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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

اصفهان؛ عرصه ُپر سرمایه ای که فعال سوخته!

قلمرو پلنگ ایرانی 
در استان اصفهان 

کجاست؟

3

5

3

8

امید است تجربه تلخ گتوند در سد 
چم شیر تکرار نشود

 حفاظت از محیط زیست یکی از 
اولویت های ذوب آهن است

  سرتا سر ایراد!
   زمزمه های اجرای طرح لغو الزام خودروسازان نسبت به 

اسقاط خودروهای فرسوده همچنان به گوش می رسد؛

2 بانده شدن جاده کاشان 
 - برزک؛ مطالبه

  اصلی مردم شمال
 استان اصفهان

فرصتی فوق العاده 
برای بازار صادراتی 
ایران به روسیه باز 

شده است

سند ملی درمان 
بیماران سوختگی 

اصفهان در حوزه 
پیشگیری تهیه شد

معجزه صلح بابانوئل با هدیه ای به نام فوتبال؛
آشتی در کریسمس

3 72
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مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مزایده فروش چوب شماره 21379)نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1433731

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فروش چوب دپو شده در گلخانه شهرداری 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 1001094734000007 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/08

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 ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل 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.

در مراسم معارفه مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان شد: اصفهان به لحاظ منابع طبیعی یک پکیج کامل است

5

رد اثر فرونشست بر شاهکار تاریخی اصفهان؛
روایت خانه ای برآمده از تاریخ!

7

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورای کاشان:

آموزش و پیشگیری از سرطان در جامعه مغفول مانده است
مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورای کاشــان گفت: هزینه درمان بیماران مبتال به سرطان بیش از 
۱۴۰ میلیون ریال در ماه است که بسیاری از آنها توان تامین این هزینه را ندارند و ما باید به هر اندازه که 
می توانیم به آنها یاری کنیم.سید محسن تمدنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشکل دوم بیماران 
مبتال به سرطان، انجام عمل های جراحی اســت که برخی از آنها حدود یک میلیارد ریال )۱۰۰ میلیون 
تومان( هزینه نیاز دارد که تامین این مبلغ برای خانواده بیمار بسیار سخت است.وی افزود: شهروندانی 
که از سالمتی برخوردار هستند به شکرانه این نعمت خداوند به هر اندازه و به هر شیوه که می توانند برای 
کمک به بیماران، مشارکت کنند تا همنوعان ما برای درمان بیماران خود، مجبور به فروش دارایی هایشان 
نشده و آبروی آن ها حفظ شود.مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورای کاشان،تاکید کرد: شهروندان اگر 
بخشی از هزینه های جشن تولد یا عزای عزیزان خود را به موسسه امدادگران عاشورا اختصاص بدهند، 

بسیاری از بیماران نیازمند، سالمت خود را به دست می آورند.
 

رییس اداره گاز اردستان:

گاز مشترکان پرمصرف قطع می شود
رییس اداره گاز شهرستان اردســتان با بیان اینکه در یک هفته گذشــته 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.اسماعیل مهدوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: پروژه های اداره گاز شهرستان اردستان در حال انجام است و با همراهی مسئوالن شهرستان در 
سال جاری چهار روستا شامل خرم آباد، گالنجیره، لشکر کوه و جلیل آباد با هزینه بیش از ۷۰ میلیارد 
ریال به شبکه گازرسانی متصل شدند.رییس اداره گاز اردستان، تصریح کرد: اداره گاز شهرستان اردستان 
در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار مشترک خانگی، صنعتی، کشاورزی و... دارد و سرانه مصرف مشترکان 
بخش خانگی به غیر از مناطق کوهستانی شهرستان نرمال است.مهدوی با اشاره به محدودیت های 
مصرف گاز صنایع بزرگ در فصل زمستان گفت: بیشترین مصرف گاز شهرستان 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 گازییل مصرف می کنند. البته اخطاریه های الزم به صنایع سبک 
شهرستان برای استفاده بهینه از مصرف صادر شده اســت.رییس اداره گاز اردستان خاطرنشان کرد: 
بازرسان شرکت گاز شهرستان اردستان موظف به بازرسی از ادارات و اماکن پرمصرف هستند و در صورت 

مشاهده مصرف بی رویه و نامحسوس با متخلفان برخورد قانونی می کنند .
 

عضو شورای شهر گلپایگان:

با منطقه بندی گلپایگان موافقت شد
عضو کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شورای اسالمی شــهر گلپایگان گفت: شورای ششم این شهر پس از 
بررسی  و برگزاری جلســات متعدد، با منطقه بندی و اصالح ارزش معامالتی گلپایگان موافقت کرد.

ایمان گل محمدی اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ 
شهرسازی و ایمنی است و تالش داشتیم تا اصول شهرسازی در گلپایگان رعایت شود.وی افزود: با 
توجه به اینکه حفظ و حراست از طرح جامع شــهری یکی از مهم ترین وظایف شورای اسالمی شهر 
است، بنابراین این مهم به بهترین شکل ممکن انجام شده است. عضو کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شورای 
اسالمی شهر گلپایگان افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره ۱۱ دارد که ساالنه شهرداری مبلغی را به عنوان 
ارزش معامالتی به شورای اسالمی شهر پیشنهاد می کند و شورا نیز بررسی های الزم را انجام می دهد و 
در صورتی که ضوابط الزم رعایت شده باشد، تصویب می شود. وی ادامه داد: شورای ششم برای نخستین 
بار ارزش معامالتی گلپایگان را نسبت شهرهای دیگر و در مدت چهار ماه اصالح، چکش کاری و بررسی 

کرد و سرانجام با منطقه بندی و اصالح ارزش معامالتی شهر گلپایگان موافقت شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان مطرح کرد:

۲ بانده شدن جاده کاشان - برزک؛ مطالبه اصلی مردم شمال استان اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان گفت: ۲ بانده شدن 
محور کاشــان - برزک و تکمیل کنارگذر شرقی که عملیات اجرایی آن 
ســال ها قبل آغاز شــده از مطالبات مردم در این شهرستان و منطقه 

شمال استان اصفهان است.
هادی اکبــری در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود:محور کاشــان - 
برزک - ورکان - موته از پررفت و آمدترین مسیرهای ارتباطی است 
و اجرای باند دوم این محور از خواســته های چندین ساله مردم این 

منطقه است.
وی اظهار کرد:طول محور یاد شده حدود ۷۵ کیلومتر است که مرحله 
نخست آن حدود ۵۰ کیلومتر از کاشان تا برزک بوده و تاکنون ۶۰ درصد 
این مرحله اجرایی و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده،تکمیل آن نیازمند 

حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان گفت:نقاط حادثه خیز 
و غیراستاندارد محور کاشــان - برزک زیاد است و ۲ بانده شدن این 

محور در کاهش تصادفات جاده ای تاثیرگذار است.
اکبری گفت:طی یک سال گذشته با اقدام جهادی دولت سیزدهم و 

تکمیل بخشی از محور یادشده، بسیاری از تصادفات جاده ای و مرگ 
و میر ناشی از آن کاهش یافته است.

وی افــزود: عملیات اجرایی طرح کنارگذر شــرقی کاشــان از ســال 
۱۳۸۷ آغاز شــده و مقرر شــد یک کنار گــذر ۲ طرفه به شــکل آزاد 
راهــی از میدان امام علــی)ع( به ســمت پلیس راه راونــد به جاده 
قم وصل شــود تــا ترافیــک عبوری کــه در حــال حاضــر از جاده 
 بادرود و نطنــز به کاشــان می آیــد را بــه محورهای اصلی کشــور 

منتقل کند.
وی اظهار کرد:طرح کنار گذر شرقی کاشان ۲۷ کیلومتر است و مرحله 
نخست آن تا سطح آسفالت انجام شــده و مرحله آخر آن به طول ۱۱ 
کیلومتر از پل روی جاده قم بعــد از پلیس راه تا تصفیه خانه فاضالب 
کاشان اجرا شده و مرحله میانی آن به دلیل کمبود منابع و مشکالت 
آزادســازی امالک که متعلق به مردم اســت باقی مانده،تاکنون این 
پروژه ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بیش از ۵۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای آن هزینه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان گفت:اگر طرح کنارگذر 

شرقی کاشان تکمیل شود، مشکل ترافیکی و تصادفات داخل شهر تا 
حد زیادی رفع شده و ماشین های سنگین که نباید وارد محدوده شهر 

شوند با ایجاد این کنارگذر به جاده قم خارج می شوند.
اکبــری گفــت: امیدواریــم بــا کار جهــادی بتوانیــم ایــن طرح 
لبــات مردمــی اســت را در دولــت  کــه اجــرای آن از مطا
 ســیزدهم بــه بهــره بــرداری برســانیم تــا مــردم از نتایــج آن

 منتفع شوند.
یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه همســنگ در شهرستان کاشان وجود دارد 
که شــامل ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه 

روستایی و فرعی و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه است.
شهرســتان کاشان با اســتقرار بر شــبکه سراســری راه های ایران و 
مسیرهای ارتباطی اصلی شهرها و استان های شرقی، شمالی و غربی 
با مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی از موقعیت ممتازی در کشور 

برخوردار است.
کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصلــه ۲۰۰ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان 
گفت:طول مرحله ســوم جاده کمربندی اردســتان ۶ 
کیلومتر اســت و تکمیل آن نیازمند سه میلیارد تومان 
اعتبار می باشد.ابوالفضل کوهی افزود:مرحله نخست 
روشــنایی جاده کمربندی اردســتان به طول چهار و 
نیــم کیلومتر با ۸۰ پایه بــا اعتبار ۲ میلیــارد تومان به 
طور مشــارکتی از محل کمک های دفتر نماینده مردم 
اردستان در مجلس شــورای اســالمی، فرمانداری، 
راهداری و امور برق شهرستان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری 
رســید.وی اظهار کــرد: همچنین مرحلــه دوم محور 
یادشده از جایگاه ســوخت کمربندی تا دانشگاه پیام 
نور اردستان به طول ۴ و نیم کیلومتر و صرف اعتباری 
نزدیک به ۲ میلیارد تومان به صورت امانی از سوی اداره 

راهداری در سال گذشته انجام شد.رییس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اردســتان بیــان کرد:عملیات 
اجرایی مرحله سوم طرح یادشده آغاز شده و امیدواریم 
تا پایان ســال جاری به بهره برداری برســد.کوهی با 
اشاره به انجام عملیات روکش آسفالت محور ترانزیت 
اردســتان و اصــالح واریانت و رفع قــوس کمربندی 
اردســتان  گفت: هم اکنون ۳ اکیپ روکش آسفالت و 
لکه گیری هندسی در محوراردستان- بادرود و سه راهی 
اصفهان مشغول به کار هستند.رییس اداره راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اردســتان تصریح کرد: نیروهای 
اداره راهداری ۳۵ کیلومتر از محور ترانزیت اردســتان 
تا مهاباد را لکه گیری هندســی و حــدود ۱۰ کیلومتر را 
روکش آسفالت کردند.کوهی افزود: نیروهای راهداری 

از شروع فصل سرما تاکنون حدود ۱۳۰ تن شن و نمک 
در جاده های منطقه پخش کردنــد و در حال حاضر در 
تمام جاده های اردستان تردد برقرار است.وی، یکی از 
چالش های جاده ای شهرستان را جانمایی باند دوم 
محور اردســتان - زواره عنوان کرد و افزود: یک نقطه 
بسیار حادثه خیز در این محور، روبه روی شهرک صنعتی 
اردستان وجود دارد که باعث شده رانندگان خودرو، و به 
ویژه موتورسواران خالف جهت حرکت کنند و هر لحظه 
امکان وقوع حادثه ناگوار وجود دارد که باید هر چه زودتر 

برای رفع این نقطه حادثه خیز برنامه ریزی شود.

 تکمیل روشنایی قطعه سوم جاده کمربندی اردستان 
نیازمند سه میلیارد تومان است

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان گفت: این بنیاد هم اکنون  با همکاری مردمی در حال ساخت ۱۳۲واحد مسکن طرح نهضت ملی با زیر بنای ۸۵ مترمربع 
در قالب ۱۱بلوک ۱۲ واحدی در سطح شهرستان است.سید ایمان فتوحی افزود: ۲۴ واحد این طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در مرحله تاسیسات قرار دارد و ۱۰۸ 
واحد دیگر در مرحله اجرای اسکلت است.وی اظهار کرد: برای ساخت هر واحد مسکونی ۳۰۰میلیون تومان تسهیالت بانکی با کارمزد ۱۸ درصد و باز پرداخت ۲۰ ساله 
پیش بینی شده و آورده هر متقاضی باقی مانده قیمت تمام شده است.مدیر بنیاد مسکن  انقالب اسالمی اردستان در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در 
شهرهای زواره و مهاباد تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها در انتظار مصوبه شورای مسکن استان اصفهان در خصوص تعیین تکلیف زمین مورد نیاز برای ساخت 
خانه های ویالیی است.فتوحی گفت:علت توقف عملیات ساخت مسکن کریمان اردستان به دلیل استفاده پیمانکار از نیروهای اتباع بیگانه  است، پیمانکار موظف 
است با تامین نیروهای جایگزین عملیات عمرانی را دوباره آغاز کند.وی با اشاره به اجرای طرح ساخت ۱۴۰ واحد مسکونی روستایی در اردستان گفت: هم اکنون 
طرح ۷۰ واحدی روستای ظفرقند در بخش مرکزی و مجموعه ۷۰ واحدی روستای امیران در بخش زواره در مرحله اجرای اسکلت قرار دارند.مدیر بنیاد مسکن  انقالب 
اسالمی اردستان بیان کرد: پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در روستاها آغاز شده و این تسهیالت با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به 

متقاضیان ارائه می شود.شهرستان اردستان با بیش از ۴۳ هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

خبر روز132واحد مسکن طرح نهضت ملی در اردستان در حال ساخت است

عکس خبر

بهره برداری از دو 
 طرح مخابراتی
 در اردستان 

رییــس اداره مخابــرات 
شهرســتان اردســتان از 
طــرح  دو  بهره بــرداری 
مخابراتــی در شــهرهای 

اردستان و مهاباد خبر داد.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان:

20 سال فعالیت معادن،حریم منظری سنگ نگاره های 
تیمره را از بین برده است

رییس اداره میراث فرهنگی شهرســتان گلپایگان گفت: آثار فعالیت های معادن بر روی تپه ها و 
کوه ها به تنهایی آسیب بزرگی برای حریم منظری سنگ نگاره های تیمره است.مصطفی قانونی 
افزود: این منطقه به لحاظ محیط زیست و آثار تاریخی آن بکر بوده و طی ۲۰ سال گذشته حریم 
منظری آن به هم ریخته است.وی با اشاره به اعالم شکایت میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان 
در ســال ۹۷ که منجر به توقف فعالیت دو معدن منطقه تیمره شد، گفت: دادستان دستور توقف 
فعالیت دو معدنی که در حوزه اســتان اصفهان بودند را صادر کرد و این معادن تا ابتدای امسال 
متوقف بودند تا اینکه دوباره فعالیت شان را شروع کردند.قانونی با اشاره به از سرگیری فعالیت 
این معادن از ابتدای ســال جاری افزود: اداره میراث فرهنگی شهرســتان مجدد اعالم شکایت 
کرد و دستور توقف عملیات را گرفت ولی پرونده همچنان در شــعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری گلپایگان 

منتظر رای است.
وی با بیان اینکه فرآیند این دادگاه طوالنی و هنوز منجر به رای نشده است، ادامه داد: با این وجود 
با توجه به تنش های اجتماعی و نگرانی مردم از آســیب این معادن برای ســنگ نگاره ها، این 

موضوع در سفر استاندار در اوایل امسال به شهر گلپایگان مطرح شد.
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان گفت:مصوبه ای در این سفر داشتیم که میراث 
فرهنگی محدوده ای را به اداره صنعت و معدن اصفهان اعالم کند تا در آن محدوده معادن فعالیت 
نکنند.قانونی گفت: این محدوده به اداره صنعت و معدن اصفهان فرستاده شده است، در برداشت 
میدانی، هرجایی که ســنگ نگاره ها بوده اند به اضافه حریم آنها را به اداره صنعت و معدن ابالغ 
کرده ایم اما با این وجود نمی توانیم بگوییم در این محدوده ها اصال ســنگ نگاره ای وجود ندارد 

و ممکن است نقش و اثری هم در دیگر مناطق وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه پیشتر محدوده گســترده ای برای فعالیت به معادن داده شده بود، افزود: 

قسمت های عمده فعالیت معادن در حریم منطقه غرقاب هستند.
قانونی یادآور شــد: منطقه تیمره به درازای رودخانه » اناربار« و از منطقه قلعه ابراهیم شهرستان 
خوانسار در باالدست سد قدیم گلپایگان تا مناطق غربی استان گلپایگان و پراکندگی سنگ نگاره 
ها در آن به شدت زیاد است، این سنگ نگاره ها در بسیاری از قسمت های گلپایگان وجود دارند 

اما متمرکزترین و جامع ترین این مناطق، تپه غرقاب است که در آن معادن فعال بوده اند«.
به گفته رییس اداره میراث فرهنگی گلپایگان، این معادن در اوایل دهه ۸۰ بدون استعالم از میراث 

فرهنگی اصفهان مجوز اکتشاف و بهره برداری گرفته اند .
قانونی افزود: در منطقه تیمره که مشــترک بین خمین در اســتان مرکزی و گلپایگان در استان 
اصفهان و استان لرستان است، سه معدن وجود دارد که یکی از آنها را اداره صنعت و معدن استان 

مرکزی و دو معدن دیگر را اداره صنعت و معدن استان اصفهان مجوز داده است .
وی افزود: محدوده اکتشافی که به این معادن طی ۲۰ سال گذشته داده شده، گسترده بوده است. 
در این سال ها، تخریب هایی در حوزه آثار تاریخی این منطقه رخ داده که باید تخریب های حریم 

منظری را هم به آنها افزود.
قانونی با اعالم اینکــه در زمان حاضر فعالیت معدنــی در منطقه تیمره وجود نــدارد، گفت: این 

محدوده غنی از سنگ های سلیسی است و این سنگ به وفور در سطح زمین وجود دارد.
وی افزود: در بازدید های دوره ای ، گزارشــی از فعالیت معدن نداریم و ممکن اســت به صورت 
شبانه برداشت های سنگ سلیس به صورت دستی انجام شود؛ اما ماشین آالتی برای برداشت 

وجود ندارد.
به گفته قانونی، در منطقه ای که به تیمره معروف است، تپه »غرقاب« و منطقه »چم اسبه« ثبت 
ملی است و پرونده ثبت ملی منطقه »یان چشمه « نیز در شورای ثبت آثار تاریخی استان اصفهان 

تایید و به وزارتخانه فرستاده شده و منتظر اعالم شماره ثبت ملی است.

