
زمستان هم داغی بازار اجاره بها در اصفهان را   
سرد نکرد؛

سوز سرما بر تن مستاجران

 تاثیر آالینده ها بر میراث 
معماری اصفهان؛

وقتی آلودگی به 
 صغیر و کبیر  و

 جاندار  و  بی جان 
رحم نمی کند!

سه ستاره فوتبال در 
تیررس »فرهاد« 
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شرکت گاز و سپاه صاحب الزمان )عج( 
تفاهم نامه همکاری امضا  کردند

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به 
۷۲۲ حادثه دیده همزمان با بارش ها 

   زیر پای شهر خالی می شود
       یک بام و دو هوای چاه هایی که مثل خوره به جان اصفهان افتاده اند؛

 فوالدشهر؛ 
بحرانی ترین فضای 

 آموزشی با حدود 
۵۰ مدرسه دو نوبته

جابه جایی روزانه 
 ۱۲۰ هزار اصفهانی

BRT با 

ساکنان شهرک 
شهید کشوری باید 

 از حقوق قانونی 
برخوردار باشند

استان اصفهان در صدر تولیدکنندگان 
گل شب بو در کشور

7 72
3

4

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مزایده عمومی

مجید زمانی – شهردار طالخونچه م الف: 1439343

نوبت اول

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1401/554 مورخ 1401/09/30 شــورای اسالمی شهر، مجموعه بازار روز شهرداری را با 

بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شــماره مزایده 5001093627000001 به صورت الکترونیکی با شرایط ذیل به 
واجدین شرایط واگذار نماید.

شرایط:
واگذاری مجموعه بازار روز شهرداری به صورت ماهیانه به مبلغ کارشناسی پایه 40/000/000 ریال به مدت یکسال به مبلغ 480/000/000 ریال

1( تاریخ انتشار: 1401/10/31
2( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28

3( تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/10/21 تا تاریخ 1401/11/08
4( مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/11/08

5( تاریخ بازگشایی: 1401/11/09
6( تاریخ اعالم برنده: 1401/11/10

7( نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: بصورت نقد واریز به جاری ملی سیبا 3100003303003 بنام شهرداری طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکی 
بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسی

8( هزینه و نشانی محل دریافت اسناد: واریز مبلغ 1/090/000 ریال به حساب ملی سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهرداری طالخونچه از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(

9( هزینه انتشار آگهی روزنامه: بعهده برنده مزایده می باشد.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه ۲۱  دی  ۱4۰۱
۱8 جمادی الثانی  ۱444

۱۱  ژانویه  ۲۰۲3
 شماره 3۷۲۱    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

آگهی مزایده اجاره شماره 21839)نوبت اول( چاپ دوم

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه قســمتی از زمین پارک خلیج فارس جهت استقرار وســایل بازی کــودکان را از طریق  مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000056 به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر  م الف: 1436598

زمان انتشار در سایت: ۱4۰۱/۱۰/۱4
مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱4۰۱/۱۰/۲۲

تاریخ بازدید: ۱4۰۱/۱۱/۰۲
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱4۰۱/۱۱/۰۲

زمان بازگشایی: ۱4۰۱/۱۱/۰3
زمان اعالم به برنده: ۱4۰۱/۱۱/۰4

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 

مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت و 
اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 
عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه

بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده  نوبت دوم

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 256 مورخ 1401/07/30 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، نسبت به فروش یک قطعه )پالک( زمین با کاربری تجاری 

واقع در شهرک مشاغل شهری زرین شهر با مساحت 88/87 متر مربع را از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

شماره مزایده 2001093283000008 اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 

19 مورخ 1401/10/24 به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

حسین اسماعیلی احمدی- شهردار زرین شهر  م الف: 1436569

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمستان فصلی است که بازار اجاره بها 
آن قدر داغ نیســت و تبعا قیمت ها باید کمی پایین تر بیایــد؛ اما این اتفاق نیفتاده و مالــکان به بهانه دالر و تورم 
همچنان بر مستاجران فشار می آورند، بیان داشت: این موضوع رابطه مستقیمی با افزایش قیمت مسکن دارد به هر 
حال ملکی که طی چند سال پیش ارزشش ۷۰۰ میلیون بوده حاال با چند میلیارد هم نمی توان خرید و همین باعث 
شده که قیمت ها افزایشی شود.  در رابطه با مصالح ساختمانی مثل لوله و شیر و کاشی و موزاییک هم همین اتفاق 
افتاده است و به هر حال باید این موارد را در نظر گرفت چرا که با گرانی شدن این مصالح به هر حال نرخ ها هم باالتر 

می رود چرا که هزینه نگهداری ملک هم باال می رود . 

امانت طبیعت را هدر ندهیم

صرفه جویی در مصرف گاز
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یک مصدوم براثر برخورد نیسان با جرثقیل
بر اثر برخورد خودروی نیسان با جرثقیل در خمینی شهر یک نفر مصدوم شد.مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی خمینی شهر گفت: به دنبال حادثه برخورد یک دســتگاه خودرو نیسان با جرثقیل که ساعت 
۱۴:۳۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی خمینی شهر اعالم شد، آتش نشانان 
از ایستگاه شــماره ۲ و ۳ در کمترین زمان ممکن به محل حادثه واقع در کمربندی شاهین شهر به 
خمینی شهر اعزام شــدند.مهدی مرادیان  ادامه داد: پس از رفع خطر شدن صحنه، مصدوم حادثه 

بعد از رها سازی تحویل عوامل هالل احمر شد.
 

نجات یافتن چاه کن 4۵ ساله محبوس در کاشان
با تالش آتش نشانان، چاه کن ۴۵ ساله محبوس در چاه نجات یافت.مدیر روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشــان گفت: این کارگر چاه کن به علت نقص فنی باالبر به 
درون چاه سقوط کرده و از قسمت پا دچار مصدومیت شــده بود و با تالش نیرو های امدادی آتش 
نشــانی کاشــان از مرگ حتمی نجات یافت.فدایی به پیمانکاران و کارگران توصیه کرد با سرویس 
دوره ای تجهیزات مورد استفاده در حفر چاه، از جمله باالبر، رفع نواقص را در اولویت کاری خود قرار 

دهند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
 

کشف 4 کیلوگرم شیشه از اتوبوس مسافربری
فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در بازرسی از یک دســتگاه اتوبوس ۴ کیلوگرم ماده مخدر 
صنعتی شیشه کشف شد.ســرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان و ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نایین حین کنترل 
بار این اتوبوس به یکی از بار ها مشکوک و پس از بررسی ۴ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه کشف 
کردند.وی افزود: در این زمینه یک نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به 

مرجع قضایی تحویل شد.
 

توقیف موتورسیکلت ۵ میلیاردی قاچاق در نطنز
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: ماموران این فرماندهی یک دستگاه موتور سیکلت سنگین 
خارجی قاچاق را به ارزش ۵ میلیارد ریال توقیف کردند.سرهنگ مهدی کریمی  اظهار کرد: در اجرای 
طرح برقراری امنیت اجتماعی و برخورد با موتورسواران متخلف،  ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاالی 
فرماندهی انتظامی شهرستان، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی که بدون داشتن پالک در 
حال تردد در سطح شهر بود را شناســایی و توقیف کردند. وی بابیان اینکه در بررسی و استعالم های 
صورت گرفته مشخص شد این موتورســیکلت فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت 
قاچاق تهیه شده، گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت را ۵ میلیارد  ریال برآورد کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان نطنز خاطرنشان کرد: موتور سیکلت مکشوفه به سازمان اموال تملیکی  تحویل و 

مالک آن نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.  
 

 مسدود شدن جاده سی سخت به پادنای سمیرم 
بر اثر بارش برف

بارش ۲ متری برف، جاده سی سخت به پادنای سمیرم را مسدود کرد. بارش برف در جاده سی سخت 
مرکز شهرستان دنا به پادنای سمیرم به بیش از دو متر رسیده است. با این شرایط امکان بازگشایی 

این جاده تا بهار سال آینده وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد:

فوالدشهر؛ بحرانی ترین فضای آموزشی با حدود ۵۰ مدرسه دو نوبته

فوالدشهر؛ بحرانی ترین فضای آموزشی را با دارا بودن حدود ۵۰ درصد 
مدرسه آن هم با تراکم باال در استان اصفهان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در صدوشصت وچهارمین 
نشست شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به فعالیت 
بیش از ۲۳۰ مدرسه دونوبته در این استان گفت: در صورت احداث ۳۰۰ 

مدرسه، مدارس به تک نوبت تبدیل می شوند.
محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه مدارس در شهرک های مسکونی به 
ویژه در شهرک های اقماری استان اصفهان با کمبود فضای آموزشی 
روبه رو هســتند، افزود: شــهرک شهید کشــوری اصفهان، فقط یک 
مدرسه دولتی دارد به طوری که ۴۲ دانش آموز در یک کالس در حال 

تحصیل هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در شهرک سیمرغ، 

هیچ مکانی به عنوان مدرسه دولتی ساخته نشده است.
ابراهیمی افزود: مدارس ما در نواحــی آموزش و پرورش چهار و پنج 
اصفهان دیگر ظرفیت دو نوبته شدن ندارند و برخی باید به سمت سه 

نوبته شدن بروند.

مدیرکل آموزش و پرورش گفت: به ازای هر ۲۰۰ واحد مســکونی باید 
فضای آموزشی درنظر گرفته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان هم در این 
نشســت درباره تامین مدارس برای شــهرک های مسکونی استان 
اصفهــان مصوب کرد: با محوریــت معاونت هماهنگــی امور عمرانی 
استانداری، یک باردیگر، سرانه آموزشــی در این شهرک ها بررسی و 

راهکارهای جبرانی اتخاذ شود.
محمدرضا جان نثاری در خصوص صدور مدارس تخریبی که قرار است 
خیران به جای این فضاهای آموزشی مخروبه، ساخت و ساز کنند هم 

از متولیان خواست با قید فوریت، مجوز مربوطه را صادر کنند.
وی همچنین اجرای همه طرح ها در حیطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین را ملزم و مصوب 

کرد.
در این نشست، مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: برای 
هر گونه انبوه سازی، ساخت و سازهای کالن و شهرک سازی، سرانه 

خدماتی از جمله مدرسه لحاظ می شود.

علیرضا قاری قرآن افزود: هیچ گونه تفکیکی نداریم و اگر شهرک های 
مسکونی در اســتان اصفهان االن کمبود فضای آموزشی دارند متولی 
این تفکیک ها در اختیار این اداره کل نیســت و متولی آنها نهادهای 

دیگر یا مدیریت شهری است.
بررسی آخرین مصوب های استان اصفهان و درصد اجرایی شدن آنها، 
بررســی مصوبه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشریح نقش 
سازمان ها، نهادها و الگوی مشارکت دســتگاه های اجرایی در تحقق 
ساحت های ســند تحول بنیادین و توسعه زیرساخت های مرکز داده 
در آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین برگزاری اعتکاف در ۵۰ 
مکان ویژه دانش آموزان از جمله موارد مطرح شــده در صدوشصت 

وچهارمین نشست شورای آموزش و پرورش استان اصفهان بود.
بررسی های میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم نشان می دهد 
که در برخی از نواحی آموزشی اصفهان، برخی از کالس های مدارس 

دولتی، ۲۰ تا ۳۰ درصد مازاد ثبت نام داشته اند.
حدود یک میلیــون دانش آموز در پنج هزار و ۴۰۵ مدرســه اســتان 

اصفهان در حال تحصیل هستند. 

بر اســاس گزارش ISC، دانشگاه کاشــان با انتشار 
بیشترین مقاالت در معتبرترین نشریات بین المللی، 

بین دانشگاه های جامع کشور پیشتاز است.
مدیرکتابخانه، تامین منابع علمی و انتشارات دانشگاه 
کاشان گفت: بر اساس گزارش پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم )ISC( در دی ماه سال جاری، به لحاظ 
شاخص متوسط ضریب تاثیر)MIF(، دانشگاه کاشان 
موفق به کسب رتبه نخست در بین دانشگاه های جامع 

و رتبه چهارم بین دانشگاه های کشور شده است.
احمدی زاده با بیان اینکه  بیشــترین تعداد مقاالت 
منتشر شده در معتبرترین نشــریات بین المللی، به 
این دانشــگاه اختصاص یافته، گفت: این دانشگاه 
در شــاخص های تعداد کل مقاالت، رتبه ۱۱ مجموع 
مقاالت در ضریب تاثیر نشریه، رتبه ۹ و سرانه مقاالت 

اعضای هیئت علمی، رتبه ۳ را کســب کرده اســت.
وی افزود: دانشــگاه کاشــان در شــاخص مجموع 
مقــاالت در ضریب تاثیــر به نســبت اعضای هیئت 
علمی، رتبه ۲؛ سرانه مقاالت دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی رتبه ۲ و در شــاخص نسبت مجموع مقاالت 
در ضریب تاثیر به نســبت دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی رتبه ۲ را بین دانشگاه های جامع کشور کسب 

کرده است.

 بر اساس گزارش ISC؛

دانشگاه کاشان؛ حائز انتشار بیشترین مقاالت در کشور

اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان امسال نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.سید محمد هادی احمدی طبا، فرماندار اردستان 
در نشست انجمن کتابخانه های عمومی اردستان به افزایش تعدادی اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان از ۲۵۰۰ نفر به بیش از ۴ هزار نفر اشاره کرد 
و گفت: رسانه ها در حوزه کتاب و کتاب خوانی ضعیف عمل کرده و الزم است بیشتر فعال شوند.رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان هم با بیان اینکه ۶۲۳ 
فعالیت فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق این نهاد در سامانه کتابخانه های عمومی کشور ثبت و امتیاز کشوری دریافت کرده، گفت: تولید کتاب های 
صوتی با صدای همشهریان در دســتور کار قرار دارد که در این زمینه ۲۰ نفر برای تولید محتوا اعالم همکاری کرده اند.عفت باقری در خصوص پرداخت سهم نیم 
درصدی درآمد شهرداری ها به کتابخانه ها تا پایان آذرماه هم گفت: شهرداری اردستان ۳۶ میلیون تومان، شهرداری زواره ۱۳ میلیون تومان و شهرداری مهاباد 
نیز ۶ میلیون تومان پرداخت کرده اند که سهم شهرداری اردستان به طور کامل پرداخت شده است.۶ باب کتابخانه شامل چهارکتابخانه شهری و ۲ روستایی با ۱۱۲ 

هزار و ۴۲۴ جلد کتاب در شهرستان اردستان فعال هستند.

خبر روزافزایش 70 درصدی اعضای  کتابخانه های عمومی اردستان

عکس خبر

کارگروه اشتغال 
شهرستان کاشان

فرماندار کاشــان در کار گروه 
اشــتغال شهرســتان گفت: 
اولویت اصلی ما در کاشــان 
رفع مشــکل بیکاری قشــر 
تحصیل کرده است و در حال 
حاضر، میزان اشتغال برخی 
از دســتگاه های دولتی قابل 

قبول نیست.

درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه نجف آباد
دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد در آزمون های کشوری با کسب رتبه های برتر خوش درخشیدند.

رییس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از موفقیت چهار دانشجوی پزشکی این واحد 
دانشگاهی در کسب رتبه های برتر یک درصد خبر داد و گفت: این دانشجویان با کسب این موفقیت می توانند 
از تسهیالت پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۲ استفاده کنند.حمیدرضا نیک یار افزود: 
کسب این چهار سهمیه از مجموع ۱۸ دانشجوی پزشکی از ۱۴ دانشــکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، 

به وسیله حدیث نادری سامانی، محمد مسیح عبودیت، ناهید ستار و سحر منظوری امامزاده رقم خورد.
 

 آیین معارفه رییس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان
 بویین میاندشت

مهردادبخشایی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان در امورمالیاتی شهرستان ها در آیین معارفه رییس 
جدید اداره امور مالیاتی شهرستان بویین میاندشت با اشاره به اینکه تمام اعتبارات دهیاری ها ازمحل 
عوارض ارزش افزوده تامین می شــود، گفت: عوارض ارزش افزوده ۹ درصد درقالب مالیات دریافت 
می شود که ۴ درصد از آن به حساب خزانه، ۴ درصد سهم شهرداری ها و  یک درصد هم سهم سالمت 
است.رضاعلی معصومی، فرماندار بویین میاندشت نیز گفت: این شهرستان به لحاظ اقتصادی بسیار 
ضعیف اســت وکار هایی که انجام می شــود باید مورد حمایت قرار گیرد که دراین زمینه امور مالیاتی 
می تواند به صورت غیر مستقیم از بخش ها و بنگا ه های کوچک اقتصادی شهرستان حمایت کند.در این 

آیین مهدی ملیانی به عنوان رییس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان بویین میاندشت معرفی شد.

آیین سنتی »جل جالنی« در روستای طامه نطنز
آیین جل جالنی یکی از قدیمی ترین مراسم های سنتی روستای طامه نطنز است که سینه به سینه به 
نسل های بعدی منتقل شده است.در آیین سنتی جل جالنی که هر ساله در شب های هفدهم، هجدهم 
و نوزدهم دی برگزار می شود،رسم است اهالی به ویژه جوانان روستا به صورت گروهی در کوچه های 
روستا حرکت و در مقابل خانه ها توقف کرده و استاد شــروع به خواندن شعر مخصوص جل جالنی 
می کند و همراهان با کشیدن )هو( جواب می دهند.در این شعر خوانی نام صاحب خانه به نشانه ادب و 
احترام برده می شود.پس از شعرخوانی، صاحب خانه مقداری میوه و آجیل و جوزقند و تنقالت را که در 
خانه دارد، درظرفی می گذارد و تقدیم به شخصی می کند که مسئول نگهداری هدایاست و وی این هدایا 
را تحویل می گیرد و در خورجین یا توبره ای که با خود دارد، قرار می دهد.پس از پایان مراسم، افراد گروه 
برای تقسیم کردن آجیل و میوه ها در مکانی مثل مسجد و حسینیه جمع می شوند و به طور مساوی 

هدایا بین افراد تقسیم و مازاد این هدایا بین نیازمندان روستا توزیع می شود.
 

 نصب ۹7 کنتور هوشمند حجمی تاکنون روی چاه های
 فعال شهرضا

۹۷ کنتور هوشمند حجمی تاکنون روی چاه های فعال شهرضا نصب شده است.رییس اداره منابع آب 
شهرستان شــهرضا گفت: در این مدت ۶۵ حلقه چاه غیر مجاز نیز در این شهرستان پر و مسدود شده 
است.محمدرضا اخالصی با بیان این که طرح احیا و تعادل بخشی به عنوان یکی از شیوه های مقابله با 
تخلفات آبی، با هدف حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی است، افزود: تاکنون ۴۳۳ مورد پروانه چاه 
در شهرستان شهرضا اصالح و تعدیل شده است.وی گفت: تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با کنترل، 
نظارت و انسداد چاه های غیر مجاز و چاه های بدون پروانه از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در قالب 
طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب است.وی افزود: جلوگیری از اضافه برداشت و به تعادل رساندن 

بیالن دشت ها از جمله اهداف اجرای این طرح است.

