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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان: رکود کم سابقه ای در بازار صنایع دستی رخ داده است؛

سهِم صفِر صنایع دستی از بازار اصفهان

حفاظت از گنبدهای 
مساجد تاریخی 

اصفهان پس از بارش 
سنگین برف
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 افزایش 100 درصدی مرگ و میر منتسب 
به آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان

رتبه نخست اصفهان از لحاظ تولید ماهیان 
زینتی در کشور

 معضل چهل ساله »چاله سیاه«
بیش از ۹۹،5 درصد 

وقایع حیاتی اصفهان 
به روز ثبت می شود

 استفاده از نیوجرسی در 
 محور آزادراه اصفهان –

 کاشان  تسریع شود

اختصاص 500 میلیون 
 یورو برای تکمیل 

مدارس نیمه تمام
5 73

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبرداد: حوزه حمل ونقل 
شهری اصفهان بیشترین سهم را در بودجه سال آینده دارد؛

برای اولین بار!
7

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد: اختالف کارشناسان بر سر ماجرای 
خاک های آلوده به مازوت در قمیشلو؛ 

»مورایس« و جوان های 
طالیی،این گوی و این میدان

7

صرفه جویی در مصرف گاز 



رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان:

کتابخانه های اردستان به لحاظ کتاب و فضا فقیر هستند 

رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان گفت: کتابخانه های عمومی 
شهرستان اردســتان از لحاظ فیزیکی، عمرانی، فضا و زیرساخت های 
الزم فوق العاده ضعیف و فقیر است.عفت باقری در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: کتابخانه های عمومی در کشــور بعد از بیمارستان و آموزش 
و پرورش، سومین شــبکه عنکبوتی خدمت رسان است و این موضوع 
در هر شهرستان هم به همین شکل خدمات رسانی می کند.وی افزود: 
با وجود اینکه جزو سومین دستگاه خدمت رسان هستیم، ولی ضعف 
هایی داریم که این موضوع باعث شده نتوانیم آنگونه که شایسته است 

خدمت بدهیم و طبیعتا رضایتمندی کاهش پیدا کرده است.
رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان با بیان اینکه اکنون در سطح 
کشور و استان تجهیزات و بخش هایی به کتابخانه های عمومی اضافه 
شده است که در اردستان از آن محروم هســتیم،گفت: کتابخانه های 
عمومی شهرستان اردستان از لحاظ فیزیکی، عمرانی، فضا و زیرساخت 
های الزم فوق العاده ضعیف و فقیر است. باقری گفت: اردستان دارای 
۶ باب کتابخانه شامل چهار کتابخانه شهری و ۲ روستایی با ۱۱۰ هزار و 
۴۰۰ جلد کتاب است، اما در بناهای فیزیکی آن حتی حداقل ها وجود 
ندارد و این موضوع باعث کاهش استقبال مردم شده است.وی با بیان 
اینکه کمبود منابع چاپی و غیرچاپی، کتاب های مختلف ویژه گروه های 
ســنی، کتاب های کمک درسی و آموزشــی یکی دیگر از چالش های 

کتابخانه های عمومی شهرســتان اســت، گفت: این کمبودها به دلیل 
کمبود بودجه و اعتبارات بوده که کمبود کتابخانه های عمومی را تشدید 

کرده و باعث نارضایتی اعضا شده است.
رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان در خصوص حمایت و نگاه 
مسئوالن شهرستان در ســال های گذشــته به حوزه کتاب و کتابخانه، 
خاطرنشان کرد: حمایت مسئوالن شهرستان اردستان طی سال های 
گذشته فقط در حد کالم بوده است، اما در عمل تعاملی با حوزه کتاب و 
کتاب محور نداشــتند و این موضوع باعث عقب ماندگی های شدیدی 

در این حوزه شده است.
باقری در خصوص پرداخت ســهم نیم درصدی درآمد شهرداری ها به 
کتابخانه ها تا پایان آذرماه، گفت: شهرداری اردستان ۳۶ میلیون تومان، 
شهرداری زواره ۱۳ میلیون تومان و شهرداری مهاباد نیز ۶ میلیون تومان 
پرداخت کرده اند که ســهم شهرداری اردســتان به طور کامل پرداخت 
شده است.وی با بیان اینکه طی دوماه گذشته بیش از ۲ هزار جلد کتب 
فرسوده و غیرقابل اســتفاده در کتابخانه های اردستان »رف خوانی« 
و »وجین« شــده اســت، گفت: تعداد اعضای کتابخانه های عمومی 
شهرستان اردستان از ابتدای ســال جاری تاکنون از ۲۵۰۰ نفر به بیش 
از ۴ هزار نفر که حدود ۱۰ درصد جمعیت شهرســتان را شامل می شود، 

افزایش یافته است.

استاناخبار  

 ضرورت اجرای ۱۰۰ کیلومتر 
فیبر نوری در کاشان

شــهردار کاشــان از ضرورت اجرای ۱۰۰ کیلومتر فیبر 
نوری در کاشان خبر داد.

حسن بخشــنده امنیه با اشــاره به ضرورت اجرایی 
شدن ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری و رویکرد مدیریت شهری 
در این دوره نســبت به تحقق شــهر هوشــمند اظهار 
کرد: از آغــاز، این حرکت در قالب ایجاد زیرســاخت 
در شــهرداری با الگوبرداری از دیگر کالن شــهرها با 
جدیت دنبال شــد و تشکیل ســازمان فاوا به عنوان 
یکی از گام های ساختاری در این زمینه در دستورکار 

قرار گرفت.
وی با اشاره به موضوع پایش تصویری به عنوان یکی 
از حوزه های شــهر هوشــمند ادامه داد: در این دوره، 
عمده ۱۸ دوربین پایش تصویــری با رفع نقص های 
فنی و انجام اقدامات تکمیلی نصب و راه اندازی شد.

شهردار کاشــان درباره ضرورت توسعه دوربین های 
پایش تصویری و انجام جلسات متعدد با شرکت های 
دانش بنیــان بــرای افزایــش چندین برابــری این 
دوربین ها، افزود: به دنبال آن هســتیم که با ضرورت 
تامین امنیت شهر و تحول در زمینه مدیریت ترافیک 
شهر در سال پیش رو تعداد دوربین ها از ۱۸ عدد به ۱۱۰ 

تا ۱۲۰ دوربین افزایش یابد.
وی با اشاره به تعیین شرکت دانش بنیان و اختصاص 
شرکت حامی و سرمایه گذار برای تامین و راه اندازی 
این میزان دوربین پایش تصویری تصریح کرد: پس 
از انجام تشــریفات قانونی، قرارداد آن آماده شــده 
اســت که پس از تعیین بعضی موضوعــات به امضا 

خواهد رسید.
بخشنده امنیه با بیان اینکه توجه به بحث فیبر نوری 
بسیار مهم است، گفت: به دلیل توجه نداشتن به این 
موضوع طی سال های گذشته، در وهله نخست برای 
ارزیابی وضعیت شــهر مطالعات مختلفــی انجام و 
مشخص شد که شهر به ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری نیازمند 
اســت. پس از بررســی اولویت ها و تعیین مکان ها، 
پروژه راه اندازی فیبر نوری در دو فاز طراحی شــد که 
در فاز نخست ۴۵ کیلومتر و در فاز بعدی ۵۵ کیلومتر 

طول پروژه خواهد بود.
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عضو شورای شهر شاهین شهر:

 یک ریال از محل عوارض آالیندگی تاکنون به شاهین شهر
 پرداخت نشده است

عضو شورای شهر شاهین شهر گفت: جهت ایجاد و راه اندازی تصفیه خانه تکمیلی فاضالب و احداث دریاچه 
ذخیره آب و خرید ۲۲ دستگاه اتوبوس، بخش اعظم این هزینه ها از محل ردیف عوارض آالیندگی صنایع آالینده 
باید تامین شود که متاسفانه تاکنون ریالی از آن پرداخت نشده است.حسین شاهزاده فرد در گفت وگو با پایگاه 
خبری »صدای جویا« در اصفهان اظهار کرد: بارها و بارها به استفاده و مصرف سوخت مازوت نیروگاه شهید 
منتظری از طرف مدیریت شهری به خصوص شورای اسالمی اعتراض شده و تذکرات مکرر نسبت به ایجاد 
آالیندگی هوا و بروز مشکالت تنفسی و بیماری های دیگر مانند سرطان و ام اس و… در اصفهان به خصوص 
شهرستان شاهین شهر و برخوار به مسئوالن داده شده اســت.وی افزود: استان اصفهان در صدر آلوده ترین 
استان های کشور است و باید استفاده از ســوخت مازوت از دستور کار نیروگاه شهید منتظری و دیگر صنایع 
آالینده خارج شود.عضو شورای شهر شاهین شــهر ادامه داد: نکته مهمی که در مورد آلودگی هوا وجود دارد و 
کمتر بدان توجه می شود به غیر از ایجاد بیماری های مختلف، این معضل آموزش محصلین و دانشجویان را 
نیز هدف قرار داده که تعطیلی های مکرر و مداوم ضربات جبران ناپذیر به این مهم وارد می کند.وی خاطرنشان 
ساخت: حال اگر تمام مسائل و مشکالت فوق الذکر را اگر کنار بگذاریم این سوال پیش می آید که چرا تا به حال 
این صنعت آالینده ریالی از عوارض آالیندگی خود را به شهرداری شاهین شهر و دیگر شهرداری های مربوطه 
پرداخت نکرده است؟ شاید نتوان سالمتی و جان مردم را با مبلغ عوارض آالیندگی تضمین کرد؛ ولی می توان با 
این مبالغ ناوگان حمل ونقل و مترو و بحث نگهداری و گسترش فضای سبز شاهین شهر که یکی از آلوده ترین 
شهرستان های استان اصفهان است را تقویت کرد.شاهزاده فرد تصریح کرد: جهت ایجاد و راه اندازی تصفیه خانه 
تکمیلی فاضالب شاهین شهر و احداث دریاچه ذخیره آب )در راستای حفظ و گسترش فضای سبز( بالغ بر 
۳۰۰ میلیارد تومان و خرید ۲۲ دستگاه اتوبوس به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، منابع آن باید تخصیص شود که 
بخش اعظم این هزینه ها از محل ردیف عوارض آالیندگی صنایع آالینده باید تامین شود که متاسفانه تاکنون 

ریالی از آن پرداخت نشده و ضروری است حقوق )عامه( مردم شاهین شهر تامین شود.
 

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تکمیل طرح های آموزشی خمینی شهر تا سال آینده
وزیر آموزش و پرورش از تکمیل طرح های نیمه تمام آموزشی شهرستان خمینی شهر تا سال آینده خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش در نشست بررسی مشکالت آموزشی و پرورشی خمینی شهر با اشاره به اینکه فضا هایی 
آموزشی و پرورشی در این شهرستان به میزان نیاز نیست، گفت: از سویی دیگر به دلیل قدمت زیاد، شاهد 
فرسودگی و مقاومت پایین مدارس این شهرستان هستیم و در این خصوص تصمیماتی گرفته شد.یوسف 
نوری اظهار کرد: براین اساس مقرر شد فضا های نیمه تمام این شهرستان تا سال آینده تکمیل و مورد بهره 
برداری قرار گیرد.وی با اشاره به مســئله کمبود نیروی انســانی افزود: راهبرد این وزارتخانه خالی نماندن 
کالس هاست که در مورد تامین نیروی انسانی مانند سال گذشته از طرق مختلف صورت می گیرد و همچنین 

با مجوز سازمان امور استخدامی، تامین خدمتگزار و سرایدار هم در دستور کار قرار دارد.
 

بهره برداری از مرکز دندانپزشکی و فیزیوتراپی خیر ساز روستای جزه
مرکز دندانپزشکی و فیزیوتراپی خیر ساز روستای جزه از توابع شهرستان کوهپایه به بهره برداری رسید.رییس 
شورای اسالمی روستای جزه گفت: برای اجرای این طرح حاج قدرت ا...امین الرعایا ۱۰ میلیارد تومان هزینه 
کرده است.سید اسماعیل محمودی اظهار کرد: این مرکز با هدف ارائه خدمات درمانی به اهالی روستا و ۴۰ 
روستای همجوار راه اندازی و با کمک خیر، به ۲ یونیت دندانپزشکی و دستگاه رادیو گرافی دندان و همچنین 
تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی مجهز شده است.همچنین ساخت مرکز شنوایی سنجی، چشم پزشکی آغاز 
شد که پیش بینی می شود تا پایان سال با همت خیران به بهره برداری برسد.روستای جزه از توابع شهرستان 

کوهپایه با بیش از هزار نفر جمعیت یکی از روستا های بزرگ در کوهپایه است.

فرماندار اردستان در پی بارش شدید برف خبر داد:

اسکان اضطراری ۸۵ مسافر در اردستان
فرماندار اردستان از امدادرسانی و اســکان به بیش از ۸۵ نفر از مسافران در محورهای جاده ای این 
شهرستان خبر داد.سید هادی احمدی طبا اظهار کرد: در پی بارش برف هفته گذشته، متاسفانه شاهد 
۳ واژگونی و ۲ تصادف در محور اردســتان - نایین و یک واژگونی در محور اردستان، اصفهان به علت 
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در جاده لغزنده بودیم.وی افزود: خوشبختانه این حوادث 
منجر به خسارات جانی نشده است ولی تعداد ۵ نفر از حادثه دیدگان محور اردستان - نایین در محل 
پایگاه جمعیت هالل احمر ظفرقند اسکان داده شدند.فرماندار اردستان تصریح کرد: با توجه به شدت 
بارش بارف و عدم امکان تردد خودروها به خصوص در محور اردستان – نایین، ۸۰ نفر مسافر نیز در 
مهمانسرای جهانگردی اردستان و مهمانسراهای ادارات اسکان داده شدند.احمدی طبا با اشاره به 
تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی استان اصفهان و به تبع آن در شهرستان اردستان، 
تاکید کرد: ادارات و دستگاه های دولتی موظفند ضمن صرفه جویی در مصرف گاز در ساعات و روزهای 

تعطیل نسبت به خاموش کردن وسایل گرمایشی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: گاز اداراتی که جدول زمان بندی روشن و خاموش کردن سامانه گرمایشی را رعایت 
نکنند، قطع می شود.فرماندار اردستان از مردم خواست به منظور جلوگیری از تعطیلی صنایع در مصرف 
گاز صرفه جویی و استفاده بهینه کنند و برای مدیریت مصرف گاز در دوره سرمای شدید، دمای ۱۸ تا ۲۱ 

درجه سانتیگراد و گرم کردن فقط یک مکان در منزل به جای کل فضا را رعایت کنند.
 

معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری فریدونشهر:

برف، راه های ارتباطی ۶۰ روستای فریدون شهر را مسدود کرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدونشهر گفت: بارش شدید برف موجب مسدود 
شدن راه های ۶۰ روستا در شهرستان فریدونشهر شده است که تالش برای بازگشایی این راه ها ادامه 
دارد.علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا درباره بارش برف در شهرستان فریدونشهر و وضعیت جاده ها، 
اظهار کرد: بارش برف از صبح روز سه شنبه در فریدون شهر آغاز و باعث بسته شدن ۶۰ جاده روستای 
بخش موگویی شد. خوشبختانه وضعیت آب، برق، تلفن و اینترنت در این مناطق با مشکل مواجه 
نشده است.وی افزود: گردنه های کلوســه، گالزون و گله نر به علت بارش شدید برف مسدود بوده و 
راه های روستاها بسته اســت. نزدیک به ۵۰ سانتیمتر در شهر، مناطق روســتایی ۶۰ سانتیمتر و در 

ارتفاعات و گردنه کلوسه یک متر برف باریده است که این بارش ها ادامه دارد.
 

کاهش محسوس دما در دشت کاشان
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: براساس تفسیر نقشه های هواشناسی مناطق مختلف دشت 
کاشان با کاهش محسوس دما، روبه رو شده که در مناطق کوهستانی یخبندان در تمام شبانه روز و 
در مناطق دشتی، یخبندان در ساعت های صبحگاه و شامگاه را شاهد خواهیم بود.عباس ارغوانی در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: کاهش دما باعث ایجاد یخ زدگی، لغزندگی و مه آلودگی در جاده های 
کوهستانی شده که به شــهروندان سفارش می شــود، هنگام رفت و آمد در این مسیرها، تجهیزات 
زمستانی به همراه داشته باشند.وی تصریح کرد: در ساعت های پایانی امروز، سیستم بارشی وارد 
منطقه کاشان خواهد شــد که بارش هایی به صورت برف و باران در این مناطق دور از انتظار نیست و 
بنابر اعالم سازمان هواشناسی، شرایط هشــدار نارنجی قابل پیش بینی است.ارغوانی افزود: ورود 
سیستم سرد بارشی به منطقه کاشان در روز سه شــنبه، منجر به پدیده بارش باران و برف در سراسر 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل شد که بارش سال زراعی جاری به ۲۱ میلی متر نرسید و این رقم 
در مدت مشابه برای سال گذشته ۵۰ و در بلندمت نیز ۴۰ میلی متر بود.رییس اداره هواشناسی کاشان 
گفت: بیشــترین میزان برف در بخش برزک به ارتفاع ۱۸ سانتی متر ثبت شد. میزان بارش در شهر 

کاشان چهار سانتیمتر برف و ۱۰.۸میلی متر)۱۰ ممیز ۸ دهم( مذاب، بود.

سوژه روز

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

بیش از 7۰ درصد واحدهای 
آموزشی در خمینی شهر 

فرسوده است
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان گفت: 
بیش از ۷۰ واحد آموزشــی در آن وجود دارد 
که فرســوده و نیازمنــد توجه ویــژه در این 
زمینه اســت.محمدرضا ابراهیمی در ابتدای 
حضور وزیــر آموزش و پــرورش در اصفهان، 
اظهار داشت: باالترین تراکم دانش آموزی و 
بیشترین مدارس دو نوبته در این شهرستان 
وجود دارد و بیشــترین کسری نیرو را در این 
شهرستان شاهد هســتیم.مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهــان تصریــح کرد: 
پتانسیل های خیلی خوبی در این شهرستان 
وجود دارد، خمینی شهر حسینیه ایران است و 
دارای کارخانجات متعدد است که انتظار داریم 
هنرستان های جوار صنعت در این شهرستان 
رخ دهد.حجت االســالم نقدعلــی، نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه، اظهار داشت: از حضور وزیر 
آموزش و پرورش در شهرستان خمینی شهر 
خوشــحال و خرســندیم.وی افزود: توازن 
نیروی انســانی و فضای آموزشــی در برخی 
مناطق رعایت نشده است، اما در خمینی شهر 
ما با تراکم دانش آمــوزی در مدارس مواجه 
هســتیم و بیش از ۷۰ واحد آموزشــی در آن 
وجود دارد که فرســوده و نیازمند توجه ویژه 
در ایــن زمینه اســت.نقدعلی خاطرنشــان 
کرد: حدود ۲۰ مدرســه خطرآفرین در منطقه 
وجود دارد که به صورت فوری باید نســبت به 
آن ها اقدامات الزم انجام شود.نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
معضل کمبود نیروی خدماتــی در آموزش و 
پرورش باید برطرف شود.علیرضا توکلی، مدیر 
آموزش و پرورش شهرســتان خمینی شــهر 
نیز در این جلســه، اظهار داشــت: ۵۳ درصد 
دانش آموزان ما در توسعه متوازن به آموزش 
فنی   و حرفه ای سوق داده شده اند و استقبال 
از فنی و  حرفه ای در این شهرستان باالست، 

بنابراین نیاز به احداث هنرستان داریم.

