
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد: افزایش مراجعات سرپایی در اصفهان به علت آلودگی هوا؛  

ادامه مازوت سوزی و  افزایش بیماری های مزمن

شگفتی های معماری در یکی از 
زیباترین مساجد جهان؛

نور  و جهان کوانتوم 
در مسجد شیخ 

لطف ا...

افشاگری رییس سازمان 
خصوصی سازی:

بودجه سالیانه باشگاه 
سپاهان ۳۲۵ میلیارد 

تومان!
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سازش ۴۲ درصد از پرونده های شورا ی 
حل اختالف اصفهان

مصرف بیش از ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز 
در بخش خانگی در اصفهان

 اجرا در میان »اما« و »اگر«ها
نماینده مردم اصفهان در مجلس از انجام بیش از ۱۰۰ کیلومتر 
لوله گذاری برای انتقال آب از دریای عمان به اصفهان خبرداد؛

اعالم کردیم که اصفهان 
به هیج وجه تاب و تحمل 

 زیست محیطی برای
 مازوت سوزی ندارد

مهم ترین علت 
آالیندگی در اصفهان 
مصرف مازوت است

 ادامه آموزش غیر حضوری
 و دورکاری کارکنان 
 گروه های حساس و 

پرخطر در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان از صدور ۹۰ درصد کارت های هوشمند 
ملی متقاضیان در اصفهان خبرداد؛

 چشم مان به جمال کارت ملی روشن 
می شود؟!
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قیمت: ۵۰۰۰ تومان

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان از صدور ۹۰ درصد کارت های هوشــمند 
ملی متقاضیانی که در اســتان اصفهان ثبت نام کرده بودند، خبر داد.حسین 
غفرانی کجانی گفت: از جمعیت هدف چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفری در استان 
اصفهان، بیش از ۹۸ درصد برای دریافت کارت ملی ثبت نام کرده اند.وی اظهار 
کرد: ۳۳۵ هزار و ۱۴۱ قطعه کارت هوشمند ملی طی ۹ ماه امسال صادر شد 

که این آمار با احتساب معوقه هاست.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان افزود: صدور کارت هوشمند ملی بعد از 
وقفه یک تا ۲ ساله که متاثر از تحریم ها بود در ماه های گذشته توسط سازمان 
پیگیری و رفع شــد و در حال جبران عقب ماندگی این مدت هســتیم.وی 
با بیان اینکه صدور کارت هوشــمند ملی حدود ۲ هفتــه به طول می انجامد، 
گفت: در دی ماه  ۱۲۱ هزار و ۱۸۰ نفر هم اقدام به تکمیل مراحل ثبت نام کارت 

هوشمند ملی کردند.
غفرانی افزود: ثبت نام کارت ملی هوشــمند در ۲ مرحله است که متقاضیان 
باید در مرحله اول در ســایت www.ncr.ir ثبت نام و کد رهگیری دریافت 
کنند و در مرحله بعد با مراجعه به دفاتر پیشخوان، اثر انگشت و عکس از آنان 
گرفته می شود.به گفته وی، برای دریافت کارت هوشمند ملی نیاز به تعویض 
شناسنامه نیست، اما عکس دار بودن آن الزامی است.غفرانی با بیان این که 
کارت های ملی جدیــد در کاهش هزینه ها و اســتفاده از فرصت های جدید 

نقش تاثیرگذاری دارد، تصریح کرد: کارت ملی هوشمند از ابزار های جدید به 
شمار می رود و می تواند همه مسئوالن را در جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری 
و تصمیم سازی یاری کند.جمعیت اســتان اصفهان بالغ بر پنج میلیون نفر 
است که در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر از افزادی که به سن 
۱۵ سالگی رسیده اند مشــمول دریافت کارت ملی هوشمند هستند.صدور 

کارت هوشمند ملی  از سال ۹۳ در کشور آغاز شد.

مدیرکل ثبت احوال استان از صدور ۹۰ درصد کارت های هوشمند ملی متقاضیان در اصفهان خبرداد؛

چشم مان به جمال کارت ملی روشن می شود؟!
شهرداری شاپور آباد در نظر دارد به استناد صورت جلسه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۲ پالک زمین با کاربری تجاری 

واقع در ضلع شمالی مدرسه سمیه )جنب کانال آب( شهر شــاپورآباد را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان 
 دعوت می شود جهت بازدید از محل و کســب اطالعات بیشتر به شــهرداری و برای ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ) www.setadiran.ir( در مدت زمان تعیین شده مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
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آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی سمیرم
مردم در نظام اســالمی با حضــور در صحنه پای آرمان های انقالب ایســتاده انــد و با حضور در 
صحنه پای آرمان های انقالب اســالمی هستند.جانشــین فرمانــده نیروی انتظامی اســتان 
اصفهان در آییــن تکریم و معارفــه فرمانده انتظامی ســمیرم گفت: نیــروی انتظامی، نیرویی 
مردمی برخاســته از دل مردم اســت که همیشــه برای ایجاد امنیت و اقتدار در نظام اســالمی 
تالش می کند.ســردار محمد رضا هاشــمی افزود: دشــمنان همیشه با ســناریو های مختلف 
تالش می کننــد با نظام اســالمی که نظامی مردمی اســت دشــمنی کنند که حضــور مردم در 
صحنه، سناریو های دشــمن را نقش بر آب می کند.در این آیین ســرهنگ محمود رضا صادقی 
 به عنوان فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم معرفی و از خدمات ســرهنگ علــی قربان پور 

قدردانی شد.
 

تخریب 20 ساخت و ساز غیرمجاز در خمینی شهر
حکم تخریب ۲۰ ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه دستگرد خمینی شهر اجرایی 
شد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر با اشاره به اینکه حکم تخریب ۲۰ مورد ساخت 
و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه دســتگرد خمینی شهر اجرا شد، گفت: به دستور مقام 
قضایی شهرستان و در راســتای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با 
همکاری جهاد کشاورزی، عوامل انتظامی و شــهرداری این حکم اجرایی شد.علیرضایی افزود: 
شــهروندان درصورت مشــاهده هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی می توانند به 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و یا به شماره ۱۳۱ اطالع دهند.
 

 بیشترین بارش استان اصفهان در سمیرم و فریدون شهر 
ثبت شد

بیشترین بارندگی تا ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۵ دی در استان اصفهان در شهرهای سمیرم و 
فریدون شهر ثبت شد.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهارداشت: بیشترین بارندگی های تا ساعت ۱۰ صبح  پنجشنبه سمیرم با ۳۰ ، فریدون شهر 
۲۰.۳ ، داران ۱۶، خوانســار ۱۵، بلطاق بویین میاندشــت ۱۴.۶ ، اســالم آباد فریدون شهر ۱۲.۳ ، 
دامنه ۱۲ ، پادنای علیا سمیرم ۱۱.۴، نقل ســمیرم ۱۱.۲ و بویین میاندشت ۱۱ میلی متر ثبت شده 
اســت.محمد رضا رفیعی افزود: در مناطق غرب و جنوب اصفهان مانند فریدون شهر، خوانسار، 
فریدن، چادگان، بویین میاندشت و سمیرم بارش ها، برف بود.همچنین بر اساس اطالعات این 
جدول، بیشترین بارش سال زراعی جاری در استان اصفهان تاکنون مربوط به خوانسار با ۲۰۰.۶، 

فریدون شهر با ۱۹۹.۲ و سمیرم با ۱۸۹.۲ میلیمتر بوده است.
 

مسمومیت 3 نفر براثر گاز گرفتگی در بویین میاندشت
 CO مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت ۳ نفر با گاز
درپی اشــکال آبگرمکن در بویین میاندشــت خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۱۹:۱۴ دقیقه 
حادثه مسمومیت با گاز CO به علت وجود اشکال در آبگرمکن، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش 
شــد.وی با بیان اینکه حادثه مذکور در بویین میاندشــت رخ داده بود، افزود: بالفاصله دو واحد 

امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: سه نفر 
شامل یک زن و دو دختربچه درپی این حادثه مسموم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر 

به درمانگاه بویین میاندشت، منتقل شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای مسجد جامع اردستان 

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: با توجه به شاخص بودن مسجد 
جامع اردستان که به عنوان اولین مسجد جامع دوطبقه جهان اسالم 
مطرح است  از محل اعتبارات ملی ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفظ و 

مرمت آن در نظر گرفته خواهد شد.
علیرضا ایزدی در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی شهرستان اردستان، 
اظهار کرد: اردســتان یکی از شهرســتان های بــا ارزش در حوزه های 
فرهنگــی و ابنیه های تاریخــی در نقاط مختلف آن اســت که تالش 
خواهیم کرد با افزایش اعتبارات ملی و استانی برای اردستان نگاه مان 

را نسبت به آثار و ابنیه های تاریخی این شهرستان تغییر دهیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت ثبت جهانی مسجد جامع اردستان، 
افزود: مسجد جامع اردســتان شــاخص ترین بنای شهرستان و از 
هویت های اصلی اردستان اســت؛ اما ثبت جهانی آثار تابع یک سری 

ضوابط و مقررات است که این دستورات طوالنی مدت است. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با 

بیان اینکه برنامه ریزی برای برطرف کردن مشکالت تملکی، مرمتی، 
احیای بافت های تاریخی و آثار واجد شرایط ثبت جهانی در دستور کار 
اداره کل میراث فرهنگی است، اضافه کرد: مسجد جامع اردستان در 
این زمینه از قابلیت باالیی برخودار اســت و تملک فضاهای پیرامون 

این بنای تاریخی در دستور کار است.
ایزدی خاطرنشــان کرد: امســال در اولویت کاری وزارتخانه میراث 
فرهنگی ثبت جهانی ۹۰ کاروانسرای ایرانی اســت که کاروانسراهای 
اردستان واقع در روستاهای بقم و ظفرقند در دستور کار قرار دارد و باید 
مولفه های آن از جمله تملک، آزادسازی و استهکام بخشی آن فراهم 

شود تا مورد تایید یونسکو قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته آنگونه که باید برای مسجد جامع 
اردستان اعتبار قابل توجهی اختصاص نگرفته است، گفت: با توجه به 
شاخص بودن مسجد جامع اردستان که به عنوان اولین مسجد جامع 
دوطبقه جهان اسالم مطرح است از محل اعتبارات ملی ۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای حفظ و مرمت آن در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
اردســتان در خصوص برنامه ریزی میراث فرهنگی برای ســفرهای 
نوروزی گفت: اکنون ســتاد خدمات ســفر در اســتان تشکیل شده 
اســت و خوشــبختانه در فضای تعاملی که در مجموعه اســتانداری 
و شهرســتان ها وجــود دارد، شهرســتان هــا آمــاده می شــوند تا 
 نســبت به نوروز گذشــته خدمات بهتر و بیشــتری را به مســافران

 ارائه دهند.
ایزدی گفت: در حوزه ســفرها اعتبارات قابل توجهی را برای استان در 
نظر گرفتیم کــه می تواند تحولی را در حوزه مرمــت و احیا بافت های 
تاریخی استان و مخصوصا شهرســتان هایی که واجد ارزش هستند، 

رقم بزند.
وی به پیگیری برای برطرف کردن مشــکالت مرمت مســجد جامع 
و میدان نقش جهان اصفهان اشــاره کرد و گفت: در این راســتا فصل 
جدیدی را در حوزه اعتبارات برای این دو بنای ارزشمند و جهانی قرار 

دادیم تا اعتبارات پایداری داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان از صدور پروانه تولید انبوه کیت های مولکولی 
تشــخیص کرونا)IVD( برای یکی از شرکت های 

دانش بنیان این واحد دانشگاهی خبر داد.
غالمعلی حمیدی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
 PCR  Real-timeکیت مذکور با استفاده از روش
تک مرحله ای بر اساس شناسایی ژن های RdRp و 
N ویروس SARS-CoV۲ عمل می کند و می تواند 

در زمان کمتر از ۲ ساعت ویروس را شناسایی کند.
وی تصریح کــرد: صدور مجــوز اداره کل تجهیزات 
پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، این شرکت را قادر می کند تا کیت 

تشخیصی )IVD(  را به صورت انبوه تولید و به بازار 
عرضه کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
کاشــان، افزود: دارو نتایج حاصل از کیت ساخته 
شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
با کیت مرجع استاندارد، مقایسه شد و نتایج حاصل 
از آن، حاکی از تطابق ۹۸ درصد محصول تولیدی با 

محصول مرجع بود.
وی با اشــاره به اهمیت ســرعت در تســت و رصد 
کرونا گفت: این شرکت قادر به تامین و توزیع کیت 
تشخیصی)IVD( به تمام آزمایشگاه های کلینیکی 
سراســر کشــور بوده و محدودیتی برای توزیع آنها 

وجود ندارد.
حمیدی افزود: شــهروندان توجه داشته باشند که 
همه گیری کرونا هنوز تمام نشده و برای جلوگیری 
از شــیوع پیک هشــتم کرونا، رعایت پروتکل های 
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی و خودداری از حضور در محیط های بسته 

و شلوغ است.

 صدور پروانه تولید انبوه کیت های مولکولی تشخیص 
کرونا در کاشان

در آیینی پایانه حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی شهدای محسن آباد افتتاح و ۵ دستگاه اتوبوس و ۳۲ تاکسی سمند و پژو درون شهری به ناوگان حمل و نقل 
عمومی اضافه شد.نماینده مردم شهرستان های برخوار و شاهین شــهر و میمه در این آیین گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید با یارانه دولتی برای حمل و نقل 
عمومی در ۷ شهر و ۷ روستای شهرستان برخوار اختصاص یافته است.حسینعلی حاجی افزود: با کمک شهرداری ها و سازمان حمل و نقل عمومی برخوار این 
اتوبوس ها با ۷۵ درصد یارانه دولتی و پرداخت ۱۲ میلیارد ریال برای هر اتوبوس توسط شهرداری ها تامین شده و در ۹ خط به شهروندان سرویس دهی می کند.

وی گفت: در این مرحله ۵ دستگاه اتوبوس شهرستان برخوار واگذار شده و تا پایان ســال، ۱۵ اتوبوس دیگر طی دو مرحله واگذار می شود.در ادامه بخشدار 
مرکزی برخوار گفت: پایانه حمل و نقل عمومی درون شهری شهدای محسن آباد در زمینی با ســه هزار و ۲۰۰ متر مربع و ۲۱ میلیارد ریال اعتبار احداث شده 
است.داریوش عالی محمدی افزود: احداث پایانه حمل و نقل عمومی درون شهری از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و در دو مرحله با خرید زمین، دیوارکشی، زیرسازی 

و آسفالت و اتاق استراحت رانندگان تکمیل و تجهیز شده است.وی گفت: در فاز سوم این پایانه تعمیرگاه اتوبوس و کارواش راه اندازی می شود.

خبر روزافتتاح پایانه حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی محسن آباد برخوار

وز عکس ر

برف بازی در 
گلستانکوه 
خوانسار 

مردم شهر خوانســار یک روز 
برفی شــاد رادر گلســتانکوه 
گذراندند. چادر ســفید برف در 
ارتفاعات  کوهستانی شهرستان 
خوانســار بــه ویــژه منطقــه 
گلستانکوه گردشگران بسیاری 

را به خود جذب کرده است.

شهرستان شاهین شهر و میمه همچنان بدون فرماندار
امام جمعه شاهین شهر از بالتکلیفی تعیین فرماندار شهرستان شــاهین شهر و میمه انتقاد کرد.حجت 
االسالم قاسمی در نشست ستاد بزرگداشت ســتاد دهه فجر گفت: چهل روز است که تکلیف شهرستان 
مشخص نیست و استانداری باید زودتر این موضوع را مشــخص کند.وی افزود: بزرگ ترین بزرگداشت 
انقالب جلوگیری از منکرات و نگاهداشت معروفات است.وی گفت: در مدتی که با توطئه دشمنان در کشور 
اغتشاش ایجاد شده، اما برخالف تبلیغات منفی دشمنان، این دولت به موفقیت های بزرگی دست یافته که 
این ها باید بیان و مطرح شود.امام جمعه شاهین شهر همچنین از آحاد ملت، فرهیختگان، و دانشگاهیان 

دعوت کرد تا در همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی در سیزدهم بهمن در شاهین شهر شرکت کنند.
 

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان صورت گرفت؛

افتتاح مرکز مشاوره آموزش و پرورش در بخش مرکزی جرقویه
مرکز مشاوره آموزش و پرورش بخش مرکزی جرقویه با یک میلیارد ریال هزینه در فضایی به مساحت 
۲۰۰ مترمربع افتتاح شد.محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در جریان بازدید 
از طرح های نیمه تمام آمــوزش و پرورش بخش مرکزی جرقویه گفــت: در بخش مرکزی جرقویه ۴۶ 
آموزشگاه فعالیت دارند که از این تعداد ۴ واحد آموزشی فرسوده و تخریبی هستند و نیاز به جایگزین دارند.

تکمیل دبستان برکت شهر عشایری نصرآباد، الحاق دو کالس درس به دبستان زینب کبری )س( و تکمیل 
زمین چمن مصنوعی روستای پیکان، تجهیز هنرستان های امام خمینی )ره( نیک آباد و فرزانه محمد آباد 
برخی از طرح هایی بود که مدیرکل آموزش و پرورش استان با همراهی رییس سازمان نوسازی و تجهیز 
مدارس اســتان از آن ها بازدید کردند.میرحاج، مدیر آموزش و پرورش بخش مرکزی جرقویه نیز گفت: 
برای تکمیل دبستان برکت نصرآباد بیش از ۵۰ میلیارد ریال نیاز اســت.در پایان سفر یک روزه مدیرکل 
آموزش و پرورش استان، مرکز مشاوره آموزش و پرورش با یک میلیارد ریال هزینه در فضایی به مساحت 

۲۰۰ مترمربع افتتاح شد.
 

