
با اختصاص تنها نیمی از ظرفیت نیروگاه شهید منتظری به سوخت مازوت، روزانه بیش از  ۲۷۰ تن گاز   
خطرناک دی اکسیدگوگرد، در هوای شهر  تولید می شود؛

سایه گازهای سّمی بر سر شهر

ن
میزا

س: 
عک

مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی: ۲ هفته آینده موج 

 خاموشی از کرونا در اصفهان
 آغاز می شود؛

بازگشت چراغ 
خاموِش این 

ویروِس سیریش!

 خشم ایرانیان از خطای
 بزرگ رییس فیفا؛
 این چه کاری بود 
مرد؟!
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جزییات طرح واگذاری زمین به 
اصفهانی ها در قانون حمایت از خانواده

اجرا و تکمیل پروژه روشنایی جاده 
سالمت ناژوان تا پایان امسال

 خرید به ریال، فروش به دالر!
  رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می گوید

 دالالن در بازار  زعفران مشکل ساز شده اند؛ 

اصفهان در
 محاصره مازوت 

قرار دارد

اگر فضای کشور 
آرام شود، اینترنت 

به حالت سابق 
برمی گردد

اصفهان و شهرهای 
جدید و اقماری آن 
کمبود مدرسه دارند راه اندازی دوباره پله برقی میدان امام علی)ع( 

پس از بیش از 13 ماه خاموشی!
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5

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی

محسن قندی- شهردار ابوزیدآبادم الف: 1438605

نوبت اول

شهرداری ابوزید آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 81 مورخ 1401/8/2 شورای اسالمی شهر ابوزید آباد نسبت به اجاره سالن ورزشی چند منظوره 

به شرکتها و افراد دارای صالحیت دار با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری واگذار نماید از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهی جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در تجدید مزایده به شهرداری ابوزید آباد مراجعه نماید.

1- مبلغ پایه: 35/000/000 ریال
2- مبلغ تضمین شرکت در تجدید مزایده: 21/000/000 ریال – نوع ســپرده: ضمانتنامه بانکی- فیش نقدی واریز به جاری 0110135920006 ملی بنام 

شهرداری ابوزید آباد
3- مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده: از تاریخ 1401/10/20 روز سه شنبه لغایت چهارشنبه 1401/11/5 به جز ایام تعطیل

4- آخرین مهلت تحویل اسناد: پنجشنبه 1401/11/6
5- تاریخ و محل گشایش پاکتها: شنبه 1401/11/8 ساعت 14 در محل دفتر شهردار

6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- به پیشنهادهای فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده مندرج است.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 19  دی  1401
16 جمادی الثانی  1444

9  ژانویه  2023
 شماره 3719    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی مزایده نوبت اول

حمید شهبازی – شهردار سده لنجان م الف: 1435134

چاپ دوم

شهرداری سده لنجان به استناد مصوبه شماره 714/ش/1400 مورخ 1400/11/20 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک پالک  

)پالک شماره 233(  از اراضی کارگاهی را از طریق آگهی مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید.

 لذا عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1401/10/13 به سایت سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

اقدام نمایند.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                

شنبه 17  دی  1401
14  جمادی الثانی  1444

7    ژانویه    2023
 شماره 3717    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

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

فعال در مرحله تشکیل کارگروه و باقی قضایا!

معاون امور اقتصادی استاندار 
اصفهان در نشست با معاون وزیر 

و رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری خواستارشد:

اصفهان؛ پایلوت پرواز 
مستقیم هواپیمای 

پهن پیکر 
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معاون شهردار مطرح کرد:
 تالش مدیریت شهری برای احیای

 هویت اصفهان

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

در اصفهان

نجات زاگرس با زراعت چوب
 اثر 1۹0 درصدی مازوت

  بر تشدید آلودگی 
هوای اصفهان

رد پای آلودگی هوا در 
افزایش آمار سرطان 

اصفهانی ها

 بهزیستی، مبرا از 
جناح بازی است
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

واجد شرايط واگذار نمايد .

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

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

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

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

رییس سازمان زندان ها در سفر یک روزه به اصفهان:

توسعه پابندهای الکترونیک مورد توجه 
8جدی قوه قضاییه است

  نام روزنامه: زاینده رود

  تار يخ انتشار: 17 /10 / 1401

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

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

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

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

 

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

)شماره 2001001188000062 و 2001001188000063 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

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

 شرکت برق منطقه ای
 اصفهان

م الف: 1436907

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی شماره 401-09

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف: 1437302

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه )ریال(

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

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

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری با حداقل رتبه 5 نیرو 

از سازمان برنامه و بودجه

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

1/653/000/000
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه

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

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

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

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

می باشد. 

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

می باشد. 

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

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

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

نوبت اول
شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان 

سال 2023 چشم انتظار کدام اخبار 
باستان شناسی باشیم؟

از مومیایی ملکه تا میراث اوکراین

3

نوبت دوم



دوشنبه 19  دی  1401 /  16  جمادی الثانی  1444  /  9  ژانویه   2023 / شماره 3719 

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل اعالم کرد:

کشف ۵3 فقره کالهبرداری در قالب خریدوفروش خودرو
فرمانــده انتظامی شهرســتان آران و بیدگل گفــت: فردی که بــا ترفندهای مختلــف در قالب 

خریدوفروش خودرو اقدام به ۵۳ فقره کالهبرداری از شهروندان کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده  اظهار کرد: در پی اعالم شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه 
فردی در قالب خریدوفروش خودرو اقدام به کالهبرداری از آن ها کرده اســت، بررسی موضوع 
به صورت ویژه در دســتورکار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: در این راستا 
ماموران با انجام اقدامات هوشمندانه پلیســی، پی به حضور متهم در یکی از استان های همجوار 
برده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به اینکه در بررسی های انجام شده مشخص شد 
متهم با ترفند های مختلف از طریق خریدوفروش خودرو های بدون اصالت و متعلق به غیر، اقدام 
به کالهبرداری از شهروندان در این شهرستان و سایر استان های کشور می کرده است، تصریح کرد: 
تاکنون ۵۳ شاکی در رابطه با کالهبرداری های این متهم شناســایی شدند و اقدامات الزم برای 

بررسی میزان دقیق مبلغ کالهبرداری و شناسایی شاکیان احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.
وی  به شــهروندان توصیه کرد: قبل از انجام هرگونه معامله ای، از اصالــت و معتبر بودن مدارک 
شناســایی موردمعامله اطمینان حاصل کنید و هرگونه موارد مشکوک را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ 

به پلیس گزارش دهید.

واژگونی تانکر حامل گازوییل در محور نایین
ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: واژگونی تانکر حامل سوخت گازوییل در محور 
نایین ۳ نفر مصدوم داشــت.عباس عابدی با اشــاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان 
گفت: این حادثه ساعت ۲ و ۴۷ دقیقه روز گذشــته به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان 
وی افزود: در این حادثه یک دستگاه تانکر حامل سوخت گازوییل در محور تودشک - نایین بعد 

از پایگاه هاشم آباد واژگون شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد 
هالل احمر برای این حادثه ابراز داشت: سه نفر مرد در این حادثه مصدوم شدند که به بیمارستان 

حشمتیه نایین انتقال یافتند.
 

توقیف اتوبوس حامل سوخت قاچاق در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل ۷۰۰ لیتر 
گازوییل قاچاق در عملیات ماموران انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه خبر داد.سرهنگ 
بهزاد ثابت راسخ گفت: در راستای مبارزه با قاچاق ســوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های 
ملی، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اقدامات هوشمندانه پلیسی 
موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل ســوخت قاچاق در یکی از محالت این 
شهرستان شدند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این خودرو 
۷۰۰ لیتر گازوییل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع که برای انتقال به جنوب شرق کشور داخل 
یک باک اضافه بارگیری شده بود، کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه 
با اشاره به اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، خاطرنشــان کرد: پدیده قاچاق سوخت عالوه بر ضربه 
زدن به تولید و اقتصاد کشور باعث هدر رفت منابع و سرمایه های ملی شده از این رو از شهروندان 
می خواهیم اخبار خود را در خصوص فعالیت های اقتصــادی غیرمجازی، چون احتکار کاال های 

اساسی و قاچاق سوخت و کاال در تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان مطرح کرد:

کمک دانش بنیان ها به حوزه کشاورزی

رییس اداره جهاد کشاورزی کاشــان گفت: ۳۰ درصد صرفه جویی در 
آب و نان کاشان با اســتفاده از ظرفیت های دانشگاهی و شرکت های 

دانش بنیان صورت گرفت.
رضا مظلومی در جلسه هم اندیشی شــرکت های دانش بنیان با حوزه 
کشاورزی، در سالن جلسات اداره جهاد کشاورزی کاشان، اظهار کرد: 
کاشــان عالوه بر صنعتی بودن، از ظرفیت های اقلیمی خوبی در حوزه 

کشاورزی بهره مند است.
وی با اشــاره به تنوع محصولــی ۵۷ نوعی در کاشــان، افزود: حلقه 
گمشده ارتباط حوزه کشاورزی با شــرکت های دانش بنیان در کشور 

سبب عدم شکوفایی در این حوزه شده است.
رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان شرایط اقلیمی این شهر را بسیار 
برجسته دانست و گفت: وجود کوه در کنار کویر ظرفیتی ویژه برای این 
منطقه به وجود آورده است که چنانچه کشاورزی با علم و دانش عجین 

شود، شاهد رونق بیشتری در بخش کشاورزی خواهیم بود.
به گفتــه وی، تاکنــون بــا اســتفاده از ظرفیت های دانشــگاهی و 
شرکت های دانش بنیان از ۴۳۰ حلقه چاه کشــاورزی که قبال ساالنه 

در حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب از آن ها برداشت می شد، با ۳۰ درصد 
صرفه جویی این برداشت به ۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

مظلومی افزود: در بخــش حمل ونقل محصوالت کشــاورزی دچار 
بحران هستیم و با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده ایم که با استفاده از 

شرکت های دانش بنیان می شود آن را مرتفع کرد.
وی تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی رها شده 
است که می توان با مدیریت، تولیدکننده ها را به کشت گیاهان دارویی 

ترغیب کرد.
مظلومی بــا بیان اینکــه ۷۰۰ قنات در حوزه کاشــان وجــود دارد که 
متاســفانه اســتفاده ســنتی از آن ها ســبب تخریب این منابع آبی 
می شود، افزود: در کشور ما، حلقه گمشده ایده پردازی و تبدیل ایده به 

فناوری وجود دارد تا مشکالت و نیازهای کشور را مرتفع کند.
به گزارش ایمنا، این نشســت با حضور دکتر مرتضی گلی زاده، معاون 
تولید ستاد و توسعه فناوری ریاست جمهوری، و دکتر مهدی سهندی، 
دبیر ســتاد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، و بیش از ۱۰ شرکت 

دانش بنیان صورت گرفت. 

عضو شورای اسالمی شــهر کاشان ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه را ضروری دانست و گفت: 
سرمایه مدیریت شهری کاشــان توجه به فرهنگ 

ایثار و شهادت است.
حسین باغشیخی اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در جامعه ضروری است، زیرا شهیدان راه 

درست زندگی کردن را به درستی پیمودند.
وی بــا ارج نهادن به مقــام واالی شــهدا و صبر، 
بردباری و ایثار خانواده های آن ها، از شهردار کاشان 
به جهت اجرای برنامه های مرتبط با فرهنگ ایثار و 
شهادت قدردانی کرد و افزود: ترویج فرهنگ ایثار 

و آرمان های شــهدا و نهادینه شدن آن در جامعه و 
نسل های جوان، ضروری است.

عضو شورای اســالمی شهر کاشــان با بیان اینکه 
امروز ســرمایه مدیریت جدید شــهری توجه به 
فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: در همین راستا 
در طول سال و مناسبت های مختلف، برنامه های 
متنوعی اجرا می شود و برنامه »به نیابت از الله ها« 
نیز با این هدف اجرا شد.وی با اشاره به سخن رهبر 
معظم انقالب که فرمودند: »نام شــهید سلیمانی 
ترسناک تر و خطرناک تر از سردار سلیمانی است«، 
ادامه داد: شــهید ســلیمانی یک نام نیست، یک 

مکتب و شاهراه است که در رگ های مدافعان ایثار 
و مقاومت می جوشد.

باغشیخی با بیان اینکه امنیت و آرامش موجود در 
جامعه را مدیون خون شهیدان و ایثار مادران شهدا 
هستیم، گفت: شهید ســلیمانی یک مکتب است، 
البته حاج قاسم ها کم نیســتند و حتی یک حاج 

قاسم نیز می تواند کشور را نجات دهد.

عضو شورای شهر کاشان:

سرمایه مدیریت شهری توجه به فرهنگ ایثار و شهادت است

تنها گلخانه بویین میاندشت همچنان درانتظار بهره مندی از نعمت گاز است.اولین وتنها واحد گلخانه ای بویین میاندشت به همت آقای محمد شریفی دوسالی است 
که درشهر افوس راه اندازی شده، اما چند ماهی است منتظروصل شدن گاز به گلخانه است.موسس این گلخانه گفت: این گلخانه یک گلخانه سبزی وصیفی است 
که در وسعت ۳ هزار مترمربع با ارتفاع ۶ متر و سرمایه گذاری ۲۰ میلیاردریالی دوسالی است راه اندازی شده است.محمد شریفی افزود: پارسال کشت خیار درگلخانه 
انجام شد و دومین کشت هم فلفل دلمه ای است که در اولین مرحله از برداشت موفق شده ایم ۵ تن از سطح ۳ هزار متر برداشت کنیم.این گلخانه دار با اشاره به اینکه 
دمای هوای منطقه گاهی اوقات تا ۱۵ درجه زیر صفر می رسد، گفت: بهره مندی از گاز طبیعی یکی از نیاز های اصلی وضروری گلخانه است چرا که درحال حاضر ماهانه 
۲۵ هزار لیتر گازوییل برای گرمایش گلخانه مصرف می شود که مقرون به صرفه نیست.محمد شریفی افزود: از خرداد امسال برای گازرسانی به گلخانه اقدام کرده 
ام که بعد از ماه ها پیگیری لوله اصلی تا جلوی گلخانه کشیده شده ولوله کشی داخل گلخانه هم به پایان رسیده؛ امابرای اتصال گاز به گلخانه همچنان منتظر تاییدیه 
نظام مهندسی هستم.کارشناس مسئول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت نیز با اشاره به اینکه کشت گلخانه ای توسعه چندانی دربویین میاندشت 
نداشته است، گفت: این گلخانه اولین واحد گلخانه ای شهرستان است که درحال حاضر فلفل دلمه ای کشت کرده است.عباس رحیمی آشجردی افزود: برای راه اندازی 
این واحد ۱۲ میلیاردریال تسهیالت پرداخت شده و جهادکشاورزی این آمادگی را دارد تا از متقاضیان در زمینه راه اندازی گلخانه حمایت کند.وی گفت: صرفه جویی 
ومصرف بهینه آب، به کار گیری زمین هایی که امکان کشت در آن ها وجود ندارد، تولید محصوالت مختلف در طول سال، کنترل شرایط اقلیمی و دمایی که دراختیار 

گلخانه داراست و تولید محصول باکیفیت از جمله مزایای کشت گلخانه ای محسوب می شود.

خبر روزانتظار تنها گلخانه بویین میاندشت برای بهره مندی از گاز

وز عکس ر

طبیعت برفی بویین 
میاندشت

یکی از جاذبه های این روزهای بویین 
میاندشت طبیعت برفی آن است. بارش 
برف درشهرســتان بویین میاندشــت 
همواره صحنه هایی زیبا وجذاب را ایجاد 
می کند کــه توجه هر رهگــذری به آن 
معطوف می شــود. درحاشیه رودخانه 
نوغان، جلوه های خاص طبیعت برفی 
همراه بــا صدای آب از بــی نظیر ترین 

صحنه های طبیعت منطقه است.

گالیه شهروندان گلپایگانی نسبت به وضعیت نابسامان 
ورودی های شهر

عده ای از شهروندان گلپایگانی نسبت به وضعیت ورودی های شهر گالیه مند و خواهان رسیدگی و اقدام 
موثر مسئوالن هستند.ورودی هر شهر به منزله شناسنامه شهر است. چنانچه مسافری وارد شهر شود 
و با صحنه زیبا و طراحی چشم نواز روبه رو نشود، چه بسا وارد شهر نشده و مسیر خودش را از کمربندی 
به سمت شهر بعدی ادامه دهد. شهروندان و مسافران در بدو ورود به شهر گلپایگان با درختانی بی برگ 
و نازیبا و انواع و اقسام تعمیرگاه روبه رو می شوند.شــهروندان گلپایگان می گویند شاید بتوان با وجود 
تعمیرگاه ها هم کنار آمد تا جابه جا نشــود، اما چرا اول بهار درختان ورودی شهر واقع در خیابان آیت ا...

محمودی به نحو نامطلوبی هرس و درخت از تنه قطع می شود که تا فصل پاییز برگ نداشته باشد؟آنها 
تاکید دارند هر مسافر به نوبه خود می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد یک شهر شود و انواع و اقسام 
شغل های مربوط به اسکان مســافران را ایجاد کند، با وجود اینکه گلپایگان شهری با پیشینه تاریخی 

باالست، تالشی برای جذب مسافر و زیباسازی شهر به خصوص در ورودی ها انجام نشده است.
 

توزیع ۵ هزار کیسه شن در شهر خوانسار
معاون خدمات شهری شهرداری خوانسار گفت: شهرداری در راستای تکمیل عملیات برف روبی، پنج هزار 
کیسه شن در سطح شهر توزیع کرده است.محسن جاپلقی با اشاره به اقدامات ستاد برف روبی شهرداری 
خوانسار، اظهار کرد: عملیات برف روبی شهر خوانسار با سه دستگاه ماشین آالت برف روبی، دو خودروی 
پشتیبان و شش خودروی شن و نمک پاشی انجام شد.وی افزود: پاکسازی تمام مسیرهای اصلی و 
فرعی شهر در دستور کار قرار گرفته است و سه اکیپ از شهرداری اقدام به شاخه تکانی درختان واقع در 
معابر اصلی، پارک ها و بوستان ها کردند.معاون خدمات شهری شهرداری خوانسار خاطرنشان کرد: با 
توجه به بارش ۱۵ سانتی متری برف و برودت شدید هوا، بیش از ۴۰ تن مخلوط ماسه و نمک در سطح 

معابر برای رفع یخ زدگی استفاده شد.
 