ذره بین

فرماندار ویژه کاشان:

کاشان در زمره مناطق پر خطر 
وقوع زلزله  و سیل قرار دارد

فرماندار ویژه کاشــان گفت: این شهرستان در 
زمره مناطق پر خطر از دیدگاه زلزله خیزی و سیل 
قرار دارد و باید تدابیر الزم در زمینه مهار و مقابله 
با این حادثه ها اندیشیده شود.به گزارش ایرنا، 
محمد شریف زارعی در جلسه ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران 
شهرستان کاشان افزود:تعدادی گسل در منطقه 
کاشان وجود دارد که می توانند عامل بروز زلزله 
در آینده باشد،کاشــان در ناحیه زلزله خیز قرار 
داشته و در گذشته هم زلزله هایی در این منطقه 
رخ داده که شاهد تلفات انسانی بودیم.وی اظهار 
کرد:رعایت ایمنی در حوزه های ساختمان سازی 
و خدمات رســانی در زمان حادثه مهم است و 
باید پیشگیری های الزم لحاظ شود و مدیران 
دســتگاه های اجرایی به بحث ایمنی در انجام 

ماموریت ها توجه کنند.
فرمانــدار ویژه کاشــان بیان کرد:ایــن منطقه 
همچنین از نقاط سیل خیز کشــور است و در 
لحظه بارندگی ســیالب روان می شود و مهم 
ترین اقدام در حوزه پیشگیری سیل در کاشان، 
الیروبی بندهاست و دستگاه های مربوط، اگر 
نیاز می دانند در خصوص دیوارکشی رودخانه 
ها اقدام کرده تا مانع از ســرازیری ســیالب به 
دیگر نقاط شوند.زارعی گفت:اگر به بحث ایمنی 
توجه نشود در زمان حادثه با سرگردانی و مشکل 
مواجه می شویم،هر ۱۰ ســال یکبار زلزله های 
بزرگ در کشــور رخ می دهد،سال ۱۳۸۲ زلزله 
۶.۶ریشــتری در بم رخ داد و تعــداد زیادی از 
مردم به دلیل سستی ســازه ها جان باختند.

وی اظهارکرد: مدیران شهرســتان کاشان باید 
در جلسات حضور داشــته باشند چون وظایف 
بعضی از دستگاه ها به طور مستقیم با این نوع 
جلســات ارتباط دارد و بی توجهی به حضور در 
جلسات توســط مدیران دستگاه های اجرایی 
قابل پذیرش نیســت و امیدواریم با همدلی و 
هم افزایی با یکدیگر،پیگیر رفع مشکالت مردم 
باشیم.شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر 
۳۶۴ هزار نفر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شــمال 

اصفهان قرار دارد.

یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه همسنگ در شهرستان 
کاشان وجود دارد که شامل ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و 
فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی و 

۴۰۰ کیلومتر آزادراه است

با مسئولان

استان
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معاون وزیر راه و شهرسازی:

برای تکمیل خط ریلی رشت-آستارا، معطل روسیه و چین 
نمی مانیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولویت اول پروژه های ریلی، راه آهن رشت -آستاراست، گفت 
که برای تکمیل این پروژه، منتظر روس ها یا چینی ها نمانده ایم و مسیرهای دیگر تامین مالی را هم در 
دولت پیش بینی می کنیم.خیرا... خادمی درباره تکمیل راه آهن رشت- آستارا بیان کرد: اولویت اول 
پروژه های ریلی، راه آهن رشت -آستاراست که دارد پیگیری می شود؛ ما کارهای فنی را انجام دادیم و 
مطالعات مهندسی را تمام کردیم و برآورد فنی هم انجام شده و آن را برای قرارداد با مجریانی که اعالم 
آمادگی کردند، فرســتادیم و به محض تامین مالی، وارد عملیات اجرایی می شویم.وی با بیان اینکه 
راه آهن رشت-آستارا به عنوان اولویت اول پروژه های ریلی پیش بینی شده، گفت: ما برای تکمیل این 
پروژه به ۸۰۰ میلیون یورو نیاز داریم. روسیه هنوز پیشنهاد مالی به ما نداده است، البته آنها اسناد فنی و 
مطالعات انجام شده این محور را از ما دریافت کرده و بازدید فنی شان را هم انجام دادند و اکنون منتظر 
اعالم قیمت از طرف روسیه و نحوه ورود به کار از سوی آنها هستیم که می خواهند تامین مالی را به صورت 
وام انجام دهند یا بخش خصوصی آنها تکمیل این خط ریلی را بر عهده بگیرد و بهره برداری از خط را در 
اختیار داشته باشد.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ادامه 
داد: اگر روس ها پیشنهاد خوبی دهند ما هم می پذیریم، اما اگر روس ها پیشنهادی ندهند یا پیشنهادی 
داشته باشند که از سوی ما قابل پذیرش نباشد، ما توسط منابع داخلی این پروژه را شروع می کنیم؛ 
زیرا مشکل اجرایی در این پروژه نداریم و توان اجرایی کشور بسیار باالتر است، برای مثال پروژه آزادراه 
تهران- شمال بسیار پیچیده تر از این پروژه است، یا راه آهن چابهار که پیچیدگی های بیشتری دارد و 
توسط مهندسان و متخصصان ایرانی اجرایی می شود. بنابراین ما هیچ مشکل اجرایی نداریم، بلکه تنها 
با مشکل مالی مواجه هستیم.خادمی خاطرنشان کرد: امیدواریم در هفته های آینده این پیشهاد را از 
 روس ها بگیریم و بتوانیم تصمیم گیری کنیم که روند تامین مالی پروژه را با روس ها پیش  ببریم یا خیر. 
با وجود این، فرآیند تکمیل این خط متوقف نشده است، ما از ۱۶۴ کیلومتر، در ۲۵ کیلومتر از این مسیر، 
از راه های دیگر تامین مالی که دولت در نظر دارد، عملیات اجرایی را انجام می دهیم و منتظر روس ها یا 

چینی ها نمانده ایم و مسیرهای دیگر تامین مالی را هم در دولت پیش بینی می کنیم.
 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو :

انتظار قیمت  مناسب برای خودروهای وارداتی  محال است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در بازاری که ارزان ترین خودروهای داخلی آن رقمی 
بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان دارد، چگونه می توان از خودروی خارجی انتظار قیمت مناسب و البته کاهش 
التهاب بازار و قیمت ها را داشت، واردات خودرو به تعداد باال را بعید دانست و معتقد است که گره بازار خودرو 
دیگر به  همین راحتی ها باز نخواهد شد.مهدی دادفرگفت: امیدوار هستیم که روند واردات ادامه دار باشد؛ 
اما چندان هم به آن خوش بین نیستیم و بعید است.اینکه تصور کنیم قیمت ها پایین خواهد آمد، متاسفانه 
این اتفاق نیز نخواهد افتاد. مهم ترین موضوع این است که مسئولیت این بازار آشفته و قیمت های به شدت 
عجیب که اکثریت خودروها دو یا چند برابر قیمت های کارخانه در بازار آزاد قیمت دارند، را کسی نمی پذیرد 
و هیچ مسئولی در این رابطه صحبت نمی کند. فاجعه بزرگی است که قیمت ها تا این حد افسارگسیخته 
شده است. کسی هست که پاسخ دهد که چرا بازار به این شکل درآمده ؟ از نمایندگانی که سال ها مخالف 
واردات بودند و اجازه ندادند خودرویی وارد کشور شود، باید سوال کرد ایستادن مقابل واردات بستن درهای 
کشــور به روی خودروهای خارجی، چه دستاوردی برای کشور داشته اســت؟ در حال حاضر ارزان ترین 
خودرو در کشور رقمی بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان دارد و زیر این قیمت در بازار خودرویی وجود ندارد. همان 
ابتدای امسال هم »برخی آقایان مخالف واردات خودرو بودند« اما اکنون همان ها می خواهند وزیر صمت 
را مجدد به مجلس کشانده و از پایین نیامدن قیمت  خودرو گالیه کنند. اجازه واردات را نداده و بازار را برهم 

ریخته اند و دیگر به همین راحتی ها هم گره این بازار باز نخواهد شد.  

   زمزمه های اجرای طرح لغو الزام خودروسازان نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده همچنان به گوش می رسد؛

  سرتا سر ایراد!
لغو الزام خودروسازان نسبت به اسقاط خودروهای 
فرســوده ازجمله لوایح خبرساز چندی پیش بود که 
باوجود عدم تصویب این الیحه در مجلس، هنوز هم زمزمه هایی از احتمال 
اجرای آن شنیده می شود.قانون ســاماندهی صنعت خودرو در جلسه 
علنی مورخ ۲۶/ ۰۸/ ۱۴۰۰  مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و طی 
نامه شماره ۴۳۳۴۷ مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱  توسط رییس جمهور ابالغ شد. 
قانونی که با اهدافی نظیر کاهش آلودگی در ســطح شــهر، نوســازی 
خودروهای فرســوده و از رده خارج کردن خودروهایی با آالیندگی زیاد، 
خودروسازان را مکلف می کرد تا در برابر هر چهار خودروی تولیدی، یک 
خودروی فرسوده را اسقاط کند.ابالغ این قانون اقدامی مثبت بود جدا از 
فواید فراوان اقتصادی، از لحاظ محیط زیستی هم منافع سرشاری را برای 
کشور به همراه داشــت؛ اما همین قانون مفید، بنا به عللی که مشخص 
نیســت تغییراتی کرده که پیامد آن نابودی صدها شــغل و مهم تر از آن 
آلودگی و افزایش مصرف بنزین اســت.جریان از این قرار اســت که در 
جلسه علنی سه شنبه نوزدهم مهرماه مجلس شــورای اسالمی الیحه 
دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو 
مصوب ۱۴۰۱ را در دستور کار قرارداد و با ۱۹۹ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و 
پنج رای ممتنع از مجموعه ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه کلیات این الیحه 
به تصویب رسید.براین اساس شــرط تولید خودروی دیگر، وابسته به 
گواهی اسقاط نبوده بلکه تولیدکننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه ای 
واریز کند که مبالغ آن هم برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود و 
این گونه خودروساز، مجوز شماره گذاری را دریافت می کند. اقدامی که با 
انتقادات فراوان روبه رو شد و زمانی که در جلسه علنی مجلس، اصل این 

الیحه به رای گذاشته شد، نمایندگان با آن موافقت نکردند.

الیحه ای که رای نیاورد
باوجود رای نیاوردن الیحه مذکور، امــا همچنان موافقان آن معتقدند 
این الیحه الزم و ضروری اســت و باید با تغییراتــی دوباره به مجلس 
تقدیم شود. گفته می شود با این الیحه هم امکان اسقاط خودرو وجود 
دارد و هم اینکه مجوز دریافت پالک جدید صادر می شــود.در شرایط 
امروز باید خودرو، موتورســیکلت یا چهار کامیون اسقاط شود تا یک 
دستگاه خودرو قابل شماره گذاری باشد، اگرچه این موضوع، صحیح 
اســت و باید برای از رده خارج کردن خودروها و موتورهای فرسوده یا 
خودروهای سنگین فرسوده تدابیری اندیشــید، اما بنا به گفته وزیر 
صمت این قانون یک خأل اساسی داشت که مشکل ساز شده بود و حاال 
این الیحه بــه دنبال رفع این خأل قانونی اســت.فاطمی امین تصریح 
می کند: با مصوبه قبلی تولید را به اســقاط گــره زده بودیم و نتیجه آن 

شد که کارخانه ها موتورســازی توقف تولید داشته اند و کارخانه ها پر از 
موتورسیکلت شده اند، اما امکان عرضه ندارند. حال آنکه باید شرایط را 
به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون 
فرسوده وجود نداشت، شــماره گذاری متوقف نشود.به این ترتیب بنا 
بر دیدگاه وزیر صمت، این الیحه دو مشــکل اساســی را رفع می کند؛ 
ابتدا توقف تولیــد از بین می رود و پس ازآن منابعی فراهم می شــود 
تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورســیکلت های فرسوده کمک 
می شود که وسایل خود را از رده خارج کنند.اما در برابر موافقان الیحه 
مذکور، کارشناسانی قرار گرفته اند که معتقدند تصویب الیحه دوفوریتی 
پیامدهایی مانند کمبود بنزین، افزایــش آالیندگی ها، کاهش امنیت 
تامین انرژی کشــور، افت مقاومت در برابر تحریم، افزایش نرخ ارز، 
افزایش هزینه های دولت و در نهایت شــدت یافتن کســری بودجه 
را به دنبال خواهد داشت، در صورتی که اســقاط خودروهای فرسوده 
از راهکارهایی اســت که با اســقاط هر خودروی فرسوده صرفه جویی 
۲۰۰۰ لیتری در ســال در حوزه مصرف بنزین اتفاق خواهد افتاد.حال 
از طرفی با افزایش میزان مصرف بنزین کشــور به بیش از ۱۲۰ میلیون 
لیتر در روز مواجه هستیم و از ســویی هم روند آهسته افزایش تولید 
بنزین در کشور پاسخگوی این رشد تقاضای را نمی دهد و ممکن است 
ناچار به واردات بنزین هم بشــویم، درصورتی که با خروج خودروهای 
فرســوده از ناوگان حمل ونقل ضمن مدیریت کردن مصرف سوخت، 
با صادرات بنزیــن و گازوییل منابع درآمدی خوبی هم نصیب کشــور 
می شــود.همچنین مورد دیگری که مخالفان این الیحه از آن سخن 
می گویند افزایــش آمار بیــکاری خواهد بود. به عقیــده برخی اگر با 
تصویب این الیحه، مراکز اســقاط خودرو غیرفعال شــوند، حدود ۲۹ 
هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار خواهند شد.حتی قبل 
از رای گیری ایــن الیحه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شــورای 
اسالمی در رابطه با این الیحه گفته بود که این ماده واحده مغایر ماده ۳۰ 
و بند ب ماده ۴۶ برنامه پنجم توســعه است؛ زیرا در آنجا تکلیف شده 
تا ساالنه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنیم، عمال در این الیحه اسقاط 
تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده خارج می شود. به دلیل 
اینکه این مسئله موضوع مهمی است آن را به کمیسیون برمی گردانیم 
هرچند که می توانیم بر اساس آیین نامه حذف آن را نیز به رای بگذاریم.

چه بسا گفته می شود این الیحه قانون قبلی مبنی بر از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده را زیر ســوال خواهد برد. همچنیــن ایراد دیگر 
این الیحه افزایش میزان مصرف ســوخت مایع، نفــت و گاز و بنزین 
است. همچنین با خروج خودروهای فرســوده از گردونه حمل ونقل، 

اشتغال زایی هم تقویت می شود.

الیحه ای سرتاسر ایراد
سعید پایبند، کارشناس و فعال بازار خودرو در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
اظهار می کند: اسقاط کردن خودروهای فرسوده از موضوعاتی است که 
به دهه ۸۰ بازمی گردد. در آن زمان با توجه به آالینده هایی که توسط این 
خودروها ایجاد می شد، تصمیم گرفته شد که خودروهایی با طول عمر 
مشخص از رده خارج شود و اتفاقا طرحی موفق و بااعتبار نسبتا خوبی 
بود که از استقبال زیادی هم برخوردار شد.وی خاطرنشان می کند: این 
جریان تا سال ۹۷ ادامه داشت که به یک باره حرف از ممنوعیت واردات 
خودرو زده شد، ازآنجاکه قرار بود به ازای هر خودرو وارداتی تعداد خاصی 
از خودروی فرسوده از رده خارج شود؛ اما با ممنوع شدن ورود خودرو، 
موضوع خودروهای اســقاطی هم فراموش شد.این کارشناس اضافه 
می کند: تا آنکه سال گذشته قانونی تصویب شد که خودروسازان به ازای 
هر چهار خودرو، یک خودرو را اســقاط کنند؛ اما باگذشت مدت زمانی 
اندک، الیحه ای به مجلس وارد شــد که اســقاط خودروی فرسوده را 
متوقف می کرد و خودرساز با پرداخت مبلغی، مجبور به اسقاط نمی شد.

پایبند یادآور می شــود: خوشــبختانه به دلیل ضعف های این الیحه و 
مخالفت های فراوان رای نیــاورد و امیدواریم کــه چنین الیحه ای  به 
رغم موافقان زیادی که همچنان دارد، دوباره مطرح نشود. زیرا اسقاط 
نشدن خودروی فرسوده معنایی جز آلودگی بیشــتر ندارد. در واقع با 
اجرای چنین طرحی میلیون ها خودروی فرسوده در تردد خواهند بود 
که این مورد آلودگی هوا را تشدید می کند. درحالی که کالن شهرها درگیر 
آالینده های ناشی از صنایع هســتند این معضل هم افزوده می شود.