برگزاری همایش یاوران والیت در حسن آباد جرقویه
همایش یاوران والیت در شهر حسن آباد جرقویه در شرق اصفهان برگزار شد.سیدجالل حسینی، معاون 
سیاسی سازمان بسیج کشور در این همایش با بیان اینکه دولت در مسیر درستی قرار گرفته و آینده ای 
روشن برای کشور ترسیم کرده، گفت: هر چند انتقاداتی در برخی مسائل وجود دارد، ولی مسیر اصلی دولت 
مسیر انقالب و اسالم است و باید با صبر و امیدواری منتظر آینده ای روشن برای کشور بود.وی افزود: هرگاه 
در انتخاب مسیر دچار اشتباه شدیم، وقت و هزینه زیادی صرف شد تا به نقطه صفر و مسیر درست برگردیم 
و این همان اتفاقی است که در مسیر فعالیت دولت اتفاق افتاده است.حسینی افزود: باید پیرو خط والیت 
و تابع فرامین ولی فقیه بود تا کشور آسیب نبیند و از مسیر اصلی که همانا اسالم ناب محمدی است، منحرف 

نشود.این همایش با حضور آحاد مردم در مسجد امام خمینی )ره( شهر حسن آباد جرقویه برگزار شد.
 

 آیین سالگرد ارتحال عالمه محمد تقی مصباح یزدی
 در آران و بیدگل

آیین سالگرد ارتحال عالمه محمد تقی مصباح یزدی و سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در 
مسجد اعظم محقق آران و بیدگل برگزار شد.استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( قم با 
اشــاره به اینکه آیت ا... مصباح یزدی گاهی برای هدایت یک جوان ساعت ها وقت می گذاشت و عقیده 
داشت اسالم برای اجرای حق و احکام دین به دیکتاتوری متوسل نمی شود، گفت: این عالم بزرگ معتقد 
بود که هدف دین، هدایت است.حجت االسالم والمسلمین علی ابوترابی به با ارزش بودن کالم آیت ا... 
مصباح یزدی از دیدگاه رهبر معظم انقالب اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقالب فرمودند کالم عالمه مصباح 

یزدی را در رسانه ها منتشر کنید تا این شخص به عنوان الگویی جامع، به جامعه معرفی شود.

اخبار

گلپایگان، شهری دارای 
رجال بزرگ و برجسته

یک اصفهان شــناس گفت: گلپایگان از جمله 
شهرهایی در ایران محسوب می شود که به لحاظ 
داشتن رجال بزرگ و برجســته در زمان های 
دور و معاصــر نمونــه است.محمدحســین 
ریاحی در خصوص شــخصیت های برجسته 
شهرســتان گلپایــگان، اظهار کــرد: گلپایگان 
یکی از شــهرهای اســتان اصفهان است که از 
نظــر تاریخــی و داشــتن ابنیه هــای کهن و 
هویــت، دارای اصالت فوق العاده اســت. این 
شــهر از جمله شــهرهایی اســت که می تواند 
هم از نظــر تاریخی و هــم از حیث داشــتن 
 رجــال و اندیشــمندان بــزرگ مــورد توجه 
قــرار گیــرد.وی افــزود: در زمان هــای دور 
شخصیت هایی را در گلپایگان داریم که مولف، 
مترجم، ادیب و پژوهشــگر بوده اند و در تاریخ 
معاصر ایران نقش داشته اند. نویسندگان بزرگی 
همچون نجیب الدین جرفادقانی، ابوشــرف 
ناصح بن ظفر جرفادقانی و ابن ماکوال در این 
شهر پرورش یافته اند، اما در دوره های معاصر 
هم شخصیت های بزرگی در گلپایگان زیست 
کرده اند.این اصفهان شناس و استاد دانشگاه، 
تصریح کرد: یکــی از شــخصیت های بزرگ 
تاریخ معاصر گلپایگان، »ســید جمال الدین 
گلپایگانی« اســت که متوفی در سال ۱۳۷۷ 
هجــری قمــری اســت. ایــن شــخصیت؛ 
شــخصیتی عارف و بســیار مورد توجه در بین 
فضال و اندیشمندان معاصر بوده است. مرحوم 
آقا ســید جمال الدین گلپایگانی، شخصیتی 
است که بسیاری از بزرگان از او به عنوان فردی 
عارف و ادیب یاد می کنند.ریاحی گفت: ســید 
جمال الدین گلپایگانی فرزند ســید حســین 
گلپایگانی است. این شخصیت از مراجع و علما 
و مدرسین بزرگی به شــمار می رود که ابتدا در 
ایران و اصفهان در مدارس و نهادهای آموزشی 
بود که بعدها به نجف اشرف رفت و در آنجا از او به 
عنوان مجتهدی محقق، فقیهی اصولی، مفسری 
بزرگ و زاهدی خاشع و خدادوست یاد کرده اند.

وی ادامه داد: سید جمال الدین گلپایگانی در 
اصول فقه، علم حدیث، رجال و شعر و ادبیات 

ید طوالیی داشت.

با توجه به شاخص بودن مسجد جامع اردستان که 
به عنوان اولین مسجد جامع دوطبقه جهان اسالم 
مطرح است از محل اعتبارات ملی ۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای حفظ و مرمت آن در نظر گرفته خواهد شد

با مسئولان

استان
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مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن مطرح کرد:

تقاضای جهانی برای میلگرد ذوب آهن اصفهان
مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان گفت: در میان میلگردهای تولید داخل، میلگرد ذوب آهن 

اصفهان در بازار کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی، مشتری های زیادی دارد.
به گزارش بازار، محمد صدری با اشاره به اینکه در میان میلگردهای تولید داخل، میلگرد ذوب آهن 
اصفهان در بازار کشورهای همسایه و حتی کشــورهای اروپایی، مشتری های زیادی دارد، اظهار 
کرد: در ذوب آهن اصفهان محصول آجدار به دو روش گرم و ترمکس تولید می شود و هر روش 

مورد استفاده قرار گرفته مزایایی دارد.
وی افزود: در روش تولید به صورت گرم محصول از آخرین قفسه نورد که جدا می شود وارد بستر 
خنک کننده شده و به صورت آرام از دمای ۹۰۰ درجه به دمای محیط می رسد به عبارتی به صورت 
آهسته خنک کاری می شود.صدری گفت: این روش مزایایی دارد که به صورت یکنواخت سطح 

مقطع از استحکام الزم برخوردار می شود و شرایط پایداری دارد.
مدیر کیفیت فراگیر شــرکت با بیان این که محصول در حین نورد، زیاد تحت تاثیر شــرایط نورد 
نیســت، افزود: اما در فرآیند ترمکس یا خنک کاری محصول بعد از آخرین قفســه سریع وارد 

لوله های آب می شود که با سرعت، دبی و فشار باالی آب درگیر می شود.
وی ادامه داد: دمای محصول از ۹۰۰ درجه به ۳۰۰ درجه در سطح محصول کاهش پیدا می کند؛ اما 
مغز محصول چون زمان کمی با آب درگیر هست هنوز دمای ۸۰۰ درجه دارد و وقتی به بستر خنک 
کننده وارد می شود دمای ۸۰۰ درجه باعث گرم شــدن و یکنواخت شدن ناحیه متاثر از آب شده و 
خواص مکانیکی آن بهبود می یابد، یعنی الیه ترمکسی ایجاد می شود که در سطح مقطع محصول 
استحکام باالیی دارد.صدری گفت: مغز محصول نرم هست و انعطاف پذیری باالیی دارد که باعث 
می شود در حین تولید با میزان آب، فشار، دبی و سرعت خط تولید بتوانیم الیه ای را که الزم هست 

روی سطح مقطع محصول ایجاد کنیم.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

حذف قانون پیمان سپاری ارزی، صادرات صنایع دستی را 
تسهیل می کند

 معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان گفت:
  اجرای قانــون پیمان ســپاری ارزی هیــچ توجیهی بــرای صــادرات صنایع دســتی ندارد و 
 در صورت حذف آن در مجلس شورای اسالمی، یک مرحله ســخت از پیش پای هنرمندان این 

عرصه برداشته  خواهد شد.
نورا... عبدللهی، در گفت و گو با ایرنا افزود: مالحظات حــذف این قانون در حوزه صنایع با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بانــک مرکزی پیگیری و در الیحه احکام دائمی دولت تصویب شــده 
است و در صورت تصویب در مجلس و عمالتی شدن آن ، قانونی که صادرکننده های صنایع دستی 

را معطل می کرد، حذف خواهد شد. 
وی خاطرنشــان کرد: مهر ســال گذشــته، میز ملی صادرات توســط اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون صنایع دستی وزارت 
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دســتی برگزار شد و یکی از مصوبات آن، پیگیری رفع پیمان 

سپاری ارزی بود که توسط معاون صنایع دستی و وزیر میراث فرهنگی پیگیری شد.
به گفته عبداللهی، میز صادرات یکی از میزهای کشوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار می شــود و هر کدام از میزها مربوط به یکی از استان ها بوده و اســتان اصفهان مدیر میز 
صادرات صنایع دستی است. معاون صنایع دستی اصفهان یادآور شد: زمانی که قرار است کاالی 
صنایع دستی از ایران خارج شود، صادرکننده باید پیمان سپاری ارزی کند تا ارز به کشور بازگردد؛ 

اما این مسئله یکی از عواملی است که در صادرات صنایع دستی مانع ایجاد کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس از انجام بیش از ۱۰۰ کیلومتر لوله گذاری برای انتقال آب از دریای عمان به اصفهان خبرداد؛

اجرا در میان»اما« و»اگر« ها

 روز گذشته رسانه ها از قول »مهدی طغیانی« نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی نوشتند: 
انتقال آب اولیه و موقتی از سال آینده انجام می شود و قرار است در 
سال ۱۴۰۲ به خط لوله ســیرجان به یزد و اردکان وصل شود و اواخر 

سال آینده در این خط لوله آبگیری صورت گیرد.
مهدی طغیانی در پاسخ به این ســوال که طی یک سال گذشته برای 
حقابه مردم و مدیریت منابع آبی در ســطح ملــی و وزارت نیرو چه 
اقداماتی را انجام شــده اســت، گفت: مدیریت کالن کشــور در دوره 
جدید نسبت به موضوع آب اصفهان حساسیت و توجه بیشتری پیدا 

کرده است.
وی با بیان اینکه رییس جمهور، معــاون اول و وزیر نیرو موضوع آب 
اصفهان را به عنوان یک اولویت پذیرفته اند، اضافه کرد: طی یک سال 
اخیر در موضوع آب اصفهان فراز و نشــیب های بســیاری داشته ایم، 
تغییر رییس حوضه آبریز زاینده رود اتفاق خوبی بود و شــخصیتی در 
نظر گرفته شد که دارای ســوابق خوبی در بحث مسائل عمرانی حوزه 

آب است.
طغیانی بیان کرد: در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

در موضوع آب جلسات متعددی برگزار شد و بر اساس آن دستوری که 
رییس جمهور در دیدار با نمایندگان استان دادند، اقداماتی انجام شد 
و هم اینکه رییس حوضه آبریز جدید با کمک مشــاور در مورد مسائل 

زاینده رود مطالعاتی را انجام داده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه 
موضوع آب اصفهان  طی یک ســال اخیر به شکل جدی تری بررسی 
شــد و نتایج آن کمک می کند تا آب اصفهان را به سرانجام برسانیم، 
تصریح کرد: بخشی از این اقدامات در مســیر کاهش برداشت های 
غیرمجاز باالدست بوده است که مهر ماه امسال وزیر نیرو دستور قطع 
پمپاژ های قطع برق که کنتور های فهام ندارند را صادر کرد و در آن مقطع 

که در معرض مشکل آب شرب بودیم، اثرات خوبی گذاشت.
وی ادامه داد: ۵ متر برداشــت غیرمجاز در باالدســت در هر ۲ استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری به نیم متر بر ثانیه رسید که پیشرفت 
بزرگی بود و وزیر نیرو قول داد که تا بهمن مــاه همه پمپاژ ها به کنتور 
فهام وصل شوند که به صورت متمرکز از تهران به میزان پروانه صادره 
برق داده می شود و بیشتر از پروانه هم برق در اختیار پمپاژ ها قرار داده 

نمی شود و پمپاژ های غیرمجاز هم برق شان کال قطع می شود.

طغیانــی با تاکیــد بــر اینکــه گام بعــدی در این موضوع بررســی 
پروانه هاســت تا مشــخص شــود بر اســاس چه میزان آبی صادر 
شــده اســت، عنوان کرد: معتقدیم بــدون رعایت حقابه هــا پروانه 
 برق صادر شــده اســت که در گام بعدی این مســئله باید پیگیری و 
بررسی شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به آخرین اقدامات انتقال آب از دریــای عمان به اصفهان گفت: برای 
انتقال آب از دریای عمان به اصفهــان بیش از ۱۰۰ کیلومتر لوله گذاری 
شــده که این آب برای مصارف صنعت و شــرب و البته بیشــتر برای 
صنعت اســت و برای آب شــرب قرار اســت به همان قیمت صنعت 
خریداری شــود و مابه التفاوت از طریق بودجه تامین شود تا جبران 
آب شرب باشد و در تابستان از آبخوان کمتر برداشت و از آب شیرین 

شده دریا استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این آب، آب نسبتا گرانی است و برآورد ها حدود یک 
و نیم یورو در هر مترمکعب اســت، افزود: انتقــال آب اولیه و موقتی 
از ســال آینده انجام می شود و قرار است در ســال ۱۴۰۲ به خط لوله 
ســیرجان به یزد و اردکان وصل شود و اواخر ســال آینده در این خط 

لوله آبگیری می کنیم.
اما خبر انتقال آب اگر به رفع مشــکل آبی اصفهان منجر شــود، قطعا 
برای اصفهانی ها خبر خوشــی خواهــد بود؛ اما برای کارشناســانی 
که سال هاســت موضــوع تنش های آبــی را در مرکز ایران بررســی 
می کنند،این پایان ماجرا نیســت. آنها می گویند کــه تنش های آبی 
بیشتر محصول دعوا بر سر آب های سطحی هستند و از عدم مدیریت 
صحیح آب سرچشــمه می گیرند. دوم اینکه موفقیت این طرح فارغ 
از مسائل زیست محیطی آن در گروی تامین آب مناطقی است که در 
مسیر این خط لوله قرار دارند چرا که اگرچه با موفقیت این طرح نیاز 
استان اصفهان برطرف خواهد شد؛ اما اگر نیاز مناطق محروم و خشک 

مسیر برطرف نشود تنش پایان نخواهد یافت. 
نکته دیگری که بعد از شنیدن خبر انتقال آب دوباره مطرح شده، این 
است که چنین آب گران قیمتی قرار است با چه قیمتی، صرف چه کاری 
شود؟ اینطور که بعضی برآوردها نشان می دهد هزینه هر متر مکعب 
آبی که از دریا منتقل و شیرین می شود بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان است و 
آیا این آب گران قیمت قرار است به سرنوشت آب های سطحی کشور 
دچار شده و با ســهل انگاری در بخش های مختلف اعم از صنعت و 
کشاورزی مصرف شود؟ که اگر چنین باشد هزینه ای نزدیک به یک 
سوم بودجه عمرانی کشور هر سال صرف رساندن آب شیرین از دریای 

شور و حیف و میل شدنش خواهد شد.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با تاکید بر 
اینکه باید از تولید کنندگان طال حمایت شود،گفت: 
افزایش اجرت ســاخت و تولید مصنوعات طال از 

مشکالت تولید کنندگان است.
علی موزرانی در گفت و گو با بازار با اشــاره به اینکه 
تحریم ها تاثیرات منفی بر صنعت طال داشته است، 
اظهار کرد: با توجه بــه اینکه اصفهان، کل چرخه طال 
را در دســترس دارد باید در زمینه صادرات طال وارد 
عمل شود. وی با اشاره به اینکه، طال صنعتی پاک و 

اشتغال زاست، افزود: متاسفانه تعداد تولیدکنندگان 
فعال در اصفهان کاهش یافته است و افراد فعال در 
این حرفه نیز به دلیل مشکالت متعدد با ۴۰ درصد 

ظرفیت تولید فعالیت دارند.
نایب رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان با بیان 
اینکه کاهش ظرفیت تولید تولیدکنندگان به عوامل 
زیادی بستگی دارد، ابراز کرد: تعداد تولیدکنندگان 
و ظرفیت تولید طالی اصفهان بسیار کاهش یافته، 
ما در گذشــته توزیع طال به نقاط مختلف کشــور را 

داشتیم؛ اما اکنون این روند تغییر کرده است.
وی ادامه داد:اصفهان زمانــی در زمینه تولید النگو 
بزرگ ترین تولید کننده بود و هنــوز هم توان تولید 
اصفهان و افرادی که در حیطه تولید مصنوعات طال 

در شهر اصفهان فعال هستند توان باالیی است؛ اما 
دیگر شــهرهای کشــور نیز در زمینه مصنوعات طال 
خوب عمل می کنند و ما باید جایگاه خود را دوباره 

پیدا  کنیم.
موزرانی بــا تاکید بر اینکــه باید از تولیــد کنندگان 
حمایت شــود؛ افزایــش اجرت ســاخت و تولید 
مصنوعات طال را نیز از دیگر مشکالت تولید کنندگان 
دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین هزینه 
های سربار برای مصنوعات طال هزینه تولید است 
که به ظرفیت تولید برمی گردد، چراکه کارگاهی که 
از توان تولید خود کمتــر تولید می کند، هزینه تولید 
آن از لحاظ پرســنلی تغییر نمی کند و برای تامین 

هزینه های تولید خود باید قیمت را افزایش دهد.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

افزایش اجرت ساخت و تولید مصنوعات از مهم ترین مشکالت 
تولیدکنندگان طالست

خبر روز

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

اصفهان از آب شیرین سازی شده استفاده می کند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به بحران آب در استان های مختلف کشور، 
گفت: اگر برنامه ریزی نشود ۲۶۰ شهر می تواند دچار بحران شود، ولی با وجود  تمام مشکالت، تغییر 
اقلیم  افزایش هزینه های تامین آب ســعی بر این است که کمترین مشــکل را در استان ها داشته 

باشیم.
 اتابک جعفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت شیرین سازی آب در یا در کشور، اظهار 
کرد: در حال حاضر ۶۳۵ هزار متر مکعب در شبانه روز شیرین سازی آب در کشور انجام می شود، با 
توجه به نیازی که ساحل دارد و نمی خواهیم پروژه انتقال آب اجرایی کنیم، یکی از بحث های جدی 
در حوزه آب موضوع شیرین سازی آب دریاســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر دو درصد جمعیت 
کشور معادل تقریبا یک و نیم میلیون نفر از آب دریا استفاده می کنند، گفت: پیش بینی ما این است 
که مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در طول برنامــه بتوانیم ۵۰۰ هزار مترمکعب دیگر را به این 
مجموعه اضافه کنیم.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به هزینه شیرین سازی 
آب دریا در کشور، گفت: بر اساس آخرین قراردادهایی که به امضا رسیده، هزینه هر متر مکعب آب از 
طریق شیرین سازی آب دریا حدود ۱۲  تا ۱۵ هزار تومان تمام می شود.جعفری با بیان اینکه در استان 
های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، یزد، مازندران، گیالن، سمنان، البرز، اصفهان، کرمان، 
مرکزی و گلستان از آب شیرین سازی شده اســتفاده می شود، گفت: تا زمانی که منطقه آب داشته 
باشد استفاده از این روش مقرون به صرفه نیست و وزارت نیرو نیز به این سمت حرکت نمی کند.وی 
افزود: برای ساحل دریا و شهرهایی که در حریم دریا قرار دارند، یکی از برنامه های جدی این است که 
۵۰۰ هزار مترمکعب به ظرفیت شیرین سازی کشور تا پایان برنامه افزوده شود و برنامه های متعددی 
را برای این بخش تعریف کرده ایم.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به آخرین 
وضعیت تامین آب استان همدان نیز گفت: مشکل آب همدان برای افق ۱۴۲۵ کامال حل شده است 

و هیچ مشکلی برای تامین آب این استان وجود ندارد.
 