رییس اداره راه و شهرسازی فریدن:  با مسئولان

۱۹۱ پالک زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در فریدن واگذار شد
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدن و بویین میاندشت از واگذاری ۱۹۱ پالک زمین مسکونی در شهرهای داران و بویین به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن خبرداد.عبدالرضا فرجی درباره آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در ۲ شهرستان فریدن و بویین میاندشت، 
اظهار داشت: در راستای تامین مسکن مردم، در مجموع ۱۹۱ پالک زمین مسکونی برای ساخت ۵۰۲ واحد در این شهرستان ها به بنیاد مسکن انقالب اسالمی تحویل 
داده شد.وی افزود: از این میزان زمین، ۱۲۰ پالک مسکونی در شهر داران واقع در شهرستان فریدن برای ۳۶۰ نفر از متقاضیان طرح های حمایتی مسکن و ۷۱ پالک 
مسکونی در شهر بویین میاندشت واقع در شهرستان بویین میاندشت برای ۱۴۲ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن بوده است.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
فریدن و بویین میاندشت ادامه داد: برای تامین اراضی مورد نیاز این طرح، اقدامات الزم در راستای الحاق ۳۰ هکتار زمین به محدوده شهر داران و الحاق شش هکتار 
زمین به محدوده شهر بویین میاندشت به عمل آمده که این موضوع با مالکان اراضی مطرح و جلسات تکمیلی جهت توافق با اشخاص در دست پیگیری است.وی 
با اشاره به شناسایی اراضی مازاد دستگاه های دولتی مطابق با قانون جهش تولید مسکن، گفت: براین اساس انتقال اسناد مالکیت حدود سه هکتار اراضی داخل 

محدوده شهرستان های فریدن و بویین میاندشت در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام شد.

عکس: فارس

عکس خبر

انهدام باند سارقان 
موتورسیکلت و 
 قطعات خودرو
 در شاهین شهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان 
شاهین شهر و میمه از انهدام باند 
سارقان موتورسیکلت و قطعات 

خودرو خبر داد.

فرماندار اردستان گفت: با مجموعه اقدامات حمایتی 
که انجام دادیم توانســتیم حدود ۲۰۰ نفــر از بانوان 
خالق و کارآفرین شهرستان اردستان را در حوزه های 
مختلف شناسایی کنیم.سید محمد هادی احمدی 
طبا، در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه دستاوردهای 
بانوان خالق شهرستان اردستان، اظهار کرد: نمایشگاه 
توانمندی های بانوان شهرســتان به مناسبت هفته 
گرامیداشــت مقام مادر و زن در  ۴۰ غرفه برپا شده 
اســت. وی افزود: بیش از ۵۰ نفــر از بانوان توانمند 
شهرستان اردستان در این نمایشگاه حضور دارند و 
محصوالت و دســت آفریده های خود را به نمایش 
گذاشتند.فرماندار اردستان با بیان اینکه هدف اصلی 

این نمایشگاه حمایت از بانوان توانمند که جایی برای 
عرضه و فروش محصوالت خود ندارند و در خانه کار 
می کنند، اســت، افزود: همچنین ترغیب و تشویق 
بانوان کارآفرین بــرای ارائه و فــروش محصوالت 
تولیدی از دیگر اهداف این نمایشگاه است.احمدی 
طبا تصریح کرد: در سال جاری با مجموعه اقدامات 
حمایتی که انجام دادیم توانســتیم حدود ۲۰۰ نفر 
از بانوان خالق و کارآفرین شهرســتان اردســتان را 
در حوزه های مختلف شناســایی کنیم.وی با اشاره 
به حمایت هایــی که از بانوان کارآفرین شهرســتان 
می شود، گفت: اعطای تســهیالت کم بهره و برنامه 
در خصوص برپایی نمایشــگاه دائمی برای معرفی 

و فروش دستاوردهای در طول سال، از برنامه های 
ما خواهد بود.فرماندار اردستان با بیان اینکه بانوان 
شهرستان اردستان اســتعداد، توانمندی و ظرفیت 
های باالیی دارند ولی متاسفانه شرایط برای کار آنها 
فراهم نیســت، گفت: برای ادامه سال جاری برنامه 
ریزی داریم تا هر اداره با توجه به ســهمیه بندی که 
دارند نســبت به پرداخت وام های کم بهره به بانوان 

کارآفرین اقدام کنند.

فرماندار اردستان خبر داد:

شناسایی ۲۰۰ بانوی کارآفرین در اردستان
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از دیگر جلوه های با شکوه و ارزشمند این طرح ها، 
لیت جهادی و شبانه روزی کارگران، مهندسان،  فعا
مدیران و مسئوالن در این سرمای طاقت فرسا برای رفع 

نیاز مردم و گره گشایی از زندگی آنهاست

نماینده شاهین شهر در مجلس:

صادرات گاز خام برای کشور ثمره  اقتصادی چندانی ندارد
نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: صادرات گاز خام برای کشور ثمره ای ندارد ؛اما اگر این گاز تبدیل 
به فرآورده و کاالهایی شــود که در صنعت پتروشیمی کشور مورد اســتفاده قرار گیرد، ارزش افزوده 
خواهدداشت.حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: انتظار ما از مسئوالن 
این است که برای کاهش آلودگی هوای اصفهان و حفظ این تمدن کهن کمک کنند؛ اما تاکنون به نوعی 
برعکس عمل شده است.وی با اشاره به میزان باالی خسارت اقتصاد اصفهان از آلودگی افزود: قرار 
نیست سود اقتصادی موجب زیان مردم یک اســتان و ازدیاد بیماری در میان آنها شود و از دیدگاه 
من در زمینه میزان صادرات گاز از کشور باید اصالحاتی صورت گیرد.نماینده شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: صادر کردن گاز خام برای کشور ثمره ای ندارد و اگر این گاز تبدیل به فرآورده 
و کاالهایی شود که در صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد، ارزش افزوده خواهد داشت و 
باعث اشتغال زایی نیز می شود.حاجی دلیگانی تاکید کرد: ما پیگیر چرایی مازوت سوزی در اصفهان 
هستیم، شهری که اکنون به عنوان آلوده ترین شهر کشور شناخته شده؛ اما این امر همیاری و همفکری 

مسئوالن کشور را می طلبد.
 

وزیر کار:

بدهی تامین اجتماعی به بانک مرکزی صفر شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طلب ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی 
از دولت، گفت: راه های گوناگونی را رفته ایم تــا این موضوع حل وفصل و مطالبات تامین اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی از دولت، تعیین تکلیف شود.به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی در دیدار اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی، 
مهم ترین دغدغه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجرای عدالت دانست و اظهار کرد: باید 
تامین و توزیع منابع عادالنه انجام شود؛ در تامین منابع تالش های بسیاری صورت گرفت به طوری که 
امروز بدهی تامین اجتماعی به بانک مرکزی، صفر شده اســت.وی با اشاره به طلب ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومانی ســازمان تامین اجتماعی از دولت، گفت: راه های گوناگونی را رفته ایم تا این موضوع 
حل وفصل و مطالبات تامین اجتماعی و صندوق های بازنشســتگی از دولت تعیین تکلیف شــود.

وزیر کار با اشــاره به اینکه ۷۳ تا ۹۳ درصد منابع صندوق اجتماعی توســط دولت تامین می شود، 
گفت: در بدو ورود به این وزارتخانه، صندوق بازنشستگان کشوری با مشکالت عدیده ای مواجه بود 
که با عنایت رییس جمهور این مشکالت رفع شد، امیدواریم به نقطه ای برسیم که دست ما از جیب 
دولت کوتاه شود.مرتضوی با بیان اینکه زیان ده بودن برخی شرکت های دولتی چالشی بزرگ است، 
گفت: بنگاه داری دولتی پاسخ گو نیست، باید به سمت وسوی بخش تعاون رفت یا مشارکت بخش 

خصوصی را تقویت کرد.
  

معاون استاندار اصفهان: 

فرآیند تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن انجام شد
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: فرآیند تامین زمین در طرح نهضت ملی 
مسکن در استان اصفهان انجام شد و در این رابطه نگرانی وجود ندارد.مهران زینلیان در گفت و گو با 
ایرنا افزود: تاکنون در مجموع ۴۷۲ هکتار زمین در شــهرها و روستاهای اصفهان برای طرح احداث 
مسکن دولت سیزدهم الحاق شد ؛ در طرح نهضت ملی مسکن سعی شده است تا تمام اراضی نزدیک 
شهرها و مجاور با خدمات زیربنایی و روبنایی شهری باشد همچنین زمین های الحاقی نیز مورد تایید 
کمیسیون های تخصصی شهرسازی استان و کشور است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان با بیان اینکه مسکن مهم ترین وعده دولت سیزدهم و از نیازهای اساسی مردم است، افزود: 

با فعال شدن این حوزه بخش اشتغال نیز رونق خواهد گرفت.

با مسئولان 

رییس جمهوری در مراسم افتتاح عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد، کرمان و اصفهان: 

در مصرف منابع صرفه جویی کنید

رییس جمهور افتتاح ۱۶ طرح صنعت آب و برق در اســتان یزد و آغاز 
اجرای طرح عظیم انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی در شرایط 
تحریمی را از جلوه های روشن عزم و اراده مسئوالن برای آبادانی کشور 

و رفاه اجتماعی مردم توصیف کرد.
ســید ابراهیم رییســی در آیین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب 
خلیج فارس به اســتان های یزد، کرمان و اصفهان و همچنین افتتاح 
۱۶ طرح صنعت آب و برق استان یزد با نام مبارک حضرت زهرا)س(، 
گفت: این مراسم از آن جهت مراسمی باشکوه اســت که در پرتو نام 
مقدس و مبارک حضرت فاطمه زهرا )س(، طرح هایی برای خدمت 

به مردم و رفع نیازهای ضروری زندگی آنها به انجام رسیده است.
رییس جمهور، بهره بــرداری از ۱۶ طرح صنعت آب و برق در اســتان 
یزد و همچنین آغــاز عملیات اجرایی طرح انتقــال آب خلیج فارس 
به استان های فالت مرکزی را بســیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: 
از دیگر جلوه های با شکوه و ارزشمند این طرح ها، فعالیت جهادی و 
شبانه روزی کارگران، مهندسان، مدیران و مســئوالن در این سرمای 

طاقت فرسا برای رفع نیاز مردم و گره گشایی از زندگی آنهاست.

رییســی ضمن تقدیر و تشکر از تالش دســت اندرکاران این طرح ها، 
تصریح کرد: بــا تالش های پیگیرانه دســت اندرکاران این پروژه ها به 
ویژه وزیر نیرو، کار ۱۸ ماهه در مدت زمان ۴ ماه اجرایی شده است که 

حقیقتا جای قدردانی دارد.
وی تاکید کرد: آقای محرابیان در قامت یــک مدیر جهادی مجموعه 
این طرح ها را به خوبی مدیریت کرده، مشکالت مالی آنها را با دعوت از 
بخش های مختلف برای سرمایه گذاری مرتفع کرده است و با تالش 
شبانه روزی زمان اجرایی شــدن این طرح ها را کوتاه تر کرده که باعث 

افتخار دولت است.
رییس جمهــور وجود مدیــران باانگیزه و بــا اراده برای اســتفاده از 
ظرفیت های کم نظیر و امکانات بســیار خوب کشور در مسیر پیشرفت 
را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت:  دشــمن تالش داشت با تهدید، 
تحریم و در تنگنا و فشار حداکثری قرار دادن، ما را در این مسیر متوقف 
کند، اما موفق نشده و خود نیز بر آن اعتراف و اذعان دارد، چرا؟ چون 
اراده های پوالدینی وجود دارد که حاضر نیست در نبرد اراده ها تسلیم 

و در مسیر پیشرفت کشور متوقف شود.

رییســی، افتتاح ۱۶ طرح صنعــت آب و برق در اســتان یزد و طرح 
عظیم انتقــال آب خلیج فارس به فالت مرکزی در شــرایط تحریمی 
را از جلوه های روشن عزم و اراده مســئوالن برای آبادانی کشور و رفاه 
اجتماعی مردم توصیف و تصریح کرد: استاندار محترم اشاره کردند که 
مردم عزیز یزد از اجرای این پروژه ها بسیار خرسند شده اند. ما نیز به 
خرسندی مردم عزیز این استان خرســندیم و خوشحالیم که دغدغه 
مردم استان های فالت مرکزی از جمله مردم عزیز استان یزد در حال 

رفع شدن است.
رییس جمهور دسترســی به خلیج فارس و استفاده از منابع و ذخایر 
آن را از نعمات و مواهب الهی دانســت و با تاکیــد بر ضرورت اصالح 
الگوی مصرف، گفت: باید از این مواهب الهی از جمله آب و گاز درست 
استفاده کنیم و اساســا به جا آوردن شکر این نعمات در گرو استفاده 

صحیح از آنهاست.
رییسی اظهار داشت: میزان مصرف انرژی در کشور ما به ویژه مصرف 
گاز با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست و نوع استفاده از این منابع و 

ظرفیت ها باید اصالح شود.

خبر روز 

رییس اتحادیه گل و گیاه استان تهران خبرداد:

هر شاخه گل رز ۶۰ هزار تومان
رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال اســتان تهران گفت: خانواده ها به جای هزینه ۱۲۰ 
هزار تومان برای دو شــاخه گل رز، یک گلدان گلدار به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنند.غالمحسین 
سلطان محمدی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال استان تهران درباره وضعیت بازار 
گل این روزها به مهر گفت: در حال حاضر با توجه به بزرگداشت روز مادر و سرد شدن هوا، کمبود گل فقط 
در بازار رز است و بازار گل نرگس و مریم تامین است.وی افزود: اتحادیه برای جبران این موضوع گیاهان 
گل دار را به جمع گل ها اضافه کرده است و از این رو پیشنهاد می شود خانواده ها برای تبریک روز مادر و 
زن به جای گل که یک هفته ماندگاری دارد، گلدان های گل دار خریداری کنند.ســلطان محمدی درباره 
قیمت هر شــاخه رز گفت: هر شاخه رز در عمده فروشــی ها بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است که اتحادیه 
تولیدکنندگان گل و گیاه پیشنهاد داده این مبلغ در گل فروشــی ها ۶۰ هزار تومان باشد. اما تاکید ما به 
خانواده ها به جای هزینه ۱۲۰ هزار تومان برای دو شــاخه گل رز، مبلغ ۱۰۰ هــزار تومان برای خرید یک 
گلدان گل دار بپردازند که عالوه بر زیباسازی فضای آپارتمان به تعادل بازار گل هم کمک می کند.رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال استان تهران در ادامه با بیان اینکه کمبود گل در دو گونه رز 
و گالیول است، تصریح کرد: در حال حاضر هر شاخه گل نرگس و مریم در عمده فروشی ها بین ۲ تا ۳ 

هزار تومان تعیین قیمت شده است.
  

معاون استاندار اصفهان: 

 استفاده از نیوجرسی در محور آزادراه اصفهان – کاشان
 تسریع شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: استفاده از نیوجرسی در آزادراه های استان اصفهان 
امری ضروری است و باید استفاده از نیوجرسی در محور آزادراه اصفهان – کاشان تسریع شود.مهران 
زینلیان در بازدید از مجموعه های تولید بتن های پیش ســاخته اســتان اصفهان که همزمان با توسعه 
ناوگان حمل و بارگیری نیوجرسی برای نصب در نقاط حادثه خیز آزاد راه اصفهان - نطنز - کاشان بود، 
اظهار داشت: نصب نیوجرســی به جای گاردریل در نقاط حادثه خیز اســتان نقش بسزایی در راستای 
افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث جاده ای دارد.وی ادامه داد: آزاد راه اصفهان – نطنز - کاشــان 
موسوم به »سان آرا« یکی از مهم ترین آزادراه های کشور است که حجم بسیاری از مواصالت حمل و نقل 
ترافیکی کشور از این مسیر عبور می کند.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: 
این پروژه دارای اهمیت ویژه ای از لحاظ مسائل ایمنی و جاده ای است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دســتورالعمل های جدید استفاده از »گاردریل« را محدود کرده و 
»نیوجرسی« را به عنوان جدا کننده ایمن مورد توجه قرار داده است؛ تصمیم گرفتیم مسیر حدود ۱۶۵ 
کیلومتری این پروژه را بر همین مبنا تجهیز کنیم.زینلیان اظهار کرد: حجم بســیاری از نیوجرسی های 
تعیین شده برای این پروژه آماده حمل است که خبر مســرت بخشی است.وی بر لزوم برطرف کردن 

نقاط حادثه خیز در راه های مواصالتی استان به منظور ایمن سازی و جلوگیری از تصادفات تاکید کرد.
  

مذاکرات جدی برای واردات گاز
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز گفت: درصورت ادامه ناترازی مصرف و تولید مجبور به واردات گاز 
هستیم.با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و به مرز ۶۶۰ میلیون متر مکعبی رسیدن آن، خبرهایی 
مبنی بر واردات گاز قوت گرفت و ایران با وجود آنکه به عنوان یکی از دارندگان عظیم ذخایر گازی است 
اکنون باید برای تامین گاز مورد نیاز در بخش خانگی واردات گاز را در پیش بگیرد؛ اما برای حل نا ترازی 
گاز به چه میزان واردات گاز نیاز داریم، محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در رابطه با 
این موضوع به مهر می گوید: واردات به دلیل اینکه در شمال شــرق کشور قرار دارد هر چه بیشتر باشد، 

بهتر است.