وی اظهار می کند: همچنین بســیاری از این خودروها مصرف سوخت 
باالیی دارند درصورتی که به دلیل مصرف ســوخت باال و غیر استاندارد 
بودن، آلودگی شدیدی را موجب می شود. به عالوه تعطیلی مراکز اسقاط 
خودرو، بیکاری فعاالن مرتبط از دیگر عواقــب اجرای چنین الیحه ای 
خواهد بود.این کارشناس خاطرنشان می کند: بر این اساس از هر طرف 
که این الیحه دیده و بررسی شود با معایب و نواقصی روبه رو است که 
اگر اجرایی می شد و یا در آینده تصمیم بر عملیاتی شدن آن گرفته شود 

نمی توان از این ایرادات چشم پوشی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: به دلیــل اهمیت شــرکت های دانش بنیان 
و فناور، امســال شاهد رشــد چهار برابری پرداخت 
تسهیالت به این شرکت ها از طریق تبصره ۱۶ و تبصره 
۱۸ در استان هستیم.امیر رضا نقش افزود: با توجه 
به توانمندی اســتان اصفهان در عرصه دانش بنیان، 
در این دوره از فعالیت مدیریت اســتان تالش شده 
است روز به روز شــرایطی فراهم شود تا شاهد رشد 
و توسعه شــرکت های دانش بنیان و فناور در استان 

باشیم.وی در رویداد ملی »تا ثریا« در شهرک علمی 
و تحقیقاتــی اصفهان، افزود: یکــی از چالش های 
شرکت های دانش بنیان، تامین مالی است و نگاه 
ما برای حل این چالش، گره نزدن آن به تســهیالت 
بانکی و استفاده از روش های تامین مالی مختلف 
اســت.نقش ادامه داد: به دنبال تدوین روش هایی 
هستیم که به تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
و فناور کمک کند.معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار اصفهان  با بیان اینکه امروز چالش هایی 
در کشــور وجود دارد که تنها به دســت سرمایه های 
انسانی موجود قابل حل است، اظهار کرد: در فناوری 
ارزش آفریــن، جامعه محور بــودن و خدمت آن به 
جامعه اهمیت دارد و حرکت فناوری به ســمت نیاز 

بازار اتفاق خوبی اســت که امروز شــاهد هستیم.
وی، شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را سرآمد 
زیست بوم فناوری کشور دانســت و گفت: در تالش 
هستیم با احصای مشکالت شرکت های دانش بنیان 
و فناور برای آن ها گام برداریم.احسان یزدیان، معاون 
توسعه فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
نیز در ایــن رویداد گفت: یکــی از موتورهای محرکه 
فضای کارآفرینی و فناوری کشــور، سرمایه گذاری 
در شرکت های دانش بنیان و فناور است.وی افزود: 
شبکه سازی و تسهیل حضور سرمایه گذاران یکی از 
وظایف شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است و به 
همین دلیل اقدامات مختلفی در راستای تسهیل و 

توسعه سرمایه گذاری انجام می شود.

معاون استاندار:

اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان در اصفهان 4 برابر شد

خبر روز

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اصفهان:

امید است تجربه تلخ گتوند در سد چم شیر تکرار نشود
دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان با اشاره به ویژگی های سازند گچساران 
و محل تاسیس سد چمشیر، گفت: محیط این سازند ناپایدار بوده و احتمال زمین لرزه های کوچک و 
بزرگ در آن وجود دارد. امید است تجربه تلخ گتوند در این منطقه تکرار نشود.علی خان نصر اصفهانی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص سد »چم شیر« اظهار کرد: سدها سازه های آبی مهمی هستند که در 
نواحی خشک و نیمه خشک برای مدیریت آب های سطحی احداث می شود. اما با احداث این سازه ها، 
زمین های اطراف، زیر آب می رود که منجر به از بین رفتن سازه های تاریخی و بخشی از طبیعت می شود.

وی افزود: این سازه ارتباط تنگاتنگی با شــرایط زمین شناسی که بر روی آن ساخته می شود، داشته و 
انتخاب نوع سد با توجه به این شرایط انجام می شود که در مطالعات پیش از ساخت، همه مواردی که 
مربوط به سطح برخورد سد با زمین است بررسی و کنترل می شــود. بنابراین تا جایی که می توان باید 
از سدسازی پرهیز کرد زیرا توقف حرکت آب بر روی ســطح زمین منجر به توقف تغذیه منابع آب زیر 

زمینی می شود.

سدسازی در منطقه گچساران بسیار پرخطر است
دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان با تاکید براینکه سدسازی محیط 
طبیعی منطقه را نیز بر هم می زند، گفت: در منطقه گچساران جنگل های بلوط، طبیعت بکر زاگرس و 
بناهای تاریخی وجود دارد که سدسازی در این منطقه را به امری بسیار پرخطر و آسیب زا تبدیل کرده 
است.نصر اصفهانی با اشاره به اینکه سد چم شیر بر روی رودخانه زهره در جنوب شرقی دو گنبدان 
گچساران طراحی شده است، اضافه کرد: این سد روی تشکیالت زمین شناسی فارس قرار می گیرد 
که سازندهای زمین شناسی از جمله گچساران در آن قرار دارد. حضور بخش های زیادی از کانی ها 

و سنگ های تبخیری از جمله مهم ترین ویژگی های این سازند است.

ساخت سد چم شیر منجر به تخریب سازند زمین شناسی گچساران می شود
وی ادامه داد: طراحی یک سد بر این سازند، تهدیداتی به دنبال دارد و منجر به تخریب و فرسایش 
سازند زمین شناسی گچساران می شود، بنابراین باید آینده نگری در ساخت سازه های این منطقه 
در نظر گرفته شود. کانی های خاصی از جمله سولفات کلسیم آب دار و بدون آب و نمک به صورت 
نمک طعام و مشابه آن در این سازند وجود دارد. سولفات کلسیم آبدار در جاهایی که به طور مداوم 
با آب در تماس باشد قابلیت انحالل در آب را دارد.دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان گفت: در مکان هایی که این کانی ها گسترش زیادی داشته و الیه ضخیمی از آن وجود 
داشــته باشــد، غارهای انحاللی بزرگی به وجود می آورد که می توان آن را با فرآیند کارستی شدن 
)پدیده انحالل نامنظم توده سنگ های کربناته )معموال آهک و دولومیت( است که منجر به ایجاد 
شکاف ها و غارهایی بر روی سطح و در دل کوهستان ها و همچنین در الیه های زیرین زمین شده و 
ساختاری ناپایدار را طی سالیان تشکیل می دهد( در سنگ های کربناتی و دولومیتی مقایسه کرد.

نصر اصفهانی اضافه کرد: از لحاظ زیســت محیطی هر ســدی که منجر به توقف آب بر روی سازند 
گچساران و تشکیالت زمین شناسی فارس شود با توجه به حضور طبقات انحالل پذیر در این منطقه 
باعث می شود آب موجود در مخزن سد به دلیل ارتباط نزدیک که با سنگ های سازنده دارد و باال رفتن 

میزان انحالل کیفیت آب تغییر کرده و شاهد باال رفتن درجه سختی آب و شور شدن آن هستیم.

امید است تجربه تلخ گتوند در این منطقه تکرار نشود
دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: یکی از تجارب ناموفق سدسازی در 
ایران، گتوند است که بیش از ۹۰ کیلومتر از سازند منطقه را احاطه کرده و مقادیر زیادی نمک در آب حل شد 
و پس از آبگیری کیفیت آب را به شدت تهدید کرد. اگر سد در مکانی که سنگ های تبخیری در آن وجود 
دارد ساخته شود این سنگ ها به عنوان تهدیدی برای سد شناخته می شود. بنابراین باید توجه ویژه ای به 

حضور این سنگ ها در محل احداث سد شود.

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان:دیدگاه

فرصتی فوق العاده برای بازار صادراتی ایران به روسیه باز شده است
استاندار اصفهان با بیان اینکه فرصتی فوق العاده پیش روی بازار صادراتی ایران به سوی روسیه باز شده است، گفت: بایستی اصفهان را به عنوان الگویی موفق 
در کشور در زمینه صادرات به روسیه تبدیل کنیم.سیدرضا مرتضوی در جلســه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در استانداری افزود: فرصتی 
فوق العاده پیش روی بازار صادراتی ایران به سوی روسیه باز شده، اما بســتگی به همت ما دارد که چگونه از امکانات و بضاعت های کشور جهت این رسیدن به 
این راهبرد اساسی استفاده کنیم.وی ادامه داد: بایستی بتوانیم سهم قابل توجهی از درخواست و نیاز کشور روسیه را پاسخ دهیم و توسعه صادرات به عنوان یک 
الگوی جدی دنبال شود.استاندار اصفهان اظهار کرد: مدت ها قبل با سفر هیئت روسیه به اصفهان مذاکرات ما آغاز و گام بعدی در سفر هیئت تجاری_سیاسی 
اصفهان به ۲ استان مسکو و سن پترزبورگ برداشته شد تا شاهد توسعه مبادالت و تجارت از اصفهان به کشور روسیه باشیم.وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه بهار 
سال آینده میزبان تجار و بازرگانان مسکو و سن پترزبورگ خواهیم بود تا ارتباط میان اصفهان و روسیه قوام یابد و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کنیم.مرتضوی 
افزود: جلسه ای با مدیران و مسئوالن سازمان توسعه تجارت در حوزه توسعه بازار در روسیه داشتیم که در آن نشست مقرر شد تعدادی از محصوالت کلیدی مورد 

نیاز روسیه را معرفی کنند تا برای تامین و صادرات آنها میز تخصصی در اصفهان تشکیل دهیم.

برنج ایرانی برای روس ها 
فرستاده شد؛ مردم دیگر 

برنج نمی خرند؟
رییس اتحادیه برنج فروشان بابل خاطر 
نشــان کرد: تعدادی از تجــار خصولتی  
برای تحریک بازار سخن از صادرات برنج 
ایرانی را مطرح می کنند که این موضوع 
بسیار محدود است، به طوری که در حد 
۲ تــا ۳ کانتینر برنج های کیفی شــمال 
کشــور از ایران به روســیه رفت؛ اما این 
موضوع هم نتوانست تبلیغی شود که بازار 

تحریک شود.

وز عکس ر

رشد 16 درصدی صادرات 
گمرکات استان اصفهان

مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهــان گفت: 
صادرات گمرکات اســتان در ۹ ماهه ۱۴۰۱ در 
مقایســه با مدت مشابه ســال قبل، از لحاظ 
وزنی ۱۰ درصد و حیث ارزش ۱۶ درصد رشــد 
داشته است.رسول کوهســتانی پزوه در این 
خصوص اظهار داشــت: صــادرات گمرکات 
اســتان اصفهان  در ۹ ماهــه ۱۴۰۱ به میزان 
یک میلیــون و ۷۴۹ هزار تــن کاال با ارزش 
یک میلیــارد و ۱۴۴ میلیــون و ۹۰۹ هزار دالر 
بوده  که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
از لحاظ وزنــی ۱۰ درصد و حیــث  ارزش ۱۶ 
درصد رشد داشته است.وی، اقالم صادراتی 
گمرکات اســتان اصفهــان را ۷۵۳ نوع کاال 
برشــمرد و در خصــوص عمــده محصوالت 
صادراتــی در ۹  ماهه ســال  ۱۴۰۱ بیان کرد: 
چدن آهن و فوالد ۴۶۴ میلیون دالر با سهم ۴۱ 
درصد، محصوالت پتروشــیمی ۱۷۴ میلیون 
دالر با ســهم ۱۵ درصد، محصوالت لبنی ۹۳ 
میلیون دالر با سهم ۸ درصد، فرش ماشینی 
و دســتباف ۹۱ میلیون دالر با ســهم ۸ درصد 
محصــوالت از آهــن و چــدن  ۸۵  میلیون 
 دالر با ســهم ۷ درصد و را بــه خود اختصاص 
داده اند.مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان، 
تعداد کشــورهای هدف صــادرات از طریق 
گمرکات اســتان اصفهان ۸۹ کشور برشمرد،  
تصریح کرد: در این مــدت ارزش صادرات به 
عراق ۴۶۱ میلیــون دالر و بار شــد ۱۲ درصد، 
پاکستان  ۱۹۱  میلیون دالر با رشد ۴۷ درصد، 
ترکیه  ۱۲۲ میلیــون دالر ۱۴۸ درصد رشــد، 
افغانستان ۷۵ میلیون دالر ۳۳ درصد کاهش  
و ارمنستان ۵۵ میلیون دالر و رشد ۹۹ درصد 
بوده است.وی با اشــاره به ۵ مبادی گمرکی  
صادراتی اســتان اصفهان گفت: یک میلیارد 
و ۱۴۵ میلیون  دالر صادرات گمرکات اســتان 
اصفهان  طی ۹ ماهــه ۱۴۰۱ از طریق؛ گمرک 
اصفهان ۶۲۱ میلیون دالر، گمرک کاشان ۳۱۷ 
میلیون دالر، گمــرک اختصاصی ذوب آهن 
۱۵۱ میلیون دالر، گمرک اختصاصی مجتمع 
فوالد مبارکه ۴۸ میلیون دالر و گمرک تجاری  
فرودگاه شهید بهشتی ۸ میلیون دالر، انجام 

شده است.
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مفاد آراء
10/36  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت 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 ســند 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 11576 - 1401/09/19 هيات سوم آقای حسن مؤذنی آفارانی 
به شناســنامه شــماره 2  کدملي 1290139520 صادره خمينی شــهر  فرزند تقی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان تجاری و اداری  به مساحت 77/23 متر مربع  پالک شماره  
244 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08

م الف: 1425672  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

10/37 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1401 و  /08 /08 140160302023000698 مــورخ  بــر رای شــماره  برا
140160302023000765 مــورخ 1401/08/29  هيات اول موضــوع 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  حسين نصير 
هرندی فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 625 صادره از اصفهان در دو دانگ مشاع از  
ششدانگ و خيراله قاتحی پيکانی فرزند حسينعلی بشماره شناسنامه 72269 صادره از 
اصفهان در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 149/17 متر مربع 
مفروزی از پالک 1612 اصلی واقع در بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 

محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است د رصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08

م الف: 1425863 حسين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

فقدان سند مالکیت
10/38 شــماره نامه: 140185602015002997- 1401/10/04 نظر به اينکه آقای 
فرشــاد عبداله پور فرزند منصور به وکالت از طرف آقای فيــروز فالحی فرزند ميرزا  به 
استناد 2 برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضاء شــهود رسما گواهی شده، مدعی 

است که ســند مالکيت ششــدانگ يکبابخانه پالک 1578 فرعی از 582- اصلی واقع 
در فوالد شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و ســند مالکيت به شــماره 
چاپی 443884 سری ج سال 98 صادر و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده 
و به علت جابجايی مفقود شده اســت. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده، طبــق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود 
 که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا 
در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســليم خواهد کرد.  ضمنا به موجب ســند رهنی 
شماره 46148 مورخ 1399/06/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 197 شهر فوالدشهر 
استان اصفهان تمامت ششــدانگ پالک مزبور نزد بانک ملی مرکزی شعبه فوالدشهر 
 در قبال مبلغ 1/730/932/071  ريــال به مدت 180 ماه در رهن قرار گرفته اســت. 
 م الف: 1431791 مصطفی شمســی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر

) لنجان (

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان: ُکندی اینترنت و نبود گردشگر، بازار صنایع دستی اصفهان را کساد کرده است؛

روزگار ناخوش هنِر دسِت اصفهان

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان گفت: از اول مهر امسال به دلیل شرایط ناشی 
از ناآرامی ها، ُکندی اینترنت و نبود گردشــگر، با معضل بزرگی در بازار 

فروش محصوالت صنایع دستی استان روبه رو شده ایم.
نورا... عبدللهی در گفت و گو با ایرنا افزود: بسته شدن فضای مجازی 
تاثیر زیادی بر فروش صنایع دستی گذاشته است زیرا اکثر فعاالن این 
عرصه چه کسانی که فروشگاه دارند و چه کسانی که در قالب مشاغل 
خانگی فعالیت می کنند، به دلیل کند شــدن ســایت های اینترنتی و 
بسته شــدن پلتفرم های فضای مجازی، با مشکل فرش محصوالت 

خود مواجه شدند.
وی خاطرنشان کرد: فروش صنایع دستی در دوران کرونا از نصف هم 
کمتر شد اما پس از پشت سر گذاشتن دوران همه گیری کرونا، شرایط 
برای هنرمندان این عرصه تا حدی امیدوارکننده بود که دوباره با توجه 

به شرایط پیش آمده، به سر خانه اول برگشتیم.
عبداللهی با بیان اینکه هنوز برآوردی از میزان خسارت  وارد شده در سه 

ماهه اخیر برآورد نشده اســت، گفت: در زمان حاضر وضعیت صنایع 
دستی اصفهان مطلوب نیســت زیرا رابطه صنایع دستی و گردشگری 
مثل ماهی و آب است و وقتی گردشــگری در کار نباشد، به طور قطع 

فروش صنایع دستی هم با مشکل مواجه می شود.
وی افزود: بررسی های میدانی نشان می دهد که از نوروز ۱۴۰۰ بعد از 
همه گیری کرونا، روند صادرات و فروش صنایع دستی شرایط بهتری 
یافته اما بسته شدن فضای مجازی و نبود گردشگر، دوباره مشکالت 

هنرمندان صنایع دستی را تشدید کرده است.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اصفهان یادآور شد: هر روز هنرمندانی که به دلیل شرایط پیش 

آمده، دچار بحران شده اند، به ما مراجعه می کنند.
عبداللهی افزود: وام هایی که برای حمایت در این شرایط به هنرمندان 
اختصاص داده می شود به دلیل نبود بازار فروش نیز دردی از دردهای 

آنها را درمان نمی کند.
وی گفت: مشــکالت هنرمندان صنایع دستی زیاد است و گرفتن وام 

برای آنها مثل یک راهکار اســت و مشــکلی از بار مشــکالت آنها حل 
نمی کند.

اصفهان بعد از جیپور هند، عنوان دومین شــهر جهانی صنایع دستی 
را در دنیا دارد.

از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی شــده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط 
به ایــران و از ایــن تعداد ۱۹۸ رشــته مربــوط به اســتان تاریخی و 
 هنرپرور اصفهان اســت.تاکنون ۹۰ هزار نفر در این بخش ساماندهی

 شده اند.
استان اصفهان از لحاظ حجم ۶۰ درصد تولید صنایع دستی کشور را به 
خود اختصاص داده که از جمله این رشــته ها زری دوزی، قلمکاری، 
ترمه و نقــره کاری، تذهیب و تحریر انواع کتــاب، قطعات نگارگری و 
نقاشی اســت و در خاتم کاری، میناکاری، منبت و قلمزنی روی انواع 

فلزات، شهرت جهانی دارد.
امروزه از ۱۹۶ محصول صنایع دســتی ایران حدود ۳۵ هنر، بیشــتر 

باقی نمانده است.