 مشکالت منطقه یحیی آباد شهرستان آران و بیدگل 
در دریافت خدمات

منطقه یحیی آباد شهرستان آران و بیدگل در سنوات گذشــته خدماتی دریافت نکرده و یکی از دالیل آن 
حاکمیت قوانین چندگانه در آن منطقه است.فرماندار شهرستان آران وبیدگل گفت: بخشی از اراضی منطقه 
یحیی آباد جزو اراضی کشاورزی، بخشی اراضی ملی و بخش دیگری مشمول ممنوعیت ساخت و ساز 
شهرداری است.علی اکبررضایی افزود: برای تکمیل و ساخت مدرسه در منطقه یحیی آباد اعتبار چهار 
میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه این مدرسه با مشارکت خیران ساخته می شود، 
گفت: مکان مناسبی برای ایجاد یک مرکز فرهنگی در نظر گرفته شده و شبکه بهداشت آران و بیدگل نیز 

خدمات بهداشتی را از طریق خانه بهداشت به ساکنان در منطقه یحیی آباد ارائه می کند.
 

انجام بیش از 30 هزار هکتار مالچ پاشی در عرصه های بیابانی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ۳۲ درصد مساحت استان به علت اقلیم خشک 
و نیمه خشک و شرایط کم بارش جزو مناطق کویری و بیابانی است، می گوید: کانون های فرسایش بادی 
پدیده خیزش گردوغبار در مناطق کویری کاشان، آران و بیدگل، نطنز، نایین، اردستان، میمه، خوروبیابانک 
و شرق استان فعالیت ریزگردها را تشدید می کند.منصور شیشه فروش،  موقعیت بیابان زایی را یکی از 
مخاطرات زیست محیطی در اســتان اصفهان می داند و تاکید می کند: حدود سه میلیون و ۲۰۰ هکتار 
از وسعت اســتان را مناطق بیابانی تشــکیل می دهند که طبق مطالعات انجام شده ۱.۵ میلیون هکتار 
عرصه های بیابانی بــه عنوان کانون بحران و ۲.۵ میلیون هکتار آن تحت فرســایش بــادی بوده که ۱۲ 

شهرستان را تحت تاثیر قرار داده است.

اخبار

در سال جاری انجام می شود؛

از طراحی خدمات 
هفت گانه تا دریافت 
مصوبه طرح تفصیلی

معاون شهرسازی و معماری شهردار نجف آباد، 
پروژه ها و برنامه های این معاونت در ســال 
جاری را تشــریح کرد.مهــرداد محلوجی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طی شش 
ماه ابتدایی سال، ۲۹۰ فقره پروانه ساختمانی 
در مناطق پنج گانه شهرداری نجف آباد صادر 
شده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵.۵ درصد کاهش داشته اســت.وی ادامه 
داد: در منطقه یک ۱۰۱ مورد پروانه صادر شده 
که نســبت به ســال قبل ۲۲ درصد افزایش 
داشــته، در منطقه دو ۵۷ پروانه صادر شده 
که نسبت به ســال ۱۴۰۰، ۳۵ درصد کاهش 
داشته است.معاون شهرســازی و معماری 
شــهردار نجف آباد خاطرنشــان کرد: صدور 
پروانه در منطقه سه ۳۶ مورد بوده که نسبت 
به سال قبل پنج درصد کاهش داشته است. 
در منطقه چهــار نیز ۶۱ پروانه صادر شــده که 
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته 
اســت.محلوجی ادامــه داد: در منطقه پنج 
۳۵ پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل 
۱۷ درصد افزایش داشــته است.وی با اشاره 
به پروژه هایی کــه امســال در اولویت کاری 
این معاونت قــرار دارد، تصریح کرد: عالوه بر 
پیگیری دریافت مصوبه طرح تفصیلی و طرح 
جامع حریم، طراحی بلــوار الغدیر، طراحی 
شهرک سالمت برای پوشش غرب استان و 
شهرســتان نجف آباد، طراحی یادمان شهدا 
و مقبره شــهید حججی و مرمت عصارخانه 
اخالقی جهت حفظ آثار باستانی شهر از جمله 
پروژه های این معاونت در ســال ۱۴۰۱ است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار نجف آباد 
گفت: یک قطعه زمین یک هزار هکتاری در 
حریم شــهر قرار دارد که در مالکیت وزارت راه 
و شهرسازی است و در تعامالت انجام گرفته 
مقرر شد خدمات متنوعی همچون آرامستان 
جدید شهر، جانمایی مشاغل مزاحم شهری، 
خدمات گردشگری و تفریحی که به خدمات 
هفت گانه مشهور است، برای آن طراحی شود.

با مسئولان

استان

سرپرست منطقه ۲ شهرداری کاشان خبر داد:

اجرای بیش از 62 هزار مترمربع 
زیرسازی در سطح معابر منطقه

سرپرســت منطقه دو شهرداری کاشــان از اجرای بیش از 
۶۲ هزار مترمربع زیرسازی در سطح معابر منطقه خبر داد.

حمیدرضا دهقانی با بیان اینکه این میزان زیرســازی طی 
۹ ماه سال جاری انجام شده اســت، اظهار کرد: این میزان 
زیرســازی با اعتباری بالغ بــر ۸۶ میلیارد ریــال از محل 
اعتبارات عمرانی منطقه دو شــهرداری کاشان تامین شده 

است.
وی افزود: بلوار شــهید بوســتانی، بلوار شــهید حاج علی 
فارسی، شمشــاد ۴، میخک ۱۶ واقع در فاز دو ناجی آباد، 
بهاران ۱۴ بلوار کارگر، محوطه شرکت نفت، خیابان دادرس 
واقع در خیابان ۲۲ بهمــن، بلوار امین )دانش ۲۳(، میدان 
میوه و تره بار، راســت گرد پارک بهــاران، نرگس ۱۰ خیابان 
سهیل از جمله معابری اســت که عملیات زیرسازی در آن 

انجام شده است.
سرپرست منطقه دو شهرداری کاشــان خاطرنشان کرد: با 
توجه به سیاســت شــهرداری منطقه مبنی بر احیا، توسعه 
و بازآفرینــی معابر شــهری منطقه، عملیات زیرســازی و 
آسفالت کوچه صاحب الزمان )عج( در بلوار امام رضا )ع(، 
خیابان اندرزگو، کلیم کاشانی، انتظام، معبر ده متری هادی 
واقع در بلوار کارگر و خیابان مهر در دستور کار حوزه معاونت 

عمران و ترافیک منطقه قرار گرفت.
دهقانــی تصریح کرد: زیرســازی و آســفالت نامناســب 
در زمان هــای گذشــته، حفاری هــای زیــاد و ناهمواری 
خیابان های مذکور، فرونشســت هایی را در این چند محور 
در پی داشته که با وجود دغدغه مندی اهالی و شهروندان، 
شــهرداری منطقه در صدد رفع این معضل با زیرســازی و 
آسفالت مناســب برآمد تا بتواند این مشــکل را به صورت 
اساسی حل کند.وی گفت: اولویت بندی عملیات راهسازی 
معابر شهری، براساس درخواست های مردمی و در راستای 
حل گره های ترافیکی انجام می شــود و بــه عنوان یکی از 

سیاست های پیش روی منطقه دو انجام می شود.
سرپرســت منطقه دو شــهرداری کاشــان افزود: عالوه بر 
این مطالبه از آنجا که وجــود معابر خاکی و ناهموار موجب 
نازیبایی بصری است؛ منطقه دو شهرداری برای رفاه حال 
شــهروندان و جلوه بخشــیدن به منظر شــهری عملیات 
زیرسازی معابر سطح منطقه را در دستور کار قرار داده است.
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مدیر بهره برداری سد چم آسمان خبرداد:

آغاز الیروبی دریاچه سد چم آسمان اصفهان
به منظور بهبود کیفیت آبرســانی به ســاکنان اســتان های اصفهان و یزد، الیروبی دریاچه ســد 
چم آســمان با اعتبار ۳۸ میلیارد ریال آغاز شــد.مدیر بهره برداری ســد چم آســمان گفت: با 
توجه به اینکه ســد چم آســمان تامین کننده آب آشــامیدنی بیش از ۵ میلیــون نفر جمعیت 

در اســتان های اصفهان و یزد اســت؛ 
بهبود روند آبرســانی از این مجموعه به 
تصفیه خانه باباشیخعلی ضروری بود.
مهرداد مقدس، ذخیره سد چم آسمان 
را حدود ۷۰ هــزار مترمکعــب اعالم و 
اضافه کرد: آورده رســوبات رودخانه ای 
در سالیان گذشــته سبب شده ظرفیت 
ســد به کمتر از نصف یعنــی ۳۵ هزار 
متر مکعــب کاهش یابــد.وی افزود: 
به منظور رســوب زدایی از دریاچه سد 

نــواع  ر تــن ا ۲ هــزا نــه  ینــده رود، روزا و بخشــی از پاییــن دســت رودخانــه زا
بــرداری ســد چــم بهــره  منتقــل می شــود.مدیر  و  از محــل خــارج  و الی   گل 
  آســمان مدیر بهره برداری ســد چم آســمان، افزایش قدرت مانور در نوســانات آبی رودخانه
  بین سد زاینده رود تا سد چم آسمان به منظور تسهیل در انتقال آب به کشاورزان در مواقع توزیع

  آب همچنین افزایش کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخعلی را از اهداف طرح الیروبی 
 ســد چم آســمان بیان کرد.مقدس با اشــاره بــه اینکــه آخرین الیروبی این ســد در ســال
  ۹۵ بــوده، پیش بینی کرد دور جدید الیروبی و رســوب برداری از دریاچه ســد تا اوایل اســفند

 به پایان برسد.

وزیر جهادکشاورزی:

 هیچ گونه معدوم سازی و جوجه کشی طی چند وقت
 اخیر نداشتیم

وزیر جهادکشاورزی در خصوص صحبت های مطرح شده مبنی بر معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه 
جوجه یک روزه تاکید کرد: هیچ گونه جوجه کشی و معدوم سازی در چند وقت گذشته نداشته ایم.

سید جواد ساداتی نژاد با تاکید بر تولید قراردادی گوشت قرمز گفت: وظیفه قرارگاه امنیت غذایی 
هماهنگی دستگاه های متولی امر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی است.

وی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را موظف به حمایت از تولید قراردادی گوشت قرمز در کشور 
دانست و  اظهار کرد: این شــرکت باید از تولید قراردادی گوشــت قرمز حمایت کرده و در تامین 

تسهیالت و اجرای طرح با معاونت امور دام وزارتخانه همکاری کند.
ساداتی نژاد در خصوص صحبت های مطرح شده مبنی بر معدوم سازی ۱۵ میلیون قطعه جوجه 

یک روزه تاکید کرد: هیچ گونه جوجه کشی و معدوم سازی در چند وقت گذشته نداشته ایم.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی باید تسلط کامل بر بازار و 
تولید داشته باشد تا کشور دچار کمبود و بیش بود نشود، بنابراین تنظیم بازار داخلی بر عهده این 
بخش است.وی در رابطه با توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا  گفت: در توزیع گوشت در سامانه 

ستکاوا شفافیت قیمت داشته باشید و از رسانه برای اطالع رسانی در این زمینه کمک بگیرید.
ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ به اتحادیه ها واگذار شده است 
و امیدواریم اتحادیه ها و تشکل ها با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید، ذخیره سازی 

و صادرات گوشت مرغ موفق عمل کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می گوید دالالن در بازار زعفران مشکل ساز شده اند؛ 

خرید به ریال، فروش به دالر!

مرادمند، رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: هم اکنون 
دالالن، زعفران را به ریال از کشاورز می خرند و به دالر می فروشند که 

این مشکل مهم باید با حمایت های دولتی رفع شود.
به گزارش خبرنگار بازار، کاشت زعفران دراصفهان، سابقه ای طوالنی 
تر از دیگر شهرهای کشور دارد؛ اما طی دهه های گذشته با بی توجهی 
نســبت به این امر، تولید، فــروش و صادرات زعفــران دچار ضعف 
مقطعی شد. در طول سالیان گذشته، بار دیگر با برگزاری جشنواره های 
مختلف، این کشت ارزشمند در استان اصفهان مورد توجه قرار گرفته 
است و با توجه به کم آبی در اســتان، روز به روز به بر سطح زیر کشت 

این محصول صادراتی افزوده می شود.
هم اکنون این محصول در شهرستان های نطنز، تیران و کرون، نجف 
آباد، آران و بیدگل، شاهین شهر و میمه، اردستان و کاشان کشت می 
شود و با توجه به اینکه زعفران، گیاهی کم آب بر و با بازدهی اقتصادی 
باالســت، در شــرایط خاص اصفهان، این گیــاه جایگزین محصول 

صیفی جات و آب بر در این شهرستان ها شده است.
در این ارتباط مدیر جهاد کشاورزی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بازار 

با اشاره به اینکه مطابق برآوردهای کارشناسی ضریب کیفیت زعفران 
اصفهان نسبت به خراسان باالتر است،  اظهار کرد: این موضوع نشان 
می دهد ســرمایه گذاری در زمینه صادرات زعفران اصفهان، ارزآوری 

خوبی را برای اصفهان و کشور نیز به همراه خواهد داشت.

ضرورت حمایت های دولتی برای قطع دست دالالن از بازار زعفران
مهرداد مردامند به ضرورت حمایت های دولتی برای قطع دست دالالن 
از این بازار و پشتیبانی از کشــاورزان در این ارتباط اشاره کرد و گفت: 
برای صادرات بهتــر، نیازمند اصالح چرخه صادراتــی و موانع قانونی 
هستیم، این در حالی است که با افزایش قیمت دالر کشاورز ضرر می 
کند چراکه واســطه ها زعفران را به ریال از کشاورز می خرند و به دالر 
می فروشند.وی با تاکید بر رتبه نخست زعفران ایران و اصفهان در دنیا 
نسبت به کشورهای رقیبی که تالش دارند این بازار را از ایران بگیرند، 
تصریح کرد: هنوز در زمینه این محصول ارزآور به خوبی سرمایه گذاری 
نکرده ایم و این در حالی است که بخشی از کیفیت محصول به نوع آب 
و هوا و حاصلخیزی خاک برمی گردد و شرایط به خوبی در کشورمان 

و به ویژه اصفهان فراهم است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه دراین راستا 
یکی از شهرهایی که کشت زعفران در آن مورد توجه قرار گرفته، بادرود 
واقع درشهرستان آران و بیدگل اســت، گفت: هم اکنون حدود ۱۲۰ با 
اهکتار از اراضی بادرود به کشت زعفران اختصاص دارد و در سال جاری 
ســطح زیرکشــت این محصول ۳۰ درصد نیز افزایش یافته است که 

موجب افزایش اشتغالزایی خواهد شد.

ضرورت ورود به موضوعات فرآوری و بسته بندی زعفران
وی با اشــاره به ضرورت فرآوری این محصول گفــت: این گیاه برای 
درمان سرطان، افســردگی، کم خونی و بیماری های قلبی، پوست و 
تقویت حافظه موثر اســت و الزم اســت در زمینه محصوالت فرآوری 

شده دارویی نیز وارد عمل شویم.
مرادمند از کیفیت ضعیف بسته بندی این محصول در مقایسه با دنیا 
سخن گفت و تصریح کرد: باید با جذب سرمایه گذاران زیرساخت های 

فرآوری و بسته بندی مناسب هم ایجاد شود.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان گفت: زمانی که متقاضیان ثبت نام 
کردند، واجد شــرایط بودن آنها از طریــق وزارتخانه 
بررسی شده و در صورت اینکه واجد شرایط باشند، 
از طریق پیامک به آنها اطالع داده خواهد شد.محمد 
کیانی در جمع خبرنگاران پیرامون شرایط اختصاص 
زمین به خانواده های دارای ۳ فرزند و باالتر در استان 
اظهار داشت: بر اســاس ماده چهار قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت مواردی که برای واجدین 
شــرایط دریافت زمین ذکر شده این است که فرزند 
سوم و باالتر بعد از تاریخ ۲4 آبان ماه سال ۱4۰۰ متولد 
شده باشد و متقاضیان سابقه سکونت در شهر مورد 
تقاضا را داشته باشند.وی افزود: متقاضیان اصفهانی 
دریافت زمین باید با مراجعه به ســایت طرح های 
حمایتی مسکن نســبت به ثبت نام اقدام و پس از 
ورود به سامانه نسبت به متن نوع سرپرستی، باید 
گزینه مربوطه را پر کنند.معاون امالک و حقوقی اداره 
کل راه و شهرسازی استان درخصوص نحوه و زمان 
پرداخت زمین اهدایی تصریح کــرد: در قانون بهای 
این ۲۰۰ متر زمین پیش بینی شــده است؛ پرداخت 

وجه زمین از زمان واگذاری شــامل ۲ سال تنفس 
خواهد بود و پس از این مدت، باید بهای تمام شده 
زمین طی ۸ سال و به صورت اقساط پرداخت شود.

