری از بازیکنان با هدف درخشش در جام 
جهانی و انتقال به یــک تیم بزرگ یا یک تیم 
اروپایی تالش خود را به کار می گیرند تا شاید 

پای خود را فراتر از فوتبال ایران بگذارند.
در ادوار گذشــته جام های جهانی نیز، برخی 
از فوتبالیســت های ایرانــی در این رقابت ها 
دیده شده و توانستند مشتریان خارجی برای 
ورود به بازار فوتبال ایــران ترغیب کنند. جواد 
نکونام، آندارنیک تیموریان و حتی مســعود 
شجاعی از جمله فوتبالیست هایی بودند که با 
بازی های خوب خود در جام جهانی مورد توجه 
تیم های خارجی قرار گرفتند.با این حال جام 
جهانی 2022 به شکل دیگری پیش رفتند. در 
این رقابت ها مهدی طارمی بهترین آمارهای 
انفرادی را در تیم ملی ایران به نمایش گذاشت 
و کارشناسان و مفســران فوتبال به ستایش 
از این فوتبالیســت پرداختند. بــا این حال 
درباره سایر فوتبالیســت های ایران اختالف 
نظرهایی وجود ندارد.در واقع نمی توان درباره 
یک بازیکن دیگر با قاطعیت گفت که توانسته 
در جام جهانی بیش از سایر فوتبالیست های 
ایرانی دیده شود. تیم ملی در تمام خطوط در 
این دوره از جام جهانی تغییراتی داشت و در 
نهایت تیم ملی آنطور که باید، ظاهر نشــد.از 
دفاع تا دروازه، ایران بــا نفرات و ترکیب های 
مختلفی بــه میدان رفــت که حاصــل این 
جابجایی ها فقط یک بازی درخشــان مقابل 
ولز بود. در این دیــدار تمــام تکه های پازل 
ترکیب ایران عالی بودند؛ امــا درباره دیدار با 
انگلیس و آمریکا نمی تــوان از کلمه عالی و 
حتی معمولی استفاده کرد.ارزش گذاری های 
سایت ترانسفرمارکت بعد از جام جهانی نیز 
نشــان می دهد که فوتبالیســت های ایران 
پیشرفت چندانی نداشتند و در یک نگاه کلی 
می توان گفت که تیم ملی بــا کاهش ارزش 

مواجه شده است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکس خانوادگی 
از محمدصالح که 

پربازدید شد
عکسی از محمد صالح و خانواده اش 
که آن ها را در کنار درخت کریســمس 
نشان می دهد، با بازدید گسترده کاربران 
فضای مجازی همراه شده است.  این 
عکس توسط محمد صالح با هشتگ 
»کریمســمس مبارک« منتشر شده 
و او را به همراه همســرش مگی و دو 

دخترش مکه و کیان نشان می دهد.

سرپرست هیئت گلف استان اصفهان گفت: استان، 
ظرفیت خوبی در رشــته ورزشــی گلف دارد و باید 
توجه بیشتری در زمینه کشــف، جذب و پرورش 
اســتعدادهای این رشته ورزشــی مهیج در میان 
نوجوانان و جوانــان عالقه مند صــورت گیرد تا در 
آینده نه چندان دور، شــاهد درخشش و قهرمانی 

مداوم ورزشکاران اصفهانی در مسابقات باشیم.
تیم گلف استان اصفهان در هفته ششم لیگ برتر 
گلف میزبان تیم نفت مســجد ســلیمان بود که با 
نتیجه چهار بر یک، مســابقه را واگــذار کرد؛ این 
مسابقه در زمین استاندارد مجموعه ورزشی بزرگ 

نقش جهان اصفهان برگزار شد.
تا پایان هفته ششم لیگ برتر گلف کشور، تیم های 
معــراج تهران، نفت مســجد ســلیمان و حفاری 
اهواز مقام های اول تا ســوم را کســب کرده  اند و 
 تیم گلف اســتان اصفهان در رتبه پنجم مسابقات 

جای دارد.
داوود نصراصفهانی، سرپرست هیئت گلف استان 
اصفهان در حاشیه این مســابقه ضمن خیر مقدم 
به تیم نفت مسجد ســلیمان و بازدید از دیدار این 
دو تیم اظهار کرد: اســتان اصفهان ظرفیت خوبی 
در رشته ورزشی گلف دارد و باید توجه بیشتری در 

زمینه کشــف، جذب و پرورش استعدادهای این 
رشته ورزشــی مهیج در میان نوجوانان و جوانان 
عالقه مند صورت گیــرد تا در آینــده ای نه چندان 
دور شاهد درخشش و قهرمانی مداوم ورزشکاران 

اصفهانی در مسابقات باشیم.