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

 تاسیسات گردشگری، از ظرفیت انرژی خورشیدی
 استفاده کنند

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان گفت: شهر کاشان ساالنه بیش 
از ۳۰۰ روز  آفتابی دارد که موقعیت مناسبی است تا تاسیسات گردشگری از حیث صرفه جویی، ارتقای 
ایمنی و نیز کاهش آلودگی ها از ظرفیت انرژی خورشــیدی بهره مند شوند.احمد دانایی نیا در نشست 
تخصصی ظرفیت های انرژی خورشیدی در تاسیسات گردشگری کاشان،اظهار کرد: انرژی خورشیدی 
عالوه بر پاک و بکر بودن می تواند برای تاسیسات گردشگری منبع درآمد مناسبی نیز باشد.وی افزود: 
استفاده از انرژی خورشیدی در فضاهای گردشگری نسبت به انرژی های زوال پذیر مقرون به صرفه است 
ضمن اینکه می تواند منبع درآمدی نیز برای مالکان مکان های گردشگری و بوم گردی باشد.به گزارش 
ایسنا، رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان، تصریح کرد: همزمان 
با مرمت و احیای بازار بزرگ کاشان، ضمن برنامه ریزی برای کاهش مخاطرات این فضای تاریخی، باید 
برای به استفاده از ظرفیت های انرژی خورشیدی هم نگاه جدی داشت. دانایی نیا گفت: در سفر استاندار 
اصفهان با مشارکت میراث فرهنگی و ستاد بازآفرینی شهری، مبلغ ١۵٠ میلیارد ریال برای مرمت بخشی 
از بازار تاریخی کاشان پیش بینی شده است که باید از این فرصت برای مرمت، ساماندهی و بهره مندی 
از ظرفیت های انرژی خورشیدی متناسب با بافت تاریخی بازار استفاده کرد. همچنین رییس اداره برق 
کاشان افزود: مصرف انرژی کشور بیش از ۵ برابر باالتر از میانگین جهانی است و سوخت های تجدیدپذیر 
از جمله ظرفیت انرژی خورشیدی در تاسیسات گردشگری به مدیریت استفاده از سوخت های فسیلی 
کمک خواهد شد. شاپور حدادی پور تصریح کرد: وزارت نیرو با توجه به شرایط موجود برنامه ریزی کرده 
است که  برای تولید  ۱۰ هزار مگا وات انرژی تجدیدپذیر در چند سال آینده بستر سازی کند. وی تاکید کرد: 
شهرستان های کاشان، خورو بیابانک و آران و بیدگل بیشترین سهم بهره مندی از سامانه های خورشیدی 
در استان اصفهان را دارند که کاشان ظرفیت بیش از دوبرابری نسبت به شهرستان خورو بیابانک دارد.  
حدادی پور افزود: سامانه های انرژی خورشیدی در ١۴ مدرسه شهرستان کاشان راه اندازی شده است و 
شرکت مجری طرح، با قراردادهای ٢٠ ساله، تاسیسات خورشیدی را نصب می کند و برق تولید شده پس 

از ورود به سامانه توزیع، توسط اداره برق به قیمت مناسب خریداری می شود.
 

فرماندار اردستان:

استعداد گردشگری در اردستان وجود دارد
فرماندار شهرستان اردستان گفت: امسال در اردستان می خواهیم نوروز کمی متفاوت تر از سال های 
گذشته شود چراکه اصالت فرهنگی گردشگری در اردســتان وجود دارد و باید به آن توجه کرد.سید 
محمد هادی احمدی طبا در ستاد تسهیل خدمات سفر شهرستان، اظهار داشت: اصلی ترین موضوعی 
که در شهرستان اردستان می خواهیم داشته باشیم گردشگری است چرا که هم صنعت پاکی بوده و 
همچنین سرمایه خوبی را هم به همراه دارد و باعث رشد و پیشرفت زیرساخت ها می شود.وی افزود: 
گردشگری برای اردســتان عالوه بر مزایای خوب، معایبی هم دارد و اصلی ترین عیب آن این است 
که ما زیرساخت فرهنگی درستی در شهرستان نداریم یعنی به جای اینکه ما از حوزه فرهنگ بر روی 
گردشگر تاثیرگذار باشیم گردشگری بر روی فرهنگ ما تاثیر گذار است.فرماندار اردستان ضمن تاکید بر 
داشتن یک برنامه مدون برای حوزه گردشگری، بیان کرد: ما هنوز تفسیر درستی از گردشگری در کشور 
نداریم و گردشگری فقط مالی است ولی گردشگری اساسا در اولویت اول اصالت فرهنگی است و در 
اولویت های بعدی بحث اقتصادی و مالی قرار دارد که خوشبختانه اصالت فرهنگی در اردستان وجود 
دارد؛ اما باید به آن توجه کرد.احمدی طبا ادامه داد: امسال در اردستان می خواهیم نوروز کمی متفاوت 
شود و دیدگاه ما این است که سه بازارچه در شهرهای اردســتان، زواره و مهاباد برای نوروز برپا شود 
همچنین از مجموعه باغ بانوان پردیسان بازدید انجام شده و این یک فضای مناسبی برای برگزاری 

نمایشگاه ویژه نوروز است که مورد بازدید مسافران هم قرار می گیرد.

اخبار

استان اصفهان از لحاظ حجم ۶۰ درصد تولید صنایع 
دستی کشور را به خود اختصاص داده که از جمله 
این رشته ها زری دوزی، قلمکاری، ترمه و نقره کاری، 
تذهیب و تحریر انواع کتاب، قطعات نگارگری و نقاشی 

است 

دنیای اقتصاد نوشت: به گفته رییس جامعه هتلداران یزد شرایط شکل گرفته باعث شده هتلداران نتوانند سختگیری های گذشته را درباره تورها داشته باشند. وی 
می افزاید: متاسفانه ما برای اینکه بتوانیم مشتریان خود را نگه داریم ناچاریم شرایط را برای آن ها سهل بگیریم و رفتاری که در گذشته با آن ها داشتیم را تغییر دهیم.

تعطیالت سال نوی میالدی از راه رسیده و بسیاری از مردم در سراسر جهان این روزها به مقاصدی که ماه ها پیش رزرو کرده بودند، سفر کرده اند.ایران هم یکی از 
گزینه های سفر اروپایی ها بود و گروهی از آن ها در نظر داشتند به شهرهای گردشگرپذیر و تاریخی کشورمان نظیر یزد و کرمان سفر کنند. این در حالی است که به گفته 
رؤسای جامعه هتلداران یزد و کرمان هر دو استان با کاهش قابل توجه توریست خارجی و داخلی مواجه هستند و بخش قابل توجه تورهای رزرو شده هم لغو شده اند.

سیدامیر ناصرالدین طباطبایی، رییس جامعه هتلداران یزد در این باره می گوید: عمده تورهایی که برای ژانویه و سال نوی میالدی قرار بود در یزد برگزار شود، لغو شده 
است.وی، نرخ ۸۰ درصد را برای لغو این تورها عنوان کرده و درباره تورهایی که همچنان پابرجا هستند، توضیح می دهد: در حد چند تور همچنان لغو نشده که ممکن 
است آن ها هم در لحظه آخر وارد ایران نشوند کما اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم دو تور با وجود عدم اعالم کنسلی وارد ایران نشدند.به گفته رییس جامعه هتلداران 
یزد، شرایط شکل گرفته باعث شده هتلداران نتوانند سختگیری های گذشته را درباره تورها داشته باشند. وی می افزاید: متاسفانه ما برای اینکه بتوانیم مشتریان 
خود را نگه داریم ناچاریم شرایط رابرای آن ها سهل بگیریم و رفتاری که در گذشته با آن ها داشتیم را تغییر دهیم.وی درباره دالیل لغو این تورها مقوله ایران هراسی را 
مهم ترین عامل می داند و توضیح می دهد: مشکالتی که برای برخی گردشگران در کشورمان پیش می آید باعث شده به تصویر بازار گردشگری لطمه وارد شود از این 

روست که مهم ترین عامل در عدم استقبال توریست های خارجی به مقوله ایران هراسی برمی گردد و مسئوالن باید برای آن چاره ای بیندیشند.

با بارش برف در مناطق کوهستانی عربستان، مقامات گردشگری این کشور در فکر ایجاد پیست اسکی در فاصله ۸۰۰ کیلومتری تا شهر مدینه برای جذب گردشگران 
هستند. به گزارش ایسنا به نقل از عربین بیزنس، فصل برف در عربستان سعودی با بارش های سرد زمستانی که کوهستان های الوز در استان تبوک را در بر گرفت، 
آغاز شده است و گردشگران از سراسر منطقه و همچنین ساکنان این کشــور را برای دیدن کوه های سفیدپوش به خود جذب کرده است. کوه های الوز در منطقه 
شمالی عربستان سعودی و در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر و با ۱۲ ساعت رانندگی از جده فاصله دارد. سخنگوی مرکز ملی هواشناسی منطقه شمال عربستان گفت: بارش 
برف در منطقه شمالی کشور به ویژه کوه های الوز و مناطق مجاور آن به دو عامل اصلی عمق و حرکت فرورفتگی های قطبی و وجود رطوبت مناسب بستگی دارد. 
بارش برف در نواحی شمال غربی الکان و کوه الوز غیرمعمول نیست، با این حال، برف به ندرت به جنوب استان تبوک، جایی که کوه های حّره قرار دارند، می رسد.

عربستان قصد دارد گردشگری کوهستان را با یک پیست اسکی در شمال غرب کشور متحول کند و پروژه شهر بزرگ و بلندپروازانه »نئوم« نیز شامل شامل پیست 
اسکی خواهد بود که قرار است تا سال ۲۰۲۶ ساخته شود و در سال ۲۰۲۹ میزبان بازی های زمستانی آسیایی خواهد بود. مقام های عربستان سعودی قصد دارند 
با کمک »راهبرد گردشگری ملی«  ساالنه ۱۰۰ میلیون گردشگر را تا پایان این دهه به کشورشان جذب کنند. یکی دیگر از اهداف این پروژه ایجاد مشارکت ۱۰درصدی 

صنعت گردشگری در تولیدات ناخالص داخلی این کشور است که از نظر اقتصادی به درآمد ناشی از فروش نفت متکی است.

سهم ایران از گردشگران ژانویه؛ هیچ!

عربستان برای گردشگران پیست اسکی می سازد

درحالی که معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی 
به تازگی از بازنگری حریم و عرصه  میراثی شوش 
سخن گفته است، باستان شناسان در کاوش های 
تازه در چهارراهی در شهر شوش، بقایای یک کوره 
ذوب فلز، دو سکه اشکانی و یک سرپیکان مفرغی 

را کشف کرده اند.
به گزارش ایســنا، گمانه زنی باستان شناســان در 
تقاطع ورودی چهار راه شهر شوش به آشکار شدن 
آثاری از جمله  بقایای یکپارچه یک کوره ذوب فلز 
منجر شد که با توجه به نتایج کاوش های سال های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در نزدیکــی این محدوده، می توان 
این کوره ذوب فلز را به اواخر دوران تاریخی یا اوایل 

سده های نخست اسالم متعلق دانست.
مهدی امیدفر، سرپرســت هیئت باستان شناسی 
شــوش درباره این یافته جدید گفت: شوش یکی 
از مهم تریــن محوطه های باســتانی جنوب غربی 
آسیاست که در شمال دشــت خوزستان قرار دارد. 
این محوطه منحصربه فرد، از پشته های متعددی 
تشــکیل شــده که تپه های آکروپل، آپادانا، شهر 
شاهی و محدوده شــهر صنعتگران، از مهم ترین 

قسمت های آن به شمار می آیند.
این باستان شناس یادآور شد: به دنبال کاوش های 
باستان شناسان انگلیســی و فرانسوی در شوش، 
اســتقرار جوامع انســانی در این محوطــه از نیمه 

دوم هزاره پنجم پیش  از میالد آغاز شــده و تقریبا 
به طور پیوســته تا ســده های میانه اسالمی ادامه 

داشته است.
امیدفــر ادامــه داد: بــا پایــان حضــور هیئــت 
باستان شناســی فرانســوی و همزمان با انقالب 
اسالمی در ایران، پژوهش های باستان شناسی در 
شوش با وقفه ای طوالنی روبه رو شد. از آن پس، 
کاوش های محدود انجام شده توسط هیئت های 
ایرانی در محوطه باستانی شوش، بیشتر با ماهیت 
نجات بخشی صورت گرفت که گمانه زنی در تقاطع 
چهارراه ورودی شهر شــوش در منتهی الیه شرقی 

شهر صنعتگران نیز از آن جمله به شمار می رود.
سرپرست هیئت باستان شناسی شوش همچنین 
گفــت: از پروژه های عمرانی چالش برانگیز شــهر 
شوش در دهه گذشته، برچیدن ســازه پل روگذر 
محــور ترانزیت اهــواز- اندیمشــک بــه منظور 
ایجاد مســیر زیرگذر بوده اســت. این پل، یکی از 
سازه های جدید در محدوده عرصه محوطه شوش 
به شــمار می آمد که برچیدن آن موجب ســازگار 
شــدن شــرایط این محدوده با ضوابــط مصوب 
 عرصه و حریم محوطه باســتانی از سوی نهادهای 

متولی شد.

 سرپرست هیئت باستان شناسی شوش خبرداد:

 کشف تازه در شوش
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اولویت های ثبت نام حج 1402 اعالم شد
ســازمان حج و زیارت شــرایط و اولویت های ثبت نام در کاروان های حج تمتع ۱۴۰۲ را اعالم کرد.به 
گزارش ایسنا، در متن پیش اطالعیه ای که سازمان حج و زیارت منتشر کرده، شرایط واجدان تشرف 
به حج تمتع ۱۴۰۲ به این شرح اعالم شده است: »این سازمان در نظر دارد در روزهای آینده و با حصول 
شرایط الزم، ثبت نام از افراد واجد شرایط تشــرف به حج تمتع ۱۴۰۲ در کاروان ها را آغاز کند. بر این 
اساس به اطالع متقاضیان محترم می رساند، بر مبنای مذاکرات مقدماتی و پیش بینی صورت گرفته و 
به حسب ظرفیت تخصیصی به جمهوری اسالمی ایران، گروه های اشاره شده در جدول زیر در اولویت 
اعزام به حج تمتع سال آتی قرار دارند. بنابراین الزم است افراد مشروحه در اولویت های دوم تا پنجم 
در صورت تمایل به تشــرف، از هم اکنون برنامه ریزی الزم را داشته و نسبت به به روزرسانی اطالعات 
خود در سامانه Reserve.haj.ir و نیز تکمیل مدارک خویش به ویژه تهیه گذرنامه دارای اعتبار اقدام 
کنند.اولویت اول جامعه هدف )مشمولین تشرف(، افرادی هستند که در کاروان های حج سال ۱۳۹۹ 
نام نویســی کرده و وجوه مربوط را واریز کرده اند، لیکن به دلیل لغو حج در آن سال موفق به تشرف 
نشدند و تاکنون نیز انصراف نداده اند. درصورت  مراجعه نکردن این افراد، برای تکمیل ظرفیت  خالی 
کاروان ها، اولویت های بعدی فراخوان خواهند شد.اولویت دوم، تمام دارندگان قبوض ودیعه گذاری 
حج تمتع تا تاریخ ۱۳85/۱۲/۲۹ هستند، که الزم است این افراد قبل از نام نویسی، با مراجعه به سامانه 
Reserve.haj.ir، نســبت به تکمیل اطالعات خود و دریافت کدرهگیری اقدام کنند.اولویت سوم، 
دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳86/۰۱/۳۱ هستند.نام نویسی از این اولویت ها 

صرفا به منظور تکمیل ظرفیت خالی در کاروان های اعالمی خواهد بود.
 

بخش پیوند آلوژن مغز استخوان در اصفهان راه اندازی شد
رییس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان الزهرا اصفهان گفت:بخش پیوند آلوژن مغز استخوان با 
6 تخت بستری دربیمارستان الزهرا راه اندازی شد.زهرا اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
در سال های گذشته بخش پیوند اتولوگ مغز استخوان در بیمارستان تک تخصصی سید الشهدا راه 
اندازی شد که در این پیوند بیمار ســلول های بنیادی را نه از یک اهدا کننده بلکه از بدن خود دریافت 
می کند.وی بیان داشت: در پیوند اتولوگ سلول های بنیادی بیمار از مغز استخوان خود بیمار خارج و 
فریز و ذخیره می شود سپس بیمار درمان با دوز باالی شیمی درمانی ویا پرتودرمانی شده و پس از درمان 
مجددا سلول های بنیادی به خون بیمار برگردانده می شود.رییس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان 
الزهرا اصفهان نیز پیوند آلوژن مغز استخوان را روندی مشابه پیوند اتولوگ خواند با این تفاوت که بیمار 
سلول های بنیادی را از یک اهدا کننده دیگر شــامل خواهر، برادر و فرد غریبه ای که بافت وی دقیقا با 
بافت بیمار همخوانی دارد، تصریح کرد: از آنجایی که پیوند آلوژن مغزاستخوان نیازمند تخصص های 
مختلفی است بنابراین از حدود ۴ سال پیش با تصمیم رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونت 
درمان در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا بسترهای الزم برای راه اندازی این بخش فراهم شد که به علت 

شیوع کرونا راه اندازی آن به تاخیر افتاد و از ماه گذشته بیماران برای درمان پذیرش شدند.
 

معاون دادستان کل کشور:

شکایتی درباره تعرض و آزار و اذیت جنسی مطرح نشده است
معاون نظارت بر امور دادسراها، ضابطان و زندان های دادستانی کل کشور با اشاره به شایعه های مطرح 
شده در راســتای آزار و اذیت برخی از زنان بازداشت شده، گفت: در اجرای دستور دادستان کل کشور 
هیئت ســه نفره به از زندان زنان قرچک بازدید کردند.به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دادستانی کل کشــور، عبدالصمد خرم آبادی در خصوص شایعه های مطرح شــده نسبت به آزار و 
اذیت برخی از زنان بازداشت شده، اظهار کرد: در اجرای دستور دادستان کل کشور هیئت سه نفره به 
سرپرستی یکی از قضات دادسرای دیوان عالی کشور در روزهای گذشته از زندان زنان قرچک بازدید 

کردند و با زندانیان به گفت وگو پرداختند.

 در مراسم معارفه مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان شد:
 اصفهان به لحاظ منابع طبیعی یک پکیج کامل است

اصفهان؛ عرصه ُپر سرمایه ای که فعال سوخته!

مراســم معارفه و تکریم مدیران جدیــد و قدیم منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با حضور مشاور 
رییس سازمان منابع طبیعی کشور و معاون برنامه ریزی این سازمان، 
برگزار و طی این مراسم، ابوطالب امینی به عنوان مدیرکل منابع طبیعی 
استان اصفهان معرفی و از زحمات محمدی و کاظمی سرپرست سابق و 
مدیرکل اسبق این اداره تقدیر شد. ابوطالب امینی پیش از این معاون 
آبخیزداری اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان بود. 
عبدالحمید محمدی از ۱۹ آبان سال جاری تاکنون سرپرستی اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان را برعهده داشت.
پیش تر محمدعلی کاظمی از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ تا آبان ســال جاری به مدت 

حدود ۲ سال مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بود.

