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7هزار  فضای شهری 

در اصفهان آماده 
پذیرایی از مسافران 

نوروزی ۱۴۰۲

در انتظار واکنش اصفهانی ها؛
»فرهاد مجیدی« به دنبال 
مهاجم سپاهان

6

3

5

5

5

 گروه های امداد زمستانی در استان 
در حالت آماده باش قرار گرفتند

زنده گیری 7 قالده گرگ و شغال در 
پارک جنگلی ناژوان اصفهان

    چشم اسفندیار اصفهان!
 ناهمخوانی سوخت یورو ۵ با فناوری خودروها

 پاشنه آشیل کاهش آلودگی هوا شده است؛  

اصفهان یک گام به 
 سمت تحقق 

مدیریت همگرای 
شهری برداشت

اصفهان با افت فشار 
و قطعی گاز مواجه 

نشده است

سلیقه ای عمل کردن 
بانک ها به تولید 

 اصفهان 
ضربه می زند

ماجرای کشف دو سکه خاتون ایرانی در پشت سد »چم شیر«؛
تاریخی که زیرآب می رود
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

آگهی مزایده عمومی

مجید زمانی – شهردار طالخونچه م الف: 1439343

نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امانت طبیعت را هدر ندهیم

صرفه جویی در مصرف گاز

آگهی مناقصه مرحله اول

مهدی مختاری- شهردار کلیشاد و سودرجان م الف: 1439467

نوبت دوم

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

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

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

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

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

1401/11/10بازگشایی اسناد 

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

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

آدرس دریافت و تحویل مدارک: اصفهان- شهر کلیشاد و ســودرجان- خیابان مطهری- ساختمان مرکزی شــهرداری  - واحد دبیرخانه حراست شهرداری        
شماره تماس: ۰3۱37۴88۰۰۰

امروز اصفهان حکم َاَبر بدهکاری را دارد که چند دهه از منابع آبی خود استقراض کرده و 
قرضش را هم پس نداده است.برای رفع این مشــکل که حاصل چند دهه غفلت و بی عملی 
اســت، هیچ راه حل فوری وجود ندارد و تنها راه ، مدیریت مصرف آب اســت. بدهکاری که 
میلیاردها بدهی دارد با واریز چند هزار تومان نمی تواند به پایان مشکالت مالی اش خوش بین 
باشد.تغییر سبک زندگی نیز سبب شده اســت تا مصرف سرانه یعنی مقدار آبی که یک فرد در 
شــبانه روز مصرف می کند، افزایش یابد بنابراین اگرچه جمعیت ۲.۵ برابر شده اما نیاز آبی 

جمعیت بیش از این مقدار اســت.        

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir



چهارشنبه 28  دی  1401 /  25  جمادی الثانی  1444  /  18  ژانویه   2023 / شماره 3727 

الحاق 123 هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در استان اصفهان
الحاق ۱۲۳ هکتار اراضی برای ساخت مسکن نهضت ملی در اســتان اصفهان در دستورکار است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان گفت: در راستای تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت 
ملی مسکن این شهرستان الحاق اراضی به محدوده شهر های نصرآباد، محمدآباد، نیک آباد، ورزنه، 
کوهپایه، تودشک و هرند اجرا شد.محمدهادی فرازبخت افزود: عالوه بر این دوباره الحاق زمین به 
محدوده شهری به میزان ۵۰ هکتار برای شهر ورزنه، ۱۷ هکتار محمدآباد، ۸.۵ هکتار نیک آباد، ۲۵ 
هکتار کوهپایه، ۷.۵ هکتار تودشک و ۱۵ هکتار برای شهر هرند در دستور کار قرار دارد.وی، واگذاری 
زمین با وسعت ۱۸۰ مترمربع به صورت انفرادی برای ساخت مسکن ویالیی در طرح نهضت ملی را 
از جمله نقاط قوت اعالم کرد و گفت: پس از واگذاری زمین، سرعت بخشی در روند نظام مهندسی، 

صدور پروانه شهرداری و ساخت و ساز پیگیری می شود.

فرمانده انتظامی تیران و کرون:

برنامه سرقت زنجیره ای سارقان در تیران ناکام ماند
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون گفت: با شناسایی و دستگیری سارقان در این شهرستان، برنامه 
سرقت های زنجیره ای خودرو و اشیای قیمتی ناکام ماند.سرهنگ یوسف بهرام پور در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: تیم سرقت خودروها و لوازم با ارزش متشکل از ۲ مرد و یک خانم در تیران دستگیر شدند.وی 
افزود: این سارقان دو خودرو در نجف آباد و فوالدشهر را به سرقت برده بودند و برای ادامه سرقت های خود 
وارد تیران شدند.به گفته فرمانده انتظامی تیران و کرون، از این سارقان سالح سرد و اشیای قیمتی کشف 
شد. وی اضافه کرد: با بررسی سوابق متهمان مشخص شــد که تاکنون سابقه سرقت در استان اصفهان 

را داشته که پرونده آنها برای صدور کیفرخواست و مراحل بعدی تحقیقات تحویل مقامات قضایی شد.
 