وی ادامه داد: متقاضیان پس از دریافت زمین، باید 
در مدت شش ماه نسبت به دریافت پروانه ساخت 
اقدام کنند و برای ساخت و ساز ۲ سال فرصت دارند و 
پس از ارائه پایان کار و تسویه حساب پرداخت آخرین 
قسط، سند مالکیت به نام مالک خواهد شد.کیانی در 
پایان گفت: زمانی که متقاضیان ثبت نام کردند، واجد 
شرایط بودن آنها از طریق وزارتخانه بررسی شده و در 
صورت اینکه واجد شرایط باشند، از طریق پیامک به 

آنها اطالع داده خواهد شد.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

 جزییات طرح واگذاری زمین به اصفهانی ها 
در قانون حمایت از خانواده

دیدگاه

برای صادرات بهتر، نیازمند اصالح چرخه صادراتی و 
موانع قانونی هستیم، این در حالی است که با افزایش 
قیمت دالر کشاورز ضرر می کند چراکه واسطه ها زعفران 

را به ریال از کشاورز می خرند و به دالر می فروشند

قیمت پیاز کاهش می یابد؟
چند هفته ای اســت که قیمت پیاز نجومی شده اســت؛ تا جایی که همزمان با روند صعودی قیمت 
دالر، نرخ این محصول تا بیش از 4۰ هزار تومان باال رفت و از موز پیشــی گرفت.مســئوالن صنفی و 
دولت با اشــاره به صادرات روزانه ۲۰۰۰ تن صادرات پیاز به عراق و پاکســتان، آن را علت اصلی روند 
صعودی قیمت پیاز می دانند. حتی در این باره مصطفی دارایی نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان تهران، 
عنوان کرد که از مهر ماه درباره صادرات بی رویه پیاز هشــدارهایی ارائه شد، اما مسئوالن توجهی به 
آن نداشتند.وی همچنین گفته اســت که هم اکنون چند نفر از دالالن پیازها را در برخی شهرستان ها 
ذخیره کرده اند که با تزریق آنها به بازار قبل از آمدن پیاز جنوب می توان بازار را متعادل کرد.به رغم چنین 
اظهاراتی به نظر می رســد باز هم صادرکنندگان قربانی بی تدبیری دولت شده اند. دولتی که جایگاه 
اقتصادی خود را در منطقه باالتر از سایر کشورها می داند، اما هر سال برای کنترل بازار پیاز دست به 

دامان سیاست های دستوری می شود.
در نتیجه این صادرکنندگان هستند که بار دیگر بازار صادراتی خود را از دست می دهند و این امر ممکن 
است حتی پیامدهای منفی برای بازار ارز داشته باشد.نکته قابل تامل در رابطه با صادرات پیاز ارزش 
پایین آن نسبت به قیمت داخلی بود. در مقطعی که قیمت پیاز در میادین میوه و تره بار کیلویی بین ۱۸ 
هزار تا ۲۵ هزار تومان عرضه می شد بنا بر آمار گمرک ،قیمت هر کیلو پیاز صادراتی ۳6۲۰ تومان بود.

اما مسئوالن صنفی آمار گمرک را تکذیب و عنوان کردند: صادرکنندگان پیاز را کیلویی ۱۵ هزار تومان از 
انبارها خریداری می کنند و صادرات پیاز با قیمت کیلویی ۳6۲۰ تومان صحت ندارد.

طبق الیحه بودجه ۱4۰۲؛

سال بعد یارانه ها تغییر نمی کند
در الیحه بودجه سال ۱4۰۲، میزان یارانه نقدی برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه های ۳۰۰ 
هزار تومانی و 4۰۰ هزار تومانی ادامه دارد.ایسنا نوشت: از الیحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی 
نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می دهد که میزان یارانه های نقدی در سال 
آینده نسبت به امســال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه های ۳۰۰ هزار تومانی و 4۰۰ هزار تومانی 
که از ماه های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسالمی، سال آینده هم 
ادامه پیدا خواهد کرد.البته در بودجه ۱4۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی 4۵ هزار 
و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته 
نداشت؛ اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه ها را برای مشموالن به ۳۰۰ هزار تومان و 4۰۰ هزار 
تومان افزایش دهد.از ســوی دیگر طرح کاالبرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، 
در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اســاس مردم می توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی 

می خواهند یا کاالبرگ الکترونیکی.
 

کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه
شــرکت دولتی بوتاش ترکیه اعالم کرد صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل مشکالت فنی در آستانه 
اوج تقاضای زمستانی، به میزان ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.شرکت بوتاش که اپراتور خط لوله 
دولتی ترکیه است، روز شنبه در بیانیه ای اعالم کرد میزان گازی که از ایران به ترکیه ارسال می شود، 
از اول ژانویه به دلیل مشکل فنی در شــبکه ایرانی، کاهش پیدا کرده است و مقامات ترکیه از ایران 
خواسته اند هرچه سریع تر این مشکل را حل کند.بوتاش اعالم کرد ترکیه برای جلوگیری از اختالل در 
مصرف گاز در این کشور، اقدامات احتیاطی را انجام داده و گاز ذخیره شده، برای تامین تقاضا مورد 
استفاده قرار گرفته است.طبق آمار رگوالتور انرژی ترکیه، ایران دومین صادرکننده بزرگ گاز به ترکیه 
پس از روسیه اســت و ۹.4۳ میلیارد متر مکعب گاز به این کشور در سال ۲۰۲۱ صادر کرده است.در 
ژانویه سال ۲۰۲۲، صادرات گاز ایران به ترکیه به مدت دو هفته به دلیل نشت گاز، متوقف شد و ترکیه 

مجبور شد برق مصرف کنندگان صنعتی را قطع کند.

کافه اقتصاد

کافه اقتصاد

در الیحه بودجه ۱4۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نســبت به سال گذشته به صورت متوســط در نظر گرفته است که در صورت تصویب 
مجلس شورای اسالمی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.

 پیگیری های ایســنا از الیحه مصوب دولت که پنجم دی ماه طی نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشــان می دهد که میزان افزایش حقوق 
کارکنان در الیحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده اســت و حق عائله مندی و اوالد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا 
خواهد کرد. در الیحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش بینی کرده 

بود؛ به گونه ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا  ۲۹ درصد متغیر باشد.
بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در الیحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج 

میلیون و 6۰۰ هزار تومان رسید.

طبق الیحه بودجه ۱4۰۲؛

افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده

صید ماهی در مازندران
فصل صیــد ماهیان اســتخوانی در 
سواحل مازندران از نیمه دوم مهر ماه 
۱4۰۱ آغاز شــد و در شرایط معمول تا 
پایان نیمه فروردین سال ۱4۰۲ ادامه 
دارد. معاون صید و بنادر ماهیگیری 
شیالت مازندران علت کاهش صید را 
شرایط نامساعد جوی دی ماه و سرد 
شدن آب ســواحل ذکر کرد و گفت: 
کاهش دمای آب سبب شد تا ماهیان 
به قسمت عمیق دریا مهاجرت کنند 

و از تور رس ماهیگیران خارج شوند.

وز عکس ر

یک کارشناس خودرو:

واردات تاثیر چندانی در 
 کاهش قیمت خودرو ندارد

یک کارشناس خودرو گفت: واردات خودرو طی 
سال جاری به صورت انبوه انجام نشده و تاثیر 
آن چنانی در بازار این محصول نخواهد داشت.

بابک صدرایی در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: اینکه قرار است واردات خودرو با چه 
قیمت و تعرفه ای انجام شود، هنوز مشخص 
نیست و واردکردن آن در بورس کاال، کمکی به 
شفافیت آن نمی کند.وی افزود: واردات خودرو 
به صورت محدود است و حتی اگر دولت بتواند 
با تامین ارز مناسب، واردات را به صورت گسترده 
انجام دهد، چگونگی تامین خودرو همچنان از 
مواردی اســت که باید به آن توجه کرد، زیرا به 
دلیل کاهش تولیــد و افزایش تقاضایی که به 
واسطه جنگ روســیه و اوکراین شکل گرفته 
این موضوع قابل اهمیت است.این کارشناس 
خودرو خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد امسال 
واردات خــودرو به صورت انبوه انجام شــود و 
همچنین تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد. عالوه 
بر این، مشخص نیست که پس از آزادسازی 
واردات قرار اســت خودروهای وارداتی با چه 
قیمتی به دســت مصرف کننده واقعی برسد.

صدرایی تاکید کرد: درواقــع اینکه چه تعداد 
خودرو قرار اســت از کانال های غیرمستقیم 
وارد کشور شود و اینکه مبنای قیمت گذاری چه 
خواهد بود، همچنان مشخص نیست، بنابراین 
قیمت خودروهای وارداتی بسیار باال خواهد بود 
و عرضه آن ها به صورت محدود است.وی ادامه 
داد: در این صورت تاثیری که این واردات در بازار 
داخلی دارد، بی اثر خواهد شد. درواقع عرضه 
خودرو در بورس کاال شاید بتواند تاثیراتی را در 
کوتاه مدت داشته باشد و دست واسطه را از بازار 
کوتاه کند، اما زمانی که تقاضا در بورس افزایش 
می یابد قیمت نیز باال می رود و تاثیرات منفی 
را نیز در بازار خواهد گذاشــت.این کارشناس 
 خودرو گفت: باید توجه داشــت که خریداران 
 واقعی وارد بورس نمی شــوند و افــرادی که

 وارد این بازار می شوند، بیشتر سرمایه گذارانی  
 هســتند که تنها با هدف ســود و نه مصرف،

 وارد این بازار شده اند.

عکس: فارس



 به گواهی کتیبه سر در مسجد که به خط ثلث نگاشته 
شده، زمان و بانی ساخت بنا معرفی شده و طبق این 
کتیبه، مسجد در زمان سلطنت جهانشاه و توسط 
عمادالدین محمود شیروانی در سال 868 هجری 

قمری احداث شده است

مفاد آراء
10/80 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 3161 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای مســلم 
بهبود نيا به شناســنامه شــماره 2633  کدملی 1289120285 صــادره اصفهان فرزند 
محمد حســين در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 112/32  متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع 
 الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای کريم مختاری )مالک رسمی( خريداری   

گرديده است. 
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اولين  آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/04                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/19
م الف: 1430932  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/81 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 3273 مورخ 1401/09/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای محســن 
عبداله زاده به شناسنامه شماره 504  کدملی 1170523242 صادره لنجان فرزند اسداله 
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 100/53  متر مربع پالک شماره 3053  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 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: 1401/10/04                                 
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/19

م الف: 1431005  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/82 شــماره نامــه : 140185602024008821-1401/08/10 نظــر به اينکه به 
موجــب رای شــماره 139760302024000445 مــورخ 1397/01/29 و اصالحــی 
140160302024002734 مورخ 1401/08/18  هيــات قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 126/47 
متر مربع تحت شــماره فرعی 485  از اصلی 4786  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان در 
مالکيت آقای  محسن شکيبا فرزند حسين  مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد 
حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/11/17 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکيــن و مجاورين اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم 
اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم 
و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به ايــن واحد ثبتی ارائه نمايــد، درغير اين صورت 
متقاضی ثبت يا نماينــده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبــت بدون توجه به 
 اعتراض عمليات ثبتی را با رعايــت مقررات ادامه ميدهد.تاريخ انتشــار: 1401/10/19  

م الف: 1437915 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/83 شــماره نامه: 140185602024010527 - 1401/09/19  نظر به اينکه ســند 
مالکيت دو دانگ مشاع به استثناء ســه بيستم اعيانی از  ششــدانگ پالک ثبتی شماره 
4999/19859 واقــع در بخش پنج اصفهــان که در دفتر 998 صفحه 74 ذيل شــماره 
185074 و سند تحت شــماره چاپی 715058 الف 88/16 به نام آســيه شفيعی کمال 
آبادی ثبت و صادر و تســليم گرديده است و سپس به موجب ســند انتقال 5287 مورخ 
1390/02/03 دفترخانــه 286 اصفهان به محمود محبی نيــا انتقال گرديده و همچنين 
ســند مالکيت دو دانگ مشــاع به استثناء سه بيســتم اعيانی از ششــدانگ پالک فوق 
 در دفتر 1302 صفحه 74 ذيل شــماره 241889 و ســند تحت شــماره چاپی 715057 
الف 88/16  به نام ابراهيم عمرانی  ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت و ســپس به 
 موجب ســند انتقال 5286 مــورخ 1390/02/03 دفترخانه 286 اصفهــان به محمود 
محبی نيا انتقال گرديده سپس فرهاد کيوان نيا به موجب وکالتنامه شماره 36685 مورخ 
1401/09/09 دفترخانه اسناد رسمی 163 اصفهان  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
4030305  مورخ 1401/09/19 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن 
ذيل شماره يکتا 14012153834000273 و رمز تصديق 850224  مورخ 1401/09/08 

به گواهی دفترخانه 286 اصفهان رسيده اســت مدعی است که اسناد مالکيت فوق الذکر  
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی اسناد مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل اسناد مالکيت يا اسناد معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1438149 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/84 شــماره نامه: 140185602024010722 - 1401/09/23  نظر به اينکه ســه 
دانگ از   ششــدانگ پالک 11195 فرعی از 4999 اصلی  به استثنای سه بيستم اعيانی 
آن واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 469 دفتر 919 امالک و شــماره چاپی 
دفترچه ای 108289 به نام آقای نوروز علی قاسم پور سابقه ثبت داشته و طی سند انتقال 
شــماره 138047- 85/3/16 دفتر خانه 72 اصفهان به محمود محبی نيا انتقال قطعی 
شده اســت و ســه دانگ ديگر در صفحه 400 دفتر 919 امالک و شماره ثبت 170205 
و شــماره چاپی دفترچه ای 108290 به نام رعنا چله دهاقانی ســابقه ثبت و صدور سند 
داشته که طی سند انتقال قطعی 128047- 85/03/16 دفترخانه 72 اصفهان به محمود 
محبی نيا انتقال شده اســت ســپس آقای فرهاد کيوان نيا به اســتناد وکالتنامه شماره 
36685- 1401/9/9 از طرف مالک محمد محبی نيا  با ارائه درخواســت وارده شــماره 
29547  - 1401/09/13 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
شماره يکتای 140102153834000274 و شماره رمز تصديق 380041  - 1401/09/08 
به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 286 اصفهان رسيده است مدعی است که اسناد مالکيت 
فوق به علت نامعلوم  مفقود و درخواست صدور المثنی اسناد مالکيت فوق را نموده  لذا اسناد 
فوق ابطال و از درجه اعتبار ساقط است و  مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 1438154 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/85  شــماره نامه: 140185602033003710- 1401/10/03 نظر به اينکه ســند 
مالکيت ششــدانگ قطعه زمين معروف پنج قفيزی وزن بشماره  پالک ثبتی شماره 576 

فرعی از 100- اصلی واقــع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنــز  ذيل ثبت 6624 در 
صفحه 409 دفتر 49-  امالک به نام اختر اصالنی طامه فرزند رضا بشماره ثبت و صادرو 
تسليم گرديده اســت سپس بموجب ســند قطعی 49204 مورخ 1364/07/06 تنظيمی 
دفتر 7 نطنز تمامی مورد ثبت فوق به ســيد محمد علی ميرزاده واقفی فرزند سيد محمد 
انتقال نموده است که نامبرده بموجب درخواست وارده 140121702033005105 مورخ 
1401/08/03 منضم به دو برگ استشهاديه که امضاء شــهود  آن به شماره شناسه يکتا 
140102155884000832 و رمز تصديق 384424 شماره 69834 مورخ 1401/08/19 
که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رســيده است مدعی مفقود شدن پالک مرقوم 
در اثر اســباب کشی مفقود گرديده اســت و درخواست ســند مالکيت المثنی ملک فوق 
را نموده اند.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آيين نامه قانون 
ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معاملــه به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1436877  رحمت اله شــاهدي سرپرست واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

10/86  شــماره نامه: 140185602033003627- 1401/09/28 نظر به اينکه ســند 
مالکيت ششدانگ قطعه زمين بمساحت 270 متر مربع بشماره  پالک ثبتی 1524 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 756 فرعی از 51- اصلی جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 
16970 در صفحه 160 دفتر 183- امالک تحت شــماره چاپی 749335 سری ب سال 
91 به نام مهری ميری فرزند محمد  صادرو تســليم گرديده است سپس نامبرده  بموجب 
درخواســت وارده 140121702033005748  مورخ 1401/09/27 منضم به دو برگ 
استشهاديه که امضاء شــهود  آن به شماره شناســه يکتا 140102155610001181 و 
رمز تصديق 195835 شــماره 22960 مورخ 1401/09/23 که به تاييد دفترخانه اسناد 
رسمی 168 نطنز رسيده است مدعی مفقود شدن ســند مالکيت ششدانگ پالک مرقوم 
در اثر اسباب کشــی مفقود گرديده است و درخواست ســند مالکيت المثنی ملک فوق را 
نموده اند.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1436830  رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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رییس اداره میراث فرهنگی کاشان مطرح کرد:

استرداد محراب زرین فام مسجد میرعماد کاشان؛ دغدغه میراث فرهنگی 

رییــس اداره میراث فرهنگی کاشــان، مســجد میرعماد کاشــان را 
جامع ترین مسجد تاریخی منطقه دانســت و گفت: استرداد محراب 

زرین فام مسجد از دغدغه های حوزه میراث فرهنگی است.
احمد دانایی نیا ضمن اشاره به نود و یکمین سالروز ثبت مسجد تاریخی 
میرعماد، اظهار داشــت: معماری بی نظیر این مسجد یکی از زیباترین 
بناهای مذهبی جهان اسالم محســوب می شود و این مسجد بخشی 
از مجموعه ای اســت که بر گرد میدانی شــامل یک خانقاه، دارلشفاء، 
کاروانسرا و ساختمانی با یک ساعت مکانیکی بوده که همه این بناها 
در کنار هم مجموعه کاملی می ســاخته که از حیــث تاریخی و کارکرد 
اجتماعی کم نظیر بوده و از آن مجموعه، فقط مسجدی باقی مانده است.

وی، مســجد میرعماد را از بناهای ساخته شــده دوره قراقویونلوها در 
کاشان دانست و تاکید کرد: به گواهی کتیبه سر در مسجد که به خط ثلث 
نگاشته شده، زمان و بانی ساخت بنا معرفی شــده و طبق این کتیبه، 
مسجد در زمان سلطنت جهانشاه و توسط عمادالدین محمود شیروانی 

در سال 868 هجری قمری احداث شده است.
دانایی نیا با اشاره به سوابق تاریخی این مسجد گفت: بنای اولیه مسجد، 
متعلق به دوره ســلجوقی بوده که بر اثر ویرانی هــای عهد مغول بعدها 
خواجه عمادالدین آن را تجدید بنا کرده است و محراب قدیمی مسجد 

که سال 623 هجری قمری ساخته شده، تا اوایل قرن حاضر در محل 
خود بوده و اکنون در موزه اسالمی برلین نگاهداری می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
کاشان، مسجد میرعماد را جامع ترین مسجد تاریخی کاشان دانست و 
افزود: جای تردید نیست که باید الاقل از سده هفتم هجری مسجدی 
با این محراب باقی و به جا مانده باشــد تا آن که پس از 250 سال بعد 

به عصر خواجه عمادالدین مجدد مرمت و باززنده سازی شده است.
وی، محراب زرین فام مسجد تاریخی میرعماد را یکی از شاهکارهای 
هنر اسالمی دانست که توسط خاندان ابی طاهر در کاشان ساخته  شده 
و تصریح کرد: گویا این محراب تا ســال 1897 میالدی در مسجد بوده 
و بعدها از ایران خارج شده اســت و این محراب در سده های 19 و 20 
میالدی به  عنوان یک اثر هنری بســیار با ارزش به نقاط مختلف اروپا 
برده می شد و در حال حاضر اثر شــاخص و برجسته موزه هنر اسالمی 
پرگامون برلین است و در اوایل سده 21 میالدی برای طرح جلد کتاب 
بسیار مطرح و شناخته  شده هنر اسالمی قرون میانه هم برگزیده شد.