  افزایش تولید علوفه در 50 میلیون هکتار مراتع کشور در دستور کار 
است

در این مراسم؛ مشاور رییس سازمان منابع طبیعی کشور از برنامه این 
ســازمان برای افزایش تولید علوفه در 5۰ میلیون هکتار از مراتع کشور 
خبر داد.سید حسین میرعماد با اشاره به مشکالت حفظ منابع طبیعی 
و مسائل اقتصادی اظهار داشت: وظیفه ما حفظ انفال است؛ اما برخی 
مواقع مجبور می شویم که روی منافع عالی مردم پای بگذاریم و از این 
رو وظیفه دشوار و سنگینی بر عهده داریم هر چند حفظ منابع طبیعی با 
مشارکت مردم امکان پذیر نیست.وی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور 

بدون حفظ آب و خاک اتفاق نمی افتد، خاطرنشان کرد: در کشور به رغم 
توجه به موضوع آبخیزداری بیالن آب های زیرزمینی منفی است به طوری 
که بین ۷۰ سانتی متر تا ۱.5 متر افت منابع آب های زیرزمینی داریم که 
بخشی به مدیریت مصرف و بخشی دیگر نیز به مدیریت تولید آب که یا 
همان آبخیزداری و بخش دیگر نیز به مسائل مربوط به خاک باز می گردد.

مشاور رییس و مسئول پیگیری و هماهنگی امور مدیران و استان ها در 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: به مسئله خاک در 
کشور بی توجهی شده و باید توجه داشت که اگر بخواهیم آب را حفظ کنیم 
ابتدا باید خاک را حفظ کرد.میرعماد با بیان اینکه کشور ساالنه ۱6.5 تن 
در هکتار فرسایش خاک دارد، خاطر نشان کرد: استان اصفهان نیز متاثر 
از این موضوع است که اجرای طرح های آبخیزداری باید مورد توجه باشد 
زیرا عالوه بر جلوگیری از خسارات ســیل و تغذیه منابع زیر زمینی روی 

فرسایش می تواند تاثیر گذار باشد و به بیابان زدایی بیانجامد.
وی با اشاره به اینکه کشور متاثر از کانون های بحران فرسایش بادی و آبی 
است، تاکید کرد: الزم است از خسارت ها با اجرای طرح های آبخیزداری 
جلوگیری شود زیرا بی توجهی به این مسئله ساالنه به زیر ساخت های 
اقتصادی کشور خسارت زاســت و البته اجرای همه این طرح ها بدون 
مشارکت مردم به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.مشاور رییس و مسئول 
پیگیری و هماهنگی امور مدیران و استان ها در سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال را 
در دستور کار داریم، ابراز داشت: افزایش تولید علوفه در 5۰ میلیون هکتار از 

مراتع کشور از دیگر برنامه های سازمان است زیرا با وجود کمبود آب مراتع 
ما ظرفیت تولید خوبی دارند.

  ساالنه 10 میلیون هکتار طرح آبخیزداری در کشور اجرا می شود
همچنین معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان منابع طبیعی 
کشور گفت: این سازمان در برنامه چهار ساله، اجرای ۱۰ میلیون هکتار در 
سال طرح های آبخیزداری و ابخوان داری را در دستور کار دارد.مصطفی 
جلیلی با بیان اینکه در سازمان منابع طبیعی کشور دو کالن پروژه در دستور 
کار داریم، اظهار داشت: تولید ساالنه یک میلیارد نهال جنگلی در چهار سال 
)۲5۰ میلیون اصله نهال در سال( از جمله این برنامه هاست که با اجرای 
آن بتوان بخشی از پوشش گیاهی کشور را تامین کرد.وی با اشاره به اینکه 
اکنون سرانه پوشش گیاهی کشــور ۲ هزار مترمربع برای هر فرد است، 
افزود: موضوع آبخیزداری و آبخــوان داری از دیگر برنامه های مهم این 
سازمان است که سیالب های سال های اخیر اهمیت آن را در کشور بیش از 
پیش نشان داد.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان منابع 
طبیعی کشور تصریح کرد: براساس تاکید مقام عالی وزارت، آبخیزداری 
و آبخوان داری و حفاظت از جنگل از موضوعات اصلی است و در این راستا 
ساالنه ۱۰ میلیون هکتار اجرای طرح های آبخیزداری را در کشور در برنامه 
چهار ساله در دستور کار دارد.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی 
سازمان منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه در استان اصفهان موضوعاتی 
مانند آب حائز اهمیت است، اظهار داشت: ۹۰ درصد مساحت این استان 
را عرصه های منابع طبیعی تشکیل داده و اصفهان به لحاظ منابع طبیعی 
موقعیتی خاص دارد.جلیلی ادامه داد: بخشی از این استان عرصه های 
جنگلی و مناطقی با خشکی و مشکالت آب و اقلیم درگیر است و باید در 
این راستا از بیابان زایی جلوگیری شود؛ اصفهان به لحاظ منابع طبیعی یک 
پکیج کامل است و این وظیفه اداره منابع طبیعی را برای حفظ عرصه ها 
ســنگین می کند.وی با بیان اینکه حفاظت از عرصه های طبیعی بدون 
مشارکت مردم و سایر دستگاه ها میسر نیست، تصریح کرد: با جهاد تبیین 
می توان به منابع طبیعی پایدار رســید که در برنامه هفتم توسعه نیز هم 

مباحث اقتصادی آمده و هم بر این موضوع تاکید شده است.
جلیلی با بیان اینکه تا پایان امســال یا ابتدای ســال آینده 86۰ نفر از 
طریق آزمون جذب سازمان منابع طبیعی کشور می شوند، اظهار داشت: 
این نیروهای جدید در ادارات اســتان ها و از جمله اصفهان به کار گرفته 

خواهند شد.

   لزوم توجه به کار کارشناسی و مطالعاتی در حوزه منابع طبیعی
مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
هر اقدام و پروژه ای در اســتان باید با کار کارشناسی و مطالعات انجام 
گیرد و اساس فعالیت ما نیز بر همین اصل استوار خواهد بود.ابوطالب 
امینی ادامه داد: از ســوی دیگر باید عرصه های منابــع طبیعی را مانند 
ملک شخصی خود بدانیم و دلسوزانه برای آن چاره اندیشی و کار کنیم، 

همچنین حل معضالت مراجعه کنندگان نیز باید در دستور کار باشد.

با مسئولان جامعه

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان گفت: 
درحال حاضــر ۲۷6۲ دانشــجو در زمینه های تامین 
هزینه تحصیلی، شهریه و سایر نیازها، از حمایت کمیته 
امداد اســتان اصفهان بهره مند هستند.کریم زارع در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تعداد دانشجویان 
تحت پوشش کمیته امداد، اظهار کرد: در حال حاضر 
۲۷6۲ دانشــجو در زمینه تامین هزینــه تحصیلی و 

شهریه از حمایت این نهاد بهره مند می شوند و عالوه بر 
دریافت کمک هزینه شــهریه، تسهیالت دانشجویی 
نیز دریافت می کننــد.وی با بیان اینکه آنچه ســبب 
توانمندسازی اقتصادی خانواده ها در سال های اخیر 
شده، توجه بیشتر به توانمندی سطح علمی، فرهنگی 
و فکری خانواده های تحت حمایت کمیته امداد بوده 
است، افزود: بیش از ۷۱ درصد جمعیت دانشجویان 
تحت پوشش این نهاد را دختران تشکیل می دهند و به 

لحاظ موقعیت سکونت دانشجویی ۷8 درصد از جامعه 
شهری و بیش از ۲۱ درصد از مددجویان خانواده های 
روستایی هستند.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
با توجه به رشــد علمی دانشــجویان تحت حمایت، 
خاطرنشان کرد: ۷۰ نفر از مددجویان در مقطع دکتری، 
۲۲۴ نفر کارشناســی ارشــد، ۱۹۹۴ نفر در رشته های 
مختلف کارشناسی و ۴۷۴ نفر در مقطع کاردانی در حال 

تحصیل هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد:

 بهره مندی بیش از 2700 دانشجوی اصفهانی از 
خدمات کمیته امداد

بنرهای نصب شده در 
 مجتمع رفع پلمب
 شده »مهروماه« 
خطاب به مردم 

مجتمع گردشــگری مهر و ماه که در 
روزهای گذشته پلمب شده بود حاال 
با نصب بنر از مراجعه کننده ها خواسته 

به ماندگاری شان کمک کنند.

عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان:

 فرونشست نامتقارن، خطرپذیری اصفهان را بیشتر
 کرده است

ایرنا: عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان گفت: بخش اعظمی از استان در مناطق 
آبرفتی قرار دارد که پیش تر سطح آب زیرزمینی در این مناطق باالتر بود، بنابراین ظرفیت فرونشست 
در آن بیشتر از شهرهای دیگر است و به این دلیل فرونشست نامتقارن، خطر پذیری بیشتری دارد.

بهرام نادی افزود: فرونشســت نامتقارن در ســازه های طوالنی تر مثل لوله های فاضالب، خطوط 
انتقال سوخت و تاسیسات شهری، عوارض خطرناک تری دارد و از این جهت اختالف فرونشست 
در شــهر اصفهان خطرپذیری این خطه را بیشتر کرده اســت.وی در ادامه یادآور شد: اگر زمین به 
صورت یکپارچه فرو بنشیند آسیب آنچنانی نخواهیم داشت؛ اما خطر زمانی است که زمین یکپارچه 
پایین نمی رود.به گفته نادی، فرونشست در شهر اصفهان نامتقارن است و یک جای شهر فرو می 
نشیند و جای دیگر فرونشســت وجود ندارد و این همان خطری است که در بین شهرها، اصفهان 
را خطرپذیرتر کرده اســت.عضو کارگروه فرونشست اســتان اصفهان گفت: فرونشست نامتقارن 
موجب بروز ترک یا چرخش در سازه ها شده؛ اما این اختالف فرونشست در سازه هایی که طوالنی تر 
است خطرناک تر است و از این جهت خطوط انتقال آب یا خطوط انتقال سوخت در معرض آسیب 
قرار دارند.نادی گفت: در شــهرهایی مثل تهران که قسمت اعظمی از شــهر نزدیک کوهپایه است، 
فرونشست کمتر از شهرهایی است که در دشــت قرار دارد و در آنها ضخامت آبرفت زیاد است.وی 
افزود: اینکه می گوییم شهر اصفهان با خطر بیشتر خطر فرونشست روبه روست ، به طور دقیق به این 
دلیل است که بخش اعظم این شهر روی آبرفت قرار دارد و از این رو خطر پذیرتر از شهرهای دیگر 
است.عضو کارگروه فرونشست استان اصفهان در توضیح بیشتر گفت: افت آب زیرزمینی در مناطق 
آبرفتی و جاهایی که خاک داشته باشیم ، فرونشســت را رقم می زند، بنابراین اگر هم خاک و هم 
افت آب زیرزمینی را داشته باشیم ، ظرفیت فرونشست باال خواهد بود.نادی تصریح کرد: ضخامت 
آبرفت در مناطق شهری به طور مثال در میدان نقش جهان حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ،در منطقه ای مثل 
ورزشــگاه نقش جهان، حدود ۲۰۰ متر و در منطقه ای مثل حبیب آباد حدود ۳۰۰ متر است. در این 
مناطق به ازای پایین رفتن هر متر آب زیرزمینی ، حدود یک سانتی متر در خاک های درشت دانه و 
حدود ۲ سانتی متر در خاک های ریز دانه فرونشست وجود دارد.این کارشناس ژئوتکنیک افزود: 
بنابراین اگر ضخامت آبرفت به طور مثال در منطقه ای ۱۰۰ متر باشد، مفهوم این است که در شرایط 
تحکیمی حدود یک متر ظرفیت فرونشست خواهیم داشــت؛ اما در مناطق کوهستانی یا نزدیک 
کوه که سطح آب زیرزمینی وجود ندارد یا در قسمت های جنوبی رودخانه زاینده رود یا مناطقی مثل 
شهید کشوری که به الیه سنگ برخورد می کنیم، امکان فرونشست وجود ندارد.نادی در ادامه گفت: 
برآوردها بر اســاس مدل های عددی پیش بینی فرونشست برای میدان نقش جهان ۴8 سانتی 
متر و برای منطقه حبیب آباد به طور خوش بینانه حدود یک و نیم است.وی اظهار داشت: سازمان 
نقشه برداری کشور در ســال ۹8 اعالم کرد حداکثر نرخ فرونشست با استفاده از تصایر ماهواره ای 
در دشت اصفهان اصفهان۱8.۴ سانتی متر است؛ اما سازمان زمین شناسی خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد 
۱۴۰۱ با ابزار دقیق »جی پی اس« با خطای یک میلی متر،میزان فرونشست اصفهان را ۱5 سانتی 
متر اعالم کرده که این اعداد و ارقام نگران کننده است.اصفهان تنها شهری است که فرونشست به 
دل آن نفوذ کرده و به گفته کارشناسان، این موضوع ریسک پذیری این خطه را بیشتر کرده است، 
تنها راهکار جلوگیری از پیشرفت فرونشست جاری شــدن زاینده رود و کاهش برداشت آب  های 
زیرزمینی دشت»اصفهان برخوار « می دانند؛ اتفاقی که هرچقدر به تعویق بیفتد با مشکالتی نظیر 
تهدید سازه های شهری، ساختمان ها، خطوط انتقال نیرو و ســایر موارد، جمعیت ۲ و نیم میلیون 
نفری شهر اصفهان را تهدید خواهد کرد.فرونشست، یک پدیده زیست محیطی به معنی نشست 
تدریجی و یا پایین رفتن ناگهانی سطح زمین به دلیل تراکم موارد زیرسطحی است؛ برداشت بیش 
از حد از آب های زیرزمینی ناشی از نیاز روزافزون به منابع آب که به دنبال توسعه صنعت و کشاورزی 

در اصفهان رخ داده از دالیل اصلی فرونشست به شمار می رود.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

قلمرو پلنگ ایرانی در 
استان اصفهان کجاست؟

5 آذر امســال بود که رییــس اداره حفاظت 
محیط زیست اردستان، از وجود پلنگ ایرانی 
در مناطق حفاظت شده و غیر حفاظت شده 
این شهرســتان ابراز اطمینان کرد.حســین 
اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان در این باره می گوید: موضوع 
رؤیت پلنگ در منطقه چاه ریســه اردستان 
را از نظر علمی بررســی می کنیم و زمانی که 
به اطمینان بیشــتری از حضور پلنگ در این 
ناحیه برسیم با توجه گســتردگی منطقه به 

دنبال نصب دوربین تله ای هم خواهیم بود.
وی در پاسخ به این ســوال که منطقه ای در 
اســتان اصفهان وجود دارد که بــه طور صد 
درصد وجود پلنگ در آن تایید شــده باشد، 
افزود: در پناهگاه حیات وحش عباس آباد در 
شهرستان نایین که تنوع زیستی فراوانی دارد 
جمعیت قابل توجه و زادآور از پلنگ داریم که 
بارها از این گربه ســان بزرگ فیلم برداری و 
عکس برداری شده است. پیشینه ثبت پلنگ 
در عباس آباد به ۷ سال قبل باز می گردد که با 
تالش های مداوم و برقراری امنیت و احیای 
زیستگاه و طعمه ها، خطر انقراض پلنگ در 
این ناحیه مرتفع شده اســت.اکبری گفت: 
در منطقــه قمصر و برزک نیــز با تالش های 
حفاظتی که انجام شده تصویر پلنگ در سال 
۱۴۰۰ ثبت و فیلم برداری شده که امیدواریم در 
این ناحیه نیز پلنگ را به شکل زادآور داشته 
باشیم.وی اظهار کرد: دو ماه پیش در منطقه 
شکار ممنوع کالته خور و بیابانک تصویر یک 
قالده پلنگ توسط دوربین تله ای ثبت شده 
اســت که این رویت دو احتمــال را تقویت 
می کند؛ اولین احتمال مجاورت ناحیه کالته با 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد است که در 
اثر جابه جایی پلنگ های این ناحیه در منطقه 
کالته هم پلنگ رؤیت شــده است. دومین 
احتمال این است که کوه های کالته در خور و 
بیابانک که زیستگاه مناسبی برای گونه های 
مختلف جانوری است دارای پلنگ باشد که 

این دو احتمال در حال بررسی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

تقویت اعتقادات برای مصونیت نسل جدید الزم  است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تقویت اعتقادات نسل جدید برای کاهش ناهنجاری ها و رفع سوء نگرانی ها الزم است.محمدرضا ابراهیمی 
در یادواره شهدای دانش آموز تیران و کرون، اظهارکرد: دشمن، نسل جدید به ویژه دانش آموزان  را هدف قرار داده است.وی افزود: تبیین گری و آگاهی بخشی 
در حوزه اعتقادات و دستاوردهای انقالب می تواند مانع از خسارت به جامعه و انحراف نسل جدید شــود.به گزارش ایسنا، مدیرکل آموزش و پرکرش استان 
اصفهان تصریح کرد: پیشــرفت انقالب اسالمی مایه دلسردی و تاسف دشــمن شــده و نمی خواهند این روند ادامه یابد.وی یادآورشد: دشمن برای تحقق 
هدف خود هزاران میلیارد ریال هزینه می کند تا اینکه حکومت اسالمی توســعه نیابد.ابراهیمی با بیان اینکه روشنگری بنیان گذار انقالب اسالمی راه و روش 
صحیح زندگی را تبیین کرده، اذعان کرد: انقالب اسالمی مسیر پیشرفت را نشانه گرفته و راه روشنی برای ملت دارد.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: راه شهدا را پایدار است و نسل جدید در همین مسیر مجدانه پیشرفته و با تالش و مجاهدت علمی مسیر انقالب اسالمی را توسعه می دهند.

شهرستان تیران و کرون، دارای ۳6 شهید دانش آموز است که از خانواده آنان تجلیل شد.