تودیع و معارفه مدیر جدید آبفای شهرستان خوروبیابانک
فرماندار خوروبیابانــک با تاکید بر مدیریــت جهادی، خواســتار تالش شــبانه روزی مجموعه آبفای 
شهرستان برای رفع نیاز های آبی شهروندان و روستاییان شد.احمدرضا طحانی در آیین تودیع و معارفه 
مدیر جدید آبفــای شهرســتان خوروبیابانک مدیریت توزیع و مصرف در شهرســتان را مهم برشــمرد 
و افزود: یکی از ماموریت هــای مدیر جدید، مدیریت توزیع آب اســت.در این آیین مصطفی حســن 
 زاده به عنوان مدیر جدیــد آبفای شهرســتان خوروبیابانک معرفی و از خدمات محمــد جواد فیروزی 

قدر دانی شد.
 

کشف و جمع آوری 484 کیلوگرم تریاک در کاشان
۴۸۴ کیلوگرم تریاک در کاشان کشف و جمع آوری شد. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر با اطالع از اینکه افرادی قصد حمل تریاک از شهرستان کاشان به سمت مرکز 
کشور را دارند، موفق شدند خودرو های قاچاقچیان را حین ورود به شهرستان کاشان شناسایی و متوقف 
کنند.سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: ماموران در بازرسی از خودرو های توقیفی ۴۸۴ کیلوگرم تریاک کشف 

و دو قاچاقچی را دستگیر کردند.

تخریب 23 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در کاشان 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: با تخریب این ساخت و ساز ها از تغییر کاربری ۸۰ هزار 
متر مربع از زمین های مرغوب کشاورزی جلوگیری شد.رضا مظلومی افزود: این ۲۳ مورد ساخت و ساز 
غیر مجاز در دشت صفی آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشان واقع شده بودند که با تشکیل پرونده 

تخلف، دستور قضایی تخریب این ساخت وساز های غیرمجاز دریافت شد.

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان خبر داد:

تصویب ساماندهی بازار بزرگ کاشان در ستاد بازآفرینی شهری

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و  صنایع دستی شهرستان 
کاشان گفت: بازار بزرگ کاشان، یکی از طوالنی ترین بازارهای تاریخی 
جهان اســت  که طرح ســاماندهی آن در ســتاد بازآفرینی شــهری 

تصویب شد. 
احمد دانایی نیا اظهار کرد: بازار کاشان، نشان دهنده تعامالت اقتصادی 
پویا با حرفه های متنوع است که با توجه به نقش حیاتی این بازار، برای 
ساماندهی بخشی از این بازار، مبلغ ١۵٠ میلیارد ریال به تصویب رسید 

تا با مشارکت میراث فرهنگی و ستاد بازآفرینی شهری هزینه شود.
وی افزود: بــازار بزرگ کاشــان از نظــر تاریخی، معمــاری یک اثر 
قابل توجه اســت و خوشــبختانه طرح های اجرایی این بازار توسط 
کارشناســان اداره میراث فرهنگی تهیه شــده تا با تخصیص اعتبار، 

عملیات ساماندهی آن اجرا شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و  صنایع دستی شهرستان 
کاشان، تاکید کرد: بازار کاشان، از عهد سلجوقیان تا زندیه از مهم ترین 
و زیباترین بازارهای ایــران بوده که در اواخر قــرن دوازدهم هجری 
قمری بر اثر زلزلــه به کلی ویران شــد، اما در دوران قاجار به دســت 

معماران چیره دســت ایرانی به نحو مطلوب بازســازی شد و رونقی 
دوباره گرفت.

دانایی نیا با اشــاره به ثبــت تیمچه تاریخی امین الدوله در فهرســت 
آثار ملــی در روز ۲۷ دی ۱۳۵۳ گفت: این تیمچــه ، یکی از مهم ترین 
و زیباتریــن تیمچه های ایرانی اســت کــه در ســال ۱۲۸۵ هجری 
 قمری، به دســتور فرخ خان غفاری کاشــی ملقب بــه امین الدوله 

ساخته شد.
وی گفــت: خاندان غفاری کاشــی یکی از اصیل تریــن خانواده های 
کاشــانی بودند که جد بزرگ این خانــدان، به نام میــرزا معزالدین، 
از عمال و صاحبان قلم کاشــان بــود که در ســال ۱۱۶۲ه.ق از جانب 

کریم خان زند به حکومت کاشان، قم، نطنز و جوشقان منصوب شد.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و  صنایع دستی شهرستان 
کاشــان، اظهار کرد: خاندان غفــاری، رجال معتبــر و موثر و صاحب 
نام بودند که چند تــن از آنان در دربار ناصرالدین شــاه، متصدی امور 
حکومتی و ریاســت تفنــگ داری بودند و به مقامــات مهم مملکتی 

رسیدند. 

دانایی نیــا افزود:  فرخ خــان امین الدولــه که از روزگار پادشــاهی 
فتحعلی شــاه قاجار به دســتگاه دربــاری راه یافت، نخســتین فرد 
شــاخص و کاردان و پرتوان و سرسلســله یکی از ده شــاخه پسری 
 ایــن خاندان بود کــه مناصب مهم دولتــی و دیوانی و دربــاری را بر

 عهده داشت.
وی تصریح کرد: تیمچه امین الدوله دارای سه طبقه بنای مستحکم و 
مسقف مرتفع با دهانه وســیع و کم نظیری است که عالوه بر زیبایی  و 
شاهکارهای هندسی که این بنا را ممتاز و در نوع خود بی مانند ساخته، 
در استحکام ساختمان، طرح و اجرای آن چنان دقت و مهارتی به کار 
برده شده که پس از گذشت بیش از صد سال، کوچک ترین خللی در 

بنیان این بنا پدیدار نشده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و  صنایع دستی شهرستان 
کاشــان، گفت: تزیینات هندســی آســمانه تیمچه امین الدوله که با 
مقرنس کاری و پیوند آجر و کاشی اجرا شده، نمونه بارز سبک ایرانی 
است که  هندسه دقیق و هارمونی رنگ، زیبایی خاصی به بنا بخشیده 

است.