رتبه نخست اصفهان از لحاظ تولید ماهیان زینتی در کشورکافه اقتصاد
مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تولید انواع ماهی زینتی و آکواریومی در استان اصفهان به ٧٠ میلیون قطعه در امسال افزایش 
یافته است.محمدرضا عباسی اظهار کرد: تولید انواع ماهی پیشتر در کل استان اصفهان بالغ بر ۶٧ میلیون قطعه در یک سال بود که با افزایش و توسعه این صنعت 
طی امسال به ٧٠ میلیون قطعه ماهی زینتی در امسال افزایش یافته است .وی درباره دلیل رشد تولید ماهی زینتی و آکواریومی در استان اصفهان اظهار داشت: 
بهبود وضعیت بازار، خرید بیشتر مشتریان و فعالیت فزاینده شهرستان هایی که در این زمینه فعالیت داشتند، زمینه ارتقای تولید در استان را رقم زد.مدیر شیالت 
و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از لحاظ تولید ماهیان زینتی در کشور رتبه نخست را در اختیار داریم و از برنامه نیز جلو هستیم.

عباسی اضافه کرد: تنوع ماهیان آکواریومی و زینتی تولیدی در استان باال و از ۱۵۰ گونه فراتر است و انواع گلدفیش، ماهی های زنده زا و تخمگذار در ابعاد و اشکال و 
رنگ های مختلف را شامل می شود.وی ادامه داد: ۸۰۰ واحد تولیدی ماهی تزیینی و آکواریومی در استان اصفهان فعالیت دارد و افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال 
زایی مستقیم توسط این صنعت رقم خورده است.به گفته کارشناســان، امروز تولید ماهیان زینتی در جهان به عنوان یکی از صنایع پردرآمد مطرح است؛ استان 

اصفهان قطب تولید ماهیان زینتی و آکواریومی در ایران به شمار می آید.

قطع گاز ۶۰ اداره پرمصرف 
در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت:به همه دســتگاه های اجرایی، صنایع 
و مشــترکان اصفهان اعــالم کرده ایم که در 

مصرف گاز و برق ۱۰ درصد صرفه جویی کنند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه کاهش 
دما و مه شدید تا روز شنبه)امروز( در استان 
ادامه دارد، اظهار داشت: افزایش شاخص 
غلظت آالینده ها به علت استقرار هوای سرد 
و سنگین در اســتان پیش بینی می شود.

وی افزود: بر اســاس پیش بینی سازمان 
هواشناســی از روز یکشــنبه بارش برف با 
شــدت کمتری نســبت به موج اخیر را در 
پیش داریم و بارش برف با شدت بیشتری 
از روز سه شنبه در همه مناطق استان فراگیر 
می شود.شیشه فروش با اشاره به تداوم و 
استقرار توده هوای سرد یخبندان و لغزندگی 
جاده ها و با تاکید بر صرفه جویی در مصارف 
برق و گاز گفــت: رعایت اصــول ایمنی در 
انجام سفرها، ضرورت محافظت و پوشش 
لوله ها و مخازن آب، اســتفاده از ضدیخ در 
رادیاتور خودرو ها و ماشین آالت کشاورزی 
توصیه می شود.شیشه فروش با بیان اینکه 
گاز مراکز اداری و آموزشی که رعایت الگوی 
مصرف را رعایت نکرده اند در اســتان قطع 
شــده اســت، بیان کرد: تیم های بازرسی 
از مصرف گاز و بــرق در ادارات سرکشــی 
می کنند و تاکنون گاز بیش از ۶۰ اداره برای 

ساعتی قطع شده است.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه ۱۴ میلیون مترمکعب 
محدودیت مصرف گاز به استان داده شده 
که بــه شــرکت های فــوالدی، نیروگاه ها، 
و  ســیمان، گلخانه هــا  کارخانه هــای 
شهرک های صنعتی ابالغ کرده ایم، تصریح 
کرد: شرکت گاز باید به مشترکان پر مصرف و 
ویال هایی که در طول هفته وسایل گرمایشی 
آن روشــن اســت، اخطار دهد.وی ادامه 
داد: به همه دستگاه های اجرایی، صنایع و 
مشترکان اعالم کرده ایم که در مصرف گاز و 

برق ۱۰ درصد صرفه جویی کنند.

گل نرگِس 
»بهبهان«

قدیمی تریــن  از  یکــی 
نرگس زارهــای طبیعــی ایران 
و منطقــه زاگــرس در اســتان 
خوزستان و شهرســتان بهبهان 
اســت که قدمت آن بــه قبل از 
میالد مســیح بــاز می گــردد. 
امســال از ۲۸ دی مــاه الی ۳۰ 
جشنواره گل نرگس در نرگسزار 

بهبهان برگزار می شود.

عکس خبر 

مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان 
ضمن تکذیب قطع سهمیه آرد نانوایی های اصفهان 

طی روزهای اخیر، این موضوع را شایعه دانست.
محســن ضیایی ضمن تکذیب قطع ســهمیه آرد 
نانوایی های اصفهان طی روز های اخیر، این موضوع 
را شــایعه دانست و گفت: تاکنون ســهمیه آرد یک 

نانوایی هم در اصفهان قطع نشده است.
وی افزود: تابه حال تخلف محرزی بین نانوایی های 
اســتان اصفهان مشاهده نشــده هر چند که در هر 
صنفی ممکن اســت تخلفات موردی وجود داشته 
باشد، اما اینکه تعداد زیادی تخلف کنند که سهمیه 

آرد آنان قطع شود، تاکنون در استان نداشتیم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه توزیع آرد برای نانوایی های استان 
روزانه و ماهانه بازنگری می شود، خاطرنشان کرد: 
هر ماه کارگروه های شهرســتانی و استانی تشکیل 
جلسه می دهند، زیرا ممکن است منطقه ای به آرد 
بیشتر و منطقه دیگر به آرد کمتر نیاز داشته باشد و از 

این رو توزیع آرد مورد بازنگری قرار می گیرد.
ضیایی با بیــان اینکه ماهانه ۳۴ هــزار تن آرد بین 
نانوایان یارانه پز در استان اصفهان توزیع می شود، 
ادامه داد: مرحله دوم مدیریت هوشمند نان در دو 

استان کشور به صورت آزمایشی در حال اجراست ؛ 
اما در استان اصفهان مشخص نیست و وزارت کشور 

در این باره تصمیم گیری می کند.
در اســتان اصفهان چهار هزار و ۴۸۴ نانوایی وجود 
دارد که بیــش از ۹۰ درصــد آن هــا در مرحله اول 
هوشمند سازی یارانه آرد و نان به دیتگته های کارت 

خوان مجهز شدند.

مدیرکل غله در خدمات بازرگانی استان:

قطع سهمیه آرد نانوایی های اصفهان شایعه است
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مفاد آراء
10/101 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3066 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت  آقای عبدالغنی رفيعی وردنجانی  به شناســنامه شــماره 511 کدملی 
1754068979  صادره فرزند خدا رحم  در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
96/23 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  بــه موجب بيع نامه عادی 
و مع الواســطه از طرف آقای رجبعلی علی اشرف دســتجردی )مالک رسمی( 

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

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1431678  
مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/102 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 3088 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت  آقای اکبر محمدی  به شناسنامه شماره 584 کدملی 1288670982  
صادره اصفهان فرزند احمد  در چهار دانگ  مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت کل 139/14 متر مربع )که مقدار 116/30 متر مربع از پالک 346 
فرعی از 4348 اصلی و مقدار 22/84 متــر مربع از پالک 339 فرعی از 4348 
اصلی می باشــد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان   
بالواسطه و به  موجب بيع نامه عادی از طرف خانم زهرا مهدوی )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است. 
- برابر رای شــماره 3087 مــورخ 1401/09/12 هيــات اول موضوع قانون 
تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
 مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه

 بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم عفت جام بخش شــهرضا به شناســنامه 
شــماره 1605 کدملــی 1285602749  صادره اصفهان فرزنــد احمد  در دو 
دانگ  مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت کل 139/14 متر 
مربع )که مقــدار 116/30 متر مربع از پــالک 346 فرعــی از 4348 اصلی 
و مقدار 22/84 متــر مربع از پــالک 339 فرعی از 4348 اصلی می باشــد( 
واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان   بالواســطه و به  

 موجب بيع نامه عادی از طرف خانم زهرا مهدوی )مالک رســمی( خريداری 
گرديده است. 

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

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1431782  
مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/103 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3160 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت  خانم فاطمه صغری خدابنده دنبه  به شناســنامه شــماره 15 کدملی 
1288745745  صــادره اصفهان فرزند حســن  در ششــدانگ يکباب خانه 
به مســاحت 372 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4786  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان مع الواســطه و  به موجب 
 بيع نامه عادی از طرف آقــای يداله حيدری دنبه )مالک رســمی( خريداری

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

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1431818  
مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/104 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3051 مــورخ 1401/09/09 هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی، مالکيت  آقــای حفيظ اله بهين آئين  به شناســنامه شــماره 328 
کدملی 4230935153  صادره فرزند ســيف اله  در ششدانگ يکباب مغازه به 

مساحت 24/36 متر مربع پالک شــماره 1298 فرعی از 4483 اصلی )مجزی 
شــده از 4483/300 مجزی از 4483/151(   واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان که به موجب ســند انتقال شــماره 66311 مورخ 
1360/03/21 دفتر 71 اصفهان تمامت ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يک 
قطعه زمين پالک ثبتــی 4483/300 مجزی شــده از 4483/151 بخش 5 
ثبت اصفهان به آقــای محمد زرجام انتقال قطعی گرديده اســت و بنامش در 
جريان ثبت بوده اســت و ملک مورد تقاضا )مقدار 25 متر مربع( به موجب بيع 
نامه عادی از طرف آقای فتح اله بهين آئين به متقاضی واگذار شــده اســت و 
شــش دانگ پالک 4483/151 نيز به نام دولت جمهوری اســالمی ايران با 
نمايندگی اداره راه و شهرسازی سابقه ثبت و سند مالکيت داشته که به موجب 
دادنامه شــماره  140009390007356164 مورخ 1400/07/10 شعبه 17 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ســند مالکيت دولت نســبت به سهم خواهان 
)حفيظ اله بهين آئين( از پــالک 4483/151 بخش 5 ثبــت اصفهان ابطال 
گرديده است و به موجب دادنامه شــماره 140009390010408739 مورخ 
1400/09/21 شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان قطعيت يافته است 
 و ملک مورد تقاضا در محدوده پالک 1298 فرعی مجزی شده از 4483/300 

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

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/22

م الف: 1432356  
مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
10/105 شماره نامه : 140185602024011566-1401/10/17 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 3083/76 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای دانيال عبــادی فرزند مجيد و مهدی رضائی 
حسين آبادی فرزند سيف اله بالسويه در جريان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1401/11/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت 
معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 

اداره تسليم نماييد. 
تاريخ انتشار: 1401/10/22 

م الف: 1438040 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/106 شماره نامه: 140185602210007784- 1401/10/11سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 4885 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب افراز شــماره ج/16468-1391/5/4 در مالکيت ســيد 
 حسن شعبانی در آمده و ســند بشــماره چاپی 93- ب 918677 )تک برگ(، 
مورد ثبت صفحــه 399 دفتر امالک جلــد 466 تحت شــماره ثبت 99785 
تسليم ايشــان شــده اســت و ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به 
انضمــام دو برگ استشــهاديه کــه امضــاء شــهود آن ذيل شــماره يکتا 
140102157023000871 و رمــز تصديق 919607 مــورخ 1401/9/30 
که به گواهی دفتر خانه 71 اصفهان رســيده   مدعی اســت که  سند مالکيت 
آن به علت نامشــخص  مفقــود گرديده  و نامبرده درخواســت صدور ســند 
مالکيــت المثنــی ملک فــوق را نمــوده لــذا مراتب  بــه اســتناد تبصره 
 يک اصالحــی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانــون ثبت در يــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1439787 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/107 شــماره نامــه: 140185602210007782- 1401/10/11ســند 
 مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 4884 فرعی از 2248 اصلی واقع در
 بخــش 6 ثبــت اصفهــان کــه بموجــب افــراز شــماره ج/16468-
 1391/5/4 در مالکيت ســيد حسن شــعبانی در آمده و سند بشــماره چاپی

 93- ب 918676 )تــک برگ(، مورد ثبــت صفحه 396 دفتــر امالک جلد 
466 تحت شــماره ثبت 99784 تســليم ايشان شده است و ســپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شــهود 
آن ذيل شــماره يکتا 140102157023000870 و رمــز تصديق 449425 
مورخ 1401/9/30 که به گواهی دفتر خانه 71 اصفهان رســيده   مدعی است 
که  سند مالکيت آن به علت نامشــخص  مفقود گرديده  و نامبرده درخواست 
صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
 يک اصالحــی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانــون ثبت در يــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
 اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره
  تســليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت

 به ارائه کننده ســند مســترد گــردد بديهی اســت اگر ظرف مــدت مقرر 
 اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله
  ارائــه نشــود اقــدام به صــدور ســند مالکيــت المثنــی طبــق مقررات 

خواهد شد. 
م الف: 1439784 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان: رکود کم سابقه ای در بازار صنایع دستی رخ داده است؛

سهِم صفِر صنایع دستی از بازار اصفهان
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر در 
اثر افزایش بهای ارز با این مشــکل مواجه هستیم که هم قیمت مواد 
اولیه افزایش پیدا کرده و هم رکود کم سابقه ای در بازار صنایع دستی 

رخ داده تا جایی که فروش در این ایام، نزدیک به صفر است.
مجدالدیــن تاج در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، اظهــار کرد: ۸۰ درصد 
مواد اولیه صنایع دســتی و هنرهای ســنتی از جنس فلز مس است 

و باالرفتن قیمت این فلز تاثیر زیادی در بازار این هنرصنعت ها دارد.
وی افزود: امروز در اثر افزایش قیمت ارز با این مشکل مواجه هستیم 
که هم قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده و هم رکود کم سابقه ای در 
بازار صنایع دســتی رخ داده تا جایی که فــروش در این ایام، نزدیک 

به صفر است.
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه فروش 
صنایع دســتی در چند حالت اتفاق می افتد، خاطرنشــان کرد: ابتدا 
این عموم مردم و گردشــگران داخلی هســتند کــه می توانند صنایع 
دســتی را بخرنــد؛ اما با وجود شــرایط ســخت اقتصــادی امروز، 
این اولویــت خانوارها نیســت بلکه اولویت مردم تهیــه خوراک و در 
 مرحله بعد خرید پوشاک اســت و هنرهای دســتی اولویتی در این

 میان ندارد.
وی با اشاره به اینکه اگر گردشگران به کشورمان سفر کنند این وضعیت 
بهتر خواهد شد، اظهار کرد: ناآرامی های اخیری که در کشورمان اتفاق 
افتاد، تاثیر منفی زیادی در رکود و سکون بازار صنایع دستی گذاشت.

  ضربه به فروش صنایع دستی با لغو سفر گردشگران خارجی
تاج خاطرنشــان کــرد: مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان چندی قبل گفته بود، بیش از هشــت 
هزار گردشگر خارجی در چند ماه گذشته ســفر خود به اصفهان را لغو 

کرده اند.
وی گفت: هر گردشــگر اگر فقط پنج هزار دالر هزینــه کند، در نهایت 
این آمار عدد بزرگی خواهد شــد؛ اما متاســفانه با وجــود اتفاقات و 
اغتشاشات اخیر، این ســود و منفعت بزرگ اقتصادی حاصل نشده 

و از دست رفته است.
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان پیشنهاد کرد: با وجود 
بزرگ ترین کارخانه های مس در کشورمان، سهمیه اختصاصی مس 
در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار گیرد. این موضوع باعث می شود 
فعاالن صنایع و هنرهای دســتی و ســنتی نتواننــد از طریق بورس، 

واســطه ها و دیگر موارد برای خرید مس اقدام کنند و متحمل هزینه 
سنگین خرید این فلز شوند.

وی تصریح کرد: اختصاص سهمیه فلز مس بسیار کمک کننده است 
و باعث ایجاد ارزش افزوده خواهد شد. اگر مس در گران ترین حالت 
۴۰۰ هزار تومان باشد و در همین حالت یک قلم زن روی همین فلز کار 

کند، ارزش ریالی آن از میلیارد هم بیشتر می شود.
تــاج بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد روی مباحــث حمایتی 
صادراتــی تمرکــز کنــد، اظهــار کــرد: یکــی از اقدام هایــی کــه 
دولــت می توانــد انجــام دهــد، این اســت که بــازار کشــورهای 
خارجــی و همســایگان را نیازســنجی کند تــا تولیدکننــده متوجه 
 شــود در کدام مقصــد می توانــد محصوالت خــود را ارائــه کند و به 

فروش برساند.
وی همچنین شهرهای خواهرخوانده اصفهان را به عنوان یک فرصت 
برای این کالن شهر و تولیدکنندگان آن برشمرد و گفت: وزارت خارجه 
به ویژه معاونت اقتصادی آن، در کنار شهرداری اصفهان می توانند کمک 

زیادی در این رابطه داشته باشــند و با رایزنی ها و ارتباط مداوم با این 
شهرها زمینه فعالیت و تحرک بیشتر اقتصادی طرفین را فراهم کنند.
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان تصریح کرد: برگزاری 
نمایشگاه در شــهرهای خواهرخوانده در این رابطه موثر است، چرا که 
هنرمندان صنایع دستی می توانند در آن شهرها حضور یابند، آثارشان را 
عرضه کنند و به فروش برسانند. این موضوع عالوه بر درآمدزایی باعث 
شناخت هنرها، آثار و فرهنگ و تمدن ایران و اصفهان هم خواهد شد.
وی یادآور شــد: تولیدکننــدگان صنایع دســتی و هنرهای ســنتی 
در دو بخــش تهیــه مــواد اولیــه و فــروش صنایع تولیــدی خود 
بــا مشــکل روبــه رو هســتند؛ امــا در تولیــد مشــکلی ندارنــد و 
 در مجمــوع کفــه تــرازو بــه ســمت هنرمنــدان و کســب درآمد

 آن ها نیست.
حدود سه هزار هنرمند به طور مستقیم و در مجموع نزدیک به ۹۰ هزار 
فعال هنری در این بخش در کارگاه ها و مراکــز تولید و عرضه هنری 

وابسته به اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان فعالیت دارند.