شمس آذر قزوین با هدایت سعید دقیقی در پایان هفته شانزدهم لیگ یک فوتبال با ۳۴ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول ایستاد و قهرمان نیم فصل لقب گرفت.
مهاجم سابق صبا و پاس که پیش از این در پست های مدیریتی وقت خود را صرف کرده بود ناگهان به عنوان یک مربی در فوتبال ایران خودی نشان داده و حاال با 
ادامه موفقیت و تداوم در کسب نتایج خوب باید جدی اش گرفت.سعید دقیقی در گفت و گویی درباره اهداف و برنامه های تیمش گفت: فصل را با قدرت شروع 
کردیم؛ اما متاسفانه با مصدومیت چند بازیکن تاثیر گذار تیم، از نظر نفرات به مشکل برخورديم، با برنامه ریزی خوب سعی کردیم از داشته یمان به بهترین نحو 
استفاده کنیم. در ادامه راه با تمرین و دنبال کردن اهداف تاکتیکی، نیم فصل را با اقتدار به پایان رساندیم. جا دارد از هواداران قزوینی و تمام کسانی که به ما کمک 
کردند تشکر کنم، امیدوارم این روند بعد از تعطیالت نیز، ادامه دار باشد و به هدف اصلی خود که صعود به لیگ برتر است، دست پیدا کنیم.دقیقی افزود: به قهرمان 
نیم فصل جام و مجوز صعود به لیگ برتر نمی دهند. هر بازی برای ما حکم فینال دارد اما خوشحالم به اهدافی که در شروع فصل ترسیم کردیم، رسیدیم.هدف ما 
گرفتن دو امتیاز از هر بازی بود که در حال حاضر از شانزده بازی موفق به کسب سی و چهار امتیاز شدیم، در واقع دو امتیاز هم از هدف مان جلوتر هستیم. به رغم 
فقر گلزنی فوتبال ایران، آمار گلزنی شاگردانم استثنایی است. در شانزده بازی، سی و پنج گل به ثمر رساندیم که این آمار فراتر از فوتبال ایران است و می توان گفت 
با فوتبال اروپا برابری می کند. اگر نگاهی به جدول لیگ داشته باشــیم، می بینیم که صدر جدول گلزنان و برترین پاسور لیگ به بازیکنان شمس آذر اختصاص 

دارد. بازیکنانی مثل اعرابی، رودکی، سرآبادانی  .

ظهور یک تیم اروپایی در لیگ یک ایران!
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بزرگ ترین باشگاه چین غروب کرد؛

 سقوط قهرمان 2 دوره لیگ قهرمانان آسیا به لیگ
 دسته دوم چین!

تیم فوتبال گوانگژو پس از کسب نتایج ضعیف با هشت قهرمانی لیگ و دو قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا، 
یک هفته مانده به پایان فصل ۲۰۲۲، به لیگ دسته دوم چین سقوط کرد.تیم فوتبال گوانگژو اورگرند پس از 
شکست چهار بر یک مقابل چانگچون یاتای در چارچوب رقابت های هفته سی وسوم سوپرلیگ فصل ۲۰۲۲، 
با سه پیروزی، هشت تساوی و بیست ودو امتیاز، در جایگاه هفدهم قرار گرفت و به لیگ دسته دوم چین 
سقوط کرد.گوانگژو که در فصل ۲۰۲۱ پس از اینکه دولت چین از باشگاه ها خواست تا برچسب های تجاری را 
از پسوند نام خود حذف کنند، اسم » اورگرند « را به ناچار حذف کرد اکنون در رده هفدهم جدول قرار دارد؛ تنها 
تیم تحریم شده هبی با ۳- امتیاز، فصل بدتری نسبت به این تیم داشته است.باشگاه گوانگژو زمانی بهترین 
تیم چین و لیگ قهرمانان آسیا به شمار می رفت و همچنان نیز یک نام بزرگ در فوتبال آسیاست؛ این باشگاه، 
شرکت امالک و مستغالت اورگرند را به عنوان بزرگ ترین ســهامدار خود حفظ می کند، گفتنی است این 
بزرگ ترین نمونه سقوط یک تیم فوتبال در کشور چین است.گوانگژو، نشان دهنده رشد عالقه به فوتبال چین 
در اوایل دهه ۲۰۱۰ بود، زیرا تنها تیمی بود که دو بار )۲۰۱۵ و ۲۰۱۳( قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد و همچنین 
اولین تیمی از چین بود که نخستین بار در جام جهانی باشگاه ها )۲۰۱۳( شرکت کرد.روبینیو، تالیسکا، پائولینیو 
و جکسون مارتینز ازجمله بازیکنان و فابیو کاپلو، فیلیپه اســکوالری و فابیو کاناوارو جزو مربیان مشهوری 
هستند که در گوانگژو حضور داشته اند؛ این تیم هشت قهرمانی )هفت قهرمانی متوالی( در سوپرلیگ چین 
به ثبت رسانده و موفق ترین تیم تاریخ است؛ اما اکنون در این برهه باید فصل ۲۰۲۳ را از لیگ دسته دوم چین 
آغاز کند.در ماه های گذشته، تیم فوتبال االهلی که مانند گوانگژو دو قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا )۲۰۱۲ 
و ۱۹۸۶( داشته و همچنین سه مرتبه در لیگ حرفه ای عربستان به دســت آورده، در کمال تعجب به لیگ 
پایین تر سقوط کرد؛ حاال نوبت به بزرگ ترین تیم چین رسید تا برای دومین بار به لیگ دسته دوم سقوط کند.

 

کمک »مسی« به »ژاوی« و بارسلونا
ابرستاره آرژانتینی با تصمیم خود به بارسلونا کمک کرد.نشریه »موندو دپورتیوو« اسپانیا خبر داد لیونل 
مسی ابرستاره آرژانتینی به تغییر تصمیم سرخیو بوســکتس کاپیتان بارسلونا تاثیر گذاشت و به نوعی 
مسی به بارسلونا و ژاوی کمک کرد.بوسکتس که به تازگی از بازی های ملی خداحافظی کرد به دنبال ترک 
بارسلونا در تابستان پیش رو و رفتن به لیگ آمریکا بود تا به همراه مسی در این لیگ بازی کند.بوسکتس، 
آخرین بازمانده نسل طالیی بارسلونا به شمار می آید. ژاوی تالش کرد تا قرارداد کاپیتان خود را برای سال 
آینده تمدید کند ولی موفق نشد.اما تصمیم مســی برای ماندن در پاریس برای سال آینده باعث شد تا 
بوسکتس هم تصمیم خود را تغییر دهد و برای تمدید قراردادش در بارسلونا رضایت دهد.بوسکتس به 
خاطر اینکه نمی توانست سال آینده در آمریکا در کنار مسی بازی کند تصمیم به ماندن در بارسلونا گرفت 

تا در زمان مناسب دوباره همبازی مسی شود.
 

مدافع سرخ ها، فسخ کرد
دالی بلیند قرارداد خود را با تیم آژاکس فسخ کرد و در آســتانه حضور در لیگ بلژیک است.به نقل از 
تلگراف، دوران حضور دالی بلیند در آژاکس آمستردام به پایان رسید. تیم فوتبال آژاکس از فسخ قرارداد 
با این بازیکن ۳۲ ساله خبر داد. بر اساس گزارش ها، باشگاه رویال آنتورپ بلژیک عالقه مند به حذف 
این بازیکن تیم ملی هلند است.آژاکس آمســتردام قرارداد دفاع چپ خود را فسخ کرد. این باشگاه 
اعالم کرد بازیکن ۳۲ ساله که در مجموع ۳۳۳ بازی برای آژاکس انجام داده و با این باشگاه ۷ عنوان 
قهرمانی لیگ را کسب کرده به پایان راه خود در آژاکس رســیده است و قراردادش فسخ شده است.

شایعات حاکی از آن است که باشــگاه رویال آنتورپ بلژیک خواهان جذب اوست. مارک فان بومل 
هلندی هدایت تیم آنتورپ را بر عهده دارد و عالقه زیادی به این بازیکن دارند.

معجزه صلح بابانوئل با هدیه ای به نام فوتبال؛

آشتی در کریسمس

در جنگ کسانی کشته می شــوند که نه همدیگر را 
می شناسند و نه می دانند چرا، اما کسانی آن را راه 
می اندازند که هم همدیگر را می شناسند و هم می دانند چرا. این نقل 
قول از یک نویســنده ناشــناس، یادآور امری مهم برای بشر است تا 

همواره آن سوی پلید و زشت جنگیدن را ببیند و تمیز دهد.
نزدیک به یک قرن پیش زمانی که نه ســالح ها به اندازه امروز مرگبار 
بودند و نه سربازان بی رحم، در جریان جنگ جهانی اول منطقه هایی 
به نام منطقه بی طرف یا »No  man's land« بسیار متعارف بودند. 
زمین هایی که هیچ کشــوری مایل به تصرف و عبــور از آن نبود. این 
مناطق، جایی که متعلق به هیچ مرزی نبود، تبدیل به میعادگاهی برای 
دیدار سربازان طرف های جنگ با یکدیگر شد. سربازانی که خسته از 
شلیک ها و زخم ها، برای دقایقی دشمن را دوست می دیدند و جانی 

تازه می کردند تا با توان بازیافته خود باز، جان بگیرند!
تری بلوم کراکر، نویســنده »آتش بس کریســمس« نوشته است: 
همه در ســنگرها هنوز فکر می کردند که جنگ ارزش جنگیدن را دارد. 
با این حال آن ها همچنان دشــمنان خود را هم نوع خود می دانستند 
 )اگرچه هموطــن نبودند( و امــروز ما دیگــر نمی توانیم ایــن کار را 

انجام دهیم.

سال ۱۹۱۴ در بحبوحه جنگ جهانی و زمانی که جنگ در خونین ترین 
حالت خود بود، اجســاد ســربازان در یکــی از مناطق بــی طرف در 
امتــداد جبهه غربی رد و بدل می شــد. جایی که امیــد برای مدت ها 
رخت بربســته و تنهــا ســرخوردگی باقی مانــده بود. بــا این حال 
حتی در دل تاریک ترین روزهــای جهانی ترین جنــگ دنیا، یکی از 
 خارق العاده ترین صحنه های تاریخ بشر رقم خورد و فوتبال، پیام آور 

صلح شد.
در طول ۲۰ مایلی جبهه غربی، سربازان آلمانی غیرمسلح شروع به باال 
رفتن از جان پناه ها و سنگرها کردند و به سمت طرف بریتانیایی رفتند 
تا با آن ها احوالپرسی کنند. این اولین گام برای رسیدن به آتش بس 
بزرگی بود که در کریســمس رخ داد. سربازان می دانستند که دشمن 
تا زمانی که ندای جنگ در آســمان جهان طنین انداز اســت دشــمن 
می ماند، اما کریسمس بهانه ای بود که طرفین برای مدت ها دنبال آن 
می گشتند. با رسیدن به زمین بی طرف، سربازان با سیگار، شکالت و 

از همه مهم تر، فوتبال خود را سرگرم کردند.
ارنی ویلیامز، ســربازی که در دســامبر ۱۹۱۴ یک جوان ۱۹ ساله بود 
درباره آن روز اســتثنایی گفته: بدون داور بازی کردیم! کسی به دنبال 
نتیجه نبود. اهمیتی نداشــت کدام تیم پیروز می شود. تنها یک غوغا 

به پا شد.
بیش از یک قرن بعد، هنوز حادثه عجیب جنگ جهانی نقل می شود. 
چرا که در تاریک ترین زمان ها، همچنان انسانیت و نجابت، الهام بخش 
بشــر بوده اند و اگرچه رهبران تنگ نظر جهان را به ســیاهی و جنگ 
کشــاندند، اما یک بازی فوتبال ســاده حداقل برای چند ســاعت، 

سربازان خسته و خشمگین را وادار به صلح و آشتی کرد.
تنها چند ساعت قبل، همین ســربازان با رگبار تالش می کردند جان 
یکدیگر را بگیرند، اما کریســمس معجزه ای بزرگ رقم زد و بابانوئل 
این بار در کیسه هدیه های خود، نه برای بچه ها بلکه برای بزرگساالن 

صلح را آورده بود.
اعجاز ورزش، اعجاز فوتبال و اعجاز انســانیت دقیقا همین جا عیان 
می شود. شاید هیچ کس درست نمی داند که در جنگ جهانی، آلمان 
برنده آن مسابقه فوتبال شد یا انگلستان. حتی مشخص نیست این 
دو تیم برای چه مدت با هم بازی کردند و این اتفاق در چند جبهه دیگر 
جنگ رخ داد. با این حال، صرف نظر از اینکه کدام کشــور پیروز شده، 
یک توپ فوتبال حداقل برای ســاعاتی باعث شــد جان انسان های 
کمتری گرفته شود و لبخند بر روی لبان سربازانی بنشیند که بی شک 
برخالف سیاستمداران، نمی دانستند چرا می کشند و کشته می شوند!

خبر روز

دلیل حضور دوباره »بردیف« در تبریز چه بود؟
سرمربی جدا شده تیم فوتبال تراکتور در دیدار این تیم مقابل مس کرمان در هفته سیزدهم لیگ برتر در 
تبریز حضور داشت.قربان بردیف، سرمربی سابق تیم تراکتور که از ابتدای فصل تا هفته یازدهم هدایت 
سرخپوشان تبریزی را بر عهده داشت، پس از جدایی از این تیم، در دیدار تراکتور و مس کرمان در هفته 
سیزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی حاضر شد و این دیدار را از نزدیک تماشا 
کرد.بردیف که در زمان اردوی تراکتوری ها در ترکیه تصمیم به جدایی از جمع سرخپوشان تبریزی گرفته 
و مستقیم به روسیه بازگشته بود، ظاهرا به دلیل قولی که به مسئوالن باشگاه تراکتور داده بود، برای 
خداحافظی از کارکنان این باشگاه و جمع کردن لوازم شخصی به تبریز بازگشته و در یک سفر یک روزه 
دیداری نیز با محمدرضا زنوزی داشته است.این مربی ترکمنستانی که گفته می شود روابط نزدیکی 
با زنوزی پیدا کرده اســت، قراردادی ۶۵۰ هزار یورویی با تراکتوری ها برای یک فصل داشت و ظاهرا 
مبلغی بیش از میزان کارکرد خود در تبریز نیز دریافت کرده بود که در گفت و گو با مدیران باشگاه تراکتور 
برای بازگرداندن مابقی پول دریافتی خود اعالم آمادگی کرده است. قربان بردیف پس از جدایی از تیم 

تراکتور هدایت تیم سوچی را در لیگ روسیه بر عهده گرفته است.
 

معادله  2 مجهولی به ضرر پرسپولیس!
یحیی گل محمدی در دو بازی اخیر تیمش ترجیح داده است از مهاجمان غیرتخصصی به جای مهدی 
عبدی و حامد پاکدل در خط حمله استفاده کند، موضوعی که نشان می دهد این مربی اصال از عملکرد 
دو مهاجم خود راضی نیست.پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل مقابل 
پیکان متوقف شد، نتیجه ای که جایگاه سرخ ها را در صدر جدول متزلزل کرد و حاال در غیاب لوکادیا و 
دیاباته، همه هواداران را از خط حمله پرسپولیس ناامید کرده است؛ اما ناامیدی از چه؟!تیم گل محمدی 
همچنان در صدر جدول است و شرایط آنقدرها هم وخیم نیست، اما با جدایی لوکادیا ظاهرا خشاب 
اسلحه گل محمدی در خط جلو، دوباره خالی از فشنگ شده است، تا حدی که حتی این مربی حاضر 
نیست از مهاجمان ایرانی اش استفاده کند و بازی بدون مهاجم تخصصی و یا حضور دانیال اسماعیلی فر 
در خط حمله را به مهدی عبدی و حامد پاکدل ترجیح می دهد، دو بازیکنی که فصل گذشته در اکثر 
مسابقات جور خط حمله پرسپولیس را کشــیدند و حتی از عبدی بعد از درخشش در آسیا به عنوان 
طارمی دوم سرخپوشان هم یاد می شد!قطعا شکی در افت فنی عبدی و پاکدل نسبت به فصل های 
گذشته نیست. دو بازیکنی که به وضوح در بازی با پیکان نیز دچار سردرگمی بودند و حتی یک موقعیت 
خطرناک نیز برای خودشان خلق نکردند، اما به نظر می رسد نیمکت نشینی زیاد و عدم اطمینان کادر 
فنی به آنها اعتمادبه نفس این بازیکنان را نیز از بین برده است. گل محمدی به درستی از اهمیت اطمینان 
دادن به بازیکنان و تمرکز آنها سخن گفته است، اما ظاهرا در عمل هیچ تالشی برای این کار نمی شود.در 
روی دیگر سکه؛ اطالعات دقیقی نیز از عملکرد عبدی و پاکدل در تمرینات پرسپولیس نیست و احتماال 

نیمکت نشین شدن این دو بازیکن رابطه مستقیم با عملکرد آنها در تمرینات دارد.

دوری چندماهه مدافع ایرانی آ.اک
میالد محمدی، مدافع ملی پوش آ.اک. آتن یونان به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران پای راست تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و باید دوران ریکاوری را پشت سر بگذارد.مدافع ایرانی تیم فوتبال آ. اک. آتن یونان 
پس از بازی برای تیم ملی در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و بازگشت به باشگاه خود، دچار مصدومیت 
شده است و از همین رو برای برطرف شدن مصدومیت جدی اش، تحت عمل جراحی قرار بگیرد و چند ماه 
از میادین دور خواهد بود.میالد محمدی با تصمیم باشگاه آ. اک در لندن زیر نظر پروفسور شیلدرز ارنست 
تحت عمل جراحی از ناحیه کشاله ران پای راست قرار گرفت و عمل او نیز موفقیت آمیز بود.اکنون نیز در 
بازگشت میالد محمدی به یونان، کادر پزشکی این باشگاه باید درخصوص مدت غیبت وی از تمرینات 
و بازی های سوپرلیگ یونان تصمیم گیری کند؛ میالد محمدی تا به اینجای فصل چهار بازی تیمش را از 

دست داده و احتماال تا زمان بازگشت به وضعیت طبیعی در چند بازی دیگر آ. اک هم غایب خواهد بود.