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کاشان افزود: مسجد میرعماد 
مشتمل بر ایوان زمستانی، گنبدخانه، شبستان زمستانی و تابستانی، 
صحن، حیاط وسیع، حوضخانه و منبر کاشی است که به ارتفاع چهار متر 

با شش پله تمام کاشی معرق خوش آب و رنگ، سالم و محفوظ مانده 
و متعلق به قرن هفتم و زمان سلطان ابوسعید گورکانی است.

این استاد دانشگاه اذعان داشــت: بر جداره های اطراف و حوالی سر 
در مسجد نیز مجموعه ســودمندی از کتیبه و سنگ نبشته ها و فرامین 
پادشــاهان قراقوینلو، صفویه تا قاجاریه ثبت و ضبط شده که عالوه بر 
اطالعات مهم تاریخی، آداب  و  رسوم زمان و سنن اجتماعی و تا حدودی 

شیوه حکومتی پادشاهان را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه محراب این مسجد در موزه برلین نگهداری می شود، 
افزود: محراب این مسجد بی نظیرترین محراب است، چرا که محراب 
این مسجد زرین فام است و متاســفانه محراب این مسجد در کشور 

نگهداری نمی شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان با بیان 
اینکه استرداد محراب زرین فام مســجد میرعماد یکی از دغدغه های 
فعاالن حوزه میراث فرهنگی است، گفت: این محراب شاهکار معماری 
مذهبی ایران است و مسئوالن امر الزم است در زمینه استرداد آن همه 

تالش خود را به کار گیرند.
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به ثبت رسیده است.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل :

جاده مهم ترین مشکل حوزه گردشگری آران و بیدگل است
فرماندار شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه جاده مهم ترین مشکل حوزه گردشگری آران و بیدگل است، 
گفت: برخی پروژه ها به دلیل نبود اعتبارات مسکوت مانده است.علی اکبر رضایی با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین مشکالت حوزه گردشگری کویر در شهرستان آران و بیدگل جاده است، اظهار داشت: در طرح 
جامع گردشگری به این مسئله پرداخته شده است.وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات به 
موضوع راه در حوزه میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل پرداخته نشده است، افزود: از جمله دیگر 
مشکالت حوزه گردشگری شهرستان آران و بیدگل اقامتگاه های مناسب در این شهرستان است که سعی 
شده با ایجاد اقامتگاه ها، جذب سرمایه سرمایه گذاران در منطقه ایجاد شود.فرماندار شهرستان آران و 
بیدگل ضمن اشاره به ایجاد مشوق هایی برای ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در این منطقه ابراز داشت: 
وجود یک سری کاربری در حاشــیه شــهر و تمایل مردم برای تغییر کاربری در راستای اقامتگاه های 
بوم گردی مشــکالتی را ایجاد کرده که در طرح جامع گردشــگری این دغدغه پیش بینی و مشــکالت 
برطرف می شود.وی ضمن اشاره به پرداخت تسهیالت مناسب به ســرمایه گذاران در حوزه گردشگری 
گفت: از ظرفیت دریاچه نمک نیز مقرر شده با ارائه طرح هایی از سوی سرمایه  گذاران استفاده شود و با 
برنامه ریزی صورت گرفته بخشــی از این برنامه ها در حال اجراست و متاسفانه برخی پروژه ها به دلیل 
نبود اعتبارات مسکوت مانده است.رضایی ضمن اشاره به نبود فرهنگسرا و سینما در شهرستان آران و 
بیدگل تاکید کرد: اگرچه در این شهرستان فرهنگسرا وجود ندارد؛ اما اماکنی نظیر خانه شهروند وجود 
دارد که با کاربری فرهنگسرا از آنها استفاده می شود و در مورد سینما نیز سال 89 توافقی بین شهرداری 

و حوزه هنری ایجاد شد.
 

معاون میراث فرهنگی البرز:

مرمت پل خاتون کرج دو سال زمان می برد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اینکه طبق 
برآوردهای صورت گرفته، حدود پنج میلیارد تومان برای مرمت پل خاتون کرج الزم است، گفت: نباید 
انتظار داشته باشیم که این کار در بازه زمانی کوتاهی به اتمام برسد و حداقل دوسال زمان می برد که این 
پل را به طور کامل مرمت کنیم.شهباز محمودی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت مرمت 
پل تاریخی خاتون اظهار کرد: قبل از سال 99، یک بار دیگر هم شاهد ریزش بخشی از عرشه پل و ایجاد 
سوراخی در آن بودیم.وی ادامه داد: هرچند در همان ســال ها اقداماتی برای مرمت آن صورت گرفت 
ولی سال 99، این سازه تاریخی مجددا از همان بخشی که قبال آسیب دیده بود، ریزش کرد.وی اضافه 
کرد: با ریزش مجدد این پل، میراث فرهنگی تصمیم گرفت این دفعه فرآیند مرمت را به گونه ای پیش 
ببرد که ایمن سازی اصولی پل انجام شود تا دیگر چنین حادثه ای تکرار نشود.این مسئول تاکید کرد: 
بر اساس سال گذشته پیمانکاری برای مرمت این پل به کارگیری شد که پس از بررسی متوجه شدیم 
که ترک های عمیقی روی عرشه و ستون های پل ایجاد شده و وضعیت این سازه اصال مناسب نیست.

محمودی تاکید کرد: همین باعث شد سطح بیشتری از پل را بازگشایی و تخریب کنیم تا بتوانیم عملیات 
مرمت را اصولی پیش ببریم.

 

شناسایی 140 اثر فرهنگی  و تاریخی در محدوده سد چمشیر
مدیر پروژه و ناظر کاوش های نجات بخشی سد و نیروگاه چمشیر از شناسایی 1۴0 اثر فرهنگی  وتاریخی 
در محدوده ســد چمشــیر خبر داد.محمدحســین عزیزی خرانقی، مدیر پروژه و ناظر کاوش های 
نجات بخشــی ســد و نیروگاه چمشــیر با اشــاره به اینکه این پروژه با انجــام کاوش در 16 محوطه 
فرهنگی تاریخی شناسایی شده در این محدوده آغاز شده است، بیان کرد: سد و نیروگاه چمشیر در استان 
کهکیلویه و بویر احمد، شهرستان گچساران بر روی رودخانه زهره، مراحل پایانی ساخت خود را سپری 

می کند و کارفرمای این طرح شرکت آب و نیروی ایران است.

اخبار

نظر یک کارشناس درباره »مرگ دلقک گیتاریست« در موزه ملی ایران؛

نگویید تابلوی پیکاسو؛ بگویید یک »عتیقه  به درد نخور«!
»مرگ دلقک گیتاریست«؛ اثری از پیکاســو، هنرمند نقاش مشهور اســت که در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری 
می شود. درست زمانی که این تابلو برای نمایش عمومی میان هزاران اثر دیگر انتخاب شده بود، گمانه زنی ها درباره  
اصالت این اثر، آن را نیمکت نشین مخزن موزه کرد. در همین راستا برخی کارشناسان هنری با آخرین بررسی هایی 
که درباره اصالت این اثر انجام داده اند، بیان می کنند که این تابلو هیچ ارزشی ندارد!به گزارش ایسنا، بحث اصالت اثر 
هنری یکی از موضوعاتی است که همواره کارشناسان را به چالش کشیده است. مکان های مهمی مانند موزه ها که به 
نمایش آثار هنری و تاریخی اختصاص دارند؛ اما فارغ از چالش هایی که این موضوع ایجاد می کنند، باید توانایی آن 
را داشته باشند که بتوانند درباره اصالت داشتن یا نداشتن اثری با دقت الزم اظهار نظر کنند.تابلوی پرحاشیه   پیکاسو 

با عنوان »مرگ دلقک گیتاریست« نیز از این قاعده کلی جدا نیست. در همین راستا و پس از اینکه حواشی ای درباره  
اصالت این اثر هنری به میان آمد، فارغ از هجمه های رسانه ای کارشناسان با بازدید از این اثر به نتایج تازه ای دست 
پیدا کرده اند.بهرام کلهرنیا، هنرمند و کارشناسی است که از این اثر هنری بازدید داشته و یافته های خود درباره این اثر را 
در میان می گذارد. یافته هایی که نشان می دهند این اثر پیکاسو که در موزه ملی ایران نگهداری می شود، چاپ افست 
است: »این کار گونه ای از چاپ محسوب می شود که روی بوم انجام شده است. به عبارتی بوم را به گونه ای آماده کرده و 
با دستگاه چاپ افست اقدام به چاپ این اثر کرده اند. برای مثال ممکن است شما از موزه لوور بازدید کنید و پرتره ای از 
دوران طالیی رم ببینید و مایل باشید آن را در دفتر کار یا منزل خود داشته باشید. لوور یک قالب از کار اصلی دارد و یک 
کپی از آن را با یک قیمت و شماره ای که پشتش است، می فروشد اما درواقع این نمونه ها ارزش هنری ندارند.«وی با 
اشاره به پیشرفت های چاپ اثر هنری اظهار می کند: »گاهی اوقات یک اثر هنری به ضرورت، نیاز به نشر اجتماعی دارد. 
برای مثال فرض کنید می خواهیم کتابی از آثار پیکاسو چاپ کنیم و تصویر او را برای کتاب چاپ کنیم؛ ممکن است 10 

هزار تیراژ هم برای آن داشته باشیم. امروز با توجه به پیشرفت هایی که صورت گرفته نمونه آثار هنری به راحتی در اختیار 
مردم و هنردوستان قرار می گیرد؛ اما گاهی اوقات برخی آثار با تیراژ محدود نشر پیدا می کنند مثل کارهای لیتوگرافی 
یا حکاکی.« کلهرنیا اضافه می کند: »به کمک تکنیک های متنوعی می توانیم یک نمونه طراحی را اجرا کنیم و بعد با 
ابزارهای مختلفی آن را ماکسیموم تا 300 نسخه تکثیر کنیم؛ اما با تکیه بر قوانین چاپی تا چاپ دیگری از آن اثر صورت 
نگیرد. در چنین موقعیتی استادی که کار چاپ انجام داده، شماره نسخه چاپ شده را پشت اثر می نویسد و همه را امضا 
می کند و اگر شرحی باشد، با دست می نویسد و با عنوان کار اورجینال ارائه می دهد. در موزه های مختلفی مانند موزه 
هلند و استانبول نمونه آثار چاپ دستی داریم که به صورت مخصوصی از آنها نگهداری می شود. اما موضوع چاپ افست 
متفاوت است.«وی درباره ارزش این اثر آن را یک »عتیقه   به درد نخور« توصیف می کند و ادامه می دهد: »با توجه 
به اینکه امروزه چاپ افست و تکنیک چاپ خیلی توسعه پیدا کرده، کار به لحاظ چاپی هیچ گونه ارزشی نداشت و به 
لحاظ نگهداری نیز مورد کم لطفی قرار گرفته بود و آنگونه که من متوجه شدم، این تابلو جزو اموال توقیفی بوده  است.«
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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان خبرداد:

پرداخت بیش از  267 میلیارد تسهیالت برای طرح های 
کشاورزی

امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ طرح کشاورزی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان 
ایجاد شده است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 

طی ۹ ماهه امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ 
طرح اشتغال با هدایت و راهبری شغلی 
در بخش کشــاورزی بــرای مددجویان 
ایجاد شده که یکی از بهترین زمینه های 
اشتغال مددجویی است.احمد رضایی 
افزود: در این مدت ۲۶۷ میلیارد و ۹۳۳ 
میلیون تومان تسهیالت در زمینه اجرای 
طرح های کشــاورزی و گلخانه کوچک 
مقیاس، دامداری و دامپروری، پرورش 
ماهی و ســایر آبزیان، پــرورش طیور و 

زنبورداری به مجریان طرح های کشاورزی پرداخت شده است.وی اضافه کرد: همچنین در این مدت 
۲ هزار و ۸۹۹ طرح مددجویی برای فعالیت در زمینه دام و طیور اجرا شده که بیشترین آمار طرح های 
اجرایی را به خود اختصاص داده است.به گفته معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان، از جمله مهم ترین برنامه ها برای اشتغال پایدار مددجویان، برنامه ریزی صحیح و برگزاری 
دوره های آموزشی و مهارتی، برای افزایش بهره وری اقتصادی، گسترش سطح دانش و استفاده از 

فناوری های جدید در رشته های کشاورزی و مشاغل مرتبط است.

سرشماری پارک ملی موته
سرشماری جمعیت گونه های علف خوار شاخص پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، انجام شد.

بنا بر گزارش اداره کل محیط زیســت استان اصفهان در راســتای اجرای سرشماری حیات وحش 
شاخص استان، برنامه سرشماری پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته در شهرستان های شاهین 
شهر و میمه و گلپایگان در تاریخ ۱۱ و۱۲ دی ماه اجرا شد.در این برنامه برآورد جمعیت گونه های علفخوار 
شاخص منطقه شامل: کل و بز، قوچ و میش و آهو انجام و زیستگاه های منطقه مورد پایش و بررسی 
قرار گرفت.پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته با وسعت بیش از ۲۰۵ هزار هکتار یکی از مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان است که به عنوان بهترین زیستگاه آهو 

در کشور شناخته شده و دارای فون و فلور غنی و تنوع زیستی منحصر به فرد است.
 

با تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوای ۸ کالن شهرمشخص شد؛

اصفهان و تهران در جایگاه آلوده ترین شهر های کشور
بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیســت،  در اولین روز هفته اصفهان و تهران با AQI ۱۵۹، حائز 
آلوده ترین شهر های کشور شدند.پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تشریح وضعیت 
شاخص آلودگی هوای ۸ کالن شــهر کشــور، اصفهان و تهران به عنوان آلوده ترین کالن شهر ها با آالینده 
شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و رسیدن به AQI ۱۵۹ و ناسالم برای عموم شناخته شد.بر این 
اساس شــهر های کرج، اهواز و تبریز هم با ۱۵۶، ۱۴۳ و ۱۳۱ هم در رده آلوده ترین شهرها بعد از تهران و 
اصفهان قرار گرفتند. شاخص آلودگی هوا در تبریز دی اکسیدگوگرد و در دو کالن شهر دیگر ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون بود.شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود، از صفر تا ۵۰ هوا 
پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول یا سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا 
ناسالم برای همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

با اختصاص تنها نیمی از ظرفیت نیروگاه شهید منتظری به سوخت مازوت، روزانه بیش از  ۲۷۰ تن گاز خطرناک دی اکسیدگوگرد، 
در هوای شهر  تولید می شود؛

سایه گازهای سّمی بر سر شهر

از میان ۱۴ نیروگاهی که در کشور سوخت مازوت مصرف    
می کنند، نام نیروگاه شهید منتظری اصفهان نیز به چشم 
می خورد. با اختصاص تنها نیمی از ظرفیت نیروگاه شــهید منتظری به 
 ،)SO۲( سوخت مازوت، روزانه بیش از ۲۷۰ تن گاز سمی دی اکسیدگوگرد
در هوای شهر تولید می شود. به عبارتی، تولید دی اکسیدگوگرد در هوای 

شهر، تنها یکی از بی شمار آثار زیان بار مصرف این سوخت است.
بنا بر اعالم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، روز۱۷ دی ماه، 
باوجود بارش باران در روزهای قبل، شــاخص کیفی هــوای اصفهان در 
دهمین روز متوالی خود در وضعیت قرمز و ناسالم برای گروه های حساس 
اعالم شــد.   داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط  زیســت، در رابطه با مازوت سوزی نیروگاه های 
کشور اعالم کرد: از میان ۱۶ نیروگاه بخاری در کشور، ۱۴ نیروگاه از جمله 
نیروگاه طوس در مشهد، مفتح در همدان، سهند بناب در تبریز، ایرانشهر 
در سیستان و بلوچستان، شهید منتظری در اصفهان، شهید منتظر قائم در 
البرز، شهید رجایی در قزوین و بندرعباس مازوت سوزی دارند.  گل علیزاده 
در واکنش به نامه منتشر شده که محیط زیست از مازوت سوزی بیش از 
چهار نیروگاه خبر داشــته اما آن را تکذیب کرده است، اظهار کرد: ما هیچ 
وقت مازوت ســوزی در کشــور را تکذیب نکردیم. تنها مازوت سوزی در 

تهران را تکذیب می کنیم، چراکه واقعا چنین چیزی وجود ندارد.با اعالم 
این خبر از سوی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط  زیست، شک تمام شهروندان اصفهانی در رابطه با مازوت سوزی 
در نیروگاه های اصفهان از جمله نیروگاه شهید منتظری برطرف و به یقین 
تبدیل شد. اگرچه اعالم چنین خبری، ســاده به نظر می رسد، اما اثرات 
زیان بار مازوت و تاثیر آن بر سالمتی شهروندان مسئله ساده ای نیست.  

