
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

        آگهی مزایده نوبت اول دو قطعه پالک تجاری مسکونی

ثابت راسخ – شهردار م الف: 1439357

چاپ اول

 شــهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شــماره 6/171/ش مورخ 1401/10/19 شــورای محترم اســامی شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی 

شهرداری ها در نظر دارد در راستای عمران و آبادانی شــهر اقدام به فروش دو قطعه پاک زمین با کاربری تجاری مســکونی واقع در شهر چرمهین، 

میدان حضرت قائم، ابتدای بلوار آبشار، مجاور مدرسه امیر راستین، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده و طبق نظر کارشناس 

)کارشناس رسمی دادگستری( با قیمت پایه به فروش برســاند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی روز سه شنبه مورخ 1401/10/20، 

حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 1401/11/03 نســبت به تهیه اوراق از سامانه ســتاد )setadiran.ir( و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 

1401/11/13 نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت خود در سامانه ستاد )setadiran.ir( اقدام و رسید آن را دریافت و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز 1401/11/13 

نسبت به تحویل اوراق و ضمانت نامه شــرکت در مناقصه به دبیرخانه حراست شــهرداری اقدام نمایند. جهت کسب اطاعات بیشتر به سامانه ستاد 

)setadiran.ir( مراجعه فرمایند و یا با شماره 52552444-031 تماس حاصل نمایند. 

آگهی مزایده

اصغر رحیمی- شهردار دستگرد م الف : 1435811

آگهی مناقصه مرحله اول

مهدی مختاری- شهردار کلیشاد و سودرجان م الف: 1439467

آگهی تجدید مناقصه 

شهردار فوالدشهرم الف: 1439388

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت اول

بدینوســیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اســامی در نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع در 

خیابان شهید رفیعی، کوی شهید معماریان اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد 

 مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1401/10/28 مراجعه و تا تاریخ 1401/10/29 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست 

اقدام نمایند.

شهرداری کلیشاد و سودرجان از محل منابع داخلی )غیر عمرانی( و به استناد مصوبه شــماره 1401/6/5275 مورخ 1401/10/07 شورای محترم اسامی 
در نظر دارد نسبت به انجام عملیات فونداسیون و اسکلت بتنی سالن همایش واقع در خیابان شهید رجایی مطابق توضیحات مندرج در برگه پیشنهاد قیمت با 
اعتبار 80/000/000/000 ریال )هشتاد میلیارد ریال( انجام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت های حقوقی با گرایش ابنیه واجد الشرایط تقاضا می شود آخرین بهاء 

ممکنه خود را با احتساب کسورات اعام نموده و در سامانه ستاد وارد نماید.
الف( مشخصات

اجرای انجام عملیات فونداسیون و اسکلت بتنی سالن همایش شهرداری طبق نقشه و مشــخصات مناقصه با اعتبار 80/000/000/000 ریال طبق فهرست بهاء 
ابنیه سال 1401
ب( زمان بندی

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط 

و دارای مجوز قانونی و واجد صاحیت واگذار نماید. 

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

خیابان شهید رفیعی، کوی شهید معماریان15عادیپاک مسکونی1

1401/10/20 الی 1401/10/29مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/10/20 الی 1401/11/09مهلت تحویل اسناد 

1401/11/10بازگشایی اسناد 

- شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل اعتبار پروژه را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری 
تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

آدرس دریافت و تحویل مدارک: اصفهان- شهر کلیشاد و ســودرجان- خیابان مطهری- ساختمان مرکزی شــهرداری  - واحد دبیرخانه حراست شهرداری        
شماره تماس: 03137488000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطاع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ســاعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/11/10  به 

سامانه الکترونیکی دولت به نشانی : www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر 
تلفن: 03152622001 و 03152623013

نوع آگهیموضوعردیف
شماره صورتجلسه 

شورای شهر

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
مبلغ پایه )ریال( 

1
انجام عملیات تکمیل ساختمان 

های باغ بانوان شهر فوالدشهر
تجدید مناقصه

6/01/990
1401/07/30 

1/720/000/00034/400/000/000

مدیر سد زاینده رود خبرداد:۸۸ درصد سد خالی است؛  

در آرزو  و انتظاِر برف و باران های وعده داده شده!
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 درآمد کارگران ۸ میلیون کمتر
 از خط فقر؛

زندگی زیر خط 
حیات؛ معیشت 
در  وضعیت قرمز

کودکان کار؛
  سیاه چاله اجتماعی
 در سیمای اصفهان

5

3

3

7

 تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی
 در اصفهان 8۹ درصد افزایش یافت

تکمیل پروژه »اتصال بزرگراه معلم به 
فرزانگان« با 550 میلیارد ریال اعتبار

450هزار نفر در 52 
محله حاشیه نشین 

اصفهان سکونت دارند

 اجرای طرح انتقال 
آب بهشت آباد ، 

انتظار قانونی است

88 دستگاه استخراج 
 ارز دیجیتال در

 اصفهان کشف شد

   این بهترین 
چهره سرمربی 
پرسپولیس 
است!

3 52
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

سه شنبه 20  دی  1401
17 جمادی الثانی  1444

10  ژانویه  2023
 شماره 3720    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 چالش مدفن مجهول

 یک مقام مسئول در بنیاد علمی و فرهنگی 
بوعلی سینا، اصفهانی ها را به توطئه برای 

ربایش یک میراث معتبر متهم کرد!

اصفهان 

همدان

؟

4



سه شنبه 20  دی  1401 /  17  جمادی الثانی  1444  /  10  ژانویه   2023 / شماره 3720 

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد:

کشف بیش از 4۸۵ کیلوگرم هروئین و مرفین در اردستان
فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان گفت: پلیس در عملیات اخیر  در اردستان موفق به کشف مقدار 
۴۸۵ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و مرفین شــد.مصطفی صادق زاده در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ذوالفقار و کنترل محورهای مواصالتی شهرستان و به منظور پیشگیری 
از قاچاق انواع مواد مخدر، ماموران مبارزه با مواد مخدر و یگان انتظامی شهرستان اردستان با همکاری 
ماموران اداره عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان و نیروهای فراجای شهرستان نایین در 
محل های تعیین شده مستقر شدند.وی با اشاره به اجرای عملیاتی پلیسی افزود: ماموران موفق به توقف 
دو دستگاه خودرو حامل مواد مخدر و مراقب کننده شدند که در بازرسی از یکی از خودروها مقدار ۴۸۵ کیلو 
و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و مرفین کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اردستان، تصریح 
کرد: متهمان در زمان توقف خودروها با استفاده از تاریکی شب از محل متواری و در سطح معابر شهری 
اردستان باعث رعب و وحشت عمومی شدند که با حضور حداکثری نیروهای فراجای شهرستان و پس 
از طی مسافت طوالنی توقف خودرو میسر نشد که ماموران به ناچار و با رعایت قانون به کارگیری سالح در 
خیابان دانشگاه آزاد اقدام به تیر اندازی هوایی و سپس الستیک خودرو شدند.صادق زاده افزود: پس از 

توقف خودروها هر سه نفر قاچاقچی دستگیر و به یگان انتظامی شهرستان منتقل شدند.
 

متالشی شدن باند سارقان کابل های مخابراتی در کاشان
ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کاشــان باند ســارقان ســیم و کابل های مخابراتی را 
شناسایی و متالشی کردند.فرمانده انتظامی کاشان گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم و 
کابل های مخابراتی درسطح شهر کاشان، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان رد پای یک باند ۳ 
نفره از سارقان را به دست آوردند و این افراد را حین خروج از شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: متهمان در تحقیقات انجام شده به ۲۳ فقره سرقت از سیم و کابل های 
مخابراتی اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 

جزییات کشف محموله خوراکی قاچاق در شهرضا
فرمانده انتظامی شهرســتان شهرضا از کشــف محموله خوراکی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در 
عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.سرهنگ سهراب قرقانی گفت: ماموران مستقر در 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز 
حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی این خودرو را متوقف 
کردند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از این کامیون ۱۱ هزار و ۲۸۰ 
عددکاپوچینو و هزار و ۵۶۰ عدد نوشیدنی ویتامین c خارجی قاچاق، کشف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان شهرضا با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش محموله قاچاق مشکوفه را ۲ میلیارد ریال 

برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.
 

کشف بیش از 4۸۵ کیلوگرم موادمخدر در اردستان
بیش از ۴۸۵ کیلوگرم موادمخدر در اردســتان کشــف و سه قاچاقچی دستگیر شــدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان اردســتان گفت: در اجرای طرح ذوالفقار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و 
یگان انتظامی شهرستان اردستان موفق به توقیف دو دستگاه خودرو حامل مواد مخدر شدند که در 
بازرسی از یکی از خودرو ها مقدار ۴۸۵ کیلو و ۴۰۰ گرم موادمخدر از نوع هروئین و مرفین کشف شد.

سرهنگ مصطفی صادق زاده با بیان اینکه متهمان در زمان توقف خودرو ها با استفاده از تاریکی شب 
از محل متواری و در معابر شهری اردستان موجب وحشت عمومی شدند، افزود: ماموران در مدت 

کوتاهی هر سه متهم را دستگیر و هر دو خودرو توقیف شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

۴۵۰هزار نفر در ۵۲ محله حاشیه نشین اصفهان سکونت دارند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به وجود ۳۷۸۳ هکتار 
سکونتگاه  غیررسمی و حاشیه ای در شهرهای استان، از اجرای پروژه های 
مختلف برای توانمندســازی این بافت ها خبرداد.علیرضا قاری قرآن با 
بیان اینکه حدود ۱۴ هزار هکتار از اراضی شــهری استان اصفهان در زمره 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اســت، اظهار داشت: هشت هزار و 
۱۰۰ هکتار از این پهنه ها به بافت فرســوده میانی، سه هزار و ۷۸۳ هکتار 
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای و دو هزار و ۲۰۰ هکتار به بافت های 
تاریخی شناسایی شــده اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه این میزان 
بیش از ۱۰ درصد کل بافت های فرســوده و ناکارآمد کشور است، افزود: 
در اســتان اصفهان بافت های حاشیه ای و ســکونتگاه های غیررسمی 
دربرگیرنده ۵۲ محله بــا جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر اســت.مدیرکل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص مجموعه اقدامات صورت 
گرفته برای بازآفرینی شــهری محالت هدف استان، گفت: این اداره کل 
در راستای ضرورت ساماندهی و توانمندســازی بافت های حاشیه ای و 
سکونتگاه های غیر رسمی استان نسبت به احداث پایگاه سالمت پروین 
اعتصامی در محله جوی آباد و سالن اجتماعات آموزش بهداشت عمومی 
در محله قرطمان شهرستان خمینی شهر اقدام و مجموعه های یاد شده 
را برای بهره برداری الزم به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان واگذار 
کرده است.قاری قرآن افزود: عالوه بر این با تالش های انجام شده، احداث 

دو سرای محله در سکونتگاه های غیررسمی محالت جوی آباد و وازیچه 
خمینی شهر در دست اقدام است که تا کنون مرحله سفت کاری آن به پایان 
رسیده است.وی، مشارکت در احداث سالن ورزشی رستم در محله ارزنان 
زینبیه به میزان ۱۲ هزار میلیون ریال، مشارکت در ساخت سالن ورزشی 
)زورخانه( محمود آباد اصفهان، احداث سالن ورزشی جهان پهلوان تختی 
در محله قشقایی شهرستان شهرضا، روشنایی وآسفالت معابر محالت 
حاشیه نشین زینبیه و دارک، ارزنان، حصه شمالی و جنوبی شهرستان 
اصفهان، محالت قشقایی، خمینی آباد و طالقانی شهرضا و محالت جوی 
آباد، وازیچه و قرطمان خمینی شهر را از دیگر اقدامات برشمرد.مدیرکل راه 
و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: عملیات آسفالت ریزی به میزان 
تقریبی ۱۴ هزار تن و نصب دو هزار و ۹۱۳ پایه چراغ و المپ ال ای دی با 
همکاری شرکت توزیع برق شهرســتان های فوق اجرا شده است.قاری 
قرآن افزود: از جمله اقداماتی که در جهت ســاماندهی ســکونتگاه های 
غیررسمی در استان اصفهان انجام شده می توان به واگذاری یک قطعه 
زمین به شهرداری خمینی شهر جهت احداث پاسگاه نیروی انتظامی در 
محله جوی آباد، پیگیری اخذ مجوز کمیســیون ماده پنج بمنظور تغییر 
کاربری زمین کشاورزی واقع در میدان جوان منطقه حصه و ابتدای جاده 
جلوان )عاشق اصفهانی( جهت احداث اورژانس اجتماعی، اتمام مرحله 
سفت کاری مدرســه در محله یحیی آباد آران و بیدگل، احداث پروژه های 

مشارکتی فرهنگســرا و مدرسه ۹ کالســه در محله صالح آباد شهرستان 
نجف آباد اشاره کرد.وی اضافه کرد: این احداث دو پروژه مجتمع فرهنگی، 
ورزشی و احداث پارک محلی در محله کارگر کاشان، احداث مرکز آموزشی، 
ورزشی و بازارچه صنایع دستی در محله چاوشی شهرضا، آسفالت معابر 
و خیابان های محله کوشک )قلعه( سمیرم، احداث خانه کشتی و چمن 
مصنوعی در محله جوی آباد خمینی شــهر از دیگر پروژه های مشارکتی 
در دســت اقدام ایــن اداره کل در محالت هدف بافت های حاشــیه ای 
وسکونتگاه های غیر رسمی شهرســتان های استان اصفهان با همکاری 
شهرداری های مربوطه اســت.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات موضوع محرومیت زدایی از مناطق کم 
برخوردار، این اداره کل برای سال جاری تعداد ۲۳ پروژه برای بافت های 
حاشیه ای و سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای استان به مبلغ ۵۰ میلیارد 
تومان تعریف و پیش بینی کرده اســت.قاری قرآن تصریح کرد: چشم 
اندازها، راهبردها و راهکارهای رفع مشــکالت بافت های حاشــیه ای و 
سکونتگاه های غیر رسمی در دستور کار این اداره کل قرار دارد که در صورت 
اتخاذ تدابیر الزم برای ابالغ تخصیــص ۱۰۰ درصدی اعتبارات پیش بینی 
شده و همچنین در صورت وجود نقدینگی به میزان اعتبارات تامین شده، 
طرح ها وبرنامه های ساماندهی و توانمندســازی بافت های حاشیه ای 

وسکونتگاه های غیر رسمی اجرایی و عملیاتی می شود.

رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان دهاقان 
با بیــان اینکه در حــال حاضر تخصیــص پروژه به 
تعداد ۱۰۸ واحد برای متقاضیان انجام شده، اذعان 
داشت:  با توجه به در حال ساخت بودن این واحدها 
پیشــرفت فیزیکی تا مرحله ســفت کاری حدود 
۹۷ درصد اســت.کریم طیاری، رییــس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان دهاقان در خصوص آخرین 
وضعیت طرح نهضت ملی مســکن این شهرستان 
اظهار داشت: جمعا بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر در طرح 
نهضت ملی مسکن برای شهرستان دهاقان ثبت نام 
کردند که استعالمات الزم در این خصوص به عمل 
آمده است.وی با بیان اینکه رسیدگی به درخواست 
های متقاضیان و بررســی اعتراض آنان به فرم ج 
قرمز در این اداره انجام می شــود، افزود: با هدف 

تسهیل و تســریع در خدمت رسانی و کاهش زمان 
انتظار پاسخ دهی به متقاضیان این طرح و مطابق 
با برنامه ریزی که در اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان انجام پذیرفت، دسترســی های الزم برای 
ســامانه های مرتبط در شهرستان اخذ شد.رییس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان دهاقان ادامه داد: 
براین اساس تا کنون برای بیش از یکهزار متقاضی 
بررسی های الزم و اقدامات مقتضی انجام پذیرفته 
اســت.وی با بیان اینکه در حــال حاضر تخصیص 
پروژه به تعــداد ۱۰۸ واحد بــرای متقاضیان انجام 
شــده ،اذعان داشــت:  با توجه به در حال ساخت 
بودن این واحدها پیشرفت فیزیکی تا مرحله سفت 
کاری حدود ۹۷ درصد است.  طیاری با اشاره به آزاد 
ســازی بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 

مرتبط با طرح نهضت ملی مســکن این شهرستان 
گفت: در راستای سرعت بخشی به اجرای این طرح 
و رفع موانع موجود، بازدید از روند اجرایی به صورت 
مستمر انجام می شود.  وی بیان داشت: در راستای 
تامین زمین طرح نهضت ملی مســکن شهرستان 
دهاقان، پیش بینی و مــکان یابی اراضی مورد نیاز 
به میزان ۳۰۶ هزار متر مربع انجام و ضمن پیگیری 
و الحاق این اراضی به محدوده، اراضی فوق به بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی جهت اقدامات بعدی تحویل 

داده شد.

 رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان دهاقان:

10۸ واحد از طرح نهضت ملی مسکن شهرستان دهاقان در 
مرحله سفت کاری قرار دارد

در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با مسئولین شهرستان تیران و کرون مطرح شد:

ضرورت بازنگری طرح جامع شهر تیران
نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با مسئولین شهرستان تیران و کرون در نشســت مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
مسئولین شهرستان تیران و کرون ضمن بررسی و رفع موانع طرح های حوزه راه و شهرسازی این شهرستان در راستای بازنگری طرح جامع شهر تیران تصمیم 
گیری شد.علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان به همراه معاونین و رؤســای ذی ربط این اداره کل، به منظور پیگیری طرح های راه و 
شهرسازی تیران و کرون با امام جمعه این شهرستان،  فرماندار، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر و شهرداران شهرستان تیران و کرون دیدار کرد.  طی این 
جلسه که به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد، طرح های عمرانی و اجرایی  حوزه راه و شهرسازی این شهرستان و روند اعتباری طرح های 
در دست اجرا مورد بررسی قرارگرفت و جهت رفع موانع، راهکارهایی ارائه شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، هدف از این نشست مشترک را تعامل و 
همکاری به منظور بررسی مشکالت حوزه راه و شهرسازی این شهرستان عنوان کرد و گفت: شهرستان تیران و کرون ظرفیت های ویژه ای برای ایجاد توسعه پایدار 
دارد که مستلزم برنامه ریزی دقیق و همکاری همه نهادهای ذی ربط اســت.وی، یکی از مهم ترین برنامه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جهت 
خدمت رسانی بهتر به مردم را تعامل مناسب با شهرداری ها عنوان کرد و در خصوص سهم ۱۰ درصد شهرداری ها از زمین های مربوطه، تغییر کاربری اراضی و دیگر 

مباحث مرتبط رهنمودهای الزم را ارائه داد.

خبر روز

طی ۹ ماه گذشته انجام شد؛

افزایش ۵0 درصدی پرداخت زکات در شهرستان کاشان
طی ۹ ماه گذشته پرداخت زکات در شهرستان کاشان ۵۰ درصد افزایش داشته است.رییس ستاد 
زکات کاشان در نشست شورای زکات با اشاره به اینکه در ۹ ماه گذشته ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
زکات جمع آوری شــد، گفت: یکی از اقدامات بســیار خوبی که در این حوزه و برای ماندگار شدن 
طرح زکات مســتحبی صورت می پذیرد، پالک کوبی درختان در قالب طرح شــجره طیبه است.

حجت االسالم مجید سهراب زاده افزود: در اجرای این طرح که در قالب زکات مستحبی است تاکنون 
۷۰۰ اصله درخت میوه را باغداران کاشانی برای اهدای میوه های آن به نیازمندان این بخش پالک 
گذاری کرده اند.وی با بیان اینکه در چهار بخش و ۴۸ روستای این شهرستان ستاد شورای زکات 
تشکیل شده است، گفت: هدف از شکل گیری این شورا احیای زکات به عنوان واجب فراموش شده 
و شناسایی مودیان زکات و ساماندهی آنان اســت.رییس کمیته امداد کاشان گفت: تعامل موثر 
و ســازنده امامان جمعه، روحانیان، فرمانداری، حوزه های علمیه و مبلغان دینی و همت و تالش 

شورای زکات کاشان می تواند در افزایش میزان جمع آوری زکات بسیار تاثیرگذار باشد.
 