سرپرست هیئت گلف استان اصفهان خبر داد:

میزبانی استان اصفهان از هفته ششم لیگ برتر گلف
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مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان:

 توجه به ورزش باعث افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری 
ملی می شود

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: توجه به ورزش و امور جوانان می تواند به توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی در جامعه بینجامد و ترویج آن، افزایش نشــاط اجتماعی و بهره وری 
ملی را به دنبال داشته باشــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد صیرفی نژاد در آیین تجلیل و قدردانی از 
»زهرا رضازاده« دارنده مدال برنز پیکارهای کاراته قهرمانی قاره کهن در جمع اهالی محله دهنو، اظهار 
کرد: مدال آوری بانوان ورزشکار جای تقدیر دارد؛ این موفقیت ها انگیزه بخش است و آنها می توانند به 
سایر زنان مسیر درست را نشــان دهند.وی با بیان اینکه هر کاری که بتواند استعدادهای بانوان چه در 
بعد قهرمانی و در چه بعد سالمتی را نشان دهد، باید مورد حمایت قرار گیرد، افزود: روحیه سرسختی 
و مداومت در کار و عزم و اراده ای که ورزشکار از خود نشــان می دهد، مهم تر از مدالی است که به دست 
می آورد.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه توجه به ورزش می تواند سالمت مردان و 
زنان را تضمین و از بسیاری آسیب های اجتماعی پیشــگیری کند، گفت: حمایت از گسترش ورزش 
می تواند نشاط و سرزندگی را در جامعه به همراه داشته باشد.وی ادامه داد: توجه به ورزش و امور جوانان 
می تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی در جامعه بینجامد و ترویج آن، افزایش 
نشاط اجتماعی و بهره وری ملی را به دنبال داشته باشد.صیرفی نژاد با اشاره به مدال آوری »زهرا رضازاده« 
در پیکارهای کاراته قهرمانی قاره کهن، خاطرنشان کرد: فرصتی فراهم کردیم تا خدمت این ورزشکار و 

مربیان او برسیم و خداقوت و تبریک بگوییم که امیدواریم این قهرمانی ها پرتکرار باشد.
 

در سالروز شهادت حضرت فاطمه )س( صورت می گیرد؛

اصفهان؛ میزبان 13 شهید گمنام دوران دفاع مقدس
پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام و یک شهید احراز هویت شده دوران دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت 
فاطمه )س( تشییع می شود.رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
گفت: مراسم وداع با این شهدا امروز در گذر فرهنگی چهارباغ و مراسم وداع بعد از نماز مغرب و عشا در 

گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.
ســرهنگ محمد رضایی با بیان اینکه مراسم تشییع شهدای گمنام، از ســاعت ۹ صبح روز سه شنبه ۶ 
دی ماه از پل بزرگمهر تا گلستان شهدای اصفهان برگزار می شــود، افزود: پیکر شهید احراز هویت شده 
محسن اسماعیلی پس از تشــییع در گلستان شهدای این شهر به خاک ســپرده می شود.وی گفت: 
پیکر ۱۳ شهید گمنام تا ۱۴ دی در شهر های مختلف استان اصفهان تشییع و در روز های ۱۵ و ۱۶ دی در  
شهرهای کوهپایه، نجف آباد، نیاسر، روستای نشلج کاشان، فالورجان، پارک ملت ملک شهر، مجموعه 
مسکونی شهید کشــوری، مجموعه اداری امیرکبیر، مجموعه استانداری، ستاد سپاه حضرت صاحب 
الزمان )عج(، اردوگاه شهدای درچه، مجموعه منازل مسکونی پادگان شهید وطن پور هوانیروز اصفهان 

و ستاد گروه موشکی ۱۵ خرداد به خاک سپرده می شوند.
 

شیوه ای جدید برای پرداخت عوارض خودرو در اصفهان
مدیرکل درآمد شــهرداری اصفهان گفت: پرداخت عوارض خودرو از نوزدهم آذرماه ســال جاری  فقط 
در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر اسناد رســمی، دفاتر پلیس+ ۱۰، مراکز شماره گذاری و درگاه 
الکترونیک my.isfahan.ir انجام می شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن گلی اظهار کرد: با توجه به 
سهولت در پرداخت عوارض خودرو توسط شهروندان اصفهانی و در راستای اهداف عالیه مدیریت شهری 
مستند به نامه شماره ۲۰۸۴ /۰۱ /۱۰۵ مورخ ۱۶/ ۰۹/ ۱۴۰۱  مقرر شد از مورخ ۱۹/ ۰۹/ ۱۴۰۱  پرداخت عوارض 
خودرو صرفا در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پلیس ۱۰+ ، مراکز شماره گذاری 

)لیست پیوست( و درگاه الکترونیک my.isfahan.ir محقق شود.