توضیحات وزیر کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال 1402
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی که به کاهش قدرت 
خرید کارگران منتهی می شود، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.

سیدصولت مرتضوی اظهار کرد: در نخستین جلسه آینده شورای عالی کار که به زودی برگزار می شود، 
کارگروه های تخصصی را برای تعیین شاخص های حداقل مزد تشکیل می دهیم و این مسئله را بررسی 
می کنیم.وی تاکید کرد: تا قبل از پایان سال جاری، حداقل دستمزد کارگران مشخص خواهد شد و 
در وقت فضیلت به نتیجه خواهد رسید.به گزارش ایمنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به 
وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی که به کاهش قدرت خرید کارگران منتهی می شــود، حداقل 

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

محسوس بودن کمبود نیروی کار متخصص در کشور
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: به علت کمبود نیروی کار متخصص، فرصت های شغلی 
بسیاری در کشور خالی است.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین امضای تفاهم نامه برای 
آموزش نیروی ماهر ویژه صنعت لوازم خانگی کشور با اشاره به اینکه۷۰۰ فرصت شغلی نیازمند نیروی 
ماهر در کشور خالی مانده است، اظهار کرد: در صورتی که کمبود نیروی متخصص مورد نیاز حوزه دانش 
بنیان را نیز به این آمار اضافه کنیم، فرصت های شغلی بســیاری در کشور خالی است.غالمحسین 
حسینی نیا افزود: برخالف آمار باالی بیکاری در کشور، صنایع در کشور با مشکل کمبود نیروی ماهر 

مواجه هستند و این امر صنایع را با مشکل روبه رو کرده است.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از حذف گیاهان پرآب بر و کشت گیاهان کم آب خبر می دهد.اصغر رستمی  گفت: اجرای الگوی کشت در 
هر منطقه ای متناسب با میزان منابع آبی و در راستای حذف کشت های آب بر و جایگزین کردن با کم آب برهاست.به گفته این مسئول، کاهش سطح کشت گیاهان 
پر آب بر، حفظ باغات درجه یک در همه شهرستان ها و اصالح باغات درجه دو و حذف باغات درجه سه بدون بازده و جایگزینی این کشت های پرآب بر با ارقامی که 
آب بری کمتری دارد، ازجمله اهداف الگوی کشت است.رستمی اضافه کرد: درمجموع حذف گیاهان پرآب بر و جایگزین شدن با گیاهانی که با شرایط خاکی و اقلیمی 
منطقه سازگار هستند، توصیه شده است.وی در ارتباط با الگوی کشت مناطق کویری خاطرنشان کرد: غالت و گل رنگ در اولویت الگوی کشت مناطق کویری قرار 
دارند و کاشت پنبه پیشنهاد دیگر در الگوی کشت این مناطق است.معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ارتباط با اجرای الگوی کشت در استان کم آبی 
چون اصفهان توضیح داد: طرح الگوی کشت برای کل شهرستان های شمال، جنوب، شرق و غرب استان اصفهان تعریف شده، همچنین اجرای آن برای اراضی دیم و 
آبی و باغات و در دهستان ها نیز مورد نظر قرار دارد و کشت های گلخانه ای نیز ازجمله موارد مورد نظر بوده است.رستمی خاطرنشان می کند: تاکنون در استان اصفهان 

باهدف اجرای الگوی کشت ۱۵ هزار هکتار انواع محصوالت کم آب بر جایگزین محصوالت پرآب بر شده است.

حذف گیاهان پرآب بر در اصفهان

خط کشتیرانی کانتینری 
بین بندر بوشهر و امارات 

راه اندازی شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
از راه اندازی نخســتین خط کشتیرانی 
کانتینری از بندر بوشهر به بندر جبل علی 
امارات متحده عربی خبر داد و گفت: با 
راه اندازی این خط دریایی زمینه صادرات 
و واردات محصوالت افزایش می یابد و 
هزینه حمل محموله های صادراتی برای 

فعاالن اقتصادی کاهش یافته است. 

وز عکس ر

سخنگوی آبفای استان:

نگرانی برای تامین آب 
 آشامیدنی اصفهان

 وجود ندارد
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: با توجه به آغاز فصل بارش، اکنون مشکل 
و نگرانی برای تامین آب آشامیدنی در استان 
وجود ندارد.مجید مختاری اظهار کرد: با توجه 
به شروع فصل بارش، اکنون نگرانی در تامین 
آب آشــامیدنی اصفهان بــزرگ نداریم، اما به 
دلیل اینکه اســتان همواره محدودیت منابع 
آبی داشته، الزم است مصرف بهینه آب بیش از 
پیش فرهنگ سازی شود.وی با اشاره به اینکه 
سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ )تصفیه خانه 
باباشــیخعلی( جمعیتی بالغ بر چهار میلیون 
و ۳۲۹ هزار نفر را تحت پوشــش دارد، افزود: 
به دلیل سرد شدن هوا هم اکنون ۹ متر مکعب 
بر ثانیه آب وارد سامانه آبرسانی باباشیخعلی 
می شود.ســخنگوی آبفای اســتان اصفهان 
میانگین مصرف آب آشــامیدنی و بهداشــت 
استان را در روز های مختلف هفته متغیر خواند 
و گفت: هم اکنون سرانه مصرف آب آشامیدنی 
هر اصفهانی ۱۵۰ تا ۱۶۰ لیتر در شبانه روز است و 
باید توجه داشت که سرانه مصرف ما نسبت به 
دیگر کشور ها باالتر است.مختاری اضافه کرد: به 
روستا ها و شهرستان هایی که زیر پوشش شبکه 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ نیستند آبرسانی 
سیار انجام  می شود.سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ ۵۶ شــهر و بیش از ۳۰۰ روستای استان 
اصفهان را تحت پوشــش دارد؛ آب آشامیدنی 
و بهداشــت ۸۹ درصد جمعیت در این سامانه 
توزیع می شــود و فقط ۱۱ درصــد از جمعیت 
تحت پوشش آبفای اصفهان خارج از سامانه 
اول آبرسانی قرار دارد که شامل ۴۰ شهر و ۵۶۹ 
روستا با جمعیت ۵۲۸ هزار نفر است و به طور 
عمده منبــع تامین آب آن هــا از منابع آب زیر 
زمینی اســت. از مهرماه تاکنون ذخیره ســد 
زاینده رود از ۱۵۰ میلیون مترمکعب باالتر نرفته 
در حالی که در ماه های آبان و آذر کاهش یافت 
و به ۱۴۳ میلیــون مترمکعب رســید و در پی 
بارش های مجدد اکنون به مــرز ۱۵۰ میلیون 

مترمکعب رسیده است.
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مفاد آراء
10/75 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
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 اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شــماره 11219 مورخ 1401/09/09 هيات دوم  آقای 
نريمان شريفی اصفهانی به شناسنامه شماره 1906 کدملي 1290776301 صادره 
اصفهان فرزند ناصر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 212/46 متر مربع 
 پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 مع الواسطه از محمد صادقی فرزند عبدالحسين ثبت در دفتر امالک صفحه 268 
الی 271 دفتر 54 تائيد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18

م الـف: 1430092  شـهرياري رئيـس منطقه ثبت اسـناد و امـالک غرب 
اصفهـان

مفاد آراء
10/76 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 3164 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شراره بهرامی جلفائی 
به شناســنامه شــماره 3760  کدملی 1289204756 صادره اصفهان فرزند ابراهيم در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 101/74  متر مربع پالک شماره 2803 فرعی از 5000  
اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18
م الف: 1429906  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/77 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره 140160302011000133 مورخ 1401/09/28  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خوانســار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حسن  
مالکی فرزند محمد تقی بشــماره شناســنامه 411  صادره از تهران در يک باب خانه  به 
مساحت 365/57 متر مربع پالک 1657 فرعي از 15 اصلي واقع در بخش 6 خريداري از 

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

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18
م الف: 1429432  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
10/78 چون تحديد حدود ششــدانگ بناهای تحتانی و فوقانی  پالک ثبتی 490 و 489  
فرعی از 5 اصلی واقع در جزء  بخش 3 حوزه  ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام سيد جمال سيد صالحی فرزند فضل ا...  در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يکشنبه مورخ 1401/11/09 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 

می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشــار: 1401/10/18 م الف: 1436353  حبيب اکبري 

رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

10/79 شــماره نامه: 140185602011004866 -1401/09/14 نظر به اينکه ســند 
مالکيت سه دانگ پالک ثبتی شــماره 1440 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار 
ذيل ثبت 1702 در صفحه 242 دفتر امالک جلد 11 به نام محمد علی آزاد تحت شــماره 
چاپی مسلسل 753181 ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس طی سند 28485 مورخ 
1386/02/02 دفتر 4 خوانســار به صورت صلح با اختيار فسخ )اختيار فسخ و منافع مادام 
الحيات متعلق به احمد دهاقين می باشد( به علی دهاقين واگذار گرديده است نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011006746 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 140102155864001018 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد 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 سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1437399  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار

شگفتی های معماری در یکی از زیباترین مساجد جهان؛

نوروجهانکوانتومدرمسجدشیخلطفا...
مکانیسم نورپردازی در مســجد شیخ لطف ا... بسیار 
تامل برانگیز است و نشان می دهد معمار این بنا نسبت 
به نور و پیچیدگی های آن تسلط بســیار داشته است. همین موضوع 
عاملی شد تا پراش نور در فضای معماری از دیدگاه مکانیک کوانتوم و 
با تاکید بر جهان کوانتوم در مسجد شیخ لطف ا... با حضور عالقه مندان 

در این بنای تاریخی برگزار شود.
عقیل عقیلی، باستان شناس و دانش آموخته مهندسی الکترونیک در 
این برنامه که جمعه )۱۶ دی ماه( در مسجد شیخ لطف ا... برگزار شد، 
با بیان اینکه این مسجد و مدرسه در عهد صفویه به دستور شاه عباس 
اول در اصفهان ســاخته شــد، اظهار کرد: برخی از این مکان به عنوان 
مدرسه و برخی با عنوان مســجد یاد کرده اند که فرآیند ساخت آن از 
سال ۱۰۱۱ هجری قمری آغاز و پس از ۱۷ سال در سال ۱۰۲۸ هجری 

قمری به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: این مسجد در ضلع شــرقی میدان نقش جهان و روبه 
روی کاخ عالی قاپــو قــرار دارد و چند نکته ازجمله عــدم وجود مناره 
و گلدســته و صحن مانند مســاجد هم عصر با این بنــا، مربع بودن 
گنبدخانه و اســتفاده از پنجره هــای متعدد برای نورگیــری راهرو و 
فضای داخل گنبدخانه در آن قابل توجه است.عقیلی با اشاره به آیات 
نگاشته شده در داخل گنبدخانه مسجد شیخ لطف ا... گفت: این آیات 
اغلب به مفهوم نور اشــاره دارند و با توجه به معماری مســجد به نظر 
می رســد که با توجه به نور و برای تامل در مفهوم نور نگاشته شده اند. 
همچنین گرداگرد گنبدخانه، پنجره های مشبکی با طرح های اسلیمی، 
به صورت دوجداره با فاصله تقریبی ۱۲۰ تا ۱۷۰ ســانتی متر از یکدیگر 
قرارگرفته اند. پنجره های درونی دقیقا روبه روی هم نیستند و هریک 
با زاویه ای اندک در  مقابل پنجره های بیرونی قرار داده شــده اند.این 
باستان شــناس گفت: از جذابیت های دیگر این بنا، مسئله  چرخش 
محراب به سمت قبله و جنوب یا نقطه ای بوده که در هر فصل خورشید 
در آسمان به اوج خود می رسد که از طریق داالن و راهرو منتهی به قبله 
در این فضا از طریق رهیافت های هندســی و محاسباتی قبل و حین 
ساخت بنا حل و شــکلی عملی به خود گرفته است.وی ادامه داد: نور 
خورشید با گذر از اشکال مشــبک و نقوش اسلیمی پنجره ها از طریق 
زاویه ای که این پنجره ها با یکدیگر می ســازند به صورت شــعاعی به 
داخل مســجد وارد می شــود، اما درنهایت آنچه روی زمین یا دیوار 
مشاهده می کنیم دایره های نورانی هستند که رفتاری متفاوت دارند 
و شکل نقوش اسلیمی پنجره ها را به خود نگرفته  و به صورت الگوهایی 
تداخلــی روی زمین یا دیوارهــای بنا برای مشــاهده کنندگان ظاهر 

می شوند. دلیل این موضوع پراش نور و رفتار شبح وار نور از منظر تئوری 
فیزیک کوانتوم است که به صورت جذاب و پررنگ در جای جای مسجد 
قابل مشاهده است. با تغییر در زاویه تابش خورشید، زاویه پنجره ها از 
یکدیگر، روزنه هایی باریک برای عبور نور گسیل شده از خورشید ایجاد 
می کنند که محصول آن نمایش اثری بی نظیر از طبیعت نور خواهد بود.

عقیلی افزود: با مطالعه روی رفتار نور در بنای مســجد شیخ لطف ا... 
می توان اصل »برهم نهی« را نیز مشاهده کرد. اصل برهم نهی، بیانگر 
تغییر رفتار نور حین عبور از شکاف موجود بر سطح مانع است که به آن 
دوگانگی موجی ذره ای گفته می شود که در سال ۱۸۰۱ »تامس یانگ« 

با انجام آزمایش دو شکاف متوجه این ویژگی از نور شد.
این فعال میراث فرهنگی با اشــاره به آرایه های تزیینی به کاررفته در 
بنای مسجد شیخ لطف ال...گفت: ســتون های مارپیچ به کاررفته در 
دیوارهای مســجد، تداعی کننده اصل تنیدگی ذرات هستند که مانند 
مســیر انتقال ذراتی در حال چرخــش، مابین دونقطــه )از زمین به 
ســمت گنبد( قرار دارند و با ادامه این تزئینات، انســجام طرح دچار 

خدشه نشــده بلکه طرحی بی نقص اجراشده اســت.عقیلی اضافه 
کرد: همچنین در محل تالقی ســتون ها نقش شمســه قرارگرفته و 
ترنج های تزیینی های رو به پایین، شــکلی شــبیه به بارش ذرات از 
پرتوهای خورشید دارند، مانند آنچه »نیلز بور« از آن با اصل مکملیت 
بور یاد می کند که می توان جلوه هایی از ایــن مکمل بودن ذره و موج، 
هرچند مانع الجمع اند، اما مکمل یکدیگر هستند را در این اثر تزیینی 
متصور شد.وی تاکید کرد: مرزهای تئوری فیزیک کوانتوم و ساختار 
ریاضیاتی نهایی در قالب مکانیک موجی مربوط به قرون اخیر بوده و 
به زمان ساخت این بنا نمی رسد، اما این هنرنمایی در راستای بیان و 
به تصویر کشیدن تفکرات و تامالت فلسفی و هستی شناسانه سازنده 
روی کاشی و دیواره بنا بوده است. شاید خالق این اثر با الهام از طبیعت 
و آگاهی های علمی و فلســفی به واســطه  تعامالت، تفکرات عمیق و 
یا هم فکری با مشــاوران حاذق خویش در مورد این مســائل، موفق 
به ارائه ای طرحــی تامل برانگیز و کاربردی، جهت بــازی با نور، تامین 
روشنایی مسجد و بیان ویژگی های بصری نور در این سازه شده است.