تغییرات حج ۲۰۲۳
وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعالم کرد که این کشور تمام محدودیت های کرونایی را برای حج 
۲۰۲۳ حذف می کند و میزبان تعداد زائران برابر یا پیش از همه گیری کرونا خواهد بود.به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، در سال ۲۰۱۹، آخرین سال قبل از شیوع همه گیری کرونا حدود ۲.۶ میلیون نفر مناسک 
حج را انجام دادند، اما عربستان در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تنها به تعداد محدودی از ساکنان خود اجازه 
انجام حج را داد و در سال ۲۰۲۲ نیز یک میلیون نفر حاجی خارجی به خاک عربستان وارد شدند.وزارت 
حج عربستان در توئیتی اعالم کرد که در این کشور و مقدس ترین اماکن اسالمی در مکه و مدینه برای 
فصل حج ۲۰۲۳ هیچ محدودیتی اعمال نخواهد کرد و بدون هیچ قید و شرط و محدودیت سنی به قبل از 
همه گیری بازخواهد گشت.در سال ۲۰۲۲ دسترسی به حج تنها برای زائران ۱۸ تا ۶۵ ساله که به طور کامل 
در برابر ویروس کرونا واکسینه شده بودند و از بیماری های مزمن رنج نمی برند، محدود شده بود.طی 
چندین سال  گذشته، سعودی ها میلیاردها دالر برای امن تر کردن یکی از بزرگ ترین اجتماعات مذهبی 
جهان هزینه کرده اند.برنامه اصالحات اقتصادی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور با هدف افزایش 
ظرفیت عمره و حج به ۳۰ میلیون زائر در سال و ایجاد ۵۰ میلیارد ریال )۱۳.۳۲ میلیارد دالر( درآمد تا سال 
۲۰۳۰ است.همچنین پیش از آغاز همه گیری کرونا، ساالنه حدود ۱۹ میلیون نفر در عمره شرکت کردند.

 

دعوای چین و ژاپن بر سر صدور ویزا باال گرفت
ژاپن به دلیل تصمیم چین مبنی بر تعلیق صدور روادید برای شهروندان ژاپنی در انتقام از الزامات آزمایش 
کووید برای مسافران چینی، به مقامات پکن اعتراض کرد.»هیروکازو ماتسونو« سخنگوی ارشد دولت 
ژاپن، تصمیم چین در تعلیق صدور روادید برای شهروندان چینی را یک اقدام انتقام جویانه و نه یک اقدام 
بهداشت عمومی توصیف کرد و از چین خواست تصمیم خود را لغو کند و عنوان کرد که مایه تاسف است که 
چین به دالیلی غیر از اقداماتی برای مقابله با ویروس کرونا به طور یکجانبه اقدام به تعلیق ویزا کرده است.

دولت چین روز سه شــنبه پس از تعلیق روادید کوتاه مدت برای شهروندان ژاپن و کره جنوبی، رسیدگی 
به ویزاها را به حالت تعلیق درآورد.ژاپن و کره جنوبی در میان تعدادی از کشورها از جمله ایاالت متحده، 
استرالیا، کانادا، مراکش و تعدادی از کشورهای اروپایی هستند که با توجه به شیوع گسترده کووید-۱۹ 
محدودیت ها یا اقدامات جدیدی را برای مسافران چینی اعالم کرده اند.بسیاری، از جمله ژاپن، اعالم کردند 
که نتایج آزمایش منفی برای همه مسافران از چین ضروری است. کره جنوبی صدور برخی ویزاهای کوتاه 
مدت برای بازدیدکنندگان از چین را متوقف کرده و این در حال است که خود چین نیز همچنان به نتایج 
آزمایش منفی برای همه مسافران ورودی نیاز دارد.»یوشیماسا هایاشی« وزیر امور خارجه ژاپن، تصمیم 
چین را محکوم کرد و گفت که توکیو از طریق کانال های دیپلماتیک به این موضوع اعتراض کرده و اعمال 

محدودیت در صدور ویزا به دالیلی غیر از اقدامات متقابل کووید-۱۹، بسیار تاسف بار است.
 

قوی ترین پاسپورت جهان و رتبه ایران در سال ۲۰۲۳
فهرست قوی ترین پاســپورت های جهان در سال ۲۰۲۳ درحالی اعالم شــد که همچنان سه کشور 
آسیایی در جایگاه های برتر این فهرست به چشم می خورند.به نقل از سی ان ان، شرکت مشاوره جهانی 
شهروندی و اقامت Henley & Partners گزارشی را درباره برترین پاسپورت های جهان در سال ۲۰۲۳ 
منتشر کرد.شهروندان ژاپن با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد در سراسر جهان و با پیشی گرفتن 
از سنگاپور و کره جنوبی، قوی ترین پاسپورت جهان در سال ۲۰۲۳ را همانند چند سال اخیر در اختیار 
دارند.در فهرست امسال،  گذرنامه کره جنوبی و سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۲ مقصد مشترکا 
در جایگاه دوم قرار دارند.اکنون که آسیا و اقیانوسیه محدودیت های سفری دوران کرونا را لغو کرده اند،   
به نظر می رسد شهروندان این مناطق بار دیگر از آزادی سفر به نقاط مختلف استفاده کنند.طبق گزارش 
اخیری که با اســتفاده از اطالعات انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی منتشر شده، آمار سفرهای 

جهانی اکنون به ۷۵ درصد سطح پیش از همه گیری کرونا رسیده است.

اخبار
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افزایش ۱۰۰ درصدی مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در 
کالن شهر اصفهان

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: مطالعات اخیر نشان می دهد که مرگ 
و میر منتسب به آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا؛ سید مهدی میر جهانیان، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان اظهار 
داشت: مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان در سال ۱۳۹۷ معادل ۶۸۰ و در سال ۱۴۰۰ 
معادل یک هزار و ۳۹۲ نفر بود که افزایش ۱۰۰ درصدی را در طول چهار ســال نشــان می دهد.وی بابیان 
اینکه مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا ساالنه با توجه به شاخص هایی مانند میزان ذرات معلق و آالینده 
هوا و فوت شهروندان سنجیده می شود، اظهار داشــت: میانگین ذرات آالینده در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۷ 
میکروگرم و در ســال ۱۴۰۰ معادل ۳۸ میکروگرم بود یعنی به ازای ۱۱ میکروگرم افزایش غلظت ذرات، 
مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان ۲ برابر شــد.وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا 
۱۴۰۰ مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان ساالنه ۲۵ درصد افزایش یافته است، اضافه 
کرد: ۱۵.۵ درصد از مرگ ومیر های سال ۱۴۰۰ منتسب به آلودگی هوا بود.میر جهانیان درباره میزان افزایش 
مراجعه بیماران تنفسی و قلبی به اورژانس در روز های آلوده امسال توضیح داد: ما آمار تا پایان آذر را در 
اختیارداریم و با توجه به اینکه آلوده ترین روز های امسال مربوط به دی ماه بود نمی توان در حال حاضر آمار 

دقیقی در این زمینه ارائه کرد.
 

استفاده از سوخت مازوت را متوقف کنید
جمعی از تشــکل های جامعه اسالمی دانشجویان اســتان اصفهان خطاب به وزیر نیرو نوشتند: از شما 
درخواست می شود دســتورات الزم برای توقف استفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان را صادر بفرمایید.در نامه جامعه اسالمی دانشگاه های صنعتی اصفهان، اصفهان و علوم پزشکی، 
آزاد خوراســگان و آزاد نجف آباد خطاب به وزیر نیرو آمده است: متاســفانه استان اصفهان در سال های 
اخیر همواره دچار مشکالت زیست محیطی اعم از خشکسالی، نشست زمین و آلودگی هوا بوده است؛ 
کالن شهر اصفهان در این چند سال نه تنها وضعیت رو به بهبودی نداشته ، بلکه مواجهه مردم با مشکالت 
زیست محیطی پیوسته افزایش داشته است تا جایی که امروز مسئله کیفیت هوا به عنوان اولین عامل 
حیات بخش، تبدیل به دغدغه جامعه استان شده است.در ادامه با یادآوری اینکه وضعیت خطرناک هوا، 
امروز به طور مستقیم بر سالمت جسم و روان مردم شهر تاثیر می گذارد و هر روز تاخیر در تصمیم گیری، 
عالوه بر مشکالت سالمت، منجر به چالش های اجتماعی خواهد شد، خاطرنشان شده است: بنا بر نظر 
کارشناسان و همچنین اطالعات منتشر شده توسط مسئوالن، عامل اصلی آلودگی هوا در اصفهان استفاده 
از سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری و صنایع است، این نیروگاه در فاصله بسیار نزدیکی با شهر قرار 
دارد و آلودگی آن به سرعت محیط شهری را تحت تاثیر قرار می دهد.در پایان نیز تاکید شده است: با توجه 
به اهمیت سالمتی جان و روان مردم استان، از شما درخواست می شود بدون فوت وقت و هرچه سریع تر 
دستورات الزم برای توقف استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری را صادر بفرمایید؛ امید است 

زندگی مردم اصفهان فدای تصمیمات نابخردانه و دیرهنگام نشود.
 

توقیف ۵ هزارو ۸۳۲ لوازم آشپزخانه قاچاق در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ۵ هزارو ۸۳۲ عدد لوازم آشپزخانه 
قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بازرسی از یک باربری در اصفهان کشف شد.سرهنگ کامران 
ریاحی اظهار کرد: اکیپ گشت خودرویی پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل و سرکشی از باربری های سطح 
شهر اصفهان به وجود محموله ای از لوازم آشــپزخانه در یک باربری مشکوک و موضوع را مورد بررسی قرار 
دادند.وی با بیان اینکه در بررسی صورت گرفته، مشخص شد این محموله بدون هرگونه مدارک معتبر گمرکی 
بوده و به صورت قاچاق تهیه شده است، افزود: در این عملیات ۵۸۳۲ عدد لوازم آشپزخانه از جمله استکان 

و فنجان که ارزش آن ها برابر اعالم کارشناسان بالغ بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود، کشف شد.

اخبار

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد: اختالف کارشناسان بر سر ماجرای خاک های آلوده به مازوت در قمیشلو؛ 

معضل چهل ساله »چاله سیاه«

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
معضل خاک های آلوده به مازوت در قمیشــلو درگیرودار 
اختالفات کارشناسی باقی مانده، گفت: پاکسازی منطقه در دستور کار 
فوری محیط زیست است.احمدرضا الهیجان زاده در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره سرنوشت ۲۰۰ هزار تن خاک آغشته به مازوت در پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش قمیشلو، اظهار داشت: این مسئله همچنان در بحث 
کارشناسی باقی مانده و از سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز در این 
باره استعالم شده که چه روشی برای بازیافت خاک ها خسارت کمتری 

به محیط زیست وارد می کند.
وی با اشــاره به اختالف نظر کارشناســی درمورد چگونگی پاکســازی 
منطقه از خاک های آغشته به مازوت، افزود: با توجه به حجم زیاد این 
خاک ها، یک روش پیشــنهادی این است که خاک های آلوده در محل 
دپو )انباشت( شده و عملیات بازیافت در خود محل انجام شود و روش 
دیگر این است که خاک ها به محل جدیدی منتقل و عمل بازیافت خاک 
از طریق میکروارگانیزم ها انجام شود که در این زمینه اختالف کارشناسی 
وجود دارد زیرا برخی معتقدند اگر خاک ها به مکان دیگری منتقل شود 
عالوه بر هزینه ســنگین حمل و نقل، احتمال انتشار آلودگی در مسیر و 
محیط جدید وجود دارد و انتقال خاک ها صالح نیست و گروه دیگری نیز 
معتقدند که در محل فعلی نباید بازیافت شود و این کار آزمون و خطاست.

پاکسازی خاک های آلوده در محل آلودگی باید انجام شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: مکاتبه ای 
پیش از مسئولیت من در محیط زیست اصفهان، از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور در این باره صورت گرفته و همین اختالف نظر سبب 
شده بود که دوگانگی وجود داشته باشد؛ اما از نظر کارشناسی معتقدم 
که پاکسازی خاک های آغشته به مازوت در خود محل باید انجام شود 
و معموال در دنیا هر جا که خاک آلوده می شود و حجم خاک زیاد است 
در خود محل بازیافت خاک صورت می گیرد مگر اینکه حجم خاک کم 
باشد و شرکت هایی نیز برای بازیافت خاک تاسیس شده باشند که بتوان 

خاک آلوده را از محلی به محل دیگر جابه جا کرد.
الهیجان زاده با اشاره به اینکه درخصوص خاک های آغشته به مازوت 
چاله سیاه تاکنون اقدام خاصی نشده، گفت: این مسئله در دستور کار 
فوری ماست و طی هفته های آینده جلسات آن با پاالیشگاه و یک شرکت 
دانش بنیان برگزار می شود که با نگاه جدید و علم روز دنیا به تدریج امکان 
بازیافت این خاک ها فراهم شــود.وی اضافه کــرد: در روش بازیافت 
خاک ها باید محیط کامل محصور و خاک ها طبقه بندی شده و طی چند 
ماه فعالیت شــود زیرا به هوادهی نیاز دارد و باید میکروارگانیزم هایی 
تزریق شود که ســازگار با این نوع مواد نفتی باشد و خوراکی برای فعال 

سازی میکروارگانیزم ها استفاده شــود که مواد نفتی را تجزیه کند. این 
کار آزمایشگاهی، دقیق و میدانی است و دما، رطوبت و شرایط محیطی 
مناسب برای رشد میکروارگانیزم ها باید مورد توجه باشد و از این رو کار در 
فصلی باید شروع شود که طی پنج تا ۶ ماه، دمای محیط مناسب این کار 
باشد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: امید است 
این روش برای پاکسازی و بازیافت خاک های آلوده منطقه اثربخش 
باشد زیرا این روش در جهان جواب داده؛ اما با توجه به اینکه برای اولین 

بار در این منطقه انجام می شود، زمان بیشتری نیاز دارد.

عمق آلودگی چاله سیاه بررسی می شود
الهیجان زاده تصریح کرد: تاکنون میزان خسارت آلودگی خاک بخشی از 
پارک ملی قمیشلو به مازوت از دهه ۶۰ تاکنون برآورد نشده؛ اما الزم است 
این موضوع و همچنین عمق آلودگی خاک از طریق چاه گمانه بررســی 
شود که در پروژه چاه گمانه میزان نفوذ باید تست و پاکسازی انجام شود.

به گزارش مهــر، ۲۰۰ هزار تــن )۱۳۰ هزار مترمکعب( خاک آغشــته به 
مازوت در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو در مرز بین جهادآباد و 
پاالیشگاه اصفهان از دهه ۶۰ در گودالی معروف به چاله سیاه تخلیه شده و 
همچنان با گذشت ۴۰ سال در محیط رها شده است.به گفته رییس سابق 
محیط زیست، شرکت پاالیش نفت اصفهان در فرآیند تولید بنزین همواره 
۳۰ درصد مازوت یا نفت کوره تولید می شــود و این ماده باید در مخازن 
دارای جکت استیم یا تجهیزات بخار نگهداری شود که به صورت قیر باشد. 
در شرایط جنگ و بحران، مخزنی برای نگهداری این حجم مواد نبوده و 
از این رو تصمیم می گیرند که حوضچه های عظیمی را در منطقه حفاظت 
شده قمیشــلو ایجاد کنند و مازوت را آنجا تخلیه کنند که نور آفتاب بود و 
مازوت ها سفت نمی شــد.به گفته وی ،همه مازوت ها مدتی بعد توسط 
متروی تهران و یک شرکت فرانسوی خریداری و منتقل شده و فقط یک 
حوضچه همچنان باقی مانده که ته مانده آن را تیغ زدند و مقداری از آن 
با خاک مخلوط شده است که حدود ۲۰۰ هزار تن )۱۳۰ هزار مترمکعب( 

خاک به مازوت آغشته شد.
رجبی، رییس سابق محیط زیست شــرکت پاالیش نفت اصفهان سال 
گذشته به خبرنگار مهر گفته بود که پاالیشگاه برای پاکسازی این حوضچه 
مازوت که به چاله سیاه معروف اســت، در حال عقد قرارداد با شرکتی 
دانش بنیان اســت تا در مدت پنج ماه آلودگی خاک ها رفع و خاک ها 
بازیافت شود.با گذشت بیش از یک سال از این وعده مسئوالن پاالیشگاه 
اما همچنان هیچ اقدامی برای حل معضل چهل ساله چاله سیاه در قلب 

پناهگاه حیات وحش قمیشلو نشده است.

 تقدیر از زنان
 آتش نشان

مراسم تقدیر از بانوان آتش نشان 
به مناسبت بزرگداشت روز زن با 
حضور قدرت ا... محمدی مدیر 
عامل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران 
، معاونان و مدیران این سازمان 
در سازمان آتش نشــانی تهران 

برگزار شد. 

عکس   روز

کاشت »اسکوپاریا« در ۴۵هزار هکتار از اراضی اصفهان
سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: نزدیک به ۴۵ هزار هکتار از جنگل های دست کاشت اصفهان، بادام اسکوپاریاست که با توجه به 
کاشت بذر آن به روش دیم و نیاز آبی کم، بیشتر در شهرستان هایی با حداقل ۲۰۰ میلی متر بارندگی کاشته شده است.رضا شفیعی درباره ایجاد ۳۰۸ هزار هکتار جنگل کاری 
در بیابان های اصفهان که حدود ۱۵ درصد از جنگل های دست کاشت کشور را شامل می شود، اظهار کرد: این جنگل ها شامل گونه های طاق، قره باغ، آتری پلکس و شورگز 
است که با دو سال آبیاری طی ۱۷ تا ۱۸ نوبت در ۹ شهرستان بیابانی استان مستقر شده و با توسعه، سدی در مقابل ریزگردها و گردوغبار داخلی خواهد شد.وی، یکی 
از دالیل اصلی منشأ گردوغبار داخلی را به غیر از هجوم ریزگردهای خارجی، خشکسالی اراضی کشاورزی دانست و افزود: این زمین ها با رهایی و نبود کشت و کار، طی 
خشکسالی های متوالی به منشأ ریزگردهای داخلی تبدیل شده اند.سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، درباره چشم انداز جنگل های 
استان برای نسل آینده گفت: اقداماتی که طی این سال ها در توسعه جنگل های استان اجرا کردیم، متناسب با تصویب اعتبارات استانی بوده است که به منظور حفاظت 
از جنگل ها برای آیندگان نیازمند فعالیت بیشتر و ایجاد جنگل های کاشت طبیعی هستیم.وی اضافه کرد: قطع درختان، هیزم گیری و تجارت زغال بلوط یکی از کارهای 
پرسودی است که پای انسان ها را به نقاط بکر زاگرس باز کرده است. البته در استان های همجوار افراد سودجویی با قطع درختان بلوط و تبدیل آن ها به زغال سبب نابودی 
جنگل های طبیعی زاگرس شده اند.وی درباره اجرای طرح »زراعت چوب« در استان اصفهان، خاطرنشان کرد: وقتی سازمان منابع طبیعی بهره برداری از جنگل های 
شمال کشور را ممنوع اعالم کرد به دلیل نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور به مواد اولیه، این سازمان طرح زراعت چوب را در دستور کار خود قرار داد تا به منظور حفظ منابع آب 

زیرزمینی و نیز امکان استفاده از آب های نامتعارف برای کشت های غیرمثمر، طرح زراعت چوب با پساب اجرایی شود.