اخبار

ثبت و پاسخگویی بیش 
از 3000 تماس مردمی در 
منطقه دو شهرداری کاشان

سرپرست منطقه دو شــهرداری کاشان گفت: 
طی ۹ ماهه سال جاری بیش از سه هزار مردمی 
از طریق سامانه ۱۳۷ این منطقه ثبت و پیگیری 
شــده اســت.حمیدرضا دهقانی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طی ۹ ماهه ســال 
جاری ۳۰۹۴ پیام مردمی از طریق سامانه ۱۳۷ 
این منطقه ثبت و پیگیری شــده و بیشترین 
مطالبه مردم پیگیری ســگ های ولگرد بوده 
است.وی درخصوص پیام های ارسالی از سوی 
شهروندان طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، افزود: از کل 
پیام های دریافتی طی مدت مذکور ۲۲۷۳ پیام 
پاســخگویی و مابقی پیام ها قابلیت اجرایی 
نداشــته و یا در خصوص تذکر و اطالع رسانی 
به شــهروند بوده است.سرپرســت منطقه دو 
شهرداری کاشان تصریح کرد: طی مدت مذکور 
بیشترین پیام ها در زمینه آسفالت با ۲۷۷ پیام، 
نیاز به جمع آوری سگ های ولگرد با ۲۶۴ پیام، 
نظافت با ۲۶۰ پیام بوده و مابقی پیام ها شامل 
۳۹ مورد ستاد پاکیزگی، ۵۸ مورد سد معبر ،۵۶ 
مورد آسفالت نوار حفاری گاز ،۲۶ مورد اصالح 
روشــنایی و رفع خاموشی و ســایر پیام ها در 
زمینه های فضای سبز، ساخت وساز غیرمجاز 
و الیروبی بوده که بیشتر پیام ها مورد رسیدگی 
قرار گرفته است.دهقانی در ادامه پاسخگویی به 
سواالت شهروندان و راهنمایی آنها در ارتباط با 
خدمات شهری، ثبت و ساماندهی فوریت های 
شــهری، کاهش مراجعه حضوری شهروندان 
در راســتای طرح تکریم ارباب رجوع و نهادینه 
سازی فرهنگ تعامل و پاسخگویی بین مردم 
و مسئولین را از جمله نتایج حاصل از عملکرد 
ســامانه ۱۳۷ دانســت.وی ادامه داد: بهبود 
سالمت اداری و استفاده از داده های این مرکز 
در راستای آسیب شناســی مسائل شهری از 
دیگر اهدافی اســت که شــهرداری منطقه دو 
دنبال می کند. ارتباط شهروندان با سامانه ۱۳۷ 
و دریافت انتقادها، پیشنهادات و خواسته های 
آنها بازوی توانمند و همیار مجموعه شهرداری 

محسوب می شود.

محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه مدارس در شهرک های 
مسکونی به ویژه در شهرک های اقماری استان اصفهان 
با کمبود فضای آموزشی روبه رو هستند، افزود: شهرک 
شهید کشوری اصفهان، فقط یک مدرسه دولتی دارد به 
طوری که ۴۲ دانش آموز در یک کالس در حال تحصیل 

هستند

با مسئولان

استان
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مالیات مسکن از دانه درشت ها آغاز شود
یک کارشناس مسکن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مهم مالیاتی است که به 
کاهش اختالف طبقاتی و کنترل سوداگری های مخرب در امالک و خودرو منجر می شود و دولت 

باید اعمال این سیاست را از دالالن دانه 
درشت آغاز کند.احمدرضا سرحدی در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: امروزه به 
طور کلی دولت ها در جهان هزینه های 
خود را از طریق مالیات تامین می کنند. 
ممکن است در کشــورهایی که از منابع 
و معادن طبیعی بیشــتری برخوردارند 
مالیات، کمتر و در کشــورهایی که فاقد 
این منابع هستند، بحث مالیات جدی تر 
گرفته شود. اما با شدت و ضعف تقریبا 

در همه جای دنیا انجام می شــود.وی افزود: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختالف 
طبقاتی می انجامد که مالیات بر عایدی ســرمایه هــم یکی از پایه های مالیاتی مهم اســت. به 
خصوص در ایران که مســئله   داللی و سفته بازی در مســکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به 
شدت احساس می شود.این کارشناس مســکن با بیان این که دالالن کسب و کارهای غیرمولد 
سودهای بادآورده به دست می آورند، گفت: در سال های گذشته موضوع اخذ مالیات از این افراد 
چندان جدی گرفته نشده اســت؛ چرا که بعضی بانک ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند 
داللی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می گرفتند. معتقدم دولت 
باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دالالن دانه درشت آغاز کند.

سرحدی، معافیت خرید و فروش های مصرفی از مالیات بر عایدی سرمایه را ضروری دانست و 
افزود: طبیعی است کسی که می خواهد خانه خود را تبدیل به احسن کند از پرداخت مالیات معاف 
باشد. اما زمانی که یک آپارتمان دو تا سه بار در سال معامله می شود معلوم است که دالالن در این 

دخیل هستند و باید مالیات سود خود را نیز بپردازند.
وی تصریح کرد: وجود فضای داللی در اقتصاد ایران به مصیبتی تبدیل شده است. در این شرایط 
دولت و اغلب مردم سودی نمی برند. وقتی  سود در داللی و خدمات است کسی که می خواهد یک 
فعالیت تولیدی داشته باشــد کار را رها می کند و به کارهای غیرمولد رو می آورد. در واقع غفلت از 

این پایه مالیاتی، اقتصاد را از حالت تولیدی خارج و به سوداگری می کشاند.

تخلیه محموله 10 میلیاردریالی قاچاق در یک باربری
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: انواع کاالهای خارجی 

قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال حین تخلیه در یک باربری کشف شدند.
سرهنگ کامران ریاحی  اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین سرکشی و بازدید از باربری های سطح شهر اصفهان به 
وجود تعداد زیادی کاالی خارجی که در حال تخلیه در یک باربری بودند، مشــکوک و موضوع را 

تحت بررسی قرار دادند.
وی ادامه داد: در ایــن عملیات ۲۲۲ هزار و ۷۲۴ عدد انواع کاال شــامل یخچال، پیانو، عود، لوازم 
یدکی خودرو، پوشاک و هدســت که همگی بدون مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق 

تهیه شده بودند، کشف شدند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی کاال های کشف شــده را ۱۰ میلیارد ریال اعالم کردند، تصریح کرد: در نهایت کاال های کشف 
شده توقیف و به ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد و متصدی باربری نیز 

دستگیر و پرونده تحت رسیدگی است.

»مسکن مهر« 15 ساله شد و هنوز هم واحدهای نیمه کاره و تکمیل نشده وجود دارد!

اتمام ماموریت ناتمام

بنا به گفته مسئوالن، کمتر از ۳۰ هزار واحد از مسکن مهر 
به دالیل مختلف به اتمام نرسیده است، به عبارتی این 
پروژه دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی، در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر پیشرفت 
بیش از ۹۷ درصدی و در شــهرهای جدید نیز ۹۶ درصد واحدها به مرحله 
نازک کاری رسیده اســت.پروژه ای که زمزمه های اجرای آن از سال ۸۶ در 
دولت نهم آغاز و در آن زمان برای نخستین بار، بحث ساخت مسکن هایی با 
عنوان مهر، برای افراد فاقد مســکن مطرح شد. در همان زمان نیز دستور 
اجرای آن به وزارت راه وشهرسازی اعالم و ساخت واحدهای آن خیلی زود 
آغاز شد.اما باگذشت نزدیک به ۱۵ سال از آن دوران، هنوز هم واحدهایی 
نیمه کاره از این پروژه وجود دارد که بنا به دالیلی تکمیل نشده اند. واحدهایی 
که متعلق به متقاضیانی اســت که در این ســال ها منتظر تحویل گرفتن 
آپارتمان خود بوده اند اما در طول چند دولت گذشته هر بار با بهانه ای ساخت 
آن ها به تاخیر افتاده است.حتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ علیرضا جعفری، 
سرپرســت شــرکت عمران شــهرهای جدید اظهار کرده بود که با تاکید 
رییس جمهور و وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم، حل مسئله مسکن مهر 
و تعیین تکلیف آن در دستور کار است.براســاس گفته های وی، در سال 
گذشته هزار واحد مسکونی در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید است که 
باید تکمیل و تحویل شــود و با تاکید وزیر راه وشهرسازی این تعهدات در 
ابتدای سال آینده به طورکامل تکمیل و به اتمام می رسد و تحویل متقاضیان 
خواهد شد.اما اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از آن وعده، واحدهایی 

از این پروژه به صورت نیمه ساز باقی مانده است، تاجایی که مهرداد بذرپاش، 
وزیر جدید راه وشهرسازی در اظهارات خود نسبت به این موضوع تاکید و خبر 
از تحویل این واحدها در آینده ای نزدیک می دهد.وی با اشــاره به آخرین 
وضعیت پروژه مسکن مهر می گوید: تحویل مساکن مهر از ماه آینده آغاز 
خواهد شد و تکمیل و تحویل پروژه ها با پیشرفت باالی ۹۰ درصد در اولویت 
هستند و ســپس پروژه هایی با پیشــرفت باالی ۶۰ درصد در اولویت قرار 
خواهند گرفت.وزیر راه وشهرسازی تصریح می کند: برای تکمیل حدود ۵۰ 
هزار مسکن مهر باقی مانده از محل فروش زمین ها اقدام شده است. دولت 
در تکمیل این تعداد واحد باقی مانده مسکن مهر متعهد شده تا واحدها را 
تکمیل کند، زیرا با افزایش قیمت ها مردم متضرر شده اند و برخی از آن ها نیز 
عملیات اجرایی نداشــته و فقط زمین اســت و هیــچ کاری روی اراضی 
انجام نشده است؛ بنابراین برای تکمیل واحدها چون منابع متکی به منابع 
بانکی است باید از محل فروش اراضی تامین منابع انجام، واحدها تکمیل 

و تحویل متقاضیان شوند.

تامین تسهیالت برای تکمیل مهر
اکنون پرسش آن است که ارائه تسهیالت برای تکمیل پروژه مسکن مهر به 
چه صورت است؟ آیا بانک ها برای این مورد همکاری الزم را انجام می دهند؟

طبق آمار موجود، در خصوص تکمیل پروژه مسکن مهر شهر جدید پردیس، 
عددی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان وام با نرخ سود ۱۸ درصد اختصاص پیدا 

کرده و در سال جاری نیز این رقم با افزایش ۲۵ درصدی برای سایر شهرها 
در نظر گرفته شده است.تکمیل واحدهای باقی مانده از پروژه مسکن مهر در 
شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن واگذار شد. تسهیالت 
اختصاص پیدا کرده در این بخش بیشتر از نوع خودمالکی و در حال حاضر 

می توان گفت که این پروژه تقریبا تکمیل شده و به اتمام رسیده است.

گالیه مردم
موضوع دیگــری که در ارتباط با پروژه مســکن مهر همچنــان وجود دارد 
گالیه هایی اســت که مالکان این واحدها به ویژه در برخی از شهرها نسبت 
به کیفیت ساخت و جانمایی ها داشته و دارند. باوجود ویژگی های مثبت 
این پروژه اما ازآنجایی که حجم این واحدها باال بود، برای بسیاری از مناطق 
امکانات رفاهی مناسب فراهم نشده اســت، به طوری که بارها در اظهارات 
مختلف مطرح شــده درصد باالیی از این واحدها کیفیــت موردنیاز برای 
سکونت ایمن را ندارند.همچنین یکی از گالیه های دیگر ساکنان مسکن 
مهر، فاصله زیاد پروژه های مســکن مهر در بسیاری از شهرها با مرکز شهر 
اســت که به کاهش ارائه خدمات به محله های مســکن مهر شده است. 
فاصله از محدوده یا حریم شهر سبب شــده تا برخی زیرساخت های آب، 
برق، فاضالب و گاز به سختی به محل احداث پروژه های مسکن مهر برسد.

پروژه مهر بسیاری از افراد را خانه دار کرد

در ارتباط با پروژه مسکن مهر و نقاط قوت و ضعف آن، مهدی جعفرپیشه، 
رییس انجمن انبوه سازان اصفهان با اشاره به نامشخص بودن اعداد و ارقام 
واحدهای تکمیل نشده این پروژه به خبرنگار ایمنا می گوید: به نظر می رسد 
کمتر از ۱۰ درصد واحدهای تکمیل نشده از این طرح باقی مانده باشد و بیشتر 
هم مربوط به شهرهای بزرگ اســت.وی در ارتباط با علت تاخیر در تکمیل 
پروژه اظهار می کند: مشــکالتی چون تامین زمین، وعده های پیمانکاران، 
قیمت باعث این تاخیر شده است. هرچند بخش بزرگی از واحدهای این 
پروژه به ویژه در شــهرهای کوچک تحویل متقاضیان شــده است.رییس 
انجمن انبوه ســازان اصفهان اضافه می کند: به عالوه برخی از واحدها هم 
متعلق به متقاضیانی بوده که در میانه راه به دالیلی انصراف داده و نیمه کاره 
مانده که بنا بر گفته های مســئوالن مربوطه، ایــن واحدها در حال تکمیل 
است.جعفرپیشه در پاســخ به این پرسش که پروژه مســکن مهر با چه 
کمبودهایی همراه بوده است، می گوید: نقاط ضعف و قوت هر پروژه پس از 
اجرا مشخص می شود، در این پروژه هم به دالیل مختلف در برخی شهرها، 
مشکالتی دیده شــده و موجب گالیه مالکان این واحدها شده است.وی 
یادآور می شود: اما با وجود ضعف های این پروژه، اگر همین تعداد مسکن 
هم ساخته نشده بود به همین نســبت افراد و خانواده های بدون مسکن 
وجود داشت. موضوع مهم آن است که این تعداد مسکن ساخته و به بخش 
نیازمند جامعه تزریق شد.این انبوه ســاز توضیح می دهد: شرایط تحویل 
واحدهای مهر به گونه ای بود که متقاضی با عدد و رقم معقولی در آن زمان، 
می توانست صاحب مسکن شود عالوه بر آنکه سود بانکی وام این واحدها، 

بسیار اندک و در حد توان مردم بود.

نایب رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی اصفهان 
با بیان اینکه قیمت گوشــت گوســفندی نسبت به 
ســال گذشــته افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته 
است، گفت: گوشــت گوســاله افزایش قیمت ۲۵ 
درصد را تجربه کرده است.عبدالرزاق آقاجانی اظهار 
کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت گوشــت، شرایط 
آب وهوایی است؛ ســرمای هوا موجب بسته شدن 
راه های صادرات دام از استان های سردسیر به سمت 

اصفهان شده است.وی افزود: با توجه به تامین ۳۰ 
درصد دام مورد نیاز استان در داخل و نیاز ۷۰ درصدی 
به واردات دام سبک، این شرایط آب وهوایی موجب 
کاهش ورود دام به استان و ایجاد کمبود شده است.

نایب رییس اتحادیه گوشت گوسفندی اصفهان گفت: 
مورد دیگر به تامین نهاده ها مربوط می شود، باوجود 
گرانی آذوقه، نگهــداری دام برای دامــدار به صرفه 
نیســت. به این ترتیب دامداران از تعداد دام خود کم 
می کنند.آقاجانی تاکید کرد: واضح است کمبود در هر 
زمینه ای، موجب گرانی را فراهم می آورد؛ البته باوجود 
کمبود دام، اصفهان در برابر تقاضایی که وجود دارد در 

عرضه گوشت گوسفند، مشکلی نداشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که صادرات تا چه میزان 
در افزایش قیمت موثر بوده اســت، گفت: صادرات 
یک طرف ماجراســت؛ اما به میزانی نیست که دلیل 

اصلی گرانی باشد.
به گفته نایب رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی، 
قیمت گوشت تا شب عید، قابل پیش بینی نیست؛ 
درحال حاضر به دلیل گوشتی که اداره امور پشتیبانی 

دام به بازار تزریق کرده بازار ثبات پیدا کرده است.
آقاجانی بابیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی نسبت 
به سال گذشــته افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته 
است، گفت: گوشت گوساله افزایش قیمت ۲۵ درصد 

را تجربه کرده است.

نایب رییس اتحادیه گوشت گوسفندی اصفهان:

با افزایش عرضه، بازار گوشت ثبات پیدا کرد

خبر روز

 حداقل حقوق کارکنان و معافیت مالیاتی سال آینده
 7 میلیون است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به آماده سازی الیحه بودجه، پیش بینی سال بعد هم این 
است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.

احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اشاره به پیش بینی هواشناسی برای ورود 
یک جبهه سرما به کشور اظهار کرد: از همه مردم و مسئوالن تقاضا داریم که با مدیریت مصرف و کاهش 
تقاضای گاز کمک کنند که گاز خانگی کشور بدون مشکل، این دوره را پشت سر بگذارد و مصرف گاز در 
روال تجاری و اداری به ماموریت خود ادامه دهد. وی افزود: سرمایه گذاری در کشور  طی چند سال 
گذشته فراز و فرود داشته؛ اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه گذاری روبه رو بودیم و 
این مشکل ادامه  داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع 
را بهتر کرد.خاندوزی گفت: در حوزه عملکرد بودجه ای ۹ ماهــه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد 
داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک 
می کند درآمد پایدار افزایش یابد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و 
سرمایه گذاری انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به آماده سازی الیحه بودجه، پیش بینی سال بعد 
هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین 
رقم است.وی افزود: همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد 

متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.
 