آغاز مرمت زادگاه اصلی کوروش هخامنشی
به گفته رییــس میراث فرهنگی اندیــکا، پروژه مرمت »قلعــه بردی« کــه زادگاه اصلی کوروش 
هخامنشی به شمار می آید با هدف ســاماندهی، استحکام بخشی و حفاظت مســتمر از این اثر 
تاریخی دوباره آغاز شد.به گزارش ایسنا، »قلعه بردی« ساختمان بزرگی است که در زمان هخامنشی 
احداث شد و قدمت آن حدود ۲ هزار و ۷۰۰ سال تخمین زده شده اســت.این قلعه تاریخی که در 
شهرستان اندیکا قرار دارد، اولین اقامتگاه دائمی قوم پارس و زادگاه اصلی کوروش هخامنشی در 
ایران بوده است.پیشینه مطالعاتی مجموعه »قلعه لیت« و »قلعه بردی« به زمان رومن گیرشمن، 
باستان شناس فرانسوی، می رسد. وی در زمان فعالیت اش در ایران بازدیدی از قلعه های »لیت« 
و »بردی« داشت و از این قلعه ها به عنوان آثار شاخص و منحصربفرد منطقه یاد می کند و از »قلعه 
بردی« به  عنوان زادگاه کوروش نام می برد.»قلعه بردی« با وجود بناهای دیگری چون »بردنشانده« 
و »سرمسجد« در حوزه مسجدسلیمانـ  اندیکا که دارای الگوی تقریبا مشابهی از نظر ساختار کلی 
هستند به عنوان سازه ای منحصربفرد محسوب می شود که تاکنون حتی عرصه و حریم آن به  طور 
قانونی و براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی کشور مشخص نشده  است. این امر موجب شده 
ساکنان منطقه از سطح اثر به عنوان زمین کشاورزی استفاده و در نتیجه تخریب های قابل توجهی 
بر پیکره آن وارد کنند.»قلعه بردی« از ســنگ های بزرگ بدون مالط ساخته شده و در لب دره قرار 
دارد و حتی دیوارهای آن سالم مانده اند و با اندکی تعمیر استحکام گذشته خود را باز خواهند یافت.

 

کتیبه ای سنگی در تنگه بالغی پاسارگاد کشف شد
کتیبه ای سنگی و باستانی در تنگه بالغی شهرستان پاسارگاد کشف شد.دو کوهنورد به هنگام کوهنوردی 
در مسیر خود به این کتیبه برخورد می کنند که بالفاصله به مسئولین پایگاه میراث جهانی پاسارگاد خبر 
می دهند. این دو کوهنورد که خواستند از آنان نامی برده نشود، آثار تاریخی را بخشی از گذشته این مر زو بوم 
دانستند که متعلق به همه ایرانیان است که باید در حفظ و حراست از آنها تالش شود.به گفته دورودی، عضو 
مرکز پژوهش های کتیبه شناسی پارسه پاسارگاد، این کتیبه قدمتی در حدود ۱۵۰۰ سال دارد که مربوط به 
دوره ساسانی است که در حقیقت یک وقفنامه است که خبر از ساخت یک پل، سد و فراز راه می دهد و برای 
سازندگان آن دعای خیر شده است و در حقیقت این کتیبه بخشی از سند هویت مردم این دیار است که در 
حفظ این آثار مردم نقش اساسی دارند.این کتیبه به زبان پهلوی کتابی در ابعاد ۹۰ در ۴۰ سانتیمتر نگاشته 
شده که به صورت خطوط افقی و عمودی است و در حقیقت سه لوح در یک لوح با یک مضمون کندوکاوی 
شده است.به گفته نصیری حقیقت، سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، متاسفانه بعضی 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 اینها فقط یک کتیبه و سندی بر هویت آثار تاریخی این مرز و بوم 

است و در حقیقت این آثار فقط از جنبه تاریخی و علمی مهم است.
 

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی: 

سفر از 50 کشور به ایران بدون روادید امکان پذیر می شود
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: درباره لغو روادید 
سفر به ایران برنامه جامعی را تهیه کردیم و با توجه به پیشــنهادی که به دولت داده شد حدود ۵۰ 
کشور مد نظر ماست.علی اصغر شالبافیان اظهار کرد: موافقت نامه لغو روادید گروهی با روسیه به 
امضا رسیده بود؛ اما به جهت موضوعات بیماری کرونا به تاخیر افتاد.وی افزود: از آبان ماه پارسال که 
موضوع صدور مجدد روادید گردشگری در دستور کار قرار گرفت، آمادگی خود را برای تشکیل کارگره 
مشترک اعالم کردیم، طرف روسی به جهت کرونا دغدغه هایی داشــت، در اواخر شهریور ۱۴۰۱ با 
حضور طرف روسی در ایران ابعاد فنی لغو روادید گروهی بررسی و پیشنهاد کمیته مطرح شد.معاون 
گردشگری کشور تاکید کرد: پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی از طرف وزارت امور خارجه به طرف روسی 

داده شد و ما منتظر پاسخ طرف روسی برای نهایی شدن موضوع هستیم.

اخبار

»لوور« تعداد بازدیدها را کاهش می دهد
مســئوالن موزه »لــوور« در پاریس با هــدف ایجاد فضای آســوده تر برای 

بازدیدکنندگان،   شمار بازدیدهای روزانه را از این مکان کاهش می دهند.
  موزه »لوور« در پاریس، که بــه عنوان پربازدیدترین موزه جهان شــناخته 
می شود، به دلیل »تســهیل کردن شــرایط بازدید و ایجاد محیط و وضعیت 
بهینه برای کارکنان موزه« ظرفیــت روزانه بازدیدکننــدگان را به ۳۰ هزار نفر 
کاهش خواهد داد. مسئوالن این موزه با انتشار بیانیه ای این تصمیم جدید 
را اعالم کردند.پیش از همه گیری ویروس کرونا، موزه لوور روزانه میزبان ۴۵ 
هزار نفر بازدیدکننده بود. پس از این که این موزه پــس از پایان قرنطینه در 
جوالی ســال ۲۰۲۰ و پس از ۱۶ هفته تعطیلی دوباره به روی عالقه مندان باز 
شد،   مسئوالن موزه به طور رســمی ظرفیت بازدیدکنندگان را کاهش ندادند،   
اما شــمار بازدیدکنندگان به دلیل تداوم همه گیری کرونا و محدودیت های 
ســفرهای بین المللی کاهش پیدا کرد. در حقیقت تصمیم کاهش ظرفیت 
روزانه بازدیدکنندگان موزه لوور در ژوئن سال ۲۰۲۲ اتخاذ شد.مسئوالن موزه 
لوور، تصمیم کاهش تعداد بازدیدکنندگان را به طور رســمی همزمان با اعالم 
آمارهای مربوط به ســال ۲۰۲۲ میالدی، عمومی کردند. سال گذشته، ۷.۸ 
میلیون نفر از این موزه بازدید کردند. با وجود این که شمار بازدیدکنندگان سال 
۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ با ۱۲۰ درصد افزایش همراه بوده،  اما همچنان 
در مقایســه با ۹.۶ میلیون نفری که در ســال ۲۰۱۹ از این موزه بازدید کردند 
۱۹ درصد کاهش داشته است.به گفته مســئوالن موزه لوور،محدودیت های 
مسافرتی شــمار بازدیدکنندگان در این موزه را در سه ماه نخست سال تحت 

تاثیر قرار داده،  اما تعداد بازدیدکنندگان در ماه های بعدی سال ۲۰۲۲ با روند 
افزایشی همراه بوده است.با توجه به تصمیم جدید مسئوالن »لوور«  و با در 
نظر گرفتن این نکته که لوور سه شنبه ها و سه تعطیالت عمومی تعطیل است،   
این موزه در ســال ۲۰۲۳ حداکثر می تواند پذیرای ۹.۳ میلیون بازدیدکننده 
باشد.از بین ۷.۸ میلیون نفری که در سال ۲۰۲۲ از موزه لوور بازدید کردند، ۳۰ 
درصد را فرانسوی ها و ۷۰ درصد را بازدیدکنندگان خارجی تشکیل داده بودند. 
۱۸ درصد از بازدیدکنندگان خارجی ســال ۲۰۲۲ را شهروندان ایاالت متحده 
آمریکا در بر گرفته بودند.بازدیدکنندگان آسیایی به طور قابل توجهی در سال 
۲۰۲۲ غایب بودند،  البته تعداد این گروه از بازدیدکنندگان لوور در پایان سال 
برای مدت کوتاهی افزایش داشت.بر اساس آمارهای اعالم شده، ۴۵ درصد 
از بازدیدکنندگان افراد زیر ۲۵ سال بودند. همچنین ۶۰ درصد از بازدیدکنندگان 

برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از این مکان بازدید کردند. 

عربستان، هزینه و شرایط حج را اعالم کرد
وزارت حج عربستان، ثبت نام حج را برای شهروندان ساکن این کشور درحالی 
آغاز کرد که هزینه حج تمتع ۲۰۲۳ )۱۴۰۲( و شــرایط جدیدتری را برای این 

مناسک مذهبی اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت حج و عمره عربستان درحال حاضر ثبت نام حج را فقط 
برای شهروندان ساکن در داخل این کشور آغاز کرده و شرایطی را برای شرکت 
در حج پیش رو اعالم کرده است. این شرایط درحال حاضر مختص شهروندان 
عربستانی است و این کشور هنوز مقررات و محدودیت های احتمالی را برای 

حاجی های خارجی اعالم نکرده است.
وزارت حج و عمره عربســتان همچنین اعالم کرده به زودی خدماتی را برای 
زائران حج که از خارج از این کشور درخواست می کنند، راه اندازی خواهد کرد. 
پیش بینی شده است حج ۲۰۲۳ پس از سه سال محدودیت با ظرفیت پیش 
از دوران کرونا برگزار شود. همچنین، رییس سازمان حج و زیارت کشورمان 
در سفری که این هفته به عربستان دارد، جزئیات بیشتر حضور زائران ایرانی 

در حج را معلوم خواهد کرد.
بنا بر اعالم وزارت حج و عمره عربســتان، هزینه حج امســال برای »زائران 
داخل عربستان« از ۳۹۸۴ ریال سعودی )۱۰۶۰ دالر( آغاز می شود. گران ترین 
بسته با اسکان زائران در برج های شش گانه منا در نزدیکی جمارات تا ۱۱۴۳۵ 
ریال قیمت دارد. وزارت حج عربستان همچنین پرداخت هزینه حج را برای 

شهروندان خود در سه قسط امکان پذیر کرده است.
حداقل سن اعالم شده برای حجاج داخلی عربســتان ۱۲ سال اعالم شده 

اســت. زنان عربســتانی همچنین می توانند بدون محرم یا خویشاوند مرد 
نزدیک در مناسک حج شرکت  کنند. عربستان تا کنون مقررات سختگیرانه ای 
در این باره داشته و در گذشــته حتی محدودیت سنی برای زنان خارجی که 
قصد شرکت در حج را داشتند، تعیین کرده بود که بر آن اساس، زنانی که کمتر 

از ۴۵ سال داشتند بدون محارم نمی توانستند در حج تمتع شرکت کنند.
وزارت حج عربســتان همچنین اولویت حج را به متقاضیانی داده است که 

هرگز حج را انجام نداده اند.
همچنین تاکید شده همه زائران باید واکسن کووید-۱۹ و واکسن مننژیت 

چهارگانه ACYW را دست کم ۱۰ روز قبل از مراسم حج تزریق کرده باشند.
با آن که عربســتان هنوز شــرایط حضور در حج ۲۰۲۳ را برای اتباع خارجی 
اعالم نکرده، اما به تجربه پیش بینی  می شود این شرایط به تمام زائران حج 

تعمیم داده شود.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان :

اعالم کردیم که اصفهان به هیج وجه تاب و تحمل زیست 
محیطی برای مازوت سوزی ندارد؛ اما پاسخ نگرفتیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: برای خروج از بن بست آلودگی هوای اصفهان 
نیاز به حضورموثر دستگاه های نظارتی ، قضایی و نمایندگان مجلس هستیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران زینلیان اظهار کرد: اعداد شاخص آلودگی هوا در اصفهان 
فاجعه است، نباید مازوت سوزی در اصفهان اتفاق بیفتد، اما کاری از دست مجموعه استان برنمی آید 

و این حقیقت تلخی است که گفته می شود.
وی  تصریح کرد: دســتگاه نظارتی در قوه قضاییه بایــد در رابطه با مازوت ســوزی ورود کند و  ترک 

فعل هایی که در سال های گذشته اتفاق افتاده، بررسی و مصوبات مشخص شود.
زینلیان با بیان اینکه از نمایندگان مجلس انتظار می رود ورود جدی به بحث آلودگی هوا داشته باشند، 
گفت: صحبت های نمایندگان بیشتر کلی و کلیشه ای است. نماینده ای که در کمیسیون امنیت ملی 

است، می تواند تذکر بدهد، تذکری که صدایش به گوش مردم برسد.
وی تاکید کرد: نمایندگان باید تذکر بدهند که تصمیم مسئوالن در شورای امنیت ملی کشور عالمانه تر 
باشد؛ مطمئنم این تصمیم به واسطه شواهد و قرائن گرفته شده است و در آن تریدی نیست، اما اینکه 

کار علمی روی شواهد و قرائن شده باشد، تردید دارم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به مصرف روزانه حدود هشت میلیون لیتر 
مازوت در اصفهان تصریح کرد: به عنوان مدیریت استان انتظار داریم که بدانیم گزارش ها چیست و 
تصمیم هایی که گرفته می شود بر چه مبنا و معیاری است و چرا باید برای اصفهان که نسبت به سال های 

گذشته، یک روز هوای پاک نداشته است، تصمیم های مشابه یا بدتر از آن گرفته شود.
وی یادآور شد: حتی اگر مازوت سوزی هم نبود، شرایط آلودگی هوای اصفهان بحرانی بود و با این وجود 
بار ها تاکید و پیگیری کرده بودیم که مازوت سوزی اتفاق نیفتد، اما متاسفانه دستور از جای دیگر است.

زینلیان با اشاره به اینکه استان اصفهان از ابتدای پاییز امسال به شدت با مازوت سوزی مخالف بوده، 
گفت: در شورای تامین مصوب شد که این اتفاق نیفتد و مکاتبات رسمی هم با مراجع مختلف انجام 

شد که به هیچ وجه اصفهان تاب و تحمل زیست محیطی برای مازوت سوزی ندارد.
وی افزود: تهران هیچ پاسخی در رابطه با پیشنهاد حفاظت محیط زیست استان مبنی بر تعطیلی دو 

ماهه نیروگاه شهید منتظری نداده است.
 زینلیــان بــا تاکید بر نیــاز بــه ورود جــدی دســتگاه نظارتی درقــوه قضاییــه در رابطــه با ترک

 فعل های دســتگاه های اجرایی که به موجب قانون هــوای پاک موظف به اجــرای آن ها بوده اند، 
گفت: مقرر بود دستگاه هایی مثل پاالیشگاه، نیروگاه و ذوب آهن در بحث فیلتر گذاری اقدام کنند، 
همچنین سازمان صمت در زمینه برقی کردن موتورســیکلت ها و خودرو ها اقداماتی انجام بدهد که 
البته بخش هایی از آن ها مربوط به تصمیمات و اقدامات کشــوری اســت، ولی این تکلیف قانونی 
است که دستگاه ها بر عهده داشــته اند. از سویی شــهرداری اصفهان مکلف به نوسازی ناوگان بود؛ 
 بنابراین انتظار این است، که دستگاه های نظارتی، قوه قضاییه و دادستانی به این موضوعات ورود و به

 شدت برخورد کنند.
وی با اشاره به مصوباتی، چون خروج منابع تولید آلودگی نظیر کارگاه های تولید آجر و گچ و کارگاه های 
ریخته گری از شــعاع ۵۰ کیلومتر اصفهان گفت: فلسفه اجرای دســتگاه نظارتی همین جاست که 
مصوبات انجام شده پیگیری شود. هیچ اشکالی ندارد که با برخی از مسئوالن برخورد صورت گیرد، هم 

این اقدام برای مردم امید بخش است و هم اینکه برخی مسوالن تکانی می خورند.
زینلیان با اشاره به مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک تصریح 

کرد: محیط زیست می تواند بهتر کارش را انجام بدهد و نظارت های دقیق تر و بهتری داشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: جرائم هم بازدارنده نیست، دســتگاهی که آالینده است، شبانه فیلترش را 
خاموش می کند. حفاظت محیط زیســت تذکر می دهد، حتی به تذکر و توبیخ هم می رسد، پرونده 

قضایی هم تشکیل می شود، اما جرائمی که در نظر گرفته می شود بازدارنده نیست.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد: افزایش مراجعات سرپایی در اصفهان به علت آلودگی هوا؛

ادامه مازوت سوزی و  افزایش بیماری های مزمن

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:به طور کلی مواد آالینده 
شامل سموم مختلف است و ترکیبات نیتروژن، مس، گوگرد و ... در هوا 

هستند که هر کدام از آنها اثرات خود را دارند.
ســید مرتضی حیدری در ارتباط با اثرات آلودگی هوا بر ســامت مردم، 
اظهار کرد: به طور کلی مواد آالینده شامل سموم مختلف است و ترکیبات 
نیتروژن، مس، گوگرد و ... در هوا هستند که هر کدام از آن ها اثرات خود 
را دارند.او با بیان اینکه بیشترین مشــکل متوجه بیماران قلبی و ریوی 
است، عنوان کرد: بخشی از مواد موجود در هوا باعث ایجاد واکنش های 
حساسیتی در دســتگاه تنفســی افراد مبتا به بیماری آسم، آلرژی و 
بیماری های مزمن می شود.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
افزود: بهتر است افرادی که سابقه حساسیت و آلرژی دارند در روز های 
آلوده از خانه خارج نشــوند.وی تصریح کرد: اطفال به ویژه در ســنین 
پایین تر و سالمندان با ســن خیلی باال، به علت آنکه مقاومت بد ن شان 
در بخش های مختلف پایین تر است بیشتر تحت تاثیر مواد آالینده قرار 

می گیرند.
حیدری با بیان اینکه مادران باردار به ویژه در ســه ماهه اول باید مراقبت 
بیشتری داشته باشــند، گفت: در ســه ماهه اول که دوران شکل گیری 

اندام هاست، شانس آسیب و سرایت آلودگی به جنین درحال تشکیل 
بیشتر است.وی با تاکید بر عدم خروج از منزل در روز های تعطیل بیان 
کرد: وقتی روزی تعطیل یا دورکاری اعام می شــود بــه معنای انجام 
کار های عقب مانده در ســطح شهر نیســت و باید توجه داشت که افراد 
سالم هم در دراز مدت تحت تاثیر مواد سمی موجود در هوا قرار می گیرند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان توصیه کرد: در حد امکان 
باید در خانه بمانیم و در صورت خــروج از خانه، باید به مدت کوتاهی در 
فضای آزاد باشیم و شیشه خودرو ها حتما بسته باشد؛ استفاده از ماسک 
بسیار موثر است و ماسک های N۹۵ و N۹۹ اثربخشی بیشتری دارند، اما 

ماسک های ساده و دوالیه نیز توصیه می شود.
وی اضافه کرد: مصرف مایعات فراوان به ویژه آب که دفع سموم از بدن 
را افزایش می دهد بســیار حائز اهمیت اســت،  همچنین مصرف مواد 
آنتی اکســیدان مثل انواع میوه، مرکبات و ســاالد های ترکیبی شامل 
ســبزیجات، غات و روغن زیتون که رادیکال های آزاد و سموم را خنثی 
می کنند برای افراد بسیار مفید است.حیدری افزود: خوردن موادغذایی 
مانده به ویژه کنسروها، فست فود ها و مواد سرخ کردنی اثرات مخربی 
دارد، اما در مقابل غذا های سنتی مثل انواع سوپ و آش به دلیل محتوای 

مفید می توانند بدن را حفظ کنند؛ همچنین شــیر و لبنیات کم چرب نیز 
می توانند اثرات خوبی در محافظت از بدن در این ایام داشته باشند.