کارگاه غیر مجاز بســته بندی مرغ تاریخ گذشته در 
اصفهان مهر و موم شــد.رییس مرکز اطالع رسانی 
فرماندهی انتظامی اســتان گفــت: در پی گزارش 
واصله مبنی بر اینکه فردی با راه اندازی کارگاهی غیر 
مجاز اقدام به قطعه بندی و بســته بندی مرغ های 
یخ زده تاریخ گذشــته و فروش آن به صورت مرغ 
گرم می کند، این موضوع در دستور کار کارشناسان 
اداره نظــارت بر اماکن عمومــی پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی استان اصفهان قرار گرفت.سرهنگ 

مســعود طریفی افزود: ماموران پس از شناسایی 
کارگاه مذکور و هماهنگی با مرجع قضایی به همراه 
کارشناسان شبکه بهداشت از محل بازدید کرده و از 
این کارگاه غیرمجاز بســته بندی، ۵ تن مرغ تاریخ 
گذشته شامل ۲ تن مرغ تکه شده و ۳ تن مرغ کامل 
کشــف کردند.وی گفت: ماموران در بازرسی از این 
کارگاه تجهیزاتی از قبیل دو دستگاه چاپگر حرارتی و 
یک دستگاه رایانه که برای بسته بندی و ثبت تاریخ 
طریفی  مورد استفاده میشد، کشف کردند.سرهنگ ُ

با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد مرغ های تاریخ گذشته با نشــان جعلی یکی 
از برند های معروف به تاریخ روز بســته بندی شده 
و به بازار عرضه می شــد، گفت: این محل به صورت 
آنی پلمب و صاحب کارگاه نیز برای اقدامات قانونی 

تحویل مرجع قضایی شد.

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

مهر و موم کارگاه بسته بندی مرغ تاریخ گذشته در اصفهان

گزارش

 وزیر آموزش و پرورش از اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمــام مدارس و مدارس کانکســی و 
تخریبی کشور خبر داد.یوسف نوری در بیست و چهارمین جشنواره خیران مدرسه 
ساز استان اصفهان اظهار داشت: در اصفهان شــاهد هستیم که فرهنگ کار خیر 
مکتب تربیتی را بر جا می گذارد؛ فرهنگ مدرسه سازی که از سال ۱۳۷۷ با تشکیل 
جامعه خیران مدرسه ساز به صورت منسجم و هدفمند شکل گرفت.وی با بیان 
اینکه امروز از هر دو کالس درس، یک کالس را خیران می سازند، افزود: خیران پول 
خود را جایی هزینه کرده اند که برای آنان همواره باقیات و صالحات اســت.وزیر 
آموزش و پرورش با بیان اینکه خیران مدرســه ساز فرهنگ بنا را ایجاد می کنند، 
ادامه داد: این فرهنگ کار خیر است که مدرسه ها را می سازد که ثمره آن انسان هایی 
فرهنگمند و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی برای کشور است و کار خیر مدرسه 
سازی آثار و کاربرد تربیتی دارد.نوری تصریح کرد: برای تعدیل تعهد خود به خیران 
برای امالک مازاد وزارت که حدود ۶۰۰ ملک است، مجوز گرفتیم که پروژه های نیمه 
کاره را تکمیل کنیم ضمن اینکه دولت از سایر منابع ۵۰۰ میلیون یورو برای مدارس 
نیمه تمام، مدارس کانکسی و تخریبی اختصاص خواهد داد که ۱۱۷ میلیون یورو 

قبال اختصاص داده و امید است بتوانیم حداقل تعهدات خود را ادا کنیم.

 اصفهان؛ میزبان المپیاد جهانی فیزیک در سال ۱۴۰۳
وزیر آموزش و پرورش ابراز داشــت: برای ادای دین به اصفهان، المپیاد جهانی 
فیزیک که باالترین المپیاد جهان اســت در سال ۱۴۰۳ در اصفهان برگزار خواهد 
شد.نوری با بیان اینکه اقدامات خیران مدرسه ساز تاکنون پیوست رسانه ای قوی 
نداشته است، گفت: در کنار برگزاری این المپیاد در اصفهان، یک پیوست رسانه ای 
خوب برای خیران اصفهانی تهیه خواهد شد که آنها به ۹۰ کشور جهان معرفی شوند.

وی با اشاره به رونمایی از سه ســامانه نیاز، نیک اندیش و رصد که برای تسهیل 
امور خیران ایجاد شده، افزود: استان اصفهان در این زیست بوم جدید فناوری با 
استفاده از کارهای انجام شده در فناوری اطالعات گامی مهم و نو در شفافیت و 

پاسخگویی به خیران عزیز و تسریع امور انجام داد.

 نیاز به هزار و ۵۰۰ کالس درس جدید در هر سال تحصیلی
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این جشنواره 
با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز از تفسیرگران آیات الهی و سنت نبوی هستند، 
اظهار کرد: همه کارهای خیر ارزشمند است، اما مدرسه سازی چیز دیگری است، 
چون انسان سازی در مدرسه اتفاق می افتاد.وی با بیان اینکه خدا شما را انتخاب 
کرده تا جایی کار خیر انجام دهید که انسان سازی اتفاق می افتاد، گفت: خیرین 
با کار خیر خود فرهنگ خیراندیشی را ترویج می دهند.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان خاطرنشان کرد: خیرین اســتان اصفهان نه فقط در اصفهان، بلکه در کل 
کشور چتر حمایتی خود را گسترانده اند و بسیاری از مدارس در گوشه و کنار کشور 
به دست آنها ساخته شده است.وی با بیان اینکه ســاالنه ۳۵ تا ۴۰ هزار دانش 
آموز در استان اضافه می شود، گفت: این درحالی است که برخی مدارس به دلیل 
فرسودگی از گردونه خارج می شوند، بر این اساس ساالنه حدود هزار و ۵۰۰ کالس 
نیاز داریم که امیدواریم خیرین در این زمینه همچنان فعال باشند.مجید نسیمی، 

مدیرکل نوسازی مدارس اســتان اصفهان نیز با قدردانی از خیرین مدرسه ساز، 
گفت: امیدواریم خیرین مدرسه ساز همچنان یاری گر ما باشند تا بتوانیم کمبودها 

و نیازهای آموزشی را برای تربیت آینده سازان کشور برطرف کنیم.

۳۳۰ پروژه خیرساز در اصفهان در انتظار ایفای تعهدات دولت
رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز استان اصفهان نیزگفت: ۳۳۰ 

پروژه خیر ساز در استان اصفهان داریم که منتظر ایفای تعهدات دولت هستند.
مجتبی مالاحمدی، در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان 
اصفهان اظهار کرد: خیرین مدرسه ساز استان اصفهان نه فقط سازندگان ۱۰ هزار 
کالس درس که سازندگان برج های عشق و عاطفه و اندیشه هستند.وی گفت: 
خیرین مدرسه ساز استان اصفهان ۸ هزار و ۵۰۰ کالس درس در استان اصفهان 
و حدود ۲ هزار و ۱۵۰ کالس درس در استان های دیگر ساخته اند و نگاه خیرین 
به توسعه کل کشور است.مالاحمدی با اشاره به اینکه در دوره جدید هیئت مدیره 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان گام های خوبی برداشته شده، تصریح کرد: 
در این دوره نهضت هنرستان در جوار صنعت شروع شد. همچنین امسال برای 
اولین بار هزار کیت آموزشی در ابتدای سال تحصیلی در بین مدارس به همت 
خیرین توزیع شد که گام بزرگی در حوزه مدرسه یاری است.وی از رشد ۲ و نیم 
برابری در جذب خیرین خبر داد و افزود: تا سال گذشته روزانه یک کالس درس 
توسط خیرین ساخته می شد، اما در یک ســال گذشته به ۲ و نیم برابر رسیده 
که با درنظر گرفتن تورم می توان گفت رشد حدود ۱۰ برابری داشته ایم. رییس 
هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان در ادامه به پروژه های نیمه تمام 
اشاره و اظهار کرد: ۳۳۰ پروژه خیرساز در استان اصفهان داریم که منتظر ایفای 
تعهدات دولت هســتند و برخی از آنها ۱۱ سال اســت منتظر تعهد دولت برای 
تکمیل و افتتاح مانده اند.وی از رونمایی از ۳ سامانه برای برنامه ریزی بهتر در 
حوزه مدرسه سازی خبر داد و گفت: استان اصفهان همیشه پیشتاز بوده و این 
آمادگی را دارد که این ســامانه را در اختیار کل کشور قرار دهیم تا مدرسه سازی 
بر اساس اولویت ها و نیازها انجام و از اتالف منابع جلوگیری شود.در بیست و 
چهارمین جشنواره خیران مدرسه ساز که با حضور حدود ۳۰۰ نفر از خیران مدرسه 
ساز این استان برگزار شد از سه ســامانه نیاز، نیک اندیش و رصد رونمایی و از 

خیران تقدیر شد.

وزیر آموزش و پرورش در جشنواره خیران مدرسه ساز در استان اصفهان خبرداد:

اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل مدارس نیمه تمام 



گتوزو: »کورتوا« بی نظیر است
گناروگتوزو، سرمربی والنسیا، بعد از شکســت مقابل رئال مادرید در ضربات پنالتی، در نیمه نهایی 
سوپرجام اسپانیا، به ســتایش از دروازه بان رئال مادرید پرداخت.والنسیا در شهر ریاض، پایتخت 
عربستان سعودی، در نیمه نهایی ســوپرجام اســپانیا به مصاف رئال مادرید رفت. بازی دو تیم در 
وقت های معمول با تساوی 1-1 به پایان رسید ولی رئال در ضربات پنالتی موفق شد شاگردان گتوزو را 
4-3 شکست داده و راهی فینال رقابت ها شود.تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی رئال مادرید، نقش مهمی 
در پیروزی بالنکوس در این مسابقه داشت و با مهار آخرین پنالتی والنسیا باعث شد رئال مادرید در 
ضربات پنالتی به برتری رسیده و راهی مرحله بعدی بشود.گنارو گتوزو، سرمربی والنسیا، در پایان 
بازی با وجود شکست مقابل رئال از عملکرد تیمش ستایش کرد و در عین حال با تمجید از عملکرد 

کورتوا گفت او مهم ترین نقش را در پیروزی رئال داشته است.
 

چوب حراج »رونالدو« به توپ طال
ابرستاره پرتغالی دست به اقدامی بشردوستانه زد. نشریه »میرر« انگلیس خبر داد کریستیانو رونالدو 
یک کپی از توپ طالی 2013 خود را در موزه اش در مادیرا، به حراج گذاشته است.کریستیانو رونالدو 
یک ماکت از توپ طالی برنده شده در سال 2013، دومین توپ از پنج برنده خود را به حراج گذاشت که 
درآمد آن به بنیاد »Make a Wish« که به کودکان مبتال به بیماری های خاص کمک می کند، اهدا 
شود.طبق گزارش The Mirror، ماکت فوق توسط ایدان اوفر، یک مولتی میلیونر به مبلغ 600 هزار 
یورو خریداری شد. رونالدو پنج توپ طال در سال های 2008، 2013، 2014، 2016 و 2017 کسب کرده 
است.ابرســتاره پرتغالی چند روز پیش با گران ترین انتقال تاریخ فوتبال به باشگاه النصر عربستان 

منتقل شد. رونالدوی 37 ساله به دنبال قهرمانی با النصر در آسیاست.
 

»مسی« مقابل پیشنهاد عجیب عربستان سست شد
نشریه فرانسوی از احتمال سست شدن ابرستاره آرژانتینی در برابر پیشنهاد وسوسه برانگیز سعودی ها 
خبر داد.شایعات تالش باشگاه الهالل عربستان برای جذب لیونل مسی، ابرستاره آرژانتینی پاری سن 
ژرمن روز به روز به واقعیت نزدیک تر می شود.بعد از ادعای رسانه های عربستان از پیشنهاد نجومی 
باشگاه الهالل برای جذب لیونل مسی حاال نوبت نشریات معتبر اروپا رسیده تا این پیشنهاد عجیب 
سعودی ها را تایید کنند.نشریه »RMC« فرانسه با تایید این خبر نوشت: پیشنهاد دیوانه وار و غیرقابل 
رد از باشگاه الهالل عربستان روی میز لیونل مسی قرار دارد و این بازیکن را سست کرده است.مسی 
هنوز حاضر به تمدید قراردادش با پاری ســن ژرمن نشده و این پیشــنهاد سرسام آور باعث شده تا 
قهرمان جام جهانی 2022 قطر وسوسه شود.باشگاه الهالل، پیشنهاد دستمزد سالیانه 300 میلیون دالر 
را به مسی داده است. این پیشنهاد 6 برابر دستمزد کنونی مسی در پاری سن ژرمن است.باید دید ناصر 
الخلیفی، مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن می تواند مقابل این پیشنهاد عجیب باشگاه سعودی 

مقاومت کند و پیشنهاد به مسی بدهد که از رفتن به عربستان منصرف شود.
 

مژده به بایرن مونیخ
بایرن مونیخ از سرعت بهبود سادیو مانه خوشحال اســت و می گوید امیدوار است او را زودتر از آنچه 
انتظار می رفت در ترکیب خود ببیند.خبرها از آلمان نشان می دهد سادیو مانه، وینگر مصدوم بایرن 
مونیخ، اخیرا دویدن را آغاز کرده است. این برای بایرن خبر بسیار خوبی است و آنها را به هر چه زودتر 
در اختیار داشتن ستاره سنگالی شان امیدوار کرده است.سادیو مانه در روز 8 نوامبر یعنی نزدیک به دو 
ماه پیش از ناحیه پای راست به شدت آسیب دید و کمی بعد برای برطرف کردن مشکل تاندون پای 
راست خود زیر تیغ جراحی رفت. پزشکان اعالم کردند این ستاره سنگالی دست کم به 10 تا 12 هفته 

زمان نیاز دارد تا بتواند به میادین برگردد. 

خبر  روز

»مورایس« و جوان های 
طالیی،این گوی و این 

میدان
مصاف سپاهان با سایپا در مرحله یک شانزدهم 
نهایی جام حذفی بهانه خوبی شد که مورایس 
در ترکیب تیم سپاهان به جوان ها بیشتر میدان 
دهد.البته مربی پرتغالی پیش از این  و در بازی 
های لیگ برتر نیز به جوان ها بازی داد و نشان 
داد صرفا یک مربی نتیجه گرا نیست و دوست 
دارد در کنار نتیجه گرایی، جوان های خوبی را به 

تیم سپاهان و فوتبال باشگاهی معرفی کند.
در مصاف سپاهان با ســایپا که با 3 گل شهریار 
مغانلو به سود تیم میزبان پایان یافت، مورایس 
یاسین سلمانی را به عنوان کاپیتان راهی میدان 
کرد. حضــور دیگــر بازیکنان جــوان نظیر آریا 
یوســفی، محمد قربانی، عیسی مرادی و ... در 
تیم سپاهان خود نمایی می کرد و به طور حتم با 
این نمایش این جوانان در بازی های آتی نقش 
پررنگ تری در ترکیب تیم سپاهان ایفا خواهند 
کرد.نه فقط در ترکیب تیم سپاهان، در یکی دو 
هفته اخیر دیدیم نیروی جوانی حتی می تواند به 
ماجراجویی تیم های مدعی قهرمانی هم کمک 
کند. به طور مثال در پرســپولیس خداحافظی 
لوکادیا و مصدومیت شیخ دیاباته موجب شد، 
یحیی گل محمدی به محمد عمری میدان دهد 
و دیدید که چقدر خوب در خط حمله پرسپولیس 
بازی کرد. فصل گذشته در اســتقالل هم امیر 
حسین حسین زاده یکی از ارکان قهرمانی بود و 
همه این اتفاقات به این معنی است که تیم های 
بزرگ و مدعی قهرمانی هم می توانند، به  جوان 
ها بازی دهند و اینطور نیست در لیگ برتر جوان 
ها فقط باید در ترکیب تیم های کم ادعا به میدان 
بروند.بوی خوب جوانی در سپاهان در مصاف با 
سایپا بیشتر از همیشه به مشام رسید و این می 
تواند کمک حال سپاهان در آینده باشد. تیمی که 
در فوتبال پایه هم یکی از بهترین هاست ؛اما کمتر 
از جوان های خود استفاده کرده و بیشتر پست 
های تیم را بازیکنان اسمی پر کرده اند. مورایس 
نه فقط در بازی با سایپا در بازی های لیگ برتر 
هم نشان داد، در میدان دادن به جوان ها هراسی 
ندارد و  میدان دادن به جوان ها یکی از ایده های 

مربیگری اوست.

فوتبال جهان

وز  عکس ر

در حاشیه مسابقات 
فوتبال جام خلیج 
فارس در بصره عراق

فــرارو: به نظر می رســد که دولت 
عراق با برگزاری مسابقات فوتبال 
جام خلیج فارس در بصره تالش 
می کند، بر شــرایط عادی و ثبات 
و امنیت در این کشــور تاکید ورزد 
و روابط خود با کشــور های عربی 
حوزه خلیج فارس را بهبود ببخشد.

اثبات رد پای آمریکایی ها در »دیسکالیفه شدن« کشتی گیر ایران
رییس فدراسیون کشتی در دیدار با رییس اتحادیه جهانی موضوع دیسکالیفه شدن نماینده ایران در مسابقات آزاد زیر 23 سال جهان را مورد بررسی قرار داد.