در سال گذشته، کمیته مدیریت کیفیت هوای کنسرسیوم مراکز علمی- 
پژوهشــی اســتان اصفهان در حوزه محیط زیســت به مازوت سوزی 
نیروگاه ها در قالب نامه ای به استاندار اصفهان واکنش نشان داده بودند 
و در بخشــی از این نامه، اعضای این کمیته که متشکل از  ۱۰ متخصص 
علمی در حوزه هوا هســتند، نوشــته بودند: »اگر تنها نیمــی از ظرفیت 
نیروگاه )نیروگاهی مانند نیروگاه شهید منتظری( به مازوت اختصاص 
یابد، روزانه بیش از ۲۷۰ تن دی اکسیدگوگرد )SO۲(، ۴ تن ذرات معلق 
)PM( خطرناک زیر ۲.۵ میکرون و ۲۲ تن اکسید نیتروژن )NO۲( به 
آالینده های قبلی اصفهان افزوده خواهد شد، که میزان این آلودگی ده ها 

برابر بیشتر از تمام خودروهای کالن شهر اصفهان است.«
در پژوهش های ملی و بین المللی بسیاری از جمله پژوهشی که توسط 
 )SO۲(سازمان محیط زیست کشور انجام شده است، دی اکسیدگوگرد

در نتیجه مصرف برخی از سوخت ها از جمله مازوت به عنوان یک ترکیب 
شیمیایی پرخطر برای سالمتی انســان ها و محیط زیست معرفی شده 
است.دی اکسیدگوگرد)SO۲( گازی سمی، غیر قابل اشتعال، غیر قابل 
انفجار و بی رنگ اســت که در غلظت های ppm ۰/۳ تا ppm ۱ در هوا 
ایجاد مزه می کنــد و در غلظت های باالی ppm ۳  ایــن گاز دارای بوی 
تند است. همچنین بر اساس مطالعات، می توان گفت که SO۲ به طور 
متوســط بین ۲ تا ۴ روز در هوا باقی می ماند.در واقع، بیش از ۸۰ درصد 
اکسیدهای گوگرد به دست بشر و در جریان احتراق سوخت های فسیلی 
از منابع ثابت آلوده کننده تولید می شود و در ترکیب با مواد معلق و رطوبت، 
زیان بارترین اثرات مرتبط با آلودگی هوای اتمســفری را ایجاد می کنند.

تقریبا تمامی سوخت های فسیلی، دارای گوگرد هستند و در جریان احتراق 
به صورت دی اکسیدگوگرد وارد هوا می شــود. به عالوه، می توان گفت که 
تقریبا همه دی اکسیدگوگرد انسان ساخت، ناشی از مصرف سوخت های 
فسیلی است و مقدار گوگرد موجود در ســوخت ها و فرآورده های نفتی 
متفاوت است، برای مثال، گوگرد حاصل از احتراق نفت کوره یا مازوت بین 
۵/۲ تا ۵/۳ درصد، گازوییل بین ۵/۰ تا ۱ درصد و زغال سنگ بین ۱/۰ تا ۴ 

درصد گوگرد و به صورت پیریت آهن )FeS۲( تخمین زده شده است.
در این پژوهش درباره تاثیر دی اکســید گوگرد روی ســالمتی انسان ها 
به مواردی از جمله تنگ شــدن راه های هوایی تنفس، اسپاسم برونش 
)Bronchospasm(، سرفه شــدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، 
کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس، کم شــدن عمق تنفس و در نهایت 

تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی اشاره شده است.
اکسیدهای گوگرد بیشتر در اتمسفر آلوده حاوی مواد معلق و رطوبت باال 
وجود دارند، به همین دلیل، با وجود پی بردن به بسیاری از اثرات و عالئم 
زیان بار حاصل از ایجاد دی اکســیدگوگرد در هوا، پژوهشگران معتقدند 
که هنوز بسیاری از پرســش ها درباره اثرات دی اکسید گوگرد بر سالمت 

انسان ها بی پاسخ مانده است.
به گزارش ایسنا، مصرف مازوت به عنوان سوخت دوم توسط نیروگاه ها و 
صنایع اصفهان یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگی هوا در این شهر محسوب 
می شود. اعالم مصرف این سوخت توسط سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست در نیروگاه حرارتی شهید منتظری 
اصفهان باعث شد تا به برخی از اثرات زیان بار ناشی از مصرف مازوت روی 
هوا و به تبع آن بر روی سالمتی انسان ها اشــاره کنیم. گفتنی است که با 
اختصاص تنها نیمی از ظرفیت نیروگاه شهید منتظری به سوخت مازوت، 
روزانه بیش از ۲۷۰ تن گاز سمی و خطرناک دی اکسیدگوگرد )SO۲(، در 

هوای شهر  تولید و به عبارتی در ریه مردم اصفهان وارد می شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در شهر اصفهان و مناطق مهاجرپذیر بیشترین 
کمبود مدرســه را داریم، گفت: در برخی روســتاها 
مدرســه داریم، ولی دانــش آموز نداریــم چون به 
اصفهان مهاجرت کرده اند و باعث شــده در اصفهان 
و شــهرهای جدید و اقماری کمبود مدرســه داشته 
باشیم.محمدرضا ابراهیمی در نشست خبری بیست و 
چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 
با اشاره به تحصیل یک میلیون دانش آموز در استان، 

اظهار کرد: وضعیت مدارس شهر اصفهان بحرانی تر از 
سایر نقاط است، چراکه هر سال مهاجرانی به اصفهان 
و شهرهای بزرگ داریم، به همین دلیل عموم مدارس 
دو نوبته در شهر اصفهان و مرکز شهر و نیز شهرک های 
اقماری و شــهرهای جدید مثل بهارستان، شاهین 
شهر و فوالدشهر اســت.وی با بیان اینکه در مناطق 
مهاجرپذیر نیاز به مدرسه داریم، تصریح کرد: در برخی 
روستاها مدرسه داریم، ولی دانش آموز نداریم چون 
به اصفهان مهاجرت کرده اند و باعث شده در اصفهان و 
شهرهای جدید و اقماری کمبود مدرسه داشته باشیم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه هر سال تعداد دانش آموزان 
زیاد و همزمان تعــدادی از مدارس از چرخه فعالیت 

خارج می شوند، گفت: اصفهان یکی از استان هایی 
است که به استان های دیگر نیز خیرینی صادر کرده 
است. تالش ما باید این باشد که هم مدرسه خوب و 
با کیفیت بسازیم و هم با کیفیت نگه داریم و در این 
راستا حضور و مشارکت خیرین اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص برخی 
مدارس که در اختیار ارگان های دیگر است نیز توضیح 
داد: ممکن است مدارس مازاد داشته باشیم، اما به 
ندرت ممکن است در جایی به فضا نیاز داشته باشیم و 
مدارس در اختیار دیگران باشد. البته طی دو سه سال 
اخیر برخی نهادها به دالیلی حکم گرفته و مدرسه را از 

گردونه استفاده خارج کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

اصفهان و شهرهای جدید و اقماری آن کمبود مدرسه دارند

تصویری از 
سومین پلنگ در 

استان لرستان
مدیر محیط زیســت لرستان 
گفت: بــا بررســی  گروهی از 
کارشناسان، مشاهده یک قالده 
پلنگ در طبیعت منطقه درب 
گنبد کوهدشت تایید شد. این 
سومین پلنگی است که امسال 

در لرستان دیده می شود.

 مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی:
 ۲ هفته آینده موج خاموشی از کرونا در اصفهان آغاز می شود؛

بازگشت چراغ خاموِش این ویروِس سیریش!
     مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: همه گیری موج 
هشــتم کرونا در کشور آغاز شده اســت و تا ۲ هفته آینده موج خاموشــی از کرونا در 

اصفهان آغاز می شود.
فرزین خوروش در ارتباط با اپیدمی و همه گیری موج هشتم کرونا در اصفهان اظهار داشت: تاکنون 
۷ موج از کرونا را پشت سر گذاشتیم که آخرین موج آن امیکرون بود که شدت آن کمتر از آلفا و دلتا 
ثبت شد و موارد بستری پایینی داشــت.وی با بیان اینکه کرونا قابل پیش بینی نیست، ادامه داد: 
کرونا پس از مدتی در سکوت کامل و همزمان با اپیدمی آنفلوانزا که مهر و آبان با موج جدید آن مواجه 
شدیم، جامعه پزشکی را در یک شــرایط پیچیده ای قرار داد و به خاطر عالئمی مشابه تشخیص را 
سخت تر کرد.مدیر گروه بیماری های عفونی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در 
زمان حاضر با جهشی از ویروس امیکرون مواجه هستیم که وارد ایران نیز شده است، ادامه داد: 
قدرت سرایت نوع جدید امیکرون باالتر اســت وبا عالئمی همچون بدن درد، تب، گلودرد، ضعف 
و بی حال و احساس خستگی و عالئم تنفســی فوقانی و اسهال و استفراغ همراه است و شدت 
ابتال  و درگیری ریوی آن در افراد مسن و همچنین افرادی دارای بیماری زمینه ای و نقص ایمنی 
بیشتر دیده می شــود و تعداد موارد بســتری در بخش های ویژه و فوتی نیز در آنها بیشتر است.

وی به مراحل مختلف سیر همه گیری کرونا اشاره کرد و بیان داشت: در ابتدای همه گیری موارد 
سرپایی افزایش می یابد و سپس موارد بســتری و بعد آن بیماران نیاز مند بخش مراقبت های 
ویژه و فوتی افزایش می یابد.خوروش اضافه کرد: به دنبال بروز عالئــم، حداقل ۵ روز قرنطینه 
به مبتالیان توصیه می شود که با مصرف مایعات، ســبزیجات، میوه جات و قرص استامینوفن، 
آنتی هیستامین وشربت ضد سرفه مانند دیفن هیدرامین یا برم هگزین یا شربت های گیاهی به 
درمان خانگی بپردازند و در صورت تداوم و بروز عالئمی چون سرفه های شدید و درد قفسه سینه، 
خلط خونی، کاهش سطح هوشیاری و تنگی نفس به پزشک مراجعه کنند.وی ادامه داد: بیماران 
دارای بیماری زمینه ای و نقص ایمنی باید در همان مراحل اولیه بیماری برای درمان ضد ویروس 
مراجعه کنند تا از پیشرفت بیماری در روزهای بعد جلوگیری شود.مدیر گروه بیماری های عفونی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشــاره به اینکه به احتمال زیاد مدارس و ادارات در پیک کرونا 
تعطیل نخواهند شد از معلمان و مدیران خواست که به والدین اعتماد و با اعالم اینکه فرزندشان 
عالئم کرونا دارد، با مرخصی موافقت کنند.وی همچنین هشــدار داد کــه مصرف آنتی بیوتیک و 
کورتون در درمان ابتدایی کرونا به هیچ عنوان توصیه نمی شــود و مصرف خودسرانه این داروها 

عوارض بدی را به همراه خواهد داشت.
 

نماینده مجلس:

اگر فضای کشور آرام شود، اینترنت به حالت سابق 
برمی گردد

نماینده مجلس گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده گفته می شود بعد از آرام شدن فضای 
کشور به طور کامل، اینترنت به شرایط ســابق برمی گردد.ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان در 
خصوص آخرین وضعیت اینترنت  اظهار کرد: ماموریت کنترل اینترنت در حوزه اختیارات مجلس 
و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیست.وی افزود: با توجه به اینکه مردم از ما پیگیری 
می کنند، این موضوع را دنبال کردیم و آخرین حرفی که به ما زده شد این بود که با دستور شورای 
امنیت کشور این محدودیت ها بر روی اینترنت اعمال شده است و بعد از آرام شدن فضای کشور 

به طور کامل، اینترنت به شرایط سابق برمی گردد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییس شورای شهر اصفهان:

شورای شهر  آماده توسعه 
زیرساخت های نیروی 

انتظامی است
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
شورای شهر اصفهان آمادگی دارد که به تقویت و 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز نیروی انتظامی 
در شــهر اصفهان کمک کند.محمد نورصالحی 
صبح یکشــنبه در نطق پیش از دستور هفتاد 
و یکمین جلسه علنی شــورا اظهار داشت: به 
مناســبت تقارن جلســه با ایام مبارک میالد 
حضرت زهــرا )س( و گرامیداشــت روز زن و 
مادر جمعــی از بانوان فرهیختــه اصفهان در 
حوزه های مختلف تجلیل می شوند.وی افزود: 
امسال در اقدامی نو، رهبر معظم انقالب دیداری 
اختصاصی با جمعی از بانوان سراســر کشور 
داشتند. ما نیز به نوبه خود از تعدادی از بانوان 
فرهیخته در حوزه های مختلف تجلیل می کنیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: این 
بانوان فرهیخته الگو و مایــه افتخار جامعه ما 
هســتند، البته اگر قرار بود از همه بانوان فعال 
تجلیل کنیم، تعداد بســیار بود به همین علت 
شهرداری در مراسم دیگری از جمع بیشتری از 
بانوان فعال عرصه های مختلف تجلیل خواهد 

کرد.
وی ادامه داد: نیاز است که چهره های حوزه های 
مختلف به جوانان و نوجوانان معرفی شــوند 
تا از توانمندی های آن ها بــرای ارائه به دیگران 
اســتفاده شــود.نورصالحی خاطرنشان کرد: 
انتظار مــا از دســتگاه های اجرایی مختلف به 
ویژه شهرداری اصفهان این است که مجموعه 
جشــن های میالد حضرت فاطمــه )س( با 
کیفیت مناســبی برگزار شــود.وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با تجلیل از خدمات 
سردار اشــتری، فرمانده ســابق فراجا گفت: 
انتصاب ســردار رادان کــه از فرماندهان موفق 
این عرصه بوده است را تبریک عرض می کنم. 
هر دو بزرگوار از همشــهریان عزیز ما هستند. 
این نشان می دهد که مجاهدت ها، تالش هاو 
شایســتگی های مدیران اصفهانی سبب شده 
تا همواره در سطح نخســت در کشور فعالیت 

داشته باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اعالم کرد:

آسیب فرونشست زمین به 40۸ کالس درس در استان اصفهان
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اعالم اینکه ۴۰ مدرسه با ۴۰۸ کالس درس و ۱۸ هزار و ۲۳۰ دانش آموز در استان بر اثر فرونشست زمین دچار آسیب دیدگی شده 
است، گفت: ۹۴ مدرسه با ۷۳۳ کالس درس در استان جزو مدارس خطرآفرین است.مجید نسیمی در نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
استان اصفهان با اشاره به جمعیت ۹۲۸ هزار و ۸۰۵ نفری دانش آموزان استان اصفهان در ۳ دوره تحصیلی، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۷۷۸ هزار دانش آموز در مدارس 
دولتی و ۱۵۰ هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل هستند.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان به کمبودها و نیازهای فضاهای 
آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی جاری ۲۳۰ مدرسه با ۲ هزار و ۲۱۹ کالس در نوبت مخالف )۴ هزار و ۴۳۹ کالس در دو نوبت( و جمعیت ۶۸ هزار و 
۲۱۳ دانش آموز در نوبت مخالف )۱۳۶ هزار و ۴۲۷ نفر در دو نوبت( به صورت دو نوبته در ۲۲ منطقه و نواحی استان دایر است.وی تصریح کرد: ۱۴.۷۵ درصد از کالس های 
دایر مدارس دولتی استان و ۱۷.۵۷ درصد از دانش آموزان مدارس دولتی استان در مدارس دو نوبته مشغول تحصیل هستند.وی همچنین با اشاره به اینکه ۴۰ مدرسه 
با ۴۰۸ کالس درس و ۱۸ هزار و ۲۳۰ دانش آموز بر اثر فرونشست زمین در استان دچار آسیب دیدگی شــده است، توضیح داد: از این تعداد در نواحی ۴، ۵ و ۶ و مناطق 

برخوار، پیربکران، فالورجان و شاهین شهر ۳۱ مدرسه با ۳۰۰ کالس و ۱۳ هزار و ۴۰۰ دانش آموز بر اثر فرونشست زمین دچار آسیب شده و باید تخلیه و بازسازی شود.



باشگاه پرسپولیس همچنان برای شکایت رســمی از جدایی قریب الوقوع مهاجم هلندی خود تعلل می کند. تیم فوتبال پرســپولیس در حالی به قهرمانی نیم فصل 
رقابت های لیگ برتر رسید که یورگن لوکادیا در حساس ترین بازی های این تیم تصمیم به ترک ایران گرفت.مهاجم هلندی پرسپولیس یک روز مانده به برگزاری دربی 
۹۹ پایتخت مقابل استقالل تهران ایران را ترک کرد و دلیل آن را بیماری همسرش و سپس مسائل داخلی ایران عنوان کرد.باشگاه پرسپولیس نیز جدایی لوکادیا را غیر 
حرفه ای و امری نامتعارف با توجه به وضع عمومی کشور دانست و رفتن او را هیچ ربطی به فسخ قرارداد به دالیل سیاسی یا بالیای طبیعی ندانست.همین امر باعث شد تا 
رضا درویش، مدیرعامل باشگاه با اعضای هیئت مدیره و بخش حقوقی و بین الملل جلساتی را برگزار کند تا لوکادیا را ملزم به اطاعت از قراردادش کنند.باشگاه پرسپولیس 
نیز نامه ای رسمی به لوکادیا ارائه می کند و جدایی او را غیر قانونی می داند؛ اما لوکادیا با مشاورت وکالی خود همچنان از بازگشت به ایران سر می زند.در حالی که باشگاه 
پرسپولیس به خوبی می داند بازگشت لوکادیا امری محال در ادامه رقابت های فصل جاری لیگ برتر است تاکنون اقدام حقوقی برای شکایت از او را در فیفا ثبت نکرده 
است. درویش نیز بارها روی این موضوع تاکید داشته؛ اما خروجی باشگاه نشان می دهد پرونده او مسکوت باقی مانده است.باشگاه پرسپولیس تصمیم قطعی برای 
شکایت از لوکادیا دارد ولی به نظر می رسد منتظر است تا اقدام بعدی لوکادیا را برای انتخاب تیم آینده اش نیز زیر نظر بگیرد. این در حالی است که جدایی لوکادیا هیچ 

ارتباطی با انتخاب تیم آینده اش ندارد.

