
آگهی مزایده فروش 5 دستگاه خودرو شماره 21275 )نوبت اول(

آگهی مزایده  اجاره شماره 21274 )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

م الف: 1432985

م الف: 1432989

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فروش 5 دســتگاه خودرو را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 100109473400006 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/05

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/27
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

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

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

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

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

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه واحد شماره 2 فرهنگسرای خانواده را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000055  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/05

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/26
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

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

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

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

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

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

چهارشنبه 7  دی  1401
4  جمادی الثانی  1444

28    دسامبر   2022
 شماره 3709    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید خألهای قانونی بازار طالی دست دوم اصفهان را داغ کرده است؛

سریال مصائب گرانی؛ اپیزوِد طال!

مصائب فعاالن صنایع دستی؛ 
هرروز بیشتر از دیروز

 آخرین نفس های
 یک صنعت خسته
و دست و پابسته!
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طرح ضربتی مبارزه با مجرمان حرفه ای و 
خاص در اصفهان اجرا می شود

هزینه 4 میلیارد تومانی برای حفظ فضای سبز 
میدان میوه و تره بار اصفهان

باز هم بزن باران...

 رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
  می گوید بارش های اخیر مفید بوده، اما کمبود بارش در فصل 

 و خشکسالی را جبران نمی کند؛

تعامالت و ارتباطات مثبت 
درون و برون سازمانی، 

 رویکرد اصلی آبفای
 استان اصفهان است

شروع ساخت و ساز 
غیرقانونی در شهرک 

شهید کشوری

اعمال قانون برای 61 
مشترک گاز به دلیل بی 
توجهی الگوی مصرف 

3 83

چاپ اول

چاپ اول

روستای ایگل؛ روستایی جذاب و ناشناخته در حاشیه تهران

وقتی شاه قاجار دوباره عاشق می شود!

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/10/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/10/25

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
  WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

 تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر؛

سپاهان با چهار نماینده در صدر
6

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-4-290
تامین نیروی انسانی اداری 
و خدماتی در ادارات آب و 
فاضالب استان اصفهان

285.247.803.7445.052.478.000جاری

  نام روزنامه: زاینده رود

  تار يخ انتشار: 1401/10/7

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گز برخوار  م الف:1428616

شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر گز برخوار، عملیات آسفالت و بهسازی آسفالت معابر سطح شهر گز برخوار را به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 

1401/10/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشــانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی 
مناقصه فوق از طریق وب سایت شــهرداری به نشــانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشــد. همچنین اداره عمران و 

شهرسازی شهرداری با شماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد. 

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی             

چهارشنبه 30  آ ذر  1401
26  جمادی االول  1444

21    دسامبر   2022
 شماره 3704    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : ادارات اصفهان، 
بیشترین تاخیر را در صدور مجوز کسب و کار در کشور دارند؛

همت و حمایتی که نیست...

     
  خبرنگاران اصفهانی از پروژه ها

  و ظرفیت های حوزه حمل
 و نقل اصفهان بازدید کردند؛    

 اصفهان؛
  شهر اولین ها 

و برترین ها
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبرداد:
الحاق200 هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان 

به شهرک صنعتی  بزرگ شمال اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:
اشتغال مددجویان روستا های استان اصفهان 

با اجرای طرح های بوم گردی

 سال هاست ننه سرما، گرانی هم
می آورد!

افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت  میوه دراصفهان به بهانه شب یلدا؛

اختصاص 100 میلیارد 
ریال برای مرمت 
و بازسازی قنوات 

اردستان 

ورود نخستین 
 خودرو های خارجی 
به کشور از اوایل دی

طرح شناورسازی ساعات 
 کاری ادارات تا پایان سال 

در اصفهان تمدید شد
3 72

نوبت اول

 »مسی« و »مارادونا«،
  2 روی سکه 

رستگاری!

زمستان طالیی با جشنواره طالیی ابرسازه های 
8تفریحی اصفهان  

دستگاه های اجرایی استان تنها تا 30 آذر سال جاری فرصت دارند تا درخواست های صدور مجوز کسب و کار 
خود را تعیین تکلیف کنند.طبق قانون اگر تا 30 آذر دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند، سامانه به صورت 
خودکار مجوز مربوطه را صادر می کند و تمام مســئولیت های صدور مجوز بدون تاییدیه  نیز بر عهده شخص مدیرکل 
دستگاه مربوطه خواهد بود.به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 
اشخاصی که در صدور مجوز کســب و کار اخالل یا اهمال کنند به دستور اســتاندار به هیئت تخلفات اداری معرفی 

می شوند زیرا تسریع در صدور این مجوزها از اولویت های کاری دولت سیزدهم محسوب می شود.  

سنا
 ای

س:
عک

6

نوبت دوم



فرماندار اردستان:

اردستان به مقصد گردشگری مسافران تبدیل شود

فرماندار اردســتان گفت: برای نوروز امسال باید به شکلی برنامه ریزی کنیم 
که اردستان از یک شهرستان بین راهی به مقصد گردشگری مسافران تبدیل 
شود.سید محمدهادی احمدی طبا، در کارگروه ستاد تسهیل خدمات سفر 
شهرستان در فرمانداری اردســتان، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی که 
در شهرستان اردســتان برای آن برنامه داریم بحث رونق گردشگری است 
زیرا معتقدیم گردشــگری صنعت پاکی اســت که باعث رشــد و پیشرفت 
زیرساخت ها می شود.وی افزود: اصلی ترین مشــکل رونق گردشگری در 
اردستان کمبود زیرساخت فرهنگی در شهرستان است، هنوز نتوانسته ایم آن 
مقدار در موضوع فرهنگی منطقه قوی شویم که بر فرهنگ گردشگران تاثیر 
بگذاریم.فرماندار اردستان با بیان اینکه تفسیر درستی از موضوع گردشگری در 
کشور وجود ندارد و فقط موضوعات مالی آن را در نظر می گیریم، تصریح کرد: 
باید توجه داشته باشیم که اولویت اصلی گردشگری موضوع فرهنگی است. 
خوشبختانه اصالت فرهنگی در اردستان وجود دارد که برای تقویت آن باید 
برنامه ریزی کنیم.احمدی طبا با تاکید بر اینکه دستگاه های عضو ستاد سفر 
با رفع کاستی ها در ارائه بهترین خدمات به گردشگران اهتمام کنند، گفت: باید 
برنامه ریزی شود امسال بازارچه های سنتی در شهرهای شهرستان راه اندازی 
شود. همچنین امسال باید تمام کم و کاستی های موجود تا زمان باقی مانده 
به عید نوروز برطرف شود.وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید در قبال 
اجرای برنامه های گردشگری و نوروزی احساس مسئولیت کنند و نگاه دولتی 

به گردشگری را از خود دور کنند زیرا تکیه بر اعتبارات دولتی منجر به بی نتیجه 
شدن طرح های گردشگری خواهد شد.

 اردستان، ورودی مناسبی ندارد
فرماندار اردستان خواستار رفع کاستی های اسکان و اقامتگاه ها و تابلوهای 
راهنما شهرستان تا قبل از شروع مسافرت های نوروزی شد و گفت: از اداره 
راهداری می خواهیــم وضعیت تابلوهای جاده ای که منتهی به شهرســتان 
می شود را سر و سامان بخشــد زیرا وضعیت کنونی در شأن مردم اردستان 

نیست.
احمدی طبا بــا بیان اینکه یکی از عوامل توســعه یافتگی شــهرها، ورودی 
شهرهاســت که معرف فرهنگ و تاریخ شهر است اما شــهرهای ما با وجود 
پتانسیل هایی که دارند فاقد ورودی مناسب هستند، گفت: شهرداری های 
اردستان، زواره و مهاباد برای نوروز امسال فضاسازی شهری را به گونه ای اجرا 

کنند که شادی و نشاط اجتماعی به مسافران منتقل شود.
فرماندار اردستان عدم انتخاب شهرستان اردستان به عنوان مقصد گردشگری 
را یکی از کمبودهای حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد و افزود: برای نوروز امسال 
باید به گونه ای برنامه ریزی شــود که با اســتفاده از تنوع آفرینی، شناسایی 
و معرفی پتانســیل ها و برطرف کردن کمبودها، اردســتان از یک شهرستان 

بین راهی به مقصد گردشگری مسافران تبدیل شود.

استانبا مسئولان
چهارشنبه 7 د ی 1401 / 4 جمادی الثانی 1444 / 28 دسامبر 2022 / شماره 3709 

نواخته شدن زنگ ایثار و غبارروبی مزار شهدا در آران و بیدگل
زنگ ایثار به صورت نمادین در هنرستان امام خامنه ای شهر آران و بیدگل نواخته شد.علی اکبر رضایی، 
فرماندار آران و بیدگل در این مراســم با گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای واالمقام گفت: آسایش و 
امنیت امروز جامعه مرهون فداکاری های شــجاعانه ایثارگران و شهداســت و ۴ دی یادآور حماسه 
آفرینی های رزمندگان و شهدای عملیات کربالی ۴ و ۵ و شهادت سرداران شهید علی محمد اربابی و 
جواد قاسم پور از این شهرستان اســت.در روز چهارم دی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربالی ۴ رزمندگان 
گردان امام محمد باقر )ع( شهرستان آران و بیدگل به عنوان خط شکن حضور داشتند و ۳۸ رزمنده از 
جمله دو سردار شهید علی محمد اربابی و شیخ جواد قاسم پور به شهادت رسیدند.همچنین در آخرین 
روز های دی ســال ۱۳۶۵، ۸۶ رزمنده آران و بیدگلی در عملیات کربالی ۵ شــهید شدند.به مناسبت 
چهارم دی، روز حماسه و ایثار شهرســتان آران و بیدگل، فرماندار و مسئوالن، گلزار شهدای شهرستان 
آران وبیدگل را غبارروبی و عطر افشــانی کردند.در این مراسم مسئوالن شهرســتان، با تجدید عهد با 
آرمان های شهدای واالمقام هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای کربالی ۴ و ۵، با قرائت فاتحه 
و اهدای شاخه های گل یاد و خاطره این اسوه های پایداری و ایثار را گرامی داشتند.شهرستان آران و 
بیدگل ۳۸ شهید در عملیات کربالی ۴ از جمله سرداران شهید علی محمد اربابی و شیخ جواد قاسم 
پور و ۸۸ شهید در عملیات کربالی ۵ و در مجموع ۱۲۴ شهید گلگون کفن تقدیم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی کرده است.
 

رییس دانشگاه کاشان خبرداد:

بورسیه ۱۱۴ دانشجوی دانشگاه کاشان با کمک خیران
خیران بورسیه تحصیلی ۱۱۴ دانشجوی دانشــگاه کاشان را تقبل کردند.رییس دانشگاه کاشان گفت: 
این بورســیه هر ماه به مبلغ یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال به دانشجویان پرداخت می شود.عباس 
کتابی با بیان اینکه دانشــگاه کاشان ۹ هزار و ۵۰۰ دانشــجو دارد، افزود: ۷۰ درصد از دانشجویان این 
دانشگاه غیر بومی هستند.وی همچنین به اسکان بیش از سه هزار و ۲۰۰ دانشجوی این دانشگاه در 
سرا های دانشجویی اشاره کرد و گفت: ظرفیت خوابگاه های موجود، جوابگوی نیاز دانشجویان نیست.

رییس دانشگاه کاشــان افزود: از سال گذشــته تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی، آماده 
سازی و بازگشایی سلف و سرا های دانشجویی هزینه شــده است.کتابی، افزایش ظرفیت سرا های 
دانشجویی، تکمیل و بهره برداری سالن ورزشی ریحانه، خرید دوچرخه و آماده سازی پیست دوچرخه 
سواری و جذب حدود ۱۰ مشــاور خبره را از دیگر اقدمات انجام شــده در بخش دانشجویی دانشگاه 
عنوان کرد و گفت: ایجاد مدرسه اشتغال، پذیرش ۲۵۰ دانشجوی تحصیالت تکمیلی عراقی و انعقاد 
قرارداد و تفاهم نامه های همکاری با دانشــگاه های معتبر جهان از دیگر اقدامات انجام شده در یک 

سال اخیر است.
 

تولید ماهیان سرد آبی در ۴۷ مزرعه پرورش ماهی در 
شهرستان سمیرم

۴۷ مزرعه پرورش ماهی در شهرســتان ســمیرم وجود دارد که در این مزارع ماهی ســردآبی تولید 
می شود.

رییس جهاد کشاورزی سمیرم در جلسه کمیته فنی شــیالت و آبزی پروری این شهرستان گفت: با 
توجه به وجود رودخانه، چشمه و استخر های کشاورزی، شهرستان سمیرم از ظرفیت باالیی در زمینه 
تولید ماهیان ســردآبی برخوردار اســت.مصطفی طایی افزود: هرچند مزارع پرورش ماهی در سال 
جاری به دلیل سیالب و حوادث دیگر خسارت های زیادی دیده اند، اما سمیرم رتبه دوم تولید ماهیان 
سرد آبی را در استان دارد.وی گفت: از ۴۷ واحد تولید ماهی سردآبی سمیرم ۲۸ واحد در استخر های 
دومنظوره کار تولید ماهی را انجام می دهند.شهرستان سمیرم در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب استان 

اصفهان واقع شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری  رییس جمهور در حاشیه بازدید از شرکت های صنعتی 
تیران و کرون خبر داد:

بومی سازی تجهیزات کلیدی تولیدات صنعتی در کشور
دبیر ســتاد توســعه فناوری های آب و  انرژی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: 
بومی سازی تجهیزات کلیدی و راهبردی تولیدات صنعتی با حمایت از شرکت های دانش بنیان دنبال 
می شود.مهدی شریف زاده، در حاشیه بازدید از شــرکت های صنعتی تیران و کرون در گفت وگو با 
ایسنا، اولویت های معاونت علمی ریاست جمهور را بر تمرکز حمایت از طرح های نوین و شرکت های 
دانش بنیان اعالم و اظهار کرد: شرکت هایی که راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش ها و نیازهای 
کشور ارائه دهند، مورد حمایت قرار می گیرند.وی، معافیت مالیاتی را نمونه ای از حمایت های دولت 
برای شرکت های دانش بنیان و تولیدات صنعتی جدید بیان کرد و افزود: آن دسته از تولیداتی که 
برای اولین  بار در کشور تولید شده و وابستگی به بیرون را کاهش دهند، مشمول حمایت های دولت 
از جمله معافیت مالیاتی می شوند.دبیر ستاد توســعه فناوری های آب و  انرژی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، ادامه داد: کاهش و عدم تشریفات مناقصه برای تولیدات دانش بنیان 
از دیگر حمایت های دولت برای تولیدات صنعتی داخلی به شمار می رود.وی با بیان اینکه قوانین  
برای حمایت از طرح های نوین تسهیل شده اســت، تصریح کرد: کارگروه های تخصصی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری هر کدام پشتوانه خوبی در رفع موانع و رسیدگی سریع پرونده ها 
و حمایت از فعاالن حوزه دانش بنیان است.به گفته شریف زاده، شفافیت در بررسی طرح ها وجود 
داشته و تمام فرآیندهای صدور مجوز و حمایت ها بر اساس سامانه الکترونیکی قابل رصد است.

وی، قانون جهش تولید و حمایت از تولیدات دانش بنیــان را عامل مهمی در حمایت از این بخش 
و رفع نگرانی ها و حمایت از تولید دانست.به اعتقاد این مقام مسئول، در معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهور شرکت پایا صنعت تیران از جمله شــرکت های دانش بنیان در رفع نیازهای تولیدات 

صنعتی پاالیشگاه ها بوده که در تامین قطعات مورد نیاز نقش خود را ایفا کرده است.

با مشارکت خیر نیک اندیش؛

کلنگ احداث مدرسه ۶ کالسه خیر ساز در روستای نهرخلج 
فریدن به زمین زده شد

مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه ۶ کالسه حاجیه خانم رقیه شاه حسینی در شهرستان فریدن اصفهان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، در اولین روز از دی ماه 
۱۴۰۱ کلنگ احداث مدرسه ۶ کالسه خیر ساز حاجیه خانم رقیه شاه حسینی به همت خیر نیک اندیش 
حمیدرضا شاه حسینی در روستای نهرخلج فریدن به زمین زده شد.این مدرسه ۶ کالسه با زیر بنای 
۴۵۰ مترمربع به صورت صددرصد توسط حمیدرضا شاه حسینی تامین اعتبار و ساخته خواهد شد.در 
این مراسم مالاحمدی، رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان بیان داشت: در آستانه ایام شهادت 
سردار دل ها، سردار ســلیمانی که منظومه ای از ایثار و کار خیر و گذشت بودند، خداوند را شاکریم در 
خدمت مردمانی با اراده قوی، با قلب های پاک و با توان هستیم. مال احمدی از آشنایی خود با منطقه 
فریدن گفت و افزود: مردم شهرستان فریدن مردم نیک اندیش از گذشته های دور هستند. وی در 
خصوص خیر نیک اندیش حمیدرضا شاه حسینی گفت: شاه حسینی از خیرین مدرسه سازی است 
که به یاد مادرشان مدرسه احداث خواهند کرد.در ادامه حسین محمد صالحی، نماینده مردم فریدن 
در مجلس شورای اسالمی ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها(، 
بیان داشت: بسیار جای خوشحالی است که مجموعه ای از نیک اندیشان اینجا جمع شده اند، مجموعه 
ای که خیرخواه مردم هســتند. وی ابراز امیدواری کرد که با رویه ای که در نظر گرفته شده و با کمک 
خیرین در آینده مشکلی در حوزه فضای آموزشی نداشته باشیم. گفتنی است؛ روستای نهرخلج از 
توابع بخش زنده رود شهرستان فریدن با حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت دارای ۴ مدرسه ابتدایی و متوسطه 

اول در ۵ کیلومتری شهر داران و ۳۰ کیلومتری غرب استان اصفهان قرار دارد.