وی تاکید کرد: طبیعتا استفاده از ســیگار و دخانیات در این ایام اثرات 
بیشتری دارد.معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
تاثیر مازوت بر سامت شــهروندان عنوان کرد: وقتی در مورد آالینده ها 
صحبت می کنیم یک بحث کلی است و اثرات مخرب آن ها جامع بوده و در 
راهکار های پیشگیری و محافظت از بدن نیز تفاوتی وجود دارد.وی تاکید 
کرد: این آلودگی هوا از اثرات پیشرفت در  کشور های صنعتی است که در 
فصول سرد بر اثر پدیده وارونگی هوا در بسیاری از کشور ها رخ می دهد و 

نباید تنها بر یک آالینده خاص تمرکز کرد.
حیدری افزود: توصیه های الزم در این ایام در همه جای دنیا همین است 
و در صورت عمل به آن ها می توان از اثرات مخرب آلودگی هوا پیشگیری 
کرد.وی در ارتباط با افزایش مراجعات به بیمارستان ها در اثر آلودگی هوا 
تصریح کرد: در زمینه بستری بیماران بر اثر آلودگی هوا، معضل خاصی 
در اصفهان وجود نداشته و شرایط به حد بحران نرسیده است، اما مسلم 
است که مراجعات سرپایی به ویژه برای افرادی که دچار مشکات تنفسی 

و قلبی هستند، افزایش یافته است.

با مسئولان جامعه

وقتی روزی تعطیل یا دورکاری اعالم می شود به 
معنای انجام کار های عقب مانده در سطح شهر 
نیست و باید توجه داشت که افراد سالم هم در 
دراز مدت تحت تاثیر مواد سمی موجود در هوا قرار 

می گیرند

معــاون برنامه ریــزی ســازمان منابــع طبیعی و 
آبخیزداری گفت: استفاده از پســاب برای توسعه 
آبیاری و اجرای طرح های مرتبــط با منابع طبیعی 
ضــروری اســت.مصطفی جلیلی اظهار کــرد: در 
طرح های حفاظت و توســعه منابع طبیعی به ویژه 
در صنعت زراعت چوب، از پســاب می تــوان بهره 
برد، اما در استفاده از پســاب باید نوع محصوالتی 
که آبیاری می شــود مشــخص و خاص باشــد و 

نمی توان همه گیاهــان را با این منبــع آبی آبیاری 
کرد.معاون برنامه ریزی، توســعه مدیریت و منابع 
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره 
به اهمیت اســتفاده از پســاب در مناطق درگیر با 
معضل خشکســالی مانند اصفهان تصریح کرد: در 
این زمینه و در بخش کشاورزی آبیاری محصوالت 
و گیاهان غیرمثمر انجام می شود.جلیلی همچنین 
با اشاره به طرح دولت برای توسعه پوشش گیاهی 
به تعداد یک میلیارد اصله نهال در سراســر کشور 
خاطرنشان کرد: دراین زمینه از تمام نهالستان های 
کشور بهره خواهیم گرفت که یکی از اصلی ترین آن 
استان اصفهان اســت.وی اضافه کرد: این طرح از 

جمله پروژه های پیشران منابع طبیعی و مورد تاکید 
رییس جمهور است.در حال حاضر از مجموع ۸.۵ 
میلیارد مترمکعب مصرف آب آشامیدنی در کشور 
که ۷۰ درصد آن، معادل ۵.۵ میلیارد مترمکعب به 
پساب تبدیل می شود، تنها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

مترمکعب آن بازچرخانی و باز می گردد.
استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ 
درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه 
منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار 
هکتار را جنگل )معادل ۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار 
را مرتع )معادل ۶۴ درصد( و ســه میلیون هکتار را 

بیابان )معادل ۳۲ درصد( دربرگرفته است.

معاون برنامه ریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح کرد:

ضرورت استفاده از پساب در توسعه طرح های منابع طبیعی

رویداد »مد و 
لباس« در کرمانشاه

رویداد »مد و لباس« با محوریت 
عفاف و حجاب در کرمانشــاه با 
همکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری و 
کارگروه مد و لبــاس فرهنگ و 
ارشاد اســامی استان کرمانشاه 

به مدت ۳ روز برگزار شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان مطرح کرد:

ایجاد روحیه همبستگی؛ الزمه بهبود ترافیک شهری
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: ایجاد روحیه همبستگی و تعاون بین تمام 
اقشــار جامعه جهت بهبود ترافیک شهری، امری بســیار مهم و ضروری است.سرهنگ محمدرضا 
محمدی  اظهــار کرد: بی تردیــد امروزه جامعه مــا، زیان های مــادی و معنوی زیــادی را از جهت 
نابسامانی های ترافیکی متحمل می شود. وضع نامطلوب عبورومرور عابران پیاده، بی توجهی بعضی 
از رانندگان به مقررات آمدوشد و وجود تعداد زیادی از خودرو های فرسوده و دارای نقص فنی که عمر 
مفید آن ها سپری شده، همه حاکی از نوعی بی نظمی و اوضاع آشــفته عبورومرور است.وی ادامه 
داد: برای کنترل و بهبود وضعیت نابســامان ترافیک، باید با ایجاد و استقرار مدیریت واحد، طرح و 
برنامه صحیح و مدونی وجود داشته باشــد و نباید راه حل های ارائه شده از سوی صاحب نظران به 
دلیل کمبود اعتبارات یا تغییر مسئوالن امر، مسکوت گذاشته شود.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان تصریح کرد: اکنون نباید تنها به مسائل تکراری از جمله نقش مهندسی ترافیک، تامین 
وسایل حمل ونقل عمومی و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی اشاره کرد، بلکه الزم است در این میان 
به موضوع مهم تری نیز پرداخته شود تا کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و تمام اقشار مختلف 
جامعه را در برگیرد و آن عبارت از ایجاد روح همبســتگی و تعاون در رفع مشکل و معضل اجتماعی 
است.وی خاطرنشان کرد: شاید به دلیل نبود اتحاد و همبستگی باشد که اکثر قریب به اتفاق مردم، 
هنگامی که در مجموعه عبورومرور قرار می گیرند، از آنچه که در اطراف شان می گذرد، دلگیر و آزرده خاطر 
می شوند و روان آن ها از فشار ها و دلهره های ناشی از محیط ناهنجار ترافیک، متحمل صدمات جبران 
ناپذیری می شود و خود آن ها نیز به علت وقوع تخلفات پی درپی در اطراف شان، پس از مدتی به جرگه 

رانندگان و عابران بی توجه به مقررات می پیوندند.
 

مسمومیت درپی خارج شدن لوله بخاری و استفاده از زغال 
در اصفهان

مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: براثر خارج شدن لوله بخاری 
 CO و استفاده از زغال ۲ نفر در اصفهان مسموم شدند.عباس عابدی  اظهار کرد: حادثه مسمومیت با گاز
به علت خارج شدن لوله بخاری، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: این حادثه در خیابان 
آزادگان هرند رخ داد و بافاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. یک مرد ۲۴ ساله 
در پی این حادثه مسموم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر به درمانگاه هرند منتقل شد.مدیر 
روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به حادثه ای دیگر، تصریح کرد: 
حادثه مسمومیت با گاز CO به علت استفاده از زغال به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان 
اینکه بافاصله یک واحد امدادی به محل حادثه مذکور در ویا شهر نجف آباد اعزام شد، ادامه داد: یک 

زن ۶۵ ساله در پی این حادثه مسموم شده بود که مراقبت های سرپایی دریافت کرد.
 

دستگیری قاتل فراری باغ فدک اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری فردی که پس از سرقت 
طاهای یک زن جوان در باغ فدک اصفهان او را به قتل رســانده و متواری شده بود، در کمتر از ۱۰ روز 
خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان گفت: صبح روز بیست وهفتم آذرماه در پی تماس شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وجود جسد زن جوان در باغ فدک شهر اصفهان، تیمی از کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرائم جنایی و اداره تشــخیص هویت پلیس آگاهی استان اصفهان به محل اعزام و 
بررسی های علمی و تخصصی خود را در این خصوص انجام دادند.وی افزود: با اقدامات هوشمندانه 
کارآگاهان، تیم بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت پلیس آگاهی استان اصفهان در کمترین زمان 

ممکن هویت فردی که مرتکب این جنایت شده بود را به دست آوردند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

فرمانده انتظامی استان خبرداد:

فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی 
در یک شرکت تجاری در 

اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف فرار 
مالیاتی به مبلغ ۵ هزار میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
ریالی در یک شــرکت تجاری توســط پلیس 
امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان خبرداد.سردار محمدرضا میرحیدری 
در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
در ادامه طرح ها و برنامه های مقابله ای خود با 
مجرمان اقتصادی با اشرافیت و هوشمندی خود 
دریافتند یک شرکت تجاری که در زمینه تولید 
لوله و شیرآالت ســاختمانی فعالیت می کند 
پس از تغییر نام شرکت با ارائه اظهار نامه های 
غیر واقعی از پرداخــت مالیات خودداری کرده 

است.
وی افزود: در همین راســتا مامــوران پلیس 
امنیت اقتصــادی در اجرای مــاده ۱۸۱ قانون 
مالیات های مستقیم طی هماهنگی با مرجع 
قضایی به همــراه تیم بازرســی اداره کل امور 
مالیاتی به این شــرکت اعزام و سیستم های 
حسابداری و مالی آن را مورد بررسی دقیق قرار 
دادند.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان 
اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ اقدام به 
ارسال اظهار نامه های غیر واقعی می کرده، ادامه 
داد: نهایتا با بررســی های صورت گرفته توسط 
کارشناسان اداره کل امور مالیاتی مشخص شد 
این شرکت مرتکب فرار مالیاتی به مبلغ ۵ هزار 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال شــده است.سردار 
میرحیدری با بیان اینکه پرونده این فرار مالیاتی 
برای انجام اقدامــات قانونی به مرجع قضایی 
ارســال و اقدامات نهایی در راســتای پرداخت 
مالیات توسط این شرکت در حال انجام است، 
گفت: تخلفات مالی شــرکت های خصوصی و 
فعاالن اقتصادی به صورت دقیق و هوشمندانه 
توســط ماموران پلیس امنیت اقتصادی رصد 
شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود و 
پلیس اجازه نخواهد این گونه افراد با اقدامات 
مجرمانه خود به اقتصاد کشــور ضربــه زده و 

اختال در زندگی مردم را به وجود آورند.

با تصویب کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان، کاس های درسی درتمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه ها در اصفهان و برخی شهرستان ها در روز 
شنبه ۱۷ دی ماه به صورت غیرحضوری و فعالیت کارکنان گروه های حساس و پرخطر ادارات نیز به صورت دورکاری بود.منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به تداوم شرایط آلودگی هوا ناشی از ریزش هوای سرد و سنگین، رطوبت زیاد و کاهش میدان دید، گفت: کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوای 
استان اصفهان با درنظرگرفتن تقاضای دانشگاه علوم پزشکی، کاس های درسی در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه ها و مدارس در مناطق شش گانه آموزش و پرورش 
اصفهان، فاورجان، خمینی شهر، برخوار، مبارکه، شاهین شهر، نجف آباد ، زرین شهر، فوالدشهر، سجزی، بخش مرکزی کاشان و آران و بیدگل در روز شنبه ۱۷ دی ماه را 
غیرحضوری و فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانی و آموزش استثنایی در این مناطق را تعطیل اعام کرد.وی اضافه کرد: مطابق با تصمیم این کمیته، بخشی از کارکنان 
ادارات و دستگاه های اجرایی که در گروه های حساس و پرخطر قرار دارند ازجمله کارکنانی که به بیماری های قلبی، عروقی، ریوی مزمن و بیماری های زمینه ای مبتا 
هستند، بانوان باردار وکارکنان خانم دارای فرزند دبستانی و زیرشش سال، طی روز گذشته  به صورت دورکاری انجام خدمت کردند. شیشه فروش افزود: مطابق با تصمیم 
این کمیته، ایستگاه های سامت با هدف اطاع رسانی، آموزش و ارائه خدمات مرتبط، در میادین بزرگ و پرترافیک شهرها توسط دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هال 

احمر استان استقرار خواهند یافت.

ادامه آموزش غیرحضوری و دورکاری کارکنان گروه های حساس و پرخطر در اصفهان



فیفا دی فروردین، فعال بدون برنامه
از 29 اسفند تا 8 فروردین فیفا دی است و تیم ملی می تواند در این حد فاصل برای برگزاری تمرینات و هم چنین بازی های دوستانه برنامه ریزی کند.به گزارش »ورزش 
سه«، فعال هیچ برنامه ای از سوی فدراسیون فوتبال برای این تاریخ برنامه ریزی نشده و هیچ بعید نیست این فیفا دی را از دست بدهیم. این موضوع درفدراسیون فوتبال 
و تیم ملی چیز تازه ای نیست و بارها مهلت های فیفا دی را برای برگزاری بازی های دوستانه از دست داده ایم.هنوز فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی را مشخص نکرده، 
با وجود اینکه بعد از جام جهانی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال جلسه برگزار کرده است. بر اساس آخرین صحبت های مهدی تاج در خوزستان در نشست بعدی هیئت 
رییسه قرار است اعضا به این جمع بندی برسند که سرمربی بعدی تیم ملی ایرانی باشد یا خارجی و بعد از آن با گزینه های مورد نظر مذاکره خواهد شد. طبیعتا تا زمان 
برگزاری سرمربی تیم ملی فدراسیون فوتبال نمی تواند، برنامه ای برای تیم ملی بچیند یا با کشورها برای انجام برگزاری بازی های دوستانه مکاتبه کند، چون شاید سرمربی 
تیم ملی با برنامه تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال مخالف باشد.از آنجایی که تیم ملی پیرترین تیم حاضر در جام جهانی 2022 دوحه بود، نیاز به جوان سازی دارد و در 
چنین شرایطی تیم ملی برای حضور شایسته در جام ملت های 2023 دوحه باید از همه فرصت های فیفا دی برای تیم سازی و کسب تجربه استفاده کند و باید منتظر ماند 
و دید که آیا فدراسیون فوتبال تا پیش از اینکه دیر شود، برای انتخاب سرمربی تیم ملی و هم چنین استفاده از فیفا دی فروردین برنامه ریزی خواهد کرد یا نه.در صورتی 
که فدراسیون فوتبال برای استفاده از فیفا دی فروردین برنامه ای نداشته باشد، سازمان لیگ برای ادامه بازی های لیگ برتر در تعطیالت نوروز برنامه ریزی خواهد کرد.

یکشنبه 18  دی  1401 /  15  جمادی الثانی  1444  /  8  ژانویه   2023 / شماره 3718 

افشاگری رییس سازمان خصوصی سازی:

بودجه سالیانه باشگاه سپاهان 325 میلیارد تومان!
رییس سازمان خصوصی سازی می گوید باشگاه سپاهان با اعتباری بالغ بر 32۵ میلیارد بودجه، به لیگ 
برتر پا گذاشته است.به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی میهمان برنامه 
»شب های فوتبالی« بود که در بخشی از صحبت هایش درباره وضعیت مالی باشگاه سپاهان اظهار کرد: 
یک پنجم بودجه باشگاه سپاهان از تبلیغات است؛ آن ها 90 تیم دارند اما 90 درصد بودجه اش برای تیم 
فوتبال است. فوالد مبارکه سپاهان با 32۵ میلیارد تومان باشگاه را بسته، ۵0 میلیارد تومان از تبلیغات 
درآمد دارد و این عدد تبلیغات عدد ناچیزی است.وی درباره بودجه مس توضیح داد: مس رفسنجان 
حدود 200 میلیارد تومان و آن یکی تیم مس 20-30 میلیارد کمتر است. قربانزاده درباره سایر تیم ها اعالم 

کرد: بودجه برخی از این تیم ها در کدال اعالم شده و مردم می توانند در زیرمجموعه تیم اصلی بروند.
 