افزایش خودسرانه قیمت برخی لوازم خانگی در بازار
رییس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران گفت: قیمت بعضی اقالم لوازم خانگی در سطح عرضه 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته که پرونده شرکت های متخلف در تعزیرات در دست بررسی است.اکبر 
پازوکی افزود: افزایش قیمت این کاالها بدون مجوز و بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده است، به طوری که هیچ یک از آنها فهرست 
قیمت کاالهایشان را در سامانه ۱۲۴ بارگذاری نکرده و مجوز تغییر قیمت نیز دریافت نکرده اند.وی گفت: 
برخی از این شرکت ها همه محصوالت و برخی دیگر تنها بعضی از اقالم خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش 
قیمت در بازار عرضه کرده اند.این مقام صنفی خاطرنشان کرد: عملکرد متخلفانه این شرکت ها از سوی 
سازمان حمایت و همچنین وزارت صمت در دست بررسی است و اسامی آنها پس از احراز تخلف اعالم 
خواهد شد.پازوکی بیان داشت: مصرف کنندگان و افرادی که این کاالها را گران تر خریدند و همچنین 
کاسبان، به دلیل ضعف قوانین و مقررات ما در این زمینه متضرر شده اند و هرچند با شرکت های متخلف 
برخورد خواهد شد؛ اما امیدی به اعاده حقوق متضرران نیست.وی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان که 
حدود پنج شرکت است و در بین آنها اسامی شرکت های بزرگ نیز دیده می شود، در تعزیرات حکومتی 
در دست بررسی است.رییس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران یادآور شد: آخرین بار اوایل 

امسال بود که مجوز افزایش قیمت رسمی به شرکت های تولیدکننده داده شد.
 

بانک مرکزی اعالم کرد:

امارات، مقصد دوم حوزه پولی و بانکی ایران
دیدار و گفت وگو با رییس کل بانک مرکزی امارات متحده عربی و دیگر مقامات این کشور همسایه 
در جهت تقویت مناسبات اقتصادی و افزایش همکاری های پولی و بانکی جمهوری اسالمی ایران و 
امارات متحده عربی از برنامه های رییس کل بانک مرکزی در سفر به ابوظبی است.تسهیل روابط پولی 
و بانکی با امارات متحده عربی، تامین منابع الزم برای تجارت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی 
پولی در خصوص تطابق نظام ارزی و تجاری، اهداف اصلی ســفر رییس کل بانک مرکزی به امارات 
است.طبق اعالم بانک مرکزی، مهدی صفری ، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه   نیز در 

این مذاکرات، رییس کل بانک مرکزی را همراهی می کند. 

اخبار

کافه اقتصاد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان در زمینه تولید گل شب بو رتبه اول کشوری را دارد، بیان کرد: محصوالت سبزی و صیفی 
انواع گوجه فرنگی شامل گوجه های درشت، زیتونی و چری، انواع خیار، فلفل دلمه ای رنگی، بادمجان، توت فرنگی و سبزیجات خوردنی برگی در استان کشت می شود.

احمدرضا رییس زاده اظهار کرد: سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار و همچنین از این مقدار حدود ٢٠٠ هکتار مربوط به انواع گل و گیاهان 
زینتی و دو هزار و ٣٠٠ هکتار مربوط به انواع محصوالت سبزی و صیفی است.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان عنوان کرد: گل و گیاهان زینتی شامل گل 
های شاخه بریده، گل های آپارتمانی، گل های گلدانی و درختچه های زینتی است که در مجموع حدود ١٧۵ میلیون اصله یا گلدان در سال در استان اصفهان تولید می 
شود.رییس زاده با اشاره به اینکه استان اصفهان در زمینه تولید گل شب بو رتبه اول کشوری را دارد، بیان کرد: محصوالت سبزی و صیفی انواع گوجه فرنگی شامل گوجه 
های درشت، زیتونی و چری، انواع خیار، فلفل دلمه ای رنگی، بادمجان، توت فرنگی و سبزیجات خوردنی برگی در استان کشت می شود.وی با اشاره به اینکه ساالنه 
حدود ٣٢٠ هزار تن سبزی و صیفی در استان تولید می شود، افزود: عمده این محصوالت مخصوصا فلفل دلمه، گوجه فرنگی و بادمجان محصوالت صادراتی استان 
بوده و به کشورهای روسیه و حاشیه خلیج فارس صادر می شود. گفتنی است؛ الباقی محصوالت مصرف داخلی دارد.احمدرضا رییس زاده در خصوص برنامه های 
حمایتی که در این حوزه دارند، اذعان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و دولت نیز به این دلیل که گلخانه ها در الگوی کشت استان از بابت صرفه جویی در مصرف آب، افزایش 

بهره وری، ایجاد اشتغال، صادراتی بودن محصوالت و ارز آوری جایگاه خوبی دارند، متقاضیان را برای کسب مجوز همراهی کرده و در این امر تسهیل گری می کنند.

استان اصفهان در صدر تولیدکنندگان گل شب بو در کشور

استخراج از معادن 
سنگ محالت

معادن اســتان مرکزی حــدود ۶۰ 
درصد از ســنگ های تراورتن کشور 
را تولید می کند. تعداد معادن سنگ 
تراورتن این اســتان به بیش از ۸۰ 
واحد می رســد. توجه کنید که این 
اعداد فقط مختص به ســنگ های 
تراورتــن  اســت. اســتان مرکزی 
عالوه بر معدن های سنگ تراورتن، 
تعــدادی از معدن هــای ســنگ 

مرمریت را در خود جای داده است.

وز عکس ر

 زمستان هم داغی بازار اجاره بها
 در اصفهان را سرد نکرد؛

سوز سرما بر تن مستاجران
رییــس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان 
گفت: همانطور که تورم باعث شده که مصالح 
ساختمانی گران شود بالتبع آن میزان اجاره ها 
هم باال رفته است و در این رابطه بنگاه داران را 
نباید مقصر بدانیم.رسول جهانگیری در گفت 
و گو با خبرنگار بازار در ارتباط با این موضوع که 
چندی پیش بر اساس نرخ نامه های دستوری 
اجاره های اصفهــان تنها ۲۰ درصــد افزایش 
یافت اما در عمل می بینیم کــه مالکان تا ۱۰۰ 
درصد اجاره ها را گران کرده اند، اظهار کرد: این 
فرضیه را قبول ندارم کــه بنگاه داران باعث این 
موضوع شــده اند به این خاطر که امالکی ها 
اتفاقا نقش مهمی در تعدیل اجاره بها و نزدیک 
کردن نظر مالک و مستاجر دارند.وی در پاسخ 
به سوال دیگری مبنی بر اینکه زمستان فصلی 
است که بازار اجاره بها آن قدر داغ نیست و تبعا 
قیمت ها باید کمی پایین تر بیاید؛ اما این اتفاق 
نیفتاده و مالکان به بهانه دالر و تورم همچنان بر 
مستاجران فشــار می آورند، بیان داشت: این 
موضوع رابطه مســتقیمی بــا افزایش قیمت 
مسکن دارد به هر حال ملکی که طی چند سال 
پیش ارزشــش ۷۰۰ میلیون بوده حاال با چند 
میلیارد هم نمی توان خرید و همین باعث شده 
که قیمت ها افزایشی شــود.جهانگیری ادامه 
داد: در رابطه با مصالح ساختمانی مثل لوله و 
شیر و کاشی و موزاییک هم همین اتفاق افتاده 
است و به هر حال باید این موارد را در نظر گرفت 
چرا که با گرانی شــدن این مصالح به هر حال 
نرخ ها هم باالتر می رود چرا که هزینه نگهداری 
ملک هم باال می رود.رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهــان درباره کم شــدن فاصله بین 
قیمت رهن و اجاره ها در پایین شهر، مرکز شهر 
و باالی شهر نیز گفت: این مسئله به این ارتباط 
دارد که متقاضیان رهن و اجاره بیشــتر از قشر 
کم برخوردارند که در مناطق حاشیه شهر سکونت 
می کنند و به همین دلیل قیمت رهن و اجاره در 
مناطق پایین شــهر نیز افزایشی شده است و 
تفاوت بین رهــن و اجاره ها در مناطق مختلف 
به نسبت سال های گذشته کاهش یافته است.

عکس: مهر
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 یک پژوهشگر و متخصص در معماری سنتی گفت: گرد و غبار وقتی به صورت کریستال تشکیل 
شود، روی بناهای تاریخی مانند یک بستر دارای حالت اسفنجی برای نفوذ و نگه داشتن اسیدها 
و مواد آلی به کار می رود؛ ضمن اینکه میکروارگانیسم ها نیز با رسوب به درون این سطح اسفنجی باعث تخریب 
می شوند. بنابراین گرد و غبار و خاک، عالوه بر اینکه رنگ اصلی سطحی که پوشش می دهند را تحت الشعاع قرار 
خواهند داد، یک بستر تخریبی نیز در بناهای تاریخی ایجاد می کند.سید مسعود موسوی زاده کاشی پز در گفت وگو 
با ایسنا و با اشاره به موضوع انواع آالینده ها و تاثیرگذاری آن روی میراث معماری اصفهان،اظهار کرد: اینکه آالینده ها 
چه تاثیراتی روی میراث معماری دارند مبحث بسیار مهم و گسترده ای است که به مطالعه و پژوهش های بنیادی 
نیاز دارد و الزم است که در چنین مباحثی که درباره بناهای تاریخی در مناطق مختلف مطرح می شود دانشگاه ها 
ورود کنند و پایش ها و رصدهای الزم و مرتبط را انجام دهند. کوتاه ترین زمان این پایش ها در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ 
سال قابل بررسی است و شاید مقایسه بررسی ها در چند دوره ۵ ساله بتواند کوتاه ترین قضاوت را به ما ارائه کند. 
ضمن اینکه در این خصوص باید از تخصص های مختلفی اســتفاده شــود چون موضوعی میان رشته ای است؛ 
بنابراین هر اظهارنظری که درباره تاثیر وضعیت آلودگی هوا در مورد میراث معماری انجام می شود اگر مبتنی به 
رصدها و پایش های دوره ای نباشد علمی نخواهد بود، مگر اینکه بر اساس کلیت ها و دسته بندی ها و تجربه های 

قبلی ارائه شده باشد که البته در ایران حتی در همین اندازه نیز مطالعه بسیار اندکی صورت گرفته است.

تقسیم بندی آالینده ها در ۵ گروه
وی افزود: عوامل موثر در تاثیر آالینده ها روی میراث معماری را می توان در ۵ گروه بررسی کرد؛ اول ازهمه باید انواع 
آالینده ها را شناخت، یعنی اولین موردی که روی بناهای تاریخی اثرگذار است آالینده ها ازنظر نوع مواد است که خود 
به چند گروه تقسیم می شود. اولین گروه، »مواد آلی« است که از سوخت ناقص سوخت های موجود در شهر حاصل 
می شوند و یکی از آن ها کربن گرافیتی است که به آن دوده می گوییم و دیگری چربی های حاصل از سوخت ناقص 
است که به صورت الیه ای روی آثار نشست می کنند؛ مثال در مورد کلیساها از قدیم معضل سوزاندن شمع در آن ها وجود 
داشته و دوده  حاصل شده از موم یا واکس روی بدنه و نقاشی های کلیسا می نشیند و همیشه مسئله ساز بوده است، 
همین طور از سوزاندن بنزین، گاز و گازوییل چربی به وجود می آورد؛ بنابراین یک مورد از انواع آالینده ها مواد آلی است 
که وقتی روی بناهای تاریخی نشست می کنند روی آن ها تاثیر می گذارد و تخریب صورت می گیرد.این پژوهشگر 
و متخصص در معماری سنتی با اشاره به ترکیبات فلزی به عنوان گروهی خاص از انواع آالینده ها نیز تصریح کرد: 
دومین گروه از آالینده ها »ترکیبات غیرفلزها« مثل O۳ ،No۲ ،So۲ است که وقتی در سوخت ها می سوزد به عنوان 
نمونه، اکسید گوگرد یا اکسید نیتروژن را ایجاد می کند و در اثر ترکیب با آب یا رطوبت هوا، اسیدسولفوریک و اسید 
نیتریک تولید می شود و می تواند عامل تخریب باشد؛ ضمن اینکه وقتی ما درباره اسید صحبت می کنیم باید ببینیم 
آن سطح موردنظر چطور تخریب می شود. »مواد آلی« به صورت غشای تیره رنگ به غیراز اینکه روی سطح نشست 
کرده و دوده ایجاد می کنند و ظاهر اصلی اثر را تحت تاثیر قرار می دهد وقتی با اسید ترکیب می شوند می تواند به عنوان 
یک عامل مخرب برای بنا محسوب شوند، حتی می توانند همچون نوعی خوراک برای آالینده های گروه چهارم یعنی 
میکروارگانیسم ها باشند، به این ترتیب قارچ ها که مهم ترین گروه میکروارگانیسم ها هستند بستر مناسب تری برای 
رشد پیدا می کنند.موسوی زاده کاشی پز که طراحی و اجرای کاشی کاری گنبد مسجد بوخمسین دمام در عربستان، 
طراحی و اجرای کاشی کاری گنبد و مناره های مسجد سلطان قابوس در شهر صحار عمان، طراحی و اجرای گنبد و 
مناره های مسجد امام علی)ع( در کپنهاگ دانمارک و طراحی و اجرای کاشی کاری نما و سردرهای مرکز اسالمی 
جارکارتا، برخی از پروژه های اجراشده توسط او به شمار می رود، ادامه داد: سومین نوع آالینده ها »گرد و غبار« است 
که می تواند شامل کلسیت ها و سیلیسیت ها باشد. اگر آن بنا نزدیک دریا باشد یا بادهایی از سمت دریا بوزد حاوی 
کلسیت هستند و روی بنا اثرگذار خواهند بود که البته در منطقه اصفهان کلسیت وجود ندارد بنابراین تبلور کمتری 
وجود دارد، اما در مقابل در اصفهان گردوغبار و خاک وجود دارد؛ بنابراین بلورهایی که روی سطح تشکیل می شود 
ممکن است مواد قبلی را در برگرفته و منجر به ایجاد ترکیب آالینده دوجزئی شود و در عمل برای آن ها مانند بستر 
عمل می کند که این گروه شامل سیلیسیت هاست که در جریان تبلور، خود را مانند شوره روی سطح نشان می دهد.

وی که به عنوان استادکار رشته کاشی معرق و هفت رنگ نیز شناخته شده است، گفت: »گرد و غبار« وقتی به صورت 
کریستال تشکیل  شود می تواند مانند یک بستر دارای حالت اسفنجی برای نفوذ و نگه داشته شدن اسیدها و مواد 
آلی به کار رود و هم امکان رشد قارچ ها در آن فراهم می شود، بنابراین به غیراز اینکه خودش یک بستر تخریبی ایجاد 
می کند، ازنظر سطحی که پوشش می دهد مثال روی لعاب یا روی سنگ نیز می تواند رنگ اصلی آن را تحت الشعاع 
قرار دهد که این پدیده روی بندکشی های کاشی ها بسیار دیده می شود. ضمن اینکه بسیاری از سیلیکات ها مانند 
کربنات کلسیم که در گچ وجود دارد با نفوذ آب به صورت شوره از بین بندهای کاشی ها بیرون می آید. از سویی دیگر 
به دلیل حالت اسفنجی آن، مواد آلی و ترکیبات غیر فلزات و میکروارگانیسم ها درون این بافت اسفنجی رسوب 
می کنند و  باعث تخریب می شوند.این کارشناس ارشد مهندسی معماری بابیان اینکه چهارمین مورد آالینده ها که 
می تواند روی میراث معماری اثرگذار باشند »میکرواروگانیسم ها« هستند که بدترین آن قارچ است و حتی روی 

سطح سرامیک نیز دیده می شود، توضیح داد: در خصوص میکروارگانیسم ها باید مثالی بزنم؛ یک سطح لعاب دار 
را تصور کنید؛ اگر این لعاب سالم بوده و اسفنجی نشده باشد یعنی در دمای باال پخته شده باشد مثل لعاب های قلع 
و سرب که در باالی دمای هزار درجه پخته می شــود انتظار می رود که روی آن سطح سرامیک یا کاشی یک سطح 
کامال شیشه ای داشته باشــیم، اما لعاب های امروزی در ۸۵۰ درجه پخت می شود و خلل و فرج میکروسکوپی 
زیادی دارند یعنی نفوذپذیری سطح لعاب زیاد است و یا ممکن است آن لعاب در اثر فرسایش یا یخ زدگی و یا رعد 
و برق، ترک خورده باشد و یا دچار شکستگی شده باشد، در این صورت سطح لعاب دارای خلل و فرجی در مقیاس 
میکروسکوپی است که مکانی برای رشد قارچ ها خواهد شد و اولین تاثیر آن تولید اسید و دومین اثرش تغییر رنگ 
است چون پیگمنت یا رنگ دانه نیز تولید می کند و به عنوان مثال رنگ فیروزه ای سفیدک می زند و یا سطح چوب به 
سمت رنگ قرمز یا زرد تغییر رنگ می دهد درصورتی که این رنگ اصلی آن اثر نیست بلکه رنگ قارچ است.موسوی 
زاده کاشی پز به روغن بزرک اشاره و بیان کرد: همین جا الزم اســت از ماده ای به نام روغن بزرگ نیز اسم ببرم که 
متاسفانه همچنان روی برخی آثار استفاده می شود، درحالی که روغن بزرک از منابع تصفیه نشده تولید می شود 
و در پروسه تولید آن ها قارچ وجود دارد و کم کم فاسد و آلوده می شود، مثال وقتی به مکانی بروید که درهای چوبی 
قدیمی در آنجا وجود داشته باشد بوی تخمیر و تخریب شدن توسط قارچ را می توان حس کرد چون روغن بزرک، 
فاسد شده و قارچ تولید می کند و با ایجاد اسید، رنگ چوب را هم تغییر می دهد.وی خاطرنشان کرد: این چهار عامل 
یعنی »مواد آلی«، »ترکیبات غیرفلزها«، »گرد و غبار« و »میکروارگانیسم ها« وقتی باهم یا تک تک یا دوتادوتا عمل 
می کنند مواد و اثراتی را به وجود می آورند که به آن ها تخریب می گوییم و اولین کاری که می کنند تولید اسید است 

و در چنین حالتی برای بنا خطرناک هستند.

ویژگی سطوح در معرض تاثیر
این پژوهشگر میراث معماری با تاکید بر اینکه دومین عامل که در زمان بررسی آالینده ها و تاثیر آن ها روی میراث 
معماری باید در نظر گرفته شود، »ویژگی ســطوح در معرض تاثیر« یعنی جنس آن هاست، گفت: در اینجا بهتر 
است به تاثیر محیط اسیدی بر لعاب اشاره کنم؛ لعاب ترکیب یک نمک فلزی است که انتظار داریم به ما رنگی را 
نشان بدهد چراکه هیچ رنگی در طبیعت وجود ندارد مگر اینکه وابسته به یک فلز باشد. بعضی از نمک های فلزی 
این قابلیت را دارند که در دماهای باال تجزیه نشوند و باقی بمانند مانند نمک های فلز مس یا کبالت که مس، رنگ 
فیروزه ای و کبالت، رنگ الجوردی تولید می کند یا نمک های آهن که طیف های مختلف رنگ قهوه ای از رنگ زرد تا 
قرمز عنابی را نشان می دهد یا نمک طال که رنگ قرمز شرابی را تولید می کند. وقتی نمک فلزی که به آن پیگمنت 
گفته می شود را با سیلیس ترکیب کنیم، لعاب تولید می شود که بعد از ورود به کوره، ذوب شده و آن نمک فلزی به 
درجه ای می رسد که رنگ خود را منتشر می کند. بعضی از آن  رنگ ها پایدارتر است مانند نمک طال یا کبالت و بعد 
مس و بعضی از آن ها پایداری کمتری دارد مانند نمک هایی که رنگ سبز را از آن ها گرفته اند که به مرورزمان کم رنگ 
می شود.موسوی زاده کاشی پز ادامه داد: وقتی فرآیند تولید اسید در اثر آالینده ها روی سطوح صورت می گیرد اسید 
باعث احیا شدن اکسیدهای فلزی داخل لعاب می شود، یعنی فلزی که در این ترکیب مشارکت کرده را برمی گرداند 

و فلز، روی سطح لعاب احیا می شود . 