خبر روز

رییس اداره گاز اردستان:

 گاز مشترکان پرمصرف
 قطع می شود

رییس اداره گاز شهرستان اردستان با بیان اینکه 
در یک هفته گذشته برای ۷۰ مشترک پرمصرف 
اخطاریه قطع صادر شده است، گفت: قطع گاز 
مشترکان پرمصرف جدی است و خدمات این 
اداره به مشترکان پرمصرف پس از ارائه اخطار، 

قطع خواهد شد.
اســماعیل مهدوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: پروژه های اداره گاز شهرســتان اردستان 
در حال انجام اســت و با همراهی مســئوالن 
شهرستان در ســال جاری چهار روستا شامل 
خرم آباد، گالنجیره، لشــکر کوه و جلیل آباد با 
هزینــه ای بیش از ۷۰ میلیارد ریال به شــبکه 
گازرسانی متصل شــدند.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر بیش از ۱۷۰ روســتا در شهرستان 
اردستان از نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: 
اکنون تنها ساکنان روســتای داوران که باالی 
۲۰ خانوار هســتند از مصرف گاز محروم بوده، 
ولی در تالش هســتیم تا در ســال ۱۴۰۲ این 
روســتا نیز گازدار شــود. البته در شهرســتان 
روستاهایی وجود دارند که گاز ندارند که دلیل 
آن سکونت کمتر از ۲۰ خانوار است.رییس اداره 
گاز اردســتان، تصریح کرد: اداره گاز شهرستان 
اردستان در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار مشترک 
خانگی، صنعتی، کشــاورزی و... دارد و سرانه 
مصرف مشترکان بخش خانگی به غیر از مناطق 
کوهستانی شهرســتان نرمال است.مهدوی 
با اشــاره به محدودیت های مصرف گاز صنایع 
بزرگ در فصل زمستان گفت: بیشترین مصرف 
گاز شهرســتان در صنایع بزرگ اتفاق می افتد 
و هم اکنون گاز صنایع بزرگ شهرستان شامل 
کارخانه سیمان، فوالد و نیروگاه سیکل ترکیبی 
قطع شده و این صنایع گاهی مازوت و گازوییل 
مصرف می کنند. البتــه اخطاریه های الزم به 
صنایع سبک شهرستان برای استفاده بهینه از 
مصرف صادر شده است.وی با بیان اینکه اداره 
گاز شهرستان اردســتان بیش از ۱۷۰ میلیارد 
ریال از مشترکان طلب دارد که بیشتر آن برای 
صنایع بزرگ شهرستان است، گفت: حدود ۳۵ 
میلیارد ریال از مشترکان سبک طلب داریم که 

سهم ادارات دولتی بیشتر است.

اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده

منیره پروین اشتیانی-مدیرعامل شرکت مروارید دانه سپاهان

شرکت مروارید دانه  سپاهان  با مسئولیت محدود  به شناسه ملی 10980171676 و ثبت شده به شماره 89 زواره 

فرماندار گلپایگان مطرح کرد:

عدم انبوه سازی، دلیل گرانی مسکن در گلپایگان
فرماندار گلپایگان گفت: باید مشکل دفع آب های سطحی در محل ساخت و ساز مسکن ملی حل شــود.محمدرضا عسگریان، در جلسه شورای مسکن با بیان اینکه 
متاسفانه موضوع مسکن در شهرستان گلپایگان معطل مانده بود، اظهار کرد: مسکن نیاز اساسی شهرستان است و از ابتدای سال جاری حداکثر دو هفته یک بار جلساتی 
پیرامون این موضوع برگزار کردیم. عدم انبوه سازی طی چند سال اخیر یکی از دالیل گرانی مسکن در گلپایگان بود، چرا که شرایطی فراهم شده بود که عرضه پایین و 
تقاضا باال بود، اکنون خرید خانه در گلپایگان با ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان کار سختی است.وی ادامه داد: بر اساس سیاست های دولت در راستای ساخت مسکن و قولی که 
رییس جمهور داد کار را در گلپایگان شروع کردیم و تخصیص زمین و پرداخت تسهیالت به تعدادی از متقاضیان انجام شده و برخی از آنها ساخت و ساز را آغاز کرده اند. در 
محل جانمایی شده زیر ساخت ها وجود نداشت که با جلساتی که در استان و شهرستان برگزار کردیم، اکنون این مشکل اساسی حل شده و معابر اصلی آن نیز  توسط راه 
و شهرسازی تسطیح شده و معابر فرعی نیز باید توسط بنیاد مسکن انجام شود.به گزارش ایسنا، فرماندار گلپایگان با بیان اینکه امیدواریم بعد از فصل سرما شاهد رونق 
ساخت و سازها باشیم، گفت: نیاز است که مشکل دفع آب های سطحی در محل ساخت و ساز مسکن ملی حل شود. همچنین بر اساس توافق نامه ای که بین شهرداری 
و راه و شهرسازی وجود دارد، شهرداری جدول گذاری ها را انجام دهد.عسگریان تصریح کرد:  افرادی که گوگدی هستند و موقع ثبت نام، شهر خود را گلپایگان انتخاب 
کردند پاالیش شوند و به گوگد مراجعه کنند. زمین های موجود در شهر گوگد از وضعیت خوبی برخوردار است و زیر ساخت ها را داراست. تشکیل انجمن خیرین مسکن 

ساز یک اقدام مثبت است که سازوکارهای قانونی خود را طی می کند و هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

فعالیت معادن ســیلیس در منطقه تاریخی تیمره 
شهرستان گلپایگان متوقف شده است.

رییــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان گلپایگان با اشاره به انتشار 
تصاویری مبنی بر خسارت و تخریب معادن برداشت 
سیلیس منطقه تاریخی تیمره گفت: منطقه تاریخی 
تیمره مشترک بین شهرستان های گلپایگان استان 
اصفهان و خمین در استان مرکزی و استان لرستان 
است که در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بدون اخذ استعالمات الزم از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پروانه 

کشف و بهره برداری معادن سنگ سیلیس را صادر 
کرده بود که باعث آســیب جدی به محیط زیســت 
و منابــع طبیعــی و همچنیــن قســمت هایی از 

سنگ نگاره های تاریخی این منطقه شد.
مصطفی قانونی افــزود: با صدور ایــن مجوزها، ۳ 
معدن در این منطقه شروع به فعالیت کردند که یک 
مورد در شهرســتان خمین و دو مورد در شهرستان 

گلپایگان بود.
وی گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۷، اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان نسبت به 
فعالیت این معادن در دادسرای شهرستان گلپایگان 

شکایت کرد و یک مرحله در سال ۱۳۹۷ دستور توقف 
فعالیت این معادن صادر شــد، ولــی مجددا بدون 
توجه به این حکم، فعالیت معادن از سر گرفته شد 
که در ســال ۱۴۰۰ و در پی شــکایت مجدد این اداره 
به مراجع قضایی، حکــم توقف فعالیت این معادن 
صادر و پرونده به منظور صدور قرار نهایی همچنان در 

دادگستری گلپایگان در جریان است.

توقف فعالیت معادن سیلیس در منطقه تاریخی تیمره 
گلپایگان

اقدامات پیشگیرانه پیش از 
وقوع حوادث غیرمترقبه در 

کاشان اجرایی شود
فرماندار کاشــان با بیان اینکه کاشــان در منطقه 
زلزله خیــز واقع شــده اســت، گفــت: اقدامات 
پیشــگیرانه پیش از وقوع حــوادث غیرمترقبه 
در کاشــان اجرایی شود.محمدشریف زارعی  در 
جلسه ستاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران شهرستان کاشان ضمن 
عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت 
حضرت زهرا)س(، اظهار داشت: سال ۸۲ زلزله ای 
در بم اتفاق افتاد و بر اســاس آمار رسمی حدود 
۳۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.وی با بیان 
اینکه این رخداد یکی از ویرانگرترین رخدادهای 
تاریخ ایران بود، افزود: هنوز ابعاد حزن و اندوه این 
حادثه در آن منطقه وجود دارد، در حالی که با وقوع 
چنین حوادثی در مقاطع مختلف آمار خسارت های 
جانی و مالی قابل توجه است.فرماندار شهرستان 
کاشان، غیراصولی بنا شدن سازه های ساختمانی 
و سست بودن این سازه ها را از جمله دالیل اصلی 
افزایش خسارت ها دانست و ابراز داشت: بسیاری 
از افرادی که در زلزله آســیب دیدنــد در آن زلزله 
جان خود را از دست دادند در حالی که اگر مردم و 
مسئوالن آموزش دیده بودند، تلفات تا به این حد 
باال نبود.وی با بیان اینکه یکی از موارد بحران وقوع 
حوادث غیرمترقبه است، گفت: کاشان در منطقه 
زلزله خیز قرار گرفته و گسل های مهمی وجود دارد و 
زلزله هایی نیز در گذشته به وقوع پیوسته که تلفات 
قابل توجهی داشته و از این رو رعایت استانداردها 
در زمان ساخت ساختمان از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است.
زارعــی ضمن اشــاره به برخــی از حــوادث تلخ 
شهرستان کاشان، تصریح کرد: اگر تمهیدات الزم 
پیش بینی نشود در زمان وقوع حادثه امکان اخذ 
تصمیم درست از افراد سلب می شود و بر همین 
اساس الزم است اقداماتی نظیر ساخت رودخانه، 
دیوارکشی، الیروبی و سایر اقدامات پیشگیرانه در 
زمان مناسب و پیش از وقوع حوادث انجام شود.

  دستور  جلسه
 ۱ -  تصمیم گیری در خصوص شروع تولیدیا عدم فعالیت شرکت و تعیین شرایط آن  .

 ۲ - تصمیم گیری خط مشی آینده شرکت .
۳- بررسی شرایط  و مسائل  مربوط به شرکای مایل به واگذاری  و انتقال سهم الشرکه خود و در صورت لزوم تصمیم گیری در این خصوص .

۴- بررسی و تصمیم گیری در خصوص مسائل  مربوط به نگهبانی و حفاطتی کارخانه و اموال شرکت . 
۵- سایر موضوعاتی که نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد .

بدین وسیله از کلیه شرکا شــرکت فوق دعوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی آینده به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح  مورخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ در آدرس ناحیه صنعتی زواره کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان تشکیل می گردد  حضور به هم رسانند.
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نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید خألهای قانونی بازار طالی 

دست دوم اصفهان را داغ کرده است؛

سریال مصائب گرانی؛ اپیزوِد طال!
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفــت: کاهش قدرت خرید مردم و باال رفتن قیمت طال 
باعث شده تا بازار خرید طالی دست دوم در اصفهان گرم شود که به ضرر مصرف کننده و این صنعت 
است.علی موزرانی، در گفت و گو با خبرنگار بازار، در پاســخ به این سوال که چرا با وجود مشکالت 
زیادی که در خرید و فروش طالی دست دوم ایجاد می شود باز هم مردم به سمت خرید آن روی 
می آورند، اظهار کرد: عدم آگاهی خریداران با توجه به گرانی طال و خأل های قانونی در رابطه با خرید 

و فروش طالی مستعمل و دست دوم باعث شده که مردم به این سمت روی بیاورند.
وی تصریح کرد: این موضوع نه تنها به صنعت طالی اصفهان ضربه وارد می کند بلکه به ضرر مصرف 
کننده هم خواهد بود.وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از کاهش قدرت خرید در جامعه و کاهش 

توان خرید طالی نو است که باعث شده مردم به سمت خرید طالی دست دوم بروند.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اعالم اینکه رواج خرید طالی دســت دوم باعث می 
شود که بازار تولید طال دچار رکود شود، اظهار داشت: نداشتن کد استاندارد، عیار پایین و مشکالت 
بهداشتی از جمله مسائلی است که در خرید طالی دست دوم ممکن است بر دوش خریدار بیفتد؛ 

اما متاسفانه خریداران خانگی به این موضوع کمتر توجه می کنند.
موزرانی با اظهار تاســف از اینکه قطعا خرید و فروش مصنوعات و طالی دســت دوم چرخه تولید 
مصنوعات را دچار مشکل می کند، گفت: از دالیل افزایش اجرت ساخت طال هماهنگ نبودن عرضه 
و تقاضای طال در کشور است به این معنا که عرضه طال در کشور ما از تقاضای آن بسیار بیشتر است و 

کاهش تقاضای خرید طال نشأت گرفته از شرایط اقتصادی جامعه است.
وی ادامه داد: توان خرید افراد جامعه بسیار کاهش یافته و باعث کاهش تولید و در نهایت افزایش 
هزینه تولید شــده اســت که می توان برای رفع این مســئله و کاهش اجرت تولید کنندها قیمت 
مشخصی را تعیین کرد ولی این قیمت تعیین شده نباید به گونه ای باشد که به تولید احجاف شود.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان تاکید کرد: خرید و فروش طالی دست دوم باعث زیان 
رسیدن به صنعت طال و جواهر اصفهان خواهد شد و بازار رصد سیستم توزیع را دچار عدم شفافیت و 

رصد دقیق خواهد کرد و به همین خاطر باید در این زمینه تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
 

اجرای ۲۳ طرح بازآفرینی شهری در استان اصفهان
۲۳ طرح بازآفرینی شــهری در اســتان اصفهان در حال اجراســت. رییس اداره نظارت بر اجرای 
طرح های مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: هم اکنون این 
طرح ها با پیشــرفت فیزیکی ۳۰ تا ۹۷ درصد در استان اصفهان فعال است.سید عبدالرضا لقمانی 
افزود: برای این طرح ها تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شــده و ادامه اجرای آن ها به ۵۰۰ 

میلیارد اعتبار نیاز دارد.
وی، هدف از اجرای طرح های بازآفرینی شهری را ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
زیســت محیطی و کالبدی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری دانســت و گفت: بافت فرسوده 
استان اصفهان با پرداخت تسهیالت بانکی نوسازی می شود.رییس اداره نظارت بر اجرای طرح های 
مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود:۴۰۰ میلیون تومان برای 
اصفهان و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی برای نوسازی بافت های فرسوده در شهر های استان 

اصفهان پرداخت می شود.
لقمانی، مزایای این طرح را، نیاز نداشتن به سپرده گذاری برای دریافت تسهیالت و امکان دریافت 
آن با ارائه سند تک برگ عنوان کرد و گفت: در این طرح عالوه بر تسهیالت بانکی، از سوی شهرداری ها 

نیز امکان تخفیف حداقل ۵۰ درصد عوارض ساخت، تراکم ساخت و تقسیط بقیه آن وجود دارد.
وی افزود: قابلیت تبدیل تسهیالت به فروش اقساطی و تقسیط آن به مدت حداکثر ۱۲۰ ماه از دیگر 

مزایای تسهیالت بانکی بازآفرینی شهری است.

با مسئولان 

مصائب فعاالن صنایع دستی؛ هرروز بیشتر از دیروز

آخرین نفس های یک صنعت خسته و دست و پابسته!

رکود بــازار صنایع دســتی در روزهای پایانــی پاییز، جزو 
خبرهایی اســت که از ســوی مســئوالن این صنف اعالم 
می شود. شرایطی که به نظر می رسید با پشت سر گذاشتن کرونا بهبود یابد، اما 
شدت تورم این بازار را همچنان ناخوش احوال نگه داشته است.رکود اقتصاد 
داخلی و جهانی، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش کیفیت و اســتاندارد نبودن 
تولید محصوالت مواد اولیه و فضای کارگاهی، به روز نبودن صنایع دســتی، 
افزایش مالیات و نبود گردشگر، ازجمله دالیلی است که صنایع دستی را در 
داخل و خارج از کشور بدون مشتری کرده است.این شرایط در حالی بر بازار 
صنایع دستی کشور حاکم شده است که ایران ازنظر تولید و تنوع صنایع دستی 
در دنیا پس از چین و هند، مقام سوم را به خود اختصاص داده، اما جایگاهش 
از نظر تولید و صادرات صنایع دستی با پتانسیل های موجود تطبیقی ندارد. 
موضوعی که نشــان دهنده تجارت ضعیف صنایع دستی است و باعث شده 
که بسیاری از فعاالن این حوزه، صنایع دســتی را خارج از گود رقابت مطرح 
کنند.حتی مدتی است که اخباری از فراوانی مهاجرت در میان هنرمندان این 
صنف منتشر می شود، مهاجرتی که نگران کننده است و اکثر فعاالن این حوزه 
علت آن را بی رونقی بازار و صنعت صنایع دستی مطرح می کنند، حال آنکه 
با بی مهری بیشتر نسبت به صنایع دستی به خصوص شهرهای خالق ایران، 

شرایط برای فعاالن دشوارتر و حیات این صنعت بی رمق تر می شود.

صنایع دستی ایران در چه جایگاهی قرار گرفته است؟
براســاس ماده یک قانــون حمایت از هنرمنــدان، اســتادکاران و فعاالن 
صنایع دســتی، صنایع دســتی ایران مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی 
است که ضمن رعایت ضوابط شــرعی و قانونی با محوریت خالقیت، ذوق 
و زیبایی شناسی و با بهره گیری از مواد اولیه قابل دسترس، تولید می شود؛ 

همچنین فرآیند ساخت و تولید این محصوالت به صورت فردی یا گروهی 
و عمدتا به صورت دستی و با کمک ابزار موردنیاز انجام می گیرد. این صنایع 
و هنرها در ایران بدون احتســاب قالی و گبه ۲۹۵ رشــته و زیررشته دارد.

اما وضعیت صنعت صنایع دســتی در اصفهان چگونه است؟ در اصفهان که 
به عنوان شــهر خالق و مرکزی برای تولید و عرضه صنایع دســتی شناخته 
می شــود، اکنون وضعیت تولید به جایی رســیده که از میــان بیش از ۲۰۰ 
صنایع دستی در این اســتان، از نیمی از این آثار حتی حرف و نشانی هم در 
میان نیست و مابقی هم به طور نیمه جان در حال تولیدند و همین میزان نیز 
جذابیت چندانی برای مشتریان ایجاد نمی کند.آثار ارزشمندی که ازجمله 
هنرهای پرآوازه این دیار محسوب می شد و شهری که در روزگاری نه چندان 
دور، صنایع دســتی آن جایگاه و ارزش قابل توجهی نه تنها در ایران بلکه در 
آن سوی مرزهای کشور داشــت، اکنون با فقدان مشتری روبه روست.چرا 
صنعت صنایع دســتی ایران نتوانســت از نظر تولید و قیمت با کشورهای 
پیشــرفته رقابت کند؟ بنا بر گفته فعاالن این حوزه، دلیل اصلی این عقب 
ماندگی به عدم توانمندی در ایجاد تنوع در طرح هــا، مدل ها و محصوالت 
تولیدی بازمی گردد و این موضوع باعث شده که صنایع دستی ایران جذابیت 
چندانی برای گردشــگران و مصرف کنندگان خارجی نداشته باشد. چه بسا 
این روزها سلیقه مصرف کنندگان در جهان و ایران، به سمت تلفیق کاالهای 
سنتی با طرح های مدرن رفته؛ اما تولیدکنندگان اندکی از این تحوالت الگو 
گرفته و اغلب به همان شیوه سنتی خود مانده اند.نکته بسیار مهمی که اغلب 
کشــورهای پیشــرفته برای بهبود وضعیت تولید و صادرات صنایع دستی 
نسبت به آن توجه داشته و با آشنایی با ســالیق بازارهای هدف و استفاده 
از تکنولوژی های به روز در تولید صنایع دســتی توانســته اند از رقبای خود 
پیش بگیرند. موضوع دیگر ارتباطات تجاری ایران با کشــورهای پیشرفته 

است؛ حقیقت آن اســت که میزان صادرات صنایع دســتی در ایران نسبت 
به کشــورهایی نظیر هند و چین بسیار کمتر است.ســالنامه آماری وزارت 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۹ تنها 
کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، عمان و آذربایجان مقاصد اصلی صادرات 
صنایع دستی ایران بودند. به اعتقاد فعاالن و کارشناسان این عرصه، ایران تا 
زمانی که با کشورهای پیشرفته، ارتباطی دوسویه را پیدا نکند، نمی تواند مانند 
دیگر کشورها انتظار عملکرد مناسبی در زمینه صادرات صنایع دستی داشته 
باشد. همچنین برای پیشرفت در این زمینه نیاز به سرمایه گذار و حمایت از 

اوست که این مهم را دولت باید بر عهده گیرد.