واکنش »کریمی« به جدایی سرمربی استقالل
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت: از نتایج ضعیف استقالل در دیدارهای اخیر ناراحت هستیم.

حجت کریمی درباره شکست آبی پوشان مقابل تراکتور تبریز در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، اظهار 
داشت: از نتایج اخیر تیم ناراحت هستیم چون با توجه به نفراتی که استقالل در اختیار دارد، باید خیلی 
بهتر از این نتیجه بگیرد.وی افزود: مشکالت مالی تیم را حل کرده ایم و انتظار داریم نتایج استقالل بهتر 
از این باشد و به همین دلیل جلسه ای را در این باره برگزار خواهیم کرد.کریمی خاطرنشان کرد:  جلسه  
هیئت مدیره باشگاه را در کمپ استقالل برگزار خواهیم کرد و قطعا پیگیر نتایج ضعیف تیم هستیم. 
باید بررسی شود برنامه ریزی های استقالل با مدیریت ریکاردو ساپینتو به چه صورت بوده است.عضو 
هیئت مدیره باشگاه استقالل در مورد اینکه آیا صحبتی در مورد تغییر کادرفنی مطرح شده، بیان داشت 

: نه، اصال. کادر فنی تغییر نمی کند و ساپینتو باید محکم به کارش ادامه بدهد.
 

تبعید سرمربی استقالل به اتاق سکوت!
نود دقیقه دشوار برای میزبانان ساپینتو در بنیان دیزل رقم خورد.ساپینتو برای دیدار با تراکتور محروم بود 
و به واسطه این محرومیت نمی توانست در تبریز روی نیمکت استقالل بنشیند. او باید در جایگاه ویژه و 
یا در سکوهای پشت نیمکت تیمش مستقر می شد ولی سردی هوای تبریز باعث شده بود تا او  نتواند بر 
روی سکوها  مستقر شود و از طرفی حرکات منحصر به فرد او باعث شد تا استقرار او در جایگاه وی آی پی 
نیز به صالح نباشد .بنابراین نماینده فدراسیون به همراه نماینده استقالل، تمامی جایگاه های ورزشگاه را 
بازدید کردند تا اتاقی در محیطی بسته را برای او پیدا کنند تا حرکات این مربی حاشیه ساز نشود.ساپینتو 
با همکاری روابط عمومی باشگاه تراکتور در اتاق فرمان این ورزشگاه مستقر شد تا از اتاقی که اسکوربورد و 
سیستم صوتی ورزشگاه مدیریت می شود، بازی را تماشا کند و این دقیقا آغاز یک چالش برای مسئولین 
فنی ورزشگاه بود تا روزی سخت را پشت سر بگذارند.ساپینتو نود دقیقه در این اتاق داد زد اما صدایی  

به داخل زمین نمی رسید تا بارها با مشت های گره کرده بر شیشه های اتاق فرمان بکوبد و فریاد بزند!
 

عزت اللهی، از جام جهانی به خیابان های دانمارک
سعید عزت اللهی، ســومین فصل حضور در فوتبال دانمارک را سپری می کند و در شرایطی که شایعات 
زیادی پیرامون جدایی او وجود داشت ؛اما ملی پوش ایرانی همچنان پیراهن وایله را برتن دارد.سعید  
البته در این مدت در انگلیس حضور داشت و تعطیالت خود را سپری می کرد ؛اما حاال به وایله رفته تا در 
این شهر سرسبز دانمارکی، تمرینات خود برای ادامه فصل لیگ یک این کشور را ادامه دهد.عزت اللهی که 
در هر سه بازی تیم ملی حضور داشت، هنوز یک فصل دیگر با وایله قرارداد دارد؛ اما ممکن است پیشنهاد 
موردنظر باشگاه همین زمستان برسد و او را به تیم جدیدی ببرد. البته وایله با این روند احتماال در پایان 
فصل به سطح اول لیگ دانمارک بازمی گردد تا در ادامه همکاری، شرایط برای عزت اللهی نیز بهتر شود.

سه مدعی بر سر یک ورزشگاه؛

اختالف برای ورزشگاهی در قلب شهر!
ورزشگاه قدیمی  تختی اصفهان که در قلب این شهر واقع شده، 
پس از واگذاری از طریق مزایده اختالف هایی را بین اداره کل 
ورزش وجوانان استان اصفهان، هیئت فوتبال و باشگاه تام به 
وجود آورده است.ورزشگاه تختی همواره به عنوان یکی از اماکن ورزشی اصفهان 
محسوب می شود که از گذشــته تاکنون، میزبان مسابقات رسمی همچون جام 
تخت جمشید، لیگ آزادگان، لیگ دســته دوم و سوم فوتبال کشور بوده است و 
اهالی ورزش استان اصفهان پس از ورزشگاه نقش جهان و فوالدشهر، برای این 

استادیوم اهمیت فراوانی قائل هستند.
مدتی پیش با نظر اداره کل ورزش وجوانان اصفهان، اســتادیوم تختی به مزایده 
گذاشــته شــد و باشــگاه تام، امتیاز این زمین ورزشــی را در اختیار گرفت؛ اما 
پس از این اتفاق، شنیده شــد که هیئت فوتبال اســتان اصفهان اجازه برگزاری 
هرگونه مســابقه را در اســتادیوم تختی نمی دهد. همین موضوع موجب شد تا 
اختالف نظرهایی بین اداره کل ورزش وجوانان، هیئت فوتبال استان و باشگاه تام 
به وجود آورد.این درحالی است که مدیرعامل باشگاه تام معتقد است که در مدت 
زمان راکد بودن ورزشگاه تختی، زیان زیادی را متحمل شده و با وجود  تاییدیه های 
اداره کل ورزش وجوانان، هیئت فوتبال استان مخالف جدی فعالیت های این مدیر 

ورزشی و باشگاه تحت اختیارش است.

نزدیک به 200 بازی کشوری در این ورزشگاه انجام شده است
محمد ساعدی، مدیرعامل باشــگاه تام درباره مزایده اســتادیوم تختی و عدم 
استفاده از آن اظهار کرد: بعد از فوالد شهر و نقش جهان سومین استادیوم مورد 
تایید کشور استادیوم نقش جهان است. باشگاه ما در مزایده استادیوم تختی این 
ورزشــگاه را به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل و چهار میلیون برنده شد. این 
ورزشگاه پنجم آذرماه باید به ما داده می شد؛ اما به دلیل اینکه ساختمان اداری و 
داوری آماده نبود، از تحویل آن خودداری کردم. سرپرست وقت اداره کل ورزش 
و جوانان شهرستان اصفهان دو روز بعد به من گفت روز شــنبه این استادیوم را 

در اختیار شما می گذاریم و چهار هفته بعد این استادیوم را به ما واگذار کردند.
وی افزود: البته جواد محمدی، مدیــرکل ورزش وجوانان به دلیل اینکه از اهالی 
فوتبال است، برای وضعیت استادیوم تختی پیگیری الزم را انجام داد و آگاهی 
داشت که نزدیک به 200 بازی کشوری در این ورزشگاه انجام شده است. یک بازی 
در سطح دسته سه کشور در این استادیوم انجام شد و ما از برگزاری تقابل بعدی 
این تیم به دلیل اینکه مدیران باشــگاه قراردادی منعقد نکرده بودند و به لحاظ 
قانونی ایراد داشت جلوگیری کردیم؛ از فردای همان روز هیئت فوتبال به تیم هایی 
که قصد داشتند در این ورزشگاه مسابقه برگزار کنند اطالع می داد که استادیوم 
تختی مورد تایید ما نیست و دلیل این موضوع ارتباط نزدیک مدیر عامل آن باشگاه 

با مدیر هیئت فوتبال استان اصفهان بود!

ضرر و زیان زیادی می پردازیم؛ اما کسی جواب نمی دهد
مدیرعامل باشگاه تام با تشریح پیگیری های خود در هیئت فوتبال عنوان کرد: در 
هفته  ها و روزهای گذشته با هیئت فوتبال اصفهان نامه نگاری هایی داشتم و یک 
مالقات حضوری هم با طاهری، رییس هیئت فوتبال استان داشتم؛ هنگامی که 
از وی دلیل این مسئله را پرسیدم، گفت اصال از چنین موضوعی اطالع نداشته ، در 
صورتی که کمیته مســابقات اعالم کرده بود به دلیل دستور از باال، اجازه برگزاری 
رقابت در این ورزشگاه را نمی دهند و حتی نگذاشتند مسابقات فینال شهرداری و 
یک دیدار تیم آذرخش در این استادیوم برگزار شود.وی ادامه داد: درحال حاضر 
روزانه ۱0 میلیون تومان ضــرر می دهم؛ ضمن اینکه همان ابتــدای کار مبلغ ۱00 
میلیون تومان برای این اســتادیوم هزینه کردم و آبیــاری زمین چمن که حتی 
لوله های آن را هم برده بودند، برای ما نزدیک به ۵0 میلیون تومان هزینه داشت؛ از 
طرفی جوشکاری های اطراف ورزشگاه را هم با هدف ارتقای امنیت انجام دادیم؛ 
با وجود  زیان هایی که داریم هنوز مســئوالن هیئت فوتبال دالیل خود را برای رد 
کردن این ورزشگاه اعالم نکرده اند. هیئت فوتبال از باشگاه های خصوصی حمایت 
نمی کند و ورودی های مســابقات بســیار زیاد و حق انتقال هایی نزدیک به ۱۵ 
میلیون تومان دریافت می کند؛ حتی سهمیه های سنگین باعث شده باشگاه های 

خصوصی تا مرز ورشکستگی بروند.

هیئت فوتبال به دلیل متولی بودن اجازه کار به ما نمی دهد
ساعدی درخصوص جلسات برگزار شــده بین اداره کل و هیئت فوتبال اصفهان 
تصریح کرد: اداره کل تمام نامه های تایید استادیوم را به بنده داده اند؛ اما هیئت 
فوتبال به دلیــل متولی بودن اجازه برگزاری مســابقه و اجــاره دادن زمین این 
ورزشگاه برای تمرین را نمی دهد؛ از نظر بنده دلیل این کار خصومت است زیرا این 
استادیوم را با هدف احیا از طریق مزایده تحویل گرفته ام، باشگاه تام را بعد از 30 
سال احیا کردم و ۱2 رده سنی و حتی بانوان برای این باشگاه در سطح کشور بازی 
می کنند؛ اما هیئت فوتبال ترمز کار ما را کشیده است.وی افزود: اداره کل ورزش و 
جوانان با ما مشکلی ندارد؛ به هیئت فوتبال نامه زده ام که دلیل عدم تایید خود را 
بگوید اما طاهری هنوز پاسخ درخواست ما را نداده و این دومین نامه ای بوده که 
من برای وی ارسال کرده ام؛ دبیر هیئت فوتبال می گوید تصمیم نهایی با طاهری 
است؛ اما مطمئن باشید اگر جواب ندادند، به وزارتخانه مراجعه می کنم و تا آخر 

پیگیر این قضیه می مانم.

سخت گیری های هیئت فوتبال اصفهان به دلیل مالکیت بخش خصوصی 
است!

مهدی اعراب، سرپرســت معاونت توســعه منابع و پشــتیبانی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهــان درباره موضــع اداره کل ورزش و جوانان نســبت به 

وضعیت اســتادیوم تختی اظهار کرد: تصمیم گیری برای برگزارنشــدن مسابقه 
در ورزشگاه تختی برعهده هیئت فوتبال استان اصفهان است و امکان دارد دلیل 
این سختگیری، واگذار شدن استادیوم به بخش خصوصی باشد. در هر حال ما 
نامه نگاری های الزم با مسئوالن هیئت فوتبال را داشته ایم و از آن ها در خواست 
کرده ایم دالیل خود را برای این تصمیم بیان کنند؛ اما همچنان پاســخ صریح و 
روشنی به ما داده نشده است؛ همچنین باید بگویم تایید استانداردها برعهده اداره 
کل نیست ولی رایزنی های الزم برای برطرف کردن این مشکل را انجام می دهیم 
چراکه ساعدی از طریق مزایده این ورزشگاه را در اختیار گرفته و نگهداری از زمین 
چمن آن واقعا دشوار است.وی با اشــاره به وضعیت سالن پیروزی افزود: یک 
سری اماکن از قبل در اختیار هیئت های ورزشــی بوده اما درحال حاضر متفرقه 
هستند و مالک آن ها اداره کل بوده و در برخی مواقع از طریق هماهنگی های الزم 
هزینه هایی برای این اماکن در نظر گرفته شــده است. دوستانی که در مزایده ها 
شرکت می کنند، قبل از حضور در این مراسم بررسی های درست را نسبت به محل 
مورد نظر انجام نمی دهند، درصورتی که پیش از هر چیز باید از ما استعالم بگیرند. 
برای ورزشگاه پیروزی هزینه های زیادی شــده و از ابتدا قرار نبود این سالن در 
اختیار برنده مزایده قرار بگیرد؛ شرکت کنندگان باید اطالعات الزم را کسب کنند، ما 

نیز موظف به پاسخ گویی هستیم.

باشگاه تام باید مسئولیت امنیت مسابقات را تقبل کند
رییس سازمان مســابقات هیئت فوتبال استان اصفهان با اشــاره به ایرادات 
ورزشــگاه تختی عنوان کرد: یک سری مشــکالت فیزیکی همچون، محدود 
بودن فضای رختکن و نبود رختکن های تجهیز شــده برای داوران و ناظران، از 
مهم ترین ایرادهای این ورزشگاه است؛ به غیر از آن استادیوم تختی تعداد کمی 
نیمکت دارد درصورتی که نفرات تیم ها حداقل بیســت نفره هستند؛ نکته سوم 

درخصوص این ورزشگاه ساعت برگزاری مسابقات است زیرا تمام رقابت های 
بعدازظهر پیگیری می شــوند؛ اما اســتادیوم تختی در این ســاعات در اختیار 
تیم های آموزشی اســت و ترافیک ســنگین پارکینگ ها از مشکالت ورزشگاه 

تختی محسوب می شود.
وی ادامه داد: به دلیل این شــرایط باشــگاه تام باید مســئولیت حفظ امنیت 
بازیکنان، عوامل و تیم داوری را بپذیرد تا اجازه برگزاری مسابقات را دریافت کند؛ 
این مسائل تنها مربوط به باشگاه تام نیست و شــامل تمام بهره برداران است. 
در این بین هیچ موضعی وجود نداشــته و فکر می کنم ســوءتفاهمی به وجود 
آمده؛ مسئولیت برگزاری مسابقات در اصفهان برعهده هیئت فوتبال است؛ فکر 
نمی کنم دالیل ما غیرمنطقی بوده باشد و ایرادهای وارد شده به این استادیوم 

کامال واضح است.

باشگاه سپاهان نیز با همین مشکالت مواجه بود
مهدی عارفیان در تشــریح برگزاری مســابقات ســپاهان طی ســال گذشته 
خاطرنشان کرد: از سال گذشته ما این مسائل را به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
هم گوشزد کردیم و تنها ۴ یا ۵ مسابقه به اجبار و تحت شرایط خاص در رده سنی 
زیر سیزده سال در استادیوم تختی برگزار شــد. درصورتی که مدیران سپاهان 
نیز برای این ورزشــگاه هزینه کرده بودند؛ اما اطالع داشتند این چمن شرایط 
میزبانی از رقابت های رده باالتر را ندارد. تعداد مسابقات رسمی برگزار شده در 
ورزشگاه در سال گذشته به عدد ۱0 هم نرسید و عمال خود هیئت فوتبال اصفهان 
هم توانایی استفاده از این استادیوم را نداشت در صورتی که می توانست با اجاره 
دادن آن کسب درآمد کند.وی افزود: هدف ما سنگ اندازی نیست و مشکالتی 
که تذکر داده ایم، مواردی ساده است؛ باشــگاه تام در صورت برطرف کردن این 

ایرادهای جزئی می تواند از استادیوم تختی استفاده کند.

خبر روز

واکنش متفاوت 
»گل محمدی« به درخشش 

ستاره نوظهور پرسپولیس
ســرمربی تیم فوتبــال پرســپولیس برای 
حفظ انگیزه های بازیکــن پدیده تیمش از 
هرگونه مبالغه دربــاره او خودداری کرد و به 

او هشدار داد.
 دو پیــروزی متوالــی پرســپولیس مقابل

 گل گهــر ســیرجان و نســاجی مازندران، 
 جایگاه این تیــم را در صدر جــدول تثبیت
  کــرد تــا ســرخ ها در پایــان دور رفــت با
 32 امتیاز بــه قهرمانی نیم فصل برســند.

 این تیم در حالی ۶ امتیاز حســاس را قبل 
از پایان نیــم فصل کســب کرد کــه بدون 
 مهاجمــان تخصصــی و بــا هافبک هــای

 تازه وارد به موفقیت رسید.
کادر فنی پرســپولیس تصمیم گرفت سینا 
اسدبیگی و محمد عمری را در ترکیب اصلی 
قرار دهد تا درخشــش این دو بازیکن تاثیر 

مستقیم در پیروزی های تیم داشته باشد.
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس درباره 
درخشــش عمری گفت: این یک پروســه 
اســت که چطور بشــود از بازیکنــان جوان 
استفاده کنیم. باید مراحل مختلف را پشت 
سر بگذارند. هر زمان که احساس شود از آنها 
در پست های مختلف استفاده خواهیم کرد. 
البته باید کیفیت حضور در تیم بزرگساالن را 
داشته باشد. عمری در دو بازی قبل عملکرد 
خوبی داشته؛اما جا دارد که بهتر شود و باید 
زندگی حرفه ای خود بهتر کند. فقط دو بازی 
انجام داده است و راه طوالنی در پیش دارد.