کمیت آالیندگی و سنجش آن
این پژوهشگر و متخصص در معماری سنتی،  سومین عامل مهم در بررسی اثرگذاری آالینده ها در بناهای تاریخی 
را »کمیت آالیندگی« و سنجش آن دانست که اصوال با مقیاس میکرون در سال سنجیده می شود. وی تصریح 
کرد: در این خصوص فکر نمی کنم که در ایران پایش های ۵ ســاله، ۱۰ ساله یا ۱۵ ساله صورت گرفته باشد و مثال 
بگویند در ۴۰ سال گذشته تاکنون که ما درگیر آلودگی در شهرهای خود هستیم چه غشایی از آلودگی و از چه نوعی 
و چند میکرون روی هریک از بناهای تاریخی نشست کرده است. در این مورد ازنظر مقدار رسوبات روی سطوح 
بین تهران یا اصفهان با شهر رم در ایتالیا مقایسه می کنم؛ با توجه به بررسی ها روی سطوح برنزی در شهر رم، در 
هرسال حدود ۳ تا ۳ و نیم میکرون الیه آلودگی روی برنز و بین ۵ تا ۵ و نیم میکرون روی مرمر رسوب داشته است 
در صورت مقایسه کلی ازنظر آلودگی هوا برای شهری مانند تهران یا اصفهان این مقدار می تواند دو یا سه برابر باشد 
یعنی اگر برای ضخامت الیه آلودگی رسوب کرده در تهران یا اصفهان عدد ۱۰ میکرون در هرسال را تخمین بزنیم، 
این مقدار در مدت ۴۰ سال ۴۰۰ میکرون خواهد شد یعنی چیزی حدود نیم میلی متر که با چشم دیده می شود و 
قابل لمس است و اگر که ما این پایش چهل ساله را انجام دهیم با یک غشای آالینده ای که سطح را پوشش داده 
مواجه خواهیم بود؛ بنابراین وقتی درباره کمیت آالیندگی با مقیاس میکرون صحبت می کنیم به پایش های دوره ای 

نیاز است  تا بتوان به صورت علمی درباره آن صحبت کرد.

نقشه مناطق مختلف برحسب آلودگی
موسوی زاده کاشی پز ادامه داد: مورد چهارم که باید در بررسی آالینده ها و تاثیر آن ها روی میراث معماری موردتوجه 

قرار گیرد »نقشه مناطق مختلف برحسب  آلودگی« است، به عنوان مثال مسجد جامع عباسی در منطقه ای قرار دارد 
که اتومبیل تردد نمی کند یا مسجد جامع دشتی در بیرون شهر قرار دارد یا اینکه یک بنا در منطقه روستایی قرار دارد 
که سوزاندن چوب در اطراف آن زیاد انجام می شود و یا بنایی دیگر در منطقه کویری است که فرسایش شن های 
روان وجود دارد؛ بنابراین نوع آالیندگی و تاثیرپذیری هر یک از این بناها از این آالیندگی برحسب موقعیت قرارگیری 
آن در نقشه و در مقیاس کالن با دیگری متفاوت است، ازاین رو باید به محل قرارگیری بنا در یک اقلیم توجه کرد.

وی با بیان اینکه وقتی ما درباره اصفهان صحبت می کنیم ازیک طرف می توان در مقیاس اقلیمی کلی و از طرف 
دیگر می توان درباره خرده اقلیم ها صحبت کرد، گفت: اصفهان می تواند خرده اقلیم نیز محسوب شود که خودش 
شامل چند خرده اقلیم دیگر خواهد شد، مثال منطقه کوه صفه یک خرده اقلیم از اصفهان است و حتما وضعیت 
آن با منطقه کاوه یا با منطقه مرکزی شهر که نام آن را منطقه طرح ترافیک گذاشته اند، متفاوت است اما هرکدام 
یک خرده اقلیم به شمار می آید. خرده اقلیم ها دچار باال و پایین رفتن های کوتاه مدت وضعیت اقلیمی می شوند 
و تاثیرات آن را در کوتاه مدت می توان مشاهده کرد ولی در اقلیم های کالن یا کلی، این تاثیرات را فقط می توان در 
دوره های طوالنی تری مشاهده کرد، مثال اکنون که رودخانه زاینده رود جاری نیست تاثیر وضعیت نداشتن رطوبت 
در خرده اقلیم منطقه دنبال رودخانه در کوتاه مدت احساس می شود و به طور روزمره با آن مواجه هستیم یعنی 
دقیقا تغییرات خرده اقلیم اصفهان را در این منطقه می بینم و حتی می توان آن را در دوره های یک یا دوساله پایش 
و با یکدیگر مقایسه کرد.این کارشناس حوزه میراث معماری یادآوری کرد که اگر در مطالعه تاثیر آالینده ها روی  یک 
بنا در منطقه اقلیمی کلی مانند استان اصفهان فقط موردنظر قرار بگیرد که دارای اقلیم گرم و خشک است و خرده 
اقلیم ها در مطالعات در نظر گرفته نشود، قطعا آن مطالعه به بیراهه خواهد رفت.وی افزود: بنابراین اگر بنایی مانند 
مسجد جامع عباسی با کاخ هشت بهشت یا بنایی که در منطقه کوه صفه قرارگرفته و یا کاروانسرای مورچه خورت 
در جاده شاهین شهر در خصوص آسیب آن ها در برابر آالینده ها در مقیاس یک اقلیم با یکدیگر مقایسه شوند و به 
شرایط خرده اقلیم ها توجهی نشود این مطالعات ارزش علمی نخواهد داشت؛ ما باید برای هر مطالعاتی نقشه 

منطقه ای تهیه کنیم و محل قرارگیری هریک از بناها در نقشه را با شرایط همان خرده اقلیم منطقه ای بسنجیم.

نحوه قرارگیری اثر در محل
موسوی زاده کاشی پز ، موضوع پنجم در بررسی آالینده ها و تاثیر آن ها روی میراث معماری را »نحوه قرارگیری اثر 
در محل« برشمرد و اضافه کرد: مثال در جبهه شرقی کاخ هشت بهشت یک حوض آب قرار دارد و سمت غرب آن با 
درخت و فضای سبز در تماس است، بنابراین نوع تاثیری که آالینده ها روی هریک از وجه های این بنا می گذارند 
متفاوت است و حتما باید مطالعه و رصد شود. یا اگر آن سمت از گنبد که آفتاب می گیرد و جبهه ای که برف می نشیند 
یا سردتر است را با یکدیگر مقایسه کنیم رشد قارچ ها داخل ترک هایی که در اثر یخ زدن ایجاد می شود روی این 
دو جبهه با دیگری متفاوت است، نمونه ای دیگر این اســت که با توجه به جاری نبودن زاینده رود احتماال در چند 
سال آینده با فرسایش باد روی بدنه های غربی پل های تاریخی مواجه خواهیم شد چراکه به مرورزمان ماسه کف 
رودخانه ممکن است آجرهای یک طرف هر یک از پل های تاریخی را که در معرض باد غالب اصفهان قرار دارد تحت 
تاثیر قرار دهد و پل ها ازیک طرف در مقایسه با طرف دیگر همان پل که پشت به باد است دچار فرسایش بیشتری 

خواهند شد؛ بنابراین نحوه قرارگیری بنا در هریک از سایت ها باید موردنظر قرار بگیرد.
وی گفت: درمجموع، اگر مطالعه ای درباره تاثیرپذیری یک بنای تاریخی از انواع آالینده ها انجام شود؛ اما هریک 
از این ۵ عامل یعنی »شناسایی انواع آالینده ها«، »ویژگی سطوح در معرض تاثیر«، »کمیت آالیندگی«، »نقشه 
مناطق مختلف برحسب آلودگی« و همچنین »نحوه قرارگیری اثر در محل« در نظر گرفته نشود، آن مطالعه ارزش 

علمی نخواهد داشت.

تاثیر آالینده ها بر میراث معماری اصفهان؛

وقتی آلودگی به صغیر و کبیر و جان دار و بی جان رحم نمی کند!

فقدان سند مالکیت
10/95 شــماره نامه: 140185602024011541 - 1401/10/15  سند مالکیت 1/5 
دانگ از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 4793/2253  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شماره سند برگی 433903 و شــماره دفتر الکترونیک 139720302024000155 
به نام فریبا صادق زاده ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس خانم لیلی صادق زاده 
به موجب سند وکالت نامه شماره 19609- 1398/11/30 دفترخانه 227 و سند وکالت 
نامــه 94116- 1401/10/11 دفترخانه 85 اصفهان و ســند تفویض وکالت 94117-

1401/10/11 دفترخانه 85 اصفهان از طرف فریبا صادق زاده  با ارائه درخواســت وارده 
به شماره  140133479 - 1401/10/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره یکتای 140102155630000103 و رمز تصدیق 971308 و شماره 
ترتیب 31759  -   1401/10/13 به گواهی دفترخانه 19 اصفهان رســیده است مدعی 
است که سند مالکیت به علت  نامعلوم  مفقود  و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت 
را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1439095 مهــدي شــبان سرپرســت واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 

ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/96 شماره نامه: 140185602210005976- 1401/08/11 تمامت ششدانگ  پالک 
2267/12840  واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام زهره شبانیان پوده  سابقه ثبت و  سند 
مالکیت کاداستری به شماره مسلسل 518006 ب/97 و شماره دفتر امالک الکترونیک 
139720302210017129 دارد ســپس آقای نیما آیتی طبق وکالتنامه شماره 69606 
مورخ 1401/07/30 دفترخانه 110 بهارســتان اصفهان بوکالت از طرف نامبرده با ارائه 
درخواست  کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 21329 و 
شناسه یکتای 140102155837001689 و رمز تصدیق 575238  مورخ 1401/06/07  
که به گواهی دفترخانه 253 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت مذکور  مفقود 
شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 

مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1439068 

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
ابالغ

10/97 کارفرمــای محتــرم کارخانه ســیمین نو  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6942310001   باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای جعفر 
فتاحیان کلیشــاد رخی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر متفرقه بافندگی( 
 بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و 
زیان آور که در تاریخ 1401/08/12 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتــراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقــع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1439062

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902002000317 آگهــی:  شــماره   10 /98
140104002002002340  آگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140103571  
سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک تجاری به پالک ثبتی شماره 15 فرعی 
از 1157 اصلی مفروز و مجزا شده از 0 فرعی از اصلی مذ کور، قطعه 0 در طبقه و واقع در 
بخش 01 ناحیه 00 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان استان اصفهان متن ملک 
شماره پانزده فرعی از یک هزار و یکصد  و پنجاه و هفت اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی 
منطقه شمال استان اصفهان، توضیحات ملک ضمنا تثبیت موقعیت ملک موقتا به صورت 
مشکوک در سوابق کاداستر جانمایی شــده و پس از مراجعه مالکین رسمی و مطابقت با 
مجاورین تثبیت خواهد شد به آدرس: اصفهان  خلجا خیابان طالقانی نرسیده به چهار راه 
نارون مغازه قنادی شکرچین )اصلی( که سند مالکیت آن با شماره چاپی 443457 سری ب 
سال 95 با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140105802023001838 ثبت و صادر شده 
و بموجب نامه شماره 140185602023004493 مورخ 1401/06/27 اداره ثبت اسناد 
و امالک مرکزی اصفهان بازداشــت و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردیده 
است. با حدود و مشخصات: شمااًل: بخیابان، شرقًا: اول بدیوار اشتراکی با مغازه 1157/17 
دوم بدیوار اشتراکی با مغازه 1157/16 ،جنوبًا: بدیوار اشتراکی با باغ 1157 ،غربًا: بدیوار 
اشتراکی با 1157/14 که طبق نظر کارشناس رسمی پالک مذکور مغازه قنادی با مساحت 
حدودا 42 متر مربع و در طبقه 2 واقع شــده، دهانه مغازه 4 متر و در سمت جنوب خیابان 
طالقانی واقع گردیده است کف ساختمان سنگ و بدنه سرامیک و دارای قفسه های چوبی 
و فلزی و 2 طبقه همکف و زیرزمین با اعیانی دو طبقه 84 متر مربع می باشد که برای رفت 
و آمد به زیرزمین و پشت بام توسط باالبر انجام می گیرد و دارای درب شیشه ای سکوریت 

و درب آکاردئونی فلزی و دارای مشترکات آب و برق و گاز بوده و سرمایش توسط اسپیلیت 
خنک می شود و نمای آن  آجر و چوب است پالک فوق دارای پروانه ساختمانی به شماره 
1/87/23311 مورخ 1387/12/05 از شــهرداری منطقه یک می باشد. ضمنا در پشت 
سند در توضیحات ذکر گردیده با قید اینکه مالک بدون امضا حاج محمد حسین رهگذر 
 مادام الحیات مورد ثبت را به دیگری انتقال یا وثیقه قرار ندهد. پالک فوق بدون سرقفلی 
می باشــد که در قبال طلب خانم مهناز غالمی هتمآبادی بابت مهریه مندرج در ســند 
نکاحیه شماره 10347 مورخ 1377/11/02 دفترخانه ازدواج شماره 99 اصفهان توقیف 
گردیده از ساعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 1401/11/08 در شــعبه اول اداره اجرای 
اســناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده 
به فروش می رســد. مزایده از مبلغ  پایه ) 14/700/000/000 ریــال( چهارده میلیارد و 
هفتصد میلیون ریال شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایــده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد می گردد ضمنا این آگهی در ســایت ســازمان به  آدرس Agahi.ssaa.ir و 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/10/21 درج و منتشــر می 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب 
تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز )دریافت از 
حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان(بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده باید مابقی مبلغ 
خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبــت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
 مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1439140 

اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل

پرونــده:  شــماره   140103902002000319 آگهــی:  شــماره   10 /99
140104002002002718 آگهی مزایــده پرونده به شــماره بایگانی 140104203 
 ششــدانگ خودرو رانا مدل 1393 رنگ ســفید- ســفید- روغنی به شــماره انتظامی

 53- 956 ق 44 بــه شــماره موتور 0099446 و شــماره شاســی 060433 ظرفیت: 
جمعًا 5 نفر، تعداد محور: 2 تعداد، چرخ: 4 ، نوع ســوخت: بنزین، تعداد سیلندر: 4 متعلق 
به آقای ایمان مســتاجران که در آدرس پارکینگ نصر می باشــد که بــه موجب نامه 
پلیس راهور به کــد امنیتــی 81258/85321984 مــورخ 1401/07/19 بابت مهریه 
مندرج در ســند ازدواج شــماره 798 تاریخ وقــوع 1395/02/02 تنظیمــی دفترخانه 
ازدواج شــماره 108 اصفهان در قبال طلب خانم زهرا الســادات حسینی و حقوق دولتی 

متعلقه در پرونده به شــماره بایگانی 140104203 بازداشــت گردیده است و طبق نظر 
کارشناس رســمی دادگســتری در بازدید از خودرو ســالم و آماده به کار می باشد و بنا 
به اظهار خواهــان اتاق تعویض گردیده و با  توجه به نوع، مدل و وضعیت شــرح شــده 
خودرو به قیمت پایــه 1/500/000/000 ریال )یــک میلیارد و پانصــد میلیون ریال( 
ارزش دارد. مزایده از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 1401/11/05 در اداره 
 اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع دراصفهان خیابان تاالر میدان هفــت تیر برگزار 
می شود. مزایده از مبلغ پایه شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده 
 برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در سایت 
سازمان به آدرس Agahi.ssaa.ir و یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1401/10/21 درج و منتشر می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه  مزایده ده درصد از 
مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و 
شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه 
فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده 
بابت مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1439297  

اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/100 شماره نامه: 140185602031002343- 1401/10/18  نظر به اینکه  خانم 
معصومه زارع نیســتانک فرزند حسین دارای شــماره شناســنامه 5382 تهران  با ارائه 
یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شــده مدعی فقدان 
سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی 464 فرعی از 4197 اصلی واقع در 
 روستای نیستانک بخش 3 حوزه ثبت نایین- که سند مالکیت تک برگ شماره 719257 
ســری ب 91 در صفحه 480 دفتر 81 امالک  بنام خانم معصومه زارع نیستانک فرزند 
حســین  ثبت و صادر گردیده و تاکنون نســبت به آن معامله انجام نشــده- می باشد و 
درخواست  صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
 در صدور المثنی ســند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1438659

 اداره ثبت اسناد و امالک نایین
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       یک بام و دو هوای چاه هایی که مثل خوره به جان اصفهان افتاده اند؛

   زیر پای شهر خالی می شود
سه هزار و ۶۰۰ حلقه چاه مثل خوره به جان اصفهان افتاده اند و زیر 
پای شهر را خالی می کنند؛ در این شرایط  برای کنترل برداشت ها، 
قرار اســت که چاه ها کنتورگذاری شــوند؛ اما در حالی که این رونــد برای چاه های 
کشــاورزی ، صنعتی و ادارات به کندی پیش می رود.در حالی که رگ حیاتی شهر 
خشکیده است، شمار زیاد چاه ثبت شده در محدوده شهری اصفهان، زمین را از درون 
تهی می کنند؛ چاه هایی که مالکان شان یا اشخاص و کشاورزان هستند یا ادارات و 
شهرداری و البته کارخانه ها و صنایع. آن طور که برآیندها و بررسی های کارشناسان 
نشان می دهد چاه های شهرداری؛ اما در محدوده و به خصوص در مرکز شهر بیشتر از 
چاه های دیگر هستند و این در حالی حائز اهمیت است که فرونشست شهر دشتی 
اصفهان را بیش از همه شــهرهای ایران با بحران مواجه کرده است.شرایط بحرانی 
فرونشست شــهر اصفهان در حالی که آبخوان دشت آن تغذیه نمی شود و برداشت 
آب های زیر زمینی ادامه دارد به مراتب شرایط را برای اصفهان سخت تر کرده است تا 
جایی که سال گذشته قرارگاه آب استانداری اصفهان تشکیل و عهده دار هماهنگی 
بین دستگاه ها در حوزه پیگیری احیای زاینده رود و دســتگاه ها موظف به اجرای 
مصوبات آن شد.موضوع کنترل برداشت آب های زیزمینی از موضوعات مهم قرار گاه 
آب است که مقرر شد از سوی شــرکت آب منطقه ای اصفهان پیگیری شود و برای 
تحقق آن مالکان چاه ها موظف به کنتورگذاری شــدند، وظایفی کــه ادارات، جهاد 
کشاورزی ، صنایع و البته سازمان پارک ها و فضای شهری اصفهان موظف به انجام 
آن هســتند.اصفهان با ســه میلیارد مترمکعب کســری آبخوان مواجــه و به نماد 
فرونشست ایران تبدیل شده است؛ این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اصفهان 
تنها شهری است که فرونشست به دل آن آمده و بناها و جمعیتش را تهدید می کند. 
آخرین بررسی های سازمان زمین شناسی نشان می دهد نرخ فرونشست در این 
شهر ۱۵ سانتی متر و به گفته کارشناسان نگران کننده است. نگرانی هایی که نهادهایی 
چون شهرداری بارها از تریبون های مختلف آنها را تایید و نسبت به یافتن راه چاره برای 
جلوگیری از پیشرفت فرونشست دراصفهان اذعان داشــته اند. اما در این میانه در 
حالی که طبق مصوبه ۲۷ اردیبهشــت ماه کارگروه احیا و تعادل بخشــی منابع آب 
زیزمینی مقرر بوده برداشت های شهرداری از منابع آب زیرزمینی تعیین تکلیف و چاه 
ها کنتورگذاری شوند، این همکاری مطابق با نامه استانداری اصفهان به سازمان پارک 

ها و فضای سبز شهرداری اتفاق نیفتاده است.