معاون شهردار  بیان کرد:

نبود وحدت رویه در دانشگاه، مانع انعقاد قراردادهای پژوهشی با شهرداری

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: امروز در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان پروژه های پژوهشی و همکاری 
مشترک مختلفی در زمینه های متعدد همچون انرژی وجود دارد، اما به 
دلیل وجود نداشتن یک وحدت رویه مشخص در دانشگاه، ما سردرگم 
برای بستن قراردادها و یا تعیین تکلیف هستیم.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
وحید مهدویان در جلسه هم اندیشــی مدیریت شهری و دانشگاه هنر 
اصفهان با عنوان »شهرگاه« اظهار کرد: با توجه به سابقه و تاریخ شهر و 
همچنین آینده ای که باید برای آن متصور شد، حوزه معاونت شهرسازی 
و معماری یکی از سنگین ترین کرســی ها را در اصفهان دارد.وی افزود: 
در دوره جدید معاونت شهرسازی و معماری با توجه به اقداماتی که در 
دوره های مختلف انجام و با اســتفاده از نخبگان و تیم های تخصصی 
و پرسشــنامه ای که آماده شــد، برنامه ای را حول چهار محور طراحی 
کرده ایم و در این راســتا از جامعه علمی، معماران و شهرسازان اصفهان 
می خواهیم که شــهرداری را در اجرا و تکمیل این برنامه همراهی کنند.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه هنر امروز 
ما باید این باشد که جامعه علمی و اجرایی را در کنار یکدیگر جمع کنیم 
و حال شهرســازی و معماری را بهتر کنیم، تصریح کــرد: این موضوع 
که در شهر گذشــته، آینده و شــهر معاصر می خواهیم چه کاری انجام 
دهیم، اهمیت بسیاری دارد، در این راستا موارد قابل توجه در جلسات 

هم اندیشــی مدیران اجرایی و جامعه علمی اســتخراج خواهد شد که 
باید بیش از پیش از آن بهره برد.وی خاطرنشــان کرد: برگزاری چنین 
نشست های هم اندیشی به منظور تقویت پیوندهای مدیریت شهری و 
جامعه علمی بسیار مثمر ثمر است، اما باید به چرایی تحقق نیافتن پیوند 
میان دستگاه هایی چون شهرداری و دانشگاه ها به رغم تمایل هر دو طرف 
برسیم.مهدویان اظهار کرد: اگر بحث نبود بودجه و اعتبارات مطرح شود 
که پاسخ منفی است، چرا که فقط معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان 
برای امسال ۹۰ میلیارد تومان و برای سال آینده ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه 
پیشــنهادی برای مباحث مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی تعیین 
کرده اســت.وی ادامه داد: همچنین یک برنامه راهبردی مشخص، با 
اهداف و اقدامات معین بر اســاس یک هم اندیشی و نظرسنجی که از 
هیئت اندیشه ورز صورت گرفته نیز تبیین و تعریف شده است، اما با این 
حال هنوز پیوند دقیق و صحیح میان معاونت شهرســازی و معماری و 
دانشگاه هنر شکل نگرفته است.معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان تصریح کرد: همیشه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان به دنبال وقوع اقدامات و کارهای جدید نیستیم، چه بسا باید در 
بسیاری از اوقات به دنبال آن باشیم که چه کارهایی نباید در شهر اتفاق 
بیفتد.آمادگی کامل برای برقراری پیوند با دانشگاه ها را داریم.مهدویان 
خاطرنشان کرد: باید از سلسله جلسات تخصصی اندیشه ورزی همچون 

شهرگاه به بهترین شکل بهره ببریم و در پی یافتن چرایی تحقق نیافتن 
پیوند میان ارگان ها و دانشگاه ها باشیم، چراکه نیازمند کمک هیئت های 
اندیشــه ورز علمی هســتیم.وی افزود: امروز در معاونت شهرسازی و 
معماری شــهرداری اصفهان پروژه های پژوهشی و همکاری مشترک 
مختلفی در زمینه های متعدد همچون انرژی وجــود دارد، اما به دلیل 
وجود نداشتن یک وحدت رویه مشخص در دانشگاه، ما سردرگم برای 
بستن قراردادها و یا تعیین تکلیف هستیم.معاون شهرسازی و معماری 
شــهردار اصفهان تاکید کرد: اکنون در معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری اصفهان و به صورت کالن در بدنه مدیریت شهری، آمادگی 
کامل برای برقراری پیوند با دانشگاه ها به ویژه دانشگاه هنر در زمینه رفع 
مشکالت در حوزه شهرسازی و معماری وجود دارد، همچنین بودجه و 
اعتبارات الزم و زمینه های متنوع فعالیت همراه با راهبردها مشخص شده 
است.وی با بیان اینکه بافت تاریخی از جمله زمینه های پیوند مشترک 
مهم امروز مدیریت شــهری با دانشگاه هنر اســت که از سوی اعضای 
شورای اسالمی شهر نســبت به الزام پرداختن به آن بسیار تاکید شده، 
گفت: در حال حاضر هر هفته شورای عالی بافت تاریخی شهر با حضور 
شخص شهردار و برخی از اعضای شــورای اسالمی شهر برگزار می شود 
و پروژه های متعددی در این رابطه تعریف  شــده کــه می تواند از نقاط 

مشترک کار با دانشگاه هنر باشد.