فرمانــدار خوروبیابانــک گفت: بازبینــی در تفکر 
کتابخوانــی امری مهم در ترویج مطالعه اســت و 

کتاب باید در سبد فرهنگی خانوده ها قرار گیرد.
احمدرضا طحانی در جلســه انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرستان خوروبیابانک اظهارکرد: ترویج 
فرهنگ کتابخوانــی تاثیر مســتقیمی بر افزایش 
آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی یک شهرستان 

دارد.
فرمانــدار خوروبیابانــک بــا بیــان اینکــه کتاب 
و کتابخوانــی ابزار توســعه فرهنگ اســت، گفت: 

کار در حوزه کتــاب تاثیری مانــدگار در جنبه های 
مختلف زندگی دارد و از انواع آسیب های اجتماعی 

پیشگیری می کند.
فرماندار خوروبیابانک خاطرنشان کرد: در راستای 
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و باالبردن سرانه 
مطالعه شهرستان الزم است از تمامی ظرفیت ها، 

فضای مجازی، مسئوالن و نخبگان بهره برد.
طحانی ادامــه داد: باید نهادهــای فرهنگی برای 
توسعه فرهنگ کتابخوانی در شهرستان تمام تالش 
خود را به کار بگیرند چرا که اهمیت دادن به مطالعه 

مهم ترین راه توسعه فرهنگی است.
تامین نیروی انســانی، به روزرسانی کتب، فضا و 
تجهیزات کتابخانه هــا، تامین اعتبار برای تکمیل و 
رفع مشکالت ساختمان کتابخانه های شهرستان 

در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

فرماندار خوروبیابانک:

کتاب و مطالعه باید در سبد فرهنگی خانواده ها قرار گیرد

۲۱ ســری جهیزیه به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به نوعروسان نیازمند شهرستان لنجان اهدا شــد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان 
گفت: به همت ناحیه مقاومت بسیج لنجان، گروه های جهادی و بســیجیان شهرستان لنجان ۲۱ ســری جهیزیه به ارزش  ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به 

نوعروسان نیازمند این شهرستان اهدا شد.
سرهنگ حسین خدامیان افزود: سپاه پاسداران انقالب اســالمی از بدو تاســیس تاکنون در عرصه های مختلف به ویژه در پرداخت هزینه های امر مقدس 
ازدواج  به محرومان خدمات گسترده و ارزشمندی را ارائه داده است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان افزود: این جهیزیه ها شامل ۱۰ قلم کاال 
از جمله تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جارو برقی و… است که برای هر ســری کاال ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.وی با بیان اینکه 
تهیه جهیزیه نیازمندان در راستای ترویج فرهنگ حسنه ازدواج است تا در ســایه این امر مهم، از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه پیشگیری شود، گفت: 
۷۰ درصد اعتبار تهیه این جهیزیه توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرســتان لنجان، ۱۰ درصد توسط گروه های جهادی و ۲۰ درصد آن توسط بسیجیان 

و خیرین و… تامین شده است.

خبر روزاهدای 21 سری جهیزیه به نوعروسان لنجانی

وز عکس ر

رودخانه دیدنی 
ُدهان در سمیرم

دخانه زیبــا و دیدنی دهان 
واقع در شــرق ســمیرم در 
فصل زمستان زیبایی خاص 
خــود را دارد .آب رودخانه 
از آبشار سمیرم سرچشمه 
می گیرد و بعــد از پیمودن 
مســیر طوالنی به رودخانه 
تنگ آب در جنوب سمیرم 

می پیوندد.

صرفه جویی 15 درصدی مصرف گاز در اردستان
فرماندار اردستان گفت: مردم شهرستان اردستان طی دو هفته گذشته حدود ۱۵ درصد صرفه جویی 
در مصرف گاز داشتند.سید محمدهادی احمدی طبا در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: پایداری گاز 
مشترکان خانگی در شهرستان اردستان صد در صد اســت و مشکلی در موضوع تامین گاز خانگی 
در این شهرستان وجود ندارد.وی با تشــکر از همکاری خوب بخش صنایع و معادن شهرستان که 
همکاری کامل در مدیریت مصرف سوخت داشــتند، افزود: مردم شهرستان اردستان در دو هفته 
گذشته حدود ۱۵ درصد صرفه جویی در مصرف گاز داشــتند. این کاهش مصرف با صرفه جویی و 
مصرف بهینه مردم و محدودیت های اعمال شده بر کارخانه ها، مرغداری ها و اصناف به دست آمد 
که همکاری شهروندان در این خصوص شایسته قدردانی است.فرماندار اردستان با اشاره به نظارت 
و بازرسی های منظم از ادارات و اماکن دولتی شهرســتان، تصریح کرد: طی روزهایی که تعطیلی 
ادارات و مدارس را داشتیم، بازرسی های صورت گرفته گاز بیش از ۶۰ مجموعه دولتی و بانک ها قطع 