دستور بدهند تا فضای سبز شهر را هم بخشکانیم
نصب کنتورهای حجمی آب برای رصد میزان برداشــت آب زیرزمینی از سوی آب 
منطقه ای اصفهان آن چیزی است که گفته می شود سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری زیربار آن نمی رود، همین سوال را از مدیرعامل این سازمان پرسیدیم و این 
مقام شهرداری در مقام پاسخ گفت: شهرداری اصفهان سال ۹۱ تا ۹۲ کنتور گذاری کرده 

است؛ آقایان می گویند کنتورها را هوشمند کنید، باشد؛ ردیف اعتباری اش را برای ما 
مشخص کنند! ما کنتور داریم ، میزان برداشت مان هم مشخص است و آنچه هم اظهار 
نظر می کنند بر اساس همین کنتورهاست.»۲۷ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی، 
حقابه و پروانه داریم اما آقایان در بهترین حالت ۱۷ میلیون مترمکعب آب هم به ما 
نمی دهند«، مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با بیان این گفته ها افزود: فرونشســت اصفهان مربــوط به ۳۰ هزار حلقه 
چاهی است که مجاز و غیرمجاز در جلگه زاینده رود حفر شده است. کسانی که نگران 
فرونشست هستند دســتور بدهند و ابالغ کنند تا فضای سبز را هم بخشکانیم!وی 
ادامه داد: انتظاراتی دارند که در توان شــهرداری نیســت. از ۲۰ مادی ) نهر سنتی ( 
شهر اصفهان ۱۱سهم متعلق به شهر اصفهان اســت، چرا تامین نمی شود؟چرا برای 
محیط زیست شهر حق آبه ای در نظر گرفته نمی شود؟عرفان منش گفت: نقاط یو 
تی ام ) نقشه بر اساس سیستم مختصات( چاه های شهرداری در اختیار آب منطقه 
ای هست؛ چاه های شهرداری ۲۷ میلیون مترمکعب در سال بهره برداری دارد و هم 
اکنون هم به قول خودشان و با استناد به آماری که از روی کنتورهای ما برداشته اند، 
در بهترین حالت ۱۷ میلیون مترکعب برداشــت می کنیم و ۱۰ میلیون مترمکعب به 
شهرداری بدهکار هستند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
افزود: می گویند، کنتورها هوشمندسازی بشوند، بخشــی از کنتورها هم هوشمند 
هستند اما بحث ها فنی است، آقایان نمی توانند پشتیبانی فنی کنند ما هم نمی توانیم 
ادامه بدهیم.صحبت های عرفان منش اما در حالی است که کنتورهای نصب شده، 
برای مدیریت این چاه ها در شهرداری است و به گفته برخی کارشناسان کنتورهای 
رسمی آب منطقه ای زیر عنوان »کنتورهای حجمی آب« برای رصد و پایش تمامی 
چاه هایی است که باید برداشت شان از آب های زیرزمینی بررسی شود؛ بنابراین فرقی 
نمی کند این چاه ها مربوط به کدام مالکان باشد، چه چاه های کشاورزی،شخصی، 
صنعتی، ادارات و شهرداری همه باید با این کنتورها توسط آب منطقه ای کنترل شوند.

سوال اما این است؛ در حالی که مصوبه ای مهم که می تواند قدم اول در جهت کنترل 
یکسان برداشت آب های زیرزمینی باشــد در نهاد حاکمیتی چون استانداری قرار 
است پیگیری شود ، پیروی نکردن از آن چقدر می تواند همخوان با رویه ای باشد که 
در رسانه ها و از سوی شهرداری برای کمک به جلوگیری از پیشرفت فرونشست در 
اصفهان مطرح می کند؟! این پرسش و پرسش های دیگر اما به دلیل ادامه ندادن 

مصاحبه از سوی رییس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بی پاسخ ماند.

هم آب منطقه ای و هم سازمان بازرسی کشور، پیگیر نصب کنتورهای شهرداری 
هستند

اما در این ارتباط رییس گــروه حفاظت آب های زیرزمینی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان به ایرنا گفت: برای همه  چاه های مجاز  جهت کنترل برداشت ملزم به نصب 

کنتور هستند. با توجه به مشکالتی که وجود داشت یکسری اولویت بندی هایی در 
استانداری انجام شد که به عنوان مثال شهرداری یا و ارگان های دولتی ملزم به نصب 

کنتور بشوند، شهرداری هم جزو همین اولویت ها بود که اقدام زیادی نکرده است.
مینا بگی افزود: البته اینکه بگوییم اصال اقدامی نکرده باشند، درست نیست ولی به 
نسبت منابع شان روی همه چاه ها اقدام نکرده اند و روی تعداد محدودی از آنها برای 
نصب کنتور اقدام شده، اما برای این موضوع هم شرکت آب منطقه ای و هم سازمان 
بازرسی کشور پیگیر این قضیه است. وی در ادامه گفت: کل برداشت ها از منابع آب 
زیرزمینی زیادتر از حد بوده و رودخانه هم جریان نداشته است؛ همه اینها دست به 
دست هم داده تا فرونشست اصفهان رقم بخورد. نمی توان گفت فرونشست در ناحیه 
شهری تنها وابسته به چاه های شهرداری است؛ اما قطعا در قضیه فرونشست بی تاثیر 
نیست.بگی یادآور شد: به طور تقریبی آمار مشخصی از چاه های مجاز و غیر مجاز 
شهرداری وجود دارد؛ اما قرار است جلسه ای با شهرداری داشته باشیم و این داده 
ها یکسان سازی شود و بعد در رابطه با آمار چاه های مجاز و غیرمجاز اظهار نظر کنیم.

18 هزار و پانصد تانکر 10 هزار لیتری فقط برداشت از یک چاه شهرداری است!
در همین باره، بهرام نادی عضو کارگروه تخصصی فرونشســت اســتان اصفهان 
افزود: عموم چاه های شهرداری در فضای سبز قرار دارد. مثل چاهی که در فضای 
سبز ضلع شمالی مســجد علی قلی آقا و یا چاهی که در جوار مسجد حکیم قرار 
دارد، ولی در رابطه با حجم آبی که برداشت می شود سازمان آب منطقه ای آماری 
را ارائه نداده و عنوان می کند که این آمار در اختیار شهرداری است.این کارشناس 
ژئوتکنیک در بررسی آمارها و دبی هایی که از چاه های شهرداری اصفهان در اختیار 

ایرنا قرار گرفته است، گفت: در این اطالعات،گفته شده که در فاصله ۱۳۰۰ متری 
حمام علی قلی آقا تخلیه واقعی ۱۸۵ هزار متر مکعب آب در سال است. اگر این 
میزان برداشت آب را بر ۱۰ متر مکعب آب یعنی ۱۰ هزار لیتر آب تقسیم بکنیم ، ۱۸ 
هزار و پانصد کامیون یا تانکر ۱۰ هزار لیتری در سال فقط از این چاه برداشت می 
شود.وی افزود: این عدد میزان برداشتی است که فقط از یک چاه انجام می شود و 
بزرگی این عدد بستگی به اینکه آبخوان تغذیه بشود یا نشود، دارد. اما شرایطی که 
آبخوان تغذیه نمی شود، این میزان برداشت، عدد باالیی است.این کارشناس ادامه 
داد: در عین حال این میزان برداشت آب به صورت موضعی افت آب زیرزمینی را 
ایجاد می کند و سازه های اطراف خودش را تحت تاثیر قرار می دهد مثل چاه کنار 
مسجد حکیم که دیوار سازه به سمت چاه چرخیده بود.به گفته این عضو کارگروه 
تخصصی فرونشست استان اصفهان، شــهرداری منطقه ۸ ، ۷، بخش شمالی 
شهرداری منطقه ۱۰ ، شهرداری منطقه ۱۲ تحت تاثیر فرونشست هستند که با این 
وصف فرونشست خیابان امام خمینی)ره(، خانه اصفهان، شهرک کاوه و شمال 
خوراسگان شدیدتر از سایر نقاط شهری و بین ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر در سال است.

وی در این رابطه افزود: منطقه شهری یاد شده در شمال شهر است که چاه های 
شهرداری در آن بیشتر از چاه های کشاورزی و فرونشست هم در آن زیاد است؛ 
اما این افت آب الزاما مربوط به شهرداری نیســت.به گفته نادی، آبخوان دشت 
اصفهان در حبیب آباد ۳۰۰ متر عمــق دارد و از این رو هر چاهی در حبیب آباد آب 
برداشــت کند، مفهومش این اســت که آب را از ســمت رودخانه به سمت خود 
می کشد و آبخوان را تخلیه می کند؛ بنابراین طبق نظر کارشناسی وی، موارد یاد 

شده اثرات متقابلی روی یکدیگر می گذارند.

جامعه

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان 
 از امدادرســانی به ۷۲۲ حادثه دیــده همزمان با 

آغاز بارش برف و باران در این استان خبر داد.
داریــوش کریمــی روز ســه شــنبه با تشــریح 
امدادرســانی در مدت اخیر افــزود: در این مدت 
۴۵ حادثه دیده نیز اسکان اضطراری یافتند و پنج 

مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی با اشاره به اینکه امدادرسانی به آسیب دیدگان 
در جنوب استان اصفهان به دلیل تشدید بارش  برف 

بیشتر بوده اســت، اضافه کرد: هفت فقره تصادف 
جاده ای در اســتان نیز از جمله حوادث ســاعات 

اخیر بوده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان 
اظهارداشــت: سه مورد رهاســازی مصدوم و یک 
مورد ســانحه صنعتی و کارگاهی نیز در این مدت 

گزارش شد.
 کریمی بــا بیان اینکه ۱۱۲ شــماره تمــاس ندای

  امــداد هــالل احمــر بــرای امدادرســانی بــه 
 مصدومــان اســت، تصریــح کــرد: کاهــش

 حوادث به ویــژه در جاده هــا نیازمند مشــارکت 
 آگاهانــه مــردم، رعایت نــکات ایمنــی و همراه 

داشتن تجهیزات ایمنی است.

به گفته وی، برای کاهش حوادث در زمان بارندگی، 
باید اســتفاده از تجهیــزات ایمنی ماننــد زنجیر 
چرخ، رفع عیب خودرو به ویژه در الستیک، همراه 
 داشتن وسایل مورد نیاز و حذف سفر غیرضروری

 مد نظر باشد.
 وی با اشــاره بــه اینکــه حــوادث جــاده ای در

 زمان بارندگی ها افزایش می یابد، اظهارداشــت: 
 بنابرایــن در این مواقــع رانندگی با حــواس باال 
 و پرهیــز از رانندگــی هنــگام خــواب آلودگــی 
 نــکات مهمی اســت کــه بایــد توجه شــود.به 
 گــزارش ایرنا، بیشــتر جاده های مناطق اســتان 
 به علــت بارش بــرف کــه از شــامگاه گذشــته
 شروع شده در شرایط یخ زدگی و لغزندگی است.

 هالل احمر اصفهان به 722 حادثه دیده همزمان 
با آغاز بارش ها امدادرسانی کرد

مهد سالمندی 
کهریزک

خانه ســالمندان کهریزک 
کــرج بــا فراهــم آوردن 
خدمات روزانه به سالمندان 
ســعی در باالبردن خدمات 
توانبخشی و امید به زندگی 

در این عزیزان دارد .

سقوط کارگر 21 ساله درون حوضچه کارگاه سنگ بری
کارگر ۲۱ ساله که درون حوضچه کارگاه سنگ بری سقوط کرده بود، نجات یافت.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در تماس کارگران کارگاه سنگ بری، سقوط 
کارگر از فاصله پنج متری به داخل حوضچه گزارش شد.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به 
اعزام اکیپ امدادونجات به محل حادثه، اظهار کرد: امدادگران از ایســتگاه های شماره ۲۲ و ۱۰ با 
امکانات امدادونجات به محل حادثه اعزام و کارگر ۲۱ ساله را که از ناحیه کمر، گردن و دست دچار 
آسیب شــده بود، تحویل عوامل اورژانس دادند.وی افزود: این کارگر مصدوم با هوشیاری کامل 

تحویل عوامل اورژانس شد و علت حادثه در دست بررسی است.
 

توقیف خودروی 1۵ میلیاردی قاچاق در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک خودروی تویوتا خارجی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد 
ریال حین مراجعه به مرکز تعویض پالک این فرماندهی خبر داد.ســردار محمدرضا هاشمی فر 
گفت: کارشناسان پلیس راهور فرماندهی انتظامی اســتان حین بررسی یک دستگاه خودروی 
ســواری تویوتا دو کابین که برای دریافت پالک جدید به مرکز تعویض پــالک مراجعه کرده بود 
متوجه شدند که این خودرو فاقد اصالت است.وی افزود: با بررسی دقیق و استعالم صورت گرفته 
از مبادی قانونی مشخص شد این خودرو به صورت قاچاق تهیه شده که در این رابطه خودرو توقیف 
و به پارکینگ هدایت شد.جانشــین فرمانده انتظامی استان، ارزش خودروی قاچاق مکشوفه را 
برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در این خصوص مالک خودرو 

نیز با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

آسیب تاکسی های فرتوت به آسمان شهر
تمام معضل های آلودگی هوا هم که حل شــود با ۷۰ درصد تاکسی فرسوده اصفهان چه می توان 
کرد؟رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در 
این کالن شهر حدود ۹ هزار تاکســی وجود دارد که ۷۰ درصد آن ها فرسوده است و باعث افزایش 
آلودگی هوا می شود.حجت االسالم منوچهر مهروی پور به ضرورت نوسازی این ناوگان اشاره کرد 
و افزود: با توجه به اینکه سهم تاکســی ها در حمل و نقل درون شهری اصفهان بیش از ۱۳ درصد 
است، تخصیص تسهیالت برای نوســازی تاکســی ها باید در اولویت قرار گیرد چرا که هر راننده 
برای نوسازی ماشینش نیاز به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پول دارد.این در حالی است که محمد 
پرورش، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان در ماه گذشته خبر 
از آغاز ثبت نام طرح نوسازی تاکسی های فرسوده با جایگزینی خودروی سمند سورن داده بود.

در نشست مشترک ایمن سازی بازار بزرگ اصفهان مطرح شد:

سناریو های پیشگیری برای بازار بزرگ اصفهان
در نشست مشترک ایمن سازی بازار بزرگ اصفهان، احداث و جانمایی سه ایستگاه آتش نشانی برای 
کنترل حوادث بازار در دستور کار قرار دارد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از انجام طرح مطالعاتی 
ایمن سازی بازار بزرگ اصفهان خبر داد و گفت: در زمان وقوع حادثه، بازار اصفهان واقع در میدان امام )ره( 
برای دریافت امدادرسانی با شرایط بسیار سختی مواجه است که پیشنهاد شده سه فضا در طول هشت 
کیلومتری بازار برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برای برپایی ایستگاه های 
آتش نشانی مشخص شــود.محمدباقر کالهدوزان افزود: هنوز از سوی شهرداری این مکان ها تملک 
نشده است و طبق توافقات صورت گرفته بین شهرداری اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و دانشگاه اصفهان طرح مطالعاتی ایمنی بازار با در نظر گرفتن حوادثی از جمله فرونشست، 

خطر ریزش، آتش سوزی و برق گرفتگی و سایر حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

صدور دستور قضایی برای 
تعیین تکلیف اموال 
بالصاحب در اصفهان

رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
درخصوص نحــوه تعییــن تکلیــف اموال 
بالصاحب گفت: قرار اســت کــه ظرف یک 
هفته آمار موجودی کلیــه انبارها به دبیرخانه 
شــورای حفظ حقــوق بیت المــال اعالم و 
آخرین وضعیت سیســتمی و فعالیت های 
مجموعه ها به صورت الکترونیک تشــریح 
شود.حجت االسالم اسدا... جعفری پیرامون 
مصوبات نشســت فوق العاده شورای حفظ 
حقوق بیت المال و نحوه تعیین تکلیف اموال 
بالصاحب اظهار داشــت: امــوال بالصاحب 
باید هرچه ســریع تر تعیین تکلیف شوند و 
قرار اســت که ظرف یک هفته آمار موجودی 
کلیه انبارها با شــفافیت کامل بــه دبیرخانه 
شورای حفظ حقوق بیت المال اعالم و آخرین 
وضعیت سیستمی و فعالیت های مجموعه ها 
به صورت الکترونیک تشریح شود.وی افزود: 
باید مشخص شود که چه میزان از فعالیت ها 
به صــورت الکترونیک انجام شــده و دالیل 
طوالنی شــدن این روند چه چیزی اســت 
چون فعالیت الکترونیــک می تواند از برخی 
اشکاالت و مفاسد احتمالی جلوگیری کند.