قرارگاه مسکن و پروژه های بازآفرینی تشکیل شده است
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه بافت 
فرسوده شهر دیگر عرصه مهم برای مدیریت شهری است که بر اساس آن 
قرارگاه مسکن و پروژه های بازآفرینی متعددی تشکیل شده است، گفت: 
آنچه در این عرصه مهم است تعیین کاربلد در این زمینه است، که دانشگاه 
هنر می تواند به عنوان یک جامعه مخاطب تخصصی و موجه ورود کند.

وی ادامه داد: بخش شهر آینده می تواند سومین عرصه تعریف شده برای 
همکاری و پیوند مشترک با دانشگاه هنر باشد، اساتید دانشگاه باید در 
زمینه اینکه شهر آینده چه شاخصه هایی داشته باشد، توسعه عمودی یا 
افقی داشته باشد، با چه ساختاری تعیین شود، پیاده سازی منطقه سبز 
برای شهر آینده چگونه باشد، نظر بدهند.مهدویان، تغییر نگاه مدیریت 
شهری در دوره ششم و حضور مدیران تحصیل کرده دانشگاه ها از جمله 
دانشگاه هنر در بدنه شهرداری را نقطه عطف پیوند قوی تر میان شهرداری 
اصفهان و دانشگاه هنر در رفع مشــکالت و اقدامات مشترک دانست و 
افزود: دانشگاه هنر عالوه بر داشتن اساتید متخصص و با سطح جهانی، 
دانشجویان مســتعد و متفاوتی دارد  که می توان در اجرای پروژه های 

شهری از آنها بهره برد.

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهــان گفت: به 
منظور آزادســازی میدان جلوخان مســجد جامع 
برای انتقال طالفروشــان مجتمع هــای تجاری و 
مغازه های محوطه مســجد جامع به مجتمع کمر 
زرین توافقات الزم صورت گرفته است.محمدباقر 
کالهــدوزان با بیــان اینکه میدان امــام علی)ع( 
یکی از پروژه های بزرگ ملی در اصفهان به شــمار 
می رود، اظهار کرد: این پروژه دارای ســه فاز بوده 
که شــامل احداث زیرگذر، احــداث میدان اصلی 
و احیای میدان جلوخان مســجد جامع اســت.

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
تاکنون دو فاز این پروژه اجرایی شده است، افزود: 
درخصوص فاز ســوم نیز مراحل آزادسازی میدان 
جلوخان مســجد جامع در حال انجام است.وی 
ادامه داد: مقــرر بود مغازه های طالفروشــی این 
میدان به مجتمع تجاری خورشید منتقل و میدان 
جلوخان مشابه شکل قدیمی خود احیا شود.مدیر 
منطقه سه شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه سال 
گذشــته برای واگذاری ۱۰۰ واحد در مرکز تجاری 
خورشــید)کمر زریــن( توافقاتی صــورت گرفته، 
خاطرنشان کرد: تا کنون با مالکان بیش از ۶۰ درصد 

مجتمع های تجاری الزهرا، غدیر، مهدیه و سینایی 
توافقاتی انجام گرفتــه و همچنین برای واگذاری 
ســایر واحدها قیمــت گذاری جدید کارشناســی 
انجام شده است.وی با اشاره به اینکه در تعویض 
مغازه های طالفروشی چهار مجتمع تجاری تخریب 
می شود، افزود: با تخریب مجتمع طالفروشان در 
اجرای طرح فاز سوم میدان امام علی )ع(، میدان 
جلوخان مسجد جامع تبدیل به یک محوطه باز با 
منظر بسیار زیبا شــده و عناصر معماری ناهمگون 
با این میدان و مســجد تاریخی حذف می شــود.