علیرضا دبیر روز 21 دی در صربستان با نناد اللوویچ رییس اتحادیه جهانی کشــتی دیدار کرد و دو جلسه دو ساعته در یک روز داشت. در جریان دیدار با رییس 
اتحادیه جهانی کشتی، رییس فدراسیون ایران از او رسما برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد.دبیر در جریان دیدار با اللوویچ درباره اتفاق رخ داده در مسابقات 
کشتی آزاد زیر 23 سال جهان در خصوص سجاد غالمی که منجر به دیسکالیفه شدن )اخراج( او شد، صحبت کرد و متوجه شد گزارش تزریق سرم تقویتی به 
این کشتی گیر را آمریکایی ها به اتحادیه جهانی داده اند. به این شکل، این کشتی گیر از سوی برگزار کنندگان مسابقات، دیسکالیفه و با وجودی که به گروه شانس 
مجدد راه پیدا کرده بود، از دور رقابت ها حذف شــد.خبر دیگر اینکه این احتمال وجود دارد که با توجه به برگزاری مســابقات جهانی 2023 در بلگراد، کمپ های 
تمرینی مشترکی بین دو تیم ایران و صربستان در یکی از دو کشور برگزار شود.تیم کشتی فرنگی صربستان هم یک ایرانی به نام علی ارسالن دارد که سال گذشته 
میالدی برای این تیم به مدال طالی جهانی رسید. ارسالن این مجوز را از سوی رییس فدراسیون کشتی صربستان و مقامات ورزش این کشور دارد که هرجا و 

هرطور که می خواهد تمریناتش را دنبال کند که او ترجیح داده بیشتر اوقات را در آمل باشد.

خبر ورزشی نوشت: در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال 
اختالف نظرها به شدت زیاد است و نمی توانند بر سر 
یک موضوع به توافق برسند. با این حال تاج همچنان 
به مربی خارجی عالقه دارد. این بار اما محتاط تر است. 
او در انتخاب ویلموتس که تالش کرد یک مربی نامدار را 
به فوتبال ایران بیاورد شکست خورد؛ اما از آنجا که وزیر 
تحت فشار است و انتخاب اخیر او نیز در جام جهانی با 
انتقاد مجلس همراه شــده ریسک نمی کند و درحال 
ارزیابی شرایط است. شرایط برای تاج و کی روش که 
زمانی با هم توافق کرده بودند، فرق کرده است. حاال تاج 
با وجود میل باطنــی نمی خواهد کی روش را برگرداند 
چراکه جایگاه خود را عزیرتر می داند. از طرفی تجربه 
تلخی که با ویلموتس داشت نیز او را ترسانده است. از 

این رو بهترین گزینه، آشناترین گزینه است. این طور که 
شنیدیم تاج می خواهد روی برانکو هم سرمایه گذاری 
کند. برانکو در فوتبال ایران مرد موفقی بوده است. او 
چه در تیم ملی و چه در باشــگاه همیشه برای فوتبال 
ما خوب کار کرد و هرچند انتقادهایی به عملکرد او وارد 
است؛ اما باز هم می تواند گزینه قابل اتکایی برای تاج 
باشــد. گزینه های خارجی زیاد برای تیم ملی وجود 
دارد. مربیانی کــه در جام جهانی بــا تیم های حاضر 
خوب درخشــیدند و خیلی از آنها حاال بدون تیم بوده 
منتظر پیشنهادهای جدید هســتند؛ اما برانکو شاید 
قیمت مناسب تری داشته باشد و با فوتبال ایران هم 
آشناســت. از این رو دم دست ترین و کم حاشیه ترین 
گزینه خواهد بود.تاج قطعــا با انتقادی که مجلس به 

قراردادهای این فدراســیون با مربیــان خارجی وارد 
کرده نمی تواند پول زیادی خرج مربی کند. پس اگر 
به مربی ایرانی تن ندهد مجبور اســت با این آشنای 
کراوات قرارداد ببندد. شایعات درمورد برانکو هم ما را 
به سوی این توافق می برد. آنجا که خبرنگار عمانی در 
پیامی به برانکو اتهام کم کاری می زند و مدعی می شود 
او به خاطر یک پیشنهاد دیگر از خاورمیانه برای اخراج 

شدن تالش می کند. 

گزینه اول نیمکت تیم ملی ایران!

پنجشنبه 22 د ی 1401 / 19 جمادی الثانی 1444 / 12 ژانویه 2023 / شماره 3722
هدیه بزرگ ماشین گلزنی تیم ملی ایران به سرمربی پورتو
سرمربی پورتو با درخشش ستاره ایرانی اش طی دو سال گذشته، رکوردی بزرگ به نامش ثبت کرد.

در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی پرتغال، پورتو در خانه به مصاف آروکا رفت و با درخشش 
مهدی طارمی، ستاره ایرانی اش به برتری 4 بر صفر رسید.در این مسابقه، طارمی در ترکیب اصلی قرار داشت 
و 2 گل اول تیمش را به زیبایی هر چه تمام تر ساخت تا باز هم مهره مهم تیمش نام گیرد.در این بازی رکورد 
بزرگی به نام سرخیو کونسیسائو، سرمربی اژدها ثبت شد. کونسیسائو در این بازی سیصدمین بازی اش را 
روی نیمکت اژدها تجربه کرد.او به سیصدمین بازی خود روی نیمکت باشگاه پورتو رسید و به بهترین مربی 
تاریخ باشگاه با بیشترین پیروزی  تبدیل شد.سرخیو کونسیسائو در سیصدمین بازی روی نیمکت پورتو، 
خوزه ماریا پدرتو را به عنوان مربی با بیشترین پیروزی در رأس این باشگاه، با 216 برد رد کرد تا بهترین مربی 
تاریخ باشگاه شود.طارمی طی دو سال و نیم گذشته زیرنظر کونسیسائو درخشش بی نظیری داشت و با گل 

های فراوانش باعث شد تا کار این مربی در رسیدن به این رکورد تاریخی آسان شود.
 

اظهارنظر »ساپینتو« درباره »مارتینز« و »رونالدو« جهانی شد
اظهارنظر سرمربی استقالل درباره انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی پرتغال و آینده رونالدو سوژه جهانی 
شــد.روبرتو مارتینز به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی پرتغال بعد از پایان دوران طوالنی مدت مربیگری 
سانتوس انتخاب شد.سرمربی اســتقالل در نشســت خبری قبل از بازی با تراکتور درباره انتخاب مربی 
اسپانیایی برای حضور در تیم ملی کشورش اظهار نظر کرد. ســاپینتو، سرمربی استقالل با تمجید از روبرتو 
مارتینز، به انتخاب فدراسیون فوتبال پرتغال برای پست مربیگری ملی پرداخت و ابراز تاسف کرد چرا مربی 
پرتغالی انتخاب نشده است.نشریه »اوجوگو« پرتغال اظهارنظر ساپینتو را سوژه خود قرار دارد و با تیتر ساپینتو 
منتظر تصمیم گیری مارتینز درباره رونالدو است صحبت های سرمربی استقالل را بازتاب داد.ساپینتو گفته 
بود: روبرتو مارتینز مربی بزرگی است و همه ما این را می دانیم؛ اما مربیان پرتغالی بزرگی هم داریم.سرمربی 
استقالل در مورد تداوم حضور رونالدو در تیم ملی گفت: »رونالدو برای ادامه حضور در تیم ملی دعوت شود؟ 

برای من رونالدو همیشه رونالدو خواهد بود. یک اسطوره. باید ببنیم مارتینز چه تصمیمی می گیرد«.
 

آقای گل لیگ برتر، مشتری ندارد!
محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان به تیم های مختلفی پیغام داده که حاضر است گادوین منشا 
را با مهاجم آنها تعویض کند ولی اغلب با این پیشــنهاد مخالفت کرده اند!گادوین منشا این روزها در 
برزخ عجیبی به ســر می برد چرا که نه تیم خودش او را می خواهد و نه هیچ تیم دیگری!این درحالی 
است که در لیگ بیست و یکم، گادوین منشا مهاجم باتجربه نیجریه ای تیم مس رفسنجان با ثبت 14 
گل، آقای گل شد تا کفش طال را از آن خود کند. منشا که سابقه حضور در تیم های استقالل، پرسپولیس 
وپیکان را هم در کارنامه دارد درفصل جاری عملکرد ناامید کننده ای داشته و نتوانسته است در مس 
رفســنجان انتظارات را برآورده کند.کار به جایی رسیده که محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان به 
تیم های مختلفی پیغام داده که حاضر است گادوین منشا را با مهاجم آنها تعویض کند ولی اغلب با 
این پیشنهاد مخالفت کرده اند!جالب است، چه بر ســر آقای گل فصل گذشته لیگ برتر آمده که این 

روزها هیچ کس او را نمی خواهد؟!
 

ادامه اقدامات انسان دوستانه ملی پوشان فوتبال
یک بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال کشورمان، 20 زندانی را در شــهر محل زادگاهش آزاد کرد.در ادامه 
اقدامات خیرخواهانه ملی پوشان فوتبال کشــورمان پس از جام جهانی 2022 قطر برای آزادسازی 
زندانیان جرائم غیرعمد، یک بازیکن دیگر نیز به تازگی در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کرد.سعید 
عزت اللهی، بازیکن انزلی چی تیم ملی با اســتفاده از پاداش خود در جام جهانــی ، 20 زندانی را در 
زادگاهش آزاد کرد.پیش از این نیز حدود 100 زندانی در شــهرهایی مثل کرج، خرم آباد، بابل، کاشان، 

اردبیل با پاداش بازیکنان تیم ملی از بند رها شده بودند.

کافه ورزش

مرحله یک شــانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی 
با برگــزاری 7 دیدار ادامــه یافت کــه در یکی از این 
رقابت ها تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد تیم 
ســایپا را در ورزشــگاه نقش جهان با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد و 

راهی دور بعد شود.
ســپاهان در مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی با تیم دســته 
اولی سایپا روبه رو شــد و در یک دیدار جذاب و نفس گیر، موفق شد 
شاگردان فکری را با هت تریک مغانلو شکســت داده و راهی مرحله 
یک هشتم نهایی شــود. زردپوشــان اصفهانی که در پایان نیم فصل 
نخســت رقابت های لیگ برتــر، در رده دوم جدول جــای دارند و از 
جدی ترین مدعیان قهرمانی به شــمار می آیند، عالوه بر لیگ در جام 
حذفی نیز به دنبال قهرمانی هستند و در نخستین گام از فصل جدید 
رقابت های جام حذفی نیز با یک برد آسان به مرحله یک هشتم نهایی 
رقابت ها صعود کردند.سپاهان در دو هفته اخیر روند رو به رشد خود را 
از سر گرفته و رفته رفته به اوج خودش نزدیک می شود، تیم مورایس 
اگر چه در نتیجه گیری روندی سینوســی را پشت ســر گذاشته، اما 
فوتبال جذاب و بــا کیفیتی به نمایش می گــذارد و از نظر تاکتیکی به 
مرز پختگی رسیده است.زردپوشان اصفهانی بازی خوبی را به نمایش 
گذاشته و برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشتند. سپاهان در 
این دیدار با ترکیبی کامال هجومی بــه میدان آمده و با تمام قوا مقابل 

حریف کم نام و نشان خود حاضر شده بود.
مورایس با توجه به آن که می دانست ســایپا با تیم دومش به میدان 
می آید، ترجیح داد تا ترکیب ســپاهان را دست خوش تغییر کرده و از 
نیما میرزازاد، داسیویرا، ســلمانی، کامسوبا و قربانی به جای نیازمند، 
نیلسون جونیور، نورافکن، کریمی، و احمدزاده استفاده کند. سرمربی 
پرتغالی ســپاهان تیمش را با همان آرایش همیشــگی 3_3_4 به 
میدان فرستاده بود و تالش داشت با ارائه یک بازی سراسر هجومی و 
با استفاده از پاسکاری های کوتاه، سایپایی ها را در در یک سوم میانی 
زمین خودی حبس کرده و بــا اتکا به قدرت حفظ و ســرعت انتقال 
توپ بــاالی زوج هــای رضاییان_کامســوبا و زکی پور_علی نژاد خط 
میانی و دفاع ســایپا را دور بزند و با ارسال های بلند، نفوذ از جناحین، 
ارســال های کوتاه از کناره ها، پاس های عمقی، شــوت  از راه دور و یا 

ضربات ایستگاهی به گل برسد.
ســپاهانی ها در فاز تهاجمی عملکرد خوبی داشــتند و موقعیت های 
گلزنی پرشماری را خلق کردند و می توانستند به گل های بیشتری هم 
برسند؛ اما انگیزه باالی شاگردان فکری در کنار دفاع منطقی و دوندگی 
بی امان سایپایی ها مانع از این امر شد. از طرف دیگر توان هجومی و 

میل به گلزنی بازیکنان ســپاهان در نیمه دوم کاهش یافت و بیشتر 
حمالت آنها برندگی و زهر الزم را نداشــت و دلیل این امر را می توان 
در پرس شدید شــاگردان فکری روی هافبک های سپاهان و دفاع 

فشرده و چند الیه بازیکنان سایپا جست و جو کرد.
یکی از نکات مثبت ســپاهان در بازی مقابل سایپا، باال بودن تمرکز و 
آمادگی ذهنی بازیکنان این تیم بود، زردپوشــان اصفهانی نسبت به 
هفته های گذشته با تمرکز بیشــتری بازی کردند و همین امر موجب 
شد تا بتوانند از موقعیت های خلق شده استفاده بهتری ببرند. پوئن 
مثبتی که در صورت تداوم ســپاهان را تبدیل به یک تیم نتیجه گرا و 
خطرناک می کند که در هر لحظــه از جریان بازی، توان گلزنی را دارد. 
عالوه بر این نیمکت قوی ســپاهانی ها به مورایس این اجازه را داده 
است که در هر دقیقه از بازی بتواند با تعویض های مدنظرش جریان و 
روند بازی را به نفع تیمش تغییر دهد. اتفاقی که در بازی اخیر نیز رخ 
داد و مورایس با تغییراتی که در نیمــه دوم ایجاد کرد، روند بازی را به 

سود تیمش تغییر داد.
یکی دیگر از نکات مثبت بازی ســپاهان و ســایپا، عملکرد درخشان 

مغانلو و اوج گیری دوباره این مهاجم اســت؛ سپاهان در فصل جاری 
از کمبود یک مهاجم چارچوب شناس آســیب زیادی دید و امتیازات 
زیادی را هم به خاطر کمبود مهاجم از دست داد، حال اوج گیری دوباره 
مغانلــو می تواند خبر خوبی برای مورایس باشــد و خیال ســرمربی 

سپاهان را برای اجرای برنامه هایش تا حدودی راحت کند.
یکی دیگر از تغییرات مثبت ســپاهان در فصل جاری، برخورداری از 
ساختار مستحکم و منسجم است؛ سپاهان در فاز دفاعی به ثبات قابل 
توجهی دســت پیدا کرده و این ثبات و انسجام باعث شده تا حتی در 
صورت غیبت یکی از مهره های اصلی خط دفاعی، خللی در عملکرد این 
تیم به وجود نیاید و زردپوشــان اصفهانی با اتکا به همین نظم آهنین 
دفاعی صاحب سومین خط دفاعی برتر لیگ هستند و این اتفاق خیال 

مورایس را برای اجرای برنامه هایش راحت کرده است.
شــاگردان مورایس نیز در فاز دفاعــی عملکرد خوبی از خود نشــان 
دادند و با قطع توپ های مداوم و پرس سنگین، اجازه ندادند تا بازی 
بازیکنان سایپا شکل گیرد و شــاگردان فکری بتوانند حمالت شان را 

طراحی کنند.

 واکاوی تقابل سپاهان و سایپا در جام حذفی؛

 شروع قدرتمند



طی دو ماه اخیر که اوج فعالیت شهرداری در حوزه 
بودجه و برنامه ریزی بوده است، اقدامات مثبتی در 
عرصه بودجه و بودجه بندی مناطق پانزده گانه شهر 

اصفهان در شهرداری مرکزی رقم خورد 

شنبه 24 دی 1401 / 21 جمادی الثانی 1444 / 14 ژانویه 2023 / شماره 3723
با بیش از ۲ میلیارد تومان اعتبار انجام شد؛5

تکمیلفازنخستساماندهیگذرعالمآرا
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی و بهسازی گذر عالم آرا حد فاصل خیابان چهارباغ تا 
خیابان شمس آبادی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.میثم بکتاشیان 
با بیان اینکه تکمیل اقدامات عمرانی از اولویت های شهرداری منطقه یک است، اظهار کرد: بر این اساس 
ساماندهی و بهسازی گذر عالم آرا، حدفاصل خیابان چهارباغ تا خیابان شمس آبادی با اعتباری بالغ بر دو 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در دو فاز برنامه ریزی شده که در مرحله نخست، فاز اول آن تکمیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف بهبود و مناسب سازی وضعیت عبور و مرور، زیباسازی منظر شهری، 
افزایش تعامالت اجتماعی و ایجاد انگیزه برای توقف، مشاهده و ارتقای میل به زیست جمعی در دستور 
کار است.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان افزود: ساماندهی مادی ها، کف سازی و بهسازی پیاده روها 
به همراه کفپوش جدید، احداث پل روی مادی ها با رعایت ضوابط و استانداردهای الزم از اقدامات صورت 
گرفته در فاز اول گذر عالم آرا حدفاصل چهارباغ تا پارکینگ به طول ۱۱۰ متر است.وی تاکید کرد: فاز نخست 
گذر عالم آرا به اتمام رسیده و آماده بهره برداری شهروندان است.بکتاشیان از تداوم اقدامات عمرانی در 
سطح منطقه خبر داد و گفت: فاز دوم گذر عالم آرا، ساماندهی و پیاده روسازی خیابان شیخ بهایی، کاشانی، 

جوزدان، آذر و پیاده روسازی حاشیه زاینده رود و بوستان های محلی در دستور کار قرار دارد.
 

تمدیدارسالاثربهکنگرهملیشعرحضرتمادراصفهان
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: فرصت ارسال اثر به دومین کنگره ملی شعر حضرت 
مادر تمدید شد.حجت االسالم عبدالرســول احمدیان اظهار کرد: با هدف حمایت از شعر و تامین 
محتوای فعالیت های فرهنگی و دینی، »دومین کنگره ملی شعر حضرت مادر« در قالب های شعر، 
ترانه و مدح ویژه عموم عالقه مندان در اصفهان، مهد فرهنگ، هنر و شهر گنبد های فیروز ای برگزار 
می شود.وی با اشاره به فرمایش رهبر انقالب که شعر را یک ثروت ملی و یکی از معجزات آفرینش 
بیان کرده اند، اظهار کرد: هنر بودن شــعر به خاطر جنبه زیبایی و جمال آن است و این امتیاز باعث 
شده که شعر رسانه اثرگذار برای انتقال مفاهیم باشد.احمدیان افزود: یکی از برنامه هایی که در دفتر 
تبلیغات اسالمی دنبال می شود بحث شعر و ادبیات است، چون شعر نه تنها خودش هنر است بلکه 
منبع و ملجأ دیگر هنر ها محسوب می شود.رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: با توجه به 
استقبال بسیار خوب شاعران آیینی سراسر کشــور از اولین کنگره ملی شعر حضرت مادر، دومین 
کنگره در ایام والدت حضرت زهرا ســالم ا... علیها برگزار می شود.حجت االسالم احمدیان، تامین 
محتوای فاخر برای محافل مذهبی، هیئت ها و مداحان را از اهداف برگزاری این کنگره بیان کرد و 
افزود: مقام نورانی حضرت زهرا سالم ا... علیها، ارزش عفاف و هویت زن مسلمان در قرآن کریم و 
جایگاه مادر و مادران ائمه علیهم السالم، محور های این کنگره را شامل می شوند.وی در پایان عنوان 
کرد: ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی مرسالت به نشانی www.Morsalat.ir امکان پذیر است.