سنتی ترین اقدامات در قنوات کاشان صورت می پذیرد
رییس اداره جهاد کشــاورزی کاشــان ضمن تاکید بر لزوم بهره مندی علمی از قنوات منطقه گفت: 
سنتی ترین اقدامات در قنوات کاشــان صورت می پذیرد.رضا مظلومی ضمن اشاره به پتانسیل های 
باالی شرکت های دانش بنیان در شهرستان کاشان اظهار داشت: ۷۰۰ رشته در کاشان وجود دارد که 
رتبه نخست استان اصفهان را داریم؛ اما متاسفانه سنتی ترین اقدامات در قنوات صورت می پذیرد.وی 
با بیان اینکه در حفظ قنوات همگان وظیفه دارند، افزود: قنات هایی با سنین باال و باتجربه وجود دارد 
و الزم است با استفاده از تجربه افرادی در زمینه علمی سازی استفاده از قنوات در شهرستان کاشان 
اســتفاده حداکثری از این ظرفیت صورت پذیرد.رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کاشان در حوزه گل محمدی ظرفیت بسیار باالیی دارد، ابراز 
داشت: گل محمدی در منطقه کاشان بیش از ۳۰۰ سال سابقه دارد و باید هدفمند از آن استفاده کرد.وی 
با بیان اینکه نبود خودرو حمل و نقل محصوالت کشاورزی در کاشان نیز یکی دیگر از دغدغه های حوزه 
کشاورزی کاشان است، گفت: ما مشکالتی در زمینه حمل و نقل مواد غذایی از جمله گل مجمدی، مرغ 
و ...در کاشان داریم به نحوی که عالوه بر ضایعات باال هزینه های زیادی نیز را تحمیل می کند.مظلومی 
ضمن اشاره به هزینه باالی ۳۰ درصدی ضایعات محصوالت کشاورزی تصریح کرد: یکی از ایرادات 
بزرگ نبود ساماندهی کسب و کارهای دارای ایده است و پیشنهاد می شود این حوزه ساماندهی شود و 
یکی از این حوزه ها در زمینه زالو و حلزون است و کسی در این زمینه پاسخگو نیست در حالی که ایجاد 

ارزش افزوده در حوزه کشاورزی باعث توانمندسازی این حوزه می شود.

مشکالت منطقه یحیی آباد شهرستان آران و بیدگل در 
دریافت خدمات

منطقه یحیی آباد شهرستان آران و بیدگل در سنوات گذشته خدماتی دریافت نکرده و یکی از دالیل 
آن حاکمیت قوانین چندگانه در آن منطقه اســت.فرماندار شهرســتان آران وبیدگل گفت: بخشی 
از اراضی منطقه یحیی آباد جزو اراضی کشــاورزی، بخشــی اراضی ملی و بخش دیگری مشمول 
ممنوعیت ساخت و ساز شهرداری است. علی اکبررضایی همچنین 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 است و شبکه بهداشت آران و بیدگل نیز خدمات بهداشتی را از طریق خانه بهداشت 

به ساکنان در منطقه یحیی آباد ارائه می کند.

اخبار

فرماندار فریدن:

افزایش تعرفه گاز در فریدن 
منطقی نیست

فرماندار فریدن گفت: با توجه به اینکه فریدن 
جزو مناطق سردســیر محســوب می شود 
تعیین قیمت تعرفــه گاز بر اســاس اقلیم 
فریدن انجام شده اســت، اما اگر افزایش 
قیمت روی قبض های گاز شهروندان اعمال 
شــود، منطقی نیســت.عزیزا... عباسی در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: تعرفه گاز در 
مناطق سردسیر بر اساس اقلیم بندی تعیین 
می شود و در شهرستان فریدن این مهم انجام 
شده است. مانند خوزســتان که تعرفه برق 
بر اساس اقلیم آن اســتان تعیین می شود 
تعرفه گاز در مناطق ســردی همچون فریدن 
بر اســاس اقلیم این ناحیه تعیین می شود 
و شهرســتان فریدن در اقلیم یک، قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۵ شهرســتان غرب استان 
اصفهان جزو اقلیــم یک هســتند، افزود: 
منتها هیئت وزیران بخشــنامه ای را فرستاد 
که از آبان ماه امســال بر اســاس پله های 
مختلف مصرف گاز تقسیم بندی شده است. 
تا پله سوم یک مصرفی دارد و از پله سوم تا 
پله ۱۲ به یک شــکل عمل می شــود و از پله 
۱۲ به بعد مصــرف، غیرمتعارف محســوب 
می شــود.  فرمانــدار فریدن با بیــان اینکه 
۵ درصد شــهروندان مصارف غیــر متعارف 
گاز داشــته اند، گفت: این مقدار مصرف گاز 
طبیعی است چراکه تا اوایل اردیبهشت هوا در 
شهرستان فریدن سرد است. تعیین قیمت 
تعرفه گاز بر اساس اقلیم فریدن انجام شده، 
اما اگر افزایش قیمــت روی قبض های گاز 
شهروندان اعمال شود منطقی نیست چراکه 
جزو مناطق کم برخوردار و محروم هستیم. 
شغل بیشتر مردم این ناحیه کشاورزی است 
و خشکســالی مستمر سبب شــده شرایط 
کشاورزی خوب نباشد و دست مردم از این 
نظر خالی است. بنابراین هزینه های مصرفی 
گاز باید تعدیل شود تا این افزایش قیمت را 
در منطقه کم برخوردار فریدن شاهد نباشیم.

برای حل این مشــکل مکاتباتی با استاندار 
اصفهان انجام خواهیم داد. 

 احداث دو سرای محله در سکونتگاه های غیررسمی 
محالت جوی آباد و وازیچه خمینی شهر در دست 
اقدام است که تا کنون مرحله سفت کاری آن به پایان 

رسیده است

با مسئولان

استان

معاون وزیر علوم:

پارک علم و فناوری کاشان امکان تبدیل دانش به رفاه اجتماعی را دارد

معاون فناوری و نــوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری گفت: با توجه 
به ظرفیت های خوب از جملــه  فرش،صنایع و گیاهان دارویی و گالب در 
منطقه ،پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، امکان نقش آفرینی در تبدیل 

ایده به محصول و دانش به رفاه اجتماعی را دارد.
به گزارش ایرنا؛ دکتر علی خیرالدین در حاشــیه مراسم افتتاح و رونمایی 
از استقالل پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان افزود: با تفاهمی که بین 
دانشگاه کاشان و شــهرک علمی و فناوری اصفهان در سال جاری انجام 
شد،پارک علم و فناوری کاشان مستقل شد و در شورای گسترش وزارت 
علوم تحقیقات و فنــاوری به تصویب رســید و این ســیزدهمین پارک 
دانشگاهی است که به زیست بوم فناوری و نوآوری کشور اضافه می شود.

وی اظهار کرد:پارک های علم و فناوری در دانشــگاه مســتقر شده و می 
توانند نقش موثری برای فعالیت های اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
در حوزه فناوری ایجاد کنند و ما برای تعامل بین پارک و دانشــگاه برنامه 

های خوبی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش بینی کرده ایم.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: دستیار 
فناوری از طرح هایی است که برای تعامل بین دانشگاه و پارک های علم 
و فناوری پیش بینی شده و طبق این طرح دانشجویان به مدت ۶ ماه می 
توانند وارد هسته های فناور و پارک های علم و فناوری شده و پارک علم 

و فناوری کاشان هم امکان انجام این طرح را دارد.دکتر خیرالدین گفت: 
در راستای اجرای طرح دســتیار فناوری به دانشجویان مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشــد ۲ میلیون تومان و در مقطع دکتری سه میلیون تومان 

دستمزد پرداخت می شود.
وی افزود: همچنین نخستین رویداد علمی تانا )توسعه  و ارتقای زیست 
بوم نوآوری استان ( در کاشان در حال برگزاری است و پارک علم وفناوری 

کاشان این رویداد را با ظرفیت خوب اجرا کرده است.
وی اظهار کرد: اجرای طرح ترویج کارآفرینی را در پارک های علم وفناوری 
داریم که طبق این طرح،در مرحله نخست ۳۰ هزار دانشجو زیر پوشش قرار 
می گیرند و دانشگاه برای این افراد مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته 
است.نخســتین رویداد علمی تانا )توســعه  و ارتقای زیست بوم نوآوری 
استان ( با حضور یکصد شرکت فناور و دانش بنیان ۹ تا ۱۳ دی ماه در محل 

پارک علم و فناوری کاشان برگزار شد.
پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در ســال ۱۳۹۷ با مشارکت شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد و حدود یک سال است 

که مستقل شده است.
شهرســتان کاشــان با جمعیت افزون بــر ۳۶۴ هزار نفــر در فاصله ۲۰۰ 

کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

استاناخبار کو�تاه
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برگزاری آیین سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی در دولت آباد برخوار

آیین سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در برخوار و وداع با شهید گمنام در دولت آباد 
برگزار شد.مهدی منصوری از رزمندگان دفاع مقدس و از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در این آیین 
گفت: سردار سلیمانی فردی با اخالص و بی ادعا بود و برای همین در همه دل ها جا دارد و سردار دل هاست.

وی با بیان خاطره ای گفت: شهید سردار سیمانی از زمانی که در لشکر ۴۱ ثارا... کرمان بود به دنبال شهادت 
بود و شهادت او پس از سال ها خدمت و تالش در راه اسالم و قرآن و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در دهه فاطمیه و به دست شقی ترین افراد یعنی جنایتکاران استکبار جهانی رقم خورد.در این آیین محفل 

انس با قرآن کریم و روایتگری از خاطرات شهدا و عزاداری حضرت زهرا )س( برگزار شد.

تدوین طرح مطالعاتی جامع بازار سرپوشیده شهرضا
طرح مطالعاتی جامع بازار سرپوشیده شهرضا تدوین شده و منتظر تایید اداره میراث فرهنگی است.

شهردار شهرضا در جلسه ستاد بازآفرینی شــهری گفت: ۶ میلیارد ریال اعتبار دولتی به مرمت بازار 
اختصاص یافته بود که به طور کامل جذب و هزینه شد.حبیب قاســمی افزود: ۲۱ میلیارد اعتبار نیز 
شورای شهر برای ادامه مرمت راســته آهنگران بازار اختصاص داده است.بازارقدیمی و سرپوشیده 
شهرضا با مساحت ۱۰ هکتار، ۶۱۲ پالک مغازه ثبت شده، ۱۰ راسته، ۵ ورودی اصلی، ۶ ورودی فرعی، 
۷ تیمچه و ۵ کاروانسرا دارد.تاریخچه ســاخت بازار را به همان دوره بنای مسجد جامع که مربوط به 

زمان سلجوقیان است، نسبت می دهند.
 

با بیش از ۷۸ میلیارد ریال هزینه انجام شد؛

اجرای دو طرح اصالح و بهسازی شبکه برق در اردستان
دو طرح اصالح و بهسازی شــبکه برق با بیش از ۷۸ میلیارد ریال هزینه در اردستان اجرا شد.مدیر 
امور برق شهرستان اردســتان گفت: با هدف جلوگیری از سرقت شبکه های سیمی، افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و رفع ضعف ولتاژ مشــترکان در انتهای خط در سه مرحله ۸۰ 
کیلومتر از شبکه های برق شهرســتان با بیش از ۷۶ میلیارد ریال هزینه از سیم به کابل تبدیل شده 
است.وی به ابالغ طرح بهارستان برای بهسازی شبکه فرسوده بافت روستا ها به صورت جهادی اشاره 
کرد و افزود: ۱۷ روستا در شهرستان اردســتان مشــمول این طرح قرار گرفته اند که در حال حاضر 
بهسازی ۲۰۰ متر از شبکه فرسوده روستای بیدشک اردســتان همراه با تعویض ترانس با بیش از ۲ 

میلیارد ریال هزینه به پایان رسیده است.
 

 آغاز مرمت قدیمی ترین حمام تاریخی روستای یزدل 
آران و بیدگل

احیا و مرمت قدیمی ترین حمام تاریخی روســتای یزدل آران و بیدگل آغاز شد.رییس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی وگردشــگری آران وبیدگل گفت: ســاخت این حمام باقدمت ۵۰۰ سال به 
عصرصفویه بازمی گردد و تا دهه پنجاه از آن اســتفاده و بعد از آن به عنوان زورخانه ازآن اســتفاده 
می شده است.مهدی مشــهدی با بیان اینکه احیاو مرمت این حمام باهزینه اولیه یک میلیاردریال 
آغازشــده، افزود: پیش بینی می شــود برای تکمیل و بهره برداری از این اثر، بیســت میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است.وی گفت: کار آوار برداری قسمت ســربینه حمام به پایان رسیده و کار نقشه برداری 
آن آغازشده است که بعد ازآن احیا و مرمت گرمخانه این حمام در دستور کار قرار می گیرد.روستای 
یزدل باسه هزارنفرجمعیت درغربی ترین نقطه شهرستان آران وبیدگل ودرفاصله ۱۲ کیلومتری مرکز 

شهرآران وبیدگل قراردارد.

 الیروبی ۵ هزار متر از کانال های انتقال آب تیران
شهردار تیران از الیروبی کانال انتقال آب محدوده این شهر به طول پنج هزار متر خبر داد.

حسن حجتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به گذر انتقال آب کشاورزی از شهر تیران، اظهار 
کرد: الیروبی این رودها به منظور رفع موانع پیش رو و جلوگیری از آب گرفتگی انجام می شود.

وی افزود: این اقدام به زیبایی شهر، انتقال ســریع تر و جلوگیری از گرفتگی آب در فصل زمستان 
کمک می کند.

شهردار تیران با بیان اینکه این کانال های انتقال آب توسط شرکت آب منطقه ای مدیریت می شود، 
خاطرنشان کرد: گذر این کانال ها در مناطق شــهری نیازمند رعایت حریم است و اصالح اطراف آن 
توسط مدیریت شهری به منظور زیباسازی محله های شهر انجام می شود.حجتی ادامه داد: طول 
کانال های انتقال آب کشاورزی در حریم شهر تیران به پنج هزار متر می رسد و همه مسیر در حریم 
شهر الیروبی می شود.وی تاکید کرد: بازگشایی و اصالح مسیرهای انتقال و کانال دفع آب سطحی 
در سطح شهر در آستانه فصل زمستان انجام شد تا شاهد گرفتگی آب و یخ زدگی در معابر اصلی شهر 
نباشیم.شــهردار تیران با بیان اینکه انتقال کانال های آب کشاورزی و لوله گاز و نفت از مناطق شهر 
انجام شده است، تصریح کرد: رعایت حریم کانال ها و لوله ها بر اساس قوانین الزم است که منجر به 
تحمیل هزینه هایی به شهرداری به منظور اجرای پروژه های عمرانی می شود.حجتی گفت: به منظور 
حفظ حریم لوله ها و کانال ها، اجرای بعضی از پروژه های عمرانی با تاخیر همراه است و هزینه های 
زیادی را برای حفظ ایمنی در بردارد، در این میان نهادهای متولی کمترین همکاری را با شهرداری 
در راستای پرداخت هزینه ها دارند.وی همکاری وزارت نفت و نیرو در این خصوص را مهم دانست 
و افزود: همکاری این دو وزارتخانه در ایمن سازی و اجرای پروژه ها الزم است تا هزینه های ناشی از 

رعایت حریم و جابه جایی طرح های عمرانی کاهش یابد.
 

شهردار مطرح کرد:

ضرورت اعزام دستگاه های برف روبی به بویین میاندشت
شهردار بویین میاندشت گفت: با توجه به حجم بارش برف در شــهر بویین میاندشت و سرد بودن 
منطقه انتظار می رود در مواقع بحران از ظرفیت مناطق گرمسیر استان که بارندگی به صورت برف و 
کوالک نیست، استفاده و ماشین آالت برف روبی این شهرستان ها به بویین میاندشت ارسال شود.

سیداحمد عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اقدامات شهرداری بویین میاندشت در 
فصل سرد سال، اظهار کرد: به منظور برف روبی و یخ زدایی معابر سطح شهر برنامه ریزی الزم برای 
آمادگی و خدمات رسانی مطلوب انجام شده است.وی افزود: عملیات برف روبی و یخ زدایی معابر 
و خیابان های سطح شهر با استفاده از پنج دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، دو دستگاه کامیون با 

تیغه برف روب و یک دستگاه تراکتور انجام می شود.
شهردار بویین میاندشت با اشاره به استفاده از ۲۵۰ تن مخلوط شن و نمک برای یخ زدایی معابر و 
خیابان های اصلی شهر در زمان بارش های اخیر برف، خاطرنشان کرد: نیروهای خدماتی و کارکنان 
شهرداری با برنامه از پیش تعیین شده طی ۷۲ ساعت تمام معابر و خیابان های اصلی را برف روبی 
کردند.عبدالهی اضافه کرد: با توجه به برودت هوا و یخبندان معابر با تدبیر ســتاد مدیریت بحران 
شهرستان از ترددهای غیرضروری جلوگیری شد و بازگشایی مسیر بیمارستان، اورژانس، مدارس 
و دستگاه های خدمات رسان در اولویت قرار گرفت.وی گفت: استفاده نکردن از زنجیر چرخ، ریختن 
برف پس از پارو کردن پشــت بام ها و داخل منازل به کوچه ها و معابر شــهر و حجم باالی تماس 
شهروندان هنگام خدمات رسانی مجموعه شهرداری، عملیات برف روبی را دو چندان دشوار می کند.

شهردار بویین میاندشت ضمن قدردانی از همکاری دستگاه های خدمات رسان در عملیات برف روبی، 
افزود: با توجه به حجم بارش برف در شهر بویین میاندشت و ســرد بودن منطقه انتظار می رود در 
مواقع بحران از ظرفیت مناطق گرمسیر استان که بارندگی به صورت برف و کوالک نیست، استفاده 

و ماشین آالت برف روبی این شهرستان ها به بویین میاندشت ارسال شود.

سوژه روز

مدیرعامل انجمن حامیان 
محیط زیست ابوزیدآباد:

تخریب طرح پژوهشی اکتشاف 
نفت در پناهگاه حیات وحش 

یخاب گسترده است
مدیرعامــل انجمــن حامیان محیط زیســت 
ابوزیدآبــاد آران و بیــدگل گفــت: تخرب طرح 
پژوهشی- تحقیقاتی اکتشــاف نفت و گاز در 
پناهگاه حیات وحش یخاب و زیستگاه  گونه های 

کم نظیر آن، گسترده است.
مسیب صدری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به اینکه طرح اکتشــاف نفت و گاز در شهرستان 
آران و بیــدگل از مدتی پیش آغاز شــده، اظهار 
داشــت: به تازگی این عملیــات در ضلع غربی 
پناهگاه حیات وحش یخاب در حال انجام است 
در حالی که بنا به ابالغیه آبان ماه امسال سازمان 
حفاظت محیط زیســت مقرر بوده این عملیات 

خارج از پناهگاه حیات وحش باشد.
وی که به تازگی به همراه کارشناســان موسسه 
تحقیقاتــی خزندگان ایــران و دیگــر حامیان 
محیط زیســت آران و بیدگل از وضعیت منطقه 
بازدید کرده اســت، افزود: باید توجه داشت که 
طرح جدید وزارت نفــت در این منطقه ماهیت 
مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی و از همه مهم تر 
اکتشافی دارد و براساس مشــاهدات میدانی 
ما تخریب گســترده ای در زیســتگاه گونه های 
شــاخصی چون جبیر، گربه شــنی و خزندگان 
کم نظیر و ارزشــمند برجا گذاشته و بازدید اخیر 
مسئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 

نیز جهت جلوگیری از روند تخریبی بوده است.
مدیرعامــل انجمــن حامیان محیط زیســت 
ابوزیدآباد آران و بیدگل ابراز داشــت: تخریب ها 
شامل حفاری های گسترده، کابل کشی های چند 
ده کیلومتری در عمق نــوار ریگبلند، ایجاد ده ها 
مسیر دسترسی طوالنی و عریض در منطقه و رها 
کردن حجم قابل توجهی پسماند تجزیه ناپذیر، 
مشهود است.صدری درخصوص فاصله محدوده 
اکتشاف تا زون های حساس زیستگاهی یخاب، 
خاطرنشان کرد: عملیات اکتشافی وزارت نفت 
در عمق زدن حساس زیســتگاهی نوار ریگبلند 
قرار دارد که هم به لحاظ منابع آبی و نیز پوشش 

گیاهی و جانوری ارزشمند است.

  با مسئولان

آگهی دعوت   مجمع عمومی 

شرکت پتروپویش ماهان جی)سهامی خاص(

رییس اداره میراث فرهنگی لنجان:

قنات سنگی کهن باغبادران ثبت ملی شد 
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرســتان لنجان گفت: پیرو ثبت قنات تاریخی منحصر به فرد کهروم به شماره ۳۳۷۷۷ در فهرست 
آثار ملی ایران و ابالغ لوحه ثبتی آن به استاندار اصفهان، رونمایی از تابلو ثبتی این قنات تاریخی با حضور مسئوالن استان اصفهان و شهرستان لنجان انجام شد.