دولت پا پیش بگذارد
به غیر از چالش های اشاره شده، عده ای از هنرمندان صنایع دستی افزایش 
نرخ مواد اولیه، کاهش توان مالی مردم، کاهش ورود گردشگر و نبود تدابیر 
صحیح مدیریتی را از دالیل اصلی این اتفاق مطــرح می کنند. به طوری که 
فعاالن بســیاری از این حرفه ناامید و ترجیح به تعطیلی، تغییر شــغل و یا 
مهاجرت داده اند.هرچند هم دولت تســهیالت حمایتی را بــرای برخی از 
هنرمندان در نظر گرفت ولی این تسهیالت چندان ثمره ای درپی نداشت، زیرا 
مشکل به قدری عمق پیدا کرده است که تسهیالت این چنینی قادر به گشایش 
گره ای نیست.دراین باره مجدالدین تاج، رییس اتحادیه صنایع دستی استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر رکود شدید در بازار صنایع دستی 
اظهار می کند: درحال حاضر فروش صنایع دستی اصفهان به کمترین حد خود 
رسیده است. حتی در فصل ورود توریست ها به اصفهان که اردیبهشت ، مهر و 
آبان است متاسفانه به دلیل سفرهای اندک، این بازار، کساد بود.وی یادآور 
می شود: ازآنجاکه صنایع دستی ارتباط مستقیمی با صنعت گردشگری دارد 
قطعا به هر میزان گردشگر بیشتری وارد یک شــهر شود بازار صنایع دستی 
آن هم رونق می گیرد. در این میــان افزایش قیمت مــواد اولیه هم نقش 
قابل توجه در رکود بازار داشــته زیرا در قیمت نهایی محصول تاثیر می گذارد.

رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان توضیح می دهد: افزایش 
قیمت دالر باعث گرانی مواد اولیه شــده و نرخ نهایی محصول تولیدشده را 
افزایش می دهد و با توجه به قدرت خرید مردم و شــرایط اقتصادی، خرید 
صنایع دســتی گران قیمت، بدون توجیه می ماند زیــرا اولویت فعلی برای 
مردم، تامین خوراک اســت.تاج تاکید می کند: گرانــی دالر موجب نابودی 
صنایع دستی است، چون زیرساخت ۸۰ درصد محصوالت مس است و طبق 
قوانین، قیمت مس هم با نرخ دالر سنجیده می شود. درصورتی که تقاضای 
ما این است که سهمیه ای از مس، برای هنرمندان صنایع دستی در نظر گرفته 
شود. الزم اســت برای برون رفت از این شــرایط راکد در حوزه صنایع دستی 
دولت پا پیش بگذارد و با تخصیص مواد اولیه و فراهم سازی بازارهای هدف 
به هنرمندان کمک کنــد.وی اضافه می کند: باوجوداینکه رتبه ســوم تولید 
صنایع دســتی را در جهان داریم؛ اما در زمینه صادرات در رتبه ۴۵ قرار داریم. 
بنابراین باید دولت در راســتای اســتفاده از ظرفیت های صادراتی، تسهیل 
قوانین گمرکی، ایجاد ارتباط بین تاجران کشورهای مختلف، تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان صنایع دستی و تبلیغات مناسب نسبت به صنایع دستی داخل 

در خارج از کشور، شرایط صادرات را فراهم آورد.

تعامالت و ارتباطات مثبت درون و برون سازمانی، رویکرد اصلی آبفای استان اصفهان است

تبادل اطالعات، ایده ها و دیدگاه ها و همچنین هم افزایی و تعامل سازنده بین دستگاه های 
دولتی و غیر دولتی، تاثیری چشمگیر بر سرعت و کیفیت ارائه خدمات توسط دستگاه های 
متولی در مناطق مختلف شهری و روســتایی دارد که منجر به افزایش سطح رضایتمندی آحاد مختلف مردم 
می شود. آبفای اســتان اصفهان با رویکرد »کار جهادی مبتنی بر دانش« ، یکی از ارگان هایی است که تعامل 
سازنده با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی را با هدف هم افزایی و تسریع در ارائه خدمات بهتر به مشترکین، 
در دستور کار خود قرار داده است.حسین اکبریان، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در گفت و 

گویی در این باره توضیحات مبسوطی داده که در ادامه می خوانید:

    آبفای استان اصفهان چه فعالیت هایی در راستای تعامل با سایر نهادها انجام داده است؟ 
تعامالت و ارتباطات مثبت درون و برون سازمانی، رویکرد اصلی آبفای استان اصفهان است و خدمت رسانی 
مطلوب به مردم شریف استان اصفهان نیز هدف غایی این شرکت است. به شخصه معتقدم الزمه رسیدن به 
اهداف شرکت، برقراری تعامالت سازنده با ســایر نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها، دانش بنیان ها، 

نمایندگان مجلس، خیرین آبرسان و سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و  ...  است.
عالوه بر نشست ها و جلسات هم اندیشی که با مدیران وزارت نیرو، شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
دستگاه های استانی برگزار می شود، آبفای استان اصفهان جلسات مشترک متعددی با مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای در خصوص پیش بینی تکمیل طرح های آبرســانی برای گذر از تابستان پیش رو و تهیه نقشه 
راه برای تکمیل طرح ها برگزار کرده و این جلسات هم چنان در دستور کار قرار دارد. جلساتی نیز با آقای نامی، 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با هدف کمک به رفع چالش های ناشی از بحران کم آبی استان اصفهان 
برگزار کردیم که نتایج خوبی را برای کنترل چالش ها رقم زد.همچنین تعامالت سازنده ای با بانک ها از جمله 
بانک ملت و بانک رفاه با هدف اجرای پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی و طرح 
توسعه و بازسازی تاسیسات فاضالب و آبرسانی در استان از محل اعتبارات ماده ۵6 به وجود آمده است. عالوه 
بر این ها با هدف جهاد تبیین و ایجاد شفافیت سازمانی، شرکت آبفای استان اصفهان، تعامالت ارزنده ای با 
اصحاب رسانه برقرار کرده است و هدف ما از این اقدام استفاده از ظرفیت رسانه ها برای نهادینه کردن مدیریت 

بهینه مصرف آب در میان مردم و لزوم پاسخگویی ما به مردم شریف استان اصفهان است. 

    در خصوص ارتباطات درون سازمانی چه فعالیت هایی را انجام می دهید؟
به عقیده بنده، ارتباطات خوب درون سازمانی سنگ بنای موفقیت هر ســازمان است. پرسنل آبفای استان 
اصفهان از نظر من یک خانواده بزرگ هستند و من به عنوان پدر خانواده وظایف سنگینی در قبال آنها بر عهده 

دارم. در طول مدت فعالیتم در این شرکت به عنوان مدیرعامل، همواره سعی کرده ام با سرکشی و گفت و گو با 
پرسنل مسائل موجود را درک کرده و چالش ها را به حداقل برسانم .

نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند مهم ترین عامل موفقیت صنعت آبفای اصفهان درکشور به شمار می 
آید. موفقیت و پیشرو بودن صنعت آبفا در استان اصفهان مختص به یک فرد نیست بلکه همه موفقیت های 

به دست آمده حاصل تالش و اقدامات گروهی است.
در این راستا بازدیدهای بسیاری از واحدهای مختلف ستاد، مناطق و شهرستان ها داشته ام و تالش کردم با 
مشارکت همکاران، عالوه بر اصالح ساختارســازمانی، گام موثری در ارتقای بهره وری  و  شکوفایی روزافزون 
شرکت بردارم.همچنین جوان گرایی و عدالت جنسیتی نیز در دستور کار شرکت است. عرصه فعالیت را باید 
بیش از گذشته برای جوانان مهیا کرد؛ چرا که دیدگاه جدید و به روز جوانان خوش فکر موجب  بهبود مستمر 
کارها و ارتقای سطح خدمات می شــود. عالوه بر مدیران ستادی خانم، برای نخســتین بار در آبفای استان 

اصفهان یک خانم بر اساس شایستگی ها به عنوان مدیر آبفای منطقه سه اصفهان منصوب شد. 

از مشاور امور بانوان شرکت خواسته ایم تا با سرکشی مستمر و برقراری ارتباط مثمر ثمر با بانوان شرکت، تا جای 
ممکن شرایط مســاعدی را برای بانوان فراهم کنند تا آنها بتوانند در کنار وظایف مادری و همسری خود، بهره 

وری خوبی برای شرکت داشته باشند. 

 در صحبت های پیشین خود کار جهادی مبتنی بر دانش را به عنوان سرلوحه کار خود عنوان کردید.در این راستا 
چه فعالیت هایی در شرکت انجام  شده است؟

بدون شک آبرسانی پایدار به مردم نیازمند کار جهادی است و آبفای استان اصفهان تالش کرده تا این کار جهادی 
را با علم و دانش توام کند. 

اهمیت بسیاری برای کارهای پژوهشی قائل هستیم، برای مثال امسال در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب 
و فاضالب ایران، عنوان مقاله و پایان نامه برتر به آبفای استان اصفهان اختصاص یافت همچنین در جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو در آذر ماه سال جاری  از ۱۲ طرح و دســتاورد پژوهشی آبفای استان اصفهان 
رونمایی شد و رییس گروه دفتر تحقیقات آبفای اســتان اصفهان به عنوان رییس گروه برتر  دفتر تحقیقات 
صنعت آبفای کشور معرفی شد. آموزش مستمر پرسنل نیز در دستور کار است تا بتوانند مرتبا دانش خود را به 
روزرسانی کنند. همچنین به لحاظ اســتفاده از تکنولوژی های روز نیز آبفای استان اصفهان همواره در صنعت 
پیشرو بوده است به طوری که با اســتفاده از تکنولوژی های به روز تله متری و تله کنترل با هدف مدیریت بر 
تاسیســات تامین و توزیع آب شــرب، بر توزیع عادالنه آب نظارت داریم و در بخش فاضالب نیز می توان به 

نوسازی فاضالب شاهین شهر به روش نوین TBM اشاره کرد. 

    این شرکت در بخش مسئولیت اجتماعی خود چه فعالیت هایی انجام داده است؟
فعالیت های زیادی در این راستا انجام می شود؛ اما شــاخص ترین فعالیت های یک سال گذشته در زمان 

وقوع سیل،  بحران کم آبی همدان  و زلزله هرمزگان انجام شد. 
۱۰ مخزن ذخیره آب به مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال کردیم همچنین در زمان سیل به رفسنجان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری و کرمان نیرو و تجهیزات ارسال شد. آبفای استان اصفهان همچنین در کنترل تنش آبی 

همدان در تابستان سال جاری نقش به سزایی ایفا کرد.  
میز خدمت های متعددی در شهر اصفهان و دورترین روستاهای اســتان همراه با نماز جمعه برپا می شود تا 
مردم به صورت چهره به چهره مشکالت خود را برای مسئولین بازگو کنند. همچنین بازدیدهای متعددی توسط 
مدیر عامل و هیئت همراه در کل استان با هدف دیدار چهره به چهره با مردم انجام می شود و سعی می کنیم در 

این بازدیدها به دورترین نقاط استان نیز سرکشی و مشکالت مردم را حل کنیم.  

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای شهر اصفهان خبر داد:

شروع ساخت و ساز غیرقانونی در شهرک شهید کشوری
عضو شورای شهر اصفهان از شروع مجدد ساخت و ســاز بدون پروانه و ضابطه در شهرک شهید کشوری خبر داد و گفت: وظیفه شهرداری جلوگیری از ساخت و ساز 
غیرقانونی است.احمد رضا مصور در تذکری اظهار کرد: در خالل جلسه ، متوجه شدیم که شرکت عمران مجری طرح ها در شهرک شهید کشوری بر خالف همه تعهدات 
و قوانین جاری کشور در یک بلوک ساختمانی بدون پروانه و ضابطه اقدام به ساخت و ساز کرده است.وی افزود: اخبار هیئت تحقیق و تفحص از این شهرک، نشان 
می دهد در این محل بر خالف میزان ارتفاعات مصوب شورای عالی شهرسازی، تعداد طبقات خیلی بیشتری را پیش فروش کرده اند.رییس کمیسیون پایش و نظارت 
بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تاکنون بنا نداشتیم این مسائل را به صورت واضح بیان کنیم، اما باید بگوییم متاسفانه تخلفات فراوانی را از این شرکت و 
بعضی از مجموعه های داخل شهرداری به دست آورده ایم که گزارش رسمی آن منتشر می شود.وی افزود: در این میان تنها کسانی که ضرر می کنند مردم هستند که در 
شهرک شهید کشوری به دلیل عدم ایفای تعهدات این شرکت اکنون فاقد زیربناهای الزم هستند. اقدامات در زمینه خطوط مواصالتی، دفع آب های سطحی، مسائل 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انجام نشده است و آقایان در صورت جلسات مختلف از سال های گذشته متعهد به انجام آن شدند؛ اما تا این لحظه انجام نداده اند. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

خرید مرغ مازاد اصفهان توسط اتحادیه ها آغاز شد
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از آغاز خرید مرغ گوشتی مازاد توسط اتحادیه مرغداران استان اصفهان از تاریخ جمعه ۲ دی ۱۴۰۱ خبر داد.مهرداد 
مرادمند با بیان این که خرید مرغ گوشــتی مازاد توسط اتحادیه مرغداران اســتان اصفهان از تاریخ جمعه ۲ دی ۱۴۰۱ آغاز شده است، اظهار داشت: در مرحله 
نخست ۴۰ میلیارد تومان تسهیالت با ســود ۱۰ درصد از محل اعتبارات بانک کشاورزی استان در اختیار اتحادیه مزبور برای اجرای طرح قرار گرفت.وی افزود: 
اولین محموله گوشت مرغ به وزن ۸۰ تن تحت نظارت ناظرین شرکت پشــتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در کشتارگاه مانامرغ اصفهان تولید و 
به سردخانه مورد نظر منتقل شد.رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: کشتارگاه های اصفهان مرغ، زیبامرغ، مانامرغ، سپیدمرغ، 
سپاهان طیور، همامرغ، ماکیان مرغ و سمانه برای کشتار و انجماد گوشت مرغ با بسته بندی ممهور به مهر اتحادیه مرغداران استان اصفهان در نظر گرفته شده 
و در مرحله اول یکهزار تن مرغ زنده گوشتی در محدوده وزنی مرغ سایز برای تولید گوشت مرغ منجمد در وزن الشه ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم توسط اتحادیه مرغداران 

اصفهان از بازار استان جذب می شود.براساس این گزارش؛ این طرح تا متعادل شدن بازار مرغ ادامه خواهد داشت.
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روستای ایگل در منطقه رودبار قصران یکی از زیباترین روســتاهای ایران به حساب می آید. این روستا در 
حاشیه شمال تهران و منطقه رودبار قصران قرار دارد  و در ۲۵کیلومتری تهران و ۴کیلومتری غرب شهر اوشان 

واقع شده است.
بخش رودبار قصران یکی از بخش های شهرستان شمیرانات در استان تهران است. مرکز این بخش، شهر 

اوشان، فشم، میگون است. شهر شمشک-دربندسر از دیگر شهرهای این بخش  محسوب می شود.
بنابر سرشــماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در سال ۱۳۹۵ برابر با 
۱۷۴۱۹ نفر بوده است. در این آمار جمعیت شهر تجریش حساب نشده،جمعیت تجریش به عنوان بخشی از 
جمعیت تهران شمارش شده است.زبان منطقه قصران به دو بخش باید تقسیم شود . زبان بومیان شمال و 

شمال شرق منطقه بخش درونی قصران نزدیکی بسیار زیادی به زبان مازندرانی دارد.
گویش منطقه جنوبی از اوشان در مرکز تا باالی جاجرود و تجریش در جنوب شمیران به گونه ای فارسی- 
مازندرانی اســت و ویژگی های زبان های حاشــیه دریای خزر را دارد. حســین کریمان در جلد دوم کتاب 
قصران کوهسران آورده است: منطقه قصران باستانی شامل مناطق اوشان، فشم، میگون، دربندسر، گاجره 
و روســتاهای کوهپایه ای توچالل تا مناطق غربی رودخانه جاجرود می شــود. زبان عمومی مردم قصران 
لهجه ای از زبان باستانی پهلوی است که زبان طبری یا مازندرانی، که از ریشه زبان های دیرین ایرانی است، 
و عربی و اندکی ترکی، بدان درآمیخته و از زبان دری نیز در قرون اســالمی تاثیر یافته است.هر چه از ری به 
مازندران نزدیک تر شوند بر میزان زبان مازندرانی به همان نسبت افزوده می شود، چنان که در لهجه میگون 

و شهرستانک، ، سرک و الالن و زایگان و روته و گرمابدر و شمشک و دربندسر لهجه مازندرانی غلبه دارد.

 ملکه ای قجری که اهل رودبار قصران بود
رودبار قصران در دوره ناصرالدین شــاه قاجار، پاتوق این پادشاه و شــاهان بعد از او محسوب می شده و به 
عنوان ییالق محبوب این شاه قجری در حاشیه دارالخالفه تهران مورد استفاده قرار می گرفته است. یکی از 
مهم ترین دالیل عالقه ویژه ناصرالدین شاه به این منطقه آن بود که همسر محبوبش انیس الدوله از اهالی 

روستای امامه این منطقه بوده. از این رو یکی از مقاصد همیشگی اردوی همایونی پر از خدم و حشم این شاه 
قاجار، در ماه های گرم سال، روستای امامه در این ناحیه بوده است. 

ماجرای آشنایی ناصرالدین شاه با انیس الدوله و عشق آنها نیز از جزییات تاریخی جذاب مربوط به منطقه 
رودبار قصران می شــود. منابع تاریخی نقل می کنند که انیس الدوله یک دختر رعیت یتیم و اهل روستای 
امامه بود که شاه او را در یکی از شکارهایش در منطقه، در حالی که چوپانی گله عمویش را می کرده دیده و چند 
دقیقه ای با او گپ زده. شاه در همین دیدار کوتاه چنان مجذوب انیس الدوله می شود که که او را از شکارگاه 

به قصر برده و به دست جیران همسر محبوب خود می سپارد تا رسوم درباری را به او یاد دهد.
پس از مرگ جیران، پادشاه با انیس الدوله، ازدواج کرده و او یعنی زنی از ناحیه رودبار قصران به تدریج ملکه 
غیر رسمی دربار شده و جایگاه بسیار باالیی پیدا می کند. بسیاری از کسانی که می خواستند به ناصرالدین 
شاه نزدیک شوند یا درخواستی از او داشتند، به انیس الدوله پناه می بردند.او تنها کسی در دربار ایران بود که 
یارای مخالفت با شاه را داشت. به طوری که در ماجرای تحریم تنباکو، او درمخالفت با شاه قلیان ها را شکست 

و زنان دربار را از استعمال تنباکو منع کرده و قلیان ها را از حرم جمع کرد.
با این حال انیس الدوله به شدت به این شاه قاجار عشق می ورزید. زمانی که بعد از مرگ ناصرالدین شاه، 
مقرری ماهانه انیس الدوله را برایش بردند، او با دیدن عکس شاه بر روی اسکناس، آنقدر گریه کرد تا از غصه 
از حال رفت و در نهایت هم مرد. نامه ها و روابط عاشقانه شاه و انیس الدوله در اسناد تاریخی جمع آوری شده 
اند. در واقع این بانوی برخاسته از رودبار قصران، نقش مهمی در تاریخ دوره ناصری ایران بازی می کرده است.