مستطیل سبز

سرمربی سابق سپاهان:

 تاکتیک سپاهان به تغییر 
نیاز دارد

سرمربی سابق ســپاهان گفت: سپاهان باید 
در بازی با تیم هــای صدرجدولــی متفاوت 
از تیم های قعر جدول ظاهر شــود تا شــرایط 
بهتری داشته باشد.حسین چرخابی با اشاره به 
شرایط تیم فوتبال سپاهان در دیدارهای اخیر 
خود اظهار داشت: سپاهان در دیدار مقابل نفت 
مسجد سلیمان موقعیت های گلزنی زیادی 
داشت که نتوانست گل کند و نمی توان گفت که 
بازیکنان این تیم در این بازی شانس نداشتند 
چون شــانس در فوتبال بی معناست.وی با 
اشاره به شرایط تیم نفت مسجد سلیمان ادامه 
داد: تیم نفت مسجد سلیمان با تغییرات خود 
بازی های خوبی انجام می دهد و در هفته های 
فوتبال زیبایــی از خود به نمایش گذاشــت. 
ســپاهان در این بــازی تا دقیقــه ۴۳ به گل 
دست پیدا نکرد و این موضوع باید مورد توجه 
ســرمربی این تیم قرار گیرد.سرمربی سابق 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان تصریح کرد: 
به نظرم مورایس باید برای ترکیبی که مقابل 
تیمی مثل پرسپولیس بازی می کند با تیمی که 
در انتهای جدول قرار گرفت، تفاوت قائل شود. 
مشکل سپاهان این است که سبک بازی آن با 
تیم های قوی و تیم های ضعیف یکی است و 
این موضوع باید تغییر کند چراکه نفت مسجد 
سلیمان ۹ نفر را در محل دفاع مستقر کرده بود 
و یک نفر را در خط حمله داشت.وی با اشاره به 
سبک بازی سپاهان بیان کرد: سپاهان با سه 
مهاجم و چهار هافبک خیلی راحت می توانست 
حمله کرده و گل بزند اما با توجه به سبک بازی 
این تیم، طالیی پوشــان اصفهان کمتر حمله 
می کنند و کمتر گل می زنند.چرخابی در مورد 
بازی ذوب آهن اصفهان با فوالد خوزستان بیان 
کرد: به نظر من تیــم ذوب آهن در این بازی با 
برنامه بازی کردن و اگرچه تیم ۱۰ نفر شده بود 
ولی کامال مشخص بود که باید ۵ نفر  دفاع می 
کردند و سه نفر هم جلوی دفاع دفاع کنند.وی 
اضافه کرد: نباید از تیم ۱۰ نفره انتظار داشــت 
که در خانه حریف سراپا حمله باشد و به نظر 
من ذوب آهن در اهواز با برنامه بازی کرد و یک 

امتیاز به دست آورد.

یک  پیروز شده،  اینکه کدام کشور  ز  ا نظر  صرف 
توپ فوتبال حداقل برای ساعاتی باعث شد جان 
انسان های کمتری گرفته شود و لبخند بر روی لبان 
سربازانی بنشیند که بی شک برخالف سیاستمداران، 

نمی دانستند چرا می کشند و کشته می شوند

فوتبال جهان

عکس خبر 

 هشدار به »پوگبا« بعد
 از انتشار یک عکس

پست اخیر هافبک فرانسوی تیم فوتبال 
یوونتــوس در پی انجــام اقدامی عجیب 
کاسه صبر هواداران بیانکونری را لبریز کرده 
است.گروهی از هواداران یووه در شبکه های 
اجتماعی به پوگبا هشدار بدهند. یکی از آنها 
نوشــته: »برو و تمرین کن! صبر ما دیگر 
تمام شد«. کاربری دیگر نوشته است: »اگر 
پوگبا به خاطر اســکی بازی کردن مصدوم 

شود، دیگر دیوانه می شوم«.

یک ایرانی ۳۲ ساله با هدایت تیم فوتبال اینتر اس 
اف به جام حذفی آمریکا سوژه رسانه های آمریکایی 
شده است.به گزارش »ورزش سه« اینتر اس اف یک 
تیم فوتبال آماتور که کمتر از دو سال پیش تاسیس 
شد، پس از شکســت دادن چهار حریف متوالی در 
مرحله مقدماتی، به جام آزاد ایاالت متحده - قدیمی 
ترین تورنمنت فوتبال کشــور امریــکا - راه یافت.

این بدان معناست که آنها می توانند با باشگاه های 
معروف لیگ برتر فوتبال MLS مانند LAFC روبه رو 
شوند.روز شنبه، این تیم از سانفرانسیسکو تا نوادای  
برفی حرکت کرد تا بتل بورن اف ســی را با حســاب 
پنج بر یک در زمینی یخ زده در هوای زیر صفر درجه 
شکست دهد.نکته جالب در خصوص این تیم، حضور 
یک مالک و ســرمربی ایرانی در رأس کار آن است. 

دکتر امیر دارابی، رییس و سرمربی اینتر اس اف در 
مورد این بازی می گوید: »ما حتی یک رختکن برای 
تعویض لباس هم نداشــتیم. مجبور شدیم بیرون 
لباس ها را عوض کنیم و جوراب ها و دستکش هایمان 
را با بسته های حرارتی پر کنیم.«مشابه رقابت های 
جام حذفی انگلیس، مســابقات حذفــی آمریکا 
تنها بســتری ممکن برای رقابت تیم هــای آماتور با 
باشــگاه های حرفه ای را فراهم مــی کند.دارابی ۳۰ 
ساله، امیدوار است از این مســابقات برای اعتالی 
نام تیمش استفاده کند، چرا که از زمانی که او در سال 
۲۰۲۰ از جورجیا به سانفرانسیسکو آمد، این پروژه یک 
اشتیاق شــخصی برای او بوده است: »دوست دارم 
]اینتر اس اف[ چهره بعدی فوتبال در این شهر بزرگ 
باشد. جام آزاد راهی عالی برای انجام این کار است 

زیرا ما در مقابل بهترین ها رقابت خواهیم کرد.«اما 
حضور در این مسابقات همچنین اینتر را با مخاطبان 
جدیدی آشنا می کند. همه بازی ها با شروع دور اول 
جام در ماه مارس از ESPN+ پخش خواهند شد. 
سال گذشته، ســاکرامنتو ریپابلیک، یک تیم دسته 
پایین تر، با صعودی شــگفت انگیز به فینال جام، از 
درآمد حق پخش به توسعه اســتادیوم جدید خود 
که در طول همه گیری کرونا آســیب دیده بود، روح 

بخشید.

درخشش تیم مربی ایرانی در آمریکای یخ زده
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 آغاز عملیات هرس زمستانه درختان در منطقه
 9 اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه هرس زمستانه هر سال در زمان رکود رشد و خواب 
زمستان درختان انجام می شود، گفت: این عملیات توســط چندین اکیپ متخصص و باتجربه 
با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.سیدســلمان قاضی عسگر 
اظهار کرد: عملیات هرس و بازپیرایی درختان و درختچه ها با هدف جوان سازی، فرم دهی، حذف 
شاخه های خشک و بیمار، کاهش سم پاشی و اثرات زیست محیطی سموم، فراهم آوری شرایط 
بهینه رشد و تعادل بین شــاخه و ریشــه با بهره گیری از روش های علمی در دست اقدام است.

وی افزود: به منظور ایمنی سطح تردد در معابر، کاهش آمار تصادفات و آشکارسازی المان های 
ترافیکی، شاخه های سرگیر و پوشــاننده تابلوها، تیرهای چراغ برق و سرچراغی های بوستان ها 
و معابر نیز با رعایت اصول ایمنی حذف شد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: در راستای 
مناسب سازی سیمای بصری شــهر، تداوم زیبایی فضاهای ســبز، افزایش مقاومت درختان و 
درختچه ها، هرس بیش از ۵۰ هزار اصله درخت و درختچه در ســطح منطقه در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه هرس زمستانه هر ســاله در زمان رکود رشد و خواب زمستان درختان انجام 
می شــود، افزود: این عملیات توســط چندین اکیپ متخصص و باتجربه با اعتباری بالغ بر دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.قاضی عســگر تصریح کرد: با توجه به فصل خزان 
درختان و افزایش شدید حجم ضایعات فضای ســبز به منظور حفظ آراستگی و انضباط شهری، 
روزانه بالغ بر ۱۰ تن برگ در سطح منطقه جمع آوری می شــود و به محل دپوی تولید خاک برگ 

سازمان پارک ها و فضای سبز مستقر در گلخانه جروکان انتقال می یابد.
 

مدیر منطقه یک شهرداری مطرح کرد:

لزوم استفاده از راهکارهای نوین برای رفع مشکل ترافیکی 
مرکز شهر

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: برای رفع مشکل ترافیک و معضل کمبود جای پارک در 
مرکز شهر باید به دنبال راهکارهای نوین همچون پارکینگ های اشتراکی باشیم.

میثم بکتاشیان در نشست صمیمانه با عوامل راهور محدوده منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: منطقه یک با توجه به وجود بیمارســتان ها و مراکز تجاری در مرکز شــهر، جزو پرترددترین 
مناطق شهری محسوب می شود، به طوری که همواره ترافیک سنگینی در بیشتر ساعات شبانه روز 
این منطقه وجود دارد.وی ادامه داد: نظم بخشی و تسهیل در رفت وآمد خودروها با حجم ترافیکی 

باال، تالش مضاعف نیروهای پرتالش راهور در سطح خیابان های منطقه یک را می طلبد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان افزود: برای رفع مشکل ترافیک و کمبود جای پارک در مرکز 
شهر باید به دنبال راهکارهای نوین همچون پارکینگ های اشتراکی باشیم، چراکه احداث پارکینگ 

فرآیندی زمان بر است، همچنین با محدودیت هایی متعدد در این زمینه مواجه خواهیم شد.
ســرهنگ علی بختیاری، جانشــین پلیس راهور شــهر اصفهان نیز در این جلســه، با تاکید بر 
حساسیت محدوده منطقه یک شهرداری اصفهان در حوزه ترافیک گفت: با توجه به اهمیت نظم 
بخشــی تردد در خیابان های منطقه یک، از بهترین نیروهای راهور برای این محدوده اســتفاده 
می شود و سعی شده تیمی جوان و پر تالش در شیفت های خدمتی پلیس راهور در سطح منطقه 

حضور داشته باشند.
حمید آقایی، مدیرکل امور اجرایــی معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان نیز ضمن 
قدردانی از تالش های شبانه روزی پلیس راهور در راستای نظم بخشی به ترافیک شهری گفت: در 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری همواره به دنبال اجرای پروژه های علمی در راستای رفع 
مشکالت ترافیکی شهر هستیم و به زودی اقدامات جدیدی در منطقه یک و بعضی دیگر از مناطق 

منتخب به صورت آزمایشی اجرا می کنیم.

رد اثر فرونشست بر شاهکار تاریخی اصفهان

روایت خانه ای برآمده از تاریخ

در انتهای کوچه بحرینی ها واقع در چهارباغ پایین، خانه ای 
است با دیوارهای کاه گلی مرمت شده که وجود خانه ای با 
تزئینات باشــکوه مربوط به چنددوره تاریخی را به رهگذران نوید می دهد. 
خانه تاریخی سرهنگ بخردی که به نام خانه حاج رسولی ها نیز شهرت دارد، 
یادگاری از معماری صفوی اســت که در دوره قاجار تکمیل شده و در دوره 
پهلوی اول، تغییراتی در آن انجام شــده است. در این خانه که در دوره های 
مختلف مرمت شده تزئیناتی چشم نواز از دوران زندیه نیز به چشم می خورد.

در ابتدای ورود اصحاب رسانه استان اصفهان به خانه تاریخی بخردی که 
امکان این بازدید در هفته جاری به همت اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان فراهم شــد، میان ســرایی با 
کف پوش هایی از آجر خشت ساده، آب  نمایی با پنج آب فشان و دو باغچه 
قرینه و طویل جلوه نمایی کرد که تداعی کننده خانه باغ های گذشته است. 
دیوارهای این حیاط  وســیع را عالوه ســنگ، در و پنجره های مشــبک و 
گره چینی، نقاشی های زیبا با رنگ های دل نشین، لوح های خطی پیوسته 
و گچ بری هایی به شکل کشته بری با خطوط اسلیمی و ختایی و مزین به 
رنگ  های اخرایی فراگرفته اند.مژگان محمدی، سرپرســت هتل بوتیک 
سرهنگ می گوید: »خانواده ساکن در این خانه )حاج رسولی ها( به لحاظ 
قدرت سیاسی و اقتصادی به شــدت قوی و درعین حال بسیار مردم دار و 
اصطالحًا دست به خیر بوده اند، در زمان قحطی اصفهان چاه بزرگی در خانه 

تأســیس کرده و آب منطقه را تأمین می کنند و آجرهای الزم برای مسجد 
خادمی که پیش ازاین به نام مسجد حاج رســولی ها شناخته می شده را 
تأمین کرده اند.« اما باالی پنجره ها قرقره هایی به شکل اردک، پرده هایی را 
مقابل پنجره های مشبک نگه داشته اند. محمدی دراین باره توضیح می دهد: 
اگرچه این حیاط به عنوان حیاط بیرونی، زیاد محل رفت وآمد و تردد محارم 
نبوده، اما با حضور مهمان، پرده ها آویز شده و صدایی شبیه به صدای اردک 
از آن خارج می شد و به این ترتیب اهل خانه و به ویژه بانوان از حضور مهمان 
مطلع می شدند.ازجمله لوح های موجود که بر پیشانی دیوارهای اطراف خانه 
و در زیر شیب سرها خوانده می شود، اشعاری از محتشم کاشانی است که به 
گفته محمدی، در زمان قاجار اضافه شده است.در ضلع غربی خانه به اتاق 
پستو و راه پله هایی دوگانه می رســیم که برای دسترسی به اتاق گوشواره، 
پشت بام و اتاق های فوقانی طراحی شده اند، مژگان محمدی با اشاره به اینکه 
گوشواره ها غالم نشــین یا غالم گرد بوده اند، توضیح می دهد: »در اصفهان 
اصواًل معماری به این شکل اســت که یک تاالر مرکزی دو اتاق در کنار و دو 
گوشــواره در باال بوده که دو اتاق کناری، پســتوی خانواده برای قرار دادن 
وسایل، اتاق مرکزی، نشیمن خانواده و گوشواره ها فضای غالم نشین آقا و 
خانم به صورت مجزا و شاه نشین فضای عمومی برای دیدارها و بارعام ها بوده 
است و برای عدم دسترسی غالم های آقا و خانم در این بخش، راه پله های 
مجزا از دو سمت به اتاق می رسد، این اتاق ها هیچ گونه دیدی به اتاق های 

مرکزی و نشیمن خانواده نداشته اما صدا به علت نقره  اندود بودن دیوارها 

سریع منتقل می شــود تا خدمتکاران برای وظیفه خود حاضر شوند.« در 
بخش غالم نشین، تاالری به نام شکم دریده وجود دارد که محمدی درباره 
وجه تسمیه آن می گوید: »در دوره صفوی برخی از سواره نظام، با تاخت وتاز 
به جان و مال مردم آسیب می زدند. برای مصون ماندن از این آسیب، مردم 
با ایجاد ســاباط و ســقف های قوس دار، داالن هایی را در کوچه ها ایجاد 
می کنند که سواره نظام امکان رد شدن از آن را  ندارد، اما با گذشت مدتی، برف 
و باران یا باعث ریزش سابات و یا سبب آسیب به دیوار مجاور آن می شد و 
برای حل این مشکل شــکم یا دیوار تاالر را می شــکافند و سابات را جزء 
دیوارهای داخلی مجموعه می کنند و به همین دلیل به تاالر مجاور آن تاالر 
شکم دریده می گویند.«او درباره تاالر شاه نشین نیز این طور بیان می کند: »ما 
برای مرمت این بنا چالش های زیادی داشتیم، چراکه با بنایی مواجه بودیم 
که دقیقًا موزه بود و تزیینات زیادی از دوره  های مختلف داشت. هرچند دیوار 
ساده سفید هم به علت قدمت ارزشمند محسوب می شد، اما قطاربندی ها، 
مقرنس ها و نقاشی ها، آیینه کاری و هر آنچه در یک فضای اشرافی استفاده 
می شد، در این فضا برای نمایش اشــرافیت خانواده اجراشده است. در 
فضاهای قطار بنــدِی این تاالر که فضــای خصوصی اهالــی خانه بوده، 
نقاشی های آبی بر زمینه سفید دیده می شــود که درباره زندگی روزمره آن 
زمان مثل رامش گری، آرایشگری، صحبت زن و مرد و... است، درحالی که 
در فضای شاه نشین عمومی نقاشی ها کاماًل رسمی و نمایش زندگی عمومی 
است.«سرپرست و سرمایه گذار خانه سرهنگ با بیان اینکه بخش اندرونی 
خانه، هنوز مرمت نشده و در حال حاضر تعدادی از اتباع افغان در آن ساکن 
هستند، اضافه می کند که میراث برنامه ای برای آن ندارد و ما نیز علی رغم 

درخواست موفق به خرید نشده ایم.
حوض خانه خانه ســرهنگ که از یک بخش مرکــزی و دو فضای کناری 
تشکیل شده  و با آب  نمایی  کوچک در مرکز به همراه تاق های آجرچینی با 
پوششی از رسمی  بندی ها و اشکال هندسی آراسته شده  است. محمدی 
با اشاره به اینکه آجرچینی این فضا، تنها نمونه کاربندی باز در ایران است و 
نمونه مشابهی ندارد، بیان می کند: »این معماری شاهکار، علی رغم زلزله، 
در دوره قاجــار و بمبی که در دوران جنگ در نزدیکــی منطقه اصابت کرده، 
آســیب ندیده و طی این زمان طوالنی بار کلی فضا را با قوس های خفته، 
تحمل کرده است.«محمدی ادامه می دهد: »شاه نشین اصلی مجموعه نیز 
با تزیینات آیینه کاری، مقرنس، کتیبه ها و طاقچه بلندهای زیبا، شاهکاری 
از معماری ایرانی را به نمایش گذاشته است. کتیبه سردر این شاه نشین با 
کوچک ترین گره چینی ایران با ۶ سانتی متر، نمونه نادری از هنر گره چینی را 
نشان می دهد، طاقچه بلندها در این فضا با نقاشی هایی از دوره قاجار عقاید 
صاحب خانه را نشان می دهد که ادعای اشرافیت و قدرت را با مردم داری و 
نیکوکاری توأمان داشته است.«او می گوید: »البته در این شاه نشین، تنها 
مرمت اضطراری انجام شده که برای مرمت کامل به ۳ سال زمان نیاز است.«

اما َتَرک های کوچک و بزرگ بر دیوارهای خانه سرهنگ، رد اثر فرونشست 
را بر این شاهکار تاریخی نشان می دهد، فرونشســتی که همه آن را انکار 

می کنند و ازنظر میراث تأثیری بر بناهای تاریخی نداشته است!