احمد فتحی اظهار کرد: در جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش باغبادران شهرستان لنجان که به مناسبت ثبت این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران برگزار شد 
صاحب نظران و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی ضمن بیان ارزش های منحصر به فرد قنات تاریخی کهروم، بر لزوم حفظ و حراست این اثر ملی تاکید کردند.

وی افزود: دکتر جعفری زند به عنوان باستان شناس و کارشناس رسمی دادگستری، ضمن ارائه مستندات به دست آمده در بررسی قنات تاریخی کهروم محتمل 
دانستند که قدمت این قنات به حکومت آل بویه در ایران بازگشته و لزوم بررسی ها و کاوش های دقیق تر در خصوص این قنات را ضروری دانستند.رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان، گفت: این باستان شناس احداث قنات تاریخی کهروم در بستر سنگی را یکی دیگر از ویژگی های 
خاص این قنات برشمرده و این موضوع را قابل مقایسه با قنات های نادر سنگی ایران دانســتند.فتحی ادامه داد: خدامراد جوادی، فعال مردمی و پیگیر ثبت 

ملی قنات تاریخی کهروم،آمادگی خود را برای مشارکت در حفظ و مرمت این اثر تاریخی زیر نظر اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار تاریخی و طبیعی در فهرست آثار ملی ایران زمینه ساز رونق و توسعه صنعت گردشگری شهرستان لنجان و جذب سرمایه گذاران 

به این منطقه خواهد بود.

رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان اصفهان خبرداد:

ویالیی سازی در مسکن 
ملی محمدآباد 

رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان 
اصفهان از قرعه کشی و تحویل زمین به ۸۰ 
نفر از متقاضیان ساخت واحد های ویالیی 
در طرح نهضت ملی مســکن محمدآباد 

خبر داد.
محمدهادی فرازبخت، رییس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان اصفهان اظهار کرد: 
از آغاز ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، 
یکی از دغدغه های مردم شهر محمدآباد 
تمایل نداشتن به آپارتمان نشینی بود که 
پس از اخذ دســتور وزیر راه و شهرسازی 
این امکان فراهم شد در هر شهر به فراخور 
فرهنگ، اقلیم و نیاز آن شهر برای ساخت 

واحد ها اقدام شود.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت فرهنگی 
و جغرافیایی، شــرایط اقلیمــی و وضع 
تامین زمین تصمیم گرفته شد واحد های 
مسکن ملی در شهر محمدآباد به صورت 

ویالیی و انفرادی ساخته شود.
 رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان 
اصفهــان گفــت: در طرح نهضــت ملی 
مسکن شهر محمدآباد، ۷۱۳ نفر متقاضی 
بهره مندی از مزایای این طرح بودند که از 
این تعداد ۵۳۵ نفر حائز شــرایط اولیه و 

۳۲۳ نفر تایید نهایی شدند.
فرازبخت با اشــاره به اینکــه تاکنون ۱۶۱ 
نفــر از متقاضیان اقــدام بــه واریز وجه 
کرده اند، گفت: با توجه به اراضی موجود 
برای واگذاری انفرادی زمیــن به ۸۰ نفر 
از متقاضیــان مطابــق با اولویــت بندی 
قرعه کشی شد و با الحاق ۱۷ هکتار اراضی 
جدید اسامی ســایر متقاضیان هم قرعه 

کشی می شود.

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ شــرکت پتروپویش ماهان جی )ســهامی خاص( به شناسه ملی 

۱۴۰۰۹۹۶۱۶۷۳ و شماره ثبت ۲۳۶۷ در اجرای مفاد ماده ۴۴ الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به 

با نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت 

به آدرس: اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان ششم پالک ۹۱ مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه 

سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. 

نوبت دوم

کارشــناس مرکز اطالع رســانی داروها و ســموم 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: تجویــز هرگونه آنتی بیوتیــک برای کودکان 
باید پس از بررســی های قطعی توســط پزشک 

انجام شود.
مهروز اشــرفی در گفت وگــو با ایســنا اظهار کرد: 
مصرف آنتی بیوتیک از هیچ عفونتی در یک کودک 
ســالم پیشــگیری نمی کند و باعث مقاوم شدن 
ارگانیسم های سیستم تنفســی و گوارشی آنها به 
این داروها می شــود.وی تصریح کرد: کودکانی که 
سرماخوردگی ویروســی با عالئمی همچون تب، 
آبریزش بینی و سرفه دارند، با مصرف آنتی بیوتیک 

درمان نمی شوند و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
باعث تحمیل عــوارض دارو به کودک شــده و اثر 

درمانی برای او ندارد .
کارشــناس مرکز اطالع رســانی داروها و سموم 
معاونت غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشان تاکید کرد: نوع آنتی بیوتیک در هر بیماری 
متفاوت بوده و الزم اســت بر حسب نوع بیماری، 
آنتی بیوتیک متناسب با آن انتخاب شود و مصرف 
خودســرانه و عدم مصرف دارو با دز متناســب با 
ســن و وزن کودک، از مشــکالت مهم در مصرف 
آنتی بیوتیک ها است.اشرفی گفت: دوره درمانی با 
داروی آنتی بیوتیک حتما باید کامل شود چون در 

غیر این صورت باکتری ها در بدن کودک باقی مانده 
و می تواند باعث بروز مجدد عالئم و طوالنی شدن 
روند بهبود بیماری شود.وی تصریح کرد: مشکالتی 
همچون  چاقی، اختالالت رفتــاری، احتمال ابتال 
به عفونت های تنفســی باکتریایی، اسهال، تهوع، 
کاهش اشتها و خرابی دندان ها، مهم ترین عوارض 
ناشی از مصرف نادرســت آنتی بیوتیک در کودکان 

است.

کارشناس مرکز اطالع رسانی داروهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مصرف آنتی بیوتیک برای کودکان باید با تجویز پزشک باشد

نوبت سوم
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معاون استاندار اصفهان:

 اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد ، انتظار قانونی است
معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: طرح انتقال آب بهشت آباد از انتظارات 
قانونی مردم اصفهان اســت و ما منتظر هســتیم که  با یک رویکرد عادالنــه و عالمانه این طرح 

اجرایی شود.
مهران زینلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه بهشــت آباد حقوقی است که ادا نشده و 
مراجع قضایی باید به آن ورود کنند، افزود: موضع اســتانداری اصفهان در رابطه با موضوع طرح 
بهشت آباد صریح و روشن است. یکی از انتظارات بحق و قانونی مردم اصفهان تامین آبی است 
که باید اتفاق می افتاد و هم اکنون سال هاست که از آن گذشته و با جبران تاخیراتش باید جبران 
شود ؛ از سوی دیگر آبی را هم از اصفهان به استانی دیگر منتقل کرده اند، این کار قبل تامین آب، 

غیرقانونی است و مسئول مستقیم آن وزارت نیرو است و باید پاسخگو باشد.
وی، اجرا نشدن طرح بهشت آباد را از کوتاهی هایی دانست که در حق اصفهان اتفاق افتاده است 
و گفت: این یک مطالبه جدی است و صدای مردم اصفهان باید شنیده شود. استانداری اصفهان 
در جلسات متعدد، مکاتبات و تریبون های رسمی بارها این مطالبه را اعالم و پیگیری کرده اما این 
از تصمیماتی است که در خارج از استان گرفته می شود.معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری 
اصفهان یاد آور شد: تمام پیگیری های طرح بهشت آباد در حال انجام و مکاتبه ای هم در این رابطه 
با سازمان حفاظت محیط زیست کشور شده است، دســتگاه های متولی فرا استانی مجوزات را 
بدهند تا این طرح که چندین سال متوقف مانده اســت، انجام شود.زینلیان گفت: اجرای طرح 
بهشت آباد چه با تونل و چه با لوله متوقف اســت و ما با تعطیلی آن بسیار مشکل داریم اما این 
موضوع که گفته می شود طرح با لوله اجرا شود مورد قبول نیست. موضع استان اصفهان این است 
که موافق اجرای هر آنچه کارشناسان فنی می گویند و تایید می کنند، هستیم.وی با اشاره به اینکه 
بحث اجرای طرح بهشت آباد با تونل و لوله از این جهت که یک پیشنهاد مشخص داده نشده، زیر 
سوال است، افزود: ما خطی را در سه قسمت خواهیم داشت، ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفته است اجرای قسمتی از طرح که در اصفهان قرار می گیرد با تونل، قسمتی به طول ۱۵ کیلومتر 
که در چهارمحال و بختیاری است حتما با لوله و وسط این محدوده اختیاری )لوله یا تونل( اجرا 
شود.معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: این گونه نظر دادن به هیچ وجه 
مورد قبول نیست و بدنه سازمان محیط زیست هم به این موضوع اذعان دارد چرا که معنی ندارد 
بخشی از طرح با لوله و بخش دیگر آن تونل باشد؛ این پیشنهاد با گفتن اینکه اجرای همه طرح با 
لوله باشد، فرقی ندارد.وی در ادامه گفت: صحبت منتقدان این است که اگر پیشنهاد اجرای طرح 
با لوله است، صریح و روشن گفته شود و این کار صورت گیرد اما اینکه مستنداتی تاکید کند طرح 
فقط با لوله اجرا شود نه بخشی از چهارمحال و نه اصفهان قبول دارند چرا که فلسفه وجودی تونل 

این است که در پیک بارش ها، سیالب منتقل شود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸ که چندین میلیارد مترمکعب سیالب باعث ویرانی در مناطق پایین 
دست شد و از طرفی این آب به خلیج فارس رفت، اگر سدهای تنظیمی شکل گرفته بود، این تونل 
می توانست بخشی از آب را به این طرف بیاورد. فلسفه موافقان تونل هم همین است و از این رو 

قانع نیستند که چرا تونل بهشت آباد انجام نشده است.
وی یادآور شد:طرح بهشــت آباد ، موضوع بین اســتانی اســت و پایتخت حتما باید برای حل 

مناقشات ورود کند.
همچنین به گفته معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری اصفهان، بر اســاس دستور رییس 

جمهور کارگروه هایی تشکیل شده است که نخبگان راهکارهای احیای زاینده رود را مرور کنند.
معاون استاندار اصفهان در این رابطه افزود: جلسات متعددی برگزار شد و یکی از آن ها اجالسی 
تحت عنوان »بدون تاخیر« است که نخبگان فنی، دانشــگاهی، اجرایی، حوزوی و قضایی، دور 
هم جمع شدند و مسائل زاینده رود را از نظر حقوقی ، فنی ،فرونشست ،خشکسالی و کشاورزی 

مورد بررسی قرار دارند. 

مدیر سد زاینده رود خبرداد: ۸۸ درصد سد خالی است؛

در آرزو و انتظاِر برف و باران های وعده داده شده!

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود با اشاره به خالی بودن ۸۸ 
درصد ظرفیت سد زاینده رود، گفت: ورودی این سد از ابتدای سال آبی 

تا نیمه دی ماه ۱۱۱ میلیون مترمکعب بوده است.
ســید مجتبی موســوی نائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه ذخیره ســد زاینده رود به ۱۴۷ میلیون مترمکعب رسیده، اظهار 
داشت: ورودی به سد هم اکنون ۹ متر مکعب بر ثانیه و خروجی از آن 

۱۰ مترمکعب بر ثانیه است.
وی با اشــاره به وضعیــت آبگیری ســد، افزود: ورودی آب به ســد 
زاینده رود از ابتدای سال آبی )مهرماه ۱۴۰۱( تا هفدهم دی امسال در 
مجموع ۱۱۱ میلیون مترمکعب بوده است در حالی که این سد در مدت 
مشابه سال گذشــته ۸۱ میلیون مترمکعب، طی ۱۰ سال اخیر آن ۱۳۰ 
میلیون مترمکعب و در بلندمدت )۵۱ ساله( ۱۷۷ میلیون مترمکعب 

ورودی داشت.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات سد زاینده رود با بیان اینکه 
ورودی به ســد زاینده رود از ابتدای ســال آبی تاکنون در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش دارد، اضافه کرد: مقایسه 

ورودی آب به سد زاینده رود در ســال آبی کنونی با مشابه بلند مدت 
حاکی از کاهش ۳۷ درصدی ورودی آب به این سد است.

موســوی نائینی ادامه داد: حجم آب خروجی از این ســد مخزنی از 
ابتدای سال آبی تاکنون ۱۳۷ میلیون مترمکعب است در حالی که در 
مدت مشابه سال گذشته ۱۴۲ میلیون مترمکعب و در مشابه بلندمدت 
۲۹۵ میلیون مترمکعب بوده اســت.وی ابراز داشت: خروجی از سد 
زاینده رود امسال نسبت به سال گذشــته چهار درصد و در مقایسه با 

حجم خروجی در بلند مدت ۵۴ درصد کاهش نشان می دهد.
موسوی نائینی با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود تا نیمه دی ماه سال 
گذشــته ۱۶۵ میلیون مترمکعب و در بلند مدت مشابه ۵۹۷ میلیون 
مترمکعب بوده است، خاطرنشــان کرد: ذخیره کنونی سد زاینده رود 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد و نسبت به بلند مدت 
۷۵ درصد کاهش نشان می دهد.مدیر بهره برداری و نگهداری از سد 
و نیروگاه های زاینده رود با بیان اینکه ۱۲ درصد از ظرفیت ســد زاینده 
رود هم اکنون پرشــدگی دارد، اضافه کرد: در حــال حاضر ۸۸ درصد 
سد خالی است.میانگین بارشی ایستگاه کوهرنگ سرچشمه اصلی 

حوضه آبریز زاینده رود، از ابتدای سال آبی )مهرماه( تا ۱۹ دی ماه ۴۶۲ 
میلیمتر است در حالی که سال گذشته در چنین روزی ۳۸۵ میلیمتر 
و میانگین بلند مدت ۵۳۷ میلیمتر بوده است.مقایســه بارش های 
امسال در کوهرنگ در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از 
افزایش ۲۰ درصدی بارش ها در سرشــاخه اصلی حوضه آبریز زاینده 
رود در سال جاری است.سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد 
و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین ســدهای مرکز 
کشور و تامین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت 
در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوســی شکل که سال ۱۳۴۹ 
به بهره برداری رســید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرســتان 

چادگان قرار دارد.
گفتنی است؛ پیش از این کارشناسان پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان از زمستان پربارش اصفهان خبرداده و اعالم کرده بودند در سه 
ماهه پایانی سال، روزهای پربرف و بارانی خواهیم داشت که باتوجه به 
همین پیش بینی باید آرزو کنیم این اتفاق بیفتد تا شاید کمی از کمبود 

بارش ها جبران شده و سد زاینده رود هم پرتر شود. 

معاون امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: تقاضا برای صادرات شــترمرغ از اصفهان به 
ویژه از سوی کشــورهای عربی وجود دارد و در این 
راستا افزایش تســهیالت و کمک به تولیدکنندگان 

ضروری است.
محمدحسن انصاری، در گفت و گو با خبرنگار بازار 
با اشاره به اینکه اصفهان پتانسیل بسیار زیادی در 

تولید شترمرغ دارد، اظهار کرد: از مجموع واحدهای 
پرورش شــترمرغ در اصفهان ۳۵ واحــد پرواری 
به ظرفیت هفت هزار و ۵۹۸ قطعــه، چهار واحد به 
ظرفیت چهار هزار و ۳۹۷ قطعــه و ۶ واحد مولد به 

ظرفیت ۲۸۵ قطعه اختصاص دارند.
وی ادامه داد: همه اینها در حالی اســت که در سال 
هــای اخیر اصفهــان همچنین توانســته در زمینه 
صادرات این محصول هــم گام های خوبی بردارد و 
طی چند سال اخیر گوشت شــتر مرغ اصفهان به 
کشــورهای عربی از جمله عراق صادر شده و عالوه 
بر این صادرات تخم نطفه دار نیز به کشورهایی واقع 
در شمال ایران انجام می شــود.معاون امور طیور 

سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان بیان کرد: 
در حال حاضر استان اصفهان دارای ۶۰ واحد مجاز 
پرورش شتر مرغ است که ظرفیت تولید این واحدها 
چهار هزار قطعه مولد و ۱۲ هزار قطعه پرواری برآورد 
می شــود.وی بیان کرد: حدود ۲۰۰ واحد غیر مجاز 
پرورش شتر مرغ نیز با ظرفیت تولید سه هزار قطعه 
مولد و ۱۳ هزار قطعه پرواری در استان فعال است 
و تنها عاملی که ایــن صنعت را تهدید می کند گرانی 
و کمبود نهاده هاست.انصاری تاکید کرد: حمایت از 
تولید کنندگان این صنعت می تواند صادرات بیشتر 
را به کشــورهای منطقه فراهم کنــد و زمینه بخش 

رونق صادرات در بخش غیرنفتی باشد.

صادرات شترمرغ از اصفهان به کشورهای عربی

گزارش

موسوی نائینی با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود تا نیمه 
دی ماه سال گذشته ۱۶۵ میلیون مترمکعب و در بلند مدت 
مشابه ۵۹۷ میلیون مترمکعب بوده است، خاطرنشان کرد: 
ذخیره کنونی سد زاینده رود در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۱۰ درصد و نسبت به بلند مدت ۷۵ درصد کاهش 

نشان می دهد

با مسئولان 

مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی استان اصفهان از افزایش ۸۹ درصدی پرداخت تسهیالت به متقاضیان در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد.حشمت ا... 
صفری، در کارگروه روستایی و عشایری استان اصفهان، مجموع ارقام تسهیالتی پرداخت شده در سال ۱۴۰۱ را ۷۲ هزار میلیارد ریال اعالم کرد.وی اضافه کرد: برای 
مثال از محل توسعه و گسترش طرح های سرمایه ای کشــاورزی بند الف تبصره ۱۸، نزدیک به چهار هزار میلیارد و در زمینه پرواربندی دام عشایر ۸۷ میلیارد ریال 
پرداخت شده است.صفری ادامه داد: در بخش مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها ۱۰ هزار میلیارد، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سه هزار میلیارد و 
برای اشتغال افراد زیرپوشش کمیته امداد و مددجویان بهزیستی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.رییس گروه توسعه ورزش روستایی و عشایری اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان نیز در این جلسه از راه اندازی ۶۴۰ خانه ورزش روستایی به منظور توسعه ورزش در این قشر از جامعه در سال های اخیر تاکنون خبر داد.

رضا مهدیان ادامه داد: استان اصفهان از لحاظ تعداد خانه ورزش روستایی در کشور رتبه نخست را در اختیار دارد.وی اضافه کرد: همچنین برگزاری جشنواره فرهنگی 
ورزشی اقوام مشترک در استان با همکاری استانداری با هدف ترویج ورزش در جامعه روستایی و عشایری برنامه ریزی شده است.مسئول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نیز در این نشست از ضرورت افزایش فعالیت های فرهنگی و انعکاس آنها با هدف تنویر افکار عمومی سخن گفت.حجت 
االسالم والمسلمین اباذر بختیاری خاطرنشان کرد: به ویژه در دهه فجر امســال برنامه های مرتبط در تمام مجموعه ها و سازمان های حوزه جامعه کشاورزی، 

روستایی و عشایری باید افزایش یابد.

تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی در اصفهان ۸۹ درصد افزایش یافت

بازار ماهی 
فروشان

بازار ماهی فروشــان شمال 
کشــور از جاهــای دیدنــی 
و بخــش ســنتی بافــت 
شهرهاست و در دل تمام این 

بازارها، زندگی جریان دارد.