و اخطارهای الزم به روسای ادارات داده شد.
احمدی طبا با بیان اینکه در شهرســتان اردســتان در حوزه تامین دیگر ســوخت ها مانند بنزین و 
گازوییل مشکل خاصی وجود ندارد، گفت: مدیران شهرستان اردستان در تالش هستند که به روند 
زندگی روزمره مردم خدشه ای وارد نشود.وی خاطرنشــان کرد: در حوزه مدیریت بحران از ابتدای 
مسئولیت بنده در اردستان موضوع چابک ســازی مدیران مجموعه مدیریت بحران شهرستان را 
در دستور کار قرار دادیم و در این راســتا اردوهای آماده سازی و هماهنگی را برگزار کردیم. فرماندار 
اردستان گفت:طی۱۰ روز گذشته کارکنان اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان حدود ۵۰ 
ساعت حضور در جاده های شهرستان داشتند تا بتوانند جاده ها را برای تردد وسایل نقلیه برف روبی 
و نمک پاشی کنند.احمدی طبا اضافه کرد: عملکرد دیگر دستگاه های خدمات رسان شهرستان در 
کنار هالل احمر، بخشداری ها، شبکه بهداشــت و درمان و اورژانس ۱۱۵، شهرداری ها، پلیس راه و 

راهور و... باعث رضایتمندی خوبی در سطح شهرستان شد.
 

افتتاح نخستین شرکت تعاونی بانوان در نایین
شــرکت تعاونی بانوان توانمند نگین به عنوان نخستین شــرکت تعاونی بانوان شهرستان نایین 
گشایش یافت.الهام آزاد، نماینده مردم شهرستان های نایین و خوروبیابانک گفت: شرکت تعاونی 
بانوان توانمند نگین نایین باهدف حمایت از بانوان شهرســتان، ایجاد اشتغال، کمک به تولیدات و 
اقتصاد خانواده ها و کشور گشایش یافت.ســعیده نجفیان، مدیرعامل شرکت تعاونی افزود: این 
مجموعه با هدف تهیه اجرای طرح و اداره واحد های تولیدی در زمینه مشاغل خانگی، کشاورزی، 
بسته بندی محصوالت، اجرای طرح خدمات گرشگری و توریستی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره 
و مدد کاری های اجتماعی، صادرات و واردات انواع کاال ها و پشتیبانی از بانوان توانمند در زمینه های 

اقتصادی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت خواهد کرد.

فرماندار نطنز خبر داد:

کاهش 10 درصدی مصرف گاز در نطنز 
فرماندار نطنز گفت: با همکاری شهروندان و ادارات مصرف گاز در نطنز ۱۰ درصد کاهش یافت.عباس 
ظریفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با همکاری شــهروندان نطنزی و پیگیری کمیته مدیریت 
بحران استان اصفهان برای مدیریت مصرف گاز، میزان گاز مصرفی شهرستان نطنز ۱۰ درصد کاهش 
یافت.وی افزود: میزان مصرف گاز در چهارشنبه هفته گذشته در شهرستان نطنز ۵۵۶ هزار مترمکعب 
بوده که این میزان با وجود برودت هوا در شهرســتان نطنز به ۵۱۳ هزار مکعب رسید.فرماندار نطنز 
گفت: این کاهش مصرف گاز، حاصل همکاری مردم، صنایع و ادارات و سازمان ها بوده که قدردان 
این همکاری هستیم.ظریفی تصریح کرد: از عموم مردم می خواهیم که به این همکاری ادامه دهند 

تا مشکل افت و یا قطع گاز در شمال کشور رخ ندهد.

با مسئولان

جانشین فرمانده انتظامی استان:

محموله پوشاک و پارچه 
100 میلیاردی توقیف شد

جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف 
یک دستگاه تریلر کانتینردار حامل پوشاک 
و پارچه خارجی قاچاق به ارزش ۱۰۰میلیارد 

ریال در شهرضا خبر داد.
به گزارش صاحب نیوز؛ ســردار محمدرضا 
هاشــم فر در ایــن خصوص اظهارداشــت: 
ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی 
شــهید »امامــی« فرماندهــی انتظامــی 
شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای 
عبــوری به یک دســتگاه خــودروی تریلر 
کانتینردار که از استان های جنوبی به سمت 
تهران در حرکت بود مشــکوک شده و آن را 
برای بررسی های بیشــتر به داخل محوطه 
پارکینگ ایستگاه هدایت کردند.وی افزود: 
ماموران پس از هماهنگــی با مقام قضایی 
کانتینر ۴۰ فــوت خودرو را باز کــرده که در 
نتیجه محموله ای سنگین از انواع پوشاک 
و پارچه خارجــی در طرح هــا و رنگ های 
مختلــف کشــف شد.جانشــین فرمانده 
انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه راننده 
خودرو فاقد هرگونه مــدارک معتبر گمرکی 
برای بــار خود بــود، گفت: با محرز شــدن 
قاچاق بــودن محموله، ماموران با دســتور 
 مرجع قضایی نسبت به توقیف و انتقال آن

 بــه ســازمان نگهــداری و فــروش اموال 
تملیکی اقدام کردند.