دلیل تاخیر باشگاه پرسپولیس برای شکایت از مهاجم هلندی چیست؟
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پیشنهاد نجومی و عجیب الهالل به »لئو مسی«
باشــگاه الهالل عربستان برای جذب لیونل مســی حاضر اســت رقمی عجیب را به این بازیکن 
پیشــنهاد دهد تا او را به گران ترین بازیکن تاریــخ تبدیل کند.به نقل از المنظار، بعد از پیوســتن 
کریستیانو رونالدو به النصر، هواداران الهالل سرشناس ترین تیم عربستانی منتظر یک سورپرایز 
بزرگ هســتند و آن جذب فوق ســتاره ای به نام مسی است.قرارداد مســی با پاری سن ژرمن 
تابستان پیش رو به پایان می رسد و به همین خاطر هواداران الهالل امید زیادی دارند که بتوانند 
این بازیکن را جذب کنند.باشــگاه الهالل که برای جذب لیونل مســی با این بازیکن وارد مذاکره 
شده حاضر است با دستمزد عجیب و خیالی  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال )سعودی( در سال 
این بازیکن آرژانتینی را جذب کند.الهالل حاضر است که با حقوق ۳۲۰ میلیون دالر در سال مسی 
را جذب کند و در این صورت این فوق ستاره آرژانتینی به گران ترین بازیکن تاریخ تبدیل می شود.

مسی همچنان در اوج دوران فوتبالی خود به سر می برد و اخیرا توانست قهرمانی در جام جهانی را 
به دست آورد. به نظر می رسد که این بازیکن همچنان می خواهد در فوتبال اروپا به کار خود ادامه 
دهد با این حال رد کردن این دستمزد برای یک سال دور از انتظار اســت و باید دید که آیا مسی 

مانند رونالدو وسوسه می شود یا نه.
 

ستاره جام جهانی بر سر دوراهی سخت!
در حالی که تیم های زیادی خواستار جذب یوسکو گواردیول هســتند، این بازیکن تاکید کرد که 
عالقه قلبی به لیورپول دارد.به نقل از بیلد، یاسکو گواردیول، مدافع کرواسی از زمان درخشش در 
جام جهانی مورد توجه تیم های مطرحی قرار گرفته است. چلسی برای جذب این بازیکن ۲۰ ساله 
تالش می کند با این حــال، همان طور که گواردیول خود فاش کرد باشــگاه رویایی دوران کودکی 
او لیورپول است.گواردیول، ستاره جام جهانی که در عضویت تیم الیپزیش است نمی خواهد  در 
زمستان راهی تیم دیگری شود و دوست دارد در تابستان راهی تیم جدیدی شود. این بازیکن ۲۰ 
ساله در مصاحبه ای گفت: برای رفتن به تیم دیگر عجله ندارم، من در الیپزیش هستم و هنوز ۶ ماه 
فرصت داریم تا فصل را به خوبی به پایان برســانیم و قهرمان شویم. سپس به آینده نگاه خواهم 
کرد. باید ببینیم اوضاع چگونه ادامه خواهد داشــت.اخیرا نیز مکس ابرل، مدیر ورزشــی جدید 
الیپزیش تاکید کرده بود که آن ها عالقه ای به فروش گواردیول در تابستان آینده ندارند. عالوه بر 
منچسترسیتی و رئال مادرید، باشگاه چلسی نیز به طور جدی خواهان به خدمت گرفتن اوست.

 

»آلگری« به این دلیل از کوره در رفت!
یوونتوس در چارچوب رقابت های هفته هفدهم لیگ ایتالیا به مصاف اودینزه رفت و موفق شد با 
نتیجه ۰-1 برابر این تیم به پیروزی برسد. کسب سه امتیاز این بازی اهمیت زیادی برای این تیم 
داشت تا بتوانند فاصله شان را با ناپولی در صدر جدول کمتر کنند و حاال آنها در جایگاه دوم جدول 
رده بندی قرار دارند. در لحظات پایانی این بازی بود که آلگری در کنار زمین بسیار خشمگین دیده 
شد و در حالی که فریاد می زد به اتفاقی که در زمین رخ داده بود، اعتراض داشت. بسیاری تصور 
کردند که اعتراض این مربی ایتالیایی به تصمیم داور این دیدار است؛ اما او از عملکرد بازیکنانش 
ناراضی بود و نگران بود گلی که به سختی در دقایق پایانی توسط دانیلو به ثمر رسیده بود به راحتی 
از دســت برود. این موضوع باعث شــد که او از بازیکنانش بخواهد به هیچ وجه ریسک نکنند و 
وقتی عملکردی که انتظارش را داشت ندید از این اتفاق عصبانی شــد و اطمینان حاصل کرد که 
بازیکنانش به خوبی از خواسته و احساسات او مطلع باشند. یوونتوس حاال هشت بازی متوالی 
را بدون این که گلی دریافت کند با پیروزی پشت سر گذاشته و با یک بازی بیشتر تنها چهار امتیاز 
با ناپولی در صدر جدول فاصله دارد. آنها امیدوار هســتند که بتوانند به همین روند ادامه دهند و 

صدر جدول را در اختیار بگیرند.  

خشم ایرانیان از خطای بزرگ رییس فیفا؛

این چه کاری بود مرد؟!

   اشتباه بزرگ رییس فیفا در پست اینستاگرامی   اش 
پس از حضور در مراسم افتتاحیه جام خلیج فارس، 

تــر از یــک  خطای قابل گذشت است.فرا
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، یک ماه پس از تحمل انتقادات بســیار 
از سوی رسانه های مختلف، به خصوص اروپایی ها، در حول و حوش 
برگزاری رقابت هــای جام جهانی در قطر، این بار با حضور در مراســم 
افتتاحیه جــام خلیج فارس در شــهر بصره، با انتشــار یک پســت 

اینستاگرامی از مسئوالن برگزاری این رقابت ها تشکر کرد.
با ایــن حــال اینفانتینــو در درج این پیــام خطای بزرگــی مرتکب 
شــد و اقدام به اســتفاده از نــام جعلی خلیــج فارس بــا الفبای 
انگلیســی کرد. در حالی که او بــه عنوان یک شــخصیت بین المللی 
 بنا بــر پروتکل هــای بین المللی، بایــد از نام واقعــی خلیج فارس 

استفاده کند.
موضوع کلمه خلیج فارس، یک مسئله قدیمی و حساسیت زا در بین 
ایرانیان اســت و با وجود تالش بســیاری از دولت های عربی، هرگز 
بر این اصل تغییرناپذیر خدشه ای وارد نشــده و در نهایت مسئوالن، 

سیاستمداران و مدیران با توجه به پیشــینه بزرگ این اسم، از آن در 
رویدادهای بین المللی استفاده می کنند.

با این حال به نظر می رسد با توجه به جو عربی رقابت های جام خلیج 
فارس که به طرز عجیبی در غیاب کشــور ایران هم برگزار می شــود، 

اینفانتینو نیز این خطا را در صفحه اینستاگرامش ادامه داده است.
این رقابت ها که در این دوره با توجه به برگزاری آن بالفاصله بعد از ایام 
جام جهانی، از کیفیت و اعتبار هميشگی هم برخوردار نیست، با حضور 
تیم های عرب زبان آسیایی خاورمیانه برگزار می شود و محور آن همواره 
مناقشه برانگیز و سیاســی بوده و ایران بارها به شکل های مختلف به 
برگزاری آن تحت لوای اسم جعلی، اعتراض کرده است و جالب اینکه 
حتی کشورهایی که راهی به خلیج فارس ندارند، برای تقویت موضوع 
ســرزمین هایی که عالقه مند به اســتفاده از نام جعلی خلیج فارس 

هستند، در این رقابت ها شرکت می کنند.
در این شرایط حتی حضور رییس فیفا به عنوان میهمان در تورنمنتی 
که در آن به تمامیت ارضی کشور دیگر، احترام الزم گذاشته نمی شود، 
خطاست؛ چه رســد به اینکه او بخواهد در اینســتاگرام پستی هم با 

مواضع نادرست این کشورها منتشر کند که در این صورت این حرکتی 
قابل توبیخ و یک خطای کامال اســتراتژیک از سوی اوست، یک ایراد 
بزرگ از سوی کسی که به عنوان رییس فیفا باید به مناسبات سیاسی 

و نقشه کشورها احترامی بیش از سایرین بگذارد.
از روز شنبه، بعد از این پست اینستاگرامی از سوی اینفانتینو، مراجع 
مختلف در ورزش ایران به اعتراض به رییس فیفا پرداخته و فدراسیون 

فوتبال نیز بیانیه ای در این باره منتشر کرده است.
این مســئله حتی در پایان بازی لیورپول و ولورهمپتون در برنامه رضا 
جاودانی مورد بررســی قرار گرفت و درباره آن صحبت شد تا اهمیت 
باالی آن بر همه عالقه مندان به فوتبال آشــکار بشود؛ عالقه مندانی 
که تعداد زیادی از آنها پای پست اینفانتینو به اعتراض رسمی به وی 
پرداخته و درخواســت عذرخواهی و تصحیح این خطا از سوی وی را 

دارند.
نکته اینجاست که این موضوعی نیست که بشود از آن فرار کرد و رییس 
فیفا حتما باید عالوه بر تصحیح پســت اینســتاگرامی خود، به نحو 

مطلوب بابت این خطا از ایرانیان پوزش بخواهد.

سوال  روز

تکرار اتفاق تلخ برای ستاره ایرانی
اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی تیم فوتبال هال سیتی به دلیل آسیب دیدگی ۶ هفته از میادین 
دور خواهد بود.اللهیار صیادمنش فصل عجیب و سختی را در این تیم سپری می کند. صیادمنش 
ابتدا به دلیل یک آسیب دیدگی شدید حدود چهار ماه از میادین دور بود و حضور در هال سیتی و 
حتی اردوهای تیم ملی ایران را از دست داد.این بازیکن ۲1 ساله سرانجام با پشت سر گذاشتن 
این آسیب دیدگی سنگین، چند هفته قبل به میادین بازگشت و دو مسابقه برای هال سیتی انجام 
داد؛ اما در دیدار دوم برابر ویگان در رقابت های چمپیونشیپ انگلیس، مجددا مصدوم شد و حاال 

مشخص شده است که به مدت ۴ تا ۶ هفته از میادین دور خواهد بود.
وب سایت hulldailymail در این خصوص نوشــت: »اللهیار صیادمنش ۴ تا ۶ هفته آینده را از 
دست خواهد داد، زیرا اسکن ها میزان آسیب دیدگی همسترینگ او را در بازی با ویگان اتلتیک 
که با نتیجه ۴ بر  یک به سود ســیتی تمام شد، نشان داد.«»لیام روســنیر« سرمربی تیم هال 
سیتی اذعان می کند که این خبر ضربه ای به سیتی و این بازیکن ۲1 ساله وارد می کند، اما می گوید 
پیش بینی اولیه این بوده است که صیادمنش مدت زمان بیشتری از میادین دور باشد و بنابراین 
اوضاع االن آن قدرها هم بد نیســت که قبال نگرانش بودند!سرمربی هال سیتی گفت: این همان 
مصدومیت قبلی نیست، اما از همان همسترینگ است. بسته به اینکه چگونه با صیادمنش کار 
می کنیم، او ممکن اســت  یک ماه تا ۶ هفته از میادین دور باشد که این یک ضربه واقعی است. 
در عین حال، این چیزها در فوتبال اتفاق می افتد و ما اکنون باید مطمئن شــویم که او را مدیریت 

می کنیم.

»نریمان جهان« چطور از MIS جدا شد؟
خبری مبنی بر فسخ قرارداد بازیکن باتجربه مسجدســلیمانی ها با این تیم منتشر شد.در حالی 
که سامان نریمان جهان اعالم کرد قراردادش با نفت را فسخ کرده، اما نفتی ها طی بیانیه ای اعالم 

کرده اند هیچ توافقی با این بازیکن باتجربه برای جدایی نداشته اند.
اما نریمان جهان که در دقیقه۶۴ دیدار تیمش با آلومینیوم اراک تعویض شد و در مسابقه با ملوان 
هم اصال به میــدان نرفت، گویا با توجه به بنــد عدم انجام تعهدات باشــگاه، به صورت یک طرفه 
قراردادش را فســخ کرده اســت.در حالی که مدیران نفت مدعی اند به تمامی تعهدات نسبت به 
بازیکنان شان جامه عمل پوشــانده اند، اما ســامان نریمان جهان با حضور در فدراسیون فوتبال، 
یک طرفه قراردادش را فســخ کرده و به زودی تیم جدیدش را معرفی خواهــد کرد.این مهاجم 
باســابقه با اســتناد به عدم دریافت مطالباتش تا این جای لیگ برتر، توانســته فسخ یک طرفه 

قراردادش را از فدراسیون دریافت کند.
 

خداحافظی سرمربی ایرانی به تعویق افتاد!
به نظر می رســد با نتایجی که این هفته در لیگ دســته دوم رقم خورد، میثاقیان همچنان روی 
نیمکت تیم های ایرانی حضور داشته باشــد.میثاقیان که فصل گذشــته نتوانست در جانشینی 
مهاجری عملکرد خوبی در شهرخودرو داشته باشد و از ۷بازی تنها یک امتیاز کسب کرد، امسال 

به لیگ دسته دوم و داماش گیالن رفته تا عهده دار مسئولیت صعود آن ها شود.
 اکبر میثاقیان ابتــدای فصل اعالم کرد که داماش را به لیگ دســته اول و ســپس به لیگ برتر

  خواهد رســاند و ســپس از مربیگری برای همیشــه خداحافظی خواهد کرد، امــا او این هفته 
 با شکســت مقابل شــهیدقندی یزد که اتفاقا اکبر و داماش در تعقیبش برای رســیدن به صدر
  بودند، از جمع مدعیان دور شــد تا احتماال نتواند امســال رویای صعود گیالنی ها را محقق کند.

 به این ترتیب گویا وعده خداحافظی میثاقیــان با مربیگری همچنــان دور از تحقق خواهد بود، 
 مگر اینکــه در ادامه فصــل او و تیمش بتواننــد فاصلــه ۴ و ۷امتیازی با تیم های باالســری را

 کم کنند. 

مستطیل سبز

سرمربی سرشناس اروپایی 
به ایران می آید؟

ایران ورزشــی نوشــت: در این روزها که اخبار 
متفاوتــی درباره ســرمربی بعــدی تیم ملی 
می شنویم، نام هایی آشنا نیز مطرح شده اند. 
از والدیمیر پتکوویچ بگیرید تا ســنول گونش 
که طی یکی دو دهه اخیر بارها نام شــان برای 
هدایت تیم ملی و همچنین باشگاه های بزرگ 
فوتبال ایران شنیده شده است. درباره این دو اما 
یک اشتباه محاسباتی وجود دارد. پتکوویچ با 
سابقه سال ها مربیگری در التزیو و سری آ، تیم 
ملی سوئیس در جام جهانی و همچنین بوردو 
در لوشــامپیونه، گزینه ای جذاب برای نیمکت 
تیم ملی خواهد بود. مربی اصالتا بوسنیایی که 
پاسپورت سوئیس و کرواسی را دارد و البته با 
تجارب باالیی که طی سال های اخیر اندوخته، 
قطعا نام بزرگی برای هدایت ایران اســت.نام 
پتکوویچ در شرایطی ســر زبان ها افتاده که او 
مورد نظر فدراســیون فوتبال قرار ندارد. مهدی 
تاج و همکارانش گویا یا همــکاری با کارلوس 
کی روش را ادامه می دهند و یا با مربی ایرانی 
به توافق می رســند. ماجرای مطرح شدن نام 
پتکوویچ هم ریشه در یک صورتجلسه دارد که در 
زمان سرپرستی میرشاد ماجدی بر فدراسیون 
فوتبال نوشته شده اســت.گویا در مقطعی که 
بحث پایان همکاری با دراگان اسکوچیچ مطرح 
بود، اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در 
زمان میرشــاد ماجدی پای صورتجلسه ای را 
امضا کردند که در آن نام دو مربی مطرح خارجی 
نوشته شده بود. اولی والدیمیر پتکوویچ و دومی 
سنول گونش. پتکوویچ در آن مقطع به تازگی از 
هدایت بوردو کنار رفته بود و سنول گونش هم 
در خانه نشسته بود و منتظر پیشنهاد جدید.در 
آن مقطع اگر میرشاد ماجدی و همکارانش در 
فدراسیون فوتبال می ماندند، احتمال همکاری 
با یکی از این دو مربی مطرح وجود داشت اما 
وقتی مهدی تاج با هیئت رییسه جدید روی کار 
آمد، کارلوس کی روش به عنوان جانشین دراگان 
اسکوچیچ انتخاب شــد و علنا آن صورتجلسه 
جنبه رسمی و اجرایی خود را از دست داد. با این 
حال بعد از چند ماه از نوشــتن آن صورتجلسه 
شاهدیم که باز هم نام پتکوویچ به میان آمده 

است.

اینفانتینو در درج این پیام خطای بزرگی مرتکب شد 
و اقدام به استفاده از نام جعلی خلیج فارس با الفبای 
انگلیسی کرد. در حالی که او به عنوان یک شخصیت 
بین المللی بنا بر پروتکل های بین المللی، باید از نام 

واقعی خلیج فارس استفاده کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

تمرینات عجیب و 
غریب تیم عربستانی 

با عینک مشکی!
نونــو ســانتو، ســرمربی پرتغالی 
االتحــاد، بــرای افزایــش تمرکــز 
بازیکنان خود، تمرینات این تیم را با 

عینک مشکی برگزار می کند! 

شــاگردان مطهــری در عین حال کــه دومین تیم 
ضعیف لیــگ در آمــار دریافت گل هســتند، یکی 
از بهترین خطــوط حملــه را نیز در اختیــار دارند.