وز عکس ر

      اســفند سال گذشــته بود که ابراهیم رییســی، رییس دولت    
سیزدهم در اولین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، 
گفت که »رفع فقر را مطلقا به آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دســــته 
برنامه هایی اســت که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و برنامه 
ریزی های خــود را بر این محور تنظیم کنید که برای همین شــب عید بتوانید با 
اقداماتی جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.«حاال بعد از گذشت 
بیش از ۱۰ ماه از این جلسه، دالر رکوردهای تازه ای را شکسته و طی این مدت رشد 
حدود ۱۳ هزار تومانی را به ثبت رسانده است. قیمت سکه هم از حدود ۱۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رســیده است. متوسط قیمت 
مسکن از حدود ۳۴ میلیون تومان به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ 
تورم نقطه به نقطه و ســالیانه همچنان از مرز ۴۰ درصد باالتر است. قدرت خرید 
مردم در حوزه های مختلف پایین و پایین تر آمده اســت. کار به جایی رسیده که 
ایران با تورم ۸۴ درصدی در بخش خوراکی هــا در جایگاه پنجم دنیا قرار گرفته 
است.فرامرز توفیقی، کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه معلوم نیست چه بالیی 
قرار است سر معیشت کارگران بیاید و شرایط هر روز بحرانی تر می شود، درباره 
میزان افزایش حقوق ها در سال آینده به بازار می گوید: خط فقر، هرگز معیاری 
برای تعیین دستمزد کارگران نیســت و نمی تواند باشد؛ دستمزد باید برای یک 
زندگی شرافتمندانه و با آبرو کفایت کند نه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی 

را برآورده سازد.

خط فقر چند؟
پیدا کردن یک خط فقر قابل استناد در ایران کار آسانی نیست. سال هاست که هیچ 
نهادی به عنوان نهاد متولی برای اعالم خط فقر ملزم نشــده اســت. اعدادی که از 
تریبون هــای مختلف، با هدف تعییــن خط فقر اعالم می شوند نه تنها ناهمگون 
اند بلکه گاهی فاصله معناداری با همدیگر دارند. فرامرز توفیقی، کارشناس حوزه 
کارگری در این باره به بازار می گوید: بر اســاس برنامه پنجم توسعه وزارت رفاه 
مسئولیت تعیین خط فقر را بر عهده داشت. بعد از اینکه وزارت رفاه در وزارت کار 
ادغام شد، این مسئولیت بر عهده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی افتاده است.

آنگونه که در گــزارش وزارت رفاه آمده، میزان خط فقر برای کل کشــور از ۷ تا ۱۴ 
میلیون تومان است. اما این گزارش در حالی منتشر شده که چند ماه پیش رییس 
کمیته دستمزد در گفت وگو با بازار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعالم کرده بود. حاال 

اما صحبت از خط فقر ۲۰ میلیون تومانی است.

اختالف معنا دار خط فقر تهران با شهرستان ها و روستاها
وزارت رفاه به تازگی در جدیدترین گزارش خود درباره خط فقر اعالم کرده است:  
»خط فقر برای سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون 
تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای 
خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون 
تومان برآورد می شود.« بر اساس این گزارش برآوردها حاکی از آن است که نرخ 
فقر یک خانوار چهار نفره در ســال ۱۴۰۰ برابر چهار میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده 
است. در این میان تفاوت نرخ اعالمی برای خط فقر در روستاها و شهرهاست که 
برای بسیاری از کارشناسان جای سوال دارد. در شرایطی خط فقر برای روستاها 

حدود نصف شهرها اعالم شده که برخی از هزینه ها در سراسر کشور یکسان است.
توفیقی، کارشناس کار که به نوعی اعداد اعالمی برای خط فقر را غیر کارشناسی 
می داند، می گوید: در این گزارش خط فقر خانواده های چهارنفره  برای تهران ۱۴.۷ 
میلیون تومان و برای شهرســتان ها، ۷.۷ میلیون تومان است. حال آنکه فاصله  
خط فقر در تهران و شهرســتان ها در نهایت یک فاصله  ۱۰ تا ۱۵ درصدی  اســت.

وی ادامه داد: درست که هزینه مســکن در شهرستان ها و روستاها کمتر از کالن 
شهرهاست، اما بخش دیگری از هزینه همچون خوراکی ها و آشامیدنی ها، هزینه 
های خدماتی همچنین انرژی )آب، برق، گاز و بنزین( و ارتباطات و هزینه های 
درمانی تقریبا در کشور یکسان است. با این اوصاف نمی توان پذیرفت که خط فقر 

در روستاها نصف شهرها باشد.

۸ میلیون تومان پایین تر از خط فقر
در واقع اگر مبنا را خط فقر اعالمی از طرف وزارت رفاه یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان 
و حداقل حقوق یک کارگر را حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم می توان گفت 
که دریافتی جامعه کارگری حداقل ۸ میلیون تومان کمتر ازخط فقر اســت. این 
در حالی است که کارشناس حوزه کار می گوید: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار 
حداقل هزینه سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد که رقمی بیشتر از خط 
فقر است. حاال نه تنها درآمدهای جامعه کارگری حداقل هزینه های سبد معیشت 
کارگری را پوشش نمی دهد بلکه بیشــتر جامعه امروز در زیر خط فقر هستند.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصاد توسعه پیش تر در 
اینباره گفته بود که »به اعتقاد بنده این عدد یک میانگین کشوری است؛ اما برای 
شهری مانند تهران با توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای اساسی دارد و 
با توجه به جهش شدید قیمت مسکن در سال های اخیر، خط فقر از این هم باالتر 
خواهد بود مگر اینکه مسکن را از این ســبد خارج کنیم که در آن صورت خط فقر 
به گونه دیگری محاسبه خواهد شد«.جالب است که بدانید قیمت هر مترمربع 
مسکن در  سال حدود ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش هزینه 
های مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران 
مستأجر هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر زاغه نشین و بدمسکن به شمار می آیند. در 
واقع حدود ۲۵ درصد یا معادل یک چهارم ایرانی ها زاغه نشین و بدمسکن هستند.

نتایج پژوهش های رسمی انجام شده نشان می دهد که تا پایان سال ۹۹ حدود 
۲۶ میلیون زیر خط فقر زندگی می کردند. بعد از آن آمار دقیقی در این باره اعالم 
نشده؛ اما برخی از کارشناســان مدعی اند که دهک یک تا هشتم بر اساس آمار 
موجود زیر خط فقر قرار دارند.ولی چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که دهک 
های درآمدی که تا همین چند سال پیش جزو دهک های مرفه بودند، حاال به زیر 
خط فقر سقوط کرده اند.در جامعه ای که برای سال ها شاهد نرخ های تورم باال و 
نرخ های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر، پدیده غریبی نیست. ندری، 
اقتصاددان معتقد است که دولت برای کم کردن شکاف بین هزینه و دستمزد باید 
به دنبال کنترل نرخ تورم باشــد و از طرفی شرایط را برای توسعه پایدار اقتصادی 
فراهم کند. اما مشکل اینجاست که برای هیچ کدام از این دو فاکتور چشم انداز 
روشنی وجود ندارد. اقتصاد ایران در مســیر مواجهه با ابر تورم قرار گرفته است. 
هرچند که هنوز به آن مبتال نشده ایم؛ اما شرایط نگران کننده ای را در رشد هزینه 

ها تجربه می کنیم.
عکس: ایسنا

درآمد کارگران ۸ میلیون کمتر از خط فقر؛

زندگی زیر خط حیات؛ معیشت در وضعیت قرمز
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همدانی ها از دســت  پریا پارسادوست  
اصفهانی ها عصبانی 
شــده اند؛ این بار پای »آب« وســط نیست بلکه 
چالش »مدفن« است که این دلخوری را به وجود 
آورده اســت! اختالف بر ســر مکان مــزار ابوعلی 
سیناست. همدانی ها می گویند ابوعلی سینا در این 
شهر به خاک سپرده شده و مشــابه همین ادعا را 
اصفهانی ها هم دارند. روایت اصفهانی ها این است 
که می گویند: »در اصفهان بنایی قدیمی مربوط به 
دوره سلجوقیان به نام مدرسه ابن سینا وجود دارد. 
گفته می شود ابن سینا 15 سال هر روز بعــد از اذان 
صبح در این مدرسه تدریس می کرده است. در زمان 
قدیم قبری در وسط بقعه زیر گنبد بود که عامه آن را 
مرقد ابوعلی سینا می گفتند و ظاهرا یکی از اهالی 
محل سنگ مزار منتسب به ابن سینا را به خانه اش 
می برد و این گنبدخانــه را برای مدتی تبدیل به زور 
خانه می کند. هرچند بنایی با شــکوه در همدان به 

عنوان مقبره بوعلی ساخته شده است.«
در برخی از منابع تاریخی اما آمده که ابن ســینا در 
همدان وفات و در آن جا دفن شده است و پس از 

آن جنازه اش را به اصفهان نقل کردند.
با این حال اهالی همدان این روایت را قبول ندارند. 
روز گذشته در ایسنای مرکز همدان گزارش مفصلی 
در رد ادعای اصفهانی ها درخصوص اینکه ابن سینا 
در این شهر مدفون اســت، مطرح شد. در بخشی 
از این گزارش آمده: » داســتان مصادره مفاخر از 
بیرون مرزها را بارها شنیده ایم؛ اما گویی این قضیه 
به داخل کشور هم ســرایت کرده و بار دیگر ادعای 
نادرســت وجود مدفن بوعلــی در اصفهان مطرح 
شده و موجی از نارضایتی در بین مدافعان فرهنگ 
و دانش و به ویژه همدانی های عالقمند به میراث 

تاریخی این دیار ایجاد کرده است.«
در ادامه »ایســنا« در گفت و گو با »توکل دارایی«، 
رییس روابــط عمومی بنیــاد علمــی و فرهنگی 

بوعلی سینا نوشت: »این نخســتین بار نیست که 
چنین ادعای ناواردی از سوی برخی افراد در اصفهان 
مطرح می شود.1۰ سال پیش نیز این ادعا از سوی 
برخی نشریات اصفهان مطرح و رسانه ای شد که با 
واکنش صریح بنیاد بوعلی سینا همراه بود چراکه 
بررسی اسناد تاریخی و منابع علمی نشان می دهد 
مرگ بوعلی در همدان بوده و در آنجا هم دفن شده 
است.«این مقام مسئول در همدان، مدفون بودن 
بوعلی در اصفهان را به  شدت مردود دانسته و این 
امر را مصداق تحریف تاریخ و بــه باد دادن مفاخر 
ارزیابی کرده و گفته: »ادعــای اصفهان هیچ گونه 
ســندیت تاریخی ندارد، در طول 1۰۰۰ سال گذشته 
بســیاری از بزرگان، عالمان، مورخان و ســیاحان 
نوشته  و گفته اند که مدفن بوعلی در همدان است و 
آن را در این شهر زیارت کرده ایم. یک سند تاریخی 
در دســت نداریم که این قضیه را رد کنــد بنابراین 
ادعای اصفهان ناروا و دروغین است«.رییس روابط 
عمومی بنیاد بوعلی سینا حتی خواهان پاسخ درخور 
از ســوی مدیریت اســتان همدان و وزرای دخیل 
در این موضوع نســبت به ادعای اصفهانی ها شده 
است: »چند سال پیش که یکی از رسانه های محلی 
اصفهان چنین تحریفی را عنوان کرد، پاسخ قاطع، 
علمی و مســتدلی به آن داده ایــم بنابراین به نظر 
می رسد قصدشان به کرسی نشاندن این دروغ بر اثر 
تکرار است که باید پاسخی در خور از سوی مجامع 
علمی و حتی مدیریتی استان و نیز وزرای دخیل در 
این مسئله مهم تاریخی به آنها داده شود تا یک بار 

برای همیشه پرونده این ادعای ناروا بسته شود.«
رییس روابــط عمومی بنیــاد علمــی و فرهنگی 
بوعلی ســینا پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی 
شده که »بوی توطئه برای ربایش یک میراث معتبر 
به مشام می رسد«! وی گفته: »در نگاه اولیه به نظر 
می رسد دامن زدن به این موضوع، تاریخی و حتی 
علمی جلوه کند؛ اما با توجه به قرائن و شــواهدی 

که در زمینه احیای مدرسه ای گمنام به نام مدرس 
ابن سینا در اصفهان و پر و بال دادن به خیاالتی که 
می خواهد آن را به بوعلی منتسب کند، قصد خیری 
از  طرح این ادعــای بی وجاهت دیده نمی شــود 
بلکه بوی توطئه برای ربایــش یک میراث معتبر و 

پرافتخار از همدان به مشام می رسد.«
دارایی معتقد است از ابوعلی سینا هیچ چیز جز نام 
یک کوچه و مدرسه در اصفهان وجود ندارد و ادعای 
اصفهانی ها در این باره »تیشه به ریشه تاریخ هزاره 

پیشین ایران می زند«!
وی اقدام و ادعای اصفهانی ها را با اقدام ترک ها در 
مصادره موالنا یکی می کند و می گوید: »در حالی که 
ترکیه به نوعی درصدد تصاحب بوعلی است و او را 
جزو مفاخر خویش می داند شنیدن صدای ناموجه 
و غیرمتعارف از سوی برخی در اصفهان، مصداق بر 

شاخه نشستن و بن بریدن است.«
»ادعای پــوچ« و »دروغین«، »شــنیدن صدای 
ناموجه و غیرمتعارف«، »توطئه برای ربایش یک 
میراث معتبر«، »ادعای نــاروا« و »بی وجاهت«، 
»تالش برای به کرســی نشــاندن یک دروغ بر اثر 
تکرار« و... همه و همه اتهامات و ادعاهایی اســت 
که از ســوی رییس روابط عمومی بنیــاد علمی و 
فرهنگی بوعلی سینا درباره به تعبیر خودش »برخی 

در اصفهان« مطرح شده است. 
اما به هرحال در اصفهان هم هســتند کسانی که با 
همین قطعیت، ادعای همدانی هــا را رد می کنند. 
مثال »مهدی فقیهی«، پژوهشــگر میراث فرهنگی 
که در گفت و گو با »ایمنا« با اشاره به اینکه شواهد 
و منابع تحقیقاتی بسیار زیادی مبنی مدفون بودن 
ابن سینا در اصفهان موجود است، گفت: »در محله 
دردشت ســنگ قبری منوط به ابن ســینا بوده که 
معلوم نیست چه بالیی سرش آمده است«.وی در 
خصوص وجود قبر ابن سینا در اصفهان می گوید: 
»در حدود هشت سال پیش در مدرسه مال حسن 

در محله دردشت استخوان هایی پیدا شد که مجددا 
آنها را دفن کردنــد؛ در حالی که بــا آزمایش های 
کربنیک می توانستند الاقل به این نتیجه برسند که 
این استخوان ها مربوط به چند سال پیش است.«

فقیهی، کتاب ها و منابــع متفاوت و زیادی را منبع 
و ماخذ ومحل اســتناد وجود قبر ومحل دفن ابن 
سینا در اصفهان دانسته و اضافه کرد: »ویل دورانت 
در کتاب تاریخ تمدن خود می نویسد: هنگامی که 
محمود غزنوی، ابن سینا و دیگر علمای معروف را از 
دربار مامون خواست، ابن سینا از قبول این دعوت 
خودداری کرد و به گرگان گریخت و دردربار قابوس 
منصب یافت. پس از کشــته شــدن قابوس برای 
معالجه امیر همدان به آنجا رفــت و پس از توفیق 
در معالجه امیر، مقام وزارت وی را به دســت آورد. 
اما سپاهیان و فرزندان امیر از او ناراضی بودند و او 
را تحت تعقیب قرار دادنــد. حتی مدتی نیز زندانی 
شد و به همین جهت به اصفهان گریخت و در دربار 
عالءالدوله از دیالمه اصفهــان پناهندگی یافت«. 
نویسنده کتاب اعالم اصفهان می گوید:» سرانجام 
ابن سینا در سفری که به همدان می رفت به بیماری 
قولنج مبتال شــد و هرچه معالجه کــرد فایده ای 
نبخشــید و وی در شنبه ۶ شــعبان یا جمعه اوایل 
رمضان ۴۲۸ قمری در بین راه وفات یافت. پیکرش 
را به همــدان بردند و در آنجا دفــن کردند و چندی 
بعد جسد او را به اصفهان نقل کرده و درتخت گنبد 

مدفون ساختند.«
ســال ۹1 هــم محمدحســین ریاحی، مســئول 
پژوهشی مرکز اصفهان شناسی در گفت وگو با ایسنا 
و در خبری با عنوان »آیا ابوعلی ســینا در اصفهان 
مدفون است؟« چنین ادعایی را مطرح کرده و گفت: 
»چند سال پیش قرار بود در اصفهان آرامگاهی برای 
شیخ الرییس ساخته شــود؛ اما عده ای گفتند که 
اصفهان آثار تاریخی زیادی دارد و در  نهایت، از انجام 

این کار جلوگیری شد«.

یک مقام مسئول در بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، اصفهانی ها را به توطئه برای ربایش یک میراث معتبر متهم کرد!

چالش مدفن مجهول

مفاد آراء
10/87 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 3085 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی حســين پور دنبه به 
شناسنامه شماره 3774 کدملی 1289244537 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 39/77 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431252  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/88 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 3056 مورخ 1401/09/10 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زينب محمدی 
خشوئی  به شناسنامه شماره 1310 کدملی 1288916450 صادره اصفهان فرزند شيرعلی  
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 89/96 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 64 فرعی 
از 4348   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع 
نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای يداله وحيد دستجردی )مالک رسمی( خريداری 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431274  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/89 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3158 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای ســيد علی مرتضوی گل 
سفيدی  به شناسنامه شماره 3157 کدملی 1111927601 صادره فالورجان فرزند عيسی  
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 172/89 متر مربع پالک شماره 73 فرعی از 4485   
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431443  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/90 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر رای شــماره 3167 مــورخ 1401/09/16 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای رضا 
بهروزنيا  به شناسنامه شماره 117 کدملی 1288760183 صادره اصفهان  فرزند جعفر  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 89/55 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 3617   
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  مقداری در ازای مالکيت 
 رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی و مقدار 38 متر نيز به موجب بيع نامه عادی از طرف

 خانم ها عالم و بتول و عصمت آقا بابايی )مالکان رسمی( خريداری گرديده است.
  لــذا به منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1401/10/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20

م الف: 1431414  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/91 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره 140160302011000141 مورخ 1401/09/28  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خوانسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن صداقت  
فرد فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 2540  صادره از اهواز  در يک هشتم شعير مشاع از 
96 شعير ششدانگ آب و ملک کهرت پالک 33 اصلی واقع در بخش 7 خريداري از مالک 

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

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20 
م الف: 1430814 حبيب اکبری رئيس  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

فقدان سند مالکیت
10/92 شــماره نامه: 140185602024010054 - 1401/09/07  نظر به اينکه ســند 
مالکيت تک برگی  ششدانگ پالک ثبتی شماره  4920/25  واقع در بخش پنج  اصفهان 
ذيل ثبت 281538 در صفحه 189 دفتر امالک جلد 1497 به نام افشين ماموريان اصفهانی 