وی ارزش محموله قاچاق مکشوفه را برابر 
ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال 
اعالم و خاطرنشــان کرد: در این خصوص 
پرونده تشــکیل و راننده خــودرو نیز برای 
انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی 

شد.

بازار کاشان، نشان دهنده تعامالت اقتصادی پویا با 
حرفه های متنوع است که با توجه به نقش حیاتی این 
بازار، برای ساماندهی بخشی از این بازار، مبلغ ١۵٠ 
میلیارد ریال به تصویب رسید تا با مشارکت میراث 

فرهنگی و ستاد بازآفرینی شهری هزینه شود

اخبار کو�تاه

استان



چهارشنبه 28  دی  1401 /  25  جمادی الثانی  1444  /  18  ژانویه   2023 / شماره 3727 
به منظور مدیریت مصرف گاز صورت گرفت؛

محدود شدن فعالیت جایگاه های CNG در اصفهان
با هدف مدیریت مصرف گاز، جایگاه های عرضه سی ان جی در اصفهان به صورت گردشی فعالیت 
می کنند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با اشاره به فعالیت گردشی 
جایگاه های عرضه ســوخت سی ان جی در اســتان از جمعه ۲۳ دی ماه گفت: با توجه به تصمیم 
کمیته مدیریت بحران اســتان اصفهان و با هدف صرفه جویی در مصرف گاز، مقرر شــده نیمی 
از جایگاه های ســوخت به مدت ۷۲ ساعت کار کنند و ســپس در نوبت بعدی، ۵۰ درصد دیگر از 
جایگاه ها در مدار فعالیت قــرار گیرند.عبدا...گیتی منش با تاکیــد براینکه این موضوع به معنی 
تعطیلی فعالیت جایگاه های ســی ان جی نیست، گفت: برنامه گردشــی فعالیت جایگاه های 
سوخت به گونه ای طراحی شده که در سطح استان متوازن باشد و فهرست جایگاه ها برای هرکدام 

از نوبت های گردشی مشخص است.
وی با اشاره به اینکه کار سوخت رسانی سی ان جی در استان اصفهان متوقف نشده، گفت: ممکن 
است در این شرایط در برخی مناطق که تراکم زیاد اســت مانند کالن شهر اصفهان، صف طوالنی 
در برخی جایگاه ها ایجاد شــود، اما در دیگر نقاط مورد خاصی گزارش نشــده است.گیتی منش 
با بیان اینکه ظرفیت سی ان جی اســتان اصفهان ۲.۵ برابر آنچه که اســتفاده می شود، هست، 
افزود: شرایط موجود ایجاب می کند برای تامین گاز خانگی و پایداری شبکه در سراسر کشور این 
تمهیدات اندیشیده شود.بیش از ۳۰۰ جایگاه سوخت بنزین خصوصی و ۱۶۴ جایگاه سی ان جی 

در استان اصفهان وجود دارد.
 

 گشایش نمایشگاه تخصصی، قهوه، نان،
 شیرینی و شکالت

چهارمین نمایشگاه تخصصی، قهوه، نان، شیرینی و شکالت و تجهیزات کافه و رستوران در اصفهان 
گشایش یافت.در این نمایشگاه ۹۵ مشــارکت کننده از استان های آذربایجان، خراسان رضوی، 
خوزستان، تهران و اصفهان در زمینه تامین تجهیزات قهوه، پخت قهوه، طراحی و ساخت تجهیزات 
مربوط به پخت غذا، تامین وسایل کافی شاپ و رستوران و لوازم صنعتی آشپزخانه فعال در بیش 

از ۵ هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی محصوالت خود را عرضه کرده اند.
در این دوره از نمایشگاه کالس های آموزش دم کردن چای و قهوه توسط کارشناسان این حوزه و 
در راستای ارتقای  کیفیت این رویداد نمایشــگاهی برای عالقه مندان به عنوان برنامه های جنبی 
برگزار می شود.چهارمین نمایشگاه تخصصی، قهوه، نان، شــیرینی و شکالت و تجهیزات کافه و 
رستوران تا ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شرق، روبروی منطقه روشن دشت میزبان عالقه مندان است.
 

جزای نقدی برای شرکت فوالدی
عرضه نکردن شمش فوالدی برای شرکت فوالدی جزای نقدی شش میلیاردی را همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یک شــرکت فوالدی به لحاظ عرضه نکردن ۱۴ 
هزار و ۴۹۵ تن شمش فوالد به جزای نقدی شش میلیارد و ۴۶۵ میلیونی محکوم شد.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرســی از عملکرد یک شرکت فوالدی در بورس کاال 
مشخص شد این شرکت رعایت کف عرضه شمش فوالدی را رعایت نکرده و بابت ۱۴ هزار و ۴۹۵ 
تن از کاال قید شــده به تخلف عرضه خارج از شبکه متهم می شــود که بر این اساس پرونده ای 
تشکیل و به شــعبه نهم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شــد.علی اکبر مختاری افزود: 
پس از بررسی و دریافت استعالمات، بزه انتسابی به متهم پرونده مشخص و حکم بر محکومیت 
متهم پرونده صادر و بر اساس حکم صادره عالوه بر عرضه کاال در شبکه رسمی به پرداخت جزای 

نقدی به میزان شش میلیارد ۴۶۵ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

       ناهمخوانی سوخت یورو ۵ با فناوری خودروها پاشنه آشیل کاهش آلودگی هوا شده است؛  

    چشم اسفندیار اصفهان!