رییس کل دادگســتری اســتان متذکر شد: 
البته باید توجه داشت که در برخی از بخش ها 
با همت تعزیرات حکومتی اقدامات بســیار 
خوبی انجام شــده، اما ایــن اقدامات کافی 
نیست و باید ســرعت کارها بیشــتر شود تا  
صاحبــان ایــن کاالهــا هرچه ســریع تر از 
بالتکلیفی بیرون بیایند و از طرف دیگر احکام 
صادر شده از ناحیه محاکم قضایی و تعزیرات 
حکومتی با در نظر گرفتــن حقوق افراد، باید 
بالفاصله و در مهلت مقرر اجرا شوند.جعفری 
همچنین  در نشست با فرماندهان کالنتری ها 
و پاسگاه های استان اصفهان  با اشاره به سابقه 
چندصدساله انگلیس در استعمار کشورهای 
دیگر بیان کرد: انگلیــس از قرن ها پیش به 
انحای مختلف شــروع به نفوذ در کشورهای 
مختلف جهان و آغاز فعالیت های مستعمرانه 

خود کرد. 

معاون توسعه مشارکت  های مردمی کمیته امداد استان خبرداد:

افزایش 34 درصدی پرداخت صدقه
در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان صدقه پرداخت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است.معاون توسعه 
مشارکت  های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با بیان اینکه هر اصفهانی به طور متوسط در ماه ۹۹۸ تومان صدقه می دهد، گفت: در ۹ ماهه 
سال جاری، ســهم هر خانوار تحت حمایت از صدقه پرداختی نیکوکاران اصفهانی، ماهیانه مبلغ ۴۴هزار و ۴۹۵ تومان بوده است.حمیدرضا طاهری به حمایت 
کمیته امداد استان به ۱۲۰ هزار خانواده اشاره کرد و افزود: صدقات جمع آوری شده بر اساس موازین شرعی و دستورالعمل تامین کمک هزینه های درمان، مسکن، 
تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و معیشت مددجویان مصرف می شــود.وی اضافه کرد: امکان پرداخت صدقه با اجرای طرح QR کد و نصب کد 

اختصاصی بر روی صندوق های صدقات و استفاده از شماره #۲*۰۳۱*۸۸۷۷* فراهم است.



با اعالم فیفا، داوران حاضر در جام جهانی زنان مشخص شدند که ایران هیچ نماینده ای در آن مسابقات نخواهد داشت.جام جهانی۲۰۲۳ زنان که از مرداد 
ماه ۱۴۰۲ در دو کشور استرالیا و نیوزلند برگزار می شــود، یک اتفاق تلخ را برای ایران به همراه دارد.فیفا لیســت داوران حاضر در مسابقات را اعالم کرد که 
۳۳ داور وسط، ۵۵ کمک داور و همچنین ۱۹ داور برای سیستم کمک داور ویدئویی در مسابقات برای قضاوت حضور خواهند داشت.این لیست در حالی 
منتشر شده که هیچ داور ایرانی ای برای قضاوت در این مسابقات حضور نخواهد داشــت و از طرف فیفا در لیست رسمی قرار نگرفته است. اتفاقی تلخ که 
پس از عدم راهیابی تیم زنان ایران به جام جهانی، به نوعی دومین شکست در این زمینه محسوب می شــود.دلیل اصلی این اتفاق، عدم وجود سیستم 
کمک داور ویدئویی در کشور است که باعث شده داوران ایرانی امکان حضور در مسابقات را پیدا نکنند. هم چنین علت دیگری که می توان به آن اشاره کرد 
این است که داوران حاضر در جام جهانی زنان باید سابقه قضاوت در لیگ برتر کشور خود را داشــته باشند.با این حال فدراسیون فوتبال در تکاپوی جدی 
برای آوردن سیستم VAR به فوتبال ایران است تا مانع از ایجاد ضرر بیشتر به داوران داخلی شــده و هم چنین امکانات الزم را برای برگزاری هر چه بهتر 

مسابقات لیگ فراهم کند.

اتفاقتلخبرایفوتبالایراندرجامجهانی!

چهارشنبه21دی18/1401جمادیالثانی11/1444ژانویه2023/شماره3721

خشمعربستانیهاازاقدامباشگاهالنصربهخاطر»رونالدو«
هواداران عربستانی از فسخ قرارداد النصر با لژیونر کامرونی  خود به خاطر رونالدو خشمگین هستند.

هواداران فوتبال در عربستان در شبکه های اجتماعی به خبر باشگاه النصر ریاض برای فسخ قرارداد 
وینسنت ابوبکر، مهاجم کامرونی خود و باز کردن جایی برای ثبت نام کریستیانو رونالدو واکنش های 
تندی نشان دادند.یکی از هواداران نوشت: در حال حاضر ابوبکر بازیکن بهتری از رونالدو است. این 
یک واقعیت غیرقابل انکار اســت.یک طرفدار دیگر فوتبال عربستان هم نوشت: می توانید به من به 
خاطر این حرفم شــلیک کنید!  ابوبکر از رونالدو خیلی بهتره. در یکی از پست های دیگر شبکه های 
اجتماعی نیز آمده است: وینسنت ابوبکر هنوز هم بهتر از رونالدوی کنونی فوتبال بازی می کند. چرا 

قراردادش را فسخ کنیم؟
 

بهترینسرمربیسالجهاندریکقدمیاخراج!
نشریه اسپانیایی از احتمال برکناری سرمربی موفق رئال مادرید خبر داد.نشریه »اسپورت« کاتالونیا خبر 
داد مسئوالن باشگاه رئال مادرید به فکر برکناری کارلو آنچلوتی و برگرداندن زین الدین زیدان هستند.

قرارداد آنچلوتی تا سال ۲۰۲۴ اعتبار دارد. سران باشگاه مادریدی تصمیم گرفتند اگر این تیم در این فصل 
قهرمان اللیگا نشود آنچلوتی را اخراج کنند. این درحالیســت که آنچلوتی به عنوان بهترین مربی سال 
۲۰۲۲ باشگاهی جهان انتخاب شد.مدیران باشگاه رئال مادرید بعد از منتفی شدن حضور زیدان در تیم 
ملی فرانسه و تمدید قرارداد دشان با خروس ها تا ســال ۲۰۲6، پروژه بازگشت زیدان را استارت زدند.

رئالی ها بعد از آنچلوتی می خواستند به رائول مربی رئال کاستیا اعتماد کنند ولی بدون تیم ماندن زیدان 
آنها را مجاب کرده تا دوباره این سرمربی فرانســوی را به برنابئو بیاورند.زیدان پیش از این با رئال ۳ بار 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در صورت بازگشت زیدان به رئال این سومین بار خواهد بود که سرمربی 

فرانسوی به برنابئو برمی گردد.

لئو و پاریس، در آستانه توافق برد-برد؛

آمادهتمدید:یکقراردادمسیپسند!
قرارداد مسی با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری به اتمام می رسد اما مدیران این باشگاه از امضای 
قرارداد جدید با او اطمینان خاطر دارند. قرار اســت خورخه مســی، پدر و مدیر برنامه این بازیکن، در 
هفته های آینده به پاریس ســفر کند و توافق نهایی بر سر مسائل جزئی باقی مانده از قرارداد جدید نیز 
به دست بیاید. مدیران این باشگاه اطمینان دارند که رد کردن پیشــنهادی که به این بازیکن ارائه شده 
غیرممکن است.یک نکته کامال مشخص است: مسی قصد دارد به حضورش در پاریس ادامه دهد. او در 
آنجا خوشحال است، خانواده اش به شرایط عادت کرده اند و این باشگاه نیز از در اختیار داشتن قهرمان 
جهان رضایت بسیاری دارد، هرچند که قهرمانی او به قیمت از دست رفتن قهرمانی برای فرانسه به دست 
آمد.بخش های متفاوت و مهم این قرارداد قابل توجه که از سوی مدیران پی اس جی تهیه شده توجه 

بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرده است. 

پیشنهادرسمیالنصربهبازیکنبارسلونا
باشگاه النصر عربســتان برای یک فصل عقد قرارداد با بوسکتس، پیشــنهاد ۱۳میلیون یورویی را 
به او داده است.به نقل از ESPN، باشــگاه النصر عربستان باوجود جذب کریستیانو رونالدو دست 
بردار نیست و همچنان به دنبال جذب بازیکنان سرشناس و بزرگ فوتبال جهان است.النصر بعد از 
پیشنهاد به مارکو رویس این بار به دنبال جذب سرخیو بوسکتس است.النصر پیشنهاد ۱۳ میلیون 
یورو خالص برای یک سال را به بوسکتس داده و در تالش است تا این بازیکن را در زمستان جذب 
کند.بوسکتس جایگاه خود را در ترکیب اصلی بارسلونا از دست داده و این احتمال زیاد است که با 

این پیشنهاد موافقت کند.

مجیدیاینسهبازیکنرابههرقیمتیمیخواهد؛

سه ستاره فوتبال ایران در تیررس »فرهاد« 

فرهاد مجیدی برای تقویت تیمش ســه هدف ایرانــی مدنظر دارد؛ دو 
بازیکن لژیونر و یک ستاره در لیگ برتر.کسب نتایج نه چندان درخشان در 
هفته های اخیر توسط االتحاد کلبا، فرهاد مجیدی را به فکر این انداخته تا 
تغییرات محسوسی در تیمش  به خصوص در بخش تهاجمی انجام دهد.

ا ولین اقدام ا و نیز اعالم عدم نیاز به مهاجم سابق تیم های مونشن گالدباخ 
و بوخوم بود. مدیران باشــگاه کلبا نیز با پنیل مالپا فسخ قرارداد کردند 
تا این گونه اولین بازیکن خط خورده توســط مجیدی، مهاجم تنومندی 
باشد که کارایی الزم را برای تاکتیک موردنظر سرمربی ایرانی نداشت.با 
این حال، در نقل و انتقاالت زمستانی وقت کافی و آنچنانی برای بررسی 
کامل بازیکنان خارجی وجود ندارد و مربیان اغلب دست روی بازیکنی 
می گذارند که یا با او کار کرده و یا شناخت حداکثری از توانایی های فنی 
بازیکن داشته باشند. به این واسطه است که نقاط ضعف پوشش داده 

شده و نتایج بهتری به دست می آید.
فرهاد مجیدی نیز با اتکا به همین اصل دســت روی ســه ستاره ایرانی 
گذاشته که دو نفر از آن ها در حال حاضر لژیونر هستند و یک بازیکن نیز در 
ایران بازی می کند. مجیدی به قدری اصرار به جذب این سه بازیکن دارد 
که مدیران اتحاد کلبا را مجاب کرده نامه ای رسمی به باشگاه های آن ها 

ارسال و شرایط را برای انتقال هر چه زودتر بررسی کنند.

فرهادبهدنبالشاگردقدیمی
اولین بازیکنی که مدنظر فرهاد مجیدی قرار گرفته، امیرحسین حسین زاده 
اســت. بازیکنی که با نظر این مربی به اســتقالل آمد و تبدیل به یکی از 
مهره های اصلی آبی پوشــان در راه کســب عنوان قهرمانی تاریخی شد. 
حسین زاده ابتدای فصل با جدایی از استقالل به بلژیک و باشگاه شارلوا 
رفت؛ اما هنوز نتوانسته جایگاه ثابت در ترکیب این تیم پیدا کند و در صورت 
توافق، می تواند راهی امارات شود تا بار دیگر زیر نظر سرمربی محبوبش کار 
کند. در ابتدای فصل نیز شایعاتی مبنی بر پیوستن حسین زاده به کلبا وجود 

داشت که هیچ وقت رسمی نشد و حاال امکان دارد که به واقعیت بپیوندد.

مجیدیباالخرهبهمغانلومیرسد؟
پس از فسخ قرارداد با پنیل مالپا، یکی از اهداف اصلی اتحاد کلبا جذب 
مهاجمی درجه یک برای موفقیت و گلزنی در لیگی خواهد بود که سرشار 
از بازیکنان درجه یک برزیلی و اروپایی اســت. بــه همین علت با اعالم 
مجیدی، مدیران این باشگاه اماراتی درخواست رسمی خود را برای جذب 
شهریار مغانلو به سپاهان ارســال کرده اند و باید دید نظر ژوزه مورایس 
و البته محمدرضا ساکت به عنوان مدیرعامل باشــگاه چه خواهد بود. 
مجیدی که عالقه زیادی به سبک فوتبال مغانلو دارد، در استقالل نیز به 

دنبال جذب او بود، اما این مهاجم ســرانجام از پرسپولیس به سپاهان 
رفت و حاال فرصت دارد در امارات زیر نظر فرهاد مجیدی کار کند. قدرت 
تمام کنندگی باال و البته حضور فعال مغانلو در دفاع تیمی، درست همان 

شرایطی است که فرهاد مجیدی مدنظر دارد.

بزرگترینهدفاتحادکلبا،اینایرانیچپپایتکنیکی
اما مهم ترین هدف زمستانی فرهاد مجیدی و اماراتی ها بدون شک جذب 
علی قلی زاده خواهد بود. آن ها برای انجام این انتقال مکاتبات رســمی هم 
انجام داده اند و در انتظار اعالم شرایط از سوی طرف بلژیکی هستند. ستاره  
تکنیکی تیم ملی که مســتقیم از لیگ ایران و تیم سایپا به بلژیک و باشگاه 
شارلوا رفت، به یکی از بازیکنان ثابت این تیم تبدیل شده و نمایش خوبی هم 
در لیگ این کشور داشته است. قلی زاده یکی از بازیکنانی است که به واسطه 
تکنیک و قدرت حمل توپش مورد توجه دراگان اسکوچیچ و کارلوس کی روش 
در تیم ملی قرار داشت و حاال نیز مجیدی به دنبال جذب او به هر قیمتی است. 
بدون شک جذب قلی زاده یکی از بهترین خریدهای کلبا خواهد بود. چرا که 
آن ها یکی از بازیکنان درجه یک تیم ملی ایــران را جذب کرده اند و از طرفی 
دیگر او درست همان بازیکنی است که به سیستم فرهاد مجیدی می خورد و 

می تواند مشکالت کلبا را در نیم فصل دوم لیگ امارات برطرف کند.

اظهار نظر روز

ازاستقاللپیشنهادداشتم؛اماپرسپولیسیبودم
دانیال اسماعیلی فر، مدافع راست پرسپولیس که پس از مصدومیت سعید صادقی و خروج او از زمین در 
دیدار برابر نساجی در هفته پانزدهم لیگ برتر، یک خط جلوتر رفت، درخشش قابل توجهی در این پست 
داشت و دو گل برای سرخ پوشان به ثمر رساند تا به یکی از ستاره های این تیم در پیروزی پر گل برابر نساجی 
تبدیل شود.این بازیکن در گفت وگویی که در برنامه »فوتبال برتر« پخش شد، گفت: شرایط طوری بود که 
خودم دوست داشتم به پرسپولیس بیایم و وقت آمدن به پرسپولیس بود. خدا را شکر می کنم آقای گل 
محمدی روی من نظر داشت و باشگاه پرسپولیس، آقای درویش و سایر عوامل هم خیلی کمک کردند و 
قسمت شد که بیایم.اسماعیلی فر افزود: پرسیدن این سوال که از کودکی پرسپولیسی بودی یا نه، از یک 
فوتبالیست خیلی سخت اســت چون اگر بگویم نه، می گویند چرا به پرسپولیس آمدی و اگر بگویم آره، 
من با پیراهن تراکتور به پرسپولیس گل زده ام اما واقعا پرسپولیس را دوست داشتم. از استقالل پیشنهاد 

داشتم اما چون پرسپولیسی بودم، دوست نداشتم به استقالل بروم. 
 

پرسپولیسچهمبلغیرابه»رویانیان«پرداختمیکند؟
رییس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به مدیرعامل اسبق این باشگاه قول داده تا موضوع مطالباتش 
از این باشگاه را در دستور کار هیئت مدیره قرار دهد.محمد رویانیان، مدیرعامل اسبق پرسپولیس که در 
زمان مدیرعاملی خود در این باشگاه منزل مسکونی اش را برای هزینه های پرسپولیس فروخته بود، 
حاال به دنبال بازپس گیری مبلغی است که در ابتدای دهه ۹۰ برای سرخ پوشان هزینه کرده  است.با 
وجود گذشت نزدیک به ۱۰ سال اما رویانیان هنوز نتوانسته به پولی که آن زمان به مبلغ ۲ میلیارد تومان 
هزینه کرده بود، دست پیدا کند.در پی این مسئله رویانیان در سال های اخیر با مدیران پرسپولیس 
جلساتی برگزار کرده بود؛ اما موفق به بازپس گیری مبلغی که هزینه کرده بود، نشد.در ماه های اخیر 
رویانیان جلساتی با رضا درویش مدیرعامل فعلی پرسپولیس انجام داد ولی وعده های او هم عملی 
نشد تا در نهایت رویانیان به دیدار حسین شهریاری رییس هیئت مدیره پرسپولیس برود تا بلکه با 
کمک او بتواند به پولی که نزدیک به یک دهه پیش هزینه کرده بود، برسد. شهریاری به رویانیان قول 
داده تا در جلسه هیئت مدیره پرسپولیس این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و باید دید که باالخره 
رویانیان زمانی می تواند به پولی که هزینه کرده برسد.گفته می شود پولی که رویانیان از پرسپولیس 
خواهد گرفت همراه با جرائمی که بابت دیرکرد انجام شده مبلغی در حدود ۴ الی ۴.۵ میلیارد تومان 
خواهد بود و باید دید که همین پول هم چه زمانی در اختیار مدیرعامل اســبق سرخ پوشان پایتخت 

قرار می گیرد.
 

واکنشدروازهباناستقاللبهادعای»فتحا...زاده«
دروازه بان تیم فوتبال استقالل با رد ادعای مدیرعامل باشگاه استقالل اعالم کرد اخطاری به این باشگاه 
برای پرداخت مطالباتش نداده است.علی فتح ا... زاده، مدیرعامل باشگاه استقالل در برنامه فوتبال 
برتر اعالم کرد حسین حسینی، دروازه بان تیم فوتبال استقالل برای عدم پرداخت مطالباتش به این 
باشگاه نوتیس )اخطار( داده است.حســینی اما در صفحه شخصی اش اعالم کرد هیچ اخطاری به 
باشگاه استقالل نداده و از صحبت های مطرح شده ابراز تعجب کرد. او همچنین گفت که در این مدت 

که نیاز به حمایت داشته چیزی جز فشار و تخریب ندیده است.
 

اقدامجدید»لوکادیا«علیهپرسپولیس
قصه   لوکادیا و پرسپولیس کامال به پایان رســید. یورگن لوکادیا که جدایی جنجالی از پرسپولیس 
داشت بعد از رفتن از ایران پیج پرسپولس را همچنان دنبال می کرد. اما به نظر می رسد که رابطه ستاره 
هلندی و پرسپولیس در حد شبکه های اجتماعی نیز دیگر نیست و لوکادیا صفحه رسمی پرسپولیس 

در اینستاگرام را آنفالو کرد.