قائم شــهری ها در آخرین دیدار خود در نیم فصل 
اول لیگ برتر مقابل پرسپولیس متحمل شکست 
سنگینی شدند. آن ها از حریف خود ۵ گل دریافت 
کردند تا با یک آمار ضعیــف در خط دفاع نیم فصل 
را به پایان برسانند.شاگردان مطهری با دریافت ۲۰ 
گل پس از نفت مسجدسلیمان، دومین خط دفاع 
ضعیف لیگ لقب گرفتند. حمیــد مطهری باید در 
نیم فصل فکری به حال خط دفاع تیمش کند و به 
دنبال ترمیم نقاط ضعف تیمش باشــد. ادامه این 
روند آســیب زیادی را در نیم فصل دوم به این تیم 
وارد خواهد کرد.قائمشهری ها یکی از عجیب ترین 

تیم های لیگ برتر هستند. آن ها با وجود ضعف در 
خط دفاعی، یکی از قــوی ترین خطوط حمله لیگ 
را در اختیار دارند. تیم مطهــری که همواره در زمین 
هجومی بازی می کند، تاکنون توانسته 1۸ گل به ثمر 
برساند و چهارمین تیم برتر لیگ از نظر گلزنی لقب 
گرفته است. در جدول گلزنان لیگ برتر حامد شیری 
و ایوب کالنتری ۴ گله و کریم اسالمی ۳ گله هستند 

و همواره امید گلزنی قائمشهری ها بوده اند.
حمید مطهری پس از شکســت مقابل استقالل از 
چند بازیکن تیمش انتقاد کرد و در رابطه با فلسفه 
تیمش صحبت کرد. وی در این رابطه گفت: شــاید 
این فلسفه بی احتیاطی است؛ اما این فلسفه من 
است و من دوست دارم تیمم به این شکل بازی کند 
و رو به جلو باشــد و بازی لذت بخشی ارائه دهیم. 

شما بازی ما را مقابل تراکتور ببینید و در ادامه بازی 
ما را مقابل پرسپولیس نگاه کنید.

سرمربی نساجی همچنین بیان کرد: درست است 
که در خانه بهتر نتیجه گرفتیم؛ اما تفکر من اینطور 
نیست که اســتراتژی تیم در داخل و خارج از خانه 
متفاوت باشــد. استراتژی من همیشــه رو به جلو 
بودن است. مسئولیت این باخت بر گردن من است 
و تا جایی که بتوانم تیمم را درست و ترمیم می کنم.

عجیب ترین تیم لیگ برتر ایران!
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

 اجرا و تکمیل پروژه روشنایی جاده سالمت ناژوان
 تا پایان امسال

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: اصالح و ســاماندهی و تجمیع سازه های روشنایی جاده سالمت 
ناژوان با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در حال اجراســت.به گزارش ایمنا، مهدی قائلی با اشاره به 

آغاز پروژه روشنایی جاده سالمت ناژوان 
اظهار کرد: این پــروژه در چهار فاز اجرایی 
تعریف و در حال تکمیل است.وی با بیان 
اینکه در این پروژه شاهد تجمیع پایه های 
روشــنایی دوطرفه جاده سالمت و پارک 
جنگلی و یکپارچه ســازی و ایمن سازی 
ســازه های اطالع رســانی در این مسیر 
پرمخاطب هســتیم، گفت: بســیاری از 
شهروندان و گردشگران نسبت به فضای 
تاریک و کم نور مسیر جاده سالمت برای 

استفاده خانواده ها در ساعات شبانه گالیه مند بودند و مطالبه تامین روشنایی مناسب در این محدوده 
را داشتند.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان افزود: در این مرحله از پروژه، از ابتدای جاده سالمت شماره 
یک در حاشیه جنوب رودخانه تا انتهای آن واقع در پل ورودی باغ پرندگان تعداد ۱۲۵ پایه روشنایی، هر 
یک با دو شعله تا پایان سال جاری نصب می شود.وی ادامه داد: در فازهای بعد و سال آینده، بر اساس 
اولویت بندی برنامه و بودجه ، در مسیر حدفاصل پل وحید تا آغاز جاده سالمت و بخش های دیگر، طرح 
روشنایی جاده سالمت ناژوان تکمیل خواهد شــد که البته تامین روشنایی مناسب مد نظر مدیریت 
در قالب پروژه هایی چند ســاله برنامه ریزی و اجرایی خواهد شــد.قائلی خاطرنشان کرد: در اجرای 
این پروژه عالوه بر استفاده از چراغ هایی با بازدهی و عمر بیشتر، به کاهش محسوس مصرف انرژی 
نیز توجه شده است.وی با اشاره به بهینه سازی زیرســاخت ها و امکانات موجود در مراکز گردشگری 
ناژوان گفت: با همکاری مدیریت بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری شهرداری 
اصفهان، نخستین نیروگاه انرژی خورشیدی عرصه ناژوان نیز با ظرفیت تولید ۷۵ کیلووات ساعت برق 

تا پایان امسال اجرایی و به بهره برداری می رسد.

به منظور کمک به آبخوان اصفهان انجام شد؛
ایجاد ۵0 حلقه چاه جذبی در منطقه 10

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: به منظور پیشگیری از به هدر رفتن آب هنگام بارش ها همچنین 
تردد آسان خودروها و شهروندان و تغذیه آبخوان اصفهان در سال جاری، تاکنون ۵۰ حلقه چاه جذبی در 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان حفر شده است.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی با اشاره به اهمیت استفاده 
بهینه از روان آب ها در هنگام بارش باران اظهار کرد: در شــهر اصفهان احــداث چاهای جذبی و هدایت 
آب های ســطحی حاصل از نزوالت آسمانی، امری بســیار مفید جهت تغذیه آبخوان اصفهان است به 
همین دلیل این موضوع در اولویت های شهرداری منطقه ۱۰ قرار گرفته است.وی تصریح کرد: به منظور 
پیشگیری از به هدر رفتن آب هنگام بارش ها همچنین تردد آسان خودروها و شهروندان و تغذیه آبخوان 
اصفهان در سال جاری، تاکنون ۵۰ حلقه چاه جذبی در منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان حفر شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان افزود: در این منطقه تا پایان امسال ۱۲۰ حلقه چاه جذبی به عمق سه 
تا هفت متر برای تکمیل شبکه جمع آوری روان آب ها و هدایت به سفره های زیرزمینی حفر می کنیم.

وی، اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح را ۱۲ میلیــارد ریال اعالم کرد و گفت: آب ناودان ها و 
روان آب ها، وارد چاه های جذبی می شود و با این روش ضمن رفع مشکل آب گرفتگی معابر، سفره های 

زیرزمینی نیز تقویت خواهد شد.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

تصویب الیحه ارائه خدمات رایگان مترو و اتوبوس به بانوان

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان با تاکید بر لزوم ارائه و اجرای 
طرح هایی برای توانمندســازی بانوان گفت: برخی بانوان شــاغل در 
ســرویس های مدارس و رانندگان تاکسی پس از حدود هشت سال 
فعالیت از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند و از داشتن خدمات درمانی 

و حقوق بازنشستگی محروم هستند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فرزانه کالهدوزان روز گذشــته در نطق میان 
دســتور هفتادویکمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان با 
تبریک میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر و زن 
اظهار کرد: حضرت زهرا )س( نه تنهــا الگویی برای زنان بلکه الگویی 
برای تمام انسان هاست؛ فاطمه یعنی شهامت، شجاعت، حق باوری، 
حق مداری و دفاع از ولی زمان )عج(، بانویی که عشق و صفا را به خانه 
موالی متقیان برد و مادر پدرش بود و چه زیباست روزی که به نام او با 

عنوان »روز مادر« انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه الفبای حقوق خانواده در اسالم بر پایه محبت بنا شده 
است، گفت: در همین راستا هفته گذشته رهبر معظم انقالب در دیدار 
با اقشــار بانوان به مقام زن از منظرهای متفاوت پرداختند و در تمام 
مقوله ها مســائل پیرامونی جنگ امروز را تبیین کردند.عضو شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه چتر گفتمانی اسالم را برای زنان 

عفیف ایران و نیز زنان غربی باز و همچون اکســیری رویاهای باطل 
دشمنان را نقش بر آب کردند، ادامه داد: یکی از مهم ترین بیانات رهبر 
معظم انقالب، تبیین موضوع کرامت زن در جمهوری اسالمی در مقابل 
مدعیان ریاکار غرب بود که تاثیرگذاری ایــن راهبرد را در دنیای غرب 

هدف گذاری کردند.
 وی با بیــان اینکــه حرکت های اســتعماری بــرای بی هویت کردن 
 جامعه ایران از ۱۰۰ ســال گذشــته آغاز شــده اســت، به طــوری که

 هفدهــم دی ۱۳۱۴ قانون کشــف حجــاب به صورت رســمی کلید 
 خورده، تصریح کرد: سرمایه گذاران ســلطه گر پس از انقالب صنعتی
  اروپا به دنبال صادر کردن کاالهای خود به مستعمره هایشــان بودند
  و مهم ترین راه را از نابودی ارزش های ملی و مذهبی کشورها دانستند
  و ایــران نیز از ایــن هجوم مســتثنی نبود.کالهدوزان خاطرنشــان
  کرد: امــروز نیز از همــان راهبرد قدیمــی برای دســتیابی به ثروت

  و منابع بی نظیر اوراسیا اســتفاده می کنند، بنابراین  با توجه به نقشه 
 راه بیانــات اخیــر رهبر معظــم انقالب الزم اســت که بانــوان نقش 
خود را در این جنگ دریابنــد و روایت های زیبــای زندگی خود را به 

جهان ارائه کنند.
وی افزود: مســئوالن باید نقش بانوان عفیف شــاغل را دریابند و در 

تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، جایگاه درست برای بانوان توانمند 
و فرهیخته در نظر بگیرند.

لزوم اجرای طرح هایی برای توانمندسازی بانوان

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: انتظار می رود شهردار و 
مسئوالن مدیریت شهری با توجه به درخواست های مکرر در خصوص 
توانمندسازی بانوان، به این موضوع توجه جدی کنند و خروجی های 

مناسب ارائه دهند.
 وی با بیان اینکه به دنبال نشســت ها و دیدارهایی که با بانوان شاغل

  در مجموعه های شــهرداری و ســازمان ها داشــتیم، هفته گذشته 
 نیز نشســتی با بانوان شــاغل ســرویس های مــدارس و رانندگان

 تاکســی برگزار کردیم، اضافه کرد: ۴۷۰۰ زن در این حرفه مشغول به 
فعالیت هســتند که حدود هزار نفر از آن ها سرپرست خانوار هستند و 
عالوه بر مسئولیت تامین معیشــت، مسئولیت مادری و اداره زندگی 

را نیز برعهده دارند.
کالهــدوزان تصریح کرد: رانندگی از مشــاغل ســخت بــرای بانوان 
اســت، عالوه بــر آن نقــش مهــم ســرویس های مــدارس در بار 
ترافیکی شــهر بر کسی پوشــیده نیســت، از جمله مشــکالت این 
قشر بیمه آن هاســت که بر اســاس مصوبه مجلس بخشی از هزینه 
بیمه توســط ســازمان تامین اجتماعی تقبل شــده اســت که باید 
در ســایتی اقدام به ثبت نــام کنند. اما ســایت مذکور چند ســالی 
اســت که قابل دســترس نیســت و به ایــن ترتیب بیمــه رانندگان 
 تاکســی مشــکلی نیســت که بحــث اعتبــار پیرامــون آن مطرح 
باشــد.وی خاطرنشــان کرد: برخی بانوان پس از حدود هشت سال 
فعالیت از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند، بنابراین از داشتن خدمات 
درمانی و حقوق بازنشستگی محروم هســتند که در این خصوص از 
نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای متولی درخواســت پیگیری الزم 

برای رفع این مشکل را داریم.
عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: دریافت نکردن سهمیه 
سوخت و تعرفه های پایین ســرویس های مدارس دیگر مشکل این 
بانوان است، به گونه ای که تعرفه ها پاسخگوی تعمیر و تعویض قطعات 

خودرو نیست که الزم است به این نکته نیز توجه ویژه شود.
وی با تقدیر از اعضای شــورا گفت: تهیه و تصویب الیحه دوفوریتی در 
خصوص ارائه خدمــات رایگان مترو و اتوبوس بــه بانوان در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه هفته جاری اقدامی قابل تقدیر است که امیدوارم 

مورد قبول بانوان شهر قرار گیرد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه بیش از ۷۲۰۰ تاکسی 
از ۹ هزار تاکسی شهر اصفهان، فرسوده است، گفت: 
با توجه به افزایش قیمت خودرو، رانندگان تاکســی 
بدون دریافت تســهیالت قادر به نوسازی خودروی 
خود نیســتند.محمد پرورش در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا با بیان اینکه در اســفند ماه سال گذشته سایت 
نوسازی ســازمان تاکسیرانی بسته شــد و حدود ۹ 
ماه امکان تبدیل به احسن خودروها وجود نداشت، 
اظهار کرد: بیست وششــم آذرماه ســال جــاری به 

مناسبت روز حمل ونقل این ســایت بازگشایی شد 
و رانندگان تاکســی دارای خودروی فرسوده که مدل 
خودروی آن ها از سال ۱۳۹۰ به پایین است، می توانند 
جهت تعویض خودروی فرســوده خود به ســازمان 
تاکســیرانی مراجعه کنند.وی با اشــاره به اینکه در 
سازمان تاکسیرانی مجوزها و نحوه عملکرد رانندگان 
تاکسی بررســی می شــود، افزود: اطالعات فردی و 
خودروی فرســوده رانندگان در ســامانه نوسازی به 
نشانی nosazi.org پس از دریافت تاییدیه، توسط 
سازمان ثبت می شــود.مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان گفت: با 
توجه به اینکــه تمام مدارک راننــدگان در اختیار این 
ســازمان قرار دارد، همراه داشــتن هیچ گونه مدرکی 

الزم نیست و پس از تایید اتحادیه سازمان تاکسیرانی 
کشور، نمایندگی مربوطه مشخص می شود. در حال 
حاضر خودروی سمند سورن پالس برای جایگزینی 
خودروهای فرسوده با قیمت دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون 
و ۷۶۵ هزار و ۶۰۷ ریــال )۲.۷۳۱.۷۶۵.۶۰۷( معین 
شده است و در اختیار تاکسیرانان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پس از تایید سازمان تاکسیرانی و ثبت نام 
در سامانه، نمایندگی مربوطه با راننده تماس می گیرد 
و با واریز مبلغ مورد نظر توسط رانندگان متقاضی پس 
از چند ماه ســند صادر و خودرو به نمایندگی ارســال 
خواهد شد.پرورش خاطر نشان کرد: رانندگان پس از 
انتقال خودروی فرسوده خود به مراکز اسقاط منتخب، 

می توانندخودروی جدید را تحویل بگیرند.

لزوم ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای نوسازی 
تاکسی های فرسوده

در قالب یک کمدی معماگونه؛
خشکی زاینده رود به سریال کشیده شد

امیرحسین عنایتی که اکنون کارگردانی ســریال »طعم طمع«ـ  کاری از مرکز صداوسیمای استان 
اصفهانـ  را عهده دار است، از پخش سریالش طی یک ماه آینده از یکی از شبکه های سراسری خبر 
داد.تهیه کننده و کارگردان سریال جدید »طعم طمع« در گفت و گو با ایسنا اعالم کرد: این مجموعه 
در ژانر معمایی اما با درونمایه کمدی تولید شده است. »طعم طمع« روزهای پایانی تدوینش را می 
گذراند و همزمان موسیقی کار در حال انجام اســت. کار مناسبتی نیست و آزاد است و فکر می کنم 
طی یک ماه آینده روی آنتن برود.وی در توضیح داستان اصلی مجموعه تلویزیونی »طعم طمع« 
اظهار کرد: این سریال قصه خشکســالی زاینده رود اصفهان و درگیر شدن یک خانواده کشاورز با 
تبعات این مسئله را به تصویر می کشد. محمد فیلی، پوراندخت مهیمن، آشا محرابی، شهاب عباسی، 
افشین سنگ چاپ، فاطمه شــکری، پویا امینی، احمدرضا حقیقی، زهره قاسمی و ... از بازیگران 

این مجموعه تلویزیونی هستند.

 برگزاری دوره های نقد کتاب و اصفهان شناسی در
 نگارخانه صفوی

نگارخانه صفوی طی سه ماهه پایانی سال جاری کارگاه ها، کالس ها و دوره های مختلف فرهنگی و 
هنری برگزار می کند.الناز رجبیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کارگاه تحلیل کتاب »هزار 
و یک شب« با حضور مریم معینی فر به زودی در مجموعه فرهنگی و هنری نگارخانه صفوی برگزار 
خواهد شد.وی افزود: برگزاری این کارگاه در کنار برگزاری نمایشگاه ها و گالری های مختلف و متنوع 
رویکردی است که در این مجموعه دنبال می کنیم زیرا برای کتاب و کتاب خوانی ارزش زیادی قائل 
هستیم.مدیر نگارخانه صفوی اصفهان در ادامه با اشاره به برگزاری کالس تاریخ هنر مدرن توسط 
حسین فرح بخش تصریح کرد: وی، دارای دکترای پژوهش هنر است و در این کالس، تاریخ هنر 
مدرن را در دنیا تحلیل و بررسی می کند. عالقه مندان به این مبحث می توانند در این کالس شرکت 
و از مباحث ارائه شده استفاده کنند.وی با اشاره به برپایی دو کارگاه خوشنویسی و اصفهان شناسی 
در اواخر دی ماه اظهار کرد: مهدی نجاراعرابی، اصفهان پژوه و محقق تاریخ محلی اصفهان است که 
کارگاه اصفهان شناسی را به شــکل تخصصی به حاضران ارائه می کند. رجبیان با اشاره به اهمیت 
شناخت هرچه بیشتر اصفهان و تاریخ و تمدن این شهر و استان، افزود: نجاراعرابی در رشته تاریخ 
ایران اسالمی تحصیل کرده و عضو رسمی هنرمندان موزه هنرهای معاصر اصفهان است. همچنین 
مقاالت و کتاب های متعددی را در زمینه محله ها و تاریخ شهر اصفهان به رشته تحریر در آورده است.

برگزاری نشست »مکتب نقاشی و نگارگری اصفهان«
مدیر دفتر تخصصی هنرهای تجسمی شهرداری اصفهان گفت: نشست تخصصی با عنوان »عیسی 
بهادری، محمودحسین مصورالملکی و مکتب نقاشی و نگارگری اصفهان« با حضور دو سخنران در 
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، برگزار خواهد شد.مهدی تمیزی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: روز پنجشنبه، بیست ودوم دی ماه زادروز »عیسی خان بهادری« از هنرمندان نامدار و احیاگر 
هنرهای ملی ایرانی اســت، همچنین بیست وچهارم دی ماه ســالروز درگذشت »محمودحسین 
مصورالملکی« معروف به حاج مصورالملکی اســت که وی نیز یکی از مهم ترین هنرمندان عرصه 
جهانی است. وی اظهار کرد: به همین بهانه روز پنجشنبه، بیســت ودوم دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ 
در مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، نشســت تخصصی با عنوان »عیسی بهادری، محمدحسین 
مصورالملکی و مکتب نقاشــی و نگارگری اصفهان« با حضور دو سخنران برگزار خواهد شد. اصغر 
جوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و جواد طاهری، نقاش، مجسمه ساز و مدیر انجمن هنرمندان 

نقاش اصفهان سخنرانان این نشست هستند.