روستای ایگل در ارتفاع ۲هزار متری از سطح دریا قرار دارد. این روســتا جزو روستاهای کوهستانی تهران 
به حساب می آید و آب وهوایی ســرد دارد. با وجود این در تمامی دامنه های اطراف روستا می توانیم شاهد 
پوشش گیاهی بسیار متنوع و سرسبزی باشیم. وجود این پوشش گیاهی باعث شده تا روستای ایگل محیط 
مناسبی برای زندگی گونه های مختلف جانوری باشد. در روستای ایگل فشم، انواع حیوانات همانند روباه، 
گرگ، شغال، کفتار، میش، قوچ، خرگوش، گراز و خارپشت زندگی می کنند. همچنین می توانیم شاهد حضور 
پرندگان زیبایی همانند عقاب، شاهین و پرندگان کوچک و دوست داشتنی مختلف باشیم. اگر عاشق طبیعت 
و طبیعت گردی هستید، می توانید با یک کوله پشتی و یک جفت کفش مخصوص پیاده روی عازم کوهستان 

شوید و از تماشای مناظر طبیعی لذت ببرید.
خوشبختانه بافت طبیعی این روستا بسیار بکر و دست نخورده باقی مانده است. ساکنان این روستا ارتباط 
خوبی با طبیعت برقرار می کنند. همچنین ویالســازی هنوز در این روســتا رواج پیدا نکرده است. البته این 
مسئله به خاطر کوهستانی بودن منطقه است. در حقیقت شرایط الزم برای ویالسازی در اکثر مناطق این روستا 
وجود ندارد. همین موضوع باعث شده تا فضای مناسبی برای طبیعت گردی در این روستا وجود داشته باشد.

به جز کوچه باغ ها، باغ ها و طبیعت زیبای ایگل ،این روستا چند جاذبه گردشگری جالب توجه نیز دارد.آبشار 
ایگل: آبشار ایگل یکی از مهم ترین و بارزترین جاهای دیدنی ایگل محسوب می شود. بسیاری از گردشگران 
و طبیعت گردان، فقط به عشق بازدید از این آبشار عازم روستای ایگل می شوند. برای دسترسی به این آبشار 

باید به دل طبیعت بزنید و در دامنه های شرقی به سمت قله توچال حرکت کنید.
پس از حدود ۲ ساعت پیاده روی سخت در مسیرهایی با شیب تند، به آبشار ایگل خواهید رسید. این آبشار 

آب بسیار سردی دارد و با آب تنی در آن، اعصاب شما بسیار آرام می شود.
قلعه کیقباد: در قسمت شرقی ایگل در قسمت پایین صخره ای ســنگی، راهرو یا غاری زیر زمینی قرار دارد 
که متعلق به قرن ۸ و ۹ است و اهالی ایگل به آن تخت کیقباد یا قلعه کیقباد می گویند. راه ورود به غار کیقباد 

بسته بود و عالقه مندان برای ورود به غار باید تقریبا مسیری به طول ۱.۵ متر را در قسمت جنوب شرقی این 
صخره خاکبرداری می کردند. اما طبق گفته اهالی، طی چند سال گذشته کارشناسان میراث فرهنگی به این 

منطقه  آمدند و ورودی کوچکی برای آن افتتاح کردند.
در مورد قدمــت دقیق و تاریخچه این راهــروی زیرزمینی اطالعات زیادی وجود نــدارد؛ اما طبق اطالعات 
شهرداری اوشان و فشم در کندوکاوهایی که در سال ۱۳۷۹ توسط میراث فرهنگی استان تهران انجام گرفت، 
تشخیص داده شد که همه مســیرهای این غار دست ساز بوده اند و اشــیای بیرون آمده از آن سفال هایی 
متعلق به قرون ۸ و ۹ هجری هستند. این اثر باستانی در تاریخ مهر ماه سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران 

به شماره ۱۰۳۹۱ به ثبت رسیده است.

  بهترین فصل سفر به روستای ایگل
از اوایل بهار قدرت زمستان کم می شــود. خب حق هم دارد. لشکر ننه سرما ۳ ماه با تمام توان بر این روستا 
تاخته و دیگر توانی برای او باقی نمانده است. پس لشــکری که از پس جوانه های سبز درختان بر نیامده، 
سرخورده و شکست خورده، روســتای ایگل فشــم را ترک می کنند. از ابتدای اردیبهشت هوا به تدریج گرم 
می شود. خورشــید از اول فروردین زیر گوش گل می خواند که »نترس، ننه سرما، رفته، چشمان خود را باز 
کن!«. در نهایت گل به خورشید اعتماد می کند و از خواب زمستانی بیدار می شود. در فصل بهار، دشت های 
کوهستانی، پوشیده از شقایق های سرخ و الله های صورتی و نباتی رنگ می شوند. گیاهان حتی از دل سنگ 
نیز سر بیرون می آورند. انگار که طبیعت می خواهد انتقام سختی از زمســتان بگیرد و به نوعی به ننه سرما 
زبان درازی کند! در این فصل آبشــار ایگل فشم نیز بسیار پرآب خواهد شــد و طبیعت میز پذیرایی را برای 
گردشگران آماده می کند.در تابستان نیز که کال خبری از گرما نیست. انگار که روستای ایگل شمیرانات رابطه 
خوشی با گرما ندارد! در تابستان جمعیت این روستا به حداکثر مقدار خود می رسد و گردشگران و مردم محلی 
در کنار هم از طبیعت بکر منطقه لذت می برند. پاییز نیز با وجود سرمای شدید هوا، فضای عاشقانه ای به ایگل 
می دهد. پس اگر عاشق پیشه هستید، باید بدانید که ایگل دارای یکی از زیباترین کوچه باغ های اطراف تهران 

است و این کوچه باغ ها در فصل پاییز به داالن عشاق تبدیل می شوند.
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مفاد آراء
10/25  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

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

يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شــماره 11511 - 1401/09/16 هيات  اول آقــای رضا تيموری  به 
شناسنامه شماره 908  کدملي 1283056941 صادره  فرزند عزيزاله  در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 241/20 متر مربع  پالک شــماره  44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عزيزا... تيموری جروکانی فرزند لطف علی ثبت در صفحات 

243 الی 264 دفتر 238 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424331  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

10/26  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 10319 - 1401/08/23 هيات ســوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شماره 1145  کدملي 1283450739 صادره اصفهان فرزند شيرعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 199/20 متر مربع  پالک شماره  746 فرعی 

از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 
رديف 2- راي شماره 10320 - 1401/08/23 هيات ســوم آقای احمد جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شــماره 42  کدملي 1290920915 صادره خمينی شهر فرزند محمود  نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 199/20 متر مربع  پالک شماره  746 فرعی 

از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424926  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

10/27 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2640 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم الهام صفريان دستجردی  به شناسنامه شماره 
1270642091 کدملی 1270642091  صادره اصفهان فرزند تقی  در ششدانگ يک قطعه زمين 
کشاورزی با کاربری کشاورزی به مساحت 777/64 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2 فرعی 
از 4663  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدرش مرحوم تقی صفريان( مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســليم 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: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424776  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/28 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2644 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای ايرج ستوده نيا کرانی  به شناسنامه شماره 
45633 کدملی 1280345012  صادره اصفهان فرزند محمد حسين  در ششدانگ يکباب خانه  
به مساحت 61/03 متر مربع مفروزی از پالک شماره 98 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای 

محمد حسين غالمی )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424945  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460302023003237 مورخ 1394/12/27 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 
و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر اخالقی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 438 صادره از اصفهان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 183/82 متر مربع 
مفروزی از پالک 1126 اصلی واقع در بخش 1 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ذيل 

صفحه 73 از دفتر 88 دفتر امالک محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
 اســت د رصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424438 حسين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان   
مفاد آراء

10/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  140160302007003274 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سيد جواد حسينی فرزند سيد احمد  بشماره شناسنامه 121 صادره 
از اصفهان در يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت 2079/70 متر مربع پالک 
3 فرعی از 390 اصلی واقع د رجيالب که متقاضی خود مالک رسمی است محرز گرديده است.  لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1423609 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
10/31 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3066 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای عبدالغنی رفيعی وردنجانی  به شناســنامه 
شماره 511 کدملی 1754068979  صادره فرزند خدا رحم  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
96/23 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای رجبعلی علی 

اشرف دستجردی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1431677  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/32 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3088 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای اکبر محمدی  به شناســنامه 
شــماره 584 کدملی 1288670982  صادره اصفهــان فرزند احمد  در چهار دانگ  مشــاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت کل 139/14 متر مربع )که مقدار 116/30 متر مربع از 
پالک 346 فرعی از 4348 اصلی و مقدار 22/84 متر مربع از پالک 339 فرعی از 4348 اصلی 
 می باشــد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان   بالواســطه و به  موجب 

بيع نامه عادی از طرف خانم زهرا مهدوی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
- برابر رای شماره 3087 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم عفت جام بخش شهرضا به شناسنامه شماره 
1605 کدملی 1285602749  صادره اصفهان فرزند احمد  در دو دانگ  مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت کل 139/14 متر مربع )که مقدار 116/30 متر مربع از پالک 346 فرعی 
از 4348 اصلی و مقدار 22/84 متر مربع از پالک 339 فرعی از 4348 اصلی می باشــد( واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان   بالواسطه و به  موجب بيع نامه عادی از طرف 

خانم زهرا مهدوی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1431780  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/33 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3160 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم فاطمه صغری خدابنده دنبه  به شناسنامه 
شماره 15 کدملی 1288745745  صادره اصفهان فرزند حســن  در ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 372 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان مع الواســطه و  به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای يداله حيدری دنبه 

)مالک رسمی( خريداری گرديده است.

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1431816  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/34 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3051 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای حفيظ اله بهين آئين  به شناسنامه شماره 328 
کدملی 4230935153  صادره فرزند سيف اله  در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 24/36 متر 
مربع پالک شماره 1298 فرعی از 4483 اصلی )مجزی شده از 4483/300 مجزی از 4483/151(   
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب سند انتقال شماره 66311 
مورخ 1360/03/21 دفتر 71 اصفهان تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين پالک 
ثبتی 4483/300 مجزی شده از 4483/151 بخش 5 ثبت اصفهان به آقای محمد زرجام انتقال 
قطعی گرديده است و بنامش در جريان ثبت بوده است و ملک مورد تقاضا )مقدار 25 متر مربع( به 
موجب بيع نامه عادی از طرف آقای فتح اله بهين آئين به متقاضی واگذار شده است و شش دانگ 
پالک 4483/151 نيز به نام دولت جمهوری اســالمی ايران با نمايندگی اداره راه و شهرسازی 
سابقه ثبت و سند مالکيت داشته که به موجب دادنامه شماره  140009390007356164 مورخ 
1400/07/10 شــعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ســند مالکيت دولت نسبت به سهم 
خواهان )حفيظ اله بهين آئين( از پالک 4483/151 بخش 5 ثبت اصفهان ابطال گرديده است و به 
موجب دادنامه شماره 140009390010408739 مورخ 1400/09/21 شعبه 11 دادگاه تجديد 
نظر استان اصفهان قطعيت يافته است و ملک مورد تقاضا در محدوده پالک 1298 فرعی مجزی 

شده از 4483/300 واقع می باشد. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1432352  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/35 شــماره نامــه : 140185602024011069-1401/10/04 نظــر بــه اينکــه بــه 
موجــب رای شــماره 140160302024001995 و 140160302024001996 و 
140160302024001997 مــورخ 1401/06/20 هيات قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 583/62 متر مربع 
تحت شــماره فرعی 750 از اصلی 4786 و مجزی شده از شــماره  اصلی مزبور  واقع در بخش 
 5 ثبت اصفهان در مالکيت  آقايان ســيد عطا اله هاشــمی دنبه و ســيد احمد هاشمی و سيد 
هدايت اله هاشمی فرزندان سيد جالل مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود 
می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاوريــن اعالم می گردد تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق 
ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونــی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشــار: 1401/10/07

 م الف: 1432051 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

روستای ایگل؛ روستایی جذاب و ناشناخته در حاشیه تهران

وقتی شاه قاجار دوباره عاشق می شود!
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طرح ضربتی مبارزه با مجرمان حرفه ای و خاص در اصفهان 
اجرا می شود

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان از اجرای طرح ضربتی مبارزه با مجرمان حرفه ای دارای 
جرائم خاص و خشــن در اســتان خبر داد.به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمســلمین اسدا... 
جعفری، در نشست تعاملی قضایی- انتظامی در دادگستری استان اصفهان افزود: در این راستا 
باید برنامه ریزی الزم برای انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی در آستانه تعطیالت نوروز و شروع 
سال جدید در اســتان صورت بگیرد.وی، بر لزوم هماهنگی دائم دســتگاه قضایی و فرماندهی 
انتظامی اســتان تاکید کرد و گفت: این ۲ دســتگاه باید در راستای گســترش عدالت و برقراری 
نظام و امنیت با یکدیگر رابطه  تنگاتنگ و مبتنی بر هماهنگی داشــته باشــند در غیر این صورت، 
این مهم امکان پذیر نخواهد شــد.رییس کل دادگســتری اصفهان اظهار داشــت: نشست های 
تعاملی قضایی - انتظامی با هدف افزایش هماهنگی  و رفع مشــکالت این دو حوزه در مســائل 
مربوط به رســیدگی به پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، رفع اطاله دادرســی و اجرای احکام، 
بصورت دوره ای برگزار می شود.وی، بررسی عملکرد دادگســتری و نیروی انتظامی در حوزه های 
رســیدگی و اجرای احکام پرونده های خاص امنیتی و اقتصادی، فضــای مجازی، پلیس مواد 
مخدر، پلیس آگاهی و پلیس اطالعات و امنیت را از دیگر محورهای نشست های تعاملی قضایی 
انتظامی قلمداد کرد.حجت االســالم جعفری با اشــاره بر این که قانون برای همه یکســان است 
و هیچ کس اجازه سوءاســتفاده از جایگاه خود برای دور زدن یا شکســتن قانون را ندارد از عزم 
 جدی دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان و تضییع کنندگان حق مردم در هر سطح و جایگاهی 

تاکید کرد.
 

رییس کل دادگستری اصفهان تاکید کرد:

الزام شرکت ها و صنایع بر رعایت استانداردهای مربوط به 
آالیندگی های زیست محیطی

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با توجه به آلودگی کالن شهر اصفهان، اهمیت سالمت 
مردم و حمایت از تولید و اشتغال در جامعه، شــرکت های تولیدی باید استانداردهای مربوط به 
آالیندگی و مسائل زیســت محیطی را رعایت کنند و اقدامات الزم جهت کاهش آالیندگی را انجام 
دهند.به گزارش ایمنا ، حجت االسالم والمســلمین اســدا... جعفری با تاکید بر رعایت مقررات 
زیست محیطی توسط شرکت های تولیدی، اظهار کرد: با توجه به آلودگی کالن شهر اصفهان، اهمیت 
سالمت مردم و حمایت از تولید و اشتغال در جامعه، شرکت های تولیدی باید استانداردهای مربوط 
به آالیندگی و مسائل زیست محیطی را رعایت کنند و اقدامات الزم جهت کاهش آالیندگی را انجام 
دهند.وی ادامه داد: سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان برای ارائه راهکارهای عملی 
در راســتای کاهش آلودگی هوا ماموریت دارد، همچنین پیگیری اجــرا و نظارت بر این اقدامات 
برعهده دادستان عمومی و انقالب مرکز استان به عنوان مدعی العموم است.رییس کل دادگستری 
اســتان اصفهان، دومین محور بحث و تبادل نظر اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 
ملی را رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در خریدوفروش و ساخت وساز در زمین های واگذار شده 
در سنوات گذشته دانست و تصریح کرد: طی سال های گذشته زمین هایی با هدف ساخت وساز در 
قالب تعاونی های مسکن و شرکت های تولیدی واگذار شد، اما برخی از افرادی که این زمین ها را 
تحویل گرفتند، نتوانستند به تعهدات منعقد در قرارداد عمل کنند و طبق قانون باید این زمین ها به 
بیت المال برگردانده شود.وی از تشکیل کارگروهی با هدف شناسایی و فهرست تمام واگذاری ها 
و تخلفات احتمالی در این اراضی با محوریت معاونت استانداری اصفهان و همکاری دبیر شورای 
حفظ حقوق بیت المال در اراضــی ملی، خبــر داد.حجت االسالم والمســلمین جعفری از طرح 
پیشنهادی مبنی بر اختصاص برخی از زمین ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح های 

مشابه از سوی دولت در استان اصفهان خبر داد و بر بررسی جامع ابعاد این پیشنهاد تاکید کرد.

اخبار

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان خبر داد:

رفع معضالت اشتغال جوانان با تربیت نیروی کار ماهر

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان 
گفت: اکنون برای اشــتغال جوانان با معضالتی مواجه هســتیم که 
بسیاری از این دغدغه ها با آموزش و مهارت آموزی در هنرستان های 
فنی وحرفه ای و کارودانــش رفع می شود.ســیداحمد بنی لوحی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با تاکید بر اینکه وظایف ذاتی هنرســتان ها 
مهارت آموزی است، اظهار کرد: اکنون اهداف وزارت آموزش و پرورش 
موضــوع مهارت آمــوزی دانش آمــوزان در مدارس غیرهنرســتانی 
اســت تا دانش آموز رشــته نظری نیز بتواند بعــد از فارغ التحصیلی 
مهارت آموزشی داشته باشــد.وی ادامه داد: ازآنجاکه آموزش های 
فنی وحرفه ای و مهارت آمــوزی، هزینه های بــاال و تجهیزات خاصی 
را نیاز دارد، توســعه این امر مهــم خارج از عهده آمــوزش و پرورش 
است. به طورحتم اگر می خواهیم مسئله مهارت آموزشی را بین تمام 
دانش آموزان مدارس پایه ریزی کنیم، باید دســتگاه های حاکمیتی 

دولت و مجلس به کمک این سازمان بیایند.

استقبال باالی والدین اصفهانی از رشته های هنرستانی
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان، 

درباره تربیت نیروی کار ماهــر با احداث هنرســتان در جوار صنعت 
اصفهان، تصریح کرد: اکنون برای اشتغال جوانان با معضالتی مواجه 
هســتیم که بســیاری از این دغدغه ها با آموزش و مهارت آموزی در 
هنرســتان های فنی وحرفه ای و کارودانش رفع می شــود، به همین 
دلیل در ســال های اخیر توجه ویژه ای به موضوع هنرســتان ها شده 
است و درصد باالیی از خانواده های اصفهانی از آن هم استقبال کردند.
وی با اشــاره به اینکه نهضت هنرستان سازی در اســتان اصفهان از 
سال تحصیلی گذشــته راه اندازی و مجمع خیران نیز مانند سال های 
گذشــته وارد صحنه شــده اســت، افزود: مباحث آموزش بســیار 
پیچیده و تدریجی اســت، چراکه اکنون نمی توانیم برای مســئله ای 
 تصمیم گیــری کنیم و طی ســه ماه دیگــر ظرفیت هنرســتان ها را 

افزایش دهیم.