مستطیل سبز

مدافعسابقتیمفوتبالمنچستریونایتد:
من»مهدیطارمی«رابه
منچستریونایتدمیآوردم

مدافع ســابق تیم فوتبال منچستریونایتد از 
مدیران این باشــگاه خواست به جای »ووت 
وگهورســت« مهاجم تیم ملــی هلند، مهدی 
طارمی را از باشــگاه پورتو به خدمت بگیرند.

باشگاه منچستریونایتد در حال مذاکره با »ووت 
وگهورســت« مهاجم تیم ملی هلند و باشگاه 
بشیکتاش اســت تا این بازیکن را جایگزین 
»کریستیانو رونالدو« کند.هرچند هنوز انتقال 
وگهورست به یونایتد قطعی نشــده؛ اما »ریو 
فردیناند« مدافع ســابق و سرشناس باشگاه 
منچستریونایتد بار دیگر از جذب مهدی طارمی 
بازیکن پورتو حمایت کــرد و از مدیران یونایتد 
خواست سراغ این مهاجم ایرانی بروند و درباره 
او تحقیق و بررســی انجــام بدهند.به گزارش 
نشــریه »مترو« انگلیس، فردیناند در برنامه 
YouTube Vibe with Five در واکنــش به 
مطرح شدن نام مهاجم هلندی برای حضور در 
یونایتد، گفت: اگر من بودم می رفتم و طارمی را 
از پورتو می آوردم.طارمی تا پایان فصل آینده با 
باشگاه پورتو قرارداد دارد و بند فسخ قراردادش 
با این باشــگاه پرتغالی 6۰ میلیون یورو )۵۳ 
میلیون پوند( تخمین زده می شــود.فردیناند 
پیش از این و بعــد از آنکه طارمــی با پیراهن 
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی دو گل به 
انگلیس زد، از توانایی های مهاجم ایران تمجید 
و از او حمایت کرده بود.در این مدت بعضی از 
رسانه های پرتغالی مدعی شدند طارمی از طریق 
مدیر برنامه های خــود ارتباطاتی را با فردیناند 
برقرار کرده اســت تا زمینه انتقالش به یونایتد 
یا یکی دیگــر از تیم های لیــگ برتر انگلیس 
فراهم بشود.فردیناند در جریان مصاحبه اخیر 
خود همچنین توضیح داد که چرا یونایتد باید 
جذب »هری کین« مهاجم تاتنهام را در پنجره 
تابســتانی در اولویت قرار دهد.فردیناند گفت: 
هری کین را بگیرید. هواداران اسپرز )تاتنهام( 
متاسفم،  او چیزی در اسپرز نخواهد برد. بیایید 
در تابستان برویم و شماره ۹ را برای سه یا چهار 
ســال آینده پیدا کنیم و هر سال ۲۰، ۲۵ گل در 

فصل بزنیم، کجا می روید؟

مجیدیدسترویسهستارهایرانیگذاشتهکهدونفر
ازآنهادرحالحاضرلژیونرهستندویکبازیکننیز
درایرانبازیمیکند.مجیدیبهقدریاصراربهجذب
اینسهبازیکنداردکهمدیراناتحادکلبارامجابکرده
نامهایرسمیبهباشگاههایآنهاارسالوشرایطرابرای

انتقالهرچهزودتربررسیکنند

فوتبال جهان

وز عکس ر

خداحافظیگرت
بیلازفوتبالدر
33سالگی!

گرت بیــل، ســتاره تیم ملی 
فوتبــال ولز در ۳۳ ســالگی 
تصمیــم بــه خداحافظی از 
فوتبال گرفت. او در جام جهانی 
قطر تنها گل تیم ملی کشورش 
را در دیــدار با آمریــکا از روی 

نقطه پنالتی به ثمر رساند.

ســرمربی تیم ملی فرنگی جوانان بعد از تایید اشتباه 
داوری فینال وزن ۷۲ کیلوگرم تاکید کرد برای آنکه حقی 
از هیچ کشتی گیری تضییع نشود، هر دو فینالیست باید 
در جام شاهد کشــتی بگیرند.حمید باوفا درخصوص 
تایید اشتباهات داوری تاثیرگذار در دو مبارزه فینال و 
رده بندی دو وزن ۷۲ و 6۳ کیلوگرم مســابقات کشتی 
فرنگی قهرمانی جوانان کشور از سوی کمیسیون داوران 
فدراسیون کشتی، اظهار داشــت: من همان جا گفتم 
این کشتی اشتباه شده و اول از همه خود علیرضا دبیر 
متوجه شد، باوجودی که در سالن نبود؛ اما تماس گرفت 
که به او گفتم من کارشناسی داوری نمی کنم؛ اما نظرم 
این است که اشتباه شده است.وی ادامه داد: رییس 

فدراسیون سریعا پیگیری کرد، او دقیقا همین دو مورد 
را هم گفت، یکی فینال ۷۲ کیلو و یکی ســوم پنجمی 
وزن 6۳ کیلو، من هم می دانستم که صددرصد اشتباه 
شده، ولی در جایگاه کمیته فنی بودم و جایز نبود که از 
یک کشــتی گیر جانبداری کنم. درواقع هر دو صحنه 
مشهود بود.باوفا با اشــاره به اینکه اشتباهات داوری 
مسابقات کشوری فقط مربوط به این دو صحنه نبود، 
تاکید کرد: ما صحنه های زیادی در مسابقات قهرمان 
کشوری داشتیم که دیده نشد ولی در نتایج تاثیرگذار 
بود.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در رابطه 
با اینکه در مورد این دو مبارزه که اشتباهات داوری در 
نتیجه آن موثر بوده چطور تصمیم گیری خواهد شــد، 

گفت: هر دو فینالیســت ۷۲ کیلوگــرم باید در مرحله 
بعد کشتی بگیرند، جام شاهد مرحله بعدی انتخابی 
ماست. اشتباه دیگر هم کشتی رده بندی بود که کمالی 
کشــتی گیر فارس باید در جام شــاهد کشتی بگیرد.

باوفا در خاتمه افزود: بعضی کشتی گیران را با نگاهی 
که کادرفنی داشت، از جام شاهد معاف کردیم ولی در 

بعضی اوزان باید باز هم کشتی بگیرند.

سرمربیتیمملیفرنگیجوانان:

»دبیر«زودترازهمهاشتباهداوریرافهمید
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مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:
BRT جابه جایی روزانه 120 هزار اصفهانی با

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: خطوط BRT به خوبی پاســخ گوی نیاز 
همشهریان بوده به طوری که روزانه ۱۲۰ هزار مسافر جابه جا کرده است.سیدعباس روحانی با اشاره به 
اینکه بر اساس مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان ۱۲ خط BRT برای شهر اصفهان در نظر گرفته 
شده است، اظهار کرد: موافق خطوط BRT هســتم و معتقدم چنانچه استاندارد های الزم در اجرای آن 
رعایت شود، پاســخ گوی نیاز شــهروندان خواهد بود، اما اگر به منظور رفع تکلیف نسبت به اجرای این 
خطوط برخورد شود، به جای برخورداری از BRT، با خط ویژه مواجه خواهیم بود.وی با بیان اینکه پس 
از اجرای خط یک BRT در شهر اصفهان مخالفت هایی وجود داشت، افزود: هنگامی که مدیران شهری 
و استانی متوجه رضایت مندی شهروندان از راه اندازی این خطوط شدند، اجرای فاز دوم خط یک را مورد 
 BRT تاکید قراردادند.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه خاطر نشان کرد: خطوط
به خوبی پاسخ گوی نیاز همشــهریان بوده اســت، به طوری که روزانه حداکثر ۱۲۰ هزار مسافر جابه جا 
کرده، در حالی که تعداد مسافران جابه جا شده در خط یک مترو ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است.وی گفت: 
BRT استاندارد های مخصوص خود را دارد از جمله اینکه مسیر آن باید با نرده گذاری، گل میخ یا نصب 
دوربین های ثبت تخلف ایزوله باشد، بنابراین هر خط اتوبوسی خط BRT محسوب نمی شود.روحانی 
ادامه داد: در خطوط پر مسافر که تردد های زیاد انجام می شود، باید اتوبوس های دو یا سه کابینه قرار داد 
تا سرنشینان خودرو های شخصی نیز به جای ماندن در جریان ترافیک، به استفاده از اتوبوس تشویق 
شوند.وی با بیان اینکه اتوبوس های BRT باید انبوه بر باشد، به همین منظور برای این خطوط درخواست 
خریداری اتوبوس های دو کابین داده شده است، گفت: خط چهارم BRT استاندارد نیست، زیرا ناوگان 
آن وارد جریان ترافیکی می شود، البته در این راستا سیاست های معاونت حمل ونقل نیز بی تاثیر نیست. 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری خبر داد:
آغاز عملیات هرس پالرد درختان منطقه 10 اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: عملیات هرس درختان از اول دی ماه به مدت ۷۰ روز )تا دهم 
اسفند ماه( با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام می شود.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی 
با اشاره به آغاز عملیات هرس درختان منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: هر ساله عملیات هرس 
درختان از اول دی ماه به مدت ۷۰ روز تا دهم اسفند ماه اجرا می شود.وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص 
یافته برای اجرای عملیات هرس درختان منطقه برای امسال، ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است، 
افزود: نگهداری ارتفاع تاج درختان در حد مطلوب و جلوگیری از رشد بیش از حد و تراکم باالی شاخه ها، 
حذف شاخه های خشکیده، بیمار، ضعیف و شکسته، حذف شاخه های روی هم افتاده و خمیده، دادن 
شکل و فرم مناسب به درختان، خلوت کردن قسمت داخلی درختان که سبب چرخش بهتر هوا داخل 
شاخه ها شده از مزایای هرس پالرد به شمار می رود.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: هرس 
درختان خیابان عالوه بر مزایایی که برای درختان داشــته است، ســبب افزایش دید کسبه و بازنمایی 
بهتر تابلوهای مغازه ها برای شهروندان می شــود.وی با بیان اینکه هرس درختان توت در خیابان های 
پروین اعتصامی، فجر، صفوی نژاد، آل خجند و بلوار عطار به منظور کاهــش میوه دهی به روش پالرد 
انجام می شود، خاطرنشان کرد: شاخه ها و سرشاخه های درختان پس از عملیات هرس، تفکیک و تنه 
درختان جدا و سرشاخه درختان هم به ماده اولیه چیپس چوب و نئوپان تبدیل می شود. مدیر منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان گفت: تبدیل شاخه ها و سرشاخه های درخت به وسیله دستگاه های مخصوص به 
قطعات بســیار کوچک تر و نازک چوب را در اصطالح چیپس چوب می گویند که بعضی از چیپس های 
چوب را با رنگ اکسید آهن مخلوط کرده است و از این ترکیب در فضای سبز شهری استفاده می کنند.

بحیرایی از دیگر موارد کاربرد چیپس چوب را استفاده از آن در تولید نئوپان دانست و اظهار کرد: مهم ترین 
نکته ای که در خصوص فواید تهیه چیپس چوب می توان در نظر گرفت، اســتفاده بهینه و مجدد از تمام 
بقایای سرشاخه های حاصل از هرس زمســتانه درختان، کاهش هزینه های انتقال و مقدار تولید 

پسماند گیاهی است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:

پیشنهاد ۷۰۰ پروژه بهبودی، دستاورد ارزیابی تعالی سازمان در شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان با اشاره 
به دســتاوردهای اجرای الگوی ارزیابی و تعالی سازمانی در شهرداری 
اصفهان به عنوان نخســتین شهرداری کشــور گفت: پیشنهاد بیش از 
۷۰۰ پروژه بهبودی از دستاوردهای ارزیابی تعالی سازمان در شهرداری 
اصفهان اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، ســعید ابراهیمی در جلسه 
افتتاحیه ارزیابی شــهرداری اصفهان برای شــرکت در بیستمین دوره 
جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: شهرداری اصفهان طی سال های 
اخیر در پیاده سازی الگوی ملی تعالی سازمانی در مجموعه شهرداری 
و سازمان های وابســته اقدامات خوبی را انجام داده است.وی با بیان 
اینکه در الگوی تعالی سازمانی، نهادها و سازمان ها از منظرهای مختلف 
مورد ارزیابی قرار می گیرند، افزود: مهم ترین هدف از اجرای این برنامه 
و مدل، محک خود بر اساس اهداف و سیاست های تعیین شده است، 
چرا که این الگوها فرآیندهای ارائه خدمات در آن ســازمان را ارزیابی 
می کند.معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
ادامه داد: در این راستا پس از ارزیابی هر کدام از این معیارها در الگوی 
تعالی سازمانی، خروجی های عملکرد ســازمان را در قالب نتایجی که 
برای مردم، پیمانکار و کارکنان دارد، امتیازبندی می کند و بر این اساس 
سیاســت گذاری ها و اقدامات عملی توســط یک تیم، راستی آزمایی 

می شــود.ابراهیمی تصریح کرد: با توجه به حضور شهرداری اصفهان 
در چهار دوره جایزه تعالی ســازمانی، بدنه شهرداری کالن شهر اصفهان 
با مفهوم الگوی تعالی سازمانی آشناست که منجر به ارتقای جایگاه و 
بهبود عملکردها می شود.وی تاکید کرد: الگوی ارزیابی و تعالی سازمانی 
در حوزه تامین منابع مالی، مشــارکت ها، فرایندها، رهبری ســازمان، 
خروجی ها و نتایج سازمان یک نگاه متوازن به کل سازمان دارد و سعی 
می کند به تمام ابعاد ســازمان توجه داشته باشــد و اگر نقاط ضعف و 
فرصت های بهبودی وجود دارد، در تمام اجزا و الیه ها دیده شود.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
رویکرد الگوی ارزیابی و تعالی سازمانی اینگونه تعریف شده است که 
منجر به شــناخت نقاط قوت و ضعف و همچنین نقاط بهبودی در بدنه 
سازمان ها می شود.وی با بیان اینکه ارزیابی تعالی سال ۱۴۰۰ سازمان ها 
و شرکت های شهرداری با فعالیت ۵۵ ارزیاب داخلی و ۱۰ ارزیاب خارج 
از شهرداری انجام شــد، گفت: در مجموع ارزیابی تعالی سازمان ها و 
شرکت های شهرداری اصفهان با ۱۱۰۰ نفر-ساعت ارزیابی داخلی و ۶۰۰ 
نفر ساعت ارزیابی بیرونی کار در شش هفته انجام شد که طی آن تمام 
سازمان ها از خردادماه ســال جاری اظهارنامه های تعالی خود را تهیه 
کردند و این فرآیند چند ماهه در قالب یک کار تیمی به هماهنگی بین 

بخش ها کمک شــایانی کرد.ابراهیمی افزود: تشکیل کارگروه قوی در 
ابعاد مختلف از جمله دستاوردهای ارزیابی تعالی سازمان در شهرداری 
است، همچنین این فرآیند در نهایت منجر به پیشنهاد بیش از ۷۰۰ پروژه 
بهبودی بر اساس ارزیابی ها شده است.وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ 
شهرداری اصفهان در جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت کرده که با فراز 
و فرودهایی همراه بوده است، اما امروز بدنه غالب شهرداری اصفهان 
به این درک و فهم رسیده است که الگوی تعالی سازمان می تواند کمک 
حال ارتقای جایگاه مدیریت شهری باشد.معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: شهرداری اصفهان نخستین 
شهرداری در سطح کشور بوده که در جایزه ملی ارزیابی تعالی سازمان 
شرکت کرد و این مهم به عنوان یک برند برای شهرداری تلقی می شود 
و بر این اســاس امروزه از سوی شهرداران سطح اســتان نیز پیشنهاد 
همکاری در این عرصه جهت شــرکت در جایزه ملی تعالی ســازمانی 
می شود.وی اظهار کرد: طی فرآیند شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی 
و تدوین اظهارنامه خود ارزیابی، بخش های مختلف شهرداری مرتبط 
می شوند و جنب و جوشی در مجموعه شهرداری کالن شهر اصفهان رقم 
می خورد، بنابراین یک فرآیند آموزش و یادگیری دوسویه در لوای آن 

محقق می شود.

شهرداری اصفهان در زمینه الگوی تعالی سازمانی پیشرو است
فیروز حسین زاده، ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی نیز در این 
نشســت اظهار کرد: تفاوت ارزیابی با بازرسی در این است که بازرسان 
به دنبال بررسی نقاط تخلف و عرصه های تخطی کارکنان از مسیرهای 
قانون هســتند، اما ارزیابان عالوه بر رصد و بررســی اســتانداردهای 
حداقلی سازمان ها به دنبال رویکردهای بهبودی و مثبت در زمینه ارتقای 
سازمان ها هســتند.وی ادامه داد: توجه سازمان ها به این رویکردهای 
بهبودی بسیار مهم است، بر این اساس به شهرداری اصفهان که به عنوان 
نخستین شهرداری کشور در جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت کرده، 
تبریک گفته شده است، چراکه شــهرداری اصفهان به نوعی در سطح 
کشور پیشرو است.ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی با بیان اینکه 
شهرداری اصفهان با شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی، تصمیم به 
قرار گرفتن در مسیر تعالی گرفته است، تصریح کرد: شهرداری اصفهان 
 اولویت ها و مســائل اولیه مدیریت شهری را دانســته و اجرا می کند،
  اما آنچه کــه ما بررســی می کنیــم، عالوه بــر این امــور، چگونگی
  حرکت به ســمت اهــداف و برنامه هــا، نحــوه میزان تحقــق آنها و

 اقدامات دیگر بهبودی است.

مدیــر کل ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری 
اصفهان گفت: به مناسبت والدت باسعادت حضرت 
زهرا )س( روزهای بیســت ودوم و بیست وســوم 
دی  ماه بانــوان، مادران و فرزندان کمتر از ۲۰ ســال 
میهمان شــهرداری خواهند بود و می توانند از مراکز 
فرهنگی، تفریحی و گردشــگری شهر به طور رایگان 
اســتفاده کنند.به گزارش خبرنگار ایمنا، ســیدعلی 
معرک نژاد در برنامه رادیویی »صدای شهر«، اظهار 
کرد: پایــان هفته جاری همزمان بــا میالد حضرت 

زهرا )س( و ایام تکریم مقام زن، شهر رنگ و بوی 
فاطمی خواهد گرفت.وی افزود: شهرداری اصفهان 
برنامه هایی را در قسمت های مختلف از جمله ارائه 
تخفیف یا رایگان شــدن بعضــی از اماکن تفریحی 
فرهنگی شــهر اصفهان به مناسبت والدت حضرت 
زهرا )س( و تکریم مقام زن در روزهای بیست ودوم 
و بیست وسوم دی  ماه تدارک دیده است.مدیر کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان ادامه 
داد: اماکــن تفریحــی در محدوده نــاژوان، پارک 
صفه، شــهر رویاها و مراکز زیر مجموعه ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی شــهرداری اصفهــان همچون 
عصارخانه شاهی یا موزه حمام علی قلی آقا به صورت 
رایگان میزبان مادران شــهر اصفهــان و همراهان 

آن ها خواهد بود.وی خاطر نشان کرد: در این دو روز 
بانوان شــهر به همراه مادران آن ها و فرزندان کمتر 
از ۲۰ سال به صورت رایگان از این خدمات استفاده 
می کنند،بنابراین می توانند از بیشتر خدمات شامل 
مراکز تفریحــی همچون تله کابین صفه، تله ســیژ 
ناژوان، باغ پرنــدگان و باغ خزندگان بهــره ببرند.