با مسئولان

فرهنگ

عضو شورای شهر:
اصفهان در محاصره مازوت 

قرار دارد

خبر روز

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان بر ضرورت 
توقف مصــرف مــازوت و نوســازی ناوگان 
تاکسیرانی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین 
علل آلودگی مصرف مازوت اســت به طوری 
که اصفهــان در محاصره مــازوت قرار گرفته 
اســت و مردم در حال پرداخــت هزینه های 
مازوت سوزی هستند.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
حجت االسالم منوچهر مهروی پور  با محکوم 
کردن اقدام نشــریه شــارلی ابدو در توهین 
به ولی مســلمین جهان اظهار کــرد: والیت 
فقیه پایه مســتحکم و رکن رکین جمهوری 
اسالمی است که همیشه باعث موفقیت ها و 
پیروزی های متعددی در ایران اسالمی بوده و 
باعث مشروعیت ایران است.وی افزود: این 
اصل اساسی همواره خاری در چشم دشمنان 
بوده و آنهــا از تمام توان خود بــرای مقابله با 
والیت مطلقه فقیه استفاده کردند و هرگاه با 
بار شبهات نتوانستند به تخریب این جایگاه 
بپردازند، پس از مأیوس شــدن با حقارت به 
تهمت و افترا دست می زنند.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهــان تصریح کــرد: دشــمنان به 
سخیف ترین شــکل ممکن قصد به سخره 
گرفتن این حجت الهی را دارنــد و البته این 
اتفاقات نشانه ضعف آن هاست. مهروی پور 
با تبریک فرارسیدن میالد حضرت زهرا )س( 
خاطرنشان کرد: امروز در صحن شورا از بانوان 
برگزیده در حوزه های مختلف تجلیل شد، در 
پایان هفته نیز شــاهد جشن های مختلفی 
خواهیم بود که یکی از آن ها جشــن دختران 
حاج قاسم است که روز چهارشنبه هفته جاری 

در مصالی اصفهان برگزار می شود.
وی با اشــاره به آلودگی هوای شهر اصفهان 
اضافه کرد: اصفهــان در روزهای اخیر یکی از 
آلوده ترین شهرهای کشور بود، البته در حال 
پشت سر گذاشتن شرایط بد زیست محیطی 
هســتیم که اوضاع سختی اســت و سبب 

بیماری و دیگر مشکالت می شود.

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان از ســرویس دهی ایمن پله های برقی میدان امام علی )ع( پس از ۳۹۶ روز 
خاموشی خبر داد.  مســعود توکلی پور در خصوص اورهال و راه اندازی مجدد پله های زیرگذر عابرپیاده مکانیزه میدان امام علی )ع( اظهار کرد: این پله های 

برقی، انتقال شهروندان از میدان عتیق به ایستگاه اتوبوس زیر میدان را انجام می دهد.
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه راه اندازی و سرویس دهی ایمن پله های برقی میدان امام علی )ع( 
پس از ۳۹۶ روز خاموشی انجام شده است، ادامه داد: این راه پله ها پس از بررسی شرکت سازنده و پیمانکاران مختلف، توسط مدیریت نگهداری و تعمیرات 
شهرداری اصفهان راه اندازی شد.وی با اعالم اینکه جهت راه اندازی این پله ها یک هزار و ۵۰ نفر ساعت کار فنی و کارشناسی در کنار نظارت مستمر انجام شده 
است، ادامه داد: برآورد اولیه شرکت سازنده جهت راه اندازی، حدود ۱.۵ میلیارد ریال بود که این کار توسط مدیریت نگهداری و تعمیرات عمران شهری توسط 

شرکت نیک اندیش با بومی سازی فرآیندها و حداقل هزینه ها انجام شد.

راه اندازی دوباره پله برقی میدان امام علی)ع( پس از بیش از 13 ماه خاموشی!

اکران خواب 
زمستانی در روز 
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: اجرای طرح بهینه سازی در بیش از 
6هزار و 500 واحد موتور خانه در مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری و آموزشی  
سطح استان، کاهش 32 مصرف گاز را در پی داشته است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل این شرکت درسخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان  گفت:  گاز طبیعی از اعماق زمین اکتشاف 
و استخراج می شود، پس از انتقال به پاالیشــگاه با تصفیه ناخالصی هاو انجام 
فرآیندهای ویژه به گاز شــیرین تبدیل می شــود و بعد از مراحل انتقال و تقلیل 
فشارو... به دست مصرف کننده می رسد.مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشاره به رتبه نخست این شرکت در اجرای طرح بهینه ســازی موتور خانه ها، 
گفت: اگر ساختمانی دارای موتورخانه قدیمی است، مالک یا مالکین می توانند 
www.nigc-isfahan. با مراجعه به سایت شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

ir  ثبت نام کرده و نسبت به بهینه سازی موتورخانه ساختمان مسکونی، تجاری، 
اداری خود اقدام کنند.وی تصریح کرد: اجرای این طرح مطابق مصوبه شــورای 
اقتصادبه صورت کامال رایگان انجام می شود و موتورخانه از طریق عملیات عایق 
بندی، نصب رسوب گیر و تنظیم مشعل بهینه شده که این اقدام موثر کاهش 32 
درصدی مصرف گاز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را برای موتورخانه ایجاد می 
کند که در کاهش مصرف گاز و گازبهای مصرفی ساکنین این مجتمع ها بسیار موثر 
است.عسکری گفت: در حال حاضر 114شهر و 1067روستا و بیش از 18هزار واحد 
صنعتی و تولیدی در سطح استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، با اشاره به 2 میلیون و 500 هزار واحد مصرف کننده گاز در سطح 
استان، اظهار کرد: امســال نیز حدود 50 هزار مشترک به تعداد مشترکین استان 

اضافه  شد.عســکری تصریح کرد: میزان مصرف گاز در بخش خانگی در ابتدای 
مهرماه روزانه حدود 11میلیون متر مکعب بود و هم اکنون به 47میلیون متر مکعب 
رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه دمای آسایش باید 
در منازل و تمامی فضاهای اداری و تجاری و... از 18 تا 21 درجه سانتی گراد باشد، 
گفت: تقاضا می شود که تنظیم دما در تمامی ساختمان ها روی 18 درجه باشد تا 
امکان استفاده از گاز ایمن و مستمر  برای همه هم میهنان فراهم آید.عسکری، با 
تاکید بر صرفه جویی که از موازین تاکید شــده در دین مبین اسالم است، افزود: 
در صورتی که اتاقی در منزل بالاستفاده است، توصیه می شود در این فصل سرد 
درب آن اتاق را بسته و وسایل گرمایشی آن را خاموش کنند، همچنین استفاده از 
پرده های ضخیم، پوشیدن لباس گرم بیشتر و دو جداره کردن پنجره ها بسیار در 

کاهش مصرف گاز موثر است.

پیشگامی ذوب آهن در بومی سازی، حاصل دور اندیشی 
برای ایجاد کلیه زیرساخت های زنجیره تولید است

ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت ماندگار، همواره بومی ســازی را به عنوان 
اولویت اصلی خود مورد توجه قرار داده اســت و مصداق آن دور اندیشی برای ایجاد کلیه 
زیرساخت های زنجیره تولید شــامل معادن، نیروگاه، نیروی انسانی متخصص، کارخانه 
پخت آهک، کارگاه های قطعه سازی و ریخته گری قطعات سنگین، تولید آجر و جرم نسوز 

و… است که برای تولید فوالد به طور کامل در یک شهر صنعتی برای آن در نظر گرفته شد.
این تفکر یکی از برنامه های اساسی شرکت پس از انقالب اسالمی بود. با آغاز تحریم های 
استکبار و همچنین شروع جنگ تحمیلی، تمرکز روی ساخت قطعات و تجهیزات به منظور 
پشتیبانی از جبهه های حق علیه باطل به عنوان مهم ترین رسالت این کارخانه در ریل اجرا 

قرار گرفت و در این زمینه کارگاه های ساخت در تمامی بخش ها بدون وقفه فعال بودند.
 در بخش فوالدســازی و در کارگاه های مختلف از جمله میکســر، گوگردزدایی، کنورتور،

 LF، VD ، ایستگاه های ریخته گری و کارگاه شمش تغییراتی داده شد که ثمره آن تولید 
فوالد ریل بود. دستاورد دیگر در این بخش که تحریم ها نیز نتوانستند مانع تحقق آن شوند، 
ساخت دریچه کشــویی بود که ســالیانه از خروج حجم باالیی ارز از کشور جلوگیری کرد. 
ساخت ایستگاه ریخته گری در بخش فوالدسازی نیز دستاورد بومی سازی بزرگ دیگری 

بود که امکان احداث آن در صنایع فوالدی دیگر وجود دارد.
محصوالت جدید در ذوب آهن اصفهان از ارائه ایده تا تجاری سازی محصول،همگی با اتکا 
به توان داخلی شرکت و ایجاد سازو کارهای بین مدیریتی و همکاری بسیار خوب بخش 
های مختلف شرکت صورت می گیرد.همچنین نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد 
که تفاوت پروژه های موفق و ناموفق در مقوله هایی مانند استراتژی مناسب، رهبری پروژه، 
ارتباطات درون سازمانی اثربخش، برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب و در نهایت تولید 
است. در سال های گذشته کمتر کسی جسارت ســاخت قطعاتی نظیر شافت منوبلوک، 
وینت قفســه ۹00 نورد 650 و در نهایت تولید ریل اســتاندارد در میان هیاهوی بی رحمانه 
اسکتبار را داشت؛ اما ذوب آهن اصفهان خودباوری را در بومی سازی صنعت ایران متبلور 
ساخت. بدون تردید در مقوله کیفیت جزو شماره یک های دنیا هستیم اگر غیر از این بود در 

شرایط تحریم محصوالت ذوب آهن اصفهان تا قلب اروپا نفوذ نمی کرد.
تجربه بیش از نیم قرنی ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد به روش کوره 
بلند سبب شده است که این مجتمع عظیم صنعتی هم اکنون توان طراحی و ساخت کوره 

بلند و تجهیزات وابسته آن را دارا باشد.
55مورد بومی ســازی قطعات و تجهیزات مکانیکی – برقی و اتوماســیونی با کاهش 80 
درصدی هزینه های ساخت و تامین در مدیریت آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان ، بخشی 
از دستاوردهای مهم این مجتمع عظیم صنعتی در راستای خودکفایی و قطع وابستگی به 
شرکت های خارجی و جلوگیری از خروج ارز است که حاصل بلوغ دانش فنی در ذوب آهن 

اصفهان به شمار می رود .
طی دوران بهره برداری از کارخانــه ذوب آهن اصفهان با توجه به لزوم فعالیت مســتمر 
واحد تولیدات کک و مواد شیمیایی، ساخت قطعات و تجهیزات مصرفی اجتناب ناپذیر 
بود،بنابراین از همان بدو تاســیس، رویکردهایی نظیر مهندسی معکوس شامل کروکی 
برداری، تهیه نقشه، تهیه مدل و … به منظور بومی سازی قطعات و تجهیزات و خودکفایی در 
ساخت آنها در دستور کار قرار گرفت و با بلوغی که در واحدهای طراحی و مهندسی به وجود 
آمد نسبت به انجام تغییر طرح و بهینه سازی بسیاری از قطعات به ویژه در دوران تحریم 
اقدام شد. بومی ســازی ۹5 درصد از تجهیزات مورد نیاز کک ســازی ذوب آهن اصفهان 

حاصل این فعالیت ها بود.
شرکت های توانمندی در زمینه ساخت قطعات وتجهیزات متنوع صنعت فوالد، در سطح 
کشور فعال هستند که گاهی شناخته شده نیســتند بنابراین  تدوین یک بانک اطالعاتی 

تخصصی از سازندگان قطعات و تجهیزات در سطح کشور ضروری است.
ذوب آهن اصفهان تالش  کرده با حضور در همایش ها و نمایشگاه های مختلف مرتبط با 
بومی سازی، توانمندی ها و نیازهای خود را در این حوزه اطالع رسانی کند و از طریق تعامل 

با شرکت های مختلف داخلی در این حوزه در جهت هم افزایی گام بردارد . 

رییس امور پسماند شــرکت فوالد مبارکه گفت: به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، ساالنه بیش از 15 
هزار تن انواع تجهیزات، قطعات و سازه های مختلف آهنی خطوط تولید که عمر مفید آن ها به پایان رسیده، 

در کوره های قوس الکتریک فوالد مبارکه به عنوان قراضه استفاده می شوند.
مجید غیاثوند افزود: باتوجه به مســتهلک شــدن و پایان عمر مفید انواع تجهیزات، قطعات و ســازه های 
مختلف آهنی در شرکت و فراهم نبودن شرایط به کارگیری این متریال در بخش های مربوطه، همواره بخش 
قابل توجهی از انواع ضایعات آهنی از نواحی مختلف به سایت ضایعات قابل بازیافت مدیریت شهری ارسال 
می شوند.به گفته وی، این ضایعات در واقع نوعی پســماند با ارزش و همچنین یکی از مواداولیه تولید در 
فرایند فوالدسازی به شمار می رود، از این رو واحد امور پسماند با برنامه ریزی و اجرای طرح آماده سازی این 
قراضه ها براساس استاندارد های واحد کنترل کیفی، پس از دسته بندی تخصصی این ضایعات با استفاده 
از دستگاه آناالیزر پرتابل در عملیات برشکاری و پرسکاری، ساالنه بیش از 15 هزار تن قراضه موردنیاز تولید 
را از این طریق تامین می کند.غیاثوند افزود: با استفاده از تجارب به دست آمده و پیش بینی زیرساخت های 
موردنیاز این عملیات در سایت جدید ضایعات قابل بازیافت، به گونه ای برنامه ریزی انجام شده است که در 
آینده میزان ورودی و خروجی این قراضه ها از این سایت مساوی باشد تا از انباشت بیش ازحد این ضایعات 
و در نتیجه اشغال فضا و همچنین خواب سرمایه جلوگیری شــود.وی گفت: درپی اجرای این طرح اولین 
بار در فوالد مبارکه تعداد 20 عدد شل کوره ضایعاتی و متعلقات مربوطه باقی مانده از سال های گذشته پس 

از انتقال به ســایت ضایعات قابل بازیافت، در یک عملیات تخصصی، برشــکاری شد و از این طریق عالوه 
بر تامین بیش از 2 هزار تن قراضه درجه یک موردنیاز فرآیند تولید، گامی برای آزادســازی اراضی موردنیاز 

توسعه نورد گرم 2 نیز برداشته شد.
غیاثوند خاطرنشان کرد: پس از اجرای این طرح همه آهن آالت داخلی که نیاز به آماده سازی برای استفاده 
در فرآیند تولید دارند در ابتدا به این ســایت انتقــال می یابد و پس از آماده ســازی در فرآیند تولید دوباره 
استفاده می شود.وی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از دســتاورد های حاصل از برنامه ریزی و اجرای این 
طرح، عملیات انتقال، دمونتاژ و برشکاری تخصصی ترانس های مستعمل باقی مانده از سال های قبل است 
که در این عملیات بیش از 40 تــن مس به ارزش بیش از 12 میلیارد تومان و 50 تن قراضه آماده ســازی و 

بازیافت شد.
رییس امور پسماند شــرکت فوالد مبارکه در ادامه افزود: بخشی از ضایعات ارســالی به این سایت ازجمله 
انواع لوله و نبشی که امکان اســتفاده دوباره آن ها در کارکرد خود وجود داشته باشد به تناسب به متقاضیان 

تحویل داده می شود تا از این طریق نیز بتوان از این ضایعات استفاده بهینه کرد.
وی گفت: ســاخت بیش از 5 هزار پایه فنس از لوله های ضایعاتی جمع آوری شده و به کارگیری این پایه ها 
در عملیات فنس کشــی اراضی فوالد مبارکه، با همکاری واحد مدیریت شــهری که صرفه جویی اقتصادی 

قابل توجهی به همراه داشته است، نمونه ای از این اقدامات است.

بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از طرح های توسعه این شرکت
مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه جمعی از مدیران، از پروژه های توسعه این شرکت بازدید کردند.

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 و اصفهان در استان مازندران برگزار شد.
مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان گفت: 
طی فراخوانی از ســوی 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 
 HSE بهره برداری و نیز با  سرپرستی دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و
آبفای استان اصفهان،26  نفر از تیم های واکنش سریع آبفای استان اصفهان 
به همراه نیروهای عملیاتی دیگر شــرکت های آب و فاضالب، آب منطقه ای، 
برق منطقه ای و توزیع برق، 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 داشــت: 
در این مانور طی عملیاتی واقعی با استفاده از توان تخصصی اعضای تیم های 
واکنش سریع و نیز با اســتفاده از  تجهیزات آبفای استان اصفهان، نشتی خط 
انتقال آب800 میلیمتری شهر ساری رفع شــد و این خط انتقال مورد اصالح و 
بازسازی قرار گرفت.مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان با اشــاره 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  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 خسارت احتمالی،  
و چگونگی  امداد  رسانی گروه های عملیاتی برای مهار تبعات ناشی ازاین بحران  
در حداقل زمان ممکن ارائه شــد.مدیر مرکز مدیریت بحران ، پدافند غیرعامل 
و HSE آبفای اســتان 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 رسان آمادگی مقابله با بحران، ارتقای 
توانمندی 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 گاز استان اصفهان خبرداد:

صرفه جویی 32 درصدی گاز با اجرای بهینه سازی موتورخانه 

تولید فوالد خام و ارزش افزوده اقتصادی در فوالد مبارکه با استفاده از ضایعات فلزی داخلی

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

 واکنش سریع آبفای استان اصفهان در منطقه مرکزی شمال کشور

یادداشت

ایرج رخصتی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
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