آغاز تاســیس هنرســتان ها در جوار صنعت برای نخستین بار در 
اصفهان

بنی لوحی با بیان اینکه تاســیس هنرســتان ها در جوار صنعت برای 
نخستین بار در استان اصفهان آغاز به کار کرد و دیگر استان های پس 

از اصفهان از آن استقبال کردند، گفت: در این راستا تعدادی از صنایع و 
شرکت های صنعتی اصفهان با آموزش و پرورش همکاری می کنند.

وی اظهار کرد: احداث هنرســتان ها در شــهرک های صنعتی به علت 
دوری و بعد مسافت بیشتر از شــهرها و خارج از شهرستان ها نیازمند 
برنامه ریزی و بررسی کارشناسی دقیق است، چراکه ضمن تاسیس و 
تامین تجهیزات الزم با طوالنی بودن مسیرها ممکن است به هیچ وجه 

مورد استقبال خانواده ها و دانش آموزان قرار نگیرد.

سال آینده با کمبود معلم و نیرو روبه رو می شویم
معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان، 
نبود ترغیب و تعامل تدریس توســط نیروهای انســانی با سابقه باال در 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان در مناطق محروم و روستاها را یکی از 
مشکالت این سازمان دانســت و افزود: امسال شرط جذب و استخدام 
نیروهای انسانی در رشته های هنرستانی فعالیت آن ها طی پنج سال در 
مناطق است که با این ظرفیت پذیرش، اکنون وضعیت نیروها حدودی 
مناسب شــده و امیدواریم نتایج و ارزیابی آن را در ماه های آینده شاهد 
باشیم.وی درباره کمبود نیروهای انسانی و متخصص در مدارس اصفهان، 
تصریح کرد: در تابستان امســال حدود هشت هزار نیروی متخصص در 
اســتان برای نخســتین بار به عنوان »نیروی جدیدالورود« در دوره های 
مختلف ابتدای، متوسطه اول و دوم نظری، فنی وحرفه ای و کاردانش جذب 
کردیم که با این تعداد، در سال تحصیلی جاری کمبود نیرو نداریم، اما طی 
 سال آینده با بازنشستگی برخی از همکاران باید از اکنون به فکر جایگزینی

 نیروها باشیم.

فرسودگی هنرستان های اصفهان در جوار دیگر مدارس استان
بنی لوحی با بیان اینکه تعداد نیروهای شاغل در مدارس استان اصفهان 
را حدود ۶۰ هزار نفر و فرهنگیان بازنشســته اســتان حــدود ۳۰ هزار و 
معلمان مدارس غیردولتی را نزدیک به ۲۰ هزار معلم هستند، گفت: اکنون 
آمار دقیق از تعداد نیروهای شاغل هنرســتان های استان در دسترس 
نیست اما در سامانه ها اســتانی قابل استحصال است.وی درخصوص 
فرسودگی هنرستان های استان اصفهان، اظهار کرد: عالوه بر هنرستان ها 
تعدادی از مدارس اصفهان در حال فرسودگی است، به طوری که امسال 
اداره نوسازی مدارس اســتان از حضور دانش آموزان در بعضی مدارس 
جلوگیری کردند. بعضی از مدارس در سال های اخیر بازسازی شده، اما 
چنین موضوع مهمی برای حفظ ایمنی محصالن نیازمند اعتبارات دولتی 

و همکاری مجمع خیران مدرسه ساز استان است.

 خرید کریسمس
  در آستانه

 سال نو میالدی

عکس   روز

رییس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان از 
راه اندازی بیمارستان تمام تخصصی زنان در اصفهان 
خبر داد. صفورا روح االمیــن در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به اینکه مرکز آموزشــی درمانی شهید 
بهشــتی اصفهان تنها مرکز اختصاصی زنان استان 
و منطقه بوده اســت، اظهار داشــت: همه خدمات 
درمانی و آموزش دانشجویان پزشکی در این مرکز 
توســط بانوان هیئت علمی و کادر درمانی خانم ارائه 
می  شود.وی افزود: این بیمارستان اگر چه تنها مرکز 
ارجاع اورژانس استان در رابطه با زنان و زایمان و تنها 
مرکز باروری و ناباروری دولتی است؛ اما متاسفانه با 
محدودیت فضای فیزیکی شدید نیز روبه رو است.

رییس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان با 
بیان اینکه این محدودیت باعث شده که در بسیاری از 
بخش ها با مشکل جدی در حوزه درمان مواجه شویم 
که از آن جمله می توان به بخش NICU)مراقبت های 
ویژه نوزادان(اشاره کرد، ادامه داد: در بسیاری از مواقع 
به خاطر اشغال بودن تخت های این بخش مجبور به 
اعزام نوزادان نارس به بیمارستان الزهرا بوده ایم که 
این مسئله مشکالتی را به همراه داشته است از این 
رو مجبور به اعزام مادر باردار به بیمارستان الزهرا شده 
ایم که بسیاری از مراجعین از اعزام گالیه مند هستند.

وی، تعداد تخت های فعــال NICU را ۲۵ و بخش 
داخلی نوزادان را ۱۵ تخت عنوان کرد و بیان داشت: 
در اکثر بخش های درمانی با کمبود فضای فیزیکی 

مواجهیم و به غیــر از محدودیت فضا، فرســودگی 
ساختمانی نیز مزید بر علت شده که نیاز به بازسازی 
بیمارســتان ضرورت دارد.روح االمین با اشــاره به 
اینکه در نقشه راه استان، ســاخت یک بیمارستان 
تخصصی زنان دیده شده است، افزود: در بیمارستان 
شهید بهشتی در ۵ رشته فوق تخصصی زنان خدمات 
ارائه می شــود که از آن جمله می توان به آنکولوژی 
)بیماری های سرطانی( و ارائه خدمات کولونوسکوپی 
به بیماران بدخیم و انجــام درمان های ناباروری که 
امروزه در قالب کلینیک تخصصــی حضرت مریم 
)س( خدمــات ارائــه می دهــد و از قدیمی ترین 
بخش های درمانی است، اشاره کرد که قدمت آن به 
بیش از دو دهه می رسد.رییس مرکز آموزشی درمانی 
شهید بهشتی به دیگر گروه های آموزشی بیمارستان 
از جمله گروه نوزادان، پاتولــوژی و رادیولوژی که به 
صورت ۲۴ ساعته ارائه خدمات می دهند، اشاره کرد و 
افزود: آموزشی بودن بیمارستان نیز یکی دیگر از موارد 
گالیه بیماران است که البته این موضوع جز در مراکز 
درمانی دانشــگاهی جدایی ناپذیر است.وی، تعداد 
تخت مصوب بیمارستان را ۱۸۰ اعالم کرد و ادامه داد: 
هم اکنون بیمارستان با ۱۲۰ تخت فعال مشغول به 
ارائه خدمات است که از نظر نیروی انسانی هم اکنون 
با مشکلی مواجه نیســتیم هرچند طی سال های 
گذشــته امکان به کارگیری نیروهای طرحی وجود 
داشت، اما حذف آنها مشکالتی را در ارائه خدمات به 

وجود آورد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مرتفع  
شد.روح االمین مراجعه روزانه به اورژانس را بین ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ نفر، کلینیک تخصصی را بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ بیمار 
و میزان متوسط بستری اورژانســی را حدود ۲۵ تا 
۳۰ و بستری غیراورژانس را بین ۱۰ تا ۲۰ اعالم کرد و 
گفت: درصد اشغال تخت بیمارستان حدود ۷۰ درصد 
و میانگین اعمال جراحــی ماهیانه حدود ۵۰۰ مورد 
اســت.وی از به روز بودن تجهیزات پزشکی خبر داد 
و افزود: اگر چه این بیمارستان مجهز به تجهیزات به 
روز است؛ اما به خاطر استفاده بسیار زیاد از تجهیزات، 
نیاز به اضافه کردن دســتگاه های جدید وجود دارد 
و در این مســیر نیاز به حمایت های جدی دانشگاه 
داریم.رییس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی راه 
اندازی VIP برای جذب توریسم سالمت از کشورهای 
همجوار را در صورتی ممکن خواند که فضای فیزیکی 
بیمارستان توسعه یابد؛ اما تاکنون مجوز اجازه این 
کار داده نشده است.وی ادامه داد: با توسعه کلینیک 
بیمارستان که در ۵ طبقه در حال احداث است شاهد 
کم شدن فشار کاری و افزایش امکان سرویس دهی 

به بیماران خواهیم بود.

رییس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی:

بیمارستان تمام تخصصی زنان در اصفهان راه اندازی می شود
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان خبر داد:

بهبود بارش ها در اصفهان از نیمه دی تا اواسط بهمن ماه
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: بارش ها در این استان به ویژه 
مناطق جنوبی و مرکز اصفهان طی یک ماه پیش رو به ویژه از نیمه دی تا اواسط بهمن بهبود خواهد داشت.

نوید حاجی بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارندگی در استان اصفهان از ابتدای سال آبی 
)مهر( تا سوم دی در مقایسه با میانگین بلندمدت برابر است، اظهار داشت: میانگین بارشی بلند مدت این 
استان ۶۱ میلیمتر بوده که بارش های امسال تاکنون با این میزان برابر است و بارش های در حد طبیعی را 
دریافت کرده است.وی با بیان اینکه بارش های امسال استان نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان 
می دهد، افزود: این در حالی است که بارندگی ها شهرستان های نیمه شمالی و شرقی استان پاییز امسال 
۳۰ درصد از حد معمول کمتر بوده اما مناطق مرکزی، جنوب و غرب استان بارش های نرمال )طبیعی( 
خود را دریافت کردند.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت بارشی 
شهر اصفهان را نیز در پی بارش های اخیر خوب ارزیابی کرد و گفت: بارندگی ها در این شهر نیز با میانگین 
بلندمدت آن برابر و در حد نرمال است؛ اما شهرهای شمالی و شرقی مانند نطنز، اردستان و ورزنه بین ۲۰ تا 
۳۰ درصد کمبود بارش دارند.حاجی بابایی با بیان اینکه این شرایط در مناطق شمالی استان مانند کاشان، 
اردستان، خوروبیانک و نایین کم و بیش در زمستان ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: این مناطق انتظار 
می رود ۱۰ تا ۲۰ درصد تا پایان زمستان امسال کمبود بارش داشته باشند ؛اما در مناطق مرکزی، جنوب 
و غرب استان بارش های )نرمال( طبیعی خود را دریافت خواهند کرد.وی خاطرنشان کرد: بارش ها در 
نیمه جنوبی استان اصفهان در سه ماه پیش رو حتی متمایل به باالی نرمال خواهد بود.معاون توسعه و 
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در یک ماه پیش رو و از نیمه دی تا اواسط بهمن ماه 
بهبود بارش ها را در استان به ویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی اصفهان خواهیم داشت.معاون توسعه 
و پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی یک ماه آینده در حد 
معمول خواهد بود، افزود: دما در نیمه شمالی استان یک درجه سردتر از حد معمول پیش بینی می شود؛ 

اما شرایط سرما در استان نیز طی زمستان امسال مستمر و ادامه دار نیست و کوتاه مدت خواهد بود.
 

رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا می گوید بارش 
های اخیر مفید بوده، اما کمبود بارش در فصل پاییز و خشکسالی را جبران نمی کند؛

باز هم بزن باران...
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با توجه به بارش های زمستانی طی چند روز 
گذشته، اظهار کرد: این  بارش ها حدود ۱.۸ میلیمتر بیشتر از میانگین بلند مدت بوده ؛اما کمبود بارش در فصل 
پاییز و خشکسالی را جبران نمی کند.به گزارش ایران اکونومیست، در پی بارش های روزهای گذشته در کشور 
که در نقاط سردسیر به صورت برف و در ســایر نقاط به صورت باران بوده است، صادق ضیاییان در گفت و گو با 
ایران اکونومیست، درباره اینکه آیا حجم این بارش ها جبران کننده خشکسالی و کم بارشی فصل پاییز است یا 
نه؟ اظهار کرد: حجم این بارش ها قابل توجه و بسیار مفید است؛ اما رفع خشکسالی یا جبران کم بارشی پاییز را 
نمی کند. در برخی نقاط کشور همچون زاگرس که بارندگی مناسب تری داشتند این بارش ها مفیدتر واقع شد. 
در محدوده زاگرس طی فصل پاییز اگرچه بارش ها مناسب نبود، اما وضعیت نامناسبی هم نداشت.وی ادامه 
داد: با توجه به کم بارشی فصل پاییز در نیمه شمالی کشور، می توان اظهار کرد که تا روز ۲۷ آذر حدود ۳۹ درصد 
کاهش بارش طی فصل پاییز در نیمه شمالی کشور داشــته ایم. این کم بارشی ها در فصل پاییز به  قدری زیاد 
بود که در استان تهران حدود ۷۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم.رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا تاکید کرد: اگرچه این بارش ها مفید است، اما نمی تواند خشکسالی را جبران کند به ویژه در 
مناطق شمالی که به میزان قابل توجهی بارندگی داشتند.وی ادامه داد: از روز ۲۹ آذر حدود ۳۹ درصد کم بارشی 
در کشور ثبت شد که بارش  روزهای اخیر این میزان را به ۳۱ درصد کاهش داد و توانست حدود ۸ درصد به لحاظ 
بارندگی وضعیت بارش را در کشور بهتر کند. طی هفته گذشته متوسط بارش کشور حدود ۷.۴ میلیمتر بود . 
میانگین بارش های بلندمدت در این بازه زمانی حدود ۵.۶ میلیمتر بود؛ بنابراین بارش های این هفت روز چیزی 

حدود ۱.۸ میلیمتر بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

خبر روزبا مسئولان

کارشناس بیماری سالک مرکز 
بهداشت استان:

۷۰ درصد مقابله بیماری 
سالک به مشکالت 

زیست محیطی بازمی گردد
کارشناس بیماری سالک مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: ۷۰ درصد مقابله بیماری سالک 
به مشکالت زیست محیطی بازمی گردد که باید 
در مناطق سالک خیز رفع شود.جواد رمضان پور 
با بیان اینکه عملیات مقابله با سالک در استان 
از سال ۸۷ آغاز شده اســت، اظهار کرد: در این 
سال طی شــکل گیری برنامه مدون کشوری 
پیرو نخستین سفر ریاست جمهوری به استان، 
عملیات مقابله با بیماری سالک برعهده دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گذاشته شد که برنامه ها 
مطابق با شکایت مردمی هم تدوین شود.وی 
اضافه کرد: در مدت پنج سال تا ۱۳۹۱ دانشگاه 
موظف به کنتــرل بیماری ســالک در مناطق 
آندمیک شــد، این موضوع بیش از ۱۳ ســال 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و بسیاری از 
دانشــگاه ها را درگیر کرده است.کارشــناس 
بیماری سالک مرکز بهداشت استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه عوامل زیست محیطی، مهم ترین 
علل شیوع و گسترش بیماری سالک در تمام 
نقاط آلوده و ســالک خیز جهان و ایران است، 
خاطرنشان کرد: درمجموع صد کشور و در کشور 
ما ۱۸ استان و بالغ بر ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی 
درگیر کنترل بیماری سالک هستند.وی درباره 
عوامل زیســت محیطی افزایش ســالک در 
استان اصفهان افزود: پسماند زباله ها، نخاله ها، 
کودهای حیوانات، دامداری های سنتی در منازل 
روســتایی، مخروبه ها و اماکن خالی از سکنه 
بدون تعیین تکلیف، فاضالب های روباز از جمله 
علل گسترش و شیوع بیماری سالک در مناطق 
آلوده اســت.رمضان پور با اشــاره به شیوع ۷۰ 
درصدی سالک با مخاطرات زیست محیطی، 
گفت: عملیات پیشــگیری و مقابله با سالک، 
شــامل مبارزه با مخزن و مــوش صحرایی در 
مناطق روستایی، مبارزه با پشه ناقل بیماری از 
طریق سم پاشی، توزیع وسایل حفاظت فردی 
و آموزش به مردم حــدود ۳۰ درصد در کنترل 

سالک در مناطق آلوده تأثیرگذار است.



پاداشجامجهانیبرایآزادیزندانیها؛

اقدام خیرخواهانه ملی پوشان فوتبال ایران
بازیکنانتیمملیفوتبالایرانپاداشخودازجامجهانیفوتبالرابهآزادیزندانیاناختصاص
دادهاند.پیشازاین20زندانیدراستانلرستانباپیگیریهایعلیرضابیرانوندووحیدامیریبا
توجهبهمبالغجمعشدهتوسطملیپوشانآزادشدندوقراراستایناقدامخیرخواهانهدراین
استانبهزودینهاییشود.همچنیناردبیلدیگراستانیاستکهبرایآزادیزندانیاناقدامات
الزمانجامشدهودرایناستاننیزاینکارخیرخواهانهباآزادیچندینزندانیمالیبهثمرخواهد
نشست.بهمروردرکاشان،تهران،بوشهروسایرشهرهاییکهدرتیمملینمایندهداشتندنیزاین
اتفاقرخبدهد.درهمینراستامبالغیکهنزداحســانحاجصفی،کاپیتانتیمملیجمعآوری
شدهاست،بهمرورصرفپرداختجریمهزندانیانغیرعمدوجرائممالیخواهدشد.ایناقدام
ملیپوشــاندرحالیانجاممیگیردکهدرهفتههایاخیرمباحثزیــادیدرخصوصپاداش
گرفتنبازیکنانتیمملیمطرحشــدهبودوحاالآنهاتصمیمگرفتهانــداینپاداشهاراپساز

صرفدرامورخیریه،برایآزادیزندانیانهماختصاصبدهند.


امیرعلی صادقی؛ مهره ای که انتخاب می کند
سرانجامامیرعلیصادقیفرصتخوبیبرایخودنماییدرترکیباستقاللپیداکرد.اوباشروع
نیمهدومبازیباصنعتنفتبهجایسعیدمهریواردمیدانشد.اینتصمیمنشاندادریکاردو
سایپنتوباوجودسیاستنتیجهگراییدراســتقاللبامیداندادنبهجوانهایتیمشبیگانه
نیست،بهخصوصاگراینفرصتبانتیجههمراهباشد.پیشازاینیکیازنقدهاییکهدرمورد
سرمربیتیماستقاللوجودداشــت،عدمبهکارگیریجوانهادرترکیببود؛امااودرمصافبا
صنعتنفتدرآباداننشانداد،درصورتمهیاشدنشرایطدوستدارد،تیمخوبروینیمکت
راهمبهمیدانبفرستد.یکیازخوبهابدونشکامیرعلیصادقیاستکهفصلگذشتههم
چندبازیخوببرایاستقاللانجامداد.امیرعلیصادقیپیشازحضوردرترکیباستقاللبه
اردویتیمملیازسویکارلوسکیروشدعوتشدودرتمریناتتیمملیبهحدیخوبکارکرد
کهپیشبینیمیشود،درصورتادامهحضورکارلوسکیروشدررأسکادرفنیتیمملیاین
بازیکنبرایجامملتهایآسیافراخواندهشود.آیابازهمشاهدادامهحضورامیرعلیصادقی
درترکیباستقاللخواهیمبود؟انتخابباامیرعلیصادقیاست.اوهمانطورکهباتمرینخوب
بهاینجایگاهرسید،درادامهبابازیهایخوبمیتواندموجباستمرارتصمیمریکاردوساپینتو
درموردخودشود،همانطورکهپیشازاینامیرارســالنمطهریازلیستفروشاستقاللبه

ترکیبثابتاینتیمرسیدوزنندهگلقهرمانیتیمدرسوپرجامبود.