معرک نــژاد تصریح کرد: برای بانــوان عالقه مند در 
حوزه کتاب نیز خدمات و تســهیالت کتابخانه های 
زیر مجموعه شــهرداری رایگان خواهد شد. در کنار 
رویدادهایی که قرار است در محالت و مناطق مختلف 
شهر برگزار شود، تالش می کنیم با فضاسازی ویژه 
روزهای خوشــی را برای شــهروندان به ویژه بانوان 

تداعی و مهیا کنیم.

 بانوان اصفهانی به میهمانی آخر هفته شهرداری
 دعوت هستند

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای شهر:
 ساکنان شهرک شهید کشوری باید از حقوق قانونی 

برخوردار باشند
رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ساکنان شهرک 
شهید کشوری باید از حقوق قانونی خود در سرانه های مختلف برخوردار باشند، گفت: به شهرداری تاکید 
شده است که در خصوص حقوق بیت المال ذره ای کوتاه نیاید و پیگیری الزم را انجام دهد.احمدرضا 
مصور در گفت وگــو با خبرنــگار ایمنا، با 
اشاره به آسیب شناسی های انجام شده 
در شهرک شهید کشــوری و راهکارهای 
شورای ششم برای این شهرک، اظهار کرد: 
تحقیق و آسیب شناســی پروژه شهرک 
شهید کشوری در شورای ششم انجام شد 
اما بعضی افراد با بی عدالتی موضوع را به 
سمت تسویه حساب شخصی یا گروهی 
سوق دادند که در واقعیت چنین نیست، 
بنابراین ما دارای شــهرکی هستیم که بر 
اساس مصوبات انجام شده چشم انداز استقرار حدود ۵۰ هزار نفر برای آن در نظر گرفته شده است.وی 
افزود: برای شهروندانی که در این شهرک ساکن می شوند، باید زیرساخت ها و خدمات عمومی در نظر 
گرفته شود و سرانه های مربوط به این افراد همچون معابر، فضای سبز، بهداشت، آموزش وپرورش، 
تفریح، تجارت و کسب وکار تامین شود، بنابراین جهت رفع مشکالت، به موضوع شهرک شهید کشوری 
ورود کردیم، چراکه در گذشته پیش از ایجاد زیرساخت های الزم، اقدام به سکونت شهروندان شده 
است.رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: در شهرک 
شهید کشوری به صورت خاص آماده سازی بخشی از خدمات همچون زمین، بر عهده پیمانکار سازنده 
شهرک بوده است که همچنان نیز این تعهدات به قوت خود باقی است و ما تقاضا داریم پیمانکار وظایف 
خود را به درستی انجام دهد، لذا با ورود و پیگیری استاندار و فرماندار به این موضوع آن ها نیز پذیرفته اند 
که به تعهدات خود عمل کنند.وی گفت: بعضی از اقدامات رفاهی همچون بازار روز کوثر در حال ساخت 
است، همچنین در زمینه مذهبی نیز در حال احداث دو مسجد هستیم که یکی از این مساجد در حال 
تکمیل و عملیات احداث دومین مسجد به تازگی آغاز شده اســت.مصور تصریح کرد: ادارات دیگر 
همچون آموزش وپرورش در زمینه های آموزشی و بهداشت و درمان در زمینه خدمات درمانی به تناسب 
وظایف خود باید وارد موضوع شوند که البته با برگزاری جلسات و پیگیری این مسائل بیشتر مراکز پای 
کار حاضر شدند، اما الزم است بعضی از مباحث پیگیری شود تا حق و حقوق شهر از بین نرود.وی با 
بیان اینکه آنچه در شهرک کشوری دنبال می شود، داشتن شهرکی است که ساکنان آن از حقوق قانونی 
خود در سرانه های مختلف برخوردار باشند، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه در احداث این شهرک 
سازمان شهرداری جلودار بوده؛ اما یکی از وظایف شورای اسالمی شهر نیز پیگیری حقوق شهروندان 
در این شهرک است، بنابراین نمی توانیم فقط به شهرداری تذکر دهیم، چراکه تنها شورای شهرداری 
نیستیم.رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شــورای اسالمی شهر اصفهان افزود: احداث 
ایستگاه آتش نشانی، بازار کوثر و ساخت مسجد از اقدامات شهرداری است، اما الزم است بعضی از 
وظایف دیگر سازمان ها را نیز پیگیری کنیم تا به ســرانجام برسد که مهم ترین آن آماده سازی زمین 
است؛ به عنوان مثال اگر قرار است مدرسه ای ساخته شود، تعهدات پیمانکار آن شهرک، آماده سازی 
زمین و تحویل آن به آموزش وپرورش برای ساخت وساز بوده است که این اتفاق تاکنون رقم نخورده 
است.وی ادامه داد: مسئوالن مرتبط اظهار می کنند این اقدامات به تدریج انجام می شود، اما نگران 
هستیم که پیمانکار پس از اتمام کار، ترک فعل کند و تعهدات بر زمین بماند؛ از سوی دیگر به شهرداری 
نیز گفته شده تا در خصوص حقوق بیت المال ذره ای کوتاه نیاید و چنانچه احساس کند این حقوق 

از بین رفته است، پیگیری الزم را انجام دهد.

با مسئولان

خبر

دفاتر تسهیل گری نقش 
میانجی گری بین مدیریت 

شهری و مردم را دارد

دیدگاه

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
معاونت معماری و شهرســازی شــهرداری 
اصفهان گفت: دفاتر تسهیل گری نهاد توسعه 
اســت که نقش میانجی گری بین مدیریت 
شهری و مردم را دارد و به نوسازی بافت های 
فرسوده شهری کمک می کند.فریاد پرهیز با 
اشاره به سلسله نشست های شهرگاه اظهار 
کرد: هفته گذشته این سلســله نشست ها 
با هــدف تعامــل دانشــگاهیان و اعضای 
مجموعه معاونت معماری و شهرســازی در 
دانشگاه هنر برگزار شــد که می توان در این 
تعامل با دانشگاه شاهد اتفاقات خوبی بود.

وی افزود: این هفته بــه موضوع معماری و 
شهرسازی در دانشگاه هنر اصفهان پرداختیم 
که اساتید حوزه شهرســازی و معماری نیز 
حضور داشــتند و موضوعــات مختلفی به 
مذاکره گذاشته شــد.رییس اداره مطالعات 
و برنامه ریزی شــهری معاونــت معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: از جمله 
موضوع مورد مذاکره، بازآفرینی شــهری و 
به طور خاص دفاتر تســهیل گری به عنوان 
نهاد توســعه اســت که نقش میانجی گری 
بین مدیریت شــهری و مــردم را دارد و به 
نوسازی بافت های فرســوده شهری کمک 
می کند.وی خاطرنشان کرد: در این نشست 
فرآیند حاضر در اداره مطالعات و برنامه ریزی 
شــهری معاونت معماری و شهرســازی در 
راستای ارتباط با جامعه دانشگاهی به بحث 
گذاشته شد و نظرات اعضای دانشگاه در مورد 
دفاتر تسهیل گری گرفته شد.پرهیز با اشاره 
به رویکردهای جدید دفاتر تســهیل گری از 
لحاظ علمــی تصریح کرد: از ســال ۲۰۰۰ به 
بعد در بیشــتر موارد این دفاتــر به موضوع 
بازآفرینی پایدار شهری ورود کرده است و بر 
ابعاد اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به خصوص نهادی بسیار 
تاکید شده که این ابعاد در ارتباط با بازآفرینی 
باید در نظر گرفته شود تا خروجی آن نتیجه 
مدنظر مدیریت شهری در نوسازی بافت های 

فرسوده شهری باشد.

مسئول خانه فرهنگ شهید بهشتی گفت: در مراسم جشنی که برای شب مبعث پیامبر اکرم )ص( در نظر گرفته شده است از نفرات برتر جشنواره همای رحمت 
تقدیر خواهد شد.الهه پرورش اظهار کرد: جشنواره همای رحمت با محوریت میالد فرخنده حضرت امیرالمومنین علی )ع( و ایام ا... دهه فجر برگزار خواهد 
شد.وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در این جشنواره قرآنی افزود: بخش شفاهی شامل تالوت ترتیل، دکلمه خوانی، قصص قرآن و قرائت است.

مسئول خانه فرهنگ شهید بهشتی تصریح کرد: بخش کتبی طرح همای رحمت شامل دیدگاه و سیره معصومین و منتخب آیات و روایات با موضوع سوره 
فجر است که در همان ایام اجرا خواهد شــد.وی در رابطه با بخش ادبی اولین جشنواره همای رحمت اظهار کرد: داستان قرآن و عترت، شعر قرآن و عترت و 
نمایشنامه نویسی قرآن در این بخش گنجانده شده است.پرورش، بخش های هنری را شامل خوشنویسی، طراحی، نقاشی خط، تابلوفرش، حکاکی روی 
سنگ و نگین انگشتر با مضمون آیات و ساخت نماهنگ و استوری برشمرد.وی گفت: مسابقه پیامکی رادیویی از بعضی خطبه های نهج البالغه و آیات با اشاره 
به شماره حکمت و نام سوره، مسابقه ویژه مدارس منطقه یک شهری، مسابقه به نام پدر ویژه کودکان سرطانی و بیماری های خاص و ارسال عکس هایی از 

نجف )که با گوشی تلفن همراه در سفرهای شخصی گرفته شده است( در بخش ویژه و جنبی جشنواره لحاظ شده است.

برگزاری جشنواره قرآنی همای رحمت در اصفهان

برگزاری مسابقه 
ملی عکس 
»ریشه ها«

دبیر هنــری مســابقه ملی 
عکس ریشــه ها گفت: این 
رویداد در ســطح ملــی و با 
حضور عکاســانی از سراسر 
کشور با موضوعات سالمندان 
و دورهمــی خانوادگــی، 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
لمندان و ارتبــاط بین  ســا

نسلی و ...برگزار می شود.

وز عکس ر
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در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از چهره های فعال در صنعت 
فوالد تقدیر شد.به گزارش خبرنگار ایراسین، در چهارمین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران از چهره های فعال و تاثیرگذار در صنعت فوالد تقدیر شد.از محمد 
رضا آیت اللهی، وزیر اســبق معادن و فلزات به خاطر نگاه توسعه ای و مبنایی 
به صنعت فوالد کشور، داریوش شهیدی مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان در 
زمان دفاع مقدس، محمد جالل مآب مدیرعامل اسبق شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و گوهر زمین، احمد صادقی مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان به خاطر 
تحول اساسی در ذوب آهن با تاسیس شرکت های تاثیرگذار در زمان مدیریت، 
فرهاد فرمانی مدیرعامل اسبق ایریتک و مدیر مهندسی فوالد مبارکه در دوران 
ساخت به خاطر اجرای پروژه های مهم در سال های گذشته، محمدرضا طاهری 
شهرآئینی قائم مقام اســبق فوالد خوزستان به خاطر مشــاوره در پروژه های 
شاخص فوالد کشور، محمد وحید شــیخ زاده مدیرعامل فکور صنعت به خاطر 
فعالیت در زمینه بومی سازی خطوط تولید فوالد تقدیر به عمل آمد.گفتنی است، 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد با رویکرد بومی سازی، افزایش توان 

ساخت داخل و توسعه تکنولوژی، با حضور مدیران شرکت های بزرگ فوالدی 
و معدنی در کنار شرکت های دانش بنیان و سازندگان مطرح داخلی، به مدت 
سه روز )از 20 الی 22 دی ماه( در هتل المپیک تهران برگزار می شود و بازدید از 

بخش نمایشگاهی آن برای عمومی عالقه مندان آزاد است.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه يك اصفهــان، در پی گزارش پس زدگی 
فاضالب در تعدادی از منازل مشتركين آبفای منطقه ، واقع در خيابان چهارباغ 
پايين كوچه شهيد مزروعی كه به دليل قدمت و فرسودگی شبكه فاضالب دچار 

گرفتگی و ريزش شــده بود، تيم بهره برداری و توسعه فاضالب به همراه اكيپ 
حوادث منطقه به مدت يك هفته و با تالش شبانه روزی اقدام به حفاری، تعويض 

و لوله گذاری به طول 30 مترو قطر لوله 250 میلیمتر پلی اتيلن کردند.

شرکت گاز استان اصفهان و ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان در راستای 
مسئولیت اجتماعی و نهادینه سازی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی، 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
اصفهان، ابوالقاسم عســکری، مدیرعامل این شــرکت در آیین امضای این 
تفاهم نامه همکاری اظهار داشت: بحمدا... سپاه پاسداران از بدو تاسیس همسو 
با تعهد و مسئولیت خطیر خود در صیانت از کیان اسالمی و اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی، در عرصه های ســازندگی، عمران، آبادانی و توســعه ایران اسالمی 
حضوری فعال و سازنده داشته و این همکاری زمینه ساز تقویت توان در عمل به 
مسئولیت اجتماعی در عرصه های مختلف خواهد بود.وی، با اشاره به اهداف 
این تفاهم نامه، افزود: ارتقای درجه مســئولیت اجتماعی دو طرف و  ارتقای 
آگاهی عمومی و فرهنگ ســازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی از اهداف 
کالن این تفاهم نامه است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،گفت: اهتمام 
به ایجاد فرصت های همکاری در زمینه بهبود سرمایه های اجتماعی، رشد دانش 
و آگاهی، حمایت و مشارکت اجتماعی، آموزش فرهنگ مصرف صحیح گاز و 
پیشگیری از آسیب های ناشی از مصرف غیر ایمن و غیراستاندارد از مهم ترین 
محورهای همکاری با سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان خواهد بود.

عسکری، تصریح کرد: امید اســت تفاهم نامه امضا شده منشأ همکاری های 
سازنده با نیروهای ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان برای اطالع رسانی و 
اشاعه فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از گاز در جامعه، جهت کاهش حوادث و آمار 
تلفات جانی ناشی از مرگ خاموش هم استانی های عزیز و همچنین  اشاعه 
فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی در ادارات و منازل باشد.وی، با تاکید 
بر اینکه گاز طبیعی، انرژی استراتژیک و محور توســعه اقتصاد استان است، 
گفت: در حال حاضر 70 درصد سبد انرژی استان از طریق گاز طبیعی تامین می 
شود و 114 شهر و 1516روســتا و مکان مزرعه و بیش از 18هزار واحد صنعتی 
و تولیدی معادل بیش از 2میلیون و 400هــزار واحد مصرف کننده، بهره مند از 

گاز طبیعی هستند.مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، بیان داشت: الزمه 
گازرسانی پایدار و ایمن مصرف بهینه گاز و همکاری همه جانبه تمامی مردم به 
ویژه مشترکین بخش خانگی، تجاری، عمومی و ادارات و دستگاه های اجرایی 
است.وی، تاکید کرد: ادارات سطح اســتان با رعایت الزامات مصرف بهینه از 
جمله تنظیم دمای تجهیزات گرمایشی روی عدد18 درجه سانتیگراد، خاموش 
کردن تجهیزات گاز سوز و برقی در ساعات غیر کاری، دوجداره کردن پنجره های 
ساختمان ها، بهینه کردن موتورخانه ها که این اقدام ازسوی شرکت گاز به صورت 
رایگان انجام می شود، می توانند در صرفه جویی گاز نقش موثری داشته باشند.

سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، نیز در این آیین، 
ضمن استقبال از توسعه همکاری ها در خدمت رسانی صادقانه به هم استانی ها 
و فعالیت در عرصه فرهنگی و مصرف صحیح گاز طبیعــی، گفت: این نهاد بر 
اساس تعهد خود مبنی بر حفظ امنیت ملی و منافع اجتماعی، آمادگی دارد با 
همکاری شرکت گاز در نهادینه کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه نقش موثر و 

اثر بخشی داشته باشد.

یک شــرکت دانش بنیان در اصفهــان به منظــور کاهــش واردات 100 میلیون 
دالری،بذرهای هیبریدی گلخانه ای تولید کردند.مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
در اصفهان با اشاره به اینکه بذر، کود و آفت کش اصلی ترین نهاده های کشاورزی 
هســتند، گفت: امنیت غذایی بر پایه کشــاورزی و دامداری و سپس نهاده های 
کشاورزی است و بذر، نقش اصلی را در این چرخه ایفا می کند.گل آبادی با اشاره 
به اینکه تولید بذر هیبریدی دارای فناوری پیشرفته ای است و درصد قابل توجهی 
از بازار بذر دنیا در اختیار چند شرکت اروپایی و آمریکایی است، افزود: این شرکت 
در رقم های بذر صیفی و سبزی، چون خیار، گوجه، فلفل و هندوانه به تولید مطلوبی 
دست پیدا کرده است.وی با بیان مزیت های بذر هیبریدی گفت: این بذر محصولی 
یک دست و بوته ای مقاوم به بیماری ها، را امکان پذیر می کند که تمام ویژگی های 
بازارپسند را در خود جای می دهد و بذر های تولیدی این شرکت متناسب با اقلیم 
و آب و هوای کشور است.مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به حمایت از 
تولید داخلی و محیا شدن زیر ساخت های الزم توان رفع نیاز کشور به تولید انواع 

بذر را داریم، افزود: نیاز کشور به بذر های هیبریدی ساالنه بیش از 600 میلیون عدد 
است که ۹0 درصد آن وارد می شود.گل آبادی افزود:هم اکنون برای واردات بذر های 
سبزی و صیفی گلخانه ای ساالنه بیش از 100 میلیون دالر ارز از کشور خارج می شود.

در حاشیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران؛
از چهره های فعال در صنعت فوالد تقدیر شد

لوله گذاری و اصالح شبكه فاضالب توسط واحد بهره برداری و توسعه فاضالب آبفا ی منطقه يك

 شرکت گاز و سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
تفاهم نامه همکاری امضا  کردند

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در اصفهان خبر داد:

تولید بذر های هیبریدی گلخانه ای کشور

منبع: بازار 
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