وزارت نفت طبق ماده ۱۸ قانون هوای پاک  ندا سپاهی
)مصوب سال ۱۳۹۶( مکلف بود که حداکثر 
تا سه سال پس از ابالغ این قانون، مطابق با استاندارد ملی مصوب سوخت 
تولیدی کشور را عرضه کند. هرچند از سال ۱۳۹۲ تاکنون بنزین و گازوییل 
یورو چهار در کالن شهرها عرضه می شد؛ اما دولت امسال با اجرای طرح های 
توسعه پاالیشگاهی برای ارتقای کیفیت سوخت، تولید و عرضه سوخت 
یورو پنج را در دستور کار قرار داد.به گزارش »مهر«؛ آن طور که شبکه اطالع 
رســانی نفت و انرژی گزارش داده امســال پنج پروژه افزایش ظرفیت و 
کیفی سازی سوخت در پاالیشگاه های اصفهان، شیراز، الوان، آبادان و تبریز 
در دولت سیزدهم به بهره برداری رسیده یا به زودی به بهره برداری می رسد.

ناهمخوانی سوخت یورو 5 با فناوری خودروها ؛ پاشنه آشیل کاهش 
آلودگی هوا

پاییز امســال طرح ارتقای کیفی پاالیشــگاه اصفهان با ظرفیت تولید ۱۶ 
میلیون لیتر در روز نفت گاز )گازوییل( بــا کیفیت یورو پنج به بهره برداری 
رسید و وارد مدار تولید شد که هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده است ؛اما 
در حال حاضر روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین و ۱۹ میلیون لیتر گازوییل یورو 
پنج در شرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( اصفهان تولید می شود و با توجه 
به آلودگی هوای کالن شهر اصفهان از مهرماه امسال عرضه بنزین یور پنج با 

رنگ شاخص بنفش در جایگاه های سوخت آغاز شد.
ناهمخوانی کیفیت سوخت پاک تولیدی با فناوری خودروهای در حال تردد 
چه در شهر اصفهان و چه در سایر کالن شهرهای کشور پاشنه آشیل کاهش 

آلودگی هوا خواهد بود.

احتراق ناقص خودروها، عامل آلودگی هوا

نگاهی به آمار ۱۱۴ روز اخیر هوای اصفهان نشان می دهد به رغم آنکه از ماه 
مهر امســال بنزین یورو پنج در جایگاه های سوخت این کالن شهر عرضه 
شده؛ اما شمار روزهای آلوده نه تنها کاهش نداشته که تا ۲۴ دی ماه سهم 
اصفهان ۷۱ روز هوای ناسالم بوده و آالینده شاخص آن ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون اســت.بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی سبک و 
سنگین در کالن شهر اصفهان تردد می کنند که آلودگی اصلی این خودروها 
به دلیل فناوری پایین آنهاســت زیرا به رغم کیفیت مطلوب سوخت اما 

ذرات معلق حاصل از احتراق ناقص خودروها باعث آلودگی هوا می شود.
در این راستا دانشیار گروه مکانیک دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه نسبت 
قدرت به مصرف سوخت نشان دهنده کیفیت خودرو است، می گوید: در 
تمام خودروهای تولیدی نســبت قدرت به مصرف سوخت بسیار کمتر از 
مشابه اروپایی آنهاست و باید توجه داشت که ناهمخوانی سوخت و فناوری 

خودروها و استفاده نکردن از کاتالیست مناسب، آلودگی هوای شهرهای 
ایران را تشدید کرده است.هرچند آماری از شمار خودروهای کاربراتوری و 
انژکتوری در حال تردد در کالن شهر اصفهان موجود نیست؛ اما آنچه مسلم 
است بنزین یورو پنج با فناوری موتورســیکلت ها و خودروهای سواری 
کاربراتوری در حال تردد مانند پیکان و پراید همخوانی ندارد همانطور که 
استفاده از سوخت یورو چهار در سال های گذشته به دلیل وجود خودروهای 
فرسوده و ناهمخوانی ســوخت و فناوری خودروها باری از آلودگی هوای 

کالن شهرها کم نکرد.

استفاده یورو 5 وضعیت آلودگی هوا را بدتر از قبل نمی کند
اما حســین احمدی کیا، دانشــیار گروه مکانیک و دانشــگاه اصفهان 
با اشــاره به کاهش آالینده ها، بنزن و ترکیبات آروماتیک در ســوخت 
یورو پنج، تولید این نوع ســوخت را اقدامی مثبت ارزیابی می کند و به 
خبرنگار مهر می گوید: باید از تولید ســوخت پاک استقبال شود زیرا با 
وجود فناوری پایین برخی خودروها اســتفاده از این سوخت وضعیت 
را بدتر از قبل نمی کند و با ســوخت یور و۲ که ذرات معلق زیادی داشت 
بسیار تفاوت دارد و باید حمایت کرد به ویژه تولید گازوییل یورو پنج تاثیر 