کالهدوزان با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۱ به بیش از 
۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای آزادســازی میدان 
جلوخان نیاز اســت، تصریح کرد: ایــن در حالی 
اســت که بودجه مصوب، نیمی از این رقم است و 
شهرداری در این زمینه نیاز به احصای ردیف بودجه 
دارد.وی اضافــه کــرد: مجتمع تجاری خورشــید 
تاکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اســت که امیدواریم تا پایان ســال به بهره برداری 
برسد و تکلیف معوض سایر واحدهای طالفروشی 
نیز مشخص شود و چهار مجتمع تجاری فرسوده 
فعلی، تخریب و قســمت اعظم میدان جلوخان با 
تخریب این مجتمع ها تکمیل شــود.مدیر منطقه 
سه شــهرداری اصفهان در خصوص زمان اجرای 
فاز ســوم این پروژه گفت: مساحت کل آزادسازی 
در فاز ســوم پروژه ملــی میدان امــام علی )ع( 

که همان میــدان جلوخان اســت ۲۸ هزار و ۴۹۱ 
مترمربع است که حدود 7 هزار متر مربع از آن باقی 
مانده و با تکمیل مجموعه تجاری- پارکینگ کمر 
زرین و انتقال طالفروشان به این مکان، عملیات 
آزادسازی و تکمیل میدان جلوخان انجام خواهد 
شد.کالهدوزان تاکید کرد: پروژه مجموعه تجاری 
خورشــید با اســتفاده از نقطه نظرات و مشورت با 
کسبه انجام شــده و یکی از اتفاقات خوب منطقه 
خواهد بود،بنابراین تمام تالش منطقه بر این است 
که این مرکز تا پایان سال جاری افتتاح شود.وی 
با بیان اینکه در طرح اولیه پیشنهادی جابه جایی 
طالفروشان میدان امام علی )ع( مقرر بود که این 
مشــاغل به نزدیک ترین نقطه یعنی بازار قیصریه 
منتقل شــوند، گفت: در بررسی فرآیندهای بعدی 
این وعده محقق نشــد و برخی از طالفروشان در 
همان میــدان امام علی )ع( جابه جا شــدند، اما 
عمده کســبه معتقد بودند بایــد نزدیک به میدان 
جلوخــان و نزدیک محــل کار فعلی خــود مغازه 
جایگزین داشته باشند.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه احداث میدان امام علی)ع( و 
جلوخان مسجد جامع، بدنه سازی و فضای زیرین 
آن تا کنون بیش از ۲ هــزار و ۹۱۹ میلیارد و 7۳۵ 
میلیون ریال هزینه داشته است، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد 

و تا کنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

 انتقال طالفروشان محدوده میدان امام علی)ع( 
به مرکز تجاری کمر زرین در جلسه علنی شورای شهر اصفهان مطرح شد:

افزایش تعداد اتوبوس ها به 1400 دستگاه
در جلسه علنی روز گذشته  شورای اسالمی شهر اصفهان، عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین حق شناس، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: در دوران شیوع کرونا تعداد جابه جایی مسافر در اتوبوس و مترو 
به ترتیب به ۵۰ هزار و ۲۰ هزار نفر رسیده بود، این در حالی است که تعداد اتوبوس های فعال در شهر 

در آن زمان ۳۹۵ دستگاه بود که به مرور آماده سازی ناوگان انجام شد.
وی با اشــاره به فعالیت 7۵۰ دســتگاه اتوبوس فعال کنونی و جابه جایی ۴۰۰ هزار مسافر در روز 
ادامه داد: بر اساس قانون هوای پاک باید 7۰ درصد جابه جایی مسافر با حمل ونقل همگانی انجام 
شود که با این رقم فاصله بســیاری داریم.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه روزانه به وسیله سامانه هوشــمند اصرو، سرفاصله خطوط بررسی می شود، گفت: بر اساس 
آخرین آمار ، سرفاصله خط یک اتوبوس تندرو سه دقیقه، خطوط دو و سه تندرو پنج دقیقه و خط 
چهارم اتوبوس تندرو ۱۲ دقیقه است. در خط ۳۴ نیز که تعداد زیادی مسافر دارد، سرفاصله حرکت 
اتوبوس ها پنج دقیقه است.وی با اشاره به جذب راننده اتوبوس خاطرنشان کرد: با ارائه مشوق ها 
پیش بینی می کنیم مشــکل جذب راننده اتوبوس تا بهمن ماه رفع شود، بر این اساس همه ۸۵۰ 