 

حفاظتازگنبدهایمساجدتاریخیاصفهانپسازبارش
سنگینبرف

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از پایش و حفاظت از گنبدهای مساجد تاریخی اصفهان 
پس از ۲ روز بارش ســنگین برف خبر داد.علیرضا ایزدی گفت: با توجه به بارش برف طی روزهای 
گذشته در شهر اصفهان که به بیش از ۱۸ سانتیمتر رسید، کارشناسان و مرمتگران، پایش و حفاظت 
از گنبد های مساجد تاریخی را در دستور کار خود قرار دادند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: از جمله این گنبدها، گنبد مسجد تاریخی شیخ لطف ا... است 
که مرمت ۴ ترک )بخش( از ۱۶ ترک گنبد به اتمام رسیده ، روی همین اصل مرمت گران با پایش 
۴ ترک مرمت شده به این نتیجه رسیدند که خوشبختانه هیچ خطری این مجموعه را تهدید نکرده 

و مرمت های اصولی موجب حفاظت از این مجموعه تاریخی شده است.

با مسئولان

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبرداد: حوزه حمل ونقل شهری اصفهان بیشترین سهم را در بودجه سال آینده دارد؛

برای اولین بار!

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان گفت: بودجه اصلی 
شهرداری در سال ۱۴۰۲ به طور ویژه مربوط به حمل ونقل شهری خواهد بود 
و بیشترین درصد بودجه به این حوزه تخصیص خواهد یافت، همچنین 
دیگر بخش های بودجه به حوزه های خدمات شهری، برنامه ریزی، امور 

اقتصادی و شهرسازی تعلق خواهد گرفت.
مهدی آصالح در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طی دو ماه اخیر که 
اوج فعالیت شهرداری در حوزه بودجه و برنامه ریزی بوده است، اقدامات 
مثبتی در عرصه بودجه و بودجه بندی مناطق پانزده گانه شهر اصفهان در 
شهرداری مرکزی رقم خورد و طی این مدت پروژه هایی که در سال ۱۴۰۲ 
قابلیت اجرا دارد بر اساس اهداف شــهردار و در مجموع ۱۰ راهبرد اصلی 

برای سال ۱۴۰۲ تعریف شد.
وی افــزود: ذیل پروژه های ســال ۱۴۰۲، پروژه های اصلی شــهرداری 
شناســایی و الزامات مورد نیاز آن ها تعریف و تدوین شــد و بر اساس 
بودجه برآورد شده برای هریک از آن ها برآورد مالی در نظر گرفته شد و در 

ردیف های مربوط به خود تخصیص یافت.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به پیشنهادی 
بودن این بودجه خاطرنشان کرد: بودجه پس از سیر مراحل تکمیل در 
شهرداری، تا بیست وششم دی ماه به شورای اسالمی شهر ارائه خواهد 
شــد و مراحل تصمیم نهایی آن تا بهمن ماه در شورای ششم ادامه پیدا 

خواهد کرد.
وی تصریح کرد: همچنین بازنگری برنامه سال ۱۴۰5 شهرداری اصفهان 
در مراحل تکمیل برنامه های راهبردی انجام شد و بهمن ماه به سرانجام 
خواهد رسید، بنابراین ســال ۱۴۰5 پروژه اصلی و شاخص های برنامه 

تدوین می شود و به یک برنامه پنج ساله دست پیدا خواهیم یافت.
آصالح ادامه داد: مجموع اقداماتی که تا پایان ســال اتفاق خواهد افتاد 
به جز بازنگری برنامه ســال ۱۴۰5، تدوین برنامــه عملیاتی نیز خواهد 
داشت؛ اما برنامه سال ۱۴۰5 پس از تدوین برنامه راهبردی در شهرداری 

اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه بودجه اصلی شهرداری در سال ۱۴۰۲ به طور ویژه مربوط 
به حمل ونقل شهری خواهد بود که بیشترین درصد بودجه به این حوزه 

تخصیص می یابد، گفت: بخش های دیگر بودجه به حوزه های خدمات 
شهری، برنامه ریزی، امور اقتصادی، شهرســازی تعلق خواهد گرفت و 
در ادامه در حوزه ســتادی نیز با توجه به فعالیت ها و پروژه های تعریف 
شده، سرفصل های دیگر از بودجه برای سال آینده برنامه ریزی می شود.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه ها به 
صورت موضوعی ذیل حدود ۷۰ موضوع اصلی قرار می گیرد، ادامه داد: 
حدود دو هزار ردیف پروژه پیش بینی می کنیم کــه طرح ها و اقدامات 
اجرایی آن ها در این بودجه تعریف خواهد شــد، بنابراین سال آینده از 
لحاظ درصد بودجه، به خصوص در حوزه مشارکت های عمومی عدد قابل 

توجهی خواهیم داشت.
وی افزود: چنین درصد بودجه ای برای نخستین بار در نظر گرفته شده 
اســت که البته الزم به برآورد ریالی مبلغ بودجه و کارشناسی است، اما 
با توجه به مشــارکت های صورت گرفته از نهادهای اقتصادی شهری و 
همچنین کمک های مردمی یکی از نقاط بارز بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد 

بود.

فعالیتمستمر۲اکیپبازرسیمدیریتحملونقلبارشهرداریاصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: با وجود تعطیلی ادارات، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی استان اصفهان در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه، بیست ویکم و بیست ودوم دی  با هدف استفاده بهینه از انرژی، نظارت بازرسان این سازمان بر فعالیت ناوگان حمل ونقل بار درون شهری ادامه 
داشت.سیدعلی عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: به منظور استفاده بهینه از انرژی، تمام ادارات، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی استان 
اصفهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیست ویکم و بیست ودوم دی تعطیل شد، اما در همین ایام بعضی مشاغل و کارکنان دستگاه ها از جمله بازرسان سازمان 
مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان مشغول فعالیت بودند.وی خاطرنشان کرد: دو اکیپ نظارت و بازرسی در سطح معابر و بزرگراه های شهر حضور داشتند و 
نسبت به بررسی مجوزها و اعمال قانون خودروهای مربوطه و کنترل ترددهای ناوگان حمل ونقل بار درون شهری فعالیت کردند که به آنها خداقوت می گویم و به جهت 
اینکه در این ایام کنار خانواده خود نیستند تا امور شهری را به خوبی پیش ببرند، از تالش آنها قدردانی می کنم.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری 

اصفهان افزود: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار ناوگان باری تحت نظر سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان در این کالن شهر مشغول فعالیت هستند.

۹۶دستگاهخودروبهناوگانشهرداریهایاصفهانواگذارشد
۹۶ دستگاه خودروی عمومی ، راه سازی و ساختمان سازی، در آیینی به ناوگان خدمات و تجهیزات ماشینی شهرداری های استان اصفهان واگذار شد.معاون امور هماهنگی 
عمرانی استانداری اصفهان در این مراسم اظهار داشت: در مجموع ارزش این تجهیزات و ماشین آالت حدود ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان است که امروز حدود 5۰۰ میلیارد 
تومان از آنها شامل حدود ۷۳ دستگاه اتوبوس شهری و ۲۳ ماشین آالت سنگین راهداری شامل لودر، بولدوزر و گریدر وارد استان شد.مهران زینلیان با بیان اینکه ۲۰ دستگاه 
از این اتوبوس های شهری مربوط به شهر اصفهان است، افزود: بقیه تجهیزات و ماشین آالت در فصل زمستان برای برف روبی و کنترل مسیرهای ترددی بسیار موثر هستند.

وی با اشاره به اینکه چهار ست امدادی و چهار ست آتش نشانی نیز بر اساس ضوابط و تجهیزات موجود در شهرها تخصیص داده شده است، ادامه داد: پیگیری الزم برای 
ورود مابقی این ماشین آالت و تجهیزات به استان در کمترین زمان ممکن در حال انجام است و امیدواریم که در سال جاری بخش زیادی از این ماشین آالت و تجهیزات وارد 
استان شود.زینلیان خاطرنشان کرد: همه این اتوبوس های شهری، تجهیزات و ماشین آالت تولید شده داخل کشور هستند و شرکت های معتبر ایرانی سازنده آنها هستند.وی 
بیان کرد: امروز همه مدیران، فرمانداران و شهرداران در نقاط مختلف استان عزم جدی برای کار، تالش و خدمت به مردم دارند و این تالش و پیگیری ها قابل مشاهده است.

اختتامیــه چهارمیــن دوره ارزیابی تعالی ســازمانی 
)پنجشنبه( با حضور شهردار اصفهان، جمعی از اعضای 
شورای اســالمی شــهر و تیم ارزیابان در تاالر شورای 
اسالمی شهرداری اصفهان برگزار شد.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، عملکرد و دستاوردهای شهرداری اصفهان برای 
چهارمین سال پیاپی مورد سنجش ارزیابان جایزه ملی 
تعالی سازمانی قرار گرفت.فیروز حسین زاده، ارزیاب 
ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی در اختتامیه چهارمین 
دوره ارزیابی تعالی سازمانی اظهار کرد: مدیران آینده نگر 
شهرداری اصفهان با به تصویر کشیدن آینده در قالب 
برنامه های پنج ســاله )برنامه های اصفهان ۱۳۸5، 

۱۳۹۰، ،۱۳۹5 ۱۴۰۰ و ۱۴۰5( و ترغیب ذی نفعان اصلی 
خود به ویژه کارکنان و شــهروندان در جهت توســعه 
ایده های خالقانه و تفکر ساختارشکنانه و به کارگیری 
بهینه منابع، سعی در تحقق چشم انداز و پیشبرد اهداف 
کالن دارند.وی ادامه داد: شهرداری اصفهان با نگرش 
سیســتمی و به منظور مدیریت اثربخش فرآیندهای 
ســازمانی، اقداماتی نظیر ممیزی فرآیندها، برگزاری 
جلســات بازنگری و اصالح فرآیندها، فرهنگ سازی 
)از طریق ســاخت موشــن و کلیپ( و آموزش )۱5۰۰ 
نفر ســاعت( را طرح ریزی کرده اســت و در قالب ۱5 
کالن فرآیند، 5۳ گروه فرآینــدی، ۲5۱ فرآیند و ۸۳۱ 

زیرفرآیند را در سامانه QPR پیاده سازی کرده است.
ارزیاب ارشــد جایزه ملی تعالی سازمانی خاطر نشان 
کرد: شــهرداری اصفهان شــعار »اصفهان من، شهر 
زندگی« را با هدف تمرکز بر فعالیت های ارزش آفرین 
برای شهروندان تعریف کرده اســت و با ترویج آن از 
طریق کانال هــای ارتباطی متنوع، ســعی دارد تا این 

موضوع را با شهروندان نیز در میان بگذارد.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفــت: درمجموع اکنون 
بیش از ۹۹ و نیــم درصد وقایع حیاتی اســتان به روز 
و در مهلــت قانونــی ۱5 روزه ثبت می شود.حســین 
غفرانی کجانی افزود: دیگر همانند گذشــته کســب 
و جمع آوری آمــار جمعیتی و دیگــر آمارها به صورت 
چند ســاله صورت نمی گیرد، بلکه تمامی آمارها برای 
رویدادهای مختلــف مانند انتخابــات، نظام وظیفه 
عمومی و حتی واکسیناسیون در برابر کرونا به روز در 
اختیار دستگاه ها و بخش های متقاضی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت احوال دیگر با پدیده دیرثبتی یا کم 
ثبتی و یا بی هویتی مواجه نیست،گفت: این مهم طی 

سال های اخیر در قالب شورای هماهنگی وقایع حیاتی 
به ریاست استاندار در استان و فرماندار در شهرستان ها 
و دبیری ثبت احوال مدیریت و برنامه ریزی می شــود 
و افراد و دســتگاه ها برای والدت ظرف مدت ۱5 روز و 
برای فوت تا ۱۰ روز به ثبت احــوال مراجعه و اقدام به 
ثبت می کنند.مدیرکل ثبت احوال اصفهان خاطرنشان 
کرد: یکسری خدمات احراز هویتی نیز به صورت آنالین 
)برخط( از سوی ۲۲۰ دســتگاه دولتی در استان که در 
این مقوله باید به تایید مدارک تایید هویت، رفع شبهه 
و خدشــه به ثبت احوال کمک کنند، ارائه می شود.وی 
از جمله مزایای تســریع در خدمات به صورت برخط را 

جلوگیری از ترافیک و تردد شــهروندان به ادارات ثبت 
احوال و همچنیــن صرفه جویی در مصــرف کاغذ به 
عنوان میانجی گر اداری اشــاره کرد و گفت: مهم ترین 
نکته حذف و جلوگیری از جعل مدارک و یا توســل به 
شیوه های جعل است.وی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در این دســتگاه مبنی بر ارائه خدمات در بستر 
فرآیند الکترونیک گفت: اکنون اســناد هویتی افراد 
جامعه مبتنی بــر اطالعات ســامانه الکترونیک ثبت 
احوال است و بخش زیادی از خدمات این دستگاه در 
استان به شهروندان از طریق برون سپاری و مراجعه به 

دفاتر پیشخوان انجام می شود.

چهارمیندورهتعالیسازمانیدرشهرداریاصفهانبهپایانرسید بیشاز۹۹،۵درصدوقایعحیاتیاصفهانبهروزثبتمیشود
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مفاد آراء
10/108 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر رای شماره 140160302033000042  مورخ 1401/08/11 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای 
رضا بیکی چیمه فرزند حســین  کد ملی 1239646453 شماره شناسنامه 24  به میزان 
176 سهم مشاع از 468 سهم ششــدانگ قطعه زمین  به مساحت 580 متر مربع پالک 
ثبتی 886  فرعی از شماره 25- اصلی واقع در روستای چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی 
نطنز خریداری عادی از مالک رسمی حســین بیکی چیمه و گلرخ صادقی چیمه محرز 

گردیده است.
 لذا در اجــرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز و به منظور اطالع 
عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شــود تا چنانچه شــخص یا 
 اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایستی 
ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبــادرت به تقدیم 
دادخواســت در مراجع ذیصالح قضایی نمــوده و گواهی تقدیم دادخواســت را به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی اســت در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 
 صدور ســند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09

م الف: 1439752  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

10/109 شماره نامه : 140185602024011614-1401/10/18 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 140160302024002050 مورخ 1401/06/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
94/24 متر مربع تحت شماره فرعی 3007  از اصلی 4348  مفروز و مجزی شده از شماره 
392 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت آقای رضا توکلی 
افجدی فرزند ابراهیم مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا 
به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
 نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشــار: 1401/10/24 م الف: 1439194 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
پرونــده:  140103902122000012 شــماره  10 شــماره آگهــی:  /110
140104002128000097 به موجب پرونده اجرائی کالســه 140100049 له خانم 
ســمیه رضایت فرزند کریم 1229917357 علیه آقای مهــدی رضایت فرزند محمد 
1229385908 موضوع سند ازدواج شــماره 4007- 1379/11/09 تنظیمی دفترخانه 
 ازدواج 2 شهر گلپایگان استان اصفهان با موضوع الزم االجرای یک جلد قرآن مجید به 
هدیه دو هزار تومــان و مبلغ پنــج میلیون تومان وجــه نقد رایج بابــت نقد صداق و 
تعداد چهارده عدد ســکه طالی تمــام بهار آزادی تمــام که جمعًا  بر ذمــه زوج باقی 
اســت که عندالمطالبــه الزوجه کارســازی نماید ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یک باب خانه پــالک 722 فرعــی از 53 اصلی بخش 5 ثبت خوانســار با مســاحت 
1306/57 متر مربع با حدود شــمااًل دیوار به دیوار اســت بطول 36/77 متر به پالک 
53/22 بخش 5 شــرقًا درب و دیواریســت بطــول 27/65 متر مربع به شــارع جنوبًا 
دیواریســت بطول 41/69 متر به شــارع غربًا در هشــت قسمت که قســمت هفتم 
آن شمالی قســمت دوم و چهارم جنوبی اســت اول درب و دیواریســت بطول 4/48 
 متر به شــارع دوم درب و دیواریســت بطول 0/53 به شارع ســوم درب و دیواریست

 بطول 3/89 متر به شــارع چهارم درب و دیواریســت بطول 3/30 متر به شارع پنجم 
درب و دیواریست بطول 6/44 متر به شارع ششــم درب و دیواریست بطول 7/23 متر 
 به شــارع هفتم درب و دیواریست بطول 2/05 متر به شــارع هشتم درب  و دیواریست
 بطول 11/96 متر به شــارع به نام آقای مهدی رضایت که طبق نظر کارشناس رسمی 
و قسمت نوساز بنا به مساحت 120 متر مربع با ســقف تیرچه بلوک و مصالح از نوع آجر 
و ســیمان و انباری نوســاز به مســاحت حدوداً 50 متر مربع بصورت سقف شیروانی و 
مصالح آجر و ســیمان و بناهای قدیمی حدوداً 250 متر مربع بصورت سقف تیر چوبی و 

 مصالح خشــت و گل و امتیازات آب و برق و گاز جمعًا به مبلغ 9/680/000/000 ریال
 ) نه میلیارد و ششــصد و هشــتاد میلیون ریال( و ســه دانگ مورد مزایده به قسمت 
4/840/000/000 ریال ارزیابی و قطعی شــده و پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز 
پنج شنبه مورخ 1401/11/13 در اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار از طریق مزایده 
به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 4/840/000/000 ریال شــروع و بــه باالترین 
 قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخــت بدهی های
 مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینــه های فوق از 
 محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد ضمنا چنانچــه روز مزایده تعطیل رســمی گردد. مزایــده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا وفق ماده 136 آئین نامه 
 اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اصالحی ســال 1398 شرکت در مزایده منوط به

 پرداخــت ده درصــد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبــت و حضور 
 خریدار یــا نماینده قانونــی او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف اســت 
ما بــه التفاوت مبلــغ فروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبــت تودیع نمایــد و در صورتی کــه ظرف مهلــت مقرر مانــده فروش را 
به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلــغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب 
خزانه واریــز خواهد شــد در این صــورت عملیات فــروش از درجه اعتبار ســاقط و 
 مزایده تجدیــد مــی گــردد. م الــف: 1437114 اداره ثبت و اســناد امالک

 شهرستان خوانسار
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برگزاری اولین سمینار فناوری های نو در مخابرات اصفهان

با حضور مدیرعامل آبفای استان اصفهان و مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان منعقد شد؛

 امضای تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضالب و مدیریت شعب 
بانک رفاه کارگران استان اصفهان

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، هاب منطقه ای بومی سازی کشور خواهد شد

نخستین ســمینار از مجموعه ســمینارهای تخصصی فناوری های نو با حضور 
مدیران و عالقه مندان به موضوع نســل پنجم ارتباطات سیار به صورت حضوری 
و ویدیو کنفرانس در محل سالن جدید ساختمان شــماره دو مخابرات منطقه 
اصفهان برگزار شد.به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در این جلسه 
که روز دوشــنبه 1۹ دی ماه 1401، به همت اداره آموزش مدیریت اداری و منابع 
انسانی برگزار شد؛ استاد علیزاده کارشــناس ارشد شرکت ارتباطات سیار ایران، 
ضمن تشریح تفاوت های نسل های مختلف ارتباطات سیار، به بیان ویژگی های 
نسل پنجم پرداخت.وی گفت: سرعت باالتر، تاخیر کمتر، ظرفیت باالتر و امکان 
تفکیک شبکه، این نسل شبکه موبایل را برای کاربردهای مختلف از جمله اینترنت 
اشیا، واقعیت مجازی و شبکه بی سیم ثابت FWA مناسب و منحصر کرده است.