خیلی خوبی دارد.
وی ادامه می دهد: خودروی قدیمی مانند پیکان اگر انژکتوری باشــد 
با این ســوخت مشــکل ندارد اما خودروهای کاربراتوری به مشکل بر 
می خورند اما باید توجه داشــت که تعداد این نوع خودروها روز به روز 
درحال کم شدن است و در کنار آن اگر اسقاط خودروهای فرسوده پیش 
برود موثــر خواهد بود و اینکــه فکر کنیم این ســوخت برای خودروی 

کاربراتوری وضعیت را بدتر می کند فعال اثبات نشده است.
دانشــیار گروه مکانیک و عضو گروه پژوهش آلودگی هوا پژوهشکده 
محیط زیســت دانشــگاه اصفهان خاطرنشــان می کند: میزان گوگرد 
سوخت یورو چهار ppm ۵۰ )قســمت در میلیون( اما در سوخت یورو 
پنج ppm ۱۰ و خیلی کم اســت در حالی که گوگرد آالینده ای اســت که 
در ســوخت بنزین و گازوییل مســتقیم وارد محیط می شود.همچنین 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان، تولید و تامین بنزین 
و گازواال یورو پنج را اتفاقی بزرگ و انقالبــی در کاهش آلودگی هوای 
کالن شهرها و از جمله اصفهان عنوان می کند و به خبرنگار مهر می گوید: 
بزرگ ترین انتقــاد ما به صنعت خودروســازی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ناهمخوانی فناوری تولید خودرو با استانداردهای روز دنیاست 
که این روند در کشور اتفاق نمی افتد و با وجود  اینکه خودروسازان تالش 
می کنند تاکنون به فناوری خودروها یورو چهار رســیده اند در حالی که 

جهان به سمت تولید خودروهای یورو پنج، هیبرید و برقی رفته است.

خودروهای فرسوده از مدار خارج شوند
احمدرضا الهیجان زاده ادامه می دهد: مســئله دوم خروج خودروهای 
فرسوده است که بزرگ ترین نقطه ضعف دولت ها و مجلس های گذشته 
بوده که نتوانستند ســاز و کاری برای خروج خودروهای فرسوده به وجود 
آورند و این یک معضل اساسی در موضوع آلودگی هوا شده که هم مصرف 
سوخت به اقتصاد مملکت زیان می رساند زیرا هر یکصد کیلومتر هشت 
تا ۱۰ لیتر مصرف سوخت هم آالیندگی به محیط می دهد که هیچ توجیهی 
پذیرفته نیست.وی خاطرنشان می کند: با توجه به اینکه در برنامه هفتم 
توســعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی های خیلی خوبی برای خروج 
خودروها و موتورسیکلت های فرسوده شده، امید است تا ماه های پیش رو 
که مجلس الیحه بودجــه و برنامه هفتم توســعه را تصویب می کند این 

طلسم شکسته و معضل خودروهای فرسوده اساسی حل شود.

گوگردزدایی بنزین و گازوییل در پاالیشــگاه بــرای هوای اصفهان 
آالیندگی ندارد

در همین راستا معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان در خصوص 
فرآیند تصفیه و گوگردزدایی بنزین و گازوییل در پاالیشگاه مستقر در این 
کالن شهر به خبرنگار مهر می گوید: پیش از بهره برداری این طرح، گازوییلی 
تولید می شد که هشت تا ۱۰ هزار ppm ) قسمت در میلیون( گوگرد داشت 
که هنگام سوختن در موتور خودرو، آالینده های SO۳ تری اکسید گوگرد، 
SO۲ دی اکســید گوگرد و گاز خطرناک H۲S هیدروژن سولفید در هوا 
منتشر می شد و در الیه های باالی هوای سرد قرار می گرفت که اگر بارانی 
می بارید وجود این آالینده ها ســبب ریزش باران های اسیدی و اسیدی 
شدن الیه های زمین می شد.وی می افزاید: اکنون سوخت دیزل با هشت 
تا ۱۰ هزار ppm گوگرد به واحد تصفیه یا شیرین سازی گازوییل پاالیشگاه 
منتقل و طی فرآیند هیدرو کراکینگ، هیدروژن به گوگرد اضافه می شود و 
هیدروژن در مجاورت کاتالیست، گوگردها گازوییل را جدا می کند و سوخت 
به دیزل بدون گوگرد تبدیل می شــود.معاون تولید شرکت پاالیش نفت 
اصفهان ادامه می دهد: هیدروژن ها گوگرد را جدا کرده و به گاز H۲S تبدیل 
 H۲s می شود که در کوره گوگرد سازی در مجاورت کاتالیست و بخار آب این

را به گوگرد جامد تبدبل می شود.

مدیرروابط عمومی و سخنگوی شــرکت گاز استان 
اصفهان گفت: با توجه به عبور خط سراسری انتقال گاز 
شمال کشور از اصفهان، بیشترین حجم و پرفشارترین 
گاز در این استان اســت بنابراین هیچ موقع با افت 
فشــار و قطعــی گاز مواجه نخواهیم شد.محســن 
اصغرزاده افزود: البته در این اســتان پهناور احتمال 
آســیب رســیدن به لوله های گاز و قطع موردی گاز 
مشــترکان به دلیل وقوع حوادث ناشــی از فعالیت 