دستگاه اتوبوس فعال و دارای راننده می شود.
حق شناس اظهار کرد: مهندسی خطوط نیز در خطوط کم مسافر انجام می شود تا به صورت آزمایشی 
با ناوگان ون در این مسیرها ســرویس دهی کنیم.عباس روحانی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه در این جلسه اظهار کرد: در ابتدای کار در سال ۱۳۹۹، ۳۹۵ دستگاه اتوبوس فعال 
وجود داشت در این راســتا بازسازی و آماده سازی ناوگان اتوبوس در دســتور کار قرار گرفت.وی 
با بیان اینکه در بخش نوسازی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹7، ۵۰ دســتگاه اتوبوس وارد ناوگان شد و سال 
۱۳۹۸ ۸۰ دستگاه افزایش داشته است، ادامه داد: سال ۱۳۹۹ هیچ اتوبوسی به چرخه ناوگان وارد 
نشده و سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵ و ۱۱۰ اتوبوس به مجموعه وارد شد.مدیرعامل شرکت 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه افزایش تعداد اتوبوس ها به ۱۴۰۰ دســتگاه از اهداف 
مدیریت شهری اســت، تصریح کرد: در این راستا امسال ۱۶۰ دســتگاه اتوبوس آماده سازی و به 
ناوگان افزوده شد.وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ تاکنون ۵۲ درصد اتوبوس ها بازسازی 
شده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۵۱ اتوبوس وجود دارد که همه آنها آماده به کار نیست، 
البته ۲۸۲ دســتگاه از این تعداد به بخش خصوصی اختصاص دارد.روحانی با تاکید بر اینکه ۶۶ 
دســتگاه از این اتوبوس ها به دلیل فرســودگی از رده خارج شده اســت و ۳۱۴ دستگاه اتوبوس 
نیز اسقاطی اســت و قابلیت بازســازی ندارد، گفت: در حال حاضر ۸۱۵ دســتگاه اتوبوس آماده 

بهره برداری داریم که بخشی از آن به دلیل نداشتن راننده متوقف بوده است.
 وی خاطرنشــان کرد: با کمبــود راننده پایه یک روبه رو هســتیم، در این راســتا ســعی کردیم با 
طراحی مشــوق ها و رفع چالش ها و نگرانی ها راننده جــذب کنیم، که بر این اســاس بالغ بر ۹۰ 
 راننده گزینش و ۲۲ نفر از این تعداد وارد چرخه فعالیت شــده اند.مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه با بیان اینکه در گذشــته ۲۵۰ هزار مســافر در روز جابه جا می شــدند که این آمار 
هم اکنون به ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، ادامه داد: هرچه تعداد ناوگان افزایش یابد، جذب 
مسافر بیشتر می شود.مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز با تاکید بر ضرورت توجه به فرآیند مطلوبیت در ارائه خدمات در حوزه حمل ونقل عمومی، گفت: 
در تعریف چشــم انداز برای آینده باید این مطلوبیت لحاظ شــود. محمدرضا فالح، عضو شورای 
اسالمی شــهر اصفهان نیز اظهار کرد: اگر قصد داریم رضایت شهروندان را از مدیریت شهر ارزیابی 
کنیم باید در دو حوزه خدمات شهری و حمل ونقل عمومی این رضایت سنجی انجام شود.وی با بیان 
اینکه باید روزانه آنالین خدمات انجام شده در این دو حوزه رصد شود، تصریح کرد: به رفاهیات و 
افزایش حقوق نیروهای شرکتی و حجمی در اتوبوسرانی توجه ویژه شود، هر چند اقدامات خوبی 

در این حوزه انجام شده که جای تشکر دارد.

با مسئولان

خبر روزگزارش

رییس شورای شهر:

 هنوز هیچ اقدام رسمی 
در خصوص آب اصفهان 

انجام نشده است!
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
شرکت مترو و ســازمان قطار شهری از سال 
۱۳۹۶، به دنبال تجهیزات الزم برای تعمیرات 
دوره ای متــرو بودند و در صورتــی که تامین 
نشــود، خدمات رسانی به شــهروندان دچار 
مشــکل می شــود.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
محمد نورصالحی با اشاره به برگزاری مجمع 
عمومی شرکت اتوبوســرانی در صحن امروز 
شــورا، اظهار کرد: با حضور شهردار اصفهان به 
عنوان رییس هیئت مدیــره، مجمع عمومی 
شرکت اتوبوسرانی به منظور تصویب ترازنامه 
و صورت های مالی و تفریغ بودجه ۱۴۰۰ این 

شرکت در دستور کار است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به چهاردهمین جلســه مشترک بین شورای 
شهر و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: در اولین جمعه هر ماه، 
این جلسه تشــکیل و موضوعات مهم شهر و 
استان پیگیری می شــود. در جلسه اخیر، بر 
اقداماتی که نماینــدگان اصفهان در مجلس، 
اعضای شورا و کمیســیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای شهر در خصوص پایداری 
جریــان آب در زاینــده رود انجــام داده اند، 
مروری داشتیم.نورصالحی ادامه داد: به رغم 
دغدغه های مردم و وعده های مسئوالن دولتی 
از رییس جمهور تا دیگران، هنوز اقدام رسمی 
یا دســتوری، صورت جلسه ای یا تخصیصی 
در خصــوص آب انجام نشــده اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: گزارش هایی داده می شود 
که وزارت نیــرو چنین و چنــان خواهد کرد، 
اما مستند و مکتوب نیســت و به رغم تاکید 
رهبر معظم انقالب در دیــدار ۲۸ آبان با مردم 
اصفهان، هنوز این مشــکل رفع نشده است 
و وزارت نیرو پس از حدود یک ســال و چند 
ماه، هنوز مشــخص نکرده  کــه در خصوص 
زاینده رود چه خواهد کرد.در خصوص آب باید 
وحدت کلمه داشته باشیم و اولویت طرح ها 

مشخص باشد. 