)با توضيح به اينکه منافع و اختيار فسخ مورد مصالحه مادام الحيات با مصالح آقای مرتضی 
ماموريان اصفهانی بوده و پس از فوت منافع تابع عين و متعلق به متصالح شده تحت شماره 
چاپی 489931 د 93 ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده   با ارائه درخواست 
کتبی به شماره  وارده 140128855 مورخ 1401/09/07 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره يکتا 140102155713001197 و رمز تصديق 
12818 مورخ   1401/08/29 به گواهی دفترخانه 298 اصفهان رسيده است مدعی است 
که سند مالکيت آن  مفقود گرديده است  و درخواســت صدور المثنی سند مالکيت ملک 
فوق را نموده است. لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1438480 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   140103902004000089 آگهــی:  شــماره   10 /93
140004002127000424  آگهی مزايده پرونده اجرايی کالسه: 140011817  تمامت 
ششدانگ يک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی سيصد و 
هشتاد و شش )386( فرعی از ســه هزار و نهصد و نود و دو )3992( اصلی، مفروز و مجزا 
شــده از 385 فرعی از اصلی مذکور،  قطعه 1 واقع در بخش 01 اداره ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان استان اصفهان به مساحت 157/24 متر، که مالکيت مهدی رضائی فرزند 
بهمن شماره شناســنامه 2 تاريخ تولد  1355/06/30 صادره از شهرضا دارای شماره ملی 
1199630659 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعيان با 
سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 505637 سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونيکی 
 139820302023009919 ثبــت گرديده اســت. به آدرس: اصفهــان، خيابان صائب 
بن بست شهريور مجتمع مسکونی صفا کدپســتی 8184814581 حدود و مشخصات: 
 شمااًل: در شش قســمت، که قسمت دوم آن شــرقی، قســمت پنجم آن غربی، است. 
بطول های: )1/10( يک متر و ده ســانتيمتر، )5/65( پنج متر و شــصت و پنج سانتيمتر،  
)2/00( دو متر، )1/90( يک متر و نود ســانتيمتر، )2/00( دو متر، )2/35( دو  متر و سی و 
پنج سانتيمتر، اول ديواريست، دوم ديوار به ديوار است، سوم تا پنجم ديوار و پنجره است، 
ششم ديوار به ديوار است، اول به معبر دوم به ملک مجاور شماره 10 فرعی از 2637 سوم 
تا پنجم به نورگير  ششم به ملک مجاور شماره 10 فرعی از 2637 شرقًا: بطول )17/44( 
هفده متر و چهل و چهار ســانتيمتر، ديوار به ديوار است، به ملک مجاور شماره 15 فرعی 
از 2637 جنوبًا: در پنج قسمت، که قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی است. بطول های : 
)3/55( سه متر و پنجاه و پنج سانتيمتر، )0/40( چهل سانتيمتر، )0/80( هشتاد سانتيمتر، 
)0/75( هفتاد و پنج سانتيمتر، )2/52( دو متر و پنجاه و دو ســانتيمتر، اول ديوار و پنجره 
است، دوم تا چهارم ديواريست، پنجم ديوار و پنجره است، اول و دوم به فضای باالی رمپ 
سوم تا پنجم به حياط مشــاعی غربًا: در دوازده قسمت، که قســمت يازدهم آن شمالی،  
قسمتهای پنجم و هشتم آن جنوبی است بطول های: قوس بيرونی )5/58( پنج متر و پنجاه 
و هشت سانتيمتر، )3/39( سه متر و سی و نه ســانتيمتر، )1/21( يک متر و بيست و يک 
سانتيمتر، )0/50( پنجاه سانتيمتر، )1/80( يک متر و هشتاد سانتيمتر، )2/39( دو متر و سی 
و نه سانتيمتر، )1/11( يک متر و يازده سانتيمتر، )2/38( دو متر و سی و هشت سانتيمتر، 
)0/48( چهل و هشت سانتيمتر، )3/19( سه متر و نوزده سانتيمتر، )0/50( پنجاه  سانتيمتر،  
)2/50( دو متر و پنجاه سانتيمتر، اول و دوم ديواريســت، سوم درب و ديوار است، چهارم 
تا هشتم ديواريست، نهم ديواريســت بصورت مورب، دهم تا دوازدهم ديواريست، اول و 
دوم به البی سوم به راه پله و آسانسور چهارم و پنجم به داکت ششم به راه پله و آسانسور  
هفتم تا دوازدهم به راهرو، مشــخصات منضمات ملک: انباری قطعه 5 به مساحت 6/49 
به حدود اربعه: شــمااًل: بطول )4/19( چهار متر و نوزده سانتيمتر، ديواريست مشترک به 
انباری  قطعه 4 شــرقًا: بطول )1/55( يک متر و پنجاه و پنج سانتيمتر، درب و ديوار است، 

به محوطه پارکينگ جنوبًا: بطول )4/18( چهار متر و هجده سانتيمتر، ديواريست، به راه 
پله و آسانســور غربًا: بطول )1/55( يک متر و پنجاه و پنج سانتيمتر، ديواريست، به ملک 
مجاور شماره 2 فرعی از شــماره 2637 اصلی، پارکينگ قطعه 4 به مساحت 11/5 واقع 
در طبقه -1 به حدود اربعه: شــماال: بطول )2/30( دو متر و سی سانتيمتر، خط فرضی به 
محوطه مشاعی است، شرقًا: بطول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، 
جنوبًا: بطول )2/30( دو متر و سی ســانتيمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، غربًا: 
بطول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است که طبق نظر کارشناس رسمی 
ساختمان مذکور دارای پروانه ساختمانی به شماره 11/4873 مورخ 1385/03/23 و پايان 
کار به شماره 1/91/20464 مورخ 1391/10/19 از شهرداری منطقه يک می باشد. مورد 
ارزيابی ساختمانی با اسکلت بتنی و ســقف تيرچه و بلوک، ديوارهای آجری با اندود گچ 
 و نقاشــی، کاغذ ديواری و ديوارکوب چوبی، کف سالن ســنگ 60*60 تراورتن، درب و 
پنجره ها آلومينيومی، درب هــا و کمد داخلی چوبی، دارای آشــپزخانه اول و دوم با کف 
ســراميک و کابينت ام دی اف، بدنه و کف ســرويس ها کاشی و ســراميک، گرمايش 
موتورخانه مرکزی، ســرمايش داکت اسپيليت، نمای ساختمان ســنگ و چوب، دارای 
آسانسور، حياط مشــاعی، دارای انشــعابات آب، برق و گاز می باشــد. قدمت ساختمان 
حدود 10 سال می باشد. که به موجب سند رهنی شــماره 38307 مورخ 1398/08/30 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 247 شهر شــهرضا استان اصفهان بنفع بانک سينا در رهن 
واقع می باشد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثيقه فاقد بيمه می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 در اداره اجرای اســناد رهنی و شرطی اصفهان واقع در 
اصفهان خيابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شــهيد صداقتی ابتدای خيابان الهور 
سمت چپ طبقه ســوم از مبلغ 88/000/000/000 )هشتاد و هشت ميليارد ريال( شروع 
و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشــنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهای های مالياتی و عوارض 
شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد مــی گردد. ضمنًا اين آگهی 
 در يک نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/10/20 درج و منتشــر 
می گردد. توضيحًا شــرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصــد از مبلغ پايه مزايده به 
حساب سپرده ثبت به شماره حساب IR090100004061013207670192   و شناسه 
واريز 998108561161070070570000000000  و حضور خريدار يا نماينده  قانونی او 
در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد 
می گردد. ضمناً درج آگهی در سايت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منزله درج آگهی 
در روزنامه های کثيراالنتشار می باشد. م الف: 1439200 وکيلی رئيس اداره اجرای 

اسناد  رهنی و شرطی اصفهان 

اعالم مفقودی 
ســند کمپانی  خودروی ســواری  هاچ بک  سیســم جک تیپ 
 S5-AT مــدل 1397 بــه رنگ ســفید - روغنی به شــماره پالک

ایران 13-963  ص 46 و شماره موتورHFC4GA31DJ0010467 و 
شماره شاسی NAKSH7322JB164113  و شناسه ملی خودرو 
NAKSH7322JB16411 بــه نام ربابه زمانــی علی آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



سه شنبه 20  دی  1401 /  17  جمادی الثانی  1444  /  10  ژانویه   2023 / شماره 3720 
معاون استاندار در جمع گزینشگران استان اصفهان:

»گزینش« باید براساس احراز معیار ها باشد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: برخی افراد با کار خود نارضایتی تولید 
می کنند، چون صالحیت کافی برای حضور در آن پست و مسئولیت را ندارند.محمدرضا جان نثاری 

در نشست مدیران و نمایندگان گزینش 
دستگاه های اجرایی اســتان اصفهان، 
مخدوش شدن ســرمایه اجتماعی را از 
چالش های کنونی بیان کــرد و  افزود: 
باور هایــی که مــردم به حرکــت نظام 
جمهوری اســالمی ایران دارند دســت 
خوش برخی حوادث قرار گرفته؛ گروهی 
از جامعــه ســوال و ابهاماتــی دارند و 
براساس مصادیق خود تصمیم می گیرند 
که همین موضوعات شبهات و تحریفاتی 

را ایجاد کرده است.وی اذعان کرد: در بیشتر موارد، ایراداتی که مردم از دستگاه اداری و نحوه برخورد 
مسئوالن می گیرند صحیح است؛ نبود برنامه درســت و تضییع حقوق باعث نارضایتی مردم شده 
است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: بر این باوریم که ضعف ما در 
مراحل و فرآیند های اجرایی است؛ قوانین در بسیاری از جنبه ها هم پوشانی الزم را دارد، اما زمانی که 
به مرحله اجرا می رسند دست خوش تغییر و نگاه سلیقه ای می شوند.جان نثاری با گالیه از افراط و 
تفریط در اجرای قوانین و مقرارت، اظهار کرد: هر زمانی که در فرآیند اجرای قوانین سختگیری به اوج 
خود رسید با نارضایتی مردم مواجه شدیم و زمانی که به قانون بی توجهی شد، هرج و مرج جامعه 
را فراگرفت.به گفته  وی، زمانی که دچار افراط و تفریط شدیم باید بدانیم که مسئول یا مجری قانون 
شایستگی فعالیت در آن حوزه را ندارد.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ادامه 
داد: می گوییم مردم، ولی نعمت ما هستند، اما این نگاه و رویکرد در برخی ادارات دیده نمی شود. اگر 
امروز با نارضایتی مردم از ادارات مواجه شده ایم دلیل آن گماردن افراد بدون صالحیت در جایگاهی 
خاص است.جان نثاری تصریح کرد: تا زمانی که مدیر، مسئول و کارمندان اداری درک صحیحی از 
موقعیت شغلی خود نداشته باشند و متکبرانه با مراجعان صحبت کنند، نارضایتی مردم از دستگاه 

اداری ادامه خواهد داشت.
 

عضو شورای شهر اصفهان: 

از مسببان آلودگی هوا شکایت می کنیم
رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: ما با همکاری 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نمایندگان و دســتگاه های نظارتی از مسببان وضعیت آلودگی هوای 
این شهر شکایت می کنیم تا حق مردم اعاده شود.احمدرضا مصور افزود: چه اتفاقی باید بیفتد تا 
پایتخت نشینان بفهمند اصفهان در حال نابودی است.وی خطاب به مسببان وضع موجود آلودگی 
هوای شهر اصفهان اعالم کرد: پشت شورای امنیت ملی پنهان شــده اید، دست مقامات استان را 
بسته اید، آنان را به عزل و اخراج تهدید کرده اید تا میلیون ها مترمکعب مازوت بسوزانید، آخر تا کجا 
می خواهید ادامه دهید.رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: وعده  احیای زاینده رود و احتمال بروز مشــکل در تامین آب آشامیدنی در فصل 
تابستان و مسائلی از این دست، از بی مباالتی مســئوالن در پیوند با سالمت مردم و محیط زیست 
حکایت دارد.مصور تصریح کرد: تشدید آلودگی هوا افزایش بیماری های گوناگون مانند سرطان و 
امراض مرتبط با ریه و یا پدیده هایی مانند باران اسیدی را رقم زده است.وی تصریح کرد: سازمان 
بازرســی که بر همه ترک فعل ها نظارت دارد باید در باره حقوق عمومــی مردم، ضایع کردن محیط 

زیست و انجام ندادن وظایف نهادهای مسئول ورود پیدا کند.

تاوان تعلل و غفلت در ساماندهی آسیب های اجتماعی، رخ نمایی می کند

کودکان کار؛ سیاه چاله اجتماعی در سیمای اصفهان

 سیمای نصف جهان که همواره وزین ، چشم نواز و بالنده بود، اکنون با رخ 
نمایی پدیده کودکان کار، در یک قدمی سقوط به سیاه چاله های اجتماعی 
اســت که بیم آن می رود در نبود اقدام موثر عمیق تر نیز شــوند.این سیاه 
چاله ها همان چیزی است که در نظریه معروف جامعه شناس اسپانیایی، 
»آمانوئل کاستلز« درباره کار  کودکان آمده؛ اینکه کار در عصر اطالعات پایان 
کار نیست، بلکه موضوع مهم تر شرایط کارگران است.۲۷ آذرماه سال گذشته 
بود که»علی قاسم زاده«، شهردار اصفهان در یک برنامه رادیویی از عزم جدی 
شهرداری برای ســاماندهی ضربتی پدیده کودکان کارسخن گفت. صرف 
نظر از واکنش فعاالن این حوزه در آن زمان به صحبت های شهردار، مسئله 
این است که اکنون پس از سپری شدن یک سال، مشاهده ملموس این 
آسیب اجتماعی همچنان بر رخسار نصف جهان خراش می اندازد.همان 
زمان به فاصله دو ماه بعد »محمدرضا جان نثاری« معاون سیاسی، امنیتی 
اجتماعی استانداری اصفهان درکارگروه اجتماعی، فرهنگی و سالمت زنان 
و خانواده هشدار داد کودکان خیابانی مسئله حیثیتی برای کشور است و بر 
این اساس ضرورت دارد نهادهای عضو از قبل در مورد این موضوعات کارکرده 
باشند و نتایج اقدامات خود را برای برنامه ریزی ارائه دهند.در آن کارگروه 
مصوب شد که شهرداری در زودترین زمان نسبت به تامین فضای موردنیاز 

برای این کودکان با تاکید بر موضوع حمایت و توانمندسازی اقدام کند.

تعلل و غفلت در ساماندهی آسیب های اجتماعی
این در حالی است که مدیر سازمان مردم نهاد حمایت از کودکان کار »طلوع 

مهر و دوستی« اصفهان با انتقاد از تعلل و غفلت در ساماندهی و مدیریت 
این آســیب اجتماعی در اســتان به ایرنا گفت: حقیقت این است که در 
نبود اقدام موثر و اثربخش، کودکان کار به سنی رسیده اند که یا تصمیم به 
خودکشی دارند و یا به دنبال خشونت و بزهکاری هستند.نوید مسائلی با 
بیان اینکه طرح های ضربتی جمع آوری کودکان کار اگر بدون برنامه ریزی 
باشد، به شکست منجر خواهد شد، افزود: جمع آوری ضربتی کودکان کار 
آنها را به سمت بزهکاری های دیگر سوق می دهد.وی با بیان اینکه کودک کار 
از میان معضالت اجتماعی مانند فقر اقتصادی و فرهنگی، مهاجرت، اعتیاد 
و طالق به سطح خیابان می آید، افزود: از طرفی کودکان کار از همان سنین 
ابتدای عمر در معرض انواع آسیب های اجتماعی مانند تجاوز، مواد مخدر و 
بزهکاری هستند و مسئله مهم اینکه نتیجه این آسیب ها در بزرگسالی منجر 
به ارتکاب آنان به جرائم مختلف می شود.به گفته این فعال حوزه کودکان 
کار، ابتدا باید زیرساخت ها مهیا شود و سپس دستگاه های نظارتی، اجرایی، 
سازمان های مردم نهاد و تشکل ها در قالب کارگروه به مرور زمان و بر اساس 
برنامه ریزی اصولی و هدفمند از این کودکان حمایت کنند.مسائلی افزود: 
برای این موضوع، در کنار حمایت و ساماندهی باید به فعال شدن منابعی 
که به دلیل کم کاری سبب شده اند تا تعداد کودکان کار بیشتر شوند، متمرکز 
شد.این فعال اجتماعی بر این باور است هنوز برون دادی که به حمایت از 
کودکان کار و مقابله با اشــتغال به کار کودکان در اصفهان منجر شده باشد، 
ایجاد نشده است.وی، با انتقاد از نبود اقدام موثر و هدفمند مسئوالن در این 
زمینه افزود: مردم نیز باید در کنترل این پدیده مشارکت کنند به این معنا 

که اگر کودک کار را درخیابان دیدند قرار نیســت فرشته نجات او و مددکار 
اجتماعی برای او شــوند و همچنین نباید با بی احترامــی و توهین با این 
کودکان رفتار کنند و یا با بی تفاوتی و نادیده گرفتن از کنار آنها عبور کنند.این 
فعال اجتماعی با بیان اینکه جمع آوری کودکان کار باید طبق دستور و قوانین 
صورت گیرد، افزود: اکنون کودکان کار به مراکز خدمات شــهری هر منطقه 
انتقال داده می شوند تا پس از انجام بررسی های اولیه، به سازمان بهزیستی 
تحویل داده شوند، بهزیستی نیز با خانواده های این کودکان تماس گرفته، 
تعهد می گیرد و سپس آن ها را به خانواده خود تحویل می دهند و در صورتی 
که کودک خانواده نداشته باشد، نگه داری خواهد شد که برآیند این چرخه 
باطل برای کنترل یک آسیب اجتماعی کافی نیست.به گفته وی و بر اساس 
آمار تخمینی انجمن »حمایت از کودکان کار اصفهان«، اکنون حدود هزار 
کودک کار و در معرض آسیب در اصفهان وجود دارد که ۹۵ درصد آنها اتباع 
کشــورهای خارجی بوده و نزدیک به ۳۰ درصد آنها به دنبال از کار افتادگی 

والدین مجبور به کار هستند.

ضرورت ایجاد بانک اطالعات کودکان خیابان
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اما معتقد است سازمان 
های مردم نهاد باید کودکان کار را به مراکز بهزیستی ارجاع بدهند تا بتوانیم 
آمار درست ارائه دهیم.نزدیک به ۱۰ انجمن و سازمان مردم نهاد فعال درحوزه 
کودک در اصفهان فعالیت می کنند.عبدالرضا اســماعیلی درهمین پیوند 
به ایرنا گفت: بســیاری از آمارهایی که بیان می شود مربوط به سمن هایی 
است که از بهزیســتی مجوز نگرفته اند و آمار خود را ارائه نکرده اند که این 
چالش مهمی است.وی افزود: اکنون ۳۱۵ کودک کار در بهزیستی استان 
اصفهان شناسایی شده که البته معتقدیم آمارها بیش از این است، زیرا آمار 
کودکانی که در تشکل ها و انجمن ها خدمات می گیرند در دسترس نیست.

اسماعیلی افزود: با این وجود سال گذشــته در مراکز دولتی و غیر دولتی، 
بهزیستی با خریداری و اســتقرار ۲ دستگاه اسکن عنبیه چشمی کودکان 
به دنبال دسترسی به بانک اطالعاتی جامع اســت.معاون اجتماعی اداره 
کل بهزیستی استان اصفهان گفت: از ســال ۹۲، مراکز حمایتی آموزشی 
کودک و خانواده در بخش دولتی و غیر دولتی از سوی بهزیستی در استان 
راه اندازی شد که خدمات مختلف حمایتی مانند مددکاری، روانشناسی و 

توانمندسازی ارائه می دهند.

راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار اصفهان
بر اساس آیین نامه ســاماندهی کودکان کار، حدود ۱۲ نهاد اجرایی باید در 
زمینه ساماندهی کار کودک مساعدت کنند که محوریت با سازمان بهزیستی 
است.مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان با بیان این مطلب، 
افزود: بر این اساس، نهادهای اجرایی باید در کنار توجه به وضعیت کودکان 
کار، در زمینه توانمندسازی و فرهنگ سازی خانواده  این کودکان نیز ورود 
کنند.مسعود مهدویان فر در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: اگرچه آیین نامه 
ســاماندهی کودکان خیابانی نیاز به اصالح دارد، اما بــا همین قانون نیز 

می توانیم مسائل را ساماندهی کنیم.

با مسئولان جامعه

احکام اولیه متهمین پرونده حادثه تروریستی محله 
خانه اصفهان که منجر به شــهادت ۳ نفر از نیروهای 
مدافع امنیت شــده بود، صادر و ۳ تــن از متهمین به 
اعدام محکوم شدند.به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضاییه، ۲۵ آبان ماه بود که بر اثر یک حمله 
مسلحانه تروریســتی در میدان نگهبانی محله خانه 
 اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام های محسن چراغی، 
محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند. 
عوامل این حملــه، با هماهنگی قبلی کــه با یکدیگر 
داشتند دست به اقدامات تروریستی زده و با کشیدن 
سالح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی 
کردند. در این عملیات تروریســتی تعدادی از مردم و 

نیروهای حافظ امنیت نیز مجروح شدند.
پــس از دســتگیری عوامــل تیرانــدازی و صــدور 
کیفرخواســت، دادگاه رســیدگی به اتهامات ۶ نفر از 
متهمان این پرونده در ۴ جلسه طی تاریخ های ۷ و ۸ 
و ۱۰ دی ماه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.در 
فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل 
تعیینی بودند و دو نفر نیز بــه علت عدم معرفی وکیل 
تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آن ها 
وکالی تســخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری 
جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات 
متهمان و وکالی آن ها، رای بدوی صادر  شد.براساس 
احکام صــادره، صالح میرهاشــمی بلطاقــی فرزند 
سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از 

طریق کشیدن سالح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه  
مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشــور و اجتماع و 
تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به 
اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال 

حبس تعزیری محکوم شد.
مجید کاظمی شیخ شــبانی، فرزند محمدرضا متهم 
ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشــیدن 
سالح کالشــینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت 
در  دســته جات و جمعیت غیرقانونــی به قصد برهم 
زدن امنیت کشــور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم 
ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم 
شد.سعید یعقوبی کردســفلی، فرزند کرمعلی متهم 
ردیف ســوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به 
کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای 
اتهامات عضویت در  دسته جات و جمعیت غیرقانونی 

به قصد برهم زدن امنیت کشــور و اجتمــاع و تبانی 
منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی کشــور به ۱۰ سال 
حبس تعزیری محکوم  شد. امیرنصرآزادانی، فرزند 
محمد متهــم ردیف چهارم پرونده بــه اتهام عضویت 
در دســته جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت 
کشور به ۵ ســال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع 
و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت به ۵ سال حبس 
تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ 
سال حبس تعزیری محکوم شد.سهیل جهانگیری، 
فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت 
اتهام اجتمــاع و تبانی منتهی به جرائــم ضد امنیت 
داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام 
بازداشت محکوم شــد.برای جابر میرهاشمی فرزند 
هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت 

صادر شده است.