دستگاه های خدمات رسان آب، برق و مخابرات وجود 
دارد.وی با بیان اینکه خط قرمز این شرکت، نشت گاز 
است، ادامه داد: احتمال قطع گاز مشترکان به دلیل 
نشت آن وجود دارد؛ اما تاکنون هیچگونه قطعی گاز 
به دلیل کمبود اتفاق نیفتاده است.مدیر روابط عمومی 
شرکت گاز اســتان اصفهان اظهار داشت: در صورت 
حدوث نشــت در خط گاز و بروز حادثه در نقطه ای از 
استان هیچ راهی جز قطع گاز مشترکان وجود ندارد 
و باید پس از رفع نشــتی گاز، خط گازدار شــود.وی 
اضافه کرد: نیروهای شرکت گاز به صورت شبانه روزی 
در حال فعالیت هســتند تا زمان قطعی گاز ناشی از 
حوادث را کاهش دهند.اصغرزاده خاطرنشان کرد:با 

توجه به شــرایط موجود برای شبکه گاز کشور و برای 
کمک به مصرف خانگی در استان های دیگر، قطع گاز 
شهرک های صنعتی استان اصفهان بر اساس برنامه 
زمان بندی اعالم شــده به آنها انجام خواهد شد.وی 
بیان کرد: البته واحدهای غذایــی و تولید دارو از این 
محدودیت ها مستثنا هستند؛ اما گاز تمام واحدهای 
تولید فوالد، آجر و شهرک های صنعتی طبق برنامه 
هماهنگ شده با استانداری قطع خواهد شد.مدیر 
روابط عمومی شرکت گاز اصفهان احتمال داد که اعمال 
محدودیت  در مصرف گاز در سطح کشور تا زمان تداوم 
برودت شدید هوا و برخی مسائل مربوط به شبکه گاز 

به ویژه در مناطق شمالی کشور ادامه داشته باشد.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز استان:

اصفهان با افت فشار و قطعی گاز مواجه نشده است

خبر روز

یک کارشناس بازار طال:

با عرضه ربع سکه در بورس حباب آن از بین می رود
یک کارشناس بازار طال گفت: با عرضه ربع ســکه در بورس، حباب آن در حال کاهش است و اگر 

این سیاست ادامه یابد، شاهد از بین رفتن این حباب نیز خواهیم بود. 
عباد محمدولی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره کاهش قیمت ربع سکه پس از عرضه در بورس، 
اظهار کرد: اگر عرضه هر کاالیی که تقاضا برای آن در بازار زیاد اســت به نحوی باشد که این تقاضا 
را تامین کند، قیمت ها افزایش نمی یابد. هرگاه عرضه به اندازه تقاضا نباشــد شــاهد حباب های 

بزرگ در سکه هستیم.
وی با بیان اینکه حباب ربع سکه رقم چشمگیری است، افزود: بارها گفته شده تقاضای بازار سکه 
بیشتر به سمت سکه های با وزن پایین است، چراکه مردم قدرت خرید سکه با وزن باال را ندارند.

این کارشناس طال گفت: اگر این نیاز تامین شود حباب ایجاد شــده نیز کمتر شده و در نهایت از 
بین می رود. با عرضه ربع سکه در بورس، حباب آن در حال کاهش است و اگر این سیاست ادامه 

یابد شاهد از بین رفتن این حباب که یک پول زائد تحمیل شده به مردم است نیز خواهیم بود.
محمدولی همچنین درخصــوص افزایش نرخ انس جهانی طال، تصریــح کرد: انس جهانی این 
روزها در پی تحوالت ارزی، دچار نوسانات افزایشی شد؛ عالوه بر این، تقاضاهای کاذب نیز منجربه 
افزایش قیمت طال شده است. افرادی که سرمایه های بال اســتفاده دارند در زمان هایی که روند 
قیمت ها صعودی می شــود به بازار ورود می کنند که همین موضوع منجر به تشــدید نوســانات 

افزایش خواهد شد.
 

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران:
اگر چاره نشود، شرایط سال آینده سخت تر است

مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران گفت: باید از هم اکنون برای متنوع سازی سبد سوخت، 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر، ســرمایه گذاری، مدیریت، افزایش تولید پایدار و بهینه سازی 
مصرف انرژی اقداماتی انجام شــود در غیر این صورت سال آینده شــرایط سخت تری را تجربه 
خواهیم کرد.حمید رضا عراقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای حل مشکل فعلی در صنعت 
گاز در کوتاه مدت چاره ای جز صرفه جویی نیست، اظهار کرد: برای درازمدت راهکارهای مختلفی 
وجود دارد، دولت باید تصمیمات جدی برای گاز بگیرد، سال آینده نیز شرایط بهتر از این نخواهد 
بود، در پارس جنوبی، مخازن پاالیشگاه ها و میادین باید وضعیت فعلی را از نظر حجم گاز تثبیت 

کنند که این مسئله نیازمند سرمایه گذاری، تکنولوژی و مدیریت است.
وی افزود: به جز این مسئله باید مخازن و میادین جدید اکتشاف شود که این موضوع نیز نیازمند 
ســرمایه گذاری و تکنولوژی اســت، از طرف دیگر باید جدی بحث بهینه سازی مصرف سوخت 
در تمام ابعاد اعم از صنایع، نیروگاه ها، خانگی و تجاری و قوانیــن موجود مورد توجه قرار بگیرد، 

همچنین به تنوع سازی سبد سوخت نیز توجه شود.
مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه زمانی گاز مایع داشتیم که به دلیل مخازن و 
میادین