درخشش تاریکی 
در خانه صفوی

نمایشگاه »درخشش تاریکی« 
ارائه کننده نقاشی های نیلوفر 
لرعایاســت که همگی  ناظم ا
روی بــوم ســیاه رنــگ و با 
الگوبرداری از ســبک عکاسی 
در شب اجراشده تا بیانگر امید 

باشد.
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نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: فوالد مبارکه 
در ساماندهی حوزه حمل و نقل جاده ای اقدامات قابل تقدیری انجام داده و 
انتظار می رود به منظور تسهیل در سرویس دهی و ارسال بهتر کاال و محصوالت 
تولیدی به تمامی نقاط کشور و بالعکس، رسالت خود را در این بخش کامل تر 
کند.پروین صالحی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی در 
حاشــیه آیین افتتاح و بهره برداری از انبار گمرک اختصاصی شــرکت فوالد 
مبارکه و افتتاح پروژه های حمل و نقلی شرکت حمل و نقل توکا در گفت وگو 
با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: فوالد مبارکه در زمینه ساماندهی راه ها اقدامات 
خوبی انجام داده است ولی اتنظار می رود به منظور تسهیل سرویس دهی و 
ارسال بهتر کاال و محصوالت تولیدی به تمامی نقاط کشور و بلعکس، رسالت 
خود را در این بخــش کامل تر کند.وی از منطقه شهرســتان مبارکه به عنوان 
قطب صنعتی کشور یاد کرد و افزود: از این نظر که حمل و نقل بعد زیرساختی 
صنعت را تشکیل می دهد، به معنی واقعی به حضور کارشناسان و کمیته های 
بسیار قوی نیاز در این زمینه نیاز اســت تا با انجام کارهای کارشناسی در این 
حوزه شرایط بهتری در حمل و نقل را شاهد باشیم.وی با تاکید بر ایجاد چنین 
کمیته هایی در شهرستان گفت: باید مشکالت حمل و نقلی منطقه به طور ویژه 

در کمیته های ذکر شده مطرح و حل شود. در این کمیته ها می توان از تجارب 
و ظرفیت های همه دلسوزان این بخش و حتی رانندگان عزیز بهره مند شد تا 
در آینده ای بسیار نزدیک شاهد فراهم شدن کیفیت بهتری برای حمل و نقل 
کاال و محصوالت تولیدی در منطقه صنعتی شهرستان مبارکه باشیم.صالحی 
اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همدلی و هم صدایی همه ارگان های ذی ربط 
بتوانیم مشــکالت این بخش را حل کنیم تا رتبه شهرستان و استان را در این 

زمینه ارتقا دهیم.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پس از ادغام شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روســتایی و اجرای فرآیند یکپارچه سازی نیروی انسانی، تشریح 
روشن مسئولیت ها، حذف و کاهش فعالیت های تکراری را با هدف ارتقای 

بهره وری نیروی انسانی در دستورکار قرارداد.
مدیر امور کارکنان آبفای استان اصفهان، ســاماندهی دقیق نیروی انسانی 
را مهم ترین فرآیند یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب شــهری و 
روســتایی دانست و اظهار داشــت: یکپارچه ســازی اصولی و دقیق نیروی 
انســانی نقش موثری در ادغام موفق شــرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی در کشور داشته، این درحالیســت که ساختار جدید نیروی انسانی 
صنعت آبفا پس از یکپارچه سازی شــرکت ها از سوی آبفای استان اصفهان 
تدوین شد.احمدرضا پورقاسمی با بیان اینکه یکپارچه سازی نیروی انسانی 
از عوامل مهمی بوده که بایستی به درستی و با دقت انجام شود، اظهارداشت: 
هر اشــتباهی در این امر باعث تاثیرات منفی بر بهره وری کارکنان می  شــد، 
به همین دلیل طی فرآیند ادغام در خصوص چگونگی ســاماندهی نیروی 
انسانی، اطالع رســانی  جامع به منظور ســازگاری کارکنان با تغییرات ایجاد 

شده در دستور کار قرار گرفت.
وی به چالش هایی که در زمینه یکپارچه سازی نیروهای انسانی وجود داشت 
اشاره کرد و خاطرنشان ســاخت: در موضوع یکپارچه سازی نیروی انسانی 
چگونگی ترکیب فرهنگ های سازمانی متفاوت مطرح بوده  که در این راستا  
معاونت منابع انسانی به تدریج با درک موضوع ادغام برای کارکنان سعی در 
نزدیک کردن باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارهای افراد مطابق با فرهنگ 