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی  اصفهان صادر شد

 حکم اعدام برای 3 نفر از متهمان

شکار آفتاب پرست 
توسط عقاب

آفتاب پرســت بالفاصلــه متوجه 
خطری شد که در آن قرار داشت و 
تغییر حالت داد تا خود را بزرگ تر 
نشان دهد. با این حال، همه این ها 
بیهوده بود و عقاب بزرگ به هیچ 
وجه از نمایشی که آفتاب پرست در 

حال اجرای آن بود، نترسید.

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به 21 حادثه  دیده
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۲۱ حادثه دیده خبر داد.

داریوش کریمی درباره وضعیت امدادرســانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان در حوادث اخیر 
اظهار کرد: به تازگی  به هشت حادثه با ۲۱ حادثه دیده امدادرسانی شد.وی با اشاره به حوادث تحت 
پوشش این جمعیت در تاریخ هجدهم دی ماه، افزود: در این بازه زمانی پنج حادثه جاده ای، یک 
خدمت حضوری و دو حادثه شهری توسط نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده 
شده است.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد نجات یافتگان 
مدت مذکور و با اشاره به انجام یک مورد رهاسازی توســط این جمعیت، ادامه داد: در حوادث رخ 
داده، ۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد پنج نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند، یک 

نفر اسکان اضطراری دریافت کرد و دو نفر جان باختند.
 

۸۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۸۸ دستگاه ماینر )دستگاه استخراج ارز دیجیتال( 
قاچاق به ارزش ســه میلیارد ریال در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.سرهنگ 
حسین بساطی افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و جمع آوری دستگاه های غیرمجاز 
استخراج ارز دیجیتال، ماموران انتظامی شهرستان اصفهان از فعالیت مجرمانه فردی در این  باره 
مطلع شدند و موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.وی اظهار داشت: در این راستا ماموران کالنتری 
۲۹ این شهرستان با هماهنگی مرجع قضایی به محل نگهداری دســتگاه های ماینر قاچاق اعزام 
شدند و در بازرسی از یک کارگاه ۸۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال را کشف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان با بیان این که مالک کارگاه هیچ گونه مدارک قانونی و معتبری در باره دستگاه ها 
و فعالیت خود در زمینه استخراج ارز دیجیتال ارائه نکرد، افزود: برابر اعالم نظر کارشناسان ارزش 
دستگاه های ماینر سه میلیارد ریال برآورد شده است.وی خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم 
دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شد.سرهنگ بســاطی، برخورد با قاچاق کاال و اخالگران در نظام 
اقتصادی کشور را از اولویت های فراجا اعالم کرد و از شهروندان خواست تا در صورت اطالع از هرگونه 
فعالیت غیرمجاز در زمینه قاچاق کاال و اســتخراج غیرقانونی ارز دیجیتال، مراتب را از طریق شماره 

تماس ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

رفع تصرف اراضی ملی استان اصفهان به ارزش ۵۶ میلیارد ریال
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان از رفع تصرف اراضی ملی شهرستان های نایین و لنجان 
به ارزش ۵۶ میلیارد ریال خبر داد.ســرهنگ باقری از رفع تصرف اراضی ملی شهرستان های نایین و 
لنجان جمعا به مبلغ ۵۶ میلیارد ریال خبر داد.به گفته  وی، در کمتر از یک هفته اخیر سه فقره تعرض 
به اراضی ملی شهرستان های نایین و لنجان در مجموع به مساحت دو هزار و ۹۹۰ مترمربع رفع تصرف 
شد.فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان افزود: عالوه بر این، در پی دست درازی متصرفان به 
زمین ملی در شهرستان لنجان، با اقدامات معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان 
 اصفهان و همکاری اداره راه و شهرســازی شهرستان لنجان، پرونده قضایی تشــکیل و رای قضایی

 اخذ شد.
 

اهدای اعضای جوان اصفهانی به بیماران نیازمند
کبد و دو کلیه امید هادیــان، جوان اصفهانی مرگ مغزی به بیماران نیازمند عضو اهدا شــد.مریم 
خلیفه سلطانی، مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( اصفهان 
گفت:کبد جوان ۳۰ ساله در شیراز و دو کلیه در بیمارستان های الزهرا و خورشید اصفهان به بیماران 

نیازمند زندگی دوباره بخشید.این جوان ۱۵ دی در اثر تصادف با موتور در اصفهان جان باخته بود.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور:

 پلیس با قانون گریزان 
به شدت برخورد می کند

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان 
اینکه اســتان اصفهان در فتنه اخیر کشــور 
جزو اهــداف معاندین بود،گفــت: پلیس 
با قانون گریزان به شــدت برخــورد می کند.

سردار قاســم رضایی در حاشــیه همایش 
کالنتری و پاسگاه های فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان  اظهار کرد: ســازمان فراجا 
در کنار تالش بــرای تامین امنیــت مردم، 
ماموریت های خود در مقابله با هنجارشکنی 
و ناهنجاری ها نظیــر قاچاق مــواد مخدر، 
مقابله با ســارقان و ... را نیز مقتدرانه پیش 

برده است.
وی ادامــه داد: به عنــوان مثــال طی چند 
گذشــته پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان موفق شــده بیش از یــک تن مواد 
افیونــی از نــوع هرویین و شیشــه را که در 
کشــور های همســایه تولید و قاچاقچیان 
قصد ترانزیت آن را از وســط کویر داشــتند، 
کشف کند. جانشــین فرمانده کل انتظامی 
کشــور گفت: ماموران خدوم فراجا بیش از 
۱۰ روز رصــد و ۳ روز تعقیــب قاچاقچیان را 
انجام دادند تا در نهایت موفق به دستگیری 
آن ها و توقیف محموله شدند.ســردار قاسم 
رضایی بیان کرد: کشــف بیــش از یک تن 
مواد مخدر یعنی ماموران با تحمل ســرمای 
سوزناک کویر و رنج دوری از خانواده آرامش 
را به مردم هدیه دادند، کشور های دیگر نیز به 
خصوص کشــور های غربی هم باید قدردان 
این جانفشانی همرزمان ما باشند.وی گفت: 
در اصفهان بیش از ۳۰۰ نقطه استقرار داریم 
که هدف اصلی آن تامیــن و حفظ امنیت و 
آرامش مردم اســت در این نقــاط مدیرانی 
از حوزه های مختلف انتظامــی مانند راهور، 
کالنتری، پاسگاه حضور دارند.سردار رضایی 
گفت: در فتنه ای که طی سه ماه و نیم گذشته 
پشت سر گذاشتیم، استان اصفهان نیز یکی 
از اهداف معاندین بود و قصد داشتند که این 
استان را منحرف کرده و سبب به وجود آمدن 

ناهنجاری ها در اصفهان شوند.



تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در نیم فصل اول لیگ بیست و دوم با دریافت ۳۵ گل ضعیف ترین خط دفاع لیگ را به خود اختصاص داده است.تیم نفت مسجدسلیمان 
در نیم فصل اول لیگ عملکرد بسیار ضعیف از خود به جای گذاشت؛ چندین شکست پرگل متوالی، دریافت ۳۵ گل، ثبت بیشترین شکست با ۱۰ باخت و تقاضل گل ۲۳-، 
نشان از نمایش های ضعیف مسجدسلیمانی ها تا این جای لیگ بیست و دوم دارد.نفت مسجدسلیمان که کار خود را در لیگ با هدایت رضا مهاجری آغاز کرد، شروع بدی 
نداشت و نتایج شش هفته ابتدایی لیگ -حتی شکست ۲ بر یک برابر پرسپولیس- نشان از بهتر شدن روند این تیم نسبت به فصل قبل داشت اما شکست های سنگین 
و متوالی نفت برابر تیم های نساجی، تراکتور، گل گهر، ذوب آهن، فوالد و سپاهان چهره متزلزل از این تیم نشان داد. البته نفت دو شکست دیگر را هم در ادامه روند ضعیف 
خود برابر آلومینیوم و ملوان متحمل شد اما در هر دو بازی با دریافت یک گل بازنده بود.نفت که در سراشیبی سقوط قرار دارد پیش از پایان نیم فصل نخست در راس کادرفنی 
خود دست به تغییرات زد و از بازی سپاهان در هفته سیزدهم هدایت تیم به ابراهیم اشکش سرمربی تیم لیگ یکی استقالل مالثانی سپرده شد، تغییراتی که هنوز جواب 
نداده است و نفت همچنان می بازد. نکته قابل تامل این است که نفت در چند سال اخیر در نیم فصل نخست، تا این اندازه ضعیف ظاهر نشده بود.آن چه مشخص است، 
این نفت نیاز به جذب بازیکن در تمامی خطوط به ویژه خط دفاع دارد. البته نفتی ها کار خود را در نقل و انتقاالت زمستانه با توجه به این که گلر آن ها در جریان نیم فصل 
اول رباط صلیبی پاره کرد با جذب یک دروازه بان از لیگ یک آغاز کرد. همچنین باتوجه به جدایی یکباره سامان نریمان جهان و خبرهایی مبنی بر درخواست چند بازیکن 
مطرح این تیم برای جدایی به نظر می رسد نفت کار سختی در ادامه مسابقات دارد زیرا احتماال در چنین شرایط کمتر بازیکنی بپذیرد که راهی نفت مسجدسلیمان شود.

روزگار سیاه تیِم سرزمین طالی سیاه!
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باشگاه پرتغالی متهم به تبانی شد!
دادستان ها به اطالعات هک شــده از ایمیل باشگاه بنفیکا دسترســی پیدا کردند و به دنبال تایید 
ادعاها مربوط به تبانی در این باشگاه پرتغالی هستند.به نقل از اسپورتال، سران تیم فوتبال بنفیکا، 
صدرنشــین فصل جاری لیگ برتر پرتغال به دلیل تبانی تحت بازجویی قرار گرفته اند. رسانه های 
پرتغالی اعالم کردند که این تحقیقات در نتیجه دسترسی دادستان ها به ایمیل های هک شده و 
مربوط به یک دوره چهار ساله بین ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ است.همه کسانی که در آن بازه زمانی 
و پس از آن به عنوان مدیران و اعضای هیئت مدیره فعال بودند، از جمله روی کاســتا ستاره سابق 
بنفیکا، آث میالن و پرتغال تحت بازجویی قرار خواهند گرفت. کاســتا در ســال ۲۰۲۰ نایب رئیس 
باشگاه شــد اما در نهایت با استعفای لوئیس فیلیپه ویرا رییس ســابق این باشگاه، ریاست این 
باشگاه را بر عهده گرفت.ویرا برای مدت طوالنی در این ســمت بود؛ اما به خاطر اتهامات مربوط به 
کالهبرداری، جعل، فرار مالیاتی و پولشویی دستگیر شد. در همین راستا باشگاه بنفیکا تحقیقات 

را تایید کرده و در بیانیه ای کوتاه تایید کرده است که در حال همکاری با مسئوالن مربوطه است.
در ابتدای سال گذشته نیز زمزمه های تبانی در تیم بنفیکا شنیده شــد ولی در آن زمان سران تیم 
بنفیکا ادعاهایی مبنی بر پرداخت ۱.۹ میلیون یورو به یک داور برای قضاوت جانبدارانه از این تیم را 
رد کردند.بنفیکا در حال حاضر در صدر جدول رده بندی لیگ پرتغال قرار دارد و با براگا و پورتو رقابت 

سختی برای قهرمانی در این فصل دارد.
 

برنامه »بنزما« علیه فرانسه و »دشان«
کریم بنزما، ستاره فرانسوی، شاید صحبت هایی را درباره تیم ملی این کشور و دیدیه دشان مطرح 
کند. بازگشت بنزما به تیم ملی فرانسه در نهایت با خوشــی به پایان نرسید و او پس از پایان جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر که در آن غایب بود از فوتبال ملی خداحافظی کرد. این بازیکن پس از طی کردن 
دوره مصدومیتش به اردوی تیم ملی فرانسه در قطر اضافه شده بود؛ اما یک احساس درد جزئی 
که فرصت زیادی برای درمان هم نیاز نداشــت باعث شد که دشــان به او بگوید بهتر است اردو را 
ترک کند و از او در جام جهانی که نایب قهرمانی فرانســه به پایان رسید استفاده نکند. این موضوع 
با توجه به شرایط خوب این مهاجم رئال مادرید در ماه های اخیر با تعجب بسیاری همراه شد ولی 
رسانه های فرانسوی اعالم کردند که سرمربی تیم ملی این کشور از بنزما ناراحت است و دلیل این 
تصمیم هم همین بوده است. صحبت های بسیاری علیه این بازیکن در چند هفته گذشته مطرح 
شد که تازه ترین آن اظهارات رییس فدراسیون فوتبال فرانســه بوده که معتقد است اولیویه ژیرو 
عملکرد بهتری در ترکیب این تیم داشته است. حاال RMC Sport خبر داده که شاید بنزما هم به 
سکوتش پایان دهد و صحبت هایی را درباره دشان و تیم ملی فرانسه و اتفاقاتی که افتاد مطرح کند. 

 

ریخت وپاش عجیب سعودی ها برای شکار»مسی«
باشگاه الهالل پیشنهاد جدید و عجیبی را برای جذب ابرســتاره آرژانتینی داد.انتقال کریستیانو 
رونالدو ابرستاره پرتغالی به النصر عربستان باعث شده تا باشگاه الهالل رقیب سنتی النصر برای 
جذب لیونل مسی دست به کار شود.طبق گزارش شبکه »سی ان ان« آمریکا لیونل مسی تصمیم 
گرفته قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید نکند و برای رفتن به الهالل آماده شود.در این زمینه 
خالد الذیاب خبرنگار نشریه »الریاضیه« عربستان از پیشــنهاد جدید و عجیب الهالل به مسی 
پرده برداشت و گفت: الهالل گران ترین قرارداد تاریخ فوتبال را به لیونل مسی قهرمان جام جهانی 
ارائه کرد که ۹۰۰ میلیون یورو برای دوسال است.پیش از این پیشنهادهای ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون 
یورویی برای لیونل مسی از سوی باشگاه ســعودی مطرح بود ولی این بار این رقم عجیب 
و غریب اعالم شد.در صورت انتقال لیونل مسی به الهالل شاهد تقابل دوباره این بازیکن 
با رونالدو در عربستان خواهیم بود. این دو اســطوره حدود ۱۰ روز دیگر در بازی دوستانه 

ستارگان النصر و الهالل با پاری سن ژرمن مقابل هم بازی خواهند کرد.

       کارنامه احترام برانگیز یحیی؛

   این بهترین چهره سرمربی پرسپولیس است!

    فصل گذشته وقتی پرسپولیس بعد از پنج سال قهرمانی 
متوالی باالخــره این عنوان را به اســتقالل واگذار کرد، 
یحیی گل محمدی به وضوح روی لبه تیغ قرار گرفته و در مقاطعی به شکل 
واقعی فاصله ای تا از دســت دادن جایگاه خود روی نیمکت قرمزپوشان 
نداشــت.حتی رتبه قابل احترام نایب قهرمانی نیز دیگر رضایت هواداران 
پرسپولیس را جلب نمی کرد و به خصوص رفتار گل محمدی در چند مقطع 
به شدت مورد انتقاد بخش رادیکال جامعه هواداری این تیم قرار گرفته بود. 
فعالیت های بعضا مبهم و عجیب او در صفحه مجازی و بستن و باز کردن 
های شاید بی معنی، برخی را متقاعد کرده بود که گل محمدی دیگر از وجهه 
و البته آرامش الزم برای هدایت پرسپولیس برخوردار نیست.فصل تابستان 
با خریدهای پرتعداد و قابل توجه این تیــم در درون دروازه، خط دفاعی و 
میانی آغاز شد و البته سرمربی پرسپولیس تقریبا در تمامی مصاحبه های 
سرپایی بعد از تمرینات تابستانی تیمش در مورد عدم حضور یک مهاجم 
نوک قابل اعتماد و نامدار در خط حمله هشدار می داد. ناکامی پرسپولیس 
در جذب سجاد شهباززاده و انتقال این تیم به اردوی رقیب عصبانیت این 
سرمربی را دوچندان کرد و حتی استفعای یحیی نیز در مقاطعی دور از ذهن 
به نظر نمی رســید. اوضاع حاکی از آن بود که اختالف خاموشی بین او و 
مدیریت سر جذب مهاجم وجود دارد و شاید این اختالف حتی گاهی منجر 

به لجبازی بر سر انتخاب گزینه نهایی در خط حمله شده است.به هر حال بعد 
از مطرح شدن هزار و یک اســم، این یورگن لوکادیا بود که با سر و صدای 
فراوان با پرسپولیس به توافق رسید و در ادامه نیز شیخ دیاباته ای که در ابتدا 
گزینه مورد نظر یحیی نبود، به خط حمله قرمزپوشان اضافه شد. فصل با 
نمایشی کسالت آور در اصفهان برابر ذوب آهن آغاز شــد و تازه اولین گل 
پرسپولیس در هفته سوم و توسط میالد سرلک به ثمر رسید.اما در ادامه و 
با اضافه شدن یورگن لوکادیا به ترکیب، روند پیروزی های ۰-۱ و اقتصادس 
پرسپولیس نیز آغاز شد. یحیی گل محمدی که از نظر چهره نیز بی شباهت 
به مکس آلگری نیست، تیمش را مانند یوونتوس و با خط دفاعی مستحکم 
و کسب برتری هایی با حداقل گل، در نهایت به قهرمانی نیم فصل با اختالفی 
قابل توجه نیز رساند تا در موقعیتی کامال متفاوت نسبت به چند ماه قبل قرار 
گیرد.تیمی که از نظر مهره و بودجه شاید در رده سوم تیم های حاضر در لیگ 
برتر قرار داشته باشد، شاید فقط در دیدار مقابل تراکتور و در آن شرایط خاص 
نتوانست نمایشی درخور ارائه دهد و در ۱4 بازی دیگر خود در نیم فصل اول، 
حداقل ضعیف تر از رقیب ظاهر نشد. دو تساوی برابر سپاهان و استقالل، 
برتری درخشان برابر گل گهر و البته پیروزی های اقتصادی و مهم برابر تیم 
های نیمه دوم جدول، باعث شــد پرسپولیس تحت هدایت یحیی با پنج 
امتیاز برتری، بخت اول فتح لیگ برتر در فصــل جاری لقب بگیرد. حتی 

جدایی عجیب و دور از ذهن لوکادیا در شب بازی حساس مقابل استقالل 
نیز تیم گل محمدی را از مسیرش خارج نکرد و اعتبار این حفظ تیم و انضباط 
محســوس در طول نیم فصــل بی تردید متعلــق به ســرمربی باتجربه 
قرمزپوشان است.حاال دقیقا سه سال از جدایی عجیب و غیرمنتظره گابریل 
کالدرون و حضور یحیی گل محمدی روی نیمکت پرسپولیس سپری شده 
است. مردی که در اولین حضور خود در این باشگاه نتوانست رضایت کامل 
هواداران را جلب کند، حاال در مسیر تبدیل شدن به یکی از بهترین سرمربیان 
تاریخ پرســپولیس قرار گرفته )البته این اتفاق همین حاال نیز رخ داده(. 
رســیدن به فینال لیگ قهرمانان آســیا و شکســت در دیــداری که اصال 
پرسپولیس تیم ضعیف میدان نبود، دو قهرمانی در لیگ و قرار گرفتن در 
مسیر سومی، فتح ســوپر جام و البته رفتاری اغلب مقبول در بین جامعه 
هواداران فوتبال )به غیر از یک مقطع در نیم فصل دوم سال گذشته(، باعث 
شده یحیی گل محمدی تبدیل به یکی از افراد موجه، قابل احترام و محبوب 
در بین اغلب هواداران فوتبال در ایران تبدیل شود.کسی در اواخر دهه 7۰ نیز 
ثابت کرده بود بازگشــت از دروازه جهنم را بهتر از هر کسی بلد است، حاال 
روزهای جنجالی و پرتنش نیم فصل دوم سال گذشته را کامال فراموش کرده 
و با چهره ای آرام و بااعتماد به نفس، در مسیر قهرمان کردن تیمش در این 

فصل عجیب و متفاوت قرار گرفته است.