جمالتی که پایان گفــت وگوی گل محمدی 
با بازیکن جــوان تیمش نبوده اســت.وی 
پس از پایان بــازی نیز از تالش های عمری 
تشکر کرده؛ اما از او خواسته تا مغرور نشود 
و گول عکس هایی که در مصاف با نســاجی 

مازندران از او گرفته شده است را نخورد.
سرمربی پرسپولیس به عمری هشدار داده 
برای ماندن در این تیم و ادامه درخشــش 
نیاز به زندگی حرفه ای تری دارد و باید تمام 
تمرکز خود را معطوف به بازی کند تا اســیر 

حاشیه نشود.

مستطیل سبز

وز عکس ر

حضور رونالدو در 
کنار »قاری قرآن« 
افتتاحیه جام جهانی

 قاری قرآن مراســم افتتاحیه جام 
جهانی 2022  که سفیر صلح و سالمت 
قطر هم به شمار می آید، میهمان ویژه 
رونالدو در عربســتان بود. این قاری 
قرآن که کم توان جســمی)معلول( 
است همچنان بعد از جام جهانی هم 

خبرساز  شده است.

سرپرست فدراســیون وزنه برداری گفت که تکلیف 
کادر فنــی تیــم ملی پــس از انتخابات ریاســت 
فدراسیون مشخص خواهد شد.سجاد انوشیروانی، 
درباره امضای قرارداد با یکــی از اپراتورها به عنوان 
اسپانسر فدراســیون اظهار داشت: توانستیم با این 
اپراتور به توافق برسیم و مبلغ خوبی در این قرارداد 
یک ســاله پرداخت می شــود که در صورت اعتماد 
طرفین، این قرارداد تمدید و مبلغش بیشتر خواهد 
شد. ســال آینده چند اعزام برون مرزی داریم و با 
کمک اسپانسر و همچنین رایزنی با مجلس برای 
افزایش اعتبارات، امیدواریم به اهداف مان برسیم.

وی افزود: در زمینه سخت افزاری نیز اعتبارات خوبی 
را مصوب گرفته ایم که کمک ها در این زمینه طی 2 

مرحله به دست استان ها می رســد تا آنها به لحاظ 
تجهیزات بتوانند خودشان را به روز کنند.انوشیروانی 
در پاســخ به این ســوال در صورت رییس نشدن 
خودش، آیا این اسپانســر با فدراسیون می ماند یا 
خیر؟ عنوان کرد: چه باشم و چه نباشم، اسپانسر در 
کنار فدراسیون می ماند. در واقع هرکسی که بعد از 
انتخابات به عنوان رییس جدید معرفی شود، این 
همکاری ادامــه خواهد یافت.انوشــیروانی درباره 
اینکه قرار بود نام حســین رضــازاده در انتخابات 
هیئت اجرایی کنفدراسیون آســیا رد شود، اما این 
اتفاق رخ نداد، اظهار داشت: رضازاده بزرگ ماست 
و من همان زمان که وارد فدراســیون شــدم، از او 
خواستم که کنارمان باشــد و او نیز آمد. رضازاده دو 

دوره در هیئت اجرایی بود، اما برای این دوره تاکید 
کنفدراسیون آسیا بر آن بود که آنهایی که در جایگاه 
مسئولیت در فدراسیون های داخلی هستند، نامزد 
شوند. البته ما تالش کردیم که رضازاده در کمیسیون 
ورزشــکاران ابقا شــود، اما به ما اعالم کردند که او 
نمی تواند در انتخابات این کمیســیون شرکت کند. 
ما باید این مسئله را به رضازاده می گفتیم، اما واقعا 
ســوءنیتی در این خصوص نداشــتیم. حتی از او 

عذرخواهی کردیم.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری:

از »حسین رضازاده« عذرخواهی کردیم
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مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

نصب پنج شیر هیدرانت در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: به منظور تسریع در آبگیری خودروهای آتش نشانی و افزایش 
سرعت امدادرسانی در مواقع آتش سوزی، پنج شــیر هیدرانت با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال 
در خیابان های قدس، بهشت، کوهانستان، شــهید حجازی و آتشگاه نصب شده است.سیدسلمان 
قاضی عسگر با بیان اینکه یکی از راه های کم هزینه در آتش نشانی برای مدیریت حادثه ایجاد شبکه 
شیرهای هیدرانت اســت، اظهار کرد: هدف از نصب شیر هیدرانت تســریع در آبگیری خودروهای 
آتش نشانی و افزایش سرعت امدادرسانی در مواقع آتش سوزی و بحران است.وی ادامه داد: در واقع 
نصب یک شــیر هیدرانت به عنوان یک منبع پایدار اطفایی در ایجاد سرعت عمل مناسب در حوادث 
آتش ســوزی به ویژه در محل هایی که امکان تردد خودرو وجود ندارد یا اعزام خودروهای زیاد باعث 
ترافیک سنگین می شود، می تواند بسیار موثر باشد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: شیر 
هیدرانت از جمله تجهیزات ثابت اطفای حریق است که این شیرها در معابر و خیابان های شهر و محوطه 
اماکن اشــتعال زا، بازارها، مراکز تجاری و مسکونی به منظور آبگیری خودروهای آتش نشانی نصب 
می شود.وی افزود: خروجی شیر هیدرانت یک انشعاب اصلی چهار اینچی است که با پمپاژ قابل نصب 

در کمترین زمان ممکن تانکر خودروهای آتش نشانی را در مواقع بحران و حادثه، آبگیری می کند.
 

مدیر منطقه هشت شهرداری مطرح کرد:

اجرای ۶7 پروژه عمرانی در منطقه 8
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷ پروژه عمرانی در این منطقه در 
حال اجرا است که تاکنون به طور میانگین ۵۴ درصد پیشرفت داشته است، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان از 
ردیف های بودجه ۴۳۱ میلیارد تومانی منطقه هشــت به پروژه های تملکی تخصیص یافته است.علی 
باقری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷ پروژه در منطقه در حال اجراست که تاکنون 
به طور میانگین ۵۴ درصد پیشرفت داشته است. ۲۷ پروژه مربوط به موضوعات حمل ونقل و ترافیک و ۳۰ 
مورد در حوزه معاونت خدمات شهری است، همچنین شش مورد از پروژه ها در حوزه شهرسازی و معماری 
و چهار مورد در قالب موضوعات فرهنگی و اجتماعی اســت.وی با بیان اینکه سه مورد پروژه های آغاز 
نشده در این منطقه داریم؛ اما امیدواریم بتوانیم تمام ۶۷ پروژه را طبق برنامه عملیاتی کنیم، ادامه داد: ۱۲ 
پروژه محله محور، در محله های بهرام آباد و شمس آباد با رویکرد محالت کمتر برخوردار در حال اجراست.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: در ســال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان از ردیف های 
بودجه ۴۳۱ میلیارد تومانی منطقه هشــت به پروژه های تملکی تخصیص یافته که از آن جمله احداث 
خیابان شهید چمران بهرام آباد است که با پیشرفت ۴۰ درصدی همچنان ادامه دارد.وی گفت: یکی دیگر 
از پروژه های شاخص، بوستان شمس آباد در محله شمس آباد است که ۸۴ درصد تملک آن انجام شده و 
امیدواریم تا پایان سال به طور کامل تملک آن را انجام دهیم و عملیات احداث را در سال آینده آغاز کنیم.

 
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری:

محله کم برخوردار حصه جنوبی آباد می شود
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از شــتاب در اجرای پروژه های عمرانی، فضای سبز و ورزشی 
در محله حصه جنوبی خبر داد و گفت: به این منظور آزادســازی و تملک بیش از ۵۰ هزار متر مربع 
زمین به ارزش تقریبی ۵۴۵ میلیارد ریال در سال  جاری انجام شده است.داوود بحیرایی با اشاره 
به برنامه های عمرانی منطقه ۱۰ در محله حصه اظهار کرد: شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان آزادسازی و 
تملک ۲۲ هزار متر مربع زمین به ارزش ۳۱۵ میلیــارد ریال را برای تعریض میدان عروج و خیابان 
شهید سردار رییسی در ورودی جنوب غربی محله حصه انجام داده و در حال حاضر پروژه در حال 
اجراست.وی ادامه داد: تاکنون ۲۳ هزار متر مربع زمین در جنوب محله حصه برای احداث فضای 

سبز و پارک، معابر و ساخت زمین ورزشی روباز به صورت توافق تملک شده است.

شهردار:

مهم ترین علت آالیندگی در اصفهان، مصرف مازوت است

شــهردار اصفهــان گفت:مردم بــه شــکل های مختلــف از متولیان 
درخواست کردند که حداقل در شرایط اضطرار مصرف مازوت متوقف 

شود.
علی قاسم زاده روز گذشــته در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« با 
اشاره به میالد حضرت زهرا )س( گفت: به منظور گرامیداشت والدت 
حضرت فاطمــه زهرا )س( فضای شــهری مهیای ایــن عید بزرگ 
می شود، همچنین جشــن های بسیاری در شــهر تدارک دیده شده 
اســت که امیدواریم مردم به ویژه بانوان روز های خوب و خوشی را در 

شهر داشته باشند.
وی ادامه داد: در اصفهان بانوان بزرگ زیــادی در حوزه های متخلف 
علمی و فرهنگی زندگی کرده اند که الگو های ارزشمندی برای جامعه 

هستند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه این روز ها اصفهان شرایط سختی را از 
نظر زیســت محیطی تجربه می کند، تصریح کرد: با وجود اینکه پایان 
هفته گذشته بارش رحمت الهی را شاهد بودیم و انتظار می رفت شرایط 
آب وهوا بهتر شود، اما شرایط مطلوب نشــد و این می تواند دلیلی بر 
این باشد که فقط  منابع متحرک یعنی خودرو ها منبع آالیندگی شهر 

نیستند و باید به دنبال علل اصلی بگردیم.
وی با تاکید بــر اینکه مهم ترین علت آالیندگــی در این روز ها مصرف 
مازوت است، خاطرنشان کرد: مردم به شکل های مختلف از متولیان 
درخواست کردند که حداقل در شرایط اضطرار مصرف مازوت متوقف 

شود، متولیان نیز باید شرایط مردم اصفهان را درک کنند.
قاسم زاده با بیان اینکه مدیریت شــهر در جایگاهی نیست که بتواند 
تصمیم بگیرد، اما به عنوان یک مطالبه گر و از زبان مردم مطالبه آن ها 
را مطرح می کند، گفت: اعالم شده اســت که اگر بتوانیم ۱۰ درصد در 
مصرف برق و گاز صرفه جویی کنیم، امکان توقف اســتفاده از سوخت 
مازوت فراهم می شــود، بنابراین از مردم نیز درخواست می شود در 
مصرف برق و گاز صرفه جویی کنند و جلوی بهانه اســتفاده از مازوت 
را بگیرند، زیرا عمده مصرف مازوت در نیروگاه برای تولید برق اســت 
و اگر مدیریت مصرف را انجام دهیم، شــاید بتوان مصرف ســوخت 

نیروگاه را از مازوت به گاز تغییر داد و مشکل برطرف شود.
وی اظهار امیدواری کــرد: این بار نیز مردم مثل همیشــه کمک کنند، 
زیرا اصفهان شهر ماست و در آن تنفس می کنیم، بنابراین باید مراقب 

سالمت شهر باشیم.

شهردار اصفهان گفت: از مردم همچنین درخواست می شود سفر های 
شهری خود را به حداقل برسانند، زیرا تنفس در شهر می تواند عوارض 
برای مردم داشته باشــد، بنابراین مردم به حداقل سفر درون شهری 

اکتفا کنند و تنها برای ضروریات از خانه خارج شوند.

اعمال نظارت بیشتر بر موتورسواران از طریق دوربین
وی بــا بیــان اینکــه در پارک هــای عمومی ســطح شــهر و ناژوان 
موتورســواران حقوق مردم را رعایت نمی کنند، گفت: دو هفته گذشته 
به همــراه پلیس راهور اصفهان جلســه ای در تهران با حضور ســردار 
سیدکمال هادیان فر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا داشتیم، 
در این راستا مقرر شد اعمال نظارت بیشــتر بر موتورسواران از طریق 
دوربین و شناسنامه دار کردن موتورسواران انجام شود تا امکان نظارت 

و اعمال قانون وجود داشته باشد.
قاسم زاده افزود: در این راستا باید انتظامات شهرداری و پلیس راهور 
بر نقاط پرآسیب متمرکز شــود، طراحی ناژوان و جاده سالمت برای 
پیاده روی و ورزش مردم بوده است، از این رو مدیریت ناژوان باید به 

صورت ویژه مراقبت و از ورود موتورسیکلت جلوگیری کند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت:یکی از متداول ترین کارها برای حفظ 

و نگهداری فضای سبز، هرس پالرد درختان است.
مجید عرفان منش  اظهار کرد: رفــع خطر درختان 
به خصوص درختان میانســال با تاج ســنگین و 
پیشــگیری از سقوط آن ها و دســتک ها در دستور 
کارسازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
است، زیرا در نظر داریم با حذف دستک های سنگین 

و خم شــده به ســمت خیابان ها و یا پیاده رو ها و 
هرس شــدید )هرس پــالرد( درختــان توت در 
بعضی محور هــا از بروز حــوادث ناگــوار در فصل 
رشــد پیشــگیری کنیم.وی با بیان اینکــه یکی از 
متداول ترین کار ها برای حفظ و نگهداری فضای سبز 
هرس پالرد درختان است، که فصل پالرد درختان به 
اواخر پاییز و پس از ریختن برگ های درخت موکول 
می شــود، افزود: در این راســتا اکنون هرس پالرد 
درختان برای حفظ و نگهداری و درختچه های زینتی 
در مناطق پانزده گانه شهری اصفهان در حال انجام 

است و تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان ادامــه داد: تعداد ۱۴۵ تمــاس برای رفع 
خط ناشی از ریزش توت و ۲۱۵ مورد شست وشوی 
معابر بابت ریزش توت به این سازمان ارجاع شد که 

پیگیری و اقدامات الزم انجام شده است.
وی تصریح کــرد: هرس پالرد بــه دالیلی همچون 
کاهش تراکــم و تنک کردن درختــان جهت ورود 
نور به داخل، جلوگیری از بــروز بیماری ها و آفات، 
ســبک کردن تاج درختان و پیشــگیری از سقوط 
دســتک ها یا ســقوط تاج درختان و کنترل اندازه 
درخت، پیشــگیری از برخورد شــاخه ها با خطوط 
انتقال برق و پیشــگیری از هرگونه حوادث جانی 

برای شهروندان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

درختان شهراصفهان، هرس پالرد می شوند

اعالم شده است که اگر بتوانیم ۱۰ درصد در مصرف برق 
و گاز صرفه جویی کنیم، امکان توقف استفاده از سوخت 
مازوت فراهم می شود، بنابراین از مردم نیز درخواست 
می شود در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنند و جلوی 

بهانه استفاده از مازوت را بگیرند

عضو شورای شهر مطرح کرد:

 انجام 50 درصد از توافقات آزادسازی پروژه کمربندی
 شمالی خوراسگان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ۵۰ درصد از توافقات آزادسازی پروژه کمربند شمالی 
خوراسگان انجام شده است، گفت: با اجرای این طرح شش خیابان خوراسگان از بن بست خارج 
خواهد شد.احمد شــریعتی اظهار کرد: بودجه ســال جاری منطقه ۱۵ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان 
پیش بینی شده که تا ابتدای دی ماه بیش از ۶۰ درصد آن تحقق یافته است.وی ادامه داد: از هفت 
کیلومتر رینگ چهارم که در منطقه ۱۵ قرار دارد، تاکنون بیش از ۸۰ درصد آن آزادسازی شده است. 
این پروژه با توجه به قرار گرفتن میدان میوه تره بار، آرامستان باغ رضوان و فرودگاه اثر بسیار مثبتی 
روی وضعیت ترافیکی شهر خواهد داشت.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: بیش از 
۱۶ مرکز اثربخش و خدمت رســان در این منطقه فعالیت می کنند، بنابراین باید نگاه فرامنطقه ای 
به این محدوده شهر داشت.وی خاطرنشــان کرد: ازجمله مباحث مهم در دوره چهارم شورای شهر 
اصفهان عبور مترو از مسیر شرق بود در این راســتا اکنون نیز این طرح در دست بررسی قرار گرفته 
ضمن این که راه اندازی خط اتوبوس تندرو از سمت بزرگمهر به ســوی دانشگاه آزاد خوراسگان در 

حال بررسی است.
شــریعتی اظهار کرد: یکی دیگر از پروژه های بســیار بزرگ و تاثیرگذار در این منطقه پروژه کمربند 
شمالی خوراسگان است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد از توافقات آزادسازی آن انجام شده است و با 
اجرایی شدن آن شش خیابان دیگر خوراسگان از بن بست خارج خواهد شد که ضمن توسعه منطقه 

۱۵ باعث کاهش بار ترافیکی خیابان جی نیز می شود.
وی ادامه داد: دیدگاه محله محوری و رسیدگی به محالت کم برخوردار از جمله اولویت های مدیریت 
شــهری در این دوره بوده است که در ســال جاری در منطقه ۱۵ اقدامات خوبی در دو محله راران و 
گورت انجام شده، ضمن آنکه برای ســال آینده محله های دیگری نیز برای اجرای این طرح ها در 

نظر گرفته شده است.
 

انتصاب ناظر عالی حفاظت از بازار تاریخی هنر اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان طی حکمی، اسدا... شاه میوه، 
هنرمند پیشکسوت اصفهانی را به عنوان ناظر عالی حفاظت از بازار تاریخی هنر اصفهان منصوب کرد.