در بخش پایانی این سمینار با حضور مدیر منطقه، معاونین شبکه، تجاری، مدیر 
هماهنگی سیار و اداره آموزش مخابرات استان، نشستی تخصصی در خصوص 

تاثیرات متقابل G5 و مخابرات ثابت و نیازمندی های ورود به نسل پنجم برگزار 
شد.اسماعیل قربانی، مدیر مخابرات استان در این نشست با اشاره به ضرورت 
طرح یکپارچگی ثابت و سیار FMC، کاهش هزینه های شرکت مخابرات ایران را 
از جمله منافع این طرح دانست.محمد هیبتیان، معاون شبکه نیز ضمن برشمردن 
اهمیت برگزاری چنین جلساتی، پرداختن به نسل پنجم 5G را در کنار فناوری 
های نوین دیگر از جمله ضرورت های اجتناب ناپذیر برای مخابرات برشمرد.احمد 
شاه میرزایی، معاون تجاری هم با الزم دانستن ارائه سمینارهای فنی، کاربردهای 
فیبر نوری در رابط های مختلف نسل پنجم را به عنوان فرصت های مخابرات استان 
در این زمینه دانست.الزم به ذکر است؛ در حاشیه این سمینار، متولیان نظام های 
منابع انسانی از جمله نظام پیشــنهادات، مدیریت دانش و ساختار سازمانی با 
حضور فعال خود ضمن ارائه گزارشــات مکتوب به شــرکت کنندگان به سواالت 

ایشان پاسخ دادند.در پایان این جلسه به سواالت حاضران پاسخ داده شد.

با حضــور مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان و مدیریت شــعب بانک رفاه 
کارگران استان اصفهان، تفاهم نامه همکاری میان آبفا و بانک رفاه کارگران 
امضا شد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با انعقاد 
این تفاهم نامه بیش از 40 هزار نفر در شــهرهای خوانسار، شاهین شهر و 
شهرضا از خدمات شــبکه فاضالب بهره مند می شوند .حسین اکبریان به 
سیاست های کالن کشور در راستای استفاده از تسهیالت ماده 56 برای ارائه 
خدمات گسترده تر و پایدار به مردم اشاره و تصریح کرد : براساس اجرای 
مفاد بند )ز(  تبصره ) 4(  قانون بودجه ســال 1401 کل کشور در خصوص 
تامین منابع مالی طرح های مصوب سفرهای استانی ریاست جمهوری از 
محل تسهیالت ماده ) 56 ( ، تکمیل تاسیسات آب و فاضالب در شهرهای 

مختلف استان در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیــان اینکه با انعقــاد تفاهم نامه همــکاری با بانک رفــاه کارگران، 
تکمیل تاسیسات آب و فاضالب در شــهرهای خوانسار، شهرضا و شاهین 
شهرعملیاتی می شــود، اعالم کرد: با اعالم موافقت بانک رفاه کارگران و با 
ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور 200 میلیارد تومان تسهیالت از سوی 
بانک رفاه برای بازســازی و توسعه شبکه فاضالب شــاهین شهر، توسعه 
شــبکه فاضالب و ارتقای تصفیه خانه فاضالب شهرضا، توسعه شبکه آب و 
فاضالب خوانسار و نیز توســعه تصفیه خانه آب خوانسار که از جمله طرح 
های اولویت دار آبفا در سطح استان هســتند که به دلیل عدم منابع مالی 

کافی نیمه تمام مانده اند،تخصیص یافت .

اکبریان با اشاره به تکمیل تاسیسات آبفا در شهرهای شاهین شهر، شهرضا 
و خوانسار از محل تسهیالت ماده 56 بانک رفاه کارگران بیان کرد : درآینده 
ای نزدیک در قالب تفاهم نامه همکاری با بانک صادرات و ملت در راستای 
ارائه تامین منابع مالی پروژه های آبفا از محل تسهیالت ماده 56 ، توسعه و 
تکمیل تاسیسات فاضالب در شهرستان های برخوار، شاهین شهر، میمه، 
آبرسانی به نطنز ، اردستان و بادرود، توسعه و بازسازی تاسیسات فاضالب 
شهر اصفهان و ایجاد تاسیسات فاضالب چادگان و رزوه عملیاتی می شود .

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشــاره به مسئولیت 
اجتماعی بانک ها در قبال آبادانی کشــور تصریح کرد: بانــک ها با تامین 
منابع مالی تکمیل تاسیسات آبفا از محل تسهیالت ماده 56 ارتقای سطح 
بهداشت، سالمت و رفاه مردم را بیش از گذشته فراهم کردند که این نشان از 

پای بندی این موسسات به مسئولیت اجتماعی شان است .
در ادامه مدیر کل شــعب بانک رفاه کارگران در استان گفت: انتظار می رود 
انعقاد این تفاهم نامه سرمنشــأ آغاز ارتباطات دوســویه میان آبفا و بانک 

رفاه کارگران باشد .
بهمن آرمان افزود: از مســئوالن آبفا برای تالش درخدمات رسانی گسترده 
به مردم قدردانی می شــود و انتظار می رود که مردم هــم قدر این نعمات 
الهی را دانسته و همه در جهت پایداری و حفاظت از این منابع کوشا باشیم 
و در این مورد ما به عنوان سیستم بانکی ارائه خدمات به مردم را از وظایف 

اصلی خود می دانیم.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: این شهرک نقش پررنگی در 
توسعه و تامین نیاز فناورانه صنعت ایران دارد، همچنین باید توجه داشت که 

شهرک به هاب منطقه ای بومی سازی ایران تبدیل خواهد شد.
قاسم مصلحی، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در حاشیه امضای 
تفاهم نامه همکاری میان پایه گذار پارک های علم و فناوری کشــور با شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: صنعت فوالد یکی از صنایع زیرساختی کشور و موتور 
توسعه سایر صنایع است.وی با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با صنعت فوالد کشور تعامالت خوبی دارد که یکی از آن ها شرکت فوالد مبارکه 
است، افزود: همکاری در ساخت تجهیزات و حتی خطوط تولید فوالد مبارکه 
یکی از همکاری های این دو بخش است، طبیعتا همکاری اینچنینی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان پایه گذار پارک های علم و فناوری کشور 
با فوالد مبارکه باعث می شــود، این مهم تقویت و با شــدت بیشتری پیش 
رود.مصلحی با اشاره به نقش مهم شــرکت های دانش بنیان و فناور مستقر 
در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در تامین نیــاز فناورانه صنعت گفت: 
وظیفه این شــهرک با وجود چنین شــرکت هایی همین است، شرکت های 

دانش بنیان و فناور نیز برای رشد و کســب درآمد باید در همین راستا حرکت 
کنند، این مهم در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به وقوع پیوســته که 

امیدواریم توسعه یابد.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خاطرنشان کرد: شرکت های فوالد 
مبارکه یا گل گهر، بخشی از شــرکت های بزرگ فوالدی هستند که از خدمات 
شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شــهرک به منظور توسعه و تامین 

نیازهای فناورانه خود استفاده کرده اند.
وی تصریح کرد: بزرگ ترین فوالدســازان ایران در استان اصفهان قرار دارند 
و به همین دلیل می توان گفت شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان نقش 
پررنگی در تامین نیازهای فناورانه کشور دارد.مصلحی افزود: تفاهم نامه ای 
هم که بین شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به عنوان پایه گذار پارک های 
علم و فناوری کشور با رتبه اول تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر 
و شرکت فوالد مبارکه منعقد شد، باعث می شــود شهرک به هاب منطقه ای 
بومی سازی کشور تبدیل شود که البته وظیفه ما را در تامین نیازهای فناورانه 

کشور، سنگین تر خواهد کرد.

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

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

حدود1.6 مترمکعب درثانیه آب از سامانه دوم آبرسانی به اصفهان انتقال یابد. 
مدیرآبفای نجف آباد گفت: هم اکنون آب شرب بیش از 350 هزار نفر جمعیت 
در 4 شهر و 6 روســتا ازخط انتقال هزار میلیمتری تامین می شود.کاظمی به 
ضرورت اجرای این پروژه پرداخت و اظهار داشت: جابه جایی تاسیسات آبفا نه 
تنها  به دلیل اجرای زیر گذر میدان شهدای دانشجو نجف آباد در کریدور غرب 
به شرق اصفهان  انجام گرفت، بلکه در آینده با در مدار قرار گرفتن سامانه دوم 
از طریق این خط، قســمتی از آب مورد نیاز اصفهان بزرگ نیز تامین می شود.

کاظمی با اشــاره به چگونگی اجرای این عملیات خاطر نشــان ساخت:  این 
عملیات با تالش بی وقفه اکیپ بحران آبفای استان در سه فاز اجرایی شد که 
فاز اول این پروژه بر روی کمر بندی شمالی نجف آباد با انحراف جاده به طول 
600 متر، فاز دوم به طول 150 متر و فاز ســوم به طول 180 متر  در ورودی شهر 

نجف آباد انجام شد.

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: برنامه ما اشــتغال زایی برای 
همه بیکاران استان اصفهان است.

محسن قدیری در دیدار با نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در زمینه مدیریت پسماند هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با نگاهی 
جامع محور درصدد برنامه ریزی برای مدیریت پســماندهای شهرک انرژی 
اســت، ادامه داد: در این زمینه باید توجه داشــت ما حتی بــرای نخاله های 
ساختمانی نیز برنامه داریم و آنها را تبدیل به آسفالت کرده و به صورت رایگان 

در اختیار شهرداری های استان قرار می دهیم.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: تا پایان سال 1402 همه 
آهن آالت، پت، قوطی ها،  چوب و … ســاماندهی می شــود و درآمد آن برای 

اشتغال روستاییان اطراف شرکت هزینه خواهد شد.
وی در خصوص اشتغال زایی برای جوانان بیکار در شهرهای اطراف نیز اضافه 
کرد: در این زمینه با همکاری آموزش فنی و حرفه ای مرکزی را در شاهین شهر 
به منظور آموزش جوانــان راه اندازی کرده ایم که در زمان اســتخدام این افراد 

شانس باالتری دارند.
قدیری ادامه داد: حتی اگر این افراد به کارگیری هم نشــوند تخصص دارند و 
می توانند در صنایع دیگر فعال شوند.وی با بیان اینکه ما برای تحقق مسئولیت 
اجتماعی خود 10 میلیارد تومان اجازه استفاده داریم که بخش قابل توجهی از 
آن برای پرداخت وام برای اشتغال مددجویان کمیته امداد هزینه شده است، 
اضافه کرد: سعی داریم اعتبارات را به گونه ای هزینه کنیم که باالترین بازدهی را 

داشته باشند و همواره سعی در یاددادن ماهیگیری به افراد داریم.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با اشاره به اینکه تا سال 1405 حدود 

پنج هزار نفر در شرکت های زیر مجموعه ما اســتخدام می شوند، اضافه کرد: 
همواره سعی داریم نخبگان را به کار بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انتقال دانش را در دستور کار داریم، ابراز داشت: در 
گام نخست با ایتالیا در این زمینه رایزنی کرده ایم و شرکت مشعل پویا در این 

زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.
قدیری با بیان اینکه تا سال 1405، 6 شرکت زیر مجموعه هلدینگ پتروپاالیش 
به صورت کامل راه  اندازی و ســودهی خواهند داشــت، افزود: سود مجموعه 

هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در سال 1405 به 3 میلیارد دالر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه برنامه ما اشــتغال زایی برای همه بیکاران اســتان اصفهان 
است، افزود: همچنین ما در بحث مصرف آب و آلودگی های زیست محیطی 
برنامه داریم و تا ســال 1403 بیش از 75 درصد از مصرف آب شرکت کاهش 

خواهد یافت.
مدیرعامــل هلدینگ پتروپاالیش اصفهــان با بیان اینکه امــروز مصرف آب 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان طی ســال هشــت میلیون متر مکعب است، 
گفت: این در حالی است که در ســال 1405 نیز میزان مصرف آب هلدینگ به 

همین میزان خواهد بود.
وی اضافه کرد: اجرای طرح های انتقال آب و خرید پساب از شهرهای اطراف در 
کنار بازچرخانی آب از طرح های در دستور کار شرکت برای کاهش مصرف آب 
است.قدیری با بیان اینکه باالترین سودآوری و پیچیدگی در حوزه پاالیشگاهی 
را به دســت خواهیم آورد، ادامه داد: ســال 1403 سال شــکوفایی هلدینگ 

پتروپاالیش است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن با تولید سوزن ریل سنگ تمام گذاشت

درکمتر از 12 ساعت صورت گرفت؛

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

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان:

برنامه ما اشتغال زایی برای همه بیکاران استان است

ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن تبریک بیســت و ســوم 
دی ماه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در ایران در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبــری ذوب 24 گفت: ذوب آهن 
اصفهان در ساخت و بهره برداری از صنایع فوالدی در اقصی نقاط کشور نقش 
بی بدیلی ایفا کرد. کارخانه ای که در کنار پشتیبانی از جنگ، تولید فوالد را نیز 

حفظ کرد و توسعه بخشید. 
وی در خصوص افزایش سرمایه ذوب آهن افزود : افزایش سرمایه شرکت 
را به روش های مختلف در دست اقدام داریم که مجوز اولیه آن هم از بورس 

اخذ شده و مجمع نیز برگزار می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : رویکردی که در کمتر از یک سال 
گذشته ذوب آهن اصفهان در بخش معدن در پیش گرفته است، این مجتمع 
عظیم صنعتی را در مســیر رســیدن به اوج قدرت معدن داری قرار داده که 

حرکت در این مسیر با قدرت ادامه می یابد. 
این مقام مســئول ادامه داد: ذوب آهن اصفهان با شرکت در مزایده، اهلیت 
معدن و معدن داری تخصصی را به اثبات رســاند و پــازل جلوگیری از تاراج 
معادن کشــور را تکمیل کرد که مصداق آن معدن امیر سنگان پارسیان است، 
معدنی که جزو یکی از بهترین و بزرگ ترین معادن سنگ آهن پالسری شرق 

کشور به شمار می رود.
وی اضافه کرد : معادن جزو ســرمایه های ملی کشور هستند و باید با رعایت 

اهلیت در چرخه تولید فوالد قرار بگیرند. رخصتی گفت : ذوب آهن اصفهان با 
برنامه ریزی انجام شده و ترسیم دورنمای عملیاتی هم اکنون روند موفقی 
را در بخش های مختلف مانند معدن داری، سهام،بومی سازی،توسعه سبد 
محصول و ... طی می کند که این موفقیت ها حاصل تالش و کوشش شبانه 
روزی بخش های مختلف کارخانه اســت و از همین جا شایسته می دانم به 
همه همکاران عزیز خداقوت بگویم و موفقیت بیش از پیش آنها را آرزو دارم. 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان خاطــر نشــان کــرد : مشــکل روزمره 
تامین مــواد اولیــه ذوب آهــن اصفهــان برطرف شــده و پایــداری مواد 
اولیه هم در دســت اقدام اســت و در این راســتا در ســه نقطه از کشور در 
حال مذاکره و ســرمایه گذاری هســتیم که بخشــی از آن ماننــد مجوز دو 
میلیون تن خردایش در خراســان رضــوی را اخذ کردیم کــه در بورس هم 
 افشــا شــده و شــرکت پویش معــادن هم بــا رویکــرد جدیــد در حال 

فعالیت است.
وی تصریح کرد : این مجتمع عظیم صنعتی در بخش تولید و تنوع بخشی به 
سبد محصوالتش موفقیت های بســیاری کسب کرده است. در بخش تولید 
مقاطع ساختمانی، تیرآهن بال پهن ذوب آهن اصفهان در مقوله ساختمان 
ســازی ایمن در ســطح کشــور حرف اول را می زند. محصولی که مطابق با 
آخرین استانداردهای روز تولید می شود و این کارخانه به عنوان یک مرجع، 
قادر به تامین نیاز مصالح ســاختمانی )مقاطع فــوالدی( طرح نهضت ملی 

مسکن است. 
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در ادامــه به تولید ریل ملی در این شــرکت 
پرداخت و گفت : ذوب آهن اصفهان قادر است ســبد متنوعی از محصوالت 
ریلی استاندارد مورد نیاز خطوط مختلف ریلی کشور را تولید کند. در این زمینه 
با مترو مشــهد تفاهم نامه ای را امضا کردیم و زودتر از زمان مورد انتظار آنها 
تولید این نوع ریــل را آغاز کردیم و محموله ریلی مورد نیــاز به این مجموعه 

تحویل داده شد.
 وی گفت : در کشور بالغ بر 7 هزار عدد ســوزن ریل نیاز داریم و در این زمینه 
تفاهم نامه ای در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران به امضا رسید تا 
ذوب آهن اصفهان وابستگی به این محصول استراتژیک را نیز پایان ببخشد 
و زنجیره تولید ریل را تکمیل کند. رخصتی گفت : از دولت محترم تقاضا داریم 
هنگام صدور بخشنامه های مرتبط با صنعت فوالد کشور، دیدگاههای انجمن 
ها و ســایر بخش های مرتبط را نیز اخذ کند تا تولید و اقتصاد کشــور از این 

مسیر دچار آسیب نشود.
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