خبر روز

حکم »امیر نصرآزادانی« صادر شد
میزان: دادگاه امیر نصرآزادانی بازیکن ســابق تراکتور برگزار شــد. امیر نصرآزادانی به ۱۶ سال حبس 
تعزیری محکوم شدامیر نصرآزادانی فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته  
جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ ســال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی 
منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال 
حبس تعزیری محکوم شــد.این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشــور قابل فرجام خواهی است.

حبس تعزیری حبسی اســت که قابل اجرا خواهد بود و برای متهم اجرا خواهد شد، با این حال، برخی 
تصور می کنند که حبس تعزیری قابل فروش است، در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد. اما می توان 
حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود.از سوی دیگر، این نوع مجازات که به نوعی تادیب محسوب 
می شود، بر طبق شرع و ماده ۱۶ موجود در قانون مجازات اسالمی  ایران در اختیار حاکم قرار گرفته است.

 

قلم قرمز »گل محمدی« روی نام سه بازیکن
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم قطعی خود را برای خط زدن اسم چند بازیکن ناکارآمد در زمستان 
گرفته است.یحیی گل محمدی لیست نقل و انتقاالت زمستانی فصل جاری پرسپولیس را پس از بازی 
این تیم مقابل ون پارس اصفهان را ارائه می دهد.او لیست بازیکنان خود را برای جدایی از این تیم مشخص 
کرده اما برای حفظ تمرکز آنها اعالم نکرده اســت تا در دیدار هفته جاری خود با رضا درویش مدیرعامل 
باشگاه اعالم کند.لیست مازاد پرسپولیس بدون توجه به بازیکنان مورد نظر برای خرید تهیه شده است. 
یحیی دیگر قصدی برای حفظ بازیکنان ذخیره اش که دچار مصدومیت های طوالنی می شوند ندارد. او 
که در فصل قبل رفتاری متفاوت در نیم فصل داشت حاال می خواهد قلم قرمز خود را روی نام حداقل سه 
بازیکن بکشد تا عالوه برای داشتن جای خالی در جذب بازیکنان مورد نظرش اجازه حاشیه سازی ندهد.

نگاهی اجمالی به بازی های دور رفت پرسپولیس نشــان می دهد امثال حامد پاکدل، وحدت هنانوف، 
سیامک نعمتی، مهدی عبدی و… نزدیکتر از سایر بازیکنان به لیست خروج زمستانی این تیم هستند. 
حاال باید دید سرمربی سرخپوشان پایتخت چه تصمیمی برای این موضوع می گیرد تا تیمی یکدست تر 

برای دور برگشت در اختیار داشته باشد.
  

مذاکره باشگاه مس با 2 بازیکن برزیلی
مدیران باشــگاه مس کرمان مذاکرات خود را با دو بازیکن از کشور برزیل دنبال کرده اند.تیم فوتبال مس 
کرمان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور، روز پنجشنبه ۲۲ دی میزبان صنعت 
نفت آبادان خواهد بود.مربیان مس ظرف هفته های گذشته، بازیکنان خارجی زیادی را از کشورهای مختلف 
بررسی و نام دو بازیکن برزیلی را به مسئوالن باشــگاه اعالم کرده اند. مدیران مس کرمان هم در مراحل 
پایانی انجام کارهای الزم برای ورود این دو بازیکن برزیلی هستند تا توافقات خود را نهایی کنند.یکی از این 
بازیکنان در ُپست هافبک و دیگری در خط حمله به میدان می رود.باشگاه مس تاکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد 
قرارداد بازیکنان و مربیان خود را پرداخت کرده که مسئوالن باشگاه وعده داده اند این میزان را به زودی به 

۵۰ درصد می رسانند.مس کرمان با کسب ۱۱ امتیاز، در جایگاه چهاردهم جدول لیگ برتر ایستاده است.
 

واکنش »عنایتی« به اخراج »ساپینتو«
ستاره سابق استقالل معتقد است باید همه به استقالل و سرمربی اش آرامش تزریق کنند تا این تیم موفق 
شود.رضا عنایتی که ابتدای فصل صحبت ســرمربیگری اش در استقالل به طور جدی مطرح شد، حاال 
درباره شایعه برکناری ساپینتو می گوید: به نظرم اصال نباید این حرف ها مطرح شود. هنوز ۱۵بازی تا پایان 
فصل مانده، جام حذفی هم مانده، درست نیست با انتشار خبر برکناری و فشار گذاشتن روی کادرفنی، 
آرامش را از آن ها سلب کنیم.وی درباره اینکه آیا کسی با او درباره حضور در استقالل صحبت کرده یا نه، 

می گوید: من می گویم باید از ساپینتو حمایت کرد.

مستطیل سبز

هافبک ذوب آهن؛ عضو 
استثنایی خانواده »یزدانی«

ذوب آهــن در آخرین بازی نیــم  فصل خود با 
نتیجه یک بر صفر مغلوب هوادار شد، شاگردان 
مهدی تارتار با این شکست همچنان با ۱۸ امتیاز 
در رده دهم جدول باقــی ماندند.پوریا پورعلی 
هافبک مازندرانی  ذوب آهن در این خصوص به 
خبرنگار ما گفت: فکر می کنم این دیدار، یکی 
از ضعیف ترین بازی های فصل ما بود، به هیچ 
وجه خوب بازی نکردیم و مستحق برد نبودیم، 
هوادار بهتر بازی کرد و به آنچه که استحقاقش 
را داشت رسید.وی در خصوص درگیری اش با 
نیما انتظاری هافبک هوادار اظهار داشت: نیما 
مثل برادرم است، ما از دوران کودکی همبازی و 
رفیق بودیم. در آن صحنه شیطنت کردم،  بعد از 
خطایی که نیما  بر روی من مرتکب شد و من از 
روی عصبانیت واکنش نشان دادم. مقصر من 
بودم و بعد از پایان بــازی با نیما تماس گرفتم 
و عذرخواهی کردم.هافبک تدافعی ذوب آهن 
درباره فصل پر فراز و نشیب این تیم عنوان کرد: 
فکر می کنم به خاطر مصدومیت بازیکنان ثابت 
و تاثیر گذاری همچون؛ سجاد آشوری، سعید 
باقر پســند و مســعود ابراهیم زاده هنوز به آن 
ثبات الزم و مورد نظر نرسیدیم، در نیم فصل دوم 
سجاد آشوری به میادین باز می گردد و با جذب 
چند بازیکن دیگر توسط آقا مهدی و کادرفنی، 
انشاالله بتوانیم با ثبات الزم، جایگاهمان  را در 

جدول بهبود بخشیم.

یحیی گل محمدی که از نظر چهره نیز بی شباهت به 
مکس آلگری نیست، تیمش را مانند یوونتوس و با 
خط دفاعی مستحکم و کسب برتری هایی با حداقل 
گل، در نهایت به قهرمانی نیم فصل با اختالفی قابل 
توجه نیز رساند تا در موقعیتی کامال متفاوت نسبت به 

چند ماه قبل قرار گیرد

فوتبال جهان

عکس روز

صف 2 میلیونی برای تماشای 
دوئل مسی و رونالدو در 

عربستان!
هواداران فوتبال برای تماشای بازی تدارکاتی ستارگان 
النصر و الهالل مقابل پاری سن ژرمن استقبال زیادی 
کردند. وزارت ورزش عربســتان از پیراهن ســتارگان 
النصر و الهالل برای دیدار دوســتانه بــا عنوان »فصل 

ریاض« مقابل پاری سن ژرمن در شهر ریاض پرده 
برداشت. طبق آمار وزارت ورزش عربستان بیش 
از ۲ میلیون درخواست برای حضور در این بازی 

به میزبانی ریاض به دستشان رسیده است.

شــاگردان مهدی تارتار در پایان نیــم فصل در خط 
دفاعی عملکــرد قابــل قبولی از خود بــه نمایش 
گذاشــتند.ذوب آهن در نیم فصــل اول لیگ برتر 
کار خود را با ایســتادن در رده دهم به پایان رساند. 
آن ها فصل متفاوتی را ســپری کردند و در حالی در 
میانه های جدول قــرار گرفتند که یکــی از بهترین 
خطوط دفاعی لیگ را به نام خود ثبت کردند. پس از 
مس رفسنجان، پرسپولیس و سپاهان، شاگردان 
تارتار با ۱۰ گل خورده در کنار استقالل، آمار کمترین 
گل خورده را به ثبت رســاندند. ذوب آهنی ها فصل 
گذشــته در ۱۵ بازی ۱۳ گل خورده به ثبت رساندند 
و در این فصل از رقابت هــا ۱۰ گل دریافت کردند و با 
آماری بهتر نسبت به فصل گذشته به استقبال نیم 

فصل دوم خواهند رفت. حبیب فرعباســی در این 
نیم فصل موفق شد ۶ کلین شیت ثبت کند و در میان 
بهترین دروازه بان های لیگ برتر قرار بگیرد.گاندوها 
همچنین در پایان نیم فصل در رده دهم و نسبت به 
نیم فصل سال گذشــته یک پله باالتر قرار گرفتند. 
آن ها در نیم فصل لیگ بیست و یکم 7 بار شکست 
خوردنــد اما در این نیــم فصل تنها ۳ بــار متحمل 
شکست شــده اند و این نشــان از تغییر استراتژی 
تارتار برای تیمش دارد. ذوب آهن در نیم فصل اول 
فصل گذشته ۵ بار به پیروزی رسید و ۲ بار بیشتر از 
امسال به برتری رسیده بود.نقطه ضعف همیشگی  
ذوب آهن در دو فصل اخیر عملکرد این تیم در خط 
حمله بوده است. آن ها با حضور سعید باقرپسند در 

ذوب آهن امیدوار بودند که شرایط بهتری پیدا کنند 
اما این بازیکن در ابتدای فصــل، رباط صلیبی پاره 
کرد و تیمش را تنها گذاشت تا شرایط برای شاگردان 
تارتار سخت تر شود.آن ها در 7 دیدار از ۱۵ دیدار خود 
موفق به گلزنی نشدند. تارتار در فصل نقل و انتقاالت 
به دنبال ترمیم نقطه ضعــف تیمش در خط حمله 
است. باید دید ذوب آهنی ها در ادامه لیگ برتر چه 

عملکردی را از خود به نمایش می گذارند.

ذوب آهن در نیم فصل لیگ برتر فوتبال؛ محتاط و تدافعی



سه شنبه 20  دی  1401 /  17  جمادی الثانی  1444  /  10  ژانویه   2023 / شماره 3720 
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد:

تکمیل پروژه »اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان« با ۵۵0 
میلیارد ریال اعتبار

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشــاره به اتمام عملیات عمرانی پروژه اتصال بزرگراه معلم به 
فرزانگان با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال گفت: اجرای این پروژه تاثیر مستقیم در کاهش سوانح 
ورودی شهر دارد.علی اکبر رسالت اظهار کرد: عملیات عمرانی پروژه اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان 
با پیشــرفت صددرصدی با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال به اتمام رســیده است و در آینده ای 
نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.وی افزود: پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان در مناطق 
هفت و ۱۲ شهرداری اصفهان واقع شده و عملیات های اجرایی مطابق با آیین نامه و استانداردهای 
راهسازی و ترافیکی توسط این دو منطقه اجرا شده است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره 
به اجرای پروژه حلقه حفاظتی شهر اصفهان گفت: اتصال بلوار فرزانگان به بزرگراه شهید اردستانی 
از طریق بلوارهای تابان و آسمان به منظور تردد خودروهای ســنگین و جداسازی مسیر خروجی 
بزرگراه معلم به ســمت بلوار فرزانگان امری ضروری است و از منظر ترافیکی دارای اهمیت است.

وی بیان اینکه روشنایی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال تکمیل شده است، ادامه داد: 
طول این پروژه دو کیلومتر و عرض ترافیکی آن ۱۱ متر اســت که با توجه به ترافیک عبوری وسایل 
سنگین، از آسفالت پلیمری جهت استحکام و مقاومت در برابر نوسانات دما و جلوگیری از انتشار 

ترک در این پروژه استفاده شده است.
 

بوستان های منطقه ۹ اصفهان ایمن شد
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: تجهیز بوستان ها به انواع وسایل بازی بی خطر و استاندارد از 
اولویت های مهم شهرداری منطقه است، در این راستا سه مجموعه وسایل بازی پلی اتیلن و بیش از ۴۸۰ 
متر کف پوش زمین بازی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در بوستان های محلی اجرا 
شد.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: به منظور استانداردسازی و ایمن سازی وسایل و زمین های 
بازی کودکان طبق موازین استاندارد، بازدیدهای کارشناسی از تمام وسایل بازی سطح منطقه به عمل 
آمد و تجهیزات غیراستاندارد شناسایی و جمع آوری شــد.وی تصریح کرد: تجهیز بوستان ها به انواع 
وسایل بازی بی خطر و استاندارد از اولویت های مهم شهرداری منطقه ۹ است، در همین راستا وسایل 
بازی کودکان، وسایل حرکت درمانی، کف پوش زمین های بازی در بوستان های منطقه ایمن سازی و رفع 
نقص می شود.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان ادامه داد: استفاده از وسایل بازی استاندارد و بی خطر، 
توجه به کاهش جذب حرارت در این وسایل و در نظر گرفتن سایر مشخصه ها نظیر فرم، جنس و شکل 

آنها می تواند در افزایش ایمنی این وسایل و کاهش صدمات احتمالی کودکان موثر باشد.
 

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

اجرای دیوارنگاری در جداره های محله جامی
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: به منظور احیا و مرمت جداره های فرسوده خیابان جامی 
شرقی و غربی و آرایش سیمای بصری محالت، دیوارنگاری به مساحت ۱۱۴۰ مترمربع و با اعتباری 
بالغ بر پنج میلیارد ریال در این محله اجرا می شود.میثم بکتاشــیان اظهار کرد: در راستای اجرای 
پروژه های محله محوری، انجام دیوارنگاری در جداره های محله جامی با مشارکت شهرداری منطقه 
یک و سازمان زیباسازی در حال اجراست.وی افزود: دیوارنگاری، نقش ارزشمندی در زیباسازی 
و ارتقای شادابی و نشــاط محله دارد و در ابعاد اجتماعی همچون تثبیت هویت شهری و سکونتی 
نیز سهم بسزا و غیرقابل انکاری خواهد داشت.مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
این پروژه دیوارنگاری به منظور احیا و مرمت جداره های فرســوده خیابان جامی شرقی و غربی و 
آرایش سیمای بصری محالت به مساحت ۱۱۴۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در 

این محله اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مطرح کرد:

تجهیز ۱۰ ایستگاه آتش نشانی اصفهان به موتورسیکلت

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه ۱۰ ایستگاه آتش نشانی شهر موتورسیکلت نداشت، گفت: با 
خریدهای اخیر این ۱۰ ایستگاه به موتورسیکلت مجهز خواهد شد تا در 
معابر کم عرض و زمان پیک ترافیک برای عملیات از آن استفاده شود.

آتشــپاد ابراهیم مطلبی اظهار کرد: امســال در دوره جدید مدیریت 
شــهری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای سازمان آتش نشانی 
خریداری شده اســت یا در حال خرید تجهیزات هستیم، در حالی که 

طی دو سال و نیم گذشته هیچ خریدی انجام نشده بود.
وی بــا بیان اینکــه عمر تجهیــزات غواصی ســازمان آتش نشــانی 
بــه دوره هشــت ســال دفــاع مقــدس برمی گشــت و تجهیزات 
بــه روز نبــود، افــزود: اکنــون بــرای خریــد ایــن تجهیــزات در 
 مرحلــه مناقصــه هســتیم و تــا پایــان ســال وارد چرخــه 

سازمان می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: ۱۰ ایســتگاه آتش نشانی شهر موتورســیکلت نداشت که با 
خریدهای اخیر این ۱۰ ایستگاه به موتورسیکلت مجهز خواهد شد تا در 
معابر کم عرض و زمان پیک ترافیک برای عملیات از آن استفاده شود.

مطلبی بــا بیان اینکه ۲۲ دســتگاه چکش ســنگین و غیرســنگین 
تخریب خریداری شــده اســت بر این اساس تمام ایســتگاه ها به 
تجهیزات تخریب مجهز شدند، خاطرنشان کرد: ۲۰۰ دستگاه تنفسی 
کامل خریداری شده ، همچنین ظرف دو ماه آینده لباس های نسوز 

خریداری شده برای استفاده در عملیات تحویل داده می شود.
وی گفت: قــرار بود امســال ۱۴۴ شــیر هیدرانت در ســطح شــهر 
اصفهــان نصب کنیــم که تاکنــون ۴۴ شــیر هیدرانت نصب شــده 
اســت و مدیریت آبفا ایجــاد مابقی این شــیرها را منــوط به نصب 
کنتور کرده ، در حالی که هیچ جای کشــور اینگونه عمل نمی شــود و 
 به رغم مکاتبات انجام شــده نصب سایر شــیر هیدرانت به سرانجام

 نرسیده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه سازمان آتش نشانی سگ زنده یاب و مرده یاب نداشت، 
اما امکان آن را با دو قالده از این نوع ســگ فراهم کردیم، اظهار کرد: 
پیش بینی ما از درآمدهای بهای خدمات برای سال آینده ۱۷ میلیارد 
تومان است که این رقم برای امســال ۱۳ میلیارد تومان بود و تاکنون 

چهار میلیارد آن محقق شده است.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفــت: در این 
کالن شهر حدود ۹ هزار تاکســی وجود دارد که ۷۰ 

درصد آنها فرسوده است.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور افزود: فرسودگی 
تاکســی ها، افزایش آلودگی هــوا را رقم می زند 

بنابراین نوسازی آنها ضروریست.

وی با بیان اینکه سهم تاکســی ها در حمل و نقل 
درون شهری اصفهان بالغ بر ۱۳ درصد است، اضافه 
کرد: از آنجا که برای نوسازی این ناوگان، هر راننده 
تاکســی باید بیش از ۲۰۰ میلیــون تومان بپردازد 
بنابراین تخصیص تســهیالت در این زمینه باید در 

اولویت باشد.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
به اســتفاده از مازوت در نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان اشــاره و اضافه کرد: مصرف این سوخت 
از اصلی تریــن دالیل آلودگی هــوا در این خطه به 
شــمار می رود و آلودگی آن اصفهــان را محاصره 

کرده اســت.وی با تاکید بر توقف مصرف مازوت 
خاطرنشــان کرد: در این زمینه نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، مدیران استانی و شــهردار باید 
برای جلوگیری از استفاده از این سوخت بکوشند.

فرســودگی ناوگان حمــل و نقل عمومی اســتان 
اصفهان از جملــه دالیل افزایــش آلودگی هوا در 
این دیار عنوان شــده، به طوری کــه از آغاز طرح 
رایگان دوگانه ســوز کــردن خودروهــای عمومی 
شامل تاکسی و وانت بارها تاکنون حدود ۲۲ هزار 
دستگاه خودروی عمومی در استان بصورت رایگان 

دوگانه سوز شده است.

عضو شورای شهر:

 70 درصد تاکسی های اصفهان فرسوده است

معاون شهردار تاکید کرد:

لزوم ایجاد و توسعه پارک های موضوعی در اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پارک های موضوعی نمونه هایی از 
محیط های تفریحی، بسیار متمرکز، تغییر شکل یافته، کاربر محور، و بسیار توسعه یافته هستند، 
گفت: ایجاد و توســعه پارک های موضوعی در اصفهان یکی از راهکارهای زیســت پذیر تر شدن 
شهر است.وحید مهدویان در کارگاه آموزشی مبانی نظری و اجرایی پارک های موضوعی اصفهان، 
توجه بــه مقوله پارک هــای موضوعی 
را از مباحث مــورد توجــه و پراهمیت 
شهرسازی در دنیا دانست و اظهار کرد: 
بر اساس تعریف »سازمان بین المللی 
پارک های تفریحی و شــهربازی ها«، 
پارک موضوعــی یک پــارک تفریحی 
است که جاذبه های موضوعی همچون 
غذا، وسایل، تفریحات، خرده فروشی ها 
یا وسایل تفریحی سواری داشته باشد 
که این جاذبه ها برای لذت، سرگرمی و 
آموزش بازدیدکنندگان ایجاد و مدیریت 
می شود.وی با بیان اینکه پارک های موضوعی نمونه هایی از محیط های تفریحی، بسیار متمرکز، 
تغییر شــکل یافته، کاربر محور و بسیار توســعه یافته اســت، افزود: ایجاد و توسعه پارک های 

موضوعی در اصفهان یکی از راهکارهای زیست پذیرتر شدن شهر است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه در پارک های موضوعی تالش می شود 
اتمســفری از مکان و زمان دیگری ایجاد شــود، تصریح کــرد: در این پارک ها بــر یک موضوع 
غالب تاکید و بر این اســاس معماری، منظره ها، وســایل تفریحی، خدمات رفاهی و خوراکی، 
خرده فروشــی ها و لباس کارکنان حول آن موضوع طراحی و ساخته می شــود که این خالقیت 
می تواند جذابیت های ویژه ای در شهر ایجاد و سالیق و نیازهای مختلف شهروندان را تامین کند.