سازمانی شرکت یکپارچه کرد.
مدیر امور کارکنان آبفای استان اصفهان با بیان اینکه پس از یکپارچه سازی 
شرکت ها و پس از ابالغ طرح طبقه بندی مشاغل به منظور افزایش بهره وری 
و تصمیم گیری بهتر صدور احکام کارگزینی براساس تخصص ، دانش ، تجربه 
کارکنان مطابق با پست سازمانی صورت پذیرفت، تصریح کرد: پس از فرآیند 
ادغام با توجه به پیشینه شغلی کارکنان و سازگاری آنها با تغییرات ایجاد شده، 
حذف و کاهش فعالیت های تکراری و نیز تشــریح روشن مسئولیت ها، در 
جهت بهبود و افزایش ظرفیت کاری که در نهایت توانمندی روز افزون کارکنان 

را به دنبال داشته، عملیاتی شد.
وی با بیــان اینکه  یکپارچگی سیســتم اطالعــات کارکنان کمک شــایانی 
به مســئوالن امر در تحقق اهــداف و برنامه هــای صنعت می کنــد، اظهار 

داشــت: مدیران می توانند از طریق یکپارچگی سیســتم اطالعات کارکنان، 
تصمیمات اســتراتژیک را بــا بهره گیــری از توان و تخصص  افــراد کلیدی 
 اتخــاذ کنند، که ایــن امر تاثیر بســزایی بــر فعالیت ها و عملکــرد مطلوب

 صنعت دارد.
پورقاسمی، افزایش ســطح رضایتمندی کارکنان را برای ارتقا و رشد  شرکت 
را  بسیار حائز اهمیت دانست و  خاطرنشان ساخت: از آنجایی که واحد امور 
کارکنان با ابعاد گوناگون از تجربیات و ســوابق کاری نیروی انسانی سروکار 
دارد  یکی از وظایف اصلی  این واحد شناسایی ساختار و ابزارهایی است که 
استفاده از آن ها سبب عملکرد بهتر کارکنان می شود، که در این میان کسب 
رضایت و ارتقای انگیزه کارکنان باید همچنان مورد توجه قرار گیرد چرا که این 

رویکرد تاثیر زیادی بر بهره وری نیروی انسانی  دارد.
مدیر امور کارکنان آبفای استان اصفهان افزود: به منظور افزایش رضایتمندی 
کارکنان به صورت دوره ای میزان رضایت و انگیزه کارکنان ارزیابی می شود. 
این ارزیابی شامل تمامی جنبه های شغلی مانند: محیط، شرح وظایف و… 
است، همچنین دالیل نارضایتی کارکنان شناسایی شده و راهکارهایی جهت 

رفع یا بهبود آن ها ارائه می شود.

مدیرعامل مخابرات استان گفت: ظرفیت خوبی برای توسعه فضای مجازی و 
کسب و کار های فناوری محور و توسعه کاربرد های فناوری ارتباطات وجود دارد.

مدیرعامل مخابرات اســتان در شهرضا با اشــاره به 11 هزار کیلومتر فیبر نوری 
شهری، بین شهری و روستایی اســتان  اظهار کرد: این امر پتانسیل و ظرفیت 
خوبی برای توسعه فضای مجازی و کســب و کار های فناوری محور و توسعه 
کاربرد های فناوری ارتباطات ایجاد می کند.اســماعیل قربانی افزود: در حوزه 
ارتباطات هم استان اصفهان در مجموع شاخص ها، جایگاه خوبی در کشور دارد 

و از لحاظ ضریب نفوذ و تعداد مشترکین تلفن ثابت با 2 میلیون و 500 هزار خط 
تلفن ثابت بعد از تهران، استان پیشرو هستیم.وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ 
اینترنت و تلفن ثابت استان اصفهان در حال حاضر به 43 درصد رسیده، گفت: 
استان اصفهان با 7 میلیون و 500 هزار خط تلفن همراه، ضریب نفوذ آن به 211 
درصد رسیده است.به گفته مدیرکل مخابرات استان در شهرستان شهرضا، 65 
هزار و 452 تلفن ثابت شــهری و 6 هزار و 2۹4 روستایی، ۹35 مشترک فیبر 

نوری و 17 هزار و 631 مشترک اینترنت دارد.

 نماینده مردم شهرستان مبارکه در حاشیه آیین بهره برداری از طرح توسعه  انبار گمرک اختصاصی
 فوالد مبارکه مطرح کرد:

نقشآفرینیقابلتقدیرفوالدمبارکهدرساماندهیحوزهحملونقلجادهای

تشریحروشنمسئولیتها،حذفوکاهشفعالیتهایتکراریدر
آبفایاستاناصفهان

با استفاده از ظرفیت فیبر نوری استان صورت می گیرد؛

توسعهکسبوکارهایفناوریمحوردرفضایمجازی

منبع: بازار 
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