
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                

شنبه 17  دی  1401
14  جمادی الثانی  1444

7    ژانویه    2023
 شماره 3717    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  می گوید:طی سه سال اخیر، ۴۳۰ ساختمان نا ایمن
 در اصفهان شناسایی شده اند؛

فعال در مرحله تشکیل کارگروه و باقی قضایا!

معاون امور اقتصادی استاندار 
اصفهان در نشست با معاون وزیر 

و رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری خواستارشد:

اصفهان؛ پایلوت پرواز 
مستقیم هواپیمای 

پهن پیکر 

5

7

7

4

5

معاون شهردار مطرح کرد:
 تالش مدیریت شهری برای احیای

 هویت اصفهان

مدیر عامل جمعیت حمایت از بیماران »ای ال اس« و »نوروپاتی« :
 شناسایی 120 بیمار مبتال به »ای ال اس« 

در اصفهان

نجات زاگرس با زراعت چوب
 اثر 1۹0 درصدی مازوت

  بر تشدید آلودگی 
هوای اصفهان

رد پای آلودگی هوا در 
افزایش آمار سرطان 

اصفهانی ها

 بهزیستی، مبرا از 
جناح بازی است

5 57

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق2۹2 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/11/01
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/01

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

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

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 395  (

رییس سازمان زندان ها در سفر یک روزه به اصفهان:

توسعه پابندهای الکترونیک مورد توجه 
8جدی قوه قضاییه است

  نام روزنامه: زاینده رود

  تار يخ انتشار: 17 /10 / 1401

  سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطرح کرد:
 تاثیر توسعه زراعت چوب بر حفاظت از آب های زیرزمینی؛

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

13,366,966,097601,000,000جاریتکمیل شبکه آب شهرک بهپرور لنجان   294-4-401

1,186,400,000  32,879,413,257جاریتوسعه شبکه اصلی و فرعی فاضالب جنوب شرق اصفهان - منطقه یک295-4-401

 

آگهی مناقصات عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( 4010/1022 و 4010/1023 

)شماره 2001001188000062 و 2001001188000063 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir                         www.tavanir.org.ir                       www.erec.co.ir                           www.setadiran.ir

 شرکت برق منطقه ای
 اصفهان

م الف: 1436907

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی شماره 401-09

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف: 1437302

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد مقداری از لوازم اداری و خانگی مستعمل و بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد به شرح 

زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره شناسایی 1001001352000002 و کد 
مزایده گزار شماره 1352 در سامانه مزایده، بصورت الکترونیکی بفروش برساند:

 زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول(: 1401/10/17 ساعت 8 صبح
 زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1401/10/18

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/26 تا ساعت 19 بعد از ظهر خواهد بود
 آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه: روز 1401/11/08 ساعت 19 بعد از ظهر می باشد.

 زمان بازگشایی: 1401/11/09 ساعت 08 صبح )تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا روز 1401/11/08 ساعت 13 بعد از ظهر بصورت پاکت شده تحویل 
دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند(

 زمان اعالم به برنده: 1401/11/10
 آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 1401/11/16

 حد نصاب برای بازگشایی پاکتهای مزایده، حداقل یک شرکت کننده در مزایده می باشد.
 اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت و سامانه، به منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد.

حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است
www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتی
تلفن ۹6- 368610۹0 داخلی 20۹ دفتر فروش 

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه )ریال(

4010/1022
تامین تجهیزات، تهیه مصالح و انجام عملیات ساختمانی، مونتاژ، 

نصب، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت مدوالر ویگل
5/850/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری با حداقل رتبه 5 نیرو 

از سازمان برنامه و بودجه

4010/1023
انجام عملیات اجرایی الکتریکی و ساختمانی مربوط به دیوارکشی 
پیرامونی و جابه جایی پست سیار 63/20 کیلو ولت از پست 230 
کیلوولت مهیار به پست جاده نایین 2 و نصب، تست و راه اندازی آن

1/653/000/000
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه

 IR330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه 
به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود )تماس با کارفرما، 

در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820( 

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/17 لغایت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/22
جلسه توجیهی 4010/1022 : حضور نمایندگان مجاز شــرکت ها )همراه با معرفی نامه( در جلســه توجیهی که در روز یکشنبه 
1401/10/25 ساعت 10 صبح در پست ویگل تشکیل می گردد الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مناقصه 

می باشد. 

جلســه توجیهی 4010/1023 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفی نامه( در جلســه توجیهی که در روز دوشنبه 
1401/10/26 ساعت 10 صبح در پست نائین 2 تشکیل می گردد الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مناقصه 

می باشد. 

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )پاکت الف( آن در 

موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 ، سالن کمیسیون معامالت ساختمان 
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نوبت اول
شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان 

سال 2023 چشم انتظار کدام اخبار 
باستان شناسی باشیم؟

از مومیایی ملکه تا میراث اوکراین
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کشتارگاه اردستان، خطری که باید جدی گرفت؛ 

 احتمال ذبح دام مرده در مهاباد

ماجــرای پرحاشــیه کشــتارگاه دام مشــترک  
اردســتان و زواره همچنــان ادامه دارد. کشــتارگاهی 
که با چالش ها و حاشــیه های فــراوان همچنان بــه کار خود ادامه 
می دهد و بــه نظر می رســد حتی بــا ورود دســتگاه قضایــی نیز 
نتوانسته مشکل برطرف شــود. این کشــتارگاه پس از چند بار تذکر 
در ســال های گذشــته به دلیل رعایت نشدن بهداشــت پلمب شده 
 و پــس از ورود نهادهای مســئول با شــرایط گوناگــون فک پلمب 

شده است.
یک قصاب درباره آخرین وضعیت کشــتارگاه دام مشترک اردستان 
به ایسنا، گفت: در حال حاضر حیوان های زبان بسته با بدترین شکل 
ممکن در این کشتارگاه ذبح می شوند و سپس برای توزیع به شهرهای 
اردستان و زواره منتقل می شــوند که این مهم می تواند خطر ابتال به 

بسیاری از بیماری ها را افزایش دهد.

کشتارگاه دام مشترک اردستان مدیریت مشخصی ندارد
رییس دامپزشکی شهرســتان اردســتان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: قدمت کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره برای حدود دهه 
۷۰ اســت و طبق قانون احداث، راه اندازی، نگهداری و تعمیر و تجهیز 

کشتارگاه های دام بر عهده شهرداری هاست.
ســعید راعی با بیان اینکه مهم تریــن کمبودی که در کشــتارگاه دام 
مشــترک احســاس می شــود، نبود یک متولی برای رســیدگی به 
مشکالت و پاســخگویی اســت، گفت: در حال حاضر اگر هر مشکلی 
 در کشــتارگاه وجــود داشــته باشــد نمی دانیــم به کدام مســئول 

مراجعه کنیم.
وی تصریح کرد: کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره یک کشتارگاه 
دام سنتی است که متاسفانه مدیریت مشخصی ندارد. البته وضعیت 
کشــتارگاه بهتر از قبل شــده، ولی با توجه به عدم مدیریتی که در آن 

به شدت احساس می شود، به زودی وضعیت آن بحرانی می شود.
رییس دامپزشکی شهرســتان اردستان خاطرنشــان کرد: وضعیت 
آلودگی زیست محیطی در کشتارگاه دام مشــترک اردستان و زواره 
یک خطر اســت که باید برای جلوگیری و بهســازی این موضوع فکر 

اساسی شود.
راعی با بیان اینکه در ۹ ماهه امســال حدود ۳۵۸۷ رأس گوسفند و 
بز در کشتارگاه دام مشترک اردســتان و زواره ذبح شده است، گفت: 
همچنین در این مدت تعداد ۲۵۵ رأس گاو و ۱۱۴ نفر شتر ذبح شده 

است.

احتمال ذبح دام مرده در مهاباد وجود دارد
وی در خصــوص وضعیت کشــتارگاه شــهر مهاباد گفت: کشــتارگاه 
مهاباد یک اتاق کشتار محسوب می شــود که بر خالف سیاست های 
سازمان دامپزشکی اســت. وضعیت کنونی کشــتارگاه دام مهاباد به 
 هیچ عنوان قابلیت بهره برداری ندارد و بسیاری از تجهیزات مورد نیاز 

را ندارد.
رییس دامپزشکی شهرستان اردستان با بیان اینکه اکنون کشتارهایی 
که در شــهر مهاباد انجام می شــود غیرمجاز و به نوعــی تهدید علیه 
بهداشت عمومی است، گفت: شبکه دامپزشکی نظارتی بر کشتار دام 
در این شهر ندارد و ممکن است گوشت های وارد شده به بازار به انواع 
بیماری ها مبتال و یا حتی ذبح دام های مرده، حرام گوشــت و مکروه 

وجود دارد.
راعی، ورود و همراهی مسئوالن شهرستان برای رسیدگی به وضعیت 
کشــتارگاه های اردســتان و مهاباد را الزامی دانســت و گفت: شبکه 
دامپزشکی در حد توان و با حداکثر نیروهای خود نظارت خود بر روند 
کشتار و سالمت الشه های کشتار شــده را به صورت مستمر و برخورد 
با تخلفات را انجام می دهد، ولی برای اینکــه بتوانیم وضعیت کنونی 

کشتارگاه ها را تغییر دهیم نیازمند کمک دیگر مسئوالن هستیم.

استاناخبار کو�تاه
 شنبه 17 دی 1401 / 14 جمادی الثانی 1444 / 7 ژانویه 2023 / شماره 3717

رییس اداره هواشناسی اردستان خبر داد:

کاهش ۳۷ درصدی بارش ها در اردستان نسبت به بلندمدت
رییس اداره هواشناسی اردستان گفت: میزان بارش ها در اردستان نسبت به بلندمدت تا این لحظه، کاهش 
۳۷ درصدی داشته اســت.جواد رمضانپور اظهار داشت: طبق نقشه های هواشناسی، سامانه سودانی از 
چهارشنبه وارد کشور شده که شهرستان اردســتان نیز از روز چهارشنبه شرایط افزایش ابر و از اواخر وقت 
چهارشنبه در بعضی نقاط شرایط بارش های پراکنده داشــت.وی افزود: اوج فعالیت سامانه بارشی در 
شهرستان برای روز پنجشنبه بوده و تا اوایل روز شنبه)امروز( سامانه مذکور بر روی منطقه اردستان قرار 
دارد، همچنین بارش های این سامانه در نقاط کوهســتانی و سردسیر برف و سایر نقاط شهرستان باران 
خواهد بود.رییس اداره هواشناسی اردستان خاطرنشان کرد: میزان بارش های شهرستان اردستان در 
سال جاری تا به این لحظه ۲۴ میلی متر و همچنین میانگین بلند مدت بارش ها ۳۸ میلی متر بوده است.

رمضانپور با اشاره به کاهش ۳۷ درصدی بارش ها در اردستان نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: دالیل 
متعددی برای کاهش بارندگی ها در این شهرستان وجود دارد که از جمله قرارگیری در اقلیم گرم و خشک، 
شرایط دمای باالتر از حد نرمال در سال های اخیر و کاهش رطوبت سیستم هایی که بر روی منطقه ما و 
مرکز کشور وارد می شوند نیز از جمله دالیل کاهش بارندگی اســت.وی بیان کرد: البته اگر شرایط ورود 

سیستم های شمالی مهیا شود میزان بارش ها به سمت مرکز بهتر خواهد شد.
 

رییس کمیته امداد اردستان خبر داد:

 اهدای ۱۱۳ دستگاه لوازم خانگی به مددجویان
 کمیته امداد اردستان

رییس کمیته امداد اردستان گفت :۱۱۳ دستگاه لوازم ضروری زندگی به مددجویان کمیته امداد در شهرستان 
اردستان اهدا شده است.ابوالقاسم صادقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرستان اردستان با هم افزایی خیران و امداد استان و در راستای تامین لوازم ضروری مورد نیاز مددجویان، 
تعداد ۴۰ دستگاه آبگرمکن دیواری به ارزش ۱۰۲ میلیون تومان تهیه کرده که در حال توزیع بین مددجویان 
است.وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۴ کولر آبی، سه یخچال و ۵۶ بخاری گازی با هم افزایی 
خیران تامین و بین مددجویان توزیع شده اســت.رییس کمیته امداد امام )ره( تاکید کرد: از برنامه های 
حمایتی کمیته امداد برای خانواده های نیازمند تامین لوازم ضروری زندگی به خصوص وسایل سرمایشی و 
گرمایشی بوده که در طول سال با هم افزایی خیران در دستور کار قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی 
لوازم ضروری زندگی که بین مددجویان اردستانی توزیع شده ۲۷۰ میلیون تومان و به تعداد ۱۱۳ دستگاه 
است.صادقی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان اردستان آماده دریافت کمک و هم افزایی 
با خیرین و نیکوکاران جهت تامین لوازم ضروری نیازمندان تحت پوشش است.رییس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اردستان تصریح کرد: تعداد ۲۵۰۰ خانوار یا پنج هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد شهرستان 
هستند که از این تعداد ۸۰۰ خانوار در قالب تبصره ۱۴ تحت حمایت قرار دارند همچنین ۶۰ بچه یتیم نیز از 

کمیته امداد حمایت دریافت می کنند.
 

به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی انجام شد؛

دستگیری ۲۱ معتاد و خرده فروش مواد افیونی در شاهین شهر
در طرح ارتقای امنیت اجتماعی پلیس شهرستان ۲۱ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شــاهین شــهر و میمه گفت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی، با رویکرد 
پیشگیری از وقوع جرائم این طرح برای ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه اجرا 
شد.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ افزود: در این طرح با هماهنگی مرجع قضایی ۸ خرده فروش شناسایی شده 
محالت شاهین شهر در چند عملیات ضربتی دستگیر و از آن ها بیش از ۲ کیلو انواع مخدر کشف شد.وی تصریح 

کرد: در اجرای این طرح ۱۵ معتاد متجاهر نیز جمع آوری و برای درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

مدیرعامل آبفای کاشان:

 اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب کاشان نیازمند 
توجه ملی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان گفت: محدوده اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب 
کاشان ۷۰۰ کیلومتر است و تا کنون ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و تکمیل آن ۲ هزار میلیارد 
تومان نیاز دارد که تامین این مبلغ نیازمند توجه ملی است.محمدرضا اسدی افزود: طرح جمع آوری 
و تصفیه فاضالب کاشان یک طرح بزرگ عمرانی است و عملیات اجرایی آن سال ۱۳۸۵ آغاز شد و 

تا کنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح یادشده حفظ سالمت مردم است ،داشتن سیستم جمع آوری و 
تصفیه خانه فاضالب از استانداردهای یک شهر و شاخص های مهم زیست محیطی به شمار می رود 

و تکمیل طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب کاشان ضرورت دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان بیان کرد: در سال ۱۳۹۰ با پیگیری های انجام شده اعتباری 
به مبلغ ۶۲ میلیون یورو از فاینانس خارجی و از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی دریافت شد و 

طی چهار سال، ۳۵۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی از طرح فاضالب کاشان اجرا شد.
اسدی گفت: اگر مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان امسال به این طرح اختصاص یابد،تکمیل آن پنج سال 
زمان می برد.وی افزود:در حال حاضر وضعیت اعتبارات عمرانی به شکل قطره چکانی بوده و برای 
تکمیل این طرح نیازمند توجه ویژه در سطح ملی هستیم،هرچند برای توسعه طرح جمع آوری و 
تصفیه فاضالب کاشان،مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را در قالب بیع متقابل، مجوز دریافت کردیم و این 
یعنی متقاضی که منطقه ویژه اقتصادی کاشان است، درخواست پساب فاضالب دارد و به جای آن 

باید با سرمایه گذاری شبکه فاضالب کاشان را تکمیل کند.
وی اظهار کرد: طبق این بیع متقابل به مدت ۲۰ سال پســاب فاضالب را در اختیار سرمایه گذار می 
گذاریم و او هم بایــد در قبال آن کار کند و طبق این قرارداد، برای ســال آینده به میزان ۲۰۰ میلیارد 
تومان کار طراحی کرده ایم.اسدی، سالمت و بهداشت محیط، استفاده از پساب فاضالب در فضای 
سبز شــهری و صنعت و صرفه جویی در مصرف آب شــرب را از مزایای اجرای شبکه جمع آوری و 
تصفیه فاضالب کاشــان ذکر کرد و افزود: الزمه این کار توجه ویژه مسئوالن در سطح ملی به طرح 

یادشده است.
شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

 

باند سارقان خودرو در کاشان منهدم شد
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: باند سارقان خودرو با پنج فقره سرقت های سریالی در 

این شهرستان توسط ماموران شناسایی و منهدم شد.
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: به دنبال سرقت های سریالی خودروهای سواری در یکی از محورهای 
ورودی شهر کاشان و بررسی های پلیسی در این باره با توجه به ترفند سارقان محرز شد که پلیس 

با سارقانی حرفه ای روبه رو است.
وی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی ماموریت یافتند برای پیگیری این ســرقت ها به صورت 
ویژه وارد عمل شوند و در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند سارقان، در ساعات اولیه صبح، رانندگان 
خودروهای تک سرنشین که برای خرید مواد خوراکی به مغازه ها مراجعه و خوردوی خود را به حالت 
روشن رها می کنند را شناسایی و پس از سرقت بالفاصله خودروهای مسروقه را به سمت استان 
های غربی کشور منتقل می کنند.سرهنگ کاکاوند افزود: ماموران پلیس آگاهی موفق شدند با انجام 
یک سری اقدامات اطالعاتی و پلیسی سارقان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کاشان در ادامه بیان کرد: شهروندان از رها کردن خودرو، بدون بستن درب آن حتی 
برای یک لحظه و روشن نگه داشــتن خودرو جدا خودداری کنند، سارقان به دلیل حرفه ای بودن، 

برای سرقت در این لحظات از سرعت عمل باالیی بر خوردارند.