وی با بیان اینکه انواع پارک های موضوعی شــامل پارک های آموزشــی، تاریخــی، مینیاتوری، 
طبیعی و علــم و فناوری اســت، گفت: پارک های موضوعی بر اســاس شــاخص های مختلف 
دسته بندی می شود، به طور مثال بر اساس گروه ســنی به پارک های کودکان نوپا، کودکان دوره 
ابتدایی، نوجوانان و بزرگساالن بر حسب اندازه و مقیاس به پارک هایی با استفاده خاص، کوچک، 

محله ای، اجتماعی و اراضی باز، تقسیم بندی می شود.
مهدویان ادامه داد: این پارک ها بر اســاس میزان بازدیدکنندگان و سرمایه گذاری به پارک های 
بزرگ، موضوعی منطقه ای، منطقه ای، متوسط و کوچک و بر اساس کاربری و میزان استقالل فضا 
به پارک های سرگرمی، محتوای آموزشی و فانتزی، از نظر فرمی به زمین های بازی، شهربازی و 
پارک های موضوعی و از نظر رشد کودکان به پارک های توسعه فیزیکی، روانی و اجتماعی تقسیم 

و دسته بندی می شود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع و تشــریح نکات علمی و اجرایی ســرفصل های آموزشی متعدد 
پیرامــون پارک های موضوعی شــهر اصفهان گفــت: در این راســتا باید شناســایی ویژگی ها و 
فرصت های مکانی برای ایجاد پارک های موضوعی بر اساس پارک های موجود، مکان یابی پارک 
موضوعی، طبقه بندی و اولویت بندی مکان ها برای ایجاد پارک های موضوعی بر اســاس شرایط 

اجتماعی باید در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان در دستور کار قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: پس از شناســایی فرصت های مکانی باید 
اولویت بندی پارک های موجود برای تبدیل شــدن به پارک موضوعی بر اساس شرایط اجتماعی 
منطقــه و اولویت بندی گونه هــای پارک های موضوعی بر اســاس نیازهای روز شــهروندان در 

پارک های موجود مناطق پانزده گانه انجام شود.

با مسئولان

خبر روزگزارش

1۸۵ اتوبوس سهم اصفهان 
از اتوبوس های دولتی

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به حضور 
افراد با تجربه در مجلس شــورای اسالمی، 
کمک هــای یارانه ای برای خریــد اتوبوس 
مطرح و قرار شــد اتوبــوس یارانــه ای به 
شــهرداری ها ارائه شــود. با این حال ما به 
این وعــده اکتفا نکردیم زیــرا روند تحویل 
اتوبوس ها طوالنی اســت، از ایــن رو اقدام 
به خرید ۴۵ دســتگاه اتوبوس کردیم که به 
تازگی وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شده و  
هرکدام از این اتوبوس ها حدود چهار میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. همچنین 
برای کمک به ناوگان، اتوبوس های کوچک 
)میدل باس( نیز بــه طــور آزاد خریداری 
شــد.روحانی افزود: ۹۰ دستگاه اتوبوس از 
ســهمیه دولتی به اصفهان اختصاص یافته 
بود که با رایزنی های انجام شــده تعداد آن 
را به ۱۸۵ دســتگاه افزایش دادیم؛ ســهم 
شــهرداری نیز به طــور کامل واریز شــده و 
اتوبوس ها در حال تولید اســت، تاکنون ۱۲ 
دستگاه از مجموع ۱۸۵ دســتگاه اتوبوس 
تحویــل داده شــده اســت.روحانی تاکید 
کرد: الزم است صبور باشیم تا اتوبوس های 
تولید داخل به چرخه اضافه شود؛ اما با این 
اقدام شــاهد ورود قطره چکانی اتوبوس ها 
هســتیم، چراکه وقتی ۱۰۰ دســتگاه تولید 
می شــود تعداد کمی از آن ها بــه اصفهان 
می رسد، از این رو فشــار زیادی بر سیستم 
تحمیل می شود و باید اتوبوس به صورت آزاد 
خریداری شود و بازسازی ها ادامه پیدا کند.

روحانی افزود: هزینه بازسازی اتوبوس، در 
دوره قبلی مدیریت من ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون 
تومان بود؛ امــا متوجه شــدیم مبلغ مورد 
نیاز برای بازسازی هر اتوبوس ۴۰۰ میلیون 
تومان اســت،بنابرابن اعــالم کردیم تا رقم 
آن اصالح شــود. در حال حاضر هزینه های 
۴۰۰ میلیون تومانی به یــک میلیارد تومان 
افزایش یافته اســت و ما باید با این ارقام 

بازسازی را ادامه دهیم.

استان اصفهان به ۶ هزار کالس درس جدید نیاز دارد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت:  به منظور رســیدن به شرایط مناسب برای حضور دانش آموزان در مدارس، این استان  به ۶ هزار 
کالس درس جدید نیاز دارد.مجید نسیمی با اشاره به نیازهای احصا شــده در بخش های مختلف در آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: ساخت هر 
کالس درس در شرایط کنونی حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد و به طور تقریبی حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث این تعداد کالس درس 
در استان اصفهان مورد نیاز است.وی اضافه کرد: حدود سه هزار کالس درس فرسوده در اســتان اصفهان وجود دارد و بیش از ۴۰۰ کالس درس نیز بر اثر 
فرونشست آسیب جدی دیده که نیازمند تخریب و بازسازی اســت.مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان با بیان اینکه تعدادی از 
مدارس استان اصفهان ۲ شیفته است، ادامه داد: حدود ۲ هزار و ۳۰۰ کالس درس جدید باید احداث شود تا مدارس ۲شیفته به تک شیفته تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در زمان حاضر حدود ۴۴۰ پروژه در دست اجرا دارد که از این تعداد حدود ۳۰۰ پروژه با کمک 
خیران در حال اجرا و مابقی آنها با استفاده از اعتبارات دولتی در حال انجام است.نسیمی بیان کرد: تحویل ۱۰۷ مدرسه با ۵۳۰ کالس درس در سال جاری 
برنامه ریزی شده که بخشی از آنها تا آبان ماه تحویل داده شــده و مابقی آنها در ایام دهه فجر و هفته آینده همزمان با برگزاری جشنواره خیران استان به 

بهره برداری خواهد رسید.

گلباران قبور 
شهدای هواپیمای 

اوکراینی
هم زمان با ســومین سالگرد 
حادثــه هواپیمــای اوکراین، 
یکشــنبه هجدهــم دی  قبور 
شــهدای ایــن ســانحه در 
گلســتان شــهدای اصفهان 

گلباران شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

 حق تماشای واقعیت با جشنواره
 فیلم عمار

سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار استان اصفهان با شعار 
»حق تماشــای واقعیت« و با حضور ۴۱ فیلم کوتاه مستند تا 

امروز در عمارت تاریخی سعدی اصفهان ادامه دارد.
حامد واعظ   پور، دبیر جشــنواره مردمی فیلم عمار اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این جشنواره با شعار »حق تماشای 
واقعیت« در ساختمان سعدی حوزه هنری استان اصفهان در 
حال برگزاری است که به موضوعات علمی، فرهنگی، هنری، 
اقتصاد مقاومتی، مقاومت و روحیه جهادی اختصاص دارند.

وی ادامه داد: دبیرخانه این جشــنواره بر اساس نیاز جامعه 
و وقایعی که طی این مدت شــاهد بودیم، این شــعار را برای 
جشــنواره عمار اصفهــان برگزیــد و معتقدیم کــه باید همه 
واقعیت ها بدون تعصب و داوری ذهنی به مردم نشــان داده 
شود، زیرا یکی از راه های رســیدن به حقیقت در زمانه فعلی، 

بیان واقعیت هاست.
واعظ   پور افزود: جشــنواره مردمی فیلم عمــار اصفهان از روز 
جمعه ۱۶ دی ماه بــا حضور جمعی از هنرمنــدان و با اکران ۲ 
مســتند »روایت حبیب« و »پاییز ۵۰ سالگی«، درباره سردار 
قاسم سلیمانی برگزار شد و تا روز سه شنبه)امروز( ۴۱  فیلم در 
دو سانس ۱۶ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در عمارت سعدی، واقع در گذر 
سعدی اکران می شود.وی اضافه کرد: روز شنبه هفدهم دی ماه 
مستندهای »نماهنگ آبرودار«، »قاسم آباد«، »شاید وقتی 
دیگر«، »نماهنگ اعتراض«، »کهکشان«، »نماهنگ مسافران 
خورشید« و »دختر ایرانی« اکران شد و یکشنبه نیز مستندهای 
»کریم آباد«، »خواب زمستانی«، »نماهنگ برگردیم«، »نامه« 
و »نگهبــان« روی پرده رفت.واعظ   پور گفت: روز گذشــته نیز 
مستندهای ویژه گروه کودک و نوجوان در سانس ساعت ۱۶ تا 
۱۷ و ۱۸ تا ۱۹:۳۰شــامل »من و آق بانو«، »قصه های عزیز ۱ و 
۲«، »رشوه«، »نفس تازه«، نگین سلمان«، »اول بسم ا...«، 
»قندپهلو ۱و ۲«، »روایت ســتاره ها«، »سفیر امید«، »آرتین 
فرزند ایران«، »چهار چرخ«، »نماهنگ خروش«، »دعوت«، 
»قصه اینســت« و »صالحیت« اکران شد و امروز  نیز که روز 
آخر جشنواره است مســتندهای من »ایرانی ام«، »ارغوان«، 
»نماهنگ شاه چراغ«، »نماهنگ نمره عالی«، »سانس ویژه«، 
»سه شنبه ۱۴ جوالی«، »نماهنگ چراغ«، »امتحان نهایی«، 
»توکل« و »کاپرا کجاست« در ساختمان سعدی اصفهان واقع 
در خیابان استانداری اکران می شود و بعد از آن به تحلیل فیلم 

اختصاص دارد.
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت در راستای عملیاتی کردن 
برنامه های توسعه ای و دستیابی به اهداف سرمایه گذاری،  نیازمند همکاری شبکه 
بانکی به ویژه بانک رفاه کارگران است.به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، محمدیاسر طیب نیا در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری این 
بانک و شرکت با بیان این مطلب، افزود: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال های 
اخیر پروژه های سرمایه گذاری بسیار بزرگی در حوزه های مختلف نیروگاهی، انتقال 
آب و ... با هدف تکمیل زنجیره فوالد، اجرایی کرده که تحقق اهداف توسعه ای آنها 
نیازمند همکاری بانک ها ازجمله بانک رفاه کارگران است.  وی افزود: فصل جدید 
همکاری های متقابل بانک رفاه کارگران و شرکت فوالد مبارکه اصفهان آغاز شده 

است و مدیران عالی این دو مجموعه با جدیت فراوان به دنبال توسعه روزافزون 
این همکاری ها هستند.  مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان این شرکت را 
از جمله بزرگ ترین و پیشــروترین شرکت های صنعتی کشــور برشمرد و گفت: 
پروژه های توسعه ای این شرکت دارای زیرساخت ملی و به نوعی پیشران اقتصاد 
و صنعت کشور هستند و اجرایی کردن آنها نیازمند مشارکت و نقش آفرینی بانک ها 
از جمله بانک رفاه است.وی به همراهی بانک رفاه کارگران در نظام تصمیم گیری 
و تصمیم سازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان از منظر سهام داری اشاره کرد و گفت: 
همکاری های متقابل بسیار خوبی بین این بانک و شرکت در جریان است و این 

همکاری ها با امضای تفاهم نامه همکاری بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی گفت: 8 تقاطع غیرهمسطح 
در سطح استان اصفهان در حال ســاخت است.بهزاد شاهسوندی در خصوص 
وضعیت احداث تقاطع های غیر همسطح اســتان اظهار داشت: در حال حاضر 
هشت تقاطع غیر همسطح در پهنه اســتان اصفهان با اعتبار هزینه شده یکهزار 
و 8۹ میلیارد ریال در دســت احداث اســت.وی ادامه داد: احداث تقاطع غیر 
همسطح محور علویجه به پلیس راه در محل تالقی با آزاد راه غرب از سال 13۹۹ 
آغاز و در حال حاضر پیشــرفت ۹8 درصدی دارد.معاون مهندســی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان افزود: این پروژه دارای پل دو دهانه 
22 متری و پنج کیلومتر راهســازی بوده و 164 میلیارد ریــال برای احداث آن 
هزینه شده اســت.وی در خصوص احداث زیرگذر کاشــان – نوش آباد واقع 
در کمربندی کاشان ابراز داشت: این زیرگذر دارای ســه دهانه 15 متری و سه 
کیلومتر راهسازی است که از سال 13۹8 احداث آن آغاز شده و در سال 1403 
پایان می یابد همچنین با پیشرفت 15 درصدی تاکنون 148 میلیارد ریال برای 
آن هزینه شده است.شاهســوندی گفت: زیرگذر چرمهین زمان آباد دارای یک 
دهانه 10 متری بوده که از سال 13۹6 احداث آن شروع شده و دارای ۹8 درصد 

پیشرفت فیزیکی است.
وی افزود: این پروژه سه کیلومتر راهسازی داشــته و در مجموع برای احداث 
این زیرگذر 105 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت احداث پل زیرگذر 

افجد در محور کمربندی جنوب غربی گفت: این زیرگذر نیاز به احداث دو دهانه 
13.5 متری و 2.5 کیلومتر راهسازی دارد که با پیشــرفت 15 درصدی تا کنون 
32 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.وی از دیگر تقاطع های غیر همسطح 
استان به زیرگذر الکترونیک اشــاره کرد و گفت: برای این زیرگذر نیاز به احداث 
چهار دهانه 22 متری و پنج کیلومتر راهسازی است که با پیشرفت 35 درصدی 
تاکنون 234 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.شاهسوندی با بیان اینکه 
احداث زیرگذر وانشان در سال 1400 آغاز شده و پیش بینی می شود تا سال 1402 
تکمیل شود، عنوان کرد: این پروژه دارای 3.5 کیلومتر راهسازی و پل یک دهانه 
هشت متری بوده که در حال حاضر با اعتبار هزینه شده 114 میلیارد ریالی دارای 

پیشرفت 35 درصدی است.
وی از دیگر تقاطع های غیر همسطح اســتان اصفهان به زیرگذر اسحاق آباد و 
زیرگذر سادیان- برزک اشاره کرد و گفت: احداث این دو زیرگذر در سال جاری 

آغاز شده و پیش بینی می شود در سال 1403 تکمیل شود.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: 
زیرگذر اسحاق آباد شامل پل دو دهانه هشــت متری و یک کیلومتر راهسازی 
بوده که تاکنون 15 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و 154 میلیارد ریال برای آن 
هزینه شده است همچنین زیرگذر ســادیان نیز دارای سه دهانه 8.5 متری و 
سه کیلومتر راهسازی بوده که با پیشرفت 15 درصدی تاکنون 138 میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است.

 برای اولین بار جلسه هم اندیشی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیران 
کل حوزه عمرانی با مدیر عامل و معاونین آبفای اســتان اصفهان درراستای  تعامل 
بیشتر و نیز رفع چالش ها  با دســتگاه های اجرایی،  در زمینه ارائه خدمات پایدار به 
مردم برگزار شد.در این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
اصفهان اولین شهر در کشور بوده که شبکه فاضالب در آن اجرا شده است  و در حال 
حاضر با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای این شبکه، بخش قابل توجهی از آن دچار 
فرسودگی شــده که تاکنون با اســتفاده از منابع داخلی و ظرفیت فاینانس،  حدود 
1۹3کیلومتر از این شبکه  فرسوده اصالح شــده است.حسین اکبریان افزود: هم 
اکنون  307 کیلومتردیگر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیاز به اصالح و بازسازی  دارد 
این در حالیست که 30 کیلومتر از آن ویژه تر از سایر بخش هاست که نیازمند تامین 
اعتبار الزم اســت.وی  با بیان اینکه 38 درصد فاضالب های تصفیه شده  در استان 
در تصفیه خانه فاضالب شمال تصفیه می شود، اظهار داشت: با توجه به قدمت این 
تصفیه خانه بسیاری از تجهیزات آن نیاز به بازســازی  و به روز رسانی دارد و درصدد 
هستیم با تامین منابع مالی، بازسازی این تصفیه خانه در دستورکار قرار گیرد.وی با 
اشاره به اینکه میزان هدر رفت آب در استان اصفهان 17.78 درصد است، خاطرنشان 
ســاخت: هم اکنون کمترین میزان هدر رفت آب در کشور متعلق به استان اصفهان 
است و قطعا با اصالح و بازسازی شبکه فرســوده آب در شهرها و روستاها، این رقم 
نیز کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، احداث مخازن ذخیره 
آب با ظرفیت مطلوب را ضروری دانســت و گفت: هم اکنون ظرفیت مخازن آب در 
اصفهان محدود است و این امر در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه می تواند چالش 
هایی ایجاد کند بر این اساس یکی از برنامه های آبفا، احداث مخازن ذخیره آب است.

اکبریان افزود: اصفهان از معدود استان هایی است که فرآیند آبرسانی به شهرها و 

روستاهای آن از طریق مرکز کنترل تله متری خطوط آبرسانی به صورت آنالین مورد 
پایش و بررسی قرار می گیرد و این امر نقش بسزایی در توزیع عادالنه آب در طول سال 
در سطح استان دارد.در ادامه  این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان، سقایی را امری مقدس برشمرد و عنوان کرد: باید جلسات هم اندیشی میان 
مسئوالن امر به طور مستمرادامه یابد تا با تعامل و همکاری همه دستگاه ها فرآیند 
خدمت رسانی به مردم بدون وقفه دنبال شود و جای خوشحالی است که بتوان در این 
جلسات مشکالت و چالش هایی که در زمینه ارائه خدمات پایدارآبفا به مردم وجود 
دارد را برطرف کنیم چراکه سقایی کار ارزشمندی است.مهران زینلیان  با اشاره به وقوع 
خشکسالی های مستمر در استان اعالم کرد: تقریبا تمام استان با تنش آبی مواجه 
است بر این اساس پیگیر تامین اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهوری به اصفهان 
در قالب تسهیالت بانکی ماده 56 و سازمان مدیریت هستیم، این درحالیست که باید 
بتوانیم با هم اندیشی و همکاری همه مسئوالن استانی راهکارهای رفع چالش های 
مالی را در استان پیگیری کنیم .معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری با بیان اینکه 
با برنامه ریزی می توان خلق سرمایه کرد، اظهار داشت: استان اصفهان دارای منابع 
بسیاری است که می توان با شناسایی آنها زمینه های خدمات رسانی پایدار به مردم را 
در استان فراهم آورد.زینلیان با اشاره به طرح برخی از مشکالت آبفا در این جلسه اظهار 
داشت: طی روزهای آینده جلساتی در راستای رفع مشکالت آبفا با مسئوالن مربوطه 
برگزار می شود و با قوت پیگیر رفع چالش ها در زمینه های تامین مالی جهت خدمات 
رسانی مستمر به مردم استان هستیم .گفتنی اســت؛ در پایان این جلسه معاون 
هماهنگی امورعمرانی استانداری ، به همراه مدیران کل حوزه عمرانی و مدیرعامل آبفا، 
معاونین و برخی مدیران از تاسیسات آب وفاضالب استان اصفهان در مرکز پایش و 

راهبری تاسیسات آب و چاه های فلمن بازدید کردند.

نقش بانک رفاه کارگران در عملیاتی کردن برنامه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه اصفهان

دستگاه های استانی صورت گرفت؛

 برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر عامل و معاونین آبفای استان با معاون هماهنگی
 امور عمرانی استانداری  و مدیران کل حوزه معاونت عمرانی استانداری اصفهان

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان :

۸ تقاطع غیرهمسطح در استان اصفهان در حال ساخت است

منبع: بازار 
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