 کار ساده دروازه بان استقالل برای ثبت هفتمین کلین 
شیت فصل

دروازهباناســتقاللدربازیبانفتآبــادانچندانمجبوربهانجامواکنشنشد.سیدحســین
حسینیبرایثبتهفتمینکلینشیتفصلکارچندانســختینداشت.سیدحسینحسینی
بعدازدواشتباهتاثیرگذاریکهروی2گلپرسپولیسدردربیانجامداد،دربازیبانفتآبادان
دروندروازهاستقاللایستادتابتوانداشــتباهاتشراجبرانکند.حسینیدرشرایطیتوانست
دروازهاستقاللرابســتهنگهداردکهدرطولبازیبهجزچندشوتآرامازراهدور،کمترمجبوربه
انجامواکنششدوخطدفاعآبیهاموقعیتچندانزیادیبهحریفنداد.سیدحسینحسینی
دراینفصلرقابتجذابیباعلیرضابیرانونددرثبتبیشــترینتعدادکلینشــیتداردوفعال
دروازهبانپرســپولیسآماربهتریازاوثبتکردهاســت.علیرضابیرانوندتااینجایکار9کلین

شیتبهثبترساندهاست.

خبر  روز

ممانعت از خروج همسر 
»دایی« از کشور

علیداییدربــارهپــروازناتمامهمســرو
دخترشبهدوبــیتوضیحاتــیراارائهکرد.
صبحدوشنبهپروازشرکتهواپیماییماهان
تهرانرابهمقصددوبیترککرد؛امااینپرواز
پسازســاعتیدرکیشبهزمیننشســت
ومامورانامنیتیدختروهمســرعلیدایی
راازپروازپیــادهکردند.بعــدازاینموضوع
شایعهشدهبودکههمسرودخترعلیدایی
بازداشــتشــدهاندکهاینموضوعازسوی
داییتکذیبشــد.علیداییدرگفتوگوبا
ایســنادربارهاینموضوعاظهارکرد:همسر
ودخترمازفرودگاهامــامخمینی)ره(کامال
قانونیسوارهواپیماشدندتابهدوبیبرونداما
هواپیمایشرکتماهانراازدوبیبرگرداندند
ودرکیشبهزمیننشاندندودختروهمسر
منراازپــروازپیادهکردهاند؛امابازداشــت
نشدند.االنهمپیگیرکارهایآنهاهستمتااز
کیشبهتهرانبرگردند.ویافزود:بعدازاینکه
دختروهمسرمراازهواپیماپیادهکردند،یک
ساعتبعدگفتندکهدخترتانمیتواندبرود
ووقتیدخترممیخواســتبرودگفتندکه
درهایهواپیمابستهاستواوهمنمیتواند
برود.ویدرپاسخبهاینسوالکهآیاهمسر
ودختــرشممنوعالخــروجبودهاند،گفت:
اگــرممنوعالخروجبودندکهبایدسیســتم
پلیسگذرنامهنشانمیداد.هیچکسهم
دربارهاینموضوعبهمنجوابیندادهاست.
واقعانمیدانمدلیلاینکارهاچیســت.آیا
میخواســتندتروریستبازداشــتکنند؟
همسرمودخترمبراییکسفرچندروزهقرار
بودبهدوبیبروندوبرگردند.حتیدوشــنبه
هفتهآیندهزمانپروازبرگشتآنهابود.دایی
افزود:چیزهایــیدرزندگــیاممیبینمکه
باورشبرایمخیلیســختاست.آنهاکامال
قانونیازمحلبررسیپاسپورتعبورکردهاند
وسوارهواپیماشدهاند؛اماازدوبیاینهمه
مســافررابرگردندهاندتاهمسرودخترمن
راپیادهکنند.اگرمشــکلیبودهچــراآنهارا
بازداشتنکردند؟اگرمشــکلینیستچرا
آنهارابرگرداندهاند.اینموضوعاتراشــما
بایدپرسوجوکنید.ماکهجوابینمیگیریم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

هدیه کریسمسی 
باشگاه پرسپولیس 

 به بازیکنان 
خارجی تیم

واکاوی دالیل باخت »حسن یزدانی« به »دیوید تیلور«
سرمربیتیمملیکشتیآزادجلسهایراباحضورحسنیزدانیوحمیدسوریاندربارهبررسیباختمقابلدیویدتیلوروبرنامهریزیبرایحضوراینکشتیگیردر
تورنمنتکرواسیبرگزارکرد.جلسهایباحضورحسنیزدانی،دارندهمدالهایطالیجهانوالمپیکباپژماندرستکارسرمربیتیمملیکشتیآزادوحمیدسوریان
درمحلفدراسیونکشتیبرگزارشد.دراینجلسهعملکردیزدانیدررقابتهایجهانیصربستانودالیلباختاینکشتیگیرمقابلدیویدتیلوردرفینالرقابتهای
قهرمانیجهانموردبررسیقرارگرفتوبرنامههایپیشروییزدانیبرایحضورپرقدرتدررقابتهایجهانی202۳بررسیشد.دراینجلسهمقررشدحسن
یزدانیدراولینحضورخوددریکرویدادخارجیپسازرقابتهایجهانیصربستان،عازمتورنمنترنکینگدرزاگربکرواسیشود.اینجلسهباهدفبررسی
مسائلمختلفوبرنامهریزیهرچهبهتربرایچهرهشاخصکشتیایرانوبرنامههایکادرفنیتیمملیبرایاوبرگزارشد.ازنکاتجالبتوجه،حضورحمیدسوریان
نایبرییسمستعفیفدراسیونکشتیدراینجلسهبود.براساساعالماتحادیهجهانیکشتی،اولینرویدادموثردررنکینگسال202۳کشتیجهاناز۱2تا۱۶بهمن
درزاگربکرواسیبرگزارخواهدشد.چندیپیشنیزحسنیزدانیبههمراهپدرشجلسهایراباحضورعلیرضادبیردردفتررییسفدراسیونکشتیبرگزارکردند.

سپاهاندرشرایطیموفقبهشکست4برصفرنفت
مسجدسلیمانشدکهچندجملهمبهمدرپایاناین

مسابقهحواشیزیادیرابههمراهداشتهاست.
دیدارتیمهایســپاهانونفتمسجدسلیماندر
چارچوبهفتهســیزدهمرقابتهایلیــگبرتربا
برتری4بــرصفرطالییپوشــاناصفهانیبهپایان
رسید.دردقایقپایانیاینمسابقهاتفاقاتیرخداد
کهابهاماتیدربارهجریاناینمســابقهوپیروزی
قاطعسپاهانایجادکردوبرخیرسانههانیزتحت
عنوانتبانیوشــرطبندیبــهآنپرداختند.بااین
حالاصلماجراچیزدیگریاست.درستوقتی90
دقیقهقانونیمسابقهتمامشد،تصاویرتلویزیونی

صحنهایرانشانمیدهدکهتیمنفتدرحالتالش
برایجبرانیکیازچهارگلخوردهاســتوبایک
ضربهایستگاهیقصدداردبهسمتدروازهسپاهان
حملهکند.درهمینلحظهصدایینامشخصشنیده
میشــودکهدرنگاهاولاینطوربهگوشمیرســد:
»گلبخورید،شــرطهاخرابه«.امااینیکاشتباه
شنیداریاست.درواقعدراینلحظهیکیازبازیکنان
سپاهان)رامینرضاییان(خطاببههمتیمیهای
خودمیگویــد:»گلنخوریــدا،گلبخوریدچهارتا
خرابه«اینصحبتهایرضاییانراافرادفوتبالیبه
خوبیدرکمیکنند،زیرادریافتگلدردقایقپایانی
برایتیمیکهدرآســتانهثبتکلینشیتاستبه

هیچوجهاتفاقخوبیبهشمارنمیرود.بااینوجود
برخیازرسانههابدوندرنظرگرفتنشرایطروایتو
گمانهزنیکامالمعکوسیازایناتفاقداشتندواین
صحبتهارابهنقلازیکیازبازیکناننفتمســجد
سلیمانمنتشرکردهاند.درحالیکهحتیاگرپای
تبانیوشرطبندیهمدرمیانباشد،هیچآدمعاقلی
دراستادیومخالیازتماشاگرآنرافریادنمیزند.

چندثانیهایکهبردپرگلسپاهانرازیرسوالبرد؛

رازگشایی از اتهام تبانی، تکلیف شرط بندی مشخص شد!

چهارشنبه 7 د ی 1401 / 4 جمادی الثانی 1444 / 28 دسامبر 2022 / شماره 3709 

تیممنتخبهفتهســیزدهملیگبرتربرترینهایاینهفته
لیگبرتردرحالیانتخابشدکهچهارعضوآنراسپاهانیها

واستقاللهمدونمایندهدارد.هفتهسیزدهم،یکیازکسلتشکیلمیدهند
کنندهترینهفتههایایــنفصللیگبرتــرفوتبالایرانبود.بــالغودیدار
آلومینیوموگلگهــر،هفتدیداردراینهفتهبرگزارشــدوتنهــا9گلازخط
دروازههاعبورکرد.درهفتهایکهسهمساویصفر–صفرداشت،سپاهانتنها
تیمیبودکهباثبتپیروزیچهاربرصفرمقابلنفتمســجدسلیمان،بیشاز
یکباربهگلرسیدوچهارنمایندهدرتیممنتخبدارد.استقاللکهبایکگلاز
سدنفتگذشتوباپرسپولیسهمامتیازشد،دوبازیکنخودرادرتیممنتخب
میبیندوپرسپولیسصدرنشینکهباتساویبدونگلمقابلپیکانمتوقف
شد،تنهایکبازیکندربین۱۱بازیکنمنتخبهفتهدوازدهمدارد.چهاربازیکن
همازتیمهایملوان،مسکرمان،ذوبآهنوپیکاندرتیممنتخبهفتهبه

چشممیخورندکهبهشرحزیراست:

   دروازه بان: ایمان صادقی )ملوان( 
ملوانطیهفتههایاخیرروندبدونشکســتخوبــیرادرپیشگرفتهودر
حالبهترکردنرتبهخوددرجدولردهبندیاســت.اینتیمدرهفتهسیزدهم
بادرخششایمانصادقیباتســاویبدونگلازخانهمسرفسنجانخارج
شد.دروازهبانباتجربهملوانکههفتهگذشتهکلینشیتمهمیمقابلسپاهان
انجامدادهبــود،دربازیبامسهمشکســتناپذیرظاهرشــدهوهیچگلی
دریافتنکرد.اوهفتسیوموثردرایندیدارداشتوچندینباردروازهملوان
رادرآستانهبازشــدننجاتدادتابهعنوانبهترینبازیکنزمینانتخابشده

ودرتیممنتخبهفتهنیزجایبگیرد.

مدافعان: 

   مرتضی پورعلی گنجی )پرسپولیس( 
درحالیکهپرســپولیسموفقبهبازکردندروازهپیکاننشد،خطدفاعیاین
تیمروزموفقیراپشتسرگذاشتوبهبیرانونددرثبتیککلینشیتدیگر
کمککرد.مرتضیپورعلیگنجیبهعنوانرهبرخطدفاعیسرخپوشانمطابق
انتظارکماشتباهوپرتالشظاهرشد.اوکهبعدازجامجهانیوحضوردرترکیب
تیمملی،بهتیمباشگاهیخودبرگشــتهودردربینیزبازیکرد،مقابلپیکان
درهفتهسیزدهمرویتوپهایهواییونفوذهایتیمپیکانمطمئنکارکردو
اوجکارشمتوقفکردنخطرناکترینحملهپیکاندرآخریندقایقبازیبود.

   رامین رضاییان )سپاهان(

درخششدرجامجهانیوگلزنیمقابلولزباعثشدهتارامینرضاییاندربازگشت
ازقطر،روحیهوکیفیتیباالترازحدتصورازخــودارائهکند.اودربازیمقابلنفت
مسجدسلیمانیکیازســتارههایتیمشبودونقشمهمیدرکسبپیروزی
چهاربرصفرداشت.مدافعراستزردپوشــانابتدازمینهسازگلاولتیمشبود
)پریاسیست(ودرادامهنیزگلدومرویارسالبینقصاوبهثمررسید.رامین
دراینفصلسهگلبهثمررساندهوباپاسگلیکهداد،شمارپاسگلهایخودرا
همبهعددسهرساندتادرهفتهایکهنامشدربین۱۱بازیکنمنتخبهفتهدیده
میشود،سهمسیدرصدیازکلگلهایسپاهاندراینفصلرابهنامخودکند.

هافبک ها: 

مهدی مهدی پور )استقالل( 
پسازیکبازینیمکتنشــینیدرشــهرآوردپایتخت،مهدیمهدیپوردر
آبادانازابتدابهمیدانرفت.اودردقیقه۶5موقعیتفوقالعادهایداشــت
وباتیزهوشی،ضربهایستگاهیچســبیدهبهمحوطهجریمهراازدیواردفاعی
عبوردادولیضربهاینبازیکنتوسططیبیازرویخطبرگرداندهشد.ارسال
هایهافبکاصفهانیآبیهادراینبازیمیتوانستموقعیتهایخوبیرا
برایتیمشایجادکندکهبازیکناناستقاللقدرآنهاراندانستند.مهدیپوربا80
درصدپاسصحیح،۳عملکردتدافعینیزداشتوبهکمکخطدفاعتیمش
آمد.درکلوباحضوراینبازیکن،آبیهاجنگمیانهمیدانراپیروزشــدندو

قدرتخطهافبکاستقاللبرمیزبانچربید.

     امید نورافکن )سپاهان( 
ســتارهخطدفاعیهفتههایابتداییلیگ،یکیدوهفتهایاستکهدرپست
جدیدیتوسطژوزهمورایسبهکارگرفتهمیشــودوازاتفاقبهخوبیهمدر
اینموقعیتجدیدجوابدادهاســت.نورافکنکههفتهگذشتهبرابرملوانبا
بدشانســیبهخاطربرخوردتوپباتیردروازهشــانسگلزنیراازدستداده
بود،اینهفتهبرابرنفتهمدرخطهافبکبهکارگرفتهشــدوچندینباربرای
بازکردندروازهنفتیهاباشــوتهایازراهدورتالشکردتااینکهسرانجامدر
آخریندقایقبازیموفقشدبایکشوتســهمگینپایراستبرایتیمش
گلزنیکند.امیددرطولبازیهمباوجودبازیرویدســتمسعودریگیدر
پســتیتقریباغیرتخصصی،نمایــشقابلقبولیداشــتودرخلقموقعیت
وتخریببــازیحریف،خواســتههایمورایــسراپیادهکردتــادرنهایتبا

شایستگی،عضویازتیممنتخبباشد.

   محمد علی نژاد )سپاهان( 

علینژادانگیزهزیادیدربازگشتبهترکیبسپاهانداشتومیخواستبایک
نمایشموثردیگرجایگاهشراپسازچهارهفتهدوبارهتثبیتکندکهتوانست
بهبهترینشــکلاینکارراانجامبدهــد.محمدعلینــژاددرروزبرتریپرگل
سپاهانمقابلنفتMISیکیازبهترینهایزمینبودوحرکتیکهرویگلاول
انجامدادوبرخوردتوپبابدناو،منجربهایجادموقعیتبرایشهریارمغانلو
برایزدنگلاولشد.درادامهنیزعلینژادبارهاباحرکاتسریعوتکنیکیخود
خطدفاعیحریفراآزاردادوباحضورموثردرهردوســمتزمینکاریکردتا
نفتیهابرایمهارشبهدردسربیفتند.شماره8۱سپاهاندرکنارپایهگذاریگل
اولوموقعیتسازیزیاد،میتوانستگلسومسپاهانراهمبهنامخودثبت

کندکهدرزماندریبلگلرحریف،مقتداییگلبهخودیزد.

مهاجمان:

    محمدرضا سلیمانی)ذوب آهن(
بهنظرمیرسدکهمحمدرضاسلیمانیکمکممیرودتاجایخالییکمهاجم
ششدانگرادرتیمتارتارپرکند.اینبازیکنپرتالشودوندهکهباگلزنیراهی
تعطیالتلیگبرترشدهبودهفتهگذشتهباوجوداینکهدرترکیباصلیحضور
داشتنتوانستگلزنیکند؛امادرهفتهسیزدهمشاهدگلزنیدوبارهاوبودیم.
اینمهاجم27سالهدربازیبافوالدتکگلتیمشراوارددروازهمیزبانکرد؛
گلیکهاگرتوسطشاگرداننکودرادامهجوابدادهنمیشد،سهامتیازرابرای
تیماصفهانیبهارمغانمیآورد.بااینوجود،تساویمقابلفوالددراهوازکم
ازبردنداردوســلیمانیباگلزنیدرایندیدارنقشمهمیدرکسبیکامتیاز

خارجازخانهداشتتامثلهفتهیازدهمدرتیممنتخبهفتهقراربگیرد.

   شهریار مغانلو )سپاهان( 
ازدبلمقابلپرســپولیسدربازیدوستانهمیشــدپیشبینیکردتعطیالت
بهشهریارمغانلوساختهومهاجمتنومندســپاهانیهاباردیگربهماننددوران
حضوردرپرسپولیسوپیکان،زهردارشدهاست.شهریارکهبرابرملوانیکگل
آفسایدبهثمررســاندهبود،بهعنوانتکمهاجمطالییپوشانازهماندقیقه
نخستبهدنبالثبتگلبرابرنفتیهایمسجدسلیمانبودتااینکهدرنهایتدر
دقایقپایانینیمهاولبایکضربهبسیارمحکمازداخلمحوطهجریمهنشان
دادبرایپستشماره9ساختهشدهاست.پیروزیدرنبردهایهواییعادت
همیشگیشهریاردرترکیبسپاهانشدهبهطوریکهبارهاباساباندنتوپهای
دومبرایبازیکنانهمدســتهموقعیتخلقمیکردوباحضوردائمیدرخط
حمله،اجازهپیشرویبهمدافعانحریفبرایجبرانگلهایخوردهنمیدادتا
بهترینمهاجمهفتهلقبگرفتهودرپیشانیخطحملهتیممنتخبقراربگیرد.

 تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر؛

سپاهان با چهار نماینده در صدر



در شورای مدیران مراکز هنری شهرداری اصفهان مطرح شد:

سیاست گذاری های الزم برای برگزاری سی وششمین 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان 

در شــورای مدیران مراکز اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 
پیرامون نحوه سیاست گذاری ها و اقدامات الزم برای برگزاری سی وششمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان بحث و تبادل  نظر شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، صدوبیست وپنجمین 
جلسه شورای مدیران مراکز هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
دستور کار بررسی کلی پیشنهادهای مراکز برای سی وششــمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

کودکان و نوجوانان برگزار شد.
علی عطریان، رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره 
به روند برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اظهار کرد: شهرداری اصفهان در 
برگزاری این رویداد به غیر از دوره هایی که شهرهای دیگر کشور برگزار می شد، نقش موثری داشت 
و در هر دوره مسئولیت برگزاری این جشنواره به یکی از بخش های شهرداری سپرده می شد.وی 
ادامه داد: سی وششــمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار 
می شود و در این دوره همکاری در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی جشنواره به عهده سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اســت که از بین ادارات سازمان، مسئولیت این 
کار به عهده اداره هنری و دفتر تخصصی ســینما واگذار شده اســت.رییس اداره هنری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: دو حوزه قالب محور و مخاطب محور 
در جشنواره فیلم کودک دنبال می شود که قالب آن حوزه سینمایی و مخاطب آن کودکان است و 
دفاتر تخصصی اداره هنری شهرداری اصفهان باید برای این جشنواره برنامه های نو و متناسب با 

رویداد بین المللی داشته باشند.
وی ادامه داد: جشنواره فیلم کودکان و نوجوان دارای یک دامنه و قله است؛ قله آن برگزاری این 
رویداد بین المللی به بهترین شکل ممکن اســت؛ اما دامنه آن برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
جنبی متناسب با حال و هوای جشــنواره از قبل، حین و بعد از برگزاری جشنواره است. هرساله 
برنامه های جنبی گوناگونی در کنار برگزاری جشــنواره برنامه ریزی و اجرا می شد که می توان به 
برگزاری المپیاد فیلم ســازی کودکان و نوجوانان، کارگاه های نقد فیلم برای کودکان و سایر موارد 
اشاره کرد ؛اما امســال این رویداد باید متفاوت تر از سال های گذشته باشــد تا فضای جشنواره 
بیش از دوره های قبل رونق پیدا کند و شهروندان بیشــتری از برگزاری این رویداد مطلع شوند و 
مشارکت داشته باشند.عطریان اظهار کرد: نشست های کارشناســی فشرده ای در رابطه با نحوه 
اجرای جشنواره برگزار شده است. برخی از جشنواره های معتبر دنیا یک صندوق حمایت متناسب 
با موضوع جشــنواره تعریف و آن را به اصل جشــنواره الحاق کرده اند.وی ادامه داد: جشــنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان عالوه بر محور اصلی، دارای صندوق حمایت از تولید فیلم ها در 
این حوزه است که در آن هرکدام از حامیان از جمله شهرداری اصفهان و بنیاد فارابی آورده و سهام 
دارند. همچنین هر فرد یا تشــکل دیگری هم می تواند در حوزه ســینمای کودک سرمایه گذاری 
کند.رییس اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: فراخوان 
برگزاری، نحوه استفاده و قواعد کار صندوق از دی ماه اعالم خواهد شــد و سینماگران می توانند 
طرح هایشــان را ارائه کنند تا از اردیبهشــت ماه و هم زمان با هفته فرهنگی اصفهان که جلســات 
پیچینگ و اعالم فاندها را خواهیم داشت، تصمیم گیری شــود که کدام یک از آثار چگونه و به چه 

میزانی حمایت شوند.
وی تاکید کرد: آنچه برای اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
مشارکت برای برگزاری سی وششمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان مهم است، 
این است که همچون فعالیت های این اداره نگاه تخصصی به همراه مخاطب شناسی صحیح در 
این رویداد بین المللی حفظ و برنامه هایی به عنوان برنامه های جنبی اجرا شــود که متناســب با 

کارکردهای اصلی جشنواره باشد.

خبر  روزخبر

میزبانی تاالر هنر از 
»صدای سکوت«

تاالر هنر به مناســبت ایام شهادت حضرت 
فاطمه)س( تا دهم دی ماه میزبان نمایش 
»صدای سکوت« است که به نویسندگی و 
کارگردانی سید روح ا... فهیمی، بخش هایی 
از زندگی ســلمان فارسی را روایت می کند.

ســید روح ا... فهیمی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: نمایش »صدای سکوت« درباره 
سیر زندگی سلمان فارســی، از نوجوانی تا 
شهادت حضرت زهرا)س( است و مخاطب 
در طول این نمایــش شــاهد اتفاقاتی از 
صدر اســالم خواهدبــود.وی ادامه داد: در 
این نمایــش، وقایعی ماننــد جنگ احد، 
جنگ خندق، شــهادت پیامبر اکرم )ص(، 
واقعه ســقیفه بنی ساعده و غصب خالفت 
امیرالمؤمنین)ع(، سرزمین فدک، احراق 
بیت و شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
برای تماشــاگران ارائه خواهدشد و با بیان 
این اتفاقات به شــبهات بیننــدگان در این 
زمینه پاسخ داده می شود.فهیمی با اشاره 
به انتخاب نــام نمایش، گفــت: »صدای 
ســکوت« یــک تفســیر و تأویــل خاص 
ندارد، امــا به صبر و ســکوت اهل بیت)ع( 
و یارانشــان، در مقابــل غصــب خالفت و 
ظلم  هایی که به ایشــان شد اشــاره  دارد. 
این ســکوت همچــون بغضی در ســینه و 
اســتخوانی در گلو تا ابد باقــی می ماند و 
در لحظــه ظهــوِر آخرین ذخیــره الهی، به 
فریاد تبدیل می شود.این کارگردان افزود: 
نمایش »صدای سکوت« همچنین به صدا 
و ناله غریبی حضرت محســن)ع( در رحم 
مادر اشــاره دارد که هرگز شــنیده نشد. به 
گزارش ایسنا، نمایش »صدای سکوت« به 
مناسبت ایام فاطمیه تا دهم دی ماه در دو 
سانس ۱۸:۱۵ و ۲۰:۱۵ در تاالر هنر، واقع در 
اصفهان، بزرگراه شهید چمران، میدان الله 
به روی صحنــه می رود.عالقه مندان برای 
https:// رزرو بلیت رایگان می تواننــد به
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مراجعه کننــد و یا بــا ۰۳۱۳۴۴۶۴۴۶۹ و 

۰۹۹۱۶۶۸۴۴۸۰ تماس بگیرند.

صدور بارکارت با خدمات رفاهی ویژه برای صاحبان و مالکان چهارشنبه 7 د ی 1401 / 4 جمادی الثانی 1444 / 28 دسامبر 2022 / شماره 3709 
ناوگان بار

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار امکان رفاهی 
تحت عنوان »بارکارت« با هماهنگی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان برای مالکان ناوگان بار و افرادی که در ذیل مجموعه این سازمان فعالیت می کنند، 
صادر شد.سیدعلی عبداللهی با اشاره به صدور بارکارت با خدمات رفاهی ویژه برای صاحبان و مالکان 
ناوگان بار، اظهار کرد: برای افرادی که در مجموعه سازمان بار فعالیت می کنند و مالکان ناوگان بار که از 
این سازمان پروانه فعالیت و اشتغال دارند، برای نخستین بار یک امکان رفاهی تحت عنوان »بارکارت« 
فراهم شده که شبیه به »اصفهان کارت« است.مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در فاز نخست تعداد ۱۵۰۰ کارت صادر شده است، افزود: دارندگان بارکارت می توانند 
از بعضی مراکز تفریحی شــهرداری اصفهان همچون شــهر رویاها و تله کابین صفه با تخفیفات ویژه 
استفاده کنند.وی اضافه کرد: عالوه بر این، طی هماهنگی با مجتمع خدمات خودرویی طرف قرارداد 
سازمان، افراد دارای بارکارت می توانند از این مجتمع خدماتی با تخفیفات ویژه استفاده کنند.عبداللهی 
با اعالم اینکه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان در نظر دارد در آینده خدمات ویژه ای را 
برای صاحبان این کارت ها ارائه کند، خبر داد: در فازهای بعدی این کارت ها به نوبت در اختیار تمام اعضای 
ناوگان بار قرار خواهد گرفت، اما در حال حاضر افراد دارای پروانه اشــتغال از طرف سازمان بار و حتی 
افرادی که اقدام به تمدید پروانه خود کرده اند، حدود ۱۵ هزار نفر هستند.به گفته عبداللهی، بارکارت ها 

آماده توزیع است و در آینده طی مراسمی رونمایی و در میان مشموالن این طرح توزیع می شود.
 

هزینه ۴ میلیارد تومانی برای حفظ فضای سبز میدان میوه و 
تره بار اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: میدان مرکزی میوه 
و تره بار اصفهان ۱۰۰ هکتار فضای سبز دارد که امسال حدود چهار میلیارد تومان برای حفظ و نگهداری آن 
هزینه شده است.به گزارش ایمنا، امیرحسین ماه آورپور اظهار کرد: میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 
از معروف ترین و فعال ترین مراکز خرید و فروش عمده میوه و سبزی است و محل مهمی برای بسیاری 
از باغداران و فعاالن اقتصادی محسوب می شود.وی تصریح کرد: میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 
۱۰۰ هکتار فضای سبز دارد که امسال حدود چهار میلیارد تومان برای حفظ و نگهداری آن هزینه شده 
است.مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت 
ورودی میدان مرکزی میوه و تره بار از منظر جلوه بصری، افزود: بر این اساس فضاسازی میدان انار در 
دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر اصالح گل کاری و احیای فضای سبز این میدان انجام شده است.

 

کاشت ۱۱ هزار متر مربع گل های فصلی در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش سرسبزی و طراوت بخشیدن به سیما و منظر 
شهری ۱۱ هزار متر مربع گل  فصلی در منطقه با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در حال کاشت است. 
سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: وجود گل و گیاه به عنوان زیباترین عنصر هستی، نه تنها در شهرها و 
منازل عامل زیبایی محیط است، بلکه عطر دلپذیر و زیبایی متعلق به آن می تواند انسان را به تفکر درباره 
عظمت پروردگار وادار کند.وی گفت: به منظور زیباسازی فضای شهری، همچنین لطافت بخشیدن به 
کالبد شهر و افزایش سرانه فضای سبز منطقه، عملیات کاشــت گل های فصلی در ۱۱ هزار متر مربع از 
سطح پارک ها، چهارراه ها و میادین سطح منطقه در دست اقدام است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
نقش فضای سبز و گل های فصلی را در ارتقای شادابی و نشاط شهروندان انکارناپذیر دانست و افزود: در 
آستانه فصل زمستان و با هدف چشم انداز زیبا و مطلوب کاشت گل های فصلی شامل بنفشه، همیشه بهار 
و شب بو در حال انجام است.وی ادامه داد: به منظور افزایش سرسبزی و طراوت بخشیدن به سیما و 

منظر شهری کاشت گل های فصلی در منطقه با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در حال انجام است.

با مسئولان

در  نشست سفیران بازآفرینی شهری مطرح شد  :

توجه به مقاوم سازی در بازآفرینی شهری

نشست سفیران بازآفرینی شهری همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله، 
در باغ زرشک اصفهان برگزار شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدعلی 
ایزدخواستی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
در نشست ســفیران بازآفرینی شــهری اظهار کرد: روز پنجم دی ماه 
مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رســمی کشــور، روز ملی ایمنی در 
برابر زلزله نامگذاری شده اســت،بنابراین این جلسه فرصتی است تا 
سفیران بازآفرینی شهری تجربیات خود را برای ۱۰۰ شهر بازگو کنند.وی 
اظهار امیدواری کرد که این جلسه آموزشی نتایج علمی و تجربی خوبی 

داشته باشد و همه بتوانیم از آن بهره ببریم.

   توجه به مقاوم سازی در بازآفرینی شهری
مصطفی همتی، سفیر بازآفرینی شــهری بم با بیان خاطراتی از زلزله 
بم که ۱۹ سال پیش اتفاق افتاد، اظهار کرد: سردار احمد کاظمی، جزو 
نخستین نیروهایی بود که در حادثه زلزله بم وارد این شهر شد تا ضمن 
کمک رســانی، مجروحان و مصدومان را انتقال دهــد.وی با تاکید بر 
اینکه ستاد اصفهان برای کمک به مردم بم از ستادهای نمونه در کشور 
به لحاظ امداد سانی و ساخت وساز بوده است، تصریح کرد: ۸۵ درصد 
سازه ها در بم خشــت و گلی و قدیمی بود؛ اما ۱۵۰ ســازه فلزی نیز در 
حادثه زلزله در هــم پیچید از این رو تلفات زیادی داشــتیم.وی، نبود 
نظارت در ساخت وساز را علت تخریب سازه های فلزی دانست و گفت: 

تنها جایی در شــهر که حتی یک متر از دیوار آن باقی نماند، شهرداری 
بم بود که با خاک یکسان شــد، بنابراین تنها نباید به بازآفرینی بافت 

فرسوده فکر کرد، زیرا مقاوم سازی اهمیت بسیاری دارد.

  طرح بازآفرینی همت آباد به عنوان الگو در کشور مطرح است
زهرا اسکندری، سفیر بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت فرسوده در 
این نشست اظهار کرد: اصفهان از پیشگامان حوزه بازآفرینی شهری و 
توجه به حوزه ساماندهی به شمار می رود، زیرا نخستین بار در کشور طرح 
روان بخشی در یکی از محالت این کالن شهر اجرایی شد که به عنوان الگو 
مطرح است.وی ادامه داد: اصفهان، نخستین استانی است که طرح 
جامع منطقه ای خود را با طراحی شهرهای جدید که فعالیت و سکونت 
همزمان در آن وجود دارد، شکل داد که این موضوع نوپدید است.سفیر 
بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت فرسوده تصریح کرد: الزم است 
امکان اسکان مجدد در بافت های فرســوده که در معرض مخاطرات 
طبیعی و انسان ســاز است، فراهم شــود، در این راســتا جابه جایی 
ساخت وســازها باید در حریم رودخانه حتی اگر خشک باشد، انجام 
شود.وی با بیان اینکه شاخص های محدوده سکونتگاه های غیررسمی 
که با عجله توســط مردم ساخته شده اســت، باید بازنگری و بررسی 
مجدد شود، ادامه داد: برای اســتفاده از ضوابط تشویقی شهرسازی، 
هماهنگی الزم و دقیق ضروری اســت، چرا که ارائه بسته تشویقی در 

بافت های فرسوده نیاز به تدبیر دارد.

  لزوم توجه به ارتقای کیفیت زندگی در طرح های بازآفرینی شهری
جانشین اســتاندار اصفهان در امور محرومیت زدایی، توانمندسازی و 
بازآفرینی شهری با بیان اینکه قانون جامع در حوزه بازآفرینی شهری 
وجود ندارد، گفت: طرحی در راســتای بازآفرینی شهری امتیاز بیشتر 
را می آورد که ارتقای کیفیت زندگی را به دنبال داشــته باشد نه طرحی 
که بیشــترین مسکن را با ســرعت ساخته اســت. مصطفی خضری 
در نشست ســفیران بازآفرینی شــهری اظهار کرد: موضوع بازآفرینی 
شهری، مخاطبان و ذی نفعان آن مهم ترین مسئله کشور است، از این 
رو باید به این موضوع بیشتر از ســاختارهای اداری، اجرایی و به دور از 
نگاه نمایشــی بپردازیم.وی با بیان اینکه باید از حادثه زلزله بم درس 
بگیریم، ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان در شهرها درگیر 
بافت های فرسوده، میانی، تاریخی، حاشــیه ای و به نوعی بدمسکنی 
هســتند که همین یک دلیل برای توجــه به این حوزه کافی اســت.

جانشین اســتاندار اصفهان در امور محرومیت زدایی، توانمندسازی و 
بازآفرینی شــهری تصریح کرد: عالوه بر اینکه جان شهروندان ساکن 
در این بافت ها در معرض خطر اســت، کرامت آن ها نیز به دلیل وجود 
ناهنجاری ها خدشــه دار می شــود.خضری با اشــاره به اینکه در ماده 
۱۱۱ قانون شــهرداری ها که دهــه ۴۰ تصویب شــده، از این محالت به 
محله های قدیمی و غیربهداشــتی یاد شده اســت، خاطرنشان کرد: 
این محالت به دلیل بی توجهی دولت ها و شــهرداری ها شکل گرفته ، 
بنابراین اطالق چنین عنوانی به این محالت خوب نیســت، هر چند در 
بلندمدت این عنوان تغییر کرده است، اما کافی نیست.وی تاکید کرد: 
طرح بازآفرینی شهری دارای ارکانی است که مهم ترین رکن آن مردم 
هستند، درحالی که به این رکن مهم توجه نمی شود.جانشین استاندار 
اصفهان در امور محرومیت زدایی، توانمندسازی و بازآفرینی شهری با 
بیان اینکه هر گونه برنامه ریزی در این حــوزه باید برای مردم و ارتقای 
کیفیت زندگی آن ها باشد، ادامه داد: بازآفرینی شهری فقط به معنای 
ساخت وساز مسکن نیست، بلکه برای ارتقای کیفی زندگی مردم باید 
در حوزه اشتغال و مسائل اجتماعی تسهیل گری کنیم.وی با بیان اینکه 
اولویت در طرح های بازآفرینی شــهری اقتصاد محله و ارتقای زندگی 
در طرح کالبدی و دیگر شئون زندگی مردم است، گفت: قانون جامع در 
حوزه بازآفرینی شهری وجود ندارد و ساختار مناسب نیز در این راستا 
نداریم.خضری افزود: طرحی در راستای بازآفرینی شهری امتیاز بیشتر 
را می آورد که ارتقای کیفیت زندگی را به دنبال داشــته باشد نه طرحی 
که بیشترین مسکن را با ســرعت ساخته است.وی، اجرای طرح های 
بازآفرینی را سخت ترین و پیچیده ترین کار دانست و تصریح کرد: مردم 
و خواســته های آن ها به ما می گوید که چگونه در راســتای بازآفرینی 
شــهری و ارتقای کیفیت زندگی برنامه ریزی کنیم.جانشین استاندار 
اصفهان در امور محرومیت زدایی، توانمندســازی و بازآفرینی شهری 
خاطرنشان کرد: در اصفهان متولیان دولتی و شهری دغدغه بسیاری در 

این حوزه دارند که نویدبخش اتفاقات خوب است.

درخشش شهرداری اصفهان در چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری
حوزه پژوهش شهرداری اصفهان در چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری )مجمع شهری تهران( و نهمین جشنواره آموزش و پژوهش در 
مدیریت شهری و روستایی خوش درخشید. جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری به صورت مشترک با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با 
مشارکت شورای عالی استان ها، شهرداری تهران و مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران و همکاری دانشگاه ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی برگزار شد.جشنواره 
در ۹ محور علمی و تخصصی، توسعه مدیریت و حکمروایی شهری، خدمات شهری و محیط زیست، شهرسازی و معماری، ایمنی و مدیریت بحران، اجتماعی و 
فرهنگی، مالی و اقتصاد شهری، مدیریت توسعه روستایی )و سکونتگاه های غیررسمی(، امور زیربنایی، حمل ونقل و ترافیک و نوآوری شهری و هوشمندسازی 
برگزار شد.در این دوره از بین ۲۷ اثر منتخب، چهار طرح پژوهشی شهرداری اصفهان شامل سه پروژه پژوهشی و یک پایان نامه مورد حمایت مدیریت پژوهش، 

خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان حائز رتبه برتر شدند.