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با 
تاکید بر حمایت از مدل های جدید کسب وکار برای 
زنان گفت: زنان می تواننــد در مدل های اقتصادی 
خانواده محور فعالیت کنند و نقش کلیدی در پویایی 
اقتصادی جامعه و خانواده داشــته باشند، بنابراین 
شــورای اســالمی در کنار دســتگاه های حمایتی، 
تسهیل گر و حامی آن هاســت.فرزانه کالهدوزان با 
اشــاره به مدل های جدید کســب وکار برای بانوان 
و برنامه شــورای ششــم جهــت حمایــت از زنان 
اظهار کرد: دو دســته شــغل داریم که یکی از آن ها 

مشاغلی همچون مشاغل ســنتی و تولیدی است 
کــه کســب وکاری را در جامعه پیش می بــرد، اما 
برای زنــان و خانــواده دو نکته مهــم از جمله زنان 
سرپرســت خانوار و دیگری مشاغل خانگی را مورد 
توجه قرار داده ایم.وی افزود: زنان سرپرست خانوار 
یا بدسرپرست شرایط متفاوتی دارند، چراکه برای 
امرار معاش نیاز به کسب وکاری دارند که برای آن ها 
توانمندســازی ایجاد کند، بنابراین شورای اسالمی 
شهر در کنار دستگاه های حمایتی زنان، تسهیل گر 
و حامی آن هاســت.عضو هیئت رییســه شــورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: شــهرداری نیز در 
زمره سازمان هایی است که این حمایت گری برای 
آن اهمیت دارد؛ به همین منظور مکان هایی از جمله 
بازار گل و گیاه همدانیان در نظر گرفته شده است که 

با برپایی ۳۰ غرفه مشــاغل خانگی برای افرادی که 
دارای مجوز مشــاغل خانگی، تحت پوشش کمیته 
امداد یا از جامعه معلوالن باشــند، بــه آن ها کمک 
می کند.وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این 
است که باید در زیســت بوم اقتصادی شهر اصفهان 
پژوهش هایی انجام شود، چراکه اگر بتوانیم مدل 
کسب وکار را به سمت مشــاغل خانوادگی هدایت 
کنیم، عالوه بر توانمندسازی خانواده، به مدل پایدار 
کسب وکار در زیست بوم اقتصادی اصفهان نیز نزدیک 
می شــویم؛ مصداق بارز این کالم »فرش اصفهان« 
اســت که در کارگاه هایی به صورت خانوادگی بافته 
می شود و هم اکنون نیز در جهان بسیار پرآوازه است؛ 
شرکت های خانوادگی در تمام جهان جزو مدل های 

موفق کسب وکاری به حساب می آید.

عضو شورای شهر:

از مدل های جدید کسب وکار برای زنان حمایت می کنیم

معاون استانداری اصفهان:

مخالف تغییر کاربری اراضی 42 هکتاری میالد نبوده ایم
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: مجموعه مدیریت استان و همچنین حوزه معاون 
عمرانی اســتانداری صرفا مخالف تخلف و یا گریز از قوانین بوده است.مهران زینلیان تاکید کرد: مدیران 
استان در کارگروه زیربنایی و اینجانب شخصا مخالف تعییر کاربری اراضی ۴۲ هکتاری میالد متعلق به 
تعاونی مسکن کارکنان دولت نبوده و همواره مراقب بوده ایم تخلفی از قانون رخ ندهد.وی با اشاره به رفع 
ابهامات و اشکاالت طرح تغییر کاربری این اراضی به مجموعه بزرگ نمایشگاهی، تجاری و خدماتی ابراز 
امیدواری کرد در اولین جلسه کار گروه امور زیربنایی استان طرح به تصویب برسد.این مقام استان بیان 
داشت: همگی تالش می کنیم در روزهای آینده به ۱۵ سال انتظار مالکین این اراضی پایان داده شود.زمین 
۴۲ هکتاری میالد شاهین شهر ۱۵ سال پیش توسط تعاونی مسکن کارکنان دولت این شهرستان از شخص 
حقیقی خریداری شده ؛ اما تاکنون امکان تغییر کاربری و واگذاری آن به اعضای تعاونی میسر نشده است.

 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

سند ملی درمان بیماران سوختگی اصفهان در حوزه پیشگیری 
تهیه شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عالوه بر اطالع رسانی ملزومات رعایت ایمنی و پیشگیری 
توسط دستگاه ها، سند ملی درمان بیماران ســوختگی به منظور بررسی علل سوختگی تهیه شد.منصور 
شیشه فروش با اشاره به هفته پیشگیری از سوختگی اظهار کرد: با توجه به هزینه های بسیار زیاد سوختگی 
سند ملی درمان بیماران سوختگی در حوزه پیشگیری تهیه شــده که در آن علل سوختگی صنایع، برق 
گرفتگی، حوادث خودرویی، خانگی و سایر موارد را بررسی کردند که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی 
کمیته دائمی پیشگیری از سوختگی را ایجاد و در کارگروه سالمت و جامعه برای پیشگیری از این رخدادها 
برنامه ریزی کند.وی افزود: عالوه بر این دستگاه ها و شهرداری ها باید در این زمینه و متناسب با این روز 
اطالع رســانی کنند و آموزش و پرورش نیز رعایت الزامات ایمنی در مدارس و آزمایشگاه ها را اعالم کند و 
اصول ایمنی را آموزش دهند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: ثبت شهرک های 
صنعتی باید منوط به اجرایی شدن اصول ایمنی و پیشگیری و کنترل حریق و حادثه که منجر به آسیب 
و سوختگی کارگران می شود صورت گیرد و تمامی واحدهای صنعتی نسبت به برگزاری مانور، آموزش و 
تقویت امکانات ملزم شده اند.وی با بیان اینکه در این هفته سازمان ها ملزم به ارائه محتواهای آموزشی 
و حمایت در این راستا شدند، گفت: همه شــهرداری ها ارائه آموزش های محله محور شهروندی را برای 
پیشگیری از سوختگی در دستور کار قرار دادند و درج محتوای آموزشی در تابلوهای شهری را انجام دهند.

 
دبیر ستاد امر به معروف اصفهان:

احیای زاینده رود، مطالبه بحق اصفهانی هاست
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت:  موضوع آب اصفهان، احیای زاینده رود و حقابه 
کشاورزان از مطالبات بحق مردم استان است که پیگیری های الزم در این زمینه در سطح استانی و ملی 
در حال انجام است.حجت االسالم محسن مظاهری با اشاره به وضعیت آب اصفهان و خشکی زاینده رود 
افزود: وضعیت آب اصفهان و زاینده رود موضوع مهمی است که اثرات آن تنها این استان را دربرنمی گیرد 
بلکه در گستره ملی مطرح است و همه مسئوالن کشوری باید از این میراث گرانبها که از گذشته به دست 
نسل امروز رسیده است، حفظ و حراست کنند.وی که در جلسه ای با حضور اعضای صنف کشاورزان در 
دفتر معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سخن می گفت، تصریح 
کرد: برنامه ریزی الزم برای رهاسازی آب برای کشــاورزان اصفهان انجام شده و امیدواریم این موضوع 
هم هرچه زودتر به نتیجه برسد.دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر اصفهان با تاکید به حقانیت مطالبه 
کشاورزان در مورد احیای زاینده رود اظهار داشت: جلسه اخیر با معاون وزیر نیرو و مسئول حوزه زاینده 

رود نیز به همین دلیل برگزار شده است..

با مسئولان

خبر روزاخبار

 طی ۹ ماهه گذشته امسال
 انجام شد؛

رفع تخلف 1518 تابلوی 
غیرمجاز در اصفهان

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان گفت: طی ۹ ماهه امسال، 
تعداد ۴۷۲۶ اخطاریــه در بخش جلوگیری از 
نصب تابلوهای غیرمجاز، صــادر و ۱۵۱۸ مورد 
رفع تخلف شــده اســت.روح ا... ابوطالبی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری در ۹ ماهه امسال، اظهار کرد: 
در این مدت، برای رفع و پیشــگیری از تخلف 
سد معبر، ۲۳ هزار و ۳۲ تذکر و ۵۶۸۴ اخطاریه 
صادر و رفع تخلــف ۲۰ هــزار و ۴۹۰ متصدی 
صنف انجام شــده اســت.وی ادامــه داد: در 
بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز، 
تعداد ۴۷۲۶ اخطاریه صادر و ۱۵۱۸ مورد نصب 
تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.مدیرکل 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه در ۹ ماهه امســال در 
راســتای جمــع آوری خودروهای فرســوده 
رهاشده در معابر شــهر، ۷۵۵ اخطاریه صادر و 
۲۰۴ خودروی فرسوده رهاشده جمع آوری شده 
است، گفت: در این مدت، ۶۹۴ دست فروش 
و ۳۴۴ نفر متکدی جمع آوری و ســاماندهی 
شــدند.وی با بیان اینکــه در مــدت ۹ ماهه 
امسال، در بخش کنترل ساختمان در راستای 
جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های 
ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه از ۹۱ 
مورد احداث زمین بایر جلوگیری شــده است، 
افزود: در این مدت از افزایــش طبقات ۱۱۹۵ 
ســاختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳۰۲۷ 
ســاختمان، تبدیل وضعیت ۸۶۵ ساختمان 
و فعالیت ۱۱ هــزار و ۶۱۶ کارگاه ســاختمانی 
متخلف نیز جلوگیری شده است.ابوطالبی با 
اشــاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات 
ســاختمانی سطح شــهر همچون پیشگیری 
و تعطیلــی کارگاه های ایجادکننده ســد معبر 
از مصالح و نخاله، اظهار کــرد: در این زمینه ۱۱ 
هزار و ۳۴۸ مورد اخطاریــه صادر و ۹۰۸ کارگاه 

ساختمانی متخلف نیز تعطیل شده است.

زهرا اسکندری، سفیر بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت فرسوده در نشست سفیران بازآفرینی شــهری همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله گفت: 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 با بیان اینکه طرح بازآفرینی همت آباد به عنوان الگو در کشور مطرح است، 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 فرسوده که در معرض مخاطرات طبیعی و انسان ساز 
است، فراهم شود، در این راستا جابه جایی ساخت وسازها باید در حریم رودخانه حتی اگر خشک باشد، صورت گیرد.وی با بیان اینکه شاخص های محدوده 
سکونتگاه های غیررسمی که با عجله توسط مردم ساخته شده است، باید بازنگری و بررسی مجدد شود، ادامه داد: برای استفاده از ضوابط تشویقی شهرسازی، 

هماهنگی الزم و دقیق ضروری است، چرا که ارائه بسته تشویقی در بافت های فرسوده نیاز به تدبیر دارد.

طرح بازآفرینی همت آباد به عنوان الگو در کشور مطرح است

تشییع پیکر مطهر 14 
شهید دوران دفاع 
مقدس در اصفهان
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درشرایطی که وجود برخی محدودیت های مصرف در حوزه انرژی عرصه را بر 
واحدهای تولیدی فوالد کشور تنگ کرده است، مدیران و کارکنان فوالد مبارکه 
با انسجام و همدلی هر چه بیشتر توانســتند در 9 ماهه سال 1401 با عملکرد 
خوب خود در تولید انواع محصــوالت قابل فروش، رشــد 10 درصدی درآمد 
فروش نسبت به مدت مشایه ســال قبل را به ثبت برســانند.مهدی کویتی، 
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه ضمن اشاره به مطلب فوق، درآمد حاصل 
از فروش این شرکت در آذر ماه را بیش از 12 هزار میلیارد تومان اعالم و اظهار 
کرد: درمجموع 9 ماهه سال جاری درآمد فروش فوالد مبارکه با رشد 10درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 115 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
وی در ادامه از رشــد فزاینده صادرات در آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: در 
حوزه صادرات با عنایت به این که مدیریت شــرکت همــواره بر اولویت تامین 
بازار داخل تاکید داشته از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه 359 هزار تن 
محصوالت شرکت به بازارهای خارجی عرضه شده است. اما در شرایط فعلی که 
کشور بیش از هر زمان دیگر به ارزآوری نیاز داشته است، این شرکت همگام با 

سیاست ها و استراتژی های اقتصادی کشور، به تنهایی در آذر ماه سال جاری 
توانســت با فروش 149 هزار تن محصول در بازارهای جهانی میزان صادرات 
شرکت را به 508 هزارتن افزایش دهد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
مقدار تولید شرکت فوالد مبارکه در 9 ماهه سال 1401 اشاره و اظهار کرد: با وجود 
این که تمامی خطوط تولید شرکت در فصول تابستان و ماه های آغازین فصل 
سرد سال با محدودیت های حامل های انرژی مواجه بوده اند، خوشبختانه با 
برنامه ریزی صحیح و زمان بندی مناسب برای انجام فعالیت های تعمیراتی 
و با همت کارکنان شــرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا به رکوردهای خوبی دست 
یافتیم به نحوی که مقدار تولید محصوالت آماده برای فروش این شرکت در 
بازاه زمانی یادشده به 6 میلیون و 246 هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه 
سال 1400با رشد 18 درصدی مواجه شده اســت.وی اظهار امیدواری کرد: در 
شرایطی که تولید برای کشــور نقطه قوت و امیدآفرین است، بتوانیم در سایه 
الطاف الهی و با انسجام و همت حداکثری مدیران و کارکنان، برای سهامداران 

و ذینفعان شرکت منشأ اثر باشیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: دوره های مهارت افزایی با هدف 
آموزش مشــاغل دانش بنیان و فناورانه برای دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشگاهی در ســازمان فنی و حرفه ای استان برگزار می شــود.آرش اخوان 
طبسی در جمع خبرنگاران پیرامون »کهاد« در استان، اظهار داشت: دوره های 
مهارت افزایی با هدف آموزش مشاغل دانش بنیان و فناورانه برای دانشجویان 
و دانش آموختگان دانشگاهی در سازمان فنی و حرفه ای استان برگزار می شود.

وی افزود: طرح »کهاد« برای دانشــجویان در حال تحصیل اســت و بین 18 
تا 24 درســی دانشــجویان در قالب دوره های مهارت آموزی بین 500 تا 700 
ساعت تعریف و معادل سازی شــود.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
در خصوص طرح نخلســتان، گفت: طرح نخلســتان ویژه دانش آموختگان 
دانشگاهی و با تاکید بر آموزش رشته های فناوری های نوین و فناوری اطالعات 
برگزار می شود.وی خاطرنشــان کرد: ســعی داریم که در قالب آموزش های 

دوگانه متقاضیان به شیوه ســفارش محور به گونه ای آموزش دهیم که منجر 
به اشتغال شود. در این شیوه طبق نیازســنجی بازار کار از صنوف و صنعت 70 
درصد دوره آموزشی متقاضیان در محیط واقعی کار اتفاق می افتد و مابقی آن 

در آموزشگاه ها آموزش داده می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از توسعه خدمات حمایتی 
صنایع کوچک و متوســط با همکاری معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش 
بنیان ریاست جمهوری خبر داد.رسول ســواری، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان، در دیدار با روح ا... دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و حسینعلی حاجی نماینده مردم 
شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی گزارشی 
از اقدامات انجام گرفته در زیست بوم فناوری و نوآوری شهرک فناوری اصفهان و 
همچنین برنامه های این شرکت در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان 
ارائه کرد و از توسعه خدمات حمایتی صنایع کوچک و متوسط با همکاری معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری خبــر داد. در این دیدار 
صمیمانه روح ا... دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شــده، اظهار داشت: معاونت علمی، 

فناوری واقتصاد دانش بنیان نیز در حمایت از صنایع کوچک و متوسط در آینده 
ای نزدیک نقش پر رنگ تری خواهد داشت.همچنین در ادامه این دیدار مسائل 
و مشــکالت شــرکت های دانش بنیان و واحدهای کوچک و متوسط مطرح و 

تصمیماتی در خصوص پیگیری ورفع آن اتخاذ شد.

به منظور ارتقای ســطح تعامالت و همــکاری های دو جانبه در حوزه محیط زیســت 
و همچنین بررســی روند برنامــه های بهبود زیســت محیطی ذوب آهن اصفهــان، 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شــرکت بــا مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان در محل اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان دیــدار و گفت وگو 
کرد.رخصتــی در ایــن دیــدار از اقدامات زیســت محیطی انجام گرفته، در دست 
اقدام، برنامه های آتی، دســتاوردها و چالش های موجود در حوزه محیط زیست 
شرکت گزارشــی ارائه کرد و گفت: با سیاســت گذاری های انجام گرفته، تمام پروژه 
های توسعه ای شرکت بر اســاس الزامات مربوطه دارای پیوست های زیســت 
محیطی هستند و رعایت این الزامات در دوره ساخت و بهره برداری به صورت مستمر 
پایش و کنترل می شود.مدیرعامل شرکت، حفاظت محیط زیست را یکی از اولویت 
های ذوب آهن اصفهان دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت تعالی در حوزه محیط 
زیست مداوم و مستمر است که این مســیر در ذوب آهن اصفهان به خوبی برنامه 
ریزی شــــده و با قدرت در حال پیگیری و انجام اســت.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان در این دیدار با اشــاره به این نکته که ذوب آهــن اصفهان طی 10 سال 
گذشته و خصوصا در سالیان اخیر اقدامات فراوانی در حوزه محیط زیســت انجام 

داده بر ضرورت تداوم برنامه های بهبود حوزه محیط زیست ذوب آهن تاکید کرد.
الهیجان زاده، پیگیری اســتفاده از تمام ظرفیت های موجود از جمله استفاده از 
منابع صندوق توســعه ملی و همچنین صندوق ملی محیط زیست جهت تسریع 
در روند انجام برنامه های بهبود حوزه محیط زیست ذوب آهن اصفهان را خواستار 
شد.همچنین در این دیدار معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و مدیر بهداشت 
و محیط زیست شــرکت از آخرین روند برنامه جامع محیط زیست و پروژه های 

مربوط به آن گزارشی ارائه کردند.

طی 9ماهه سال جاری محقق شد؛

رشد 10درصدی درآمد شركت فوالد مباركه
برگزاری دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای برای دانشجویان در اصفهان

حمایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از دانش بنیان ها

در نشست مشترک مدیران ذوب آهن اصفهان و محیط زیست استان مطرح شد:

حفاظت از محیط زیست یکی از اولویت های ذوب آهن است
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