علیرضا ایزدی در نشستی صمیمانه با هیئت امنای بازار تاریخی هنر که با حضور جمعی از مدیران 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همراه بود ضمن بحث و تبادل نظر 
در مورد وضعیت مرمت و حفاظت از این مجموعه تاریخی، اسدا... شاه میوه از هنرمندان پیشکسوت 
و رییس هیئت امنای این بازار تاریخی را به عنوان ناظر عالی حفاظت از بازار هنر اصفهان منصوب کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در این نشست گفت: با توجه به 
لزوم هماهنگی هر چه بیشتر در عملیات سامان دهی و مرمت بازار زیبا و تاریخی هنر اصفهان که به 
دلیل ارزش های تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، اسدا... شاه میوه 
هنرمند پیشکســوت هنر خاتم اصفهان و رییس هیئت امنای این بازار تاریخی به عنوان ناظر عالی 

حفاظت از این بازار تاریخی منصوب شد.
وی ادامه داد: با توجه به ابالغ صادره، ازاین پس هرگونه فعالیت مرمتی، عمرانی، ســامان دهی و 
حتی تغییر کاربری واحد های تجاری این مجموعه با هماهنگی این هنرمند پیشکسوت و با نظارت 

مستقیم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان انجام خواهد شد.
بازار هنر یا بازار بلند اصفهان ازجمله آخرین بنا های تاریخی اصفهان است که در ضلع شرقی چهارباغ 
عباسی و در واپسین روز های حکمرانی خاندان صفوی بر ایران، در این شهر تاریخی بنا شد. با توجه 
به ارتفاع زیاد رواق های این بازار تاریخی که به صورت دوطبقه طراحی شده، این مجموعه بانام بازار 

بلند نیز خوانده می شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

رییس شوراهای حل اختالف استان 
خبر داد:

سازش 42 درصد از 
پرونده های شورا ی حل 

اختالف اصفهان
رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان 
گفت: با تالش کارکنان پرتالش شــوراهای 
حل اختالف استان اصفهان در آذرماه امسال 
۴۲درصد از پرونده های شــعب بــا صلح و 
سازش مختومه شده است.حمید بهرامیان 
از تعداد ۶هزار و ۶۱۹ فقره صلح و سازش در 
پرونده های شــورا های حل اختالف استان 
اصفهان در آذرماه امســال خبر داد.رییس 
شورا های حل اختالف استان اصفهان افزود: 
با همت و تــالش اعضا و کارکنــان پرتالش 
شــورا های حل اختــالف اســتان اصفهان 
در آذرماه امســال ۴۲درصــد از پرونده های 
شعب با صلح و سازش مختومه شده است.

بهرامیان اظهار امیدواری کرد: پرسنل خدوم و 
زحمتکش شورا های حل اختالف در راستای 
ارج نهادن به ســنت های دینی و گســترش 
فضای صلح و ســازش در جامعه، در آینده 
درصد بیشتری از پرونده های وارده را با صلح 
و ســازش مختومه کنیم.وی  گفت: با توجه 
به برنامه ریزی هایی که از اول ســال صورت 
گرفته و اقدامات انجام شده از جمله بازرسی 
از شــعبات، برگزاری دوره های آموزشــی، 
اســتفاده از افراد توانمند در امر مصالحه، در 
صد مصالحه شورا های حل اختالف استان 
اصفهان در آذرماه به ۴۲ درصد رسیده است.

بهرامیان همچنین بیان کرد: نرخ رسیدگی در 
شعب شورا های حل اختالف استان اصفهان 
در آذرماه را ۱۰۰ اعالم کرد و افزود: تعداد ۶هزار 
و ۶۱۹ فقــره پرونده در این مــاه با مصالحه 
مختومه شــده اســت و همچنیــن تعداد 
۲۴هزارو ۹۱۵ فقره پرونــده نیز از موجودی 
و وارده های ماه گذشته کسر و مختومه شده 
که تمامی موارد و اقدامات انجام شده است.

وی در ادامه افــزود: ۲۸ حوزه قضایی باالی 
۳۵درصد از پرونده های خــود را در این ماه 
با مصالحه مختومه کردنــد که این نیز جای 

تقدیر و تشکر دارد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به سرمای شدید هوا در این روزها اکیپ های گشت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان، کارتن خواب ها را به مرکز مربوط به ساماندهی هدایت می کنند.روح ا... ابوطالبی اظهار کرد: با توجه به سرمای شدید در 
راستای حفظ جان کارتن خواب ها، جلوگیری از بروز حوادث و پیشــگیری از معضالت اجتماعی، محل های تجمع این افراد در تمام محالت شهر شناسایی 
شده است و هدایت آن ها به مرکز مجهز شده جهت غربالگری و اسکان در دستور کار قرار دارد.وی  افزود: این طرح به تمام اکیپ های گشت پیشگیری و رفع 

تخلفات شهری مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان ابالغ شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: به زودی مرکز ســاماندهی و غربالگری ویژه کودکان متکدی تا سن زیر ۱۸ سال 
راه اندازی خواهد شد.ابوطالبی خاطرنشان کرد: این مرکز در حال تجهیز مطابق با استاندارد ها و دستورالعمل های مربوطه است در این راستا بعد از راه اندازی 
اکیپ های گشت پیشگیری نسبت به هدایت این گروه از افراد به مرکز مربوطه اقدام می کنند.وی افزود: در گام نخست حدود ۱۲۰ نفر از این افراد شناسایی 

شده اند که به مراکز مربوطه هدایت خواهند شد.

تدابیر شهرداری اصفهان برای کارتن خواب ها در فصل سرما

تشییع شهید 
گمنام دفاع 

مقدس در اصفهان
پیکر یک تن از شهدای گمنام 
تازه تفحص شده هشت سال 
دفاع مقدس صبح روز جمعه 
در ملک شهر اصفهان تشییع و 

تدفین شد.

وز عکس ر
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت: اگر پروژه ای تا زمان دهه 
فجر آماده نبود، آن پروژه را از لیست افتتاح خود خارج خواهیم کرد تا ابتدا نواقص 
آن برطرف شود .رسول سواری در بازدید از پروژه های در دست اقدام این شرکت 
ابتدا از تاسیسات گاز و منبع آب شهرک صنعتی در دست احداث گلستان واقع در 
میمه دیدار و اظهار کرد: تاسیسات گاز این منطقه به طول 4 کیلومتر با هزینه ای 
بالغ بر 100 میلیارد ریال تا 13 بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.وی  
افزود: همچنین انشعابات مخزن آب این شهرک که به طول 12 کیلومتر از سمت 
میمه به این ناحیه کشیده شده، با دو مخزن 500 و 300 متر مکعبی، آبرسانی در 
این منطقه را انجام می دهد که این پروژه 300 میلیارد ریال هزینه دربرداشــته 
است.ســواری در بازدید از روند احداث پروژه تامین آب شهرک بزرگ صنعتی 
اصفهان گفت: این مخــزن با حجم 10 هزار متر مکعب و بــا بودجه ای در حدود 
هزار و 600 میلیارد ریال در ایام دهه فجر امســال افتتاح خواهد شد.مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان همچنین به شهرک صنعتی 2 نجف آباد 
رفت و اظهار داشت: پروژه ای که مورد بازدید قرار گرفت، پروژه ورودی و خروجی 
شهرک بود که پیشرفت آن در حدود 70 درصد است و امیدوارم این پروژه هم در 
ایام دهه فجر به بهره برداری برسد.وی همچنین از مخزن آبرسانی این شهرک 
با حجم 2 هزار متر مکعب نیز بازدید کرد.سواری، هدف از بازدید از پروژه ها را رفع 
موانع و نواقص آن تا پیش از موعد افتتاح عنوان کرد و گفت: اگر پروژه ای تا زمان 
دهه فجر آماده نبود، آن پروژه را از لیست افتتاح خود خارج خواهیم کرد تا ابتدا 
نواقص آن برطرف شود.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در پایان 
از طرح احداث شهرک علمی فناوری در مجاورت شهرک صنعتی نجف آباد 2 و 
اختصاص زمین برای ساخت اورژانس اختصاصی شهرک در آینده ای نزدیک 
خبر داد.وی با بیان اینکه شرکت شــهرک های صنعتی استان در دهه فجر 44 
پروژه عمرانی و زیرساختی در شــهرک های صنعتی استان با اعتباری بالغ بر7 

هزار و 800 میلیارد ریال افتتاح خواهد کرد، گفت: این پروژه ها شامل آبرسانی، 
تاسیســات برق و گاز، تصفیه خانه فاضالب، ساختمان های اداری و نگهبانی و 
محوطه سازی شهرک های صنعتی هستند.سواری با بیان اینکه در 16 شهرستان 
این پروژه ها افتتاح می شــود، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در شــهرک های 
صنعتی زیرساخت های اساسی اســت و در هر شهرک صنعتی که نیاز اساسی 
وجود داشته، تعریف پروژه کرده ایم.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی واحد های 
صنعتی به خدمات حمایتی در حوزه نرم افزاری نیاز دارند، گفت: دفتر توســعه 
صنعتی و کارآفرینی شــرکت شــهرک های صنعتی، برای 2 هزار و ۹56 نفر از 
شاغالن واحد های صنعتی 146 دوره آموزشی به صورت حضوری و مجازی در 
زمینه های مدیریتی، کارشناسی، مهارتی و کارآفرینی با همکاری دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی و بخش خصوصی برگزار کرده است.سواری افزود: طی ۹ ماهه 
امسال برای 176 نفر از مدیران واحد های صنعتی ۹ تور صنعتی به منظور تغییر 
نگرش و تبادل تجربیات و آشــنایی با عوامل موفقیت واحد های نصعتی برای 
بهبود تولید برای واحد های صنعتی برگزار شــده و 357 بسته بیمه نامه خاص 
صنایع کوچک با تسهیالت ارزان برای تسهیل در تولید واحد ها صادر شده است.

به منظور جذب نیرو انجام شد؛
برگزاری آزمون استخدامی پلی اکریل در مبارکه

نخستین آزمون استخدامی شرکت پلی اکریل ایران، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه برگزار شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مسئول برگزاری این 
آزمون و معاون دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه گفت: این آزمون با حضور ۹00 داوطلب که 50 نفرشان زن و مابقی مرد هستند، در 12 رشته شغلی برگزار شد.حمید ناظمی 
با بیان اینکه قبول شدگان در این آزمون با چند برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت پلی اکریل اعالم می شــود، افزود: قبول شدگان پس از مصاحبه، تعدادی به عنوان پذیرفته 

شدگان اصلی، جذب شرکت پلی اکریل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در فصل سرد مصرف گاز به بیش 
از 650 میلیون متر مکعب در بخش خانگی رســیده که این میــزان به اندازه 
مصرف 20 کشور است.ابوالقاسم عسگری  اظهار کرد: گاز طبیعی در زیر زمین 
یا دریا استخراج می شود و با خطوط لوله به پاالیشگاه منتقل شده و تبدیل به 
گاز شیرین می شود.وی  خاطرنشان کرد: روزانه ۹50 میلیون مترمکعب گاز در 
کشور تولید می شود. همچنین برای 10 هزار روســتا و 200 هزار واحد تولیدی، 
صنعتی و کشاورزی گاز توزیع می کنیم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
ادامه داد: در فصل سرد مصرف گاز به بیش از 650 میلیون متر مکعب در بخش 
خانگی رسیده که این میزان به اندازه مصرف 20 کشور است.وی با بیان اینکه 
ساالنه 22 میلیارد متر مکعب گاز توزیع می شود، افزود: دو میلیون و 400 هزار 
واحد مصرف کننده گاز طبیعی در استان اصفهان فعالیت دارند.عسگری گفت: 
اگر امروزه 22 میلیارد مترمکعب گاز تولید نمی شد باید به همین اندازه سوخت 
مایع تولید می کردیم و چندین پاالیشــگاه می ساختیم.وی اظهارکرد: ساالنه 
یک میلیون مشترک در بخش های خانگی، عمومی و آموزشی در کشور افزوده 
می شود. 114 شــهر و 18 هزار و 500 مشــترک صنعتی از نعمت گاز در استان 
اصفهان استفاده می کنند.مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: به علت 
توسعه در حوزه گازرسانی، صنعت و کسب و کار های مختلف، مصرف گاز از تولید 
آن 200 میلیون مترمکعب بیشتر است.وی تصریح کرد: گاهی ناچار می شویم 
برخی صنایع را محدود کنیم تا در استان های ســرد، گاز برای مصرف خانگی 
داشته باشیم.عسگری اظهار کرد: مصرف گاز کشور ایران در فصل سرد به باالی 
74 درصد می رسد که در بخش خانگی چهار برابر مهرماه گاز مصرف می کنیم.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ادامه داد: مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی از گازبهای رایگان استفاده می کنند. البته این مددجویان باید الگوی 
مصرف را رعایت کنند.وی از تمام مشــترکان گاز استان خواست ضمن رعایت 

نکات ایمنی؛ نسبت به مصرف بهینه و همچنین رعایت الگوی مصرف )18 الی 
21 درجه ســانتی گراد( با کم کردن یک درجه دمای ســامانه گرمایشی اقدام 
کنند.مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان همچنین از خانواده ها خواست 
ضمن رعایت دمای رفاه یعنی 18 درجه، در منزل لباس مناسب و گرم بپوشند 
و نسبت به سایر اقداماتی که می تواند در صرفه جویی مصرف گاز طبیعی موثر 
باشد، اهتمام داشته باشند و با این کار ها شرکت گاز را در راستای خدمات دهی 
پایدار به مشــترکان یاری دهند.وی تصریح کرد: ایران در حال حاضر سومین 
تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیاست و به همین دلیل است 
که عمده سبد انرژی در کشور را گاز تشکیل می دهد.عسگری گفت: اصفهان رتبه 
اول تعداد موتورخانه را دارد؛ شــرکت گاز برای افرادی که از موتورخانه قدیمی 
استفاده می کنند بهینه ســازی موتورخانه را به صورت رایگان انجام می دهد. 

بهینه سازی موتورخانه ها 30 درصد در کاهش مصرف انرژی موثر بوده است.
گفتنی اســت؛ بیش از یک میلیون و 870 مشترک در استان اصفهان از شبکه 

گاز برخوردار هستند که میانگین مصرف آن ها 60 میلیون مترمکعب است.

با ابالغ رییس گروه بحران وزارت نیرو، مانور آموزشی تمرینی،آموزشی و عملیاتی با 
رویکرد وقوع سیل به منظور باالبردن سطح آمادگی نیروهای عملیاتی شرکت های 
آب و برق  در مقابله  با بحران های احتمالی و حوادث غیر مترقبه و مشارکت استان 
های تهران، یزد واصفهان در استان مازندران برگزار شد. مدیر مرکز مدیریت بحران، 
پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان گفت: طی فراخوانی از سوی مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، 20 تیم عملیاتی  در قالب 132 
نفر از شرکت های آب و برق اصفهان، یزد و تهران  در این مانور حضور یافتند.ابراهیم 
محمدی  افزود:  با هماهنگی معاونت بهره برداری و نیز با  سرپرستی دفتر مدیریت 
بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان،26  نفر از تیم های واکنش 
سریع آبفای اســتان اصفهان به همراه نیروهای عملیاتی دیگر   شرکت های آب و 
فاضالب، آب منطقه ای، برق منطقه ای و توزیع بــرق، عملیات واقعی را مطابق با 
سناریوی تدوین شده با هدف مقابله و جلوگیری از وارد آمدن خسارت های احتمالی 
به تاسیسات  آب و برق اجرا  کردند.وی به چگونگی اجرای مانور  واقعی پرداخت  و 
اظهار داشت : در این مانور طی عملیاتی واقعی  با استفاده  از توان تخصصی اعضای 
تیم های واکنش سریع و نیز با استفاده از  تجهیزات  آبفای استان اصفهان  نشتی 
خط انتقال آب  800 میلیمتری شهر ساری رفع شــد و این خط انتقال مورد اصالح 
و بازســازی قرار گرفت.مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان با اشاره به اجرای این عملیات در کمتر از 20 ساعت اعالم کرد: کنترل 
زمان بازیابی شبکه  آسیب دیده در زمان بحران، ایجاد هماهنگی بین اکیپ اجرایی و 
پشتیبانی، همکاری دستگاه های خدمت رسان  در زمان بحران و ارتقای تاب آوری 
به هنگام شرایط نامساعد جوی از اهداف این مانوربوده است.محمدی افزود: در این 

مانور برای کاهش آثار ناشی از  بحران  با سناریوی مخاطره سیل، آموزش های الزم 
برای  حفظ آرامش و بررسی شدت و مقدار خســارت احتمالی،  و چگونگی  امداد 
 رســانی گروه های عملیاتی برای مهار تبعات ناشــی ازاین بحران  در حداقل زمان 
ممکن ارائه شد. مدیر مرکز مدیریت بحران ، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان 
اصفهان با بیان اینکه یکی از اهداف حضور در این مانور کسب آمادگی الزم در مقابله  
با مخاطرات احتمالی بوده، اعالم کرد: عمده حوادث پیش بینی شده برای استان  
مازندران تندباد، سیل و طوفان است، بنابراین در این مانور با همکاری  سایر دستگاه 
های خدمات رســان آمادگی مقابله با بحران، ارتقای توانمنــدی ها،آمادگی برای 
مدیریت مخاطرات احتمالی، انسجام بخشی میان  سازمان ها ، ادارات و افزایش 

توان و سرعت عمل گروه ها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در بازدید از پروژه های در دست اقدام خبرداد:
بهره برداری از پروژه های شهرک های صنعتی اصفهان همزمان با دهه فجر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبرداد:

مصرف بیش از ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی

برگزاری مانور تمرینی، آموزشی، عملیاتی وزارت نیرو با حضور تیم های 

واکنش سریع آبفای استان اصفهان در منطقه مرکزی شمال کشور
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