آخرین وداع خانواده با 
پیکر مطهر شهید محسن 
اسماعیلی در حسینیه 
شهدای بسیج اصفهان

آیین آخرین وداع خانواده با پیکر مطهر 
شهید محســن اســماعیلی با حضور 
خانواده این شهید بزرگوار در حسینیه 
شهدای بسیج اصفهان برگزار شد؛ پدر 
شــهید با آرزوی دیدار پسرش به دیار 
باقی شتافته اما مادر این شهید بزرگوار 

در قید حیات است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: اجرای 
سیستم نوین آبیاری با هماهنگی سازمان پارک ها 
و فضــای ســبز در راســتای کاهــش هزینه های 
جــاری، اســتفاده بهینــه از منابع آبــی موجود و 
افزایش بهره وری آبیــاری، در دو خیابان از منطقه 
یک شــهرداری آغاز شده اســت.به گزارش ایمنا، 
میثم بکتاشــیان اظهار کرد: با توجه به محدودیت 
منابع آبی، همواره مصرف بهینــه و بهبود فرآیندها 
و بهســازی شــبکه های توزیع آب در دســتور کار 
شــهرداری و از اولویت های منطقــه یک در اجرای 
پروژه های فضای سبز است.وی ادامه داد: با توجه 
به خشکســالی چند ســال اخیر و بحران کم آبی و 
به منظور آبیــاری منظم درختان و فضاهای ســبز 
شهری، برنامه ریزی صحیح، تغییر الگوهای سنتی 

به مدرن و بهره منــدی از مدیریــت تلفیقی آب به 
منظور کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت آب در 
فضای سبز شهری مورد توجه قرار گرفته است.مدیر 
منطقه یک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: برای 
تحقق این هدف، نخســتین گام بهســازی و بهبود 
شبکه توزیع آب در منطقه است، بر این اساس کم 
کردن فواصل والوهــا جهت صرفه جویی در مصرف 
آب با توجه به پوســیدگی لوله های قبلی در دستور 
کار شــهرداری منطقه یک قرار گرفــت.وی افزود: 
همچنین اجرای سیستم نوین آبیاری با هماهنگی 
سازمان پارک ها و فضای ســبز در راستای کاهش 
هزینه های جاری، استفاده بهینه از منابع آبی موجود 
و افزایش بهره وری آبیــاری در دو خیابان از منطقه 
یک شــهرداری آغاز شده است.بکتاشــیان ادامه 

داد: اجرای عملیاتی شــبکه توزیع آب با ۱۲۰۰ متر 
لوله گذاری در خیابان های آیت ا... کاشانی حدفاصل 
میدان جمهوری اسالمی و خیابان جامی )دو طرف 
خیابان(، خیابان شهید بهشتی حدفاصل چهارراه 
جهاد و خیابــان عباس آباد )دو طــرف خیابان( با 
هزینه بالغ بر پنج میلیارد ریال، همچنین در خیابان 
پنج رمضان ۱۱۰۰ متــر لوله و تعمیــر و نصب بابلر 
خیابان فروغی با هزینه بالغ بر سه میلیارد ریال از 

جمله اقدامات در این راستا بوده است.

مدیر منطقه یک شهرداری مطرح کرد:

بهسازی شبکه توزیع آب فضای سبز در منطقه یک اصفهان
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جلسه هم اندیشی مدیریت شهری و دانشگاه هنر اصفهان با عنوان »شهرگاه« 
با حضور مدیران شهری، اعضای شورای اسالمی شهر و اعضای هیئت علمی 

دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی ســپاهان شــهرداری اصفهان، وحید مهدویان، معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان گفت: حوزه معاونت شهرسازی و معماری یکی 
از سنگین ترین کرسی ها را از جهت سبقه شــهر اصفهان، تاریخ اصفهان و از 
سوی دیگر آینده ای که باید برای این شهر متصور شد در اصفهان دارد. در حوزه 
معاونت شهرســازی ادارات و ساختاری هست که یکســری کارها و وظایف 
ســازمانی را انجام می دهد که در کنار آن نیز وظایف شهرسازی و معماری و 

افقی که باید به آن بپردازد را باید به طور ویژه و بیشتر به آن پرداخت. 
وی افزود: در دوره جدید معاونت شهری با توجه به اقداماتی که در دوره های 
مختلف انجام شده و با استفاده از نخبگان و تیم های تخصصی و پرسشنامه ای 
که آماده شد، برنامه ای را حول 4 محور طراحی کرده ایم. از جامعه معماران، 
شهرســازان و علمی اصفهان می خواهیم که ما را در اجرا و تکمیل این برنامه 
و اقداماتی که در اجرای بهینه اثرگذار باشــد، همراهی کننــد. هنر ما باید این 
باشد که جامعه علمی و اجرایی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و حال شهرسازی 
و معماری را خوب کنیم. معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان با 
بیان آنکه این موضوع اهمیت دارد که در شهر گذشته، شهر آینده و شهر معاصر 
می خواهیم چه کاری انجام دهیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد قابل توجه 
از جلسات هم اندیشی مدیران اجرایی و جامعه اعالمی استخراج خواهد شد 

که باید بیش از پیش از آن بهره برد. 

 ضرورت توجه به تخصص گرایی در توسعه گردشگری اصفهان 
سعید ســاکت، مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی ســپاهان شــهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت تخصص گرایی 
در حوزه هــا و بخش های مختلف، اظهارداشــت: با بررســی مراتب علمی و 
دانشــگاهی مختلف، اگر مروری بر شــکل گیری نظامیه هــا و مراکز علمی 
متفاوت در اعصار مختلف و تا به امروز که به دانشــگاه ها رســیده ایم داشته 
باشیم، متوجه نگاه اندیشه محور در این تحوالت عمیق خواهیم شد و چیزی 

که پیرو این رخدادها اتفاق می افتد تحقق بحث تخصص گرایی است. 
وی افزود: یکی از موضوعات مهم و حیاتی جامعه امروز ما، مبحث گردشگری 
است که در بخش های مختلف آن به تخصص گرایی نیازمندیم، به همین دلیل 
مجالست و هم نشینی حوزه مدیریت شهری و دانشــگاهی از اهمیت ویژه 
برخوردار است. مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با طرح چندین سوال در حوزه چالش های 
گردشــگری بیان کرد: ما باید برای حل معضالت گردشگری برای سواالتی 
چون اصال گردشگری یک موضوع محلی یا بین المللی است؟ اساس تعیین 
مشی، هویت بخشــی و ریل گذاری در این حوزه با کدام نهاد تصمیم گیرنده 

است؟ سند، ابالغ و برنامه باید در چه سطحی تدوین شود؟ آیا نگاه و رویکرد 
تخصص گرایی در حوزه گردشگری به طور کلی وجود دارد و اینکه چرا اصفهان 
باید نخستین مقصد گردشگران باشد، پاسخ دهیم. وی با بیان اینکه آخرین 
اقدامات اثربخش در ایجاد ظرفیت های تفریحی کالن ناظر بر ابرپروژه ها به 10 
سال گذشته باز می گردد، خاطرنشان کرد: از آن پس اتفاقات کالنی که بتواند 
قابل دفاع باشد رخ نداده، همچنین در رویدادپردازی نیز نوعی از ناهمگونی را 
شاهد هستیم. به طور مثال در حوزه زیرساختی با چالش هایی در بخش های 
مختلف همچون زیرســاخت سخت افزاری، کمبود زیرســاخت نرم افزاری، 

کمبود ابرسازه های کالن گردشگری مواجه هستیم. 
ساکت گفت: براساس آمار رسمی اعالم شــده پیرامون گردشگری در ایران، 
از سال 1994 تا 2019 روند گردشــگرپذیری با شیب مالیم صعودی بوده و از 
سال 2019 به بعد افت داشته که قابل بررســی است. در سال 2020، بیش از 
87 درصد ســفرها به ایران زمینی، نزدیک به 13 درصد ســفرها هوایی و در 
سال 2021،  65 درصد ســفرها زمینی و 34 درصد سفرها به کشورمان ایران 

هوایی بوده است.
وی تصریح کرد: ســال 2016، بیش از 99 درصد مسافران با اهداف شخصی 
و میل به ســفر به ایران آمده و تنها 3 صدم درصد از آنهــا با مقاصد تجاری و 
کسب وکار به کشور وارد شده اند و ایران را مقصد کسب وکار تجارت ندانسته اند. 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با اشاره به شعار شــرکت توسعه سیاحتی سپاهان تحت 
عنوان »باهم بهتریم« گفت: در حوزه تسهیل و مرتفع سازی بحران های حوزه 

گردشگری معتقدیم که باهم بهتریم و باهم بهتر عمل خواهیم کرد. 

چهارمین انبار گمرک شرکت فوالد مبارکه با ظرفیت نگهداری 35 هزار تن کاال 
و مواد اولیه این شرکت به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شــرکت حمل و نقل فوالد مبارکه گفت: این انبــار با بیش از 200 
میلیارد ریال هزینه در مســاحت 20 هزار متر مربع، با گنجایش 1500 کانتینر 
ساخته شــده اســت. بنیامین حیدرزاده افزود: شــرکت حمل و نقل فوالد 
مبارکه برای توســعه ناوگان حمل و نقل جاده ای خود، 50 دســتگاه کشنده 
جدید با بیــش از 200 میلیارد تومان هزینه خریداری کــرده و به ناوگان خود 

افزوده است.
یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت برای سرعت 
بخشیدن به جابه جایی محصوالت تولیدی و مواد اولیه خود، به دنبال تقویت 

شبکه  حمل و نقل ریلی و جاده ای خود است.

محموله ریلUIC 54 تولید شــده در ذوب آهن اصفهان جهت قطار شــهری 
مشهد ، بارگیری و ارسال شد تا ریل ملی در مسیر حرم امام رضا)ع( قرار گیرد 
.محمد امین یوسف زاده، مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: این 
محموله بر اساس سفارش حدود 5 هزارتنی تولید شده  و همزمان ریل مورد 
نیاز متروی تهران نیز در حال تولید است .وی ، ریل های S49 و UIC54 را از 
جمله ریل های مترو تولید شده در ذوب آهن اصفهان عنوان کرد و گفت: ریل 
UIC54 ، استحکام و قدرت بیشتری دارد ، بار محوری بیشتری را تحمل می 
کند و برای سیر قطارهای پرسرعت استفاده می شود و ویژگی های این تیپ 
ریل برای متروی کالن شهرها مناسب اســت .مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 

اصفهان با اشاره به تولید فوالد ریل در این شرکت اظهار کرد : ریل تولید شده در 
ذوب آهن اصفهان مطابق استاندارد اروپایی EN13674 است و برای قطارهای 
پرسرعت طراحی شده و این شرکت قادر به تولید همه انواع ریل مورد نیاز کشور 
است.شایان ذکر اســت تفاهم نامه همکاری میان شهرداری مشهد و شرکت 
ذوب آهن اصفهان )نخستین تولید کننده ملی ریل( برای تامین ریل مورد نیاز 
خطوط سوم و چهارم قطارشهری مشهد طی مراســمی روز 22 آبان ماه سال 
جاری منعقد شد.گفتنی است؛ ریل های تولیدی ذوب آهن اصفهان با دارا بودن 
باالترین کیفیت، نقش حیاتی در پیشبرد پروژه های توسعه حمل و نقل ریلی 

کشور در شرایط تحریم دارد .

با ظرفیت نگهداری 3۵ هزار تن کاال و مواد اولیه انجام شد؛

بهره برداری از چهارمین انبار گمرک شرکت فوالد مبارکه
پیوند مدیریت شهری و دانشگاه با برگزاری جلسه هم اندیشی »شهرگاه«؛

  استقبال ویژه مدیریت شهری از حضور دانشگاهیان برای شناسایی
 و حل معضالت اساسی کالن شهر اصفهان 

ریل ذوب آهن اصفهان در مسیر حرم امام رضا )ع(

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

اعمال قانون برای 61 مشترک گاز به دلیل بی توجهی الگوی مصرف 
سرپرست اداره نظارت بر اجرای طرح های مسکن وبازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

 استفاده از تجربه زلزله بم برای نوسازی و بهسازی منازل موجود 
در بافت فرسوده

به دنبال پایش 12 هزار اداره و باغ ویال در ســطح استان اصفهان،گاز مصرفی61 
واحد بد مصرف قطع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت، گفت: 
از آغاز طرح پایش ادارات دولتی و خصوصی از نیمه آبان ماه سال جاری؛ بیش 
از11 هزار و956 بازدید در استان انجام شد که به دنبال آن، برای یک هزار و 524 
واحد اداری اخطار صادر شده و جریان گاز 61واحد اداری نیز به دلیل بی توجهی و 

عدم رعایت دستورالعمل ابالغی، اعمال قانون شده است. 
ابوالقاسم عسکری در یازدهمین جلســه مدیریت بحران که با حضورمدیرکل 
مدیریت بحران استان، مدیران شرکت های برق منطقه ای، توزیع برق استان و 
شهرستان اصفهان، پخش فرآورده های نفتی، اداره کل صمت، شرکت شهرک 
های صنعتی، عملیات انتقال گاز منطقه دو و اعضای ستاد بحران شرکت گاز برگزار 
شد، با اعالم اینکه اجرای این طرح بر اساس بخشنامه ابالغی از سوی شرکت 
ملی گاز ایران به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی انجام شــده ، افزود: به 
منظور جلوگیری از هدر رفت گاز و بهره مندی بدون وقفه تمامی مصرف کنندگان در 
سراسر کشور؛ از نیمه آبان ماه سال جاری تاکنون نحوه مصرف گاز 11 هزار و 956 

سازمان، ادارات دولتی و خصوصی استان بازدید و پایش شده است.
وی ادامه داد: در این طرح نحــوه مصرف ادارات به صورت مســتمر از نزدیک 
توسط تیم های کارشناسی این شــرکت در ساعات کاری ایام هفته و تعطیالت 
پایان هفته مورد ارزیابی قرار می گیرد و ادارات بد مصرف شناســایی و پس از 
اخطارهای الزم، درصورت عدم رعایت الزامات مصرف بهینه و صرفه جویی گاز، 

نسبت به وضعیت مصرف آنها اعمال قانون شده است.عسکری، رعایت دمای 
آسایش 18 تا 21 درجه سانتیگراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای 18 درجه 
ســانتیگراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشــیده، روشن کردن وسایل 
گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آن یک ساعت 
پیش از پایان وقت اداری، خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل 
و استفاده از دستگاه های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال را از مهم ترین 
الزامات مصرف بهینه گاز عنوان کرد و افزود:تمامــی ادارات ملزم به رعایت این 

استانداردها هستند. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: انجام معاینه فنی موتورخانه  ها 
توسط شرکت های تایید صالحیت شــده بر اساس ماده 17 قانون هوای پاک، 
سرویس و تعمیر دوره  ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب 
سامانه پایش هوشــمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی 
وسایل گازسوز نیز جزو وظایفی است که باید توسط ادارات با جدیت مورد توجه 
قرار گیرد.عسکری، ضمن تشکر از ادارات و سازمان هایی که نسبت به مصرف 
انرژی احساس مسئولیت کرده و گاز طبیعی را مطابق با الزامات ایمنی و مصرف 
بهینه، اســتفاده می کنند، اظهار داشــت: برای گذر از پیک زمســتانی مصرف، 
پیشگیری از افت فشار و قطعی گاز به ویژه در مناطق سردسیر استان و کشور و 
همچنین کاهش آلودگی هوا ناگزیر به صرفه جویی در بخش های خانگی، اداری 
–تجاری، صنعتی وعمومی هستیم و از همه هموطنان گرامی تقاضا داریم در این 

راستا همکاری الزم را داشته باشند.

رییس اداره نظــارت براجرای طرح های مســکن وبازآفرینی شــهری راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه بافت های ناکارآمد عموما با 
بدمسکنی مواجه است، گفت: با استفاده از تجربه زلزله بم می بایست در جهت 
بازسازی، نوسازی و بهسازی منازل مسکونی واقع در بافت فرسوده نجف آباد 

گام برداشت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ ســید عبدالرضا 
لقمانی سرپرست اداره نظارت براجرای طرح های مسکن وبازآفرینی شهری 
راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست تخصصی آموزه های زلزله بم که در 
شهر نجف آباد برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه به یادآوری حادثه زلزله بم 
پرداخته می شود تا بتوان برای پیشگیری از اتفاقات مشابه گامی برداشته شود.  
وی، رویکرد این جلســه را بازآفرینی، بازسازی، نوســازی و بهسازی منازل 
مسکونی با اســتفاده از تجربه زلزله بم عنوان کرد و گفت: عموما در بافت های 
ناکارآمد شهری با بدمسکنی مواجه هستیم که متاسفانه معضالت عدیده ای 
را ایجاد کرده است.  رییس اداره نظارت براجرای طرح های مسکن وبازآفرینی 
شهری راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن دعوت از سازندگان و انبوه سازان 
برای احداث مســکن در بافت های فرسوده اذعان داشــت: آماده هستیم تا 
متناسب با نیاز سازندگان و انبوه سازان آنچه که در بسته های تشویقی در نظر 
گرفته شده است و آنچه که داریم به میدان بیاوریم به نحوی که هم سازندگان 

و هم ساکنین در این بافت ها منافع مورد نیاز را کسب کنند.  
 وی با بیان اینکه شهرستان نجف آباد یکی از شهرستان های پیشگام در حوزه 
بازآفرینی است، گفت: این شهرســتان عملکردهای بسیار خوبی در این حوزه 
داشته و ستاد بسیار فعالی دارد.  لقمانی افزود: اولین تجربه تجمیع و تفکیک 
مجدد در سال 1390 در شــهر نجف آباد انجام پذیرفت که تجربه موفقی بود و 
هم اکنون نیز در محله همت آباد اصفهان با همین رویکرد و با مشارکت مردم 

در دست اقدام است.  
وی ابراز داشت: در استان اصفهان قبل از تصویب بسته تشویقی شهرسازانه، به 
صورت موردی و محلی در بسیاری از شهرها اقداماتی در این رابطه انجام شده 
و حدود 10 محله در سراسر استان در کمیســیون ماده پنج در جریان است که 

ضوابط سطح اشغال و ضوابط ارتفاع را در محالت، بازنگری کردیم.  
رییس اداره نظــارت براجرای طرح های مســکن وبازآفرینی شــهری راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان در خصوص سایر بسته های تشــویقی در شهر 
نجف آباد به مبحث تخفیف عوارض اشــاره کرد و گفت: در ســنوات گذشــته 
هم شــهرداری این تخفیفات را پرداخت کرده اســت که قسمتی از آن توسط 
راه و شهرسازی به شهرداری عودت داده شده و قســمتی هم جزو مطالبات 
شهرداری است، البته با تصویب شورای اسالمی شهر این فرصت وجود دارد که 

تا 100 درصد عوارض تخفیف داده شود.  

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست
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