سوژه روز

نماینده مردم اردستان در مجلس:

میراث فرهنگی اردستان 
زمین گیر شده است

نماینــده مردم اردســتان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: میراث فرهنگی در شهرســتان 
اردســتان با وجودی کــه ســرمایه عظیمی در 
حوزه های گردشــگری، صنایع دســتی و دیگر 
بخش ها دارد، زمین گیر شده است.سید صادق 
طباطبایی نــژاد در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان اردستان بیش از هشت ماه است در 
بالتکلیفی و بدون مسئول اداره می شود که این 
موضوع باعث شده بسیار از اقدامات و پروژه های 
میراثی با کندی مواجه شــود. وی با بیان اینکه 
شهرستان اردستان شــاخص ترین آثار تاریخی 
و فرهنگی استان، کشــور و حتی میراث جهانی 
را داراســت و بالتکلیفی اداره میــراث فرهنگی 
بدون شک آسیب رسان اســت، افزود: اداره کل 
استان باید پاسخگو باشد که چرا با وجود اهمیت 
گردشگری و همچنین آســیب هایی که پس از 
شــیوع کرونا به صنعت گردشگری وارد شد؛ اما 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اردستان چند ماه بدون رییس است.این عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس با ضعیف توصیف 
کردن عملکرد وزارت میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور، افزود: در دوره قبل 
مجلس بسیار تالش کردیم برای تقویت بیشتر، 
سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه تبدیل شود 
ولی عملکــرد وزارت میراث فرهنگی کشــور از 
ابتدای دولت جدید تاکنون خوب نبوده و بسیاری 
از نماینــدگان مجلس به عملکــرد وزیر میراث 
فرهنگی انتقاد دارند.طباطبایی نژاد از بی توجهی 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به اداره 
میراث فرهنگی اردستان انتقاد کرد و گفت: میراث 
فرهنگی در شهرستان اردستان با سرمایه عظیمی 
که در حوزه های گردشگری، صنایع دستی و دیگر 
بخش ها دارد و نشــان از هویــت و تاریخ مردم 
منطقه است هم اکنون زمین گیر شده است.وی 
با اشاره به استیضاح وزیر ورزش و جوانان گفت: 
وزیر ورزش و جوانان از مجلس کارت زرد دوم را 
گرفت و انتقادات زیادی نسبت به عملکرد ایشان 

در مجلس است.

مدیرکل تعاون روستایی استان خبر داد:  با مسئولان

ایجاد »ایستگاه جمع آوری شیر« در غرب استان اصفهان
مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان  گفت: ایستگاه جمع آوری شیر گاوداری های روستایی در تیران ایجاد می شود.محسن حاج عابدی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: تولید شیر در گاوداری های سنتی و صنعتی روستایی در منطقه غرب استان تولید می شود که ایجاد ایستگاه مرکزی در جمع آوری شیر الزم است.وی 
افزود: ایجاد ایستگاه شیر در تیران جانمایی شده تا جمع آوری انجام و به کارخانه فرآوری محصوالت لبنی ارسال شود.مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان، 
راه اندازی کارخانه تولید فراوری محصوالت لبنی روستایی را برای کاهش قیمت تولید و حمایت تولیدات روستاییان مهم خواند.به گفته حاج عابدی، موقعیت 
جغرافیایی و ظرفیت تولید شیر تیران و کرون عامل انتخاب این منطقه برای ایستگاه شیر است.وی، حمایت از تولیدات کشاورزان را جزو مهم ترین برنامه های 
تعاونی های روستایی اعالم کرد و افزود: افزایش تعاونی های روستایی به حمایت از تولیدات این بخش کمک می کند.مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان، 

راه اندازی نهالستان را از دیگر اقدامات اعالم کرد و گفت: نهالستان در تولید نهال مورد نیاز کشاورزان روستایی مهم بوده و فرصتی برای اشتغال زایی است.

عکس: فارس

عکس خبر

شناسایی ۵۵ حلقه 
چاه غیرمجاز در 

کاشان
۵۵ حلقــه چــاه غیرمجــاز که 
موجب آسیب به سفره های آب 
زیرزمینی و آب آشامیدنی کاشان 

شده بود، پر و مسدود شد.

قدمت کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره 
برای حدود دهه 70 است و طبق قانون احداث، 
راه اندازی، نگهداری و تعمیر و تجهیز کشتارگاه های 

دام بر عهده شهرداری هاست

فرمانده نیروی انتظامی اردســتان گفت : کشفیات 
مواد مخدر در اردســتان طی ۹ ماهه ابتدای ســال 
۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۱ درصد 
افزایش یافته است.سرهنگ مصطفی صادق زاده در 
مراسم برگزاری معارفه رؤسای کالنتری ۱۱ اردستان 
و فرماندهی انتظامی بخش زواره اظهار داشت: آمار 
کشفیات ۹ ماهه ســال ۱۴٠۱ در شهرستان اردستان 
در بخش کشف سرقت نسبت به قبل حدود ۹ درصد 
افزایش یافته اســت.وی با اشــاره به افزایش ۱۵ 
درصدی سارق در این شهرستان، افزود: کشف مواد 
مخدر طی ۹ ماه اخیر سال جاری در این شهرستان 
۶۱ درصد افزایش و دستگیری خرده فروشان مواد 
مخدر با افزایــش پنج درصدی همراه بوده اســت.

فرمانده انتظامی شهرســتان اردستان خاطرنشان 
کرد: دستگیری قاچاقچیان و معتادین در شهرستان 
اردستان هرکدام به ترتیب ۵۳ و ۳۷ درصد افزایش 
یافته اســت.صادق زاده با بیان اینکه کشف سوخت 
قاچاق افزایش ۳۲۳ درصدی داشته، تصریح کرد: در 
ارتباط با کشفیات حوزه فضای مجازی کشف جرائم 
رایانه ای و فضای مجازی ۳۲۱ درصد و دســتگیری 
متهمین جرائم رایانه ای و فضای مجازی ۲۸٠ درصد 
همچنین دســتگیری مفاســد اجتماعی ۴٠ درصد 
افزایش داشته اســت.وی بیان کرد: از همشهریان 
تقاضا داریم جهت پیشــگیری از جرائم، در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به پلیس 
۱۱۰ گزارش دهند.گفتنی اســت در این مراسم طی 

حکمی از طرف فرمانده انتظامی شهرستان اردستان، 
از زحمات چندین ساله سرهنگ دوم علیرضا دهقانی 
تقدیر به عمل آمد و ســرگرد مرتضــی جعفری به 
سمت رییس پلیس پیشگیری شهرستان اردستان 

منصوب شد.
همچنین ســتوان دوم مجتبی نائینی به ریاســت 
کالنتری ۱۱ اردستان و ستوان یکم محمدرضا فالح 
نژاد به سمت فرمانده انتظامی بخش زواره منصوب 

شد.

طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری انجام شد؛

افزایش ۶۱ درصدی کشفیات مواد مخدر در اردستان
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انتظار دریافت کارت سوخت ۶ ماهه شد
برخی گزارش ها نشان می دهد مجددا با مشکل افزایش زمان انتظار در صدور کارت های سوخت 

مواجه هستیم. برخی متقاضیان از زمان انتظار ۶ماهه برای صدور کارت ها خبر می دهند.
در حالی که تاکنون بیش از دو برابر تعداد خودروها و موتورسیکلت های فعال در ناوگان حمل ونقل 
کشور کارت ســوخت صادر شده اســت، باز هم عالوه بر صدور کارت ســوخت برای خودروهای 

نوشماره، برای افرادی که کارت سوخت خود را گم می کنند، کارت سوخت جدید صادر می شود.
فرآیند صدور کارت ســوخت المثنی که با ثبت نام در پلیس + ۱۰ آغاز می شــود و با صدور کارت 
سوخت و ارسال آن توسط دفاتر پستی به سرانجام می رسد، در نیمه دوم سال ۹۸ )پس از آغاز 
ســهمیه بندی بنزین( به ۴۵ روز تا دو ماه رسید، اما در ســال ۹۹ و در بحبوحه شیوع کرونا، زمان 

انجام این فرآیند روز به روز بیشتر شد.
در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همواره با عقب ماندگی و تقاضای انباشته در بحث صدور کارت سوخت 
مواجه بودیم تا اینکه در فروردین ماه سال جاری، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی از تسریع در صدور کارت سوخت و یک ماهه شدن زمان انتظار برای صدور آن خبر داد.
اما گزارش های مردمی نشان می دهد که مجددا با مشکل افزایش زمان انتظار در صدور کارت های 
سوخت مواجه ایم. برخی از متقاضیان صدور کارت ســوخت المثنی از زمان انتظار ۶ ماهه برای 
صدور کارت ها خبر می دهند و برخی از متقاضیان دریافت کارت سوخت برای وسایل نقلیه صفر 
خود اعم از خودرو و موتورسیکلت از گذشــت بیش از ۶ ماه و حتی ۱۰ ماه و بالتکلیفی در دریافت 

کارت های سوخت وسیله نقلیه خود، انتقاد دارند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد :

 صادرات ۱۸۰ هزار تن مرغ و تخم مرغ تا پایان سال
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت، تامین کامل بازار گوشت مرغ کشور تاکنون 

تحقق یافته است و ۱۰۰ هزار تن نیز تا پایان سال صادرات خواهیم داشت.
حســین دماوندی نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که ظرفیت 
تولید گوشت مرغ در کشور ســه میلیون تن اســت، گفت: پیش بینی تولید امسال این فرآورده 
گوشتی 2 میلیون و ۶۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور است که تا پایان سال ۱۰۰ درصد آن محقق 
می شود.وی اظهار کرد: تامین کامل بازار گوشت مرغ کشور تاکنون تحقق یافته و ۱۰۰ هزار تن نیز 

تا پایان سال صادرات خواهیم داشت.
وی همچنین اعالم کرد: ۱.2 میلیون تن تولید تخم مرغ در ســال جاری پیش بینی شده که عالوه 

بر تامین آن ۸۰ هزار تن دیگر صادرات خواهیم داشت.
این مقام مسئول یادآور شد: مداخالت موجب فراز و فرود شده اســت، اما باید به این منطق که 
نظام، نظام عرضه و تقاضاست ، توجه شود. عالوه بر تامین کامل نیاز های داخلی طیور می توانیم 

به نیاز تا ۱۰ میلیون جمعیت پیرامونی کشور پاسخ دهیم.
 

کارشناس آب منطقه استان خبر داد:

فاجعه آبی در اصفهان
کارشــناس آب منطقه اســتان اصفهان در گفت و گو با رکنا خبر داد که تنها ده درصد سد آب دارد 

یعنی حجم آب سد زاینده رود در دی ۱۴۰۱ فقط ۱۴۹ میلیون متر مکعب است.
ولی ا... میرزایی، کارشناس آب منطقه اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه  سد زاینده رود یکی از 
سدهایی است که در طراحی و اجرا در کشور بی نظیر است،گفت: این سد یکی از بی نقص ترین 
سازه های آبی ایران است . در حال حاضر هیچ پمپاژ آبی از این سد وجود ندارد و هیچ نوع مصرف 
کشاورزی نداریم. از آنجایی که کشاورزی در  زمستان  کم رونق تر است و پوشش برف داریم، آب 

از سد برای این مهم برداشته نمی شود.

با مسئولان 

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان در نشست با معاون وزیر و رییس سازمان هواپیمایی کشوری خواستارشد:

اصفهان؛ پایلوت پرواز مستقیم هواپیمای پهن پیکر 

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار اصفهان، 
خواستار افزایش پروازهای مستقیم خارجی و قرارگیری 
اصفهان به عنوان پایلوت پرواز مســتقیم هواپیمای پهن پیکر به خارج 

از کشور شد.
امیر رضا نقش در نشســت با معاون وزیر و رییس هواپیمایی کشــور 
با اشــاره به ظرفیت های اســتان اصفهان و مطالبات اســتانی اظهار 
داشــت: یکی از مطالبات قدیمی اســتان اصفهان با توجه به ضرورت 
و ظرفیت های ممتاز استان در حوزه گردشــگری، اقتصادی، بازرگانی 
و تولیدی و مرکز شــاهراه ارتباطی کشور، داشــتن شرکت هواپیمایی 
مستقر همانند بسیاری از استان ها بوده که خوشبختانه مورد موافقت 
قرارگرفته و تا چند ماه آینده یکی از نیازهای اساســی استان اصفهان 

راه اندازی می شود.
وی با اشــاره به ظرفیت فوق العــاده فرودگاه اصفهان بــه عنوان یک 
فرودگاه بین المللی و شاخص در کشــور، تصریح کرد: کارگو )ترمینال 
باری( اصفهان پس از فرودگاه امام خمینی )ره( یکی از مجهزترین کارگو 
ترمینال های کشور است و به مســاعدت های الزم توسط شرکت های 
هواپیمایی به ویژه شرکت های تخصصی بار هوایی نیاز دارد تا بتواند در 

صادرات هوایی گام خوبی داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید به اینکه ما 

خواستار بازگشت مسیرهای هوایی داخلی حذف شده در این چند سال 
اخیر هستیم، گفت: پروازهای به شمال کشور از جمله شهرهای رامسر، 
رشت، ساری و گرگان در گذشته حذف شده بود که مقرر شد مساعدت 

الزم با توجه به مطالبات مردم و فعاالن اقتصادی انجام شود.
نقش با اشــاره به لزوم افزایش تعداد پروازهای اصفهــان_ تهران با 
توجه به محدودیت جدی کــه در این زمینه وجــود دارد، یکی دیگر از 
مطالبات استان را توسعه پروازهای خارجی و پیگیری های الزم برای 
ترغیب شرکت های هواپیمایی برشمرد و از رییس سازمان هواپیمای 
کشوری خواست تا پروازهای خارجی باتوجه به زیرساخت خوبی که با 
افتتاح فرودگاه خارجی در اصفهان ایجاد شده برقرار و اصفهان پایلوت 
راه اندازی هواپیمای پهــن پیکر هواپیمایی جمهوری اســالمی برای 

پروازهای خارجی و بار شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۵ تا 2۰ پرواز خارجی 
در هفته برقرار است، از افزایش تعداد پروازها به ویژه قطر، ترکیه، کویت 
دبی و نیز راه اندازی یک مسیر جدید تا یک ماه آینده در مسیر اصفهان_ 

دمشق جهت جابه جایی زائران و بار بین المللی خبر داد.

فرودگاه اصفهان، فرودگاه استراتژیک و قلب کشور است
در این نشست همچنین کاپیتان محمدی بخش؛ معاون وزیر و رییس 

سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ارتقای گردشگری در حوزه هوایی یک 

هدف مهم برای توسعه و امنیت کشــور بوده و الزم است دستگاه های 
اجرایی برای رفع موانع موجود همکاری کنند.

کاپیتان محمد محمدی بخــش پس از بازدیــد بخش های مختلف 
فرودگاه شــهید بهشــتی، در جلســه ای که به منظور بررسی مسائل و 
موضوعات مربوط به فرودگاه اصفهان، در محل استانداری برگزار شد، 
اظهار داشت: کشور ما در حوزه جبهه مقاومت بسیار مدیون شهر اصفهان 
بوده و این شهر یکی از قطب های موثر در حوزه های مختلف تکنولوژی 
به ویژه حوزه ساخت هواپیماست که امیدواریم با دستور اخیر ریاست 
محترم جمهور به زودی شاهد پرواز هواپیماهای مسافری ساخت میهن 

اسالمی مان باشیم.
وی ،حوزه پدافند غیرعامل را یکی از ویژگی های بارز اســتان اصفهان 
پس از حوزه مســافری عنوان کرد و افزود: قرار گرفتن این استان در 
مرکز کشور باعث شده در بخش امداد هوایی به ویژه در شرایط بحران 
در اســتان های همجوار، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد به طوری که 
خدمت رسانی تحسین برانگیز فرودگاه شهید بهشتی در حادثه ناگوار 

زلزله بم از یادها نخواهد رفت.
معاون وزیر و رییس سازمان هواپیمایی کشور ادامه داد: به همین دلیل 
نمی توان فرودگاه اصفهان را تنها یک فرودگاه مســافری در نظر گرفت 

و باید به عنوان یک فرودگاه استراتژیک و قلب کشور به آن توجه کرد.
کاپیتان محمدی بخش، ظرفیت های فــرودگاه اصفهان در حوزه های 
ســخت افزاری، تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی، ســطوح پروازی و 
ترمینالی را در حد مطلوب دانست و گفت: خأل موجود در بخش مسافری 
این فرودگاه با تغییر مدل کسب و کار آژانس های مسافرتی در راستای 
جذب مسافر و گردشگر و همچنین ایجاد شبکه پروازی مناسب جهت 
ترغیب شرکت های هواپیمایی برای برقراری پرواز به این شهر، قابل رفع 
است.وی در ادامه زنجیره اقدامات صورت گرفته در ترمینال بار هوایی 
فرودگاه اصفهان را بســیار هوشــمندانه، علمی و دقیق خواند و افزود: 
تامین هواپیمای بــاری به عنوان تکمیل کننده ایــن زنجیره از وظایف 
سازمان هواپیمایی کشوری است که در همین راستا اقدامات موثری از 

سوی سازمان هواپیمای کشوری در حال انجام است.
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری در خصوص تاســیس شرکت 
هواپیمایی با پایگاه اصلی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر چند شرکت 
خصوصی درخواست راه اندازی ایرالین در این شهر را به صورت جدی به 
سازمان ارائه کرده اند که ما مهم ترین شرط ایجاد این ایرالین ها را استقرار 
در شهر اصفهان عنوان کردیم و در آینده ای نزدیک شاهد خبرهای خوبی 

سوژه روز 

یک کارشناس مسکن مطرح کرد:

دردسر جدید دالری برای مستاجرها
یک کارشناس مسکن با پیش بینی افزایش قیمت مسکن تا شب عید، گفت: تحوالت ارزی حتما از شب 
عید بر معامالت رهن و اجاره نیز تاثیرگذار خواهد بود.حسن محتشم در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره 
افزایش 2۷ درصدی معامالت مسکن تهران در آذرماه، اظهار کرد: این معامالت غالبا مربوط به متراژهای 
کوچک و متوسط قیمت مسکن تهران بوده است. معامالت آپارتمان های بزرگ نیز ناشی از پایین آمدن 
قیمت واحدهای الکچری و لوکسی است که فروشنده شده اند.وی افزود: تامین مسکن برای متقاضیان 
واقعی امروز به یک رویا تبدیل شده و فراتر از آرزوست. همین موضوع منجر می شود که در زمان افزایش 
قیمت دالر برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت، تالش کنند تا خانه دار شوند. نمی توان افزایش تعداد 

معامالت مسکن تهران را غیر طبیعی دانست. البته این موضوع قابل انتظار نبود.

قیمت مسکن افزایش می یابد
این کارشناس در ادامه با پیش بینی قیمت مسکن در ماه های آینده، گفت: به نظر نمی رسد قیمت مسکن 
کاهش یابد و حتی امکان افزایش نیز وجود دارد. طی دو سه ماه اخیر قیمت همه کاالها متاثر از افزایش 
قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافت.محتشــم اضافه کرد: در چنین شرایطی افراد برای 
جلوگیری از متضررشدن، سرمایه های خود را به خرید ارز، طال و یا مسکن اختصاص می دهدند. برخی 
افراد با توجه به مخاطرات موجود طرفدار بازارهای مالی نیستند و مسکن را برای سرمایه گذاری مناسب تر 
می دانند.وی با بیان اینکه مسکن از طریق رهن و اجاره می تواند ســود بیشتری برای فرد تامین کند و 
همزمان ارزش پول نیز حفظ می شــود، گفت: تحوالت ارزی حتما از شب عید بر معامالت رهن و اجاره 
نیز تأثیرگذار خواهد بود زیرا نقل وانتقاالت در دی ماه و فصل سرد به ندرت انجام می شود.این کارشناس 
مسکن با تاکید بر اینکه شب عید با افزایش قیمت رهن و اجاره مواجه خواهیم شد، گفت: رهن و اجاره 
با ضریبی از قیمت ملک تعیین می شود. قیمت ملک تهران در یک ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته 
و مشخص است در دوران رونق معامالت رهن و اجاره بر قیمت این معامالت نیز تاثیر می گذارد.محتشم 
اضافه کرد: همه این افزایش قیمت ها ناشی از افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی است، مسکن 
با دالر تعامل دارد قیمت آن با کمی تاخیر نســبت به دالر افزایش می یابد زیرا نقدشــوندگی ساختمان 
مشکل تر است.وی ادامه داد: با ادامه روند افزایشی قیمت دالر قطعا تا شب عید با افزایش قیمت مسکن 

مواجه خواهیم شد.
 

یک کارشناس بازار خودرو مطرح کرد:

پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی
یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه قیمت خودروی وارداتی پایین نخواهد بود، گفت: این خودروها 
رقیبی برای محصوالتی مانند سمند به حســاب نمی آید؛ اما این قیمت مناسب تر از خودرویی است که 
بیش از ۳۰ هزار یورو قیمت دارد.مرتضی شجاعی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ممنوعیت واردات خودرو در ایران بیش از چهار سال طول کشید، تصمیم جمعی به سمت واردات خودرو 
خارجی حرکت کرد که اگر نرخ ارز کشور در وضعیت بهتری بود، طیف های مختلفی از این واردات استقبال 
و حمایت می کردند.وی افزود: در موضوع واردات خودرو تالش شده با همان حداقل منابع ارزی که به 
واردات اختصاص می یابد عرضه در بازار حداکثری باشد، به همین دلیل اولویت بر واردات خودروهایی 
است که کمتر از ۱۰ هزار یورو قیمت دارند. این باعث می شــود تا طیف بیشتری از جامعه قادر به خرید 
ماشین خارجی باشند.این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: درواقع تمرکز وزارت صمت بر این است که 
تیراژ خودروهای وارداتی باال باشد.شجاعی با بیان اینکه قیمت خودرو وارداتی پایین نخواهد بود، گفت: 
این خودروها رقیبی برای محصوالتی مانند سمند به حساب نمی آید؛ اما این قیمت مناسب تر از خودرویی 
است که بیش از ۳۰ هزار یورو قیمت دارد.وی خاطرنشان کرد: قیمت خودروهای وارداتی با قیمت های 
پایه ای که در بورس کاال عرضه می شود تفاوت قابل توجهی خواهند داشت زیرا بازار در وضعیتی است که 

اگر خودروی صفر کیلومتر مدل 2۰2۳ نیز وارد شود تقاضای خوبی برای آن شکل می گیرد.

معاون وزیر کار در اصفهان اعالم کرد:کافه اقتصاد

سامانه جامع بازار اطالعات کار در دستور کار
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان گفت: سامانه جامع بازار اطالعات کار در حال پیگیری است و قرار است شناسنامه مهارت برای نیروی جویای کار 
تدوین شود.غالمحسین حسینی نیا، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون، کارورفاه 
اجتماعی به میزبانی اصفهان گفت: مهارت آموزی در محیط کار هم از جمله طرح هایی است که به منظور تکمیل حلقه های خدمت و با همکاری تامین اجتماعی در حال 
اجراست.وی ارتباط با مردم را ضروری دانست و خطاب به حاضران در جلسه گفت: با مردم ارتباط بگیرید و پای صحبت آنان بنشینید؛ شنیدن حرف مردم و پیگیری 
مطالبات آن ها در چارچوب قوانین باعث ایجاد آرامش خاطرشان می شود.در ادامه این جلسه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درخصوص اهمیت 
شناسنامه دار شدن نیروی کار، توضیح داد: ایجاد بانک اطالعاتی از مهارت افراد شاغل برای ساماندهی بازار کار و نیروی کار به صورت استانی و کشوری ضروری است.

میثم مداحی، با بیان اینکه ایجاد بانک اطالعاتی از فعالیت های جزیره ای جلوگیری می کند، اظهار کرد: وجود این بانک اطالعاتی در اجرای بهتر و موفق تر طرح طبقه 
بندی مشاغل در واحد های اقتصادى، به ویژه در تعریف حق شاغل، حق جذب و حق شایستگی برای افراد با سطح مهارت متفاوت بسیار موثر است.

دستگاه های عابربانک پول 
نقد ندارند

وقایع روز نوشت: حدود سه هفته است جلوی 
دستگاه های ATM، در تاکسی های شهری و 
در شبکه های اجتماعی صحبت از عدم ارائه پول 
نقد دستگاه های خودپرداز است. بسیاری از 
گزارش های و مشاهدات نشان می دهد برخی 
از ATM بانک ها یا پول نقــد ارائه نمی کنند یا 
مبالغ درخواستی مشتری را تامین نمی کنند. 
ماجرا چیســت؟ آیا ایــن گزارش ها واقعیت 
دارد؟ آیــا بانک ها در ارائه پــول نقد مقاومت 
می کنند یا تقاضای مــردم برای دریافت پول 

نقد بیشتر شده است؟
اختالل در ارائه پول نقد از سوی بانک ها و تکرار 
آن باعث شد در میان افکار عمومی زمزمه این 
شکل بگیرد که آیا بانک ها اسکناس ندارند؟ و 
در شبکه های اجتماعی نیز ادعاهایی مبنی بر 
اینکه دستگاه های خودپرداز در ارائه پول نقد 
با کمبود اسکناس مواجه هستند، مطرح شد.

اما این موضوع چیزی نیســت که بانک ها آن 
را تتیید کنند. علیرضا قیطاســی، دبیر شورای 
هماهنگــی بانک های دولتــی و نیمه دولتی 
موضوع کمبود اسکناس بانک ها را تکذیب کرده 
و گفته: »موردی از بانک ها به شورای هماهنگی 
بانک ها گزارش نشــده که با کمبود اسکناس 
مواجه باشــند. هیچ مشــکلی از نظر تامین 
مالی در کشور وجود ندارد و از خزانه های بانک 
مرکزی هم پیگیری کردیم، مشــکلی وجود 
ندارد.« بانک ها معتقد هستند که مشکلی در 
پرداخت پول نقد به متقاضی وجود ندارد. اما 
محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی در گفت وگو با 
راه پرداخت مشــکالت مردم در دریافت پول 
نقد از دســتگاه های خودپرداز را تایید می کند 
و می گوید:»نکته ای که وجود دارد این اســت 
که بانک ها طی ســال های اخیر تالش کردند 
فرهنگ پرداخت الکترونیــک را میان مردم 
جا بیندازند و مردم را به انجام خدمات بانکی 
به صورت الکترونیک ترغیب کنند. از آن ســو 
تمایل دولت هم به این بوده که حجم پول نقد 
در دست مردم را کم کند. اما اکنون شرایط برای 

مردم متفاوت شده است.«

رییس کل بانک 
مرکزی به قطر 

سفر کرد
رییــس کل بانــک مرکــزی 
به منظــور توســعه و تقویت 
ارتباطات و مناسبات پولی و 
بانکی با کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس، در صدر هیئتی 

تخصصی به قطر سفر کرد.

عکس خبر 

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: صــادرات محصوالت 
غذایی از جمله عســل عــالوه بر ایجاد اشــتغال، 
درآمدزایی ارزی خوبی برای کشــور به همراه دارد 
و در این راســتا قراردادی برای صادرات عســل به 

چین امضا شد.
سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه سفر به خوانسار در 
گفت وگو با خبرنگار بازار، با اشاره به طبیعت خوب 
شهرستان و منابع طبیعی بی نظیر آن اظهار کرد: این 
منابع مهم از جمله چشــمه زارهای این شهرستان 
این وظیفه را برای ما ایحاد می کنــد که با توجه به 
شــرایط خشکســالی از این منابع آبی در راستای 
تامین و تحصیــل مواد غذایی برای آینده کشــور و 

استان به خوبی بهره ببریم.
وی با بیان اینکه این شهرستان قطب عسل کشور 
محسوب می شــود، تاکید کرد: در تمام دنیا عسل 
نوعی غذا محسوب می شود و در کنار آن کاربردهای 
دارویی عسل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، 
در این راستا با توجه به تولید 2۰ درصد عسل کشور در 
این شهرستان الزم است با افزایش ظرفیت و فراهم 
سازی زیرساختها، امکان صادرات این محصول را 
به دیگر کشورهای جهان را به ویژه به شکل فراوری 

شده فراهم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: صادرات محصوالت 
غذایی مختلــف از جمله عســل عالوه بــر ایجاد 

اشــتغال، درآمدزایی ارزی خوبی برای کشــور به 
همراه دارد و در این راســتا قراردادی برای صادرات 

عسل ایران به چین را صادر کرده ایم.
وی با اشاره به مشکالت زنبورداران درسرتاسر کشور 
بیان کرد: بیمه زنبورداران، فراهم سازی تسهیالت و 
رفع مشکالت زمینه ای را مدنظر داریم و در راستای 
کمک به زنبورداران، به زودی پژوهشکده زنبور عسل 

در شهرستان خوانسار راهاندازی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

احداث پژوهکده زنبورعسل در خوانسار
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مفاد آراء
10/70  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد ســند 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 شــماره 10207 - 1401/08/23 هيات دوم آقــای محمد تيموری به 
شناسنامه شماره 1369  کدملي 1283061651 صادره اصفهان فرزند حسن  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 119/07 متر مربع  پالک شماره  44 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رحمت علی تيموری  جروکانی 

فرزند حسن ثبت در سامانه امالک 
رديف 2- راي شــماره 11548 - 1401/09/17 هيات دوم آقــای محمد تيموری به 
شناسنامه شماره 1369  کدملي 1283061651 صادره اصفهان فرزند حسن  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 208/23 متر مربع  پالک شماره  44 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از لطفعلی تيموری  جروکانی ثبت 

در سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/02

م الف: 1436464  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/71 شــماره  نامه: 140185602024011498- 1401/10/14 نظر به اينکه سند 
مالکيت يک دانگ مشــاع از  ششــدانگ پالک ثبتی 15261/155 واقع در بخش پنج 
اصفهان به شماره دفتر الکترونيک 140120302024008122 به نام محسن صادقيان 
فر تحت شــماره چاپی 919739 ج 1400 ثبت و صادر و تســليم گرديده است، سپس 
نامبرده با ارائه  درخواســت کتبی به شــماره وارده 1401/10/11  به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره  يکتا 140102150475001179 و رمز 
 تصديق 575482  مورخ 1401/11/11  به گواهی دفترخانه 364 اصفهان رسيده است 
مدعی است که ســند مالکيت آن مفقود گرديده است و درخواســت صدور المثنی سند 
مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 

120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1437311 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/72 شــماره  نامــه: 140185602024011480- 1401/10/14 نظــر به اينکه 
ســند مالکيت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره  94 فرعی از 2064 اصلــی واقع در 
بخش پنج اصفهان ذيــل ثبت 189189 در صفحــه 46 دفتر امــالک جلد 1021 به 
نام شــرکت فرآوردهای نســوز ايران تحت شــماره چاپی 271467 ثبــت و صادر و 
تسليم گرديده است، ســپس طی نقل و انتقاالت مع االواسطه به شــرکت نويد منگنز 
انتقال گرديده اســت و به موجب ســند رهنی شــماره 120592 مورخ 1385/12/13 
دفترخانه 292 تهــران در رهن بانک ملی شــعبه مرکزی می باشــد  ســپس با ارائه  
درخواســت کتبی بــه شــماره وارده  140132484 مــورخ 1401/10/08 به انضمام 
دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره  29730  و رمز تصديق 
 635047  مــورخ 1401/10/05  بــه گواهــی دفترخانه 5 اصفهان رســيده اســت 
مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود ســند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مــدت ده روز اعتــراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد 
بديهی اســت اگر ظرف مدت مقــرر اعتراضی نرســيد يا در صــورت اعتراض اصل 
 ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1437389 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/73 شــماره نامه: 140185602015003075- 1401/10/13 نظر به اينکه خانم 
زينب ليموچی فرزند مرداس  به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان پالک 

17786 فرعی از 582  اصلی واقع در حوزه ثبت ملک لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان که به 
نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره 923741 صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری 
انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
 مالکيت المثنی نموده، طبــق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانــون ثبت، مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ 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 تسليم خواهد کرد.  م الف: 1436385 

مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902002000311 آگهــی:  شــماره   10 /74
140004002003001785 آگهی مزايده پرونده اجرائی به شماره بايگانی 140007794  
به ميزان سه دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعيان يک قطعه آپارتمان نوع ملک 
طلق با کاربری به پالک ثبتی 70 فرعی از 2638 اصلی، مفروز و مجزا شده از 206 فرعی 
از اصلی مذکور، قطعه 0 در طبقه 2 و واقع در بخش 1 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان اســتان اصفهان به مســاحت 159/76 متر مربع به آقای احمدرضا شــريعتی 
فرزند مهدی به آدرس: اصفهــان- خيابان صائب- روبروی مــادی نياصرم- مجتمع 
الوان- طبقه 2- کدپستی: 8184913541 با شماره چاپی 948064 سری ب سال 93 
با شماره دفتر الکترونيکی 139420302023003318 که در صفحه 218 دفتر امالک 
جلد 138 ذيل شماره 23847 ثبت گرديده است. با حدود و مشخصات: شمااًل: بطول 7/5 
خط مفروض به قسمتی از مورد تفکيک که روی فضای خيابان دنباله مادی نياصرم قرار 
گرفته و محدود است شمال در هفت قسمت که دوم و ششم غربی و چهارم شرقی است 
بطولهای 1/75 و 0/25 و 2/20 و 0/25 و 1/3 و 0/25 و 2/42 ديوار و پنجره اســت به 
فضای خيابان غربا بطول 0/5 ديواريست به فضای خيابان جنوبا بطول 7/5 خط مستقيم 
مفروض است به آپارتمان مورد ثبت شــرقا بطول 0/5 ديواريست مشترک با آپارتمان 
شصت و نه توضيح باينکه طول حد شرقی و حد غرب پيشرفتگی روی خيابان 0/5 متر 
است شرقًا: اول بطول 3/20 بديوار اشتراکی با آپارتمان هفتاد و يک دوم در پنج قسمت 
که قسمت اول جنوبی و سوم و پنجم شمالی اســت بطولهای 2/42 و 5/40 و 1/30 و 
1/90 و 0/2 درب و ديواريست براه رو و راه پله و آسانسور مشاعی هشتاد فرعی سوم در دو 
قسمت که دوم شمالی است بطولهای 1/15 و 0/65 ديوار و پنجره است به نورگير چهارم 
بطول 1/30 بديوار اشــتراکی با آپارتمان هفتاد و يک فرعی جنوبًا: در هفت قسمت که 
قسمت دوم شرقی و چهارم و ششم غربی است بطولهای 1/85 و 0/25 و 1/80 و 1/90 
و 2/43 و 0/7 و 0/84 ديوار و پنجره اســت به فضای حياط مشاعی شصت و نه فرعی 

غربًا: طول 21/4 خط مستقيم مفروض با پالک دو هزار و ششصد و سی و هشت )يک( 
مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 53 به مســاحت 6/61 به حدود اربعه: شمااًل: 
بطول 2/7 متر ديواريست مشــترک با انباری پنجاه و دو فرعی ، شرقًا: بطول 2/45 متر 
بخط مستقيم مفروض با پالک دو هزار و ششصد و سی و هشت )نه( جنوبًا: بطول 2/7 
متر ديواريست مشــترک با انباری پنجاه و چهار فرعی غربًا: اول بطول 1/2 متر درب و 
ديواريست براهرو و راه پله مشاعی هشتاد فرعی دو بطول 1/25 متر ديواريست مشترک با 
انباری پنجاه و دوفرعی که طبق نظر کارشناس رسمی: واحد مسکونی آپارتمان موصوف 
دارای سازه با اسکلت بتن آرمه و سقف تيرچه بلوک، نمای خارجی سنگ و آجر، پذيرايی 
و اتاق خواب با کف پارکــت و بدنه کاغذ ديواری و ديوار کوب چوبی، آشــپزخانه اپن با 
کف و بدنه سراميک مجهز به کابينت ام دی اف، دربهای داخلی چوبی، حياط مشاعی با 
کف موزاييک، سيستم ســرمايش کولر آبی و گازی و گرمايش پکيج و رادياتور و دارای 
انشعابات آب، گاز )مشترک(، برق )مجزا(، فاضالب و مجهز به آسانسور می باشد. مجتمع 
آپارتمانی مشتمل بر 6 طبقه که طبقه دوم مربوط به ملک موصوف دو واحدی می باشد. 
الزم به ذکر است پارکينگ اختصاصی جهت واحد آپارتمانی مذکور در سند ذکر نشده و از  
محوطه حياط و راهرو مشاعی به عنوان پارکينگ استفاده می شود که در قبال طلب خانم 
ماندانا جان نثاری بابت مهريه مندرج در ســند نکاحيه شماره سند: 13252، تاريخ سند: 
1395/12/19 ، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 127 و طالق شماره 52 
شهر اصفهان استان اصفهان توقيف گرديده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 1401/11/01 
در شعبه اول اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خيابان تاالر ميدان 
هفت تير شعبه مهريه اجرای اسناد رســمی اصفهان از طريق مزايده به فروش ميرسد. 
مزايده از مبلغ پايه 37/500/000/000 ريال معادل 3/750/000/000 تومان شروع و به 
هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهيهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهيهای مالياتی و عوارض شهرداری و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يک نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/10/17 درج و منتشر می گردد. توضيحا 
جهت شرکت در جلســه مزايده بايد ده درصد مبلغ پايه مزايده را در صورت اطمينان از 
برگزاری مزايده پرداخت گردد و ارائه اصل فيش واريزی به همراه تقاضای کتبی و کارت 
شناسايی معتبر الزامی است. برنده مزايده بايد مابقی مبلغ خريد را ظرف مدت پنج روز از 
تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقررمانده 
فروش را به حساب ســپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 

خزانه واريز خواهد شد. م الف: 1437392   اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

نگارگری عباسی؛ هنر اصیل اصفهانی ها
میان دو گذر سعدی و پشت مطبخ که ما را از مجسمه علی اکبر خان اصفهانی به میدان نقش جهان متصل می کنند، 
حجره ای کوچک اما چشم نواز، جلوه نمایی می کند، نامش ارمغان است.ارمغان صنایع دستی ناصر عباسی، نگارگر 
کهنه کار سپاهان که دستانش هنوزهم قدرت ســاخت و پرداخت را به رخ می کشــند.از چهارباغ عباسی و دروازه 
دولت خانه صفوی، پیاده راه را طی می کنم.آن سوتر از چهل ستون و رکیب خانه، مجسمه علی اکبر اصفهانی ایستاده 
است که نگاهش هادی هر عابری است به میدان جهانی نقش جهان. از اینجا گنبد مسجد جامع عباسی نیز پیداست 
که هنوز محصور است و رنجور. با گامی چند به گذر سعدی و بعدازآن به گذر پشت مطبخ می رسیم که این هردو نیز 
گذرگاه پیاده ی عابران اند؛ اما در میانه این دو راه هادی رهگذران که هنرخیز است و هنرپرور، حجره های مختلفی دیده  
می شود که هنرمندانش عاشقانه در سپاهانی که از گذشته کمتر نشانه دارد، هنوزهم می سازند و می پردازند، ناصر 

عباسی یکی از همان آدم های متعهد و اخالق مداری است که از دیار گذشته  نصف جهان نشانه ها دارد.
در ارمغان صنایع دستی ناصر عباسی با گذشــته ای پیویند می خوریم که هنر ارج داشت و هنرمند، منزلت. آسمان 
اصفهان همیشــه صاف بود و آبی. زاینده رود بدون آب برای هیچ رهگذری تصور نمی شد. چهارباغ، چهارباغ بود و 

طالفروشی راه به بازار هنر نداشت. گردشگران خارجی برای خریدن هنرهای سنتی و صنایع دستی اصفهان 
 
طال و

سرودست می شکستند و هنرمند، غم نان نداشت. ناصر عباسی یادآوری همان روزهایی است که اصفهان سر به زیر 
نداشت، او یادگاری است از باهم بودن فتح ا... عباسی، جعفر فتاحی، رضا فتاحی و البته سیاوش کاوش که هریک 

در دنیای نگارگری اصفهان  صاحب سبک و ذوق و درایت  هستند.
 استاد ناصر عباسی، هنرمند پیشکسوت نگارگری در گفت و گو با ایسنا از خودش و هنرش گفته که در ادامه بخش 

هایی از آن را می خوانید:
- سوم فروردین ماه ۱۳۲۹ در چادگان متولد شدم و وقتی ۹ سال داشتم به همراه پدر و مادرم به اصفهان آمدیم و 

از ۱۰ سالگی نزد برادرم »فتح ا... عباسی« به نگارگری مشغول شدم و شب ها به اکابر می رفتم و درس می خواندم.
- تنها استاد من در نگارگری، برادرم استاد فتح ا... عباسی بود. او شاگرد مرحوم »استاد مهدی شریفیان« بود که در 
خیابان چهارباغ مغازه داشت و در زمینه مینیاتور و میناسازی کار می کرد. تخصص برادرم بیشتر روی نقاشی اسب 
و شکار بود، اما سبک کار من با برادرم تفاوت دارم و خودم دوست داشتم هر موضوعی که برایم جذاب بود را کارکنم، 

ولی الفبای کار را نزد برادرم آموختم.

-چهره، طبیعت روستا، بناهای تاریخی، گل و مرغ، مراسم سنتی مانند عروسی و خیلی از موضوع های دیگر را در 
ابعاد گوچک و بزرگ کار می کنم. البته همه را به طور تخیلی کارکرده ام، چراکه نگارگری بر اساس تخیل است ولی 

ازآنچه می دیدم الهام می گرفتم و تا االن هم به همین صورت ادامه داده ام.
- یادم است موقعی که من کار روی جعبه استخوان را شروع کردم فرد دیگری این کار را انجام نمی داد و الحمدا... 

االن دست زیاد شده و خیلی ها کار می کنند. روی کارهای زینتی مثل صدف و سنگ های قیمتی هم کار می کنم.
- با آبرنگ و گواش کار می کنم، روی بعضی از کارهایی که قاب گرفته نمی شوند هم حتما باید روغن جال یا پلی استر 

بزنیم که ثابت شود.
- ما ۴ برادر هستیم و خواهر نداریم. برادر بزرگم »فتح ا...« در کار نگارگری بود و هنوز هم در خانه کار می کند، دومین 
برادرم »عبدا...« از بچگی در خاتم سازی بود، »امان ا...« نیز کوچک ترین برادرم است که کار اداری داشت و نگارگری 

را هم به صورت تفننی انجام می دهد.
-اولین کارم تصویری از پل خواجو بود که سریع فروش رفت، بعد هم تصویر صحنه ای از »ایلوش« در فیلم »حسین 

کرد« را کشیدم که این فیلم در آن زمان خیلی گل کرده بود.

سال 2023 چشم انتظار کدام اخبار باستان شناسی باشیم؟

از مومیایی ملکه تا میراث اوکراین

پیش بینی آینده دشوار اســت، اما »الیوساینس« چند حدس و گمان 
درباره اکتشافات و داستان های باستان شناسی که ممکن است در سال 

۲۰۲۳ شاهد باشیم، مطرح کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس، در سال ۲۰۲۳ این احتمال وجود 
دارد که مومیایی ملکه »نفرتیتی« کشف شــود؛ زیرا باستان شناسان 
آزمایش های DNA مومیایی های یک مقبره باستانی مصری را به امید 
کشف مومیایی این ملکه مصر باستان آغاز کرده اند. همچنین ممکن 
است درباره شهری زیرزمینی که حدود ۲۰۰۰ سال پیش در ترکیه رونق 
گرفته بود، اطالعات بیشتری منتشــر شود. در ادامه با پیش بینی های 

باستان شناسی »الیوساینس« برای سال ۲۰۲۳ آشنا می شوید:

1- مومیایی ملکه »نفرتیتی« کشف می شود؟
 مقبره» ۲۱KV « که نخستین بار در سال ۱۸۱۷ میالدی کشف شد، در 
دره پادشــاهان قرار گرفته و بقایای دو مومیایی زن در آن وجود دارد. 
در حال حاضر، گروهی به سرپرســتی »زاهی حواس«، وزیر پیشین 
آثار باستانی مصر، با انجام آزمایش های DNA در حال بررسی دوباره 
مقبره و مومیایی های داخل آن هســتند. به گفته »حواس« این گروه 
»احتمال این که یکی از مومیایی ها نفرتیتی باشد« را بررسی می کند. با 
این که مشخص نیست آیا دانشمندان بقایای ملکه مصر باستان را پیدا 
خواهند کرد یا خیر، احتمال زیادی وجود دارد که در سال ۲۰۲۳ اطالعات 

بیشتری درباره این مقبره و مومیایی های مدفون در آن بشنویم.

2- شهر زیرزمینی ترکیه
در سال ۲۰۲۲، باستان شناســان در  منطقه »میدیات« واقع در ترکیه، 
شهری زیرزمینی را کشف کردند که قدمت آن به ۲۰۰۰ سال قبل می رسد 
و احتماال محل زندگی ۷۰ هزار نفر بوده اســت. در این شهر زیرزمینی 
همچنین بقایای یک کلیسای مســیحی و کنیسه یهودیان پیدا شده و 
این احتمال وجود دارد که مردم سعی داشــتند با زندگی در این شهر 
زیرزمینی از امپراتوری روم پنهان شوند.این شهر به طور اتفاقی در جریان 
پاکســازی و مرمت خانه ها و خیابان های تاریخی در »مدیات« کشف 
شد. کارگران مشغول پاکسازی غاری بودند که به یک گذرگاه برخوردند. 
ادامه کاوش در این مکان در نهایت به کشف تعدادی اتاق و راهروهای 
متصل به اتاق ها و نقاشی های دیواری منجر شد.یکی از جزئیات مهم 
این است که تنها ۵ درصد از شهر تاکنون کاوش شده است. تحقیقات 
در این مکان همچنان ادامه دارد، بنابراین ممکن اســت در سال ۲۰۲۳ 

اکتشافات جدیدی در این شهر زیرزمینی انجام شود.

3- استرداد آثار تاریخی و احتمال بازگرداندن مرمرهای الگین
موزه های سراســر جهان در حال انجام نوعی تحقیق هستند. برخی از 
موسسات مجموعه هایشــان را بررســی می کنند تا درباره بازگرداندن 
آثار تاریخی به کشــورهای اصلی و مبدأ تصمیم گیــری کنند، به عنوان 
مثال مجســمه های فلزی معروف به »برنزهای بنین« در زمان حمله 

بریتانیایی ها در سال ۱۸۹۷ از پادشــاهی بنین )جنوب غربی نیجریه 
کنونی( به غارت رفتند. بسیاری از این برنزها اکنون در موزه های اروپا، 
ایاالت متحده و نیوزیلند نگهداری می شــوند. با ایــن حال، آلمان ۲۱ 
برنز بنین را در دســامبر ۲۰۲۲ به نیجریه برگرداند و دانشــگاه کمبریج 
در بریتانیا  نیز در دســامبر اعالم کرد ۱۱۶ برنز بنین خود را به نیجریه باز 
می گرداند.عالوه بر این، مذاکراتی درباره موزه بریتانیا برای بازگرداندن 
سنگ مرمرهای پارتنون که به عنوان مرمرهای الگین شناخته می شود 
نیز در جریان اســت. قانون بریتانیا تصریح می کند کــه موزه بریتانیا 
نمی تواند مالکیت آثار تاریخی خود را منتقل کند، اما راه حل می تواند این 

باشد که سنگ های مرمر را با یونان به اشتراک بگذارد.

4- میراث اوکراین
ادامه جنگ روسیه و اوکراین به سرقت، آســیب و تخریب بسیاری از 
بناها و آثار باســتانی منجر شده است. از ۱۲ دســامبر، یونسکو آسیب 
به ۲۲۷ مکان فرهنگی، از جملــه موزه ها، ســاختمان های مذهبی و 
کتابخانه ها را تایید کرده ، غارت های گسترده ای نیز صورت گرفته است.

طی چند ماه گذشته، ارتش اوکراین در حال بازپس گیری اراضی و حتی 

آزادسازی خرسون، شهر بزرگی است که توسط روسیه اشغال شده بود. 
از آنجایی که اوکراین قلمروهای بیشتری را پس می گیرد، احتماال در 
مورد آثار و مکان های باستانی آســیب دیده، سرقت شده و غارت شده 

بیشتر خواهیم شنید.

5- کشفیات باستانی بیشتر در مسیر راه آهن درحال احداث
طی چند سال گذشــته، باستان شناســان در بریتانیا، هنگام بررسی  
زمین تعیین شده برای یک خط راه آهن سریع السیر، آثار قابل توجهی 
پیدا کرده اند که به بریتانیای رومی و انگلستان آنگلوساکسون مربوط 
است. این خط راه آهن قرار است لندن را به وست میدلندز متصل کند. 
در سال ۲۰۲۲، باستان شناسان چندین مکان باستانی، از جمله بقایای 
یک روستای عصر آهن که به خوبی حفظ شده بود را کشف کردند. یک 
مجسمه چوبی نفیس مربوط به اوایل دوران رومی بریتانیا نیز از دیگر 

اکتشافات باستان شناسان در این مکان بوده است.
انتظار می رود مرحله نخســت ســاخت این راه آهن در فاصله ۲۰۲۹ تا 
۲۰۲۳ میالدی آغاز شــود و در نتیجه در این مدت آثار تاریخی بســیار 

زیادی کشف خواهد شد.

زنان، محور سومین گنجواره تخت فوالد
مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد از برگزاری سومین گنجواره 
نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد با موضوع »آشنایی با زنان مشهور در تخت فوالد« خبر داد.هادی نظری 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این رویداد گردشــگری که هم زمان با والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
برگزار می شود در ادامه سلسله رویدادهای »گنجواره ؛ نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد« است که به 
معرفی و روایت زندگی زنان شاخص مدفون شــدهدر مجموعه تخت فوالد می پردازد.وی ادامه داد: 
بیش از ۱۸ شخصیت زن شــاخص و موثر در مجموعه تخت فوالد مدفون شده اند که مریم بیگم، بانو 
مجتهده امین، بی بی مریم، مادر مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، مادر شاهزاده، نسمه خاتون، 
زهره بحرینیان، زهرا زندی زاده و قدسیه احتشامی، مورد هدف ســومین رویداد گردشگری گنجواره 
است.مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد با اشاره به مقام و 
جایگاه زن در اسالم، اضافه کرد: زن در نظام الهی جایگاه ویژه ای دارد و بانوان این مرزوبوم همواره در 
عرصه های مختلف مدیریتی، خانواده، اجتماعی و کارآفرینی موفق بوده اند؛ ازاین رو به بهانه الگوسازی 
و اسطوره یابی برای نوجوانان امروز، تور آشنایی با زنان مشهور در تخت فوالد برگزار خواهد شد.نظری 
یادآوری کرد: یکی از جاذبه های این تور، آشنایی با فلسفه بالشتک قبور زنان در قدیم، ماده تاریخ مزارات 
زنان و معرفی تکایا و بنای آرامگاهی زنان شاخص است.وی در خصوص رویداد »گنجواره ؛ نادیده ها و 
ناگفته های تخت فوالد« توضیح داد: هدف از این گنجواره ها که به صورت رویدادهای گردشگری برگزار 
می شود، شناســاندن ظرفیت ها و جذابیت های تخت فوالد در ابعاد و موضوع های مختلف است و در 
هریک، با انتخاب یک موضوع، بخش هایی از تخت فوالد مطالعه و بازدید می شود.وی افزود: گنجواره 
اول با عنوان »آب و آیین« با رویکرد آشنایی با سازه ها و عناصر مرتبط با آب برگزار شد و از بخش هایی 
مرتبط در تخت فوالد مانند سنگ آب ها، تشت آب ها، آب انبار کازرونی به عنوان تنها آب انبار زنده شهر، 
حوض خانه کازرونی و نهرهای موجود بازدید به عمل آمد. دومین گنجواره نیز »طاق بهشت« نام داشت 
که با موضوع گنبدهای تخت فوالد برگزار شد و شرکت کنندگان از تکایای بابا رکن الدین، خاتون آبادی، 
خوانساری، بیدآباد و سیدالعراقین بازدید کردند، ضمن اینکه در دومین گنجواره صعود به مناره مصال نیز 
انجام شد.مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد گفت: سومین 
گنجواره نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد با موضوع »آشنایی با زنان مشهور در تخت فوالد« در تاریخ ۲۲ 
دی ماه برگزار خواهد شد و عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این تور تخصصی می توانند عدد ۴ را به 

شماره ۵۰۰۰۱۲۲۳۳ پیامک کنند یا با شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تماس حاصل بگیرند.
 

کشف کتیبه 15۰۰ ساله در پاسارگاد
کتیبه ای سنگی و باستانی در تنگه بالغی شهرستان پاسارگاد در استان فارس کشف شد.پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید درباره کشف این کتیبه توضیح داد:  دو کوهنورد هنگام کوهنوردی در مسیر خود 
به این کتیبه برخورد می کنند که بالفاصله به مسئوالن پایگاه میراث جهانی پاسارگاد خبر می دهند. این 
دو کوهنورد که خواستند از آنان نامی برده نشود، آثار تاریخی را بخشی از گذشته این مرز و بوم دانستند 
که متعلق به همه ایرانیان است و باید در حفظ و نگهداری از آن ها تالش شود.به گفته دروردی، عضو 
مرکز پژوهش های کتیبه شناسی پارسه ـ پاسارگاد، این کتیبه قدمتی در حدود ۱۵۰۰ سال دارد که به 
دوره ساسانی مربوط است و در حقیقت، یک وقفنامه است که از ساخت یک پل، سد و فراز راه خبر 
می دهد و برای سازندگان آن دعای خیر شده است. در واقع این کتیبه بخشی از سند هویت مردم این 
دیار اســت، آثاری که مردم در حفظ آن نقش دارند.این کتیبه به زبان پهلوی، کتابی در ابعاد ۹۰ در ۴۰ 
سانتی متر نگاشته شده که به صورت خطوط افقی و عمودی است که به نوعی سه لوح در یک لوح با یک 
مضمون کندوکاوی شده است.نصیری حقیقت، سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد نیز اظهار کرد:  
متاسفانه برخی از مردم فکر می کنند در زیر چنین کتیبه هایی گنج و یا اشیای قیمتی وجود دارد و به 
خاطر همین طرز تفکر، اقدام به تخریب این آثار می کنند، در صورتی که این ها فقط یک کتیبه و سندی 
بر هویت آثار تاریخی این مرز و بوم هستند و در واقع، این آثار فقط جنبه تاریخی و علمی مهمی دارند.

اخبار
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درختان کهن و با ارزش جنگل های زاگرسی استان به عنوان 
ذخیره گاه های جنگلی به لحاظ وجود گونه های ژنتیکی و در 
حال انقراض، اهمیت بسیاری دارد و در قانون نیز بر حفظ و 

حمایت از گونه های ذخیره گاهی تاکید شده است

معاون استاندار اصفهان:

بهزیستی، مبرا از جناح بازی است
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ســازمان بهزیستی دستخوش حوادث 
نیست و ساحتش مبرای از مسائلی مانند جناح بازی است.محمدرضا جان نثاری در مراسم تودیع مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان و معارفه سرپرست این اداره کل اظهار کرد: فعالیت های بهزیستی در عرصه های 
مختلفی از جمله خدمت رسانی به سالخوردگان و معلوالن اثرگذاری فراوانی در جامعه دارد و اگر یک روز این 
فعالیت ها تعطیل شود، مشکالت عدیده ای ایجاد می شود.وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که این خدمات 
چقدر در جامعه دیده می شود و به عنوان مثال مردم چقدر از خدماتی که شبانه روزی در مراکز نگهداری از 
معلوالن ذهنی ارائه می شود، مطلع هستند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان 
کرد: فعالیت در بهزیستی شبیه دیگر فعالیت ها نیست، اینجا بعد انسانی برجسته است و همه خاموش و 
بدون چشمداشت به جامعه هدف خدمت می کنند.جان نثاری تصریح کرد: خدمت در این سازمان خالص تر 
است و نباید فراموش کنیم مخاطبان و جامعه هدف این سازمان از گروه هایی هستند که وظیفه حاکمیت 
رسیدگی به آن هاست و بخشی از ســرمایه اجتماعی نظام محسوب می شوند.در این آیین ضمن تکریم، 

ولی ا... نصر اصفهانی، ناصر چاووشی به عنوان سرپرست اداره کل بهزیستی استان اصفهان معرفی شد.
 

آزادی ۶۳ زندانی از زندان های اصفهان
مراسم آزادی جمعی از زندانیان مراکز تامینی و تربیتی استان اصفهان با حضور رییس سازمان زندان ها 
برگزار شد.مراســم آزادی ۶۳ مددجوی زندان های اصفهان با حضور غالمعلی محمدی، رییس سازمان 
زندان ها در زندان مرکزی استان اصفهان برگزار شد و بدین ترتیب این افراد از زندان رهایی یافته و به آغوش 
خانواده بازگشتند.این افراد واجدشــرایط الزم برای بهره مندی از ارفاقات قانونی بوده اند که پیش ازاین 
به دلیل محکومیت های مالی و یا ارتکاب جرائم غیرعمد در زندان به سر می بردند. در این مراسم جمعی از 
مسئولین قضایی استان اصفهان نیز حضور داشتند.گفتنی است ؛آزادی تعداد ۶۳ نفر به اعتبار سال های 

عمر بابرکت شهید حاج قاسم سلیمانی و همزمان با سالگرد این شهید بزرگوار انجام گرفت.
 

تسهیالت کارگشایی برای مددجویان اصفهانی کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد ستان اصفهان گفت: ۳۸ درصد تسهیالت قرض الحسنه در قالب کارگشایی و برای 
حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اصفهان پرداخت شده است.کریم زارع با بیان اینکه طی 
۹ ماهه امسال ۲۸ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیالت قرض الحســنه به مددجویان کمیته امداد استان پرداخت 
شده، اظهار کرد: این تسهیالت به مبلغ بیش از هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان در قالب وام کارگشایی، اشتغال، 
مسکن، درمان و امور فرهنگی به مددجویان پرداخت شده است.وی ادامه داد: پرداخت ۳۸ درصد از این 
تسهیالت، با هدف کارگشایی برای مددجویان بوده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان گفت: امسال۱۱ هزار فقره تسهالت حمایتی با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان هم پرداخت شده است.
زارع افزود: بعد از وام های حمایتی، تسهیالت مسکن و اشتغال، بیشترین آمار پرداخت تسهیالت را به 
خانوار های تحت حمایت و آسیب پذیر دارد.وی از مردم خیر اندیش دعوت کرد در قالب طرح های صندوق 

امداد والیت در ارائه تسهیالت قرض الحسنه برای رفع مشکالت مددجویان سهیم شوند.
 

شناسایی ۱۲۰ بیمار مبتال به »ای ال اس« در اصفهان
مدیر عامل جمعیت حمایت از بیماران »ای ال اس« و »نوروپاتی« گفت: تاکنون ۱۲۰ بیمار مبتال به »ای 
ال اس« در اصفهان شناسایی شده است.محمد زارعان اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور، جمعیت 
حمایت از بیماران »ای ال اس« و »نوروپاتی« از آبان ماه ۹۷ شکل گرفت که تاکنون بالغ بر ۷۵۰ نفر از سراسر 
کشور در این جمعیت دارای پرونده هستند که ۳۵۰ نفر از آن ها جان خود را از دست دادند و از این تعداد 

۲۸۰ بیمار دارای پرونده از اصفهان هستند.

اخبار

سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطرح کرد: تاثیر توسعه زراعت چوب بر حفاظت از آب های زیرزمینی؛

نجات زاگرس با زراعت چوب

سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: برای حفظ منابع آب زیرزمینی و نیز امکان اســتفاده از آب های 
نامتعارف برای کشت های غیرمثمر، اجرای طرح زراعت چوب با پساب 
حائز اهمیت است.رضا شفیعی درباره اجرای طرح »زراعت چوب« در 
استان اصفهان، اظهار کرد: وقتی ســازمان منابع طبیعی بهره برداری از 
جنگل های شمال کشور را ممنوع اعالم کرد، به دلیل نیاز صنایع چوب و 
کاغذ کشور به مواد اولیه، این سازمان طرح زراعت چوب را در دستور کار 
خود قرار داد تا به منظور حفظ منابع آب زیرزمینی و نیز امکان استفاده 
از آب های نامتعارف برای کشــت های غیرمثمر، طرح زراعت چوب با 

پساب اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاســت طرح زارعت چوب، استفاده از پساب و 
آب های نامتعارف برای کشت های غیرمثمر است، افزود: طی دو سال 
گذشته ۲۰۰ هکتار از این طرح در کاشان ایجاد شده، همچنین با کاشت 
گونه درختان گزشــاهی و اکالیپتوس در شــهرهای بیابانی مستقر در 

شمال و شرق استان این طرح در حال اجراست.
سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: عملیات طرح زراعت چوب در شهرهای غربی اصفهان با بارندگی 
بیشتر و برف گیر از نوع درختان صنوبر و زبان گنجشک اجرایی می شود 
که اگر افرادی زمین زراعی داشــته و متقاضی زراعت چوب باشند نیز 

می توانند تغییر کشت دهند.
وی ادامه داد: واگذاری اراضی دولتی طی خریداری آب های نامتعارف و 
پساب از اداره آب منطقه ای استان می تواند با اجرای این طرح در توسعه 

جنگل ها برای نسل های آینده یاری رسان باشد.

۳۰۸ هزار هکتار جنگل کاری در بیابان های اصفهان
شفیعی درباره ایجاد ۳۰۸ هزار هکتار جنگل کاری در بیابان های اصفهان 
که حدود ۱۵ درصد از جنگل های دست کاشت کشور را شامل می شود، 
گفت: این جنگل ها شامل گونه های طاق، قره باغ، آتری پلکس و شورگز 
است که با دو ســال آبیاری طی ۱۷ تا ۱۸ نوبت در ۹ شهرستان بیابانی 
استان مستقر شده و با توسعه، ســدی در مقابل ریزگردها و گردوغبار 
داخلی خواهد شد.وی، یکی از دالیل اصلی منشأ گردوغبار داخلی را به 
غیر از هجوم ریزگردهای خارجی، خشکسالی اراضی کشاورزی دانست 
و اظهار کرد: این زمین ها با رهایی و نبود کشت و کار طی خشکسالی های 

متوالی به منشأ ریزگردهای داخلی تبدیل شده است.
سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
درباره چشم انداز جنگل های استان برای نسل آینده، افزود: اقداماتی 
که در این سال ها در توســعه جنگل های استان اجرا کردیم متناسب با 
تصویب اعتبارات استانی بوده اســت که به منظور حفاظت از جنگل ها 

برای آیندگان نیازمند فعالیت بیشتر و ایجاد جنگل های کاشت طبیعی 
هستیم.

وی تصریح کرد: قطع درختان، هیزم گیری و تجارت زغال بلوط یکی از 
کارهای پر سودی است که پای انسان ها را به نقاط بکر زاگرس باز کرده 
است. البته در استان های همجوار افراد سودجویی با قطع درختان بلوط 
و تبدیل آن ها به زغال سبب نابودی جنگل های طبیعی زاگرس شده اند.

شفیعی، استان اصفهان را یکی از ۱۱ استان کشور در حیطه جنگل های 
طبیعی زاگرس دانست و گفت: وســعت این جنگل ها به نسبت دیگر 
استان های کرمانشاه، فارس و کردستان بسیار اندک است، اما درختان 
کهن و با ارزش جنگل های زاگرســی اســتان به عنوان ذخیره گاه های 
جنگلی به لحــاظ وجود گونه های ژنتیکی و در حــال انقراض، اهمیت 
بسیاری دارد و در قانون نیز بر حفظ و حمایت از گونه های ذخیره گاهی 

تاکید شده است.
وی با بیان اینکه جنگل های زاگرس بیشــتر در مناطق غربی و جنوبی 
اســتان قرار دارد و بیش از هر زمــان دیگری نیازمند مراقبت اســت، 
خاطرنشان کرد: آتش ســوزی در این جنگل ها با اســتقرار در مناطق 
صعب العبور و دوردست توسط انســان به ندرت اتفاق می افتد، اما در 
فصول افزایش دما و کاهش چشمگیر بارش ها و رطوبت خاک، خطر 

آتش سوزی بیشتر مراتع استان را تهدید می کند.

محل زندگی 
فروید »پدر علم 

روانشناسی« پر از 
صنایع دستی ایران!

تصویری جالب از دفتر کار و محل 
زندگی زیگموند فروید »پدر علم 
روانشناسی« پر از صنایع دستی 

ایران.

عکس   روز

۴۸ هزار دوز واکسن سرخک به اتباع غیر ایرانی در استان اصفهان تزریق شد
کارشناس بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تزریق حدود ۴۸ هزار دوز واکسن سرخک به اتباع غیر ایرانی در این استان خبر 
داد و گفت: طرح واکسیناسیون تکمیلی برای اتباع غیر ایرانی نیز در این خطه آغاز شده است.شیما سادات طالیی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از اردیبهشت 
امسال و پس از مشاهده مواردی از ابتال به سرخک در برخی از نقاط کشور، طرح واکسیناسیون سرخک برای اتباع غیر ایرانی طبق ابالغ وزارت بهداشت در استان 
اصفهان آغاز شد که در نیمه نخست امسال حدود ۴۸ هزار نفر از اتباع غیر ایرانی این واکسن را دریافت کردند.وی با بیان اینکه این طرح برای اتباع تازه وارد به 
ایران به ویژه از افغانستان و برای گروه های سنی ۹ ماه تا ۳۰ ساله اجرا شد، اظهار داشت: کارشناسان بهداشت در این طرح به محل سکونت اتباع مراجعه می کردند 
و البته تعدادی از اتباع غیر ایرانی نیز هنگام مراجعه به مراکز بهداشت این واکسن را دریافت کردند.طالیی همچنین به آغاز طرح واکسیناسیون تکمیلی اتباع 
غیر ایرانی از دهم دی در استان اصفهان اشاره و اضافه کرد: در این طرح که بودجه آن را کمیساریای عالی پناهندگان تامین می کند، واکسیناسیون سرخک و فلج 
اطفال برای کلیه اتباع غیر ایرانی بر اساس دستورالعمل های کشوری و به مدت یک ماه انجام می شود.وی ادامه داد: پس از اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون 

نیز طرح بیماریابی سل در بین اتباع غیر ایرانی به مدت سه ماه انجام می شود و بیماران شناسایی شده تحت درمان قرار خواهند گرفت.

مدیر اداره ســالمت ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: طرح سالمت 
محوری حرف های بــه درد بخور در ۳۰۰ مدرســه 

ابتدایی شهر اصفهان اجرا می شود.
هاجر ابراهیمی با بیان اینکه طرح سالمت محوری 
شــامل نمایش و برنامه های شــاد و موزیکال در 
قالب تئاتر است، اظهار کرد: سه ماه قبل فراخوانی 
برای گروه های نمایشــی فعال در زمینه تولیدات 
گروه ســنی کودک اعالم شــد که ۳۰ گروه در آن 

شرکت و آثار و ایده هایشان را ارائه کردند.
وی ادامــه داد: محتوای طــرح حرف های به درد 

بخور به شکلی طراحی شــده که مطالب آموزشی 
در حوزه تغذیه سالم و مصرف صحیح آب در قالب 
تئاتر، شعرخوانی و اجرا های شاد به دانش آموزان 

آموزش داده شود.
مدیر اداره سالمت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان تعداد مدارس ابتدایی 
شــهر را ۷۵۰ واحد اعــالم کرد و گفــت: این طرح 
از بیســتم دی تا بیســتم اســفند در ۳۰۰ مدرسه 
ابتدایی اصفهان با مشــارکت هفت گروه نمایشی 

اجرا می شود.
ابراهیمی یادآور شد: همه تئاتر ها در قالب خیابانی 

با محور تغذیه سالم و با محوریت رده سنی ابتدایی 
به ویژه کالس سوم تا ششم طراحی شده اند.

وی چاقی، اضافــه وزن و بی تحرکی را عارضه مهم 
امروز در بین دانــش آموزان دانســت و گفت: به 
این نتیجه رسیدیم این موارد و آسیب ها را با خود 
بچه ها در میــان بگذاریم تا برای رفــع آن ها بهتر 

همکاری کنند.

مدیر اداره سالمت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

»حرف های به دردبخور« در مدارس اصفهان شنیدنی شد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبرداد:

دستگیری فروشندگان مواد مخدر در اصفهان
به منظور پاکسازی مناطق جرم خیز و آلوده ۳۸ معتاد و ۱۶ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: به منظور ارتقای ســطح امنیت عمومی در نقاط جرم 
خیز و آلوده و پیشــگیری از گسترش 
کانون های جرم، طرح دستگیری خرده 
فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر با 
هماهنگی مرجع قضایی در نقاط آلوده 
و جرم خیــز شهرســتان اصفهان اجرا 
شد.سرهنگ حسین بســاطی با بیان 
اینکه در این طرح ۱۲ ساعته ۳۸ معتاد 
و ۱۶ خرده فروش مواد مخدر شناسایی 
و دستگیر شــدند، گفت: با اجرای این 
طرح ۵ کیلــو و ۸۳۸ گرم انــواع مواد 
مخدر که به صورت بسته بندی و آماده 
توزیع بود، کشف شد.وی با بیان اینکه 
جمع آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشــان و توزیع کنندگان مواد مخدر به صورت 
مستمر و مداوم در دستور کار این فرماندهی اســت، افزود: معتادان دستگیر شده به مراکز ترک 

اعتیاد منتقل و خرده فروشان مواد مخدر نیز تحویل مرجع قضایی شدند.
 

کشف و توقیف ۴ تن مرغ غیر بهداشتی در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی ۴ تن مرغ 

غیربهداشتی کشف و یک نفر در این زمینه دستگیر شد.
سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: در اجرای طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از 
تولید و عرضه کاال های مصرفی بی کیفیت و غیربهداشتی، ماموران این فرماندهی از انباری در یکی 

از روستا های حومه شهرستان ۴ تن مرغ غیربهداشتی آماده بسته بندی و توزیع کشف کردند.
وی با بیان اینکه با هماهنگی مرجع قضایی به همراه کارشناسان شبکه بهداشت این محل مهر و 
موم شد، گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

 

 توقیف بنز ۲۵ میلیارد ریالی قاچاق در مرکز تعویض
 پالک اصفهان

رییس پلیــس امنیت اقتصــادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از توقیف یک دســتگاه 
خودروی بنز قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در مرکز تعویض پالک پلیس راهور اصفهان خبر داد.

سرهنگ کامران ریاحی گفت: ماموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل 
یک دستگاه خودروی سواری بنز که به منظور دریافت پالک به مرکز تعویض پالک مراجعه کرده 

بود، متوجه شدند این خودرو بدون اصالت بوده و به صورت قاچاق تهیه شده است.
وی  با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این خودروی قاچاق را ۲۵ میلیارد ریال اعالم کردند، 
افزود: در این خصوص خودرو توقیف و مالک آن نیز دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل 
مرجع قضایی شــد.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح 
کرد: مالک خودرو با ترفند های خــاص، این خودروی خارجی را به صــورت قاچاق تهیه و برای 
دریافت پالک به مرکز تعویض پالک شهر اصفهان آورده بود، اما با هوشیاری ماموران پلیس راهور 

از شماره گذاری این خودروی قاچاق جلوگیری شد.

خبر روزبا مسئولان

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
مطرح کرد:

اثر ۱۹۰ درصدی مازوت بر 
تشدید آلودگی هوای اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اثر مازوت سوزی بر تشدید آلودگی هوای 

کالن شهر اصفهان۱۹۰ درصد است.
مهدی طغیانی اظهار کرد: میزان سوخت مازوتی 
که اکنون در نیروگاه استفاده می شود به آلودگی 
موجود در هوای کالن شهر اصفهان اضافه می کند 

که اتفاق بسیار وحشتناکی است.
وی با بیان اینکــه غلظت آلودگی کــه از طریق 
مصرف سوخت گوگرد در نیروگاه شهید منتظری 
وارد هوا می شود، شش برابر استاندارد آالیندگی 
است، ادامه داد: این میزان آلودگی هشت برابر 
استاندارد اروپاست و در صورتی که همه هشت 
واحد نیروگاه مازوت بسوزانند نزدیک به ۴۰۰ تن 

آلودگی ایجاد می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به گــزارش کنسرســیوم مراکز علمی 
پژوهشی اســتان افزود: اکنون که شش واحد 
نیروگاه مازوت می ســوزانند هر روز بین ۱۵۰ تا 
۲۰۰ تن دی اکسید گوگرد در هوا منتشر می شود 
که معادل میزان آالیندگی کنونی موجود در هوای 
شهر اصفهان است.طغیانی تصریح کرد: مطالبه 
نمایندگان مردم از مدیریت استان تدوین برنامه 
بلندمدت و زمان بندی شده برای کاهش سالیانه 
آلودگی هوا و افزایش روز های پاک و سالم است؛ 
البته بخش دیگری از برنامه ها هم باید به شکل 

ملی دنبال شود.
وی پایش و برخورد جــدی با واحد های آالینده 
مستقر در ۱۳ شــهرک صنعتی اطراف اصفهان 
را هم ضروری خواند و گفت: در شهرک صنعتی 
سجزی نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی وجود دارد 
که بسیاری از آن ها آلوده هستند، اما فقط هشت 
واحد آالینــده معرفی شــده اند.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، ورود جدی تر 
دستگاه قضایی به موضوع آلودگی هوا را خواستار 
شد و تصریح کرد: مسئوالن استان می توانند با 
نمایندگان مجلس در ارتباط باشــند و برای رفع 
مشکالت قانونی این موضوع پیشنهاد خود را ارائه 

بدهند تا وضع کنونی بهبود یابد.



انتقاد سازمان حقوق بشری از »رونالدو«!
سازمان حقوق بشری از تعریف  و تمجیدهای ستاره پرتغالی از عربستان سعودی انتقاد کرد.کریستیانو 
رونالدو در کنفرانس خبری پس از پیوستن به تیم النصر عربستان، کشــور جدیدی که در آن بازی 
می کند را »فوق العاده« توصیف کرد. تمجیدی که صدای »عفو بین الملل« را درآورد. این ســازمان 
حقوق بشری از رونالدو خواست تا از موقعیت خود اســتفاده و »سابقه حقوق بشری وحشتناک« 
عربستان سعودی را برجسته کند.»دانا احمد« پژوهشگر عفو بین الملل در منطقه غرب آسیا گفته سران 
تیم النصر با به خدمت گرفتن رونالدو به دنبال منحرف کردن اذهان از سابقه حقوق بشری تاریک ریاض 

هستند    و این در حالی است که دولت سعودی به انجام اعدام ها ادامه می دهد.
این مقام عفو بین الملل همچنین گفته رونالدو نباید اجازه دهد شهرت او به یک ابزار برای پوشاندن 
سوابق حقو ق بشری ریاض تبدیل شود و ستاره پرتغالی باید از این فرصت استفاده و درباره مسائل 

حقوق بشری در این کشور آشکارا سخن بگوید.
 

شایعه عجیب در اسپانیا: بارسا از »فاتی« خسته شد
بعضی از رسانه های اسپانیایی مدعی شده اند که بارسلونا در حال بررسی شرایط انتقال قرضی آنسو 
فاتی، ستاره جوان این تیم، است.آنسو فاتی در ســال های اخیر همیشه جایگاه ویژه ای در بارسلونا 

داشته و بسیاری از او به عنوان ستاره و مهره اصلی این تیم در سال های پیش رو نام می بردند. 
مدیران بارسلونا عمیقا به این موضوع باور داشتند و همین باعث شد که شماره 10 ارزشمند این تیم را 
پس از جدایی لیونل مسی به او اهدا کنند تا نشان دهند که این بازیکن چه جایگاهی در این تیم دارد. 
با این حال، مصدومیت های متعدد برای این بازیکن که اخیرا نیز با تک گلش در وقت های اضافه ناجی 
بارسا و صعودش به مرحله بعدی جام حذفی شد شرایط را سخت کرد و او مدت زیادی را دور از میادین 
سپری کرد. تصمیم او مبنی بر عدم انجام عمل جراحی یکی از اتفاقاتی بود که با انتقاد و ناراحتی شدید 
مدیران بارسا روبه رو شد که با تکیه بر توصیه کادر پزشکی این تیم معتقد بودند او باید روش جدی تری 
را برای بهبود مصدومیتش انتخاب می کرد. حاال Fichajes مدعی شده است که مدیران این باشگاه 
از صبر کردن برای درخشش و شکوفایی فاتی خسته شده اند و در حال بررسی شرایط انتقال قرضی 
این بازیکن هستند. درخشش وینیسیوس جونیور در رئال مادرید یکی از دالیل این تصمیم است چون 
آنها معتقد هستند که فاتی نیز باید چنین مسیری را در پیش می  گرفت؛ اما کوتاهی خودش باعث شده 

که نتواند به مهره اصلی بارسا تبدیل شود.
 

عالقه الهوز به اخراج: این بار »سامپائولی« قربانی شد
متئو الهوز، داور اسپانیایی، بار دیگر و این بار در بازی سویا در جام حذفی جنجال آفرین شد.

سویا در چارچوب رقابت های مرحله یک شانزدهم جام حذفی اسپانیا به مصاف لینارس رفت و موفق 
شد با نتیجه 0-5 برابر این تیم به پیروزی برسد و راهی مرحله بعدی شود. 

قضاوت این بازی برعهده الهوز بود که در چند هفته اخیر بسیار خبرساز ظاهر شده است. او داور بازی 
تیم ملی آرژانتین برابر تیم ملی هلند در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 قطر بود و قضاوتش 
اعتراض شدید لیونل مسی را به همراه داشت.همچنین این هفته نیز در جریان بازی بارسلونا برابر 
اسپانیول با استفاده از چندین کارت زرد و اخراج دو بازیکن از هر یک از دو تیم باعث شد که بسیاری به 
عملکرد او در میانه میدان اعتراض کنند و این بار نوبت سویا بود.تنها 16 دقیقه از زمان بازی گذشته بود که 
این داور اهل والنسیا بازی را متوقف کرد و به کنار زمین رفت تا خورخه سامپائولی را به خاطر اعتراضی که 
به تصمیمات او داشت جریمه کند ؛اما درگیری لفظی آنها به جایی کشید که الهوز بدون مکث کارت قرمز 
مستقیم را به او نشان داد که باعث تعجب بسیاری شد.دسیو، کمک مربی سویا، پس از پایان این بازی 
درباره این اتفاق گفت:» فکر نمی کردم این موضوع جدی باشد. خورخه فقط فریاد زد. من نزدیک بودم 
و هیچ حرف خاصی نشنیدم. در آخر بازی دیدم که این  دو نفر خیلی دوستانه با هم حرف می  زدند.«

خبر  روز

هزینه باورنکردنی استقالل 
بابت بازیکن سکونشین

سکونشینی عزیزبک امانوف یکی از سواالت 
بزرگ این روزهای اســتقالل است.استقالل 
در شرایطی به مصاف تراکتور رفت که ریکاردو 
ساپینتو، سرمربی پرتغالی آبی ها باز هم نام 
عزیزبک آمانوف را از لیســت خــود خط زده 
اســت. آمانوف در اکثر دیدارهای این فصل 
استقالل سکونشــین بوده و فقط در بازی با 
گل گهر برای دقایقــی کوتاه فرصت حضور در 
زمین را به دست آورد.آمانوف هفته گذشته در 
شرایطی که آرش رضاوند و سعید مهری هم به 
دلیل مصدومیت و محرومیت غایب بودند باز 
هم فرصت بازی را به دست نیاورد و در دیداری 
که اســتقالل نیاز به گلزنی داشت 90 دقیقه 
روی نیمکت ذخیره ها نشست. هنوز کسی به 
درستی دلیل بازی نکردن آمانوف را نمی داند و 
مشخص نیست چرا ساپینتو هرگز به هافبک 
ازبک فرصت نداده است. این درحالی است 
که ابتدای فصل گفته می شد ساپینتو به شدت 
به سبک بازی آمانوف عالقه دارد و قرار است 
از او به عنوان بازیساز اصلی استفاده کند؛ اما 
با شروع مسابقات اتفاقات دیگری رخ داد.

آمانوف که نیم فصل گذشــته بــا نظر فرهاد 
مجیدی به استقالل پیوست، قراردادی 300 
هزار دالری بــا این باشــگاه دارد و این یعنی 
مدیران استقالل در شرایطی که مبالغ سنگینی 
را بدهکار هســتند مبلغی در حدود 6 میلیارد 
بابت یک نیم فصل نیمکت نشینی به هافبک 
ازبک خود پرداخت کرده اند. در شرایط فعلی 
بســیار بعید اســت که این بازیکن در ادامه 
فصل هم در استقالل حضور داشته باشد ؛اما 
مشخص نیست که چرا ابتدای فصل با وجود 
عدم اعتقاد ســاپینتو او جدا نشد تا استقالل 
متحمل چنین هزینه ای نشــود.عالوه بر این 
اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت به دلیل پر 
بودن شانس امضای قرارداد با کاوه رضایی را 
هم از دست داد. در واقع اگر جدایی هافبک 
ازبکســتانی آبی ها به موقع اتفــاق می افتاد 
این باشگاه در دو موضوع سود می کرد و خود 
بازیکن هم می توانست راهی تیمی شود که 

فرصت بازی پیدا کند.

فوتبال جهان

وز  عکس ر

 برخورد گرم »نیمار«
 با »مسی« در پاریس

پس از قهرمانی در جام جهانی 2022 
با آرژانتین، لیونل مســی به پاریس 
بازگشته تا روزهای فوق العاده خود 
را ادامه دهد. بازیکنان و باشگاه پاری 
ســن ژرمن به گرمی از لیونل مسی 
اســتقبال کردند ؛اما استقبال نیمار 
در نوع خود جالب بود. لیونل مسی 
در باشگاه نشســته بود که نیمار وارد 
شد و گفت: قهرمان جهان کجاست؟

واگذاری یک کمپ و دو سالن به فدراسیون کشتی
با نامه نگاری و پیگیری وزیر ورزش و جوانان حق استفاده از پایگاه اداری و اردوگاه شهید سلیمانی، ابراهیم هادی و مصطفی صدرزاده به فدراسیون کشتی واگذار 
می شود.با پیگیری حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان و تاکید بر اهمیت رشته کشتی به عنوان یکی از رشته های ورزشی پرمدال در میادین بین المللی به ویژه 
بازی های آسیایی و المپیک، با تصمیم دولت و تایید رییس جمهور، حق استفاده از عرصه و اعیان سالن ورزشی پایگاه اداری و اردوگاه شهید قاسم سلیمانی و 
سالن شهید ابراهیم هادی و سالن شهید مصطفی صدرزاده واقع در مجموعه ورزشی آزادی با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت 
ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفا جهت استفاده مشترک ورزشکاران کشور به مدت 25 ساله به فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران 
واگذار می شود. بر اساس این مصوبه تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد با تایید دستگاه ناظر، منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود و پس از 
پایان دوره تعیین شده به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.

نخستین جلسه شورای فنی فدراسیون بوکس در 
حالی امروز برگزار خواهد شــد که دو نفر از اعضای 
این شــورا درصدد جلوگیری از برگزاری این جلسه 

بودند!
طبق اعالم سید ابراهیم  موسوی مدیرتیم های ملی 
بوکس، نخستین جلسه شــورای فنی فدراسیون 
بوکس؛ قرار اســت روز  شــنبه 1۷ دی ماه ســال 
جاری)امروز( در ســالن همایش هــای هتل ارم 

برگزار شود.
در این  جلسه حاضرین در مورد عملکرد فنی دو سال 
گذشــته کادرفنی تیم ملــی و  در خصوص انتخاب 
سرمربی جدید تیم ملی تصمیم گیری خواهند کرد تا 
هرچه زودتر تکلیف کادرفنی تیم ملی جهت حضور در 
مسابقات جهانی، بازی های آسیایی و قهرمانی آسیا 

مشخص شود، طبق آخرین خبرها دو نفر از اعضای 
کمیته فنی به صورت رسمی از عدم حضور خود در 

این جلسه خبر داده اند!
شنیده ها حاکی از آن است که تغییرات احتمالی در 
کادرفنی تیم های ملی بوکس خیلی خوشایند دو 
نفر از اعضای کمیته فنی نیست و آنها نیز به همین 
دلیل به دنبال کودتا علیه برگزاری جلسه کمیته فنی 
بوده اند، طبق شنیده ها، این دو نفر شبانه با برخی 
از اعضا کمیته فنی تماس گرفته اند و از آنها خواسته 
اند تا در جلسه حضور نداشته باشــند؛ اما موفق به 
کودتا علیه شــورای فنی جدید فدراسیون بوکس 
نشــده و هیچ کدام از اعضا شورای فنی با تصمیات 

آنها همراه نشده اند!
شورای فنی فدراســیون بوکس زیر نظر حسینقلی 

نهرودی، پیشکسوت بوکس کشــورمان کار خود را 
پیگیری می کند.

عبدالرضــا انصاری، همایون امیــری، اکبر احدی، 
علیرضا استکی، بیژن باتمانی، امید رشید، احسان 
روزبهانــی، محمــد ســتارپور، مرتضی شــیری، 
محمدرضا صمدی، اصغر کاظمــی، فروتن گل آرا، 
اسفندیار محمدی، علی مظاهری، کوروش موالیی، 
رضا مهدی پور، انوشیروان نوریان و محمود نهتانی 

نفرات حاضر در شورای فنی هستند.

کودتا علیه نخستین جلسه شورای فنی بوکس خنثی شد!

نگرانی اماراتی ها از احتمال جدایی مجیدی؛

 فرهاد به تیم ملی می رود؟
به نظر می رسد که رسانه های اماراتی باتوجه به عملکرد خوبی 
که فرهاد مجیدی در اتحاد کلبا داشــته، دوست ندارند که او 
از تیم جدا شود.به گزارش ایســنا، روزنامه الخلیج امارات در 
گزارشی مدعی شد که تیم ملی فوتبال ایران با فرهاد مجیدی 
سرمربی اتحاد کلبا رسما وارد مذاکره شده و برای جایگزینی 
کی روش با این مربی جوان تماس گرفته اســت.الخلیج در 
گزراش خود نوشــت که مجیدی بیشترین شــانس را برای 
جایگزینی کی روش در نیمکت ایــران دارد.این خبر روزنامه 
الخلیج در روزنامه دبی اســپورت دیگر روزنامه سرشــناس  
اماراتی هم بازتاب داشت تا جایی که این روزنامه با تیتری که 
زد نشان داد که نگران جدایی مجیدی از اتحاد کلبا است.دبی 
اســپورت با تیتر» آیا تیم ملی ایران فرهاد مجیدی را از اتحاد 
کلبا می رباید« نوشت: روزنامه الخلیج آورده است که مجیدی 
بیشترین شــانس را برای حضور در تیم ملی ایران دارد. هنوز 
معلوم نیست که آیا مجیدی قرارداد خود را با اتحاد کلبا کامل 
می کند یا اینکــه برای حضور در تیم ملی ایــران برنامه ریزی 
می کند، البته مجیدی تجربه بســیار کمی در تیم ملی ایران 
دارد به طوری که تنها دو بازی هدایت تیم ملی امید ایران را در 
اکتبر 2019 برعهده گرفت و در هر دو بازی هم شکست خورد.
مجیدی بعد از قهرمان کردن استقالل در لیگ برتر ایران از این 
تیم جدا شــد تا هدایت اتحاد کلبا را برعهده بگیرد. او شروع 
بسیار خوبی با این تیم داشت و حتی خود را به رده های باالی 
جدول رده بندی هم رساند و ستایش رسانه های اماراتی را به 
دنبال داشت. البته تیم او در بازی های اخیر با افت محسوسی 
مواجه شده است به طوری که سه شکست پیاپی را تجربه کرده 

تا به رده هشتم جدول رده بندی سقوط کند.

 شنبه 17 دی 1401 / 14 جمادی الثانی 1444 / 7 ژانویه 2023 / شماره 3717
»لوکادیا« به سیم آخر زد

خبرورزشی نوشت: یورگن لوکادیا، مهاجم سابق باشگاه پرسپولیس از دالیلش برای ترک ایران پرده 
برداشت.رفتن غیرمنتظره یورگن لوکادیا از ایران یکی از حاشیه سازترین اتفاقات اخیر فوتبال کشورمان 
بود. مهاجم سرخ پوشان پایتخت درحالی این تصمیم ناگهانی را گرفت که حتی هیچ یک از مقامات 
باشگاه پرسپولیس نیز تا همین امروز دلیل اصلی خروج او را نمی دانستند.لوکادیا حاال با انتشار متنی 
در صفحه اینستاگرامش از توهین هایی که برخی هوادران در روزهای اخیر به او کرده اند گالیه کرد. او با 
بیان این که تا آخرین لحظه حضور بهترین خود را به نمایش گذاشته، ادعا کرد رسانه ها برخالف واقعیت 

از او آدم بده ای را تصویر کرده اند که بی دلیل تیمش را ترک کرده است.
مهاجم هلندی سابق پرسپولیس در ادامه با اشاره به برخی بازداشت های بازیکنان و ورزشکاران نوشت: 

چرا باید در شرایطی فوتبال بازی کنم که فوتبالیست های دیگری با حکم سنگین مواجه شده اند.
لوکادیا در پایان ادبیات تند و تیزش، تاکید کرد رفتن، تنها راه حل ممکن بود.

 

اتفاق بی تکرار در فوتبال ایران!
علی پروین، ســرمربی مطرح فوتبال ایران در دهه 60، در اتفاقی عجیب و بی تکــرار 91 بازیکن را به 
اردوی تیم ملی دعوت کرد.مربیانی که سابقه حضور در تیم ملی ایران را دارند، هر کدام سبک و سیاق 
مخصوص به خودشان را داشــته اند. از پرویز دهداری و علی پروین بگیرید تا علی دایی و امیر قلعه 
نویی و کی روش...یکی از نکته های عجیب و احتماال تکرارنشــدنی در تیم ملی کشورمان را اما علی 
پروین رقم زده است.حدود 20 سال پیش یعنی سال 13۷0، علی پروین برای بازی های مقدماتی جام 
ملت های آسیا از 91 بازیکن برای حضور در اردو دعوت کرد؛ بله 91 بازیکن!از این تعداد بازیکنان 59 نفر 
از تهران و 32 بازیکن از تیم های شهرستانی بودند.بعد از برگزاری این اردو، علی پروین تنها 30 بازیکن 

را برای بازی های مقدماتی جام ملت ها انتخاب کرد و 61 بازیکن دیگر خط خوردند.
 

وعده »تاج« برای کمک به امکانات سخت افزاری فوتبال
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال سفر خود به خوزستان را با یک وعده آغاز کرد.تاج که قرار است 
در مجمع ساالنه هیئت فوتبال خوزستان در اهواز شرکت کند، پس از ورود به استان به همراه طالقانی 
رییس هیئت فوتبال خوزستان راهی شهر مالثانی شد. تاج در شهرستان مالثانی با حمیدی، رییس 
هیئت فوتبال باوی و عالقبند مدیرعامل استقالل مالثانی دیدار کرد و در جریان آخرین وضعیت این 
تیم در لیگ یک قرار گرفت. در این نشست نیز مقرر شد رییس فدراســیون به بهبود شرایط سخت 

افزاری فوتبال مالثانی کمک کند. 
 

پرسپولیس همچنان بدون مهاجم تخصصی
پرسپولیس برای چهارمین بازی پیاپی بعد از جدایی یورگن لوکادیا و مصدومیت شیخ دیاباته، مقابل 
حریف خود بدون مهاجم تخصصی به میدان خواهد رفت.بعد از اینکه یورگن لوکادیا در فاصله کوتاه 
باقی مانده تا دربی از جمع سرخ پوشان جدا شد و در ادامه نیز مصدومیت شیخ دیاباته باعث شد تا آنها 
دومین مهاجم خارجی خود را به این صورت از دسترس خارج ببینند، یحیی طی چهارمین بازی پیاپی 
بعد از این اتفاقات نیز قصد دارد بدون مهاجم تخصصی برای حریف حاضر شود.این در حالیست که در 
فهرست کنونی پرسپولیس مهدی عبدی و حامد پاکدل نیز حاضر هستند؛ اما عملکرد آنها در فرصت 
سوزی ها باعث شده تا از ترکیب اصلی کامال دور شوند. پرســپولیس طی دیدارهای اخیر خود برابر 
استقالل، پیکان، گل گهر سیرجان از امید عالیشاه و در ادامه نیز از مهدی عمری و وحید امیری در خط 
حمله سود برده است.سرمربی سرخ پوشان فعال قصد دارد تیمش را بدون مهاجم تخصصی به میدان 
بفرستد و باید دید هافبک های این تیم در کنار عمری و وحید امیری قادر خواهند بود، بار تهاجمی تیم 
را در این بازی نیز به دوش بکشند تا در نقل و انتقاالت، کادرفنی فرصت بازسازی خط تهاجمی تیمش 

را داشته باشد یا به سد دفاعی حریف برخواهند خورد.

کافه ورزش

وقتی لیونل مسی در استادیوم لوسیل مشغول جشن 
گرفتن قهرمانی آرژانتین بود جامی طالیی در دســت 
داشت که جام اصلی نبود، بلکه جامی فیک بود که توسط چند هوادار وارد 
زمین شده بود.یکی از تصاویر مهم جام جهانی قطر که حاال از آن به عنوان 
نمادین ترین تصویر این جام شــناخته می شود، عکســی است که در 
اینستاگرام بیشتر از هر عکس دیگری در این شبکه اجتماعی پسندیده 
شده است. تصویری با ۷3 میلیون الیک!اما حاال مشخص شد که این 
تصویر تاریخی رازی عجیــب در خود دارد. جامی کــه در این عکس در 
دست های لئو مسی دیده می شود جام طالیی واقعی نیست، بلکه یک 
کپی از جام جهانی است که توسط چند هوادار به استادیوم برده شده بود.

   پر الیک ترین عکس تاریخ اینستاگرام
این داستان واقعا عجیب را روزنامه آرژانتینی کالرین فاش کرد. این جام 
ساختگی را دو هوادار آرژانتینی به نام های پائوال زوزولیچ و مانوئل زارو با 
خود به قطر برده بودند برای اینکه در جریان بازی های تیم ملی کشورشان 
آن را روی سکوها به دســت بگیرند و به دیگر هواداران نشان بدهند به 

این امید که در پایان تورنمنت شاهد فتح آن توسط آلبی سلسته باشند.
این زوج آرژانتینی به کالرین می گویند جام طالیی شان شباهتی بسیار 
زیاد به جام واقعی دارد و چند مجسمه ســاز متخصص شش ماه برای 
تولید آن زحمت کشیده اند. این جام وزنی دقیقا معادل جام اصلی دارد، 

یعنی کمی بیش از پنج کیلوگرم. برای ســاخت جام از مغزی  از جنس 
کوارتز و رزین مخصوص استفاده شده و سپس با رنگ طالیی جام جهانی 
رنگ آمیزی شده است.بعد از ســوت پایان بازی فینال در لوسیل، این 
زوج آرژانتینی مشاهده می کنند که یکی از اقوام لئاندرو پاردس در حال 
ورود به زمین چمن است و ماموران امنیتی مانع از ورودش نمی شوند. 
آن ها جام ساختگی شان را به او می دهند و می خواهند جام شان توسط 
پاردس امضا بشود.جام ساختگی به این ترتیب سر از زمین چمن لوسیل 
درمی آورد. آرژانتینی ها آنقدر در شور و شوق ناشی از قهرمانی غرق هستند 
که هر دو جام برای دقایق زیادی در زمین دست به دست می چرخد بدون 
اینکه کسی متوجه بشود.در نهایت جام ســاختگی به دست لئو مسی 
می رسد و او در میان بازیکنان آرژانتین و افرادی که در زمین حضور دارند، 

آن عکس تاریخی را می گیرد.
ولی در همان لحظــات، چند عکاس و از جمله عــکاس کالرین متوجه 
گفت وگوی بین مسی و دی ماریا می شــوند. عکاس روزنامه آرژانتینی 
به این روزنامه گفــت: »دی ماریا به لئو گفت با جــام قالبی دور افتخار 
زده اســت. دی ماریا گفت لئو، جام اصلی دســت من است. بعد هر دو 
حسابی خندیدند«.زوج آرژانتینی که صاحب جام ساختگی بودند، چند 
روز بعد و با تماشــای عکس های منتشر شده در رســانه ها جام شان را 
تشخیص می دهند؛ جامی که در دست لیونل مسی در آن عکس معروف 

اینستاگرامی می درخشد.

 جام تاریخی اینستاگرام فیک از آب درآمد؛

این جام اصلی نیست »لئو«!



عضو شورای شهر مطرح کرد:

ردپایآلودگیهوادرافزایشآمارسرطاناصفهانیها
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: صنایعی همچون پاالیشگاه و نیروگاه که آالیندگی زیاد 
دارند و دیوار به دیوار طرح تفصیلی شهر قرار گرفته اند، با استفاده از تسهیالت دولتی باید جابه جا 
شوند.عباس حاج رسولی ها در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: صنایع آالینده اطراف اصفهان 
را احاطه کرده است، در حالی که طبق قانون این صنایع باید ۵۰ کیلومتر از شهر فاصله داشته باشند.

وی تصریح کرد: صنایعی همچون پاالیشگاه و نیروگاه که دیوار به دیوار طرح تفصیلی شهر اصفهان 
قرار گرفته اند و آالیندگی زیاد دارند، با اســتفاده از تســهیالت دولتی باید جابه جا شوند و در این 
راستا باید متولیان حوزه محیط زیســت، بهداشت درمان و مسئوالن استان برای رفع این مشکل 
همفکری کنند.عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر آمار سرطان در 
این شهر زیاد شده است که احتمال می رود ریشــه در آلودگی هوا داشته باشد، افزود: قرار است 
دانشگاه علوم پزشکی ریشه ســرطان ها را بررســی کند و به موازات آن سازمان محیط زیست و 

مجموعه مدیریت استان برای جابه جایی صنایع اقدام کند.
وی با بیان اینکه از ۱۵ ســال پیش قرار بود صنایع آالینده جابه جا شوند، ادامه داد: چنانچه نتایج 
تحقیقات در ارتباط با عوامل افزایش آمار سرطان استخراج شــود، باید به استناد آمار تمهیدات 

الزم نیز برای جابه جایی این صنایع در نظر گرفته شود.
حاج رسولی ها خاطرنشان کرد: صاحبان صنایع می توانند با تغییر کاربری اراضی به مسکونی در 

مکان دیگری این صنایع را بازسازی یا صنایع جدید راه اندازی کنند.
وی با اشاره به مازوت ســوزی توســط نیروگاه اصفهان به رغم آلودگی هوای این کالن شهر گفت: 
هرچند مازوت ســوزی نیروگاه با مصوباتی همراه بوده اســت، اما برای اصفهــان باید تمهیدات 
ویژه ای در نظر گرفته شــود تا این کار انجام نشود زیرا صنایع اطراف این شــهر از ابتدا جانمایی 

درستی نداشته است.
 

۵۵میلیاردریالپروژهعمرانیدرعرصهناژوان
اجرامیشود

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از اجرای چندین پروژه عمرانی و خدماتی بــه ارزش بالغ بر ۵۵ 
میلیارد ریال در عرصه منطقه ناژوان خبر داد.

مهدی قائلی اظهار کــرد: با توجه به نزدیکی ایــام نوروز ۱۴۰۲ و ضرورت آماده ســازی مجموعه 
گردشگری ناژوان برای اســتقبال از مسافران و گردشــگران نوروزی، تالش کردیم تا پروژه های 
عمرانی این منطقه تا پایان ســال جاری به اتمام برسد و در اختیار شــهروندان و گردشگران قرار 

گیرد.
وی با اشاره به هزینه ۵۵ میلیارد ریالی اجرای این پروژه ها گفت: زیرسازی و آسفالت خیابان آب، 
احداث و مرمت و ســاماندهی پیاده روهای عرصه، احداث و ساماندهی سرویس های بهداشتی 
و احداث و ترمیم پل های فرســوده در محدوده باغات ناژوان از جمله این پروژه های در دســت 

اقدام است.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه یکی از مهم ترین عملیات هــای عمرانی این فصل، 
عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان آب همچنین پیاده روسازی این خیابان است که با هزینه ای 
بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در حال اجراســت، افــزود: در این پروژه پنج ماهه ۶۰۰ تن آســفالت در 

مساحتی بالغ بر ۴۸۰۰ متر مربع از خیابان آب اجرا خواهد شد.
وی با اشــاره به ضرورت ســاماندهی پیاده روهای محور گردشــگری »الفت« ادامه داد: بر این 
اساس ۱۵۰۰ مترمربع پیاده رو در خیابان آب احداث خواهد شد.قائلی خاطرنشان کرد: عالوه بر 
این طرح ها، احداث پارک محلی خیابان جالالن، ســاماندهی میدان گردهمایی جدید ناژوان و 

تکمیل جاده سالمت شماره سه از دیگر اقدامات عمرانی در حال انجام است.

خبر  روز بامسئولان

معاون بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس کشور:

شهداتبدیلبهالگوییبرای
نسلجوانشدهاند

معاون بنیاد حفظ و نشــر آثــار دفاع مقدس 
کشور با بیان اینکه شهدا تبدیل به الگویی برای 
نسل جوان شــده اند، گفت: نســل دهه های 
هشتاد و نود در سنی به سر می برند که شاید 
شناخت کاملی از حاج قاسم نداشتند؛ اما امروز 
همه خودشان را قاسم ســلیمانی می دانند.

مجتبی شیروانیان اظهار داشت: حاج قاسم 
عالقه شدیدی به حضرت زهرا)س( داشت و 
در دوران دفاع مقدس و در جبهه های مقاومت، 
بارها گفته بود که هر زمان در مقابله با دشمن 
کم می آوردیم، به حضرت زهرا)س( توســل 
می کردیم و خداوند متعال به شکلی مقدر کرد 
که سالگرد شهادت حاج قاســم با دهه دوم 
فاطمیه مقارن باشد.وی با بیان اینکه شهدا به 
ویژه شهید سردار سلیمانی تبدیل به الگویی 
برای نسل جوان شده اند، افزود: نسل دهه های 
هشتاد و نود در سنی به سر می برند که شاید 
شناخت کاملی از شهدا و حاج قاسم نداشتند 
اما امروز همه خودشــان را قاســم سلیمانی 
می دانند. شهدای کشور به ویژه شهید سلیمانی 
در دوره های مختلف، چه در زمان دفاع مقدس، 
چه در شرق کشور و چه در جبهه های مقاومت 
کشیده اند، ملت بزرگ ایران با حضور در مراسم 
سالگرد شهادت حاج قاسم می خواهند که از 
مقام شهدا و فرهنگ ایثار تجلیل کرده و نسبت 
به شهدا و حاج قاسم ادای دین کنند.معاون 
بنیاد حفظ و نشــر آثار دفاع مقدس کشور با 
اشاره به سالروز شهادت سردار احمد کاظمی 
تصریح کرد: شهید کاظمی و یارانش ۱7 سال 
پیش در همین ایام به شــهادت رسیدند، ما 
به شهدا بدهکار هستیم و با حضور در مراسم 
یادبود شهدا می توانیم به این بزرگواران ادای 
دین کنیم و از خداونــد متعال می خواهیم که 
شرمنده شهدا نباشیم.وی در پایان گفت: راه 
شهدا، راهی نورانی اســت و هرکس شهدا را 
الگوی خود قرار داده باشــد و بخواهد که راه 
شــهدا را ادامه دهد، دنبال بهانه می گردد تا با 
حضور در  مراسم های یادبود، با شهدا تجدید 

پیمان  کند. 

در ۳ سال گذشته کارگروهی به نام کارگروه شناسایی 
سازه های آسیب پذیر در برابر حوادث در استان 
تشکیل شده که مکلف است با همکاری بخش های 

اجرایی، ساختمان های نا ایمن را شناسایی کند

 شنبه 17 دی 1401 / 14 جمادی الثانی 1444 / 7 ژانویه 202۳ / شماره ۳717
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری مطرح کرد:

پایاندیماه؛آخرینمهلتدرخواستمجوزحفاریدر
خیابانمصلی

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: آخرین مهلت درخواست مجوز حفاری در خیابان مصلی اصفهان 
جهت عملیات روکش آســفالت در این خیابان پایان دی ماه است.داوود بحیرایی اظهار کرد: روکش 
آسفالت خیابان مصلی، حد فاصل خیابان های سروش تا فرسان در دستور کار این منطقه قرار دارد و در 
این راستا دستگاه های دولتی و مالکان این محله که قصد حفاری برای انشعاب را دارند تا پایان دی ماه 
فرصت دارند نسبت به ارائه درخواســت حفاری به منطقه ۱۰ اقدام کنند.وی افزود: شهرداری پس از 
اجرای عملیات روکش آسفالت این خیابان، هیچ گونه مجوز حفاری برای انشعاب صادر نخواهد کرد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: از آبان ماه سال جاری پیاده روسازی خیابان مصلی به 
مساحت ۵۱۰۰ مترمربع با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال آغاز شده است.بحیرایی خاطرنشان کرد: 
در قالب پروژه های محله محوری زیباسازی و طرح مرکز محله خیابان مصلی در دست اجراست.خیابان 
مصلی یکی از محالت و خیابان های قدیمی شــهر اصفهان در منطقه ۱۰ به شمار می رود که حدفاصل 

خیابان سروش )میدان قدس( تا خیابان دشتستان )میدان شهید فهمیده( واقع شده است.
 

مدیر منطقه پنج شهرداری خبر داد :

آغازعملیاتهرسزمستانهدرختانودرختچههادرمنطقه۵
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: عملیات هرس و بازپیرایی زمســتانه ۲۵ هزار درخت و 
درختچه های منطقه با هدف جوان ســازی و فرم دهی با اعتباری بالغ بــر ۴۴۸ میلیون ریال انجام 
می شود.حسین کارگر اظهار کرد: عملیات هرس زمستانه درختان و هرس فرم درختچه های معابر 
و بوستان های منطقه، از ابتدای دی ماه امسال آغاز شــده است و پیش بینی می شود تا پایان فصل 
زمســتان بالغ بر ۲۵ هزار اصله درخت هرس شــود.وی افزود: عملیات هرس و بازپیرایی زمستانه 
درختان و درختچه های منطقه پنج با هدف جوان سازی، فرم دهی، حذف شاخه های خشک و بیمار، 
فراهم آوری شرایط بهینه رشد و تعادل بین شاخه و ریشه با بهره گیری از روش های علمی و با اعتباری 
بالغ بر ۴۴۸ میلیون ریال در حال انجام است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات 
هرس زمستانه درختان به منظور ایمنی ســطح تردد در معابر، کاهش آمار تصادفات و آشکارسازی 
المان های ترافیکی، شاخه های ســرگیر و پوشــاننده تابلوها، تیرهای چراغ برق و سر چراغی های 
بوستان ها و معابر نیز با رعایت اصول ایمنی انجام می شــود.وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی 
هرس درختان ویژه ۳۰ نفر از کارشناسان و کارگران فضای سبز منطقه پنج توسط سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری، ادامه داد: اصول فنی و ایمنی در عملیات هرس، با نظارت میدانی کارشناسان این 
حوزه رعایت شده است تا خللی در تردد خودروها و شهروندان در معابر سواره رو و پیاده رو ایجاد نشود.

 

برپاییموکبکتابدرایستگاهمقاومتمنطقه۲اصفهان
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان از برپایی موکب کتاب و غرفه کودک در ایســتگاه مقاومت به 
مناسبت سومین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.محمد صیرفی نژاد اظهار کرد: 
به مناسبت سومین سالگرد سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی در محل میدان واعظ منطقه 
دو، موکب خدمت رســانی و پذیرایی با عنوان »ایستگاه مقاومت« ایجاد شــده است. در کنار آن 
موکب کتاب و غرفه »کودک و سردار« ایجاد شده که کودکان را دعوت به نقاشی با محوریت سردار 
سلیمانی می کند.وی افزود: آغاز به کار این موکب با حضور اقشار مختلف مردمی، معتمدان محلی 
و روحانیون، حوزه ۶ بسیج امام صادق )ع( و مدیران منطقه دو همراه بود که بسیار مورد استقبال 
خانواده ها قرار گرفت.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: اجرای برنامه های فرهنگی همچون 
پخش فیلم و کلیپ از سردار شهید سلیمانی، ســرودخوانی مرتبط با شهادت ایشان، اجرای تئاتر 

خیابانی و برپایی موکب کتاب نیز بخشی از برنامه های این منطقه است.

با مسئولان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  می گوید:طی سه سال اخیر، 4۳0 ساختمان نا ایمن در اصفهان شناسایی شده اند؛

فعال در مرحله تشکیل کارگروه و باقی قضایا!

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: طی ســه سال 
گذشته ۴۳۰ ساختمان نا ایمن در اصفهان شناسایی شده است.

منصور شیشــه فروش با بیان اینکه طبق قانون شهرداری ها مکلفند 
هر چند سال یک بار سازه های نا ایمن را شناســایی کنند، اظهار کرد: 
در ۳ ســال گذشــته کارگروهی به نام کارگروه شناســایی سازه های 
آســیب پذیر در برابر حوادث در اســتان تشــکیل شــده کــه مکلف 
 اســت با همکاری بخش های اجرایی، ســاختمان های نــا ایمن را

 شناسایی کند.
وی افزود: این ساختمان ها شامل برخی بیمارستان ها، مراکز تجاری، 
سالن های ورزشــی، اماکن عمومی و فرهنگی و برخی ساختمان ها 
و ابنیه تاریخی و مســکونی قدیمی اســت ،که اصــول ایمنی رعایت 

نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: به مالکان این 
ساختمان ها در زمینه های مقاوم سازی و اســتحکام بخشی سازه، 
ایمنی برق و تاسیسات، اعالم حریق، تاسیسات، ورودی و خروجی 

ســاختمان و دیگر نقایــص اخطار الزم داده شــده تا در بــازه زمانی 
مشخص، رفع خطر کنند.

شیشه فروش افزود: در این مدت تنها ۵۰ ساختمان رفع خطر شده و 
همچنان ۳۸۰ ساختمان هنوز رفع خطر نشده است.

وی از شناسایی ۱۰۰ ساختمان و مدرســه دولتی نیز در اصفهان خبر 
داد و گفت: برای ســاختمان های نا ایمن دولتی نیــز کارگروهی در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شده و اطالعات این 
ساختمان ها برای دریافت بودجه به ســازمان برنامه و بودجه کشور 

ارسال شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: برای پایش ساختمان های 
نا ایمن و آســیب پذیر، کارگروهی هم در اداره کل راه و شهرســازی 
استان تشکیل شده که با هماهنگی و همکاری شهرداری برای اصالح 
و بازسازی این ســاختمان ها برای مالکان آن اخطار الزم صادر شده 

است.
شیشه فروش گفت: این کارگروه نیز به صورت ماهانه تشکیل جلسه 

داده و پیگیر اصالح نقایص و رفع خطر برای ســاختمان های نا ایمن 
است.

برخی از ساختمان ها در شهر ها قدمت بسیاری دارد و نیازمند نوسازی 
و بازســازی اســت و در تعدادی از ســاختمان ها نیز الزامات فنی و 
مهندسی به درســتی رعایت نمی شود و جزو ســاختمان های بسیار 

پرخطر و ناایمن به حساب می آید.
بی توجهی مسئوالن و مدیریت شــهری به این مسئله باعث می شود 
که وجود این ساختمان ها در هر شــهری موجب رقم خوردن حوادث 

تلخی مانند متروپل آبادان و پالسکو شود.
در حال حاضــر در شــهر ها تعدادی از ســاختمان ها بســیار پرخطر 
و تعدادی به نســبت کم خطرتر و تعــدادی از ســاختمان ها نیازمند 

تجهیزات ایمنی است.
بر اساس ارزیابی ها ســاختمان های ناایمن شهر اصفهان به دو گروه 
پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می شود که با دسته بندی آن ها می توان 

مانع تردد شهروندان و استفاده از ساختمان های ناایمن شد.

انجامعملیاتگازکشیدرمجتمعگردشگریصفهپسازدودهه
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: عملیات گازکشی مجتمع گردشگری صفه پس از دو دهه 
توسط متخصصان واحد عمران شرکت توسعه سیاحتی ســپاهان و پیمانکاران ناظر صورت گرفت که از این پس امکان ارائه خدمات موثر و آسان به ذی نفعان 

این ظرفیت تفریحی و گردشگری فراهم خواهد شد.
سعید ساکت با اشاره به انجام کامل پروژه گازکشی در مجتمع گردشگری صفه، اظهار کرد: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز قابل توجه گردشگران، به واسطه 
نبود گاز با مشــکالت مختلفی پیرامون جذب سرمایه گذار و ارائه خدمات آســان به مشــتریان مواجه بوده، به همین منظور احداث خط لوله گاز برای مصرف 

سرمایه گذاران و مجتمع اداری این مجموعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی، پیرامون جزییات این پروژه ادامه داد: این پروژه از پانزدهم آبان ماه آغاز شد و به مدت ۴۵ روز تداوم داشت که در این مدت بیش از ۲۸۸۰ نفر-ساعت کار 

عمرانی، فنی، برقی و تخصصی انجام گرفته است.

حمامعلیقلیآقا؛
شاهکارعصرصفوی

حمــام علی قلی آقــا کــه نــام 
علی قلی آقا نیز شناخته می شود، 
از جاهــای دیدنــی اصفهان در 
منطقه بیدآباد اســت و در سال 
۱۱۲۵، توســط علی قلی آقــا، از 
درباریان دو پادشاه صفوی، شاه 
سلیمان و شــاه سلطان حسین 

صفوی ساخته شده است. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: 
مدیریت شهری با الهام و الگوپذیری از روایت های 
دیرین به دنبــال احیای هویــت اصفهان در عصر 

حاضر است.
وحید مهدویان در بازدید از مــوزه و تاالر افتخارات 
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان ضمن تحســین 
مجموعه عظیم ســپاهان برای کســب این حجم 
بزرگ از افتخــارات، اظهار کرد: ســپاهان گنجینه 
افتخارات اصفهان است و بدون شک دستاوردهای 
این باشگاه ریشه دار از دهه های پیشین تا به امروز، 
دفترچه خاطرات »اصفهان گذشته« را طالیی، حال 

»اصفهان امــروز« را خوب و »اصفهــان آینده« را 
امیدوار ساخته است.

وی افزود: اصفهان همواره از منظر سه پنجره زیبا 
و دیدنی گذشته، حال و آینده مورد توجه مدیریت 

شهری بوده است.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفت: مدیریت شــهری با الهــام و الگوپذیری از 
روایت های دیرین به دنبال احیای هویت اصفهان 
در عصر حاضر اســت تا بتواند با غبارروبی از شهر 
پنهان مسیری سبز و آینده ای روشن برای اصفهان 

برنامه ریزی و ترسیم کند.

مهدویان ادامه داد: در این گذار از تمام ظرفیت های 
موجود در دســتگاه های مختلف همچون باشگاه 
فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه ســپاهان و دیگر 
ارگان ها برای بازخوانی روایت های پنهان اصفهان 

استقبال و استفاده خواهیم کرد.

معاون شهردار مطرح کرد:

تالشمدیریتشهریبرایاحیایهویتاصفهان
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مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی اصفهان با توانمندسازی محالت

مدیرعامل آبفا در مراسم تودیع و معارفه برخی مدیران آبفای استان اصفهان تاکیدکرد:

بهبود فرآیند مدیریت، انتقال دانش و تجربیات میان مدیران باید به 
صورت جدی دنبال شود

معاون وزیر صمت در کاشان خبر داد:

اختصاص تسهیالتی برای بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: ســه هزار و 783 هکتار سکونتگاه 
غیررسمی و حاشــیه ای در اســتان اصفهان شناســایی و طرح های مختلفی برای 
توانمندسازی آن ها اجرا شده است.علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه استان اصفهان با 
28 شهرستان و 113 شهر، وسیع ترین شبکه شهری را بین استان ها دارد، اظهار کرد: 
حدود 14 هزار هکتار از اراضی شهری استان اصفهان بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 
محسوب می شود که هشت هزار و 100 هکتار آن، بافت فرسوده میانی، سه هزار و 783 
هکتار سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای و دو هزار و 200 هکتار بافت های تاریخی، 
شناخته می شود.وی به ســکونت450 هزار نفر در52 محله حاشــیه ای و سکونتگاه 
غیررسمی استان اصفهان گفت: احداث پایگاه سالمت پروین اعتصامی در محله جوی 
آباد و تاالر اجتماعات آموزش بهداشت عمومی در محله قرطمان، همچنین احداث دو 
سرای محله در جوی آباد و وازیچه خمینی شهر از اقداماتی است که برای ساماندهی 
و توانمندسازی بافت های حاشیه ای و ســکونتگاه های غیر رسمی اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه برای اجرای 23 طرح در بافت های 
حاشیه ای و سکونتگاه های غیر رسمی شهر های استان 50 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده، ادامه داد: مشارکت 12 هزار میلیون ریالی در احداث سالن ورزشی رستم در محله 

ارزنان زینبیه، مشارکت در ساخت زورخانه محمود آباد اصفهان، احداث سالن ورزشی 
جهان پهلوان تختی در محله قشقایی شهرضا، روشنایی و آسفالت معابر محالت حاشیه 
نشــین زینبیه و دارک، ارزنان، حصه شمالی و جنوبی شهرســتان اصفهان، محالت 
قشقایی، خمینی آباد و طالقانی شهرضا و محالت جوی آباد، وازیچه و قرطمان خمینی 
شهر دیگر طرح هایی است که اجرایی شده است.قاری قرآن اضافه کرد: واگذاری زمین 
به شهرداری خمینی شهر برای احداث پاســگاه انتظامی در محله جوی آباد، پیگیری 
اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج به منظور تغییر کاربری زمین کشاورزی واقع در میدان 
جوان منطقه حصه و ابتدای جاده جلوان )عاشــق اصفهانی( برای ساخت اورژانس 
اجتماعی، اتمام سفتکاری مدرسه در محله یحیی آباد آران و بیدگل، اجرای طرح های 
مشارکتی فرهنگسرا و مدرسه ۹ کالسه در محله صالح آباد نجف آباد برای ساماندهی 
سکونتگاه های غیررســمی بوده اســت.وی، احداث دو مجتمع فرهنگی، ورزشی و 
بوستان در محله کارگر کاشان، ساخت مرکز آموزشی، ورزشی و بازارچه صنایع دستی 
در محله چاوشی شهرضا، آسفالت معابر و خیابان های محله کوشک )قلعه( سمیرم، 
احداث خانه کشتی و چمن مصنوعی در جوی آباد خمینی شهر را از دیگر اقدامات برای 

ساماندهی بافت حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی بیان کرد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه برخی مدیران بر انتقال 
تجربیات و دانش بین مدیران نســل اول و  دوم انقالب به منظــور بهبود فرآیند 
مدیریت تاکید جدی کرد.حســین اکبریان ضمن گرامیداشت سومین سالگرد 
شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: امیدوارم همه از رهروان حقیقی 
ایشان باشیم و  متانت، تواضع و فروتنی سردار را سرلوحه زندگی خود قرار  دهیم. 
به عنوان یک مدیر باید مانند سردار سلیمانی بهترین تصمیم را در شرایط مختلف 
اتخاذ  کنیم و در این صورت است که می توانیم ایرانی آبادتر داشته باشیم.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر آسیب شناسی  دقیق شکایات و مشکالت 
موجود در صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: باید ابعاد و  جنبه های مختلف مشکالت 
و شکایاتی که بعضا ازســوی متقاضیان مطرح می شــود از سوی صاحب نظران 
به صورت تخصصی مورد تحلیل و بررســی قرار گیرد تا بــدون هیچ گونه وقفه ای 
خدمات آبفا به بهترین شکل ممکن در اختیار مردم قرارگیرد.اکبریان همبستگی، 
همدلی، مشارکت و تعامل  بین بخش های مختلف شرکت را رمز غلبه بر مشکالت 
و کسب موفقیت های مستمر دانست و خاطر نشان ساخت: همه فعاالن باید بدون 
بخشی نگری درصدد رفع مشکالت و کســب موفقیت روزافزون صنعت باشند و 
فرقی نمی کند کارکنان در کدام قسمت آبفا مشغول به فعالیت هستند، مهم این 
است که با تعهد، همبستگی، تعامل و مشارکت بایکدیگر زمینه های ارائه خدمات 

مطلوب به مردم  را بیش از پیــش فراهم کنند. در پایان این جلســه رضا مردای 
به عنوان سرپرســت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شــکایات ، قاسم حمزه لو به 
عنوان سرپرست دفتر حقوقی و تملک امالک و اراضی،  سعیده سعیدی به عنوان 
سرپرست  دفتر سرمایه گذاری تجهیز مالی و توسعه مشارکت ،محسن تاج نیائی 
به عنوان مشاور مدیرعامل در امور رسیدگی به صورت وضعیت ها، محمد صالح زاده 

و علی فاضلی نیز به عنوان  مشاورین مدیرعامل معرفی شدند.

معاون وزیر صمت گفت: ستاد تســهیل و رفع موانع تولیدی برای واحد هایی که در 
بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده اند، تسهیالتی را در نظر گرفته است.صدیف 
بیک زاده در حاشیه جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید شهرستان کاشان گفت: 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور امهال وام ها را مصوب کرده و واحد های تولیدی 
می توانند با مراجعه به بانک بــرای پرداخت 7.5 درصد، 6 ماه تنفس و پنج ســال 
تقسیط بدهی های خود اقدام کنند.وی افزود: واحد های تولیدی که یک جا و ظرف 6 
ماه برای تسویه اقدام کنند، سود سالیانه ارزی پیش بینی شده هفت درصد برای آن ها 
به چهار درصد کاهش می یابد و جرائم به طور کلی بخشوده می شود.به گفته معاون 
وزیر صمت، واحد های تولیدی که بخشی از تسهیالت و حتی یک درصد آن را از قبل 
پرداخت کرده باشند امتیاز ویژه و یک درصد تخفیف هم برای آن ها در نظر گرفته شده 
است.بیک زاده گفت: واحدی که به هر دلیلی نمی تواند برای بازپرداخت تسهیالت 
به صورت یک جا اقدام کند به صورت 48 ماهه می تواند برای تقســیط بدهی اقدام 

کند، اما درصد بخشودگی درنظر گرفته شده برای کسانی که یک جا تسویه می کنند، 
شامل حال آن ها نمی شــود.وی با بیان اینکه 12 هزار واحد تولیدی و صنعتی راکد و 
نیمه فعال در کشور وجود دارد، گفت: از زمان آغاز کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از 2 
هزار واحد تولیدی و صنعتی راکد به چرخه تولید بازگردانده شده اند.دبیر ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید کشور، بیشترین مشکالت این واحد ها را کمبود نقدینگی، نیازداشتن 
به تسهیالت بانکی، فرسودگی ماشین آالت، تامین مواد اولیه و دغدغه های حقوقی 
اعالم کرد.بیک زاده با تاکید بر اینکه سیاست وزارت صمت در احیای این واحد ها کمک 
به سرمایه گذاران این طرح هاست، گفت: در مرحله بعدی واحد هایی که زیر 70 درصد 
تولید دارند، مورد حمایت جدی قرار می گیرند تا از حالت نیمه فعال به شرایط تولید 
کامل برسند.وی ادامه داد: در گام سوم طرح هایی که پیشرفت 70 تا 80 درصد دارند 
در اولویت تکمیل قرار گرفته اند و در ستاد تسهیل به این واحد ها کمک می شود تا با 

دریافت سرمایه در گردش و ثابت بتوانند به مسیر تولید بازگردند.

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

با توجه به اجرای پروژه زیر گذر شــهدای دانشــجو، فاز ســوم جابــه جایی خط 
هزارمیلیمتر آبرسانی نجف آباد به اصفهان در کمر بند شمالی نجف آباد در کمتر از 12 
ساعت انجام شد. مدیر آبفای نجف آباد اعالم کرد: اکیپ بحران خطوط اصلی انتقال 
آب استان اصفهان موفق شدند در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات نقشه برداری، 
حفاری، جوشکاری، لوله گذاری و اتصال را انجام داده و فاز سوم جابه جایی خط 
هزارمیلیمتر آبرسانی نجف آباد به اصفهان را اجرا کنند.جواد کاظمی افزود: عملیات 
تغییر مسیر تاسیسات آب از زیر گذر میدان شهدای نجف آباد در سه فاز  و در مجموع 
به طول ۹30 متر در دو باند کند روی کمر بندی شمالی نجف آباد اجرا شد.وی با اشاره 
به جابه جایی تاسیسات آبفا از زیر گذر میدان شهدای دانشجو نجف آباد تصریح 
کرد: هم اکنون از طریق  این خط  به قطر 1000 میلیمتر حدود  750 لیتر در ثانیه آب از 
ایستگاه پمپاژ ویالشهر به مخزن شمالی نجف آباد پمپاژ می شود و  پیش بینی  شده 
در آینده از طریق این خط  حدود1.6 مترمکعب درثانیه آب از سامانه دوم آبرسانی به 
اصفهان انتقال یابد. مدیرآبفای نجف آباد گفت: هم اکنون آب شرب بیش از 350 
هزار نفر جمعیت در 4 شهر و 6 روستا ازخط انتقال هزار میلیمتری تامین می شود.

کاظمی به ضرورت اجرای این پروژه پرداخت و اظهار داشت: جابه جایی تاسیسات 
آبفا نه تنها  به دلیل اجرای زیر گذر میدان شهدای دانشجو نجف آباد در کریدور غرب 

به شرق اصفهان  انجام گرفت، بلکه در آینده با در مدار قرار گرفتن سامانه دوم از طریق 
این خط، قسمتی از آب مورد نیاز اصفهان بزرگ نیز تامین می شود.کاظمی با اشاره 
به چگونگی اجرای این عملیات خاطر نشان ساخت:  این عملیات با تالش بی وقفه 
اکیپ بحران آبفای استان در سه فاز اجرایی شد که فاز اول این پروژه بر روی کمر 
بندی شمالی نجف آباد با انحراف جاده به طول 600 متر، فاز دوم به طول 150 متر و 

فاز سوم به طول 180 متر  در ورودی شهر نجف آباد انجام شد.

رییس سازمان زندان ها در سفر یک روزه به اصفهان:

توسعه پابندهای الکترونیک مورد توجه جدی قوه قضاییه است

درکمتر از 12 ساعت صورت گرفت؛

عملیات جابه جایی خط هزار  آبرسانی نجف آباد به اصفهان در کمربند شمالی نجف آباد 

میزان: رییس سازمان زندان ها گفت: می توانیم بخشی از زندانیان را با استفاده 
از پابند الکترونیک در بیرون از زندان نگه داریم و البته در توسعه آن بر اجرای 
دقیق مسائل قانونی پایبند هستیم.غالمعلی محمدی، در سفر یک روزه خود 
به اصفهان و در ساعات ابتدایی این روز کاری در نشست شورای قضایی استان 
حضور یافت و به گفت وگو با رییس کل دادگستری نشست.وی افزود: در این 
راستا تعدادی از زندان های اســتان توسط مدیران بازدید شد. خوشبختانه در 

اصفهان نیز آمار بازدید به ویژه حضور قضات قابل اعتناست.

    مهم ترین ماموریت ما در زندانبانی، اصالح و تربیت افراد به خطارفته است
رییس سازمان زندان ها در عین حال زیرساخت های استان اصفهان در حوزه امور 
اصالحی وتربیتی را نیازمند توسعه کیفی نرم افزاری دانست. وی همچنین یادآور 
شد: مهم ترین ماموریت ما در زندانبانی، اصالح و تربیت افراد به خطارفته است. 
برای تحقق این مهم توسعه اشــتغال و حرفه آموزی، تامین زندانیان در دوران 
پس از خروج، حمایت از خانواده آنان و ... را دردستور کار گذاشته ایم.محمدی با 
این حال اشاره کرد: در زندان ها با افراد سابقه داری مواجه هستیم که بعضا جرائم 
خشنی را هم مرتکب شده اند که الزم است دقت بیشتری درخصوص این دست 

از زندانیان صورت بگیرد به ویژه اینکه امنیت جامعه باید تامین شود.

   پابند الکترونیک را به عنوان تاسیس قانونی قابل اعتنا مدنظر داریم
وی همچنین پابند الکترونیک را تاســیس قابل اعتنا و جدیدی معرفی کرد و 
در این باره گفت: می توانیم بخشی از زندانیان را با استفاده از پابند الکترونیک 

در بیرون از زندان نگه داریم. هم اکنون هم توسعه پابندهای الکترونیک مورد 
توجه جدی دستگاه قضاست و در توســعه آن بر اجرای دقیق مسائل قانونی 
پای بند هســتیم. به هرحال وجود زندان یک واقعیت است و باید متناسب با 
تعداد جمعیت کیفری، امکان مناسب برای نگه داری این افراد داشته باشیم.

وی در این نشســت تاکید کرد: برای انتقال زندان ها از بافت شهری نیازمند 
حمایت دولت هستیم.

   زندان را محل تربیت می دانیم
در ادامه این نشست نیز حجت االسالم جعفری، رییس کل دادگستری استان 
اصفهان با اشاره به اینکه اولین جرائم موجود در استان با محوریت مواد مخدر 
است، گفت: مجموعه زندان های استان خوشبختانه تالش ها و عملکرد خوبی 
دارند و این سفرها حتما حاوی برکات بسیاری است.وی با گرامیداشت سالروز 
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یادآور شد: زندان محل تربیت است 
و زندانبان ها ابتدا باید مصلح باشند تا بتوانند اصالح و تربیت را به درستی انجام 
دهند؛ درحال حاضر هم وضعیت زندان های اســتان شرایط خوبی را سپری 
می کند.حجت االسالم جعفری درخصوص سرکشــی های مداوم از زندان ها 
عنوان کرد: سرکشی های زیادی از زندان ها توسط کارشناسان قضایی و حتی 
اساتید مختلف اخالق، روانشناســی و… صورت می گیرد. در نهایت تالش ما 
این اســت که جمعیت کیفری را تا حد ممکن کاهش دهیم.گفتنی است؛ در 
این نشست دادستان و معاون قضایی دادگستری استان اصفهان گزارشی از 

وضعیت قضایی و آمار زندانیان ارائه دادند.

منبع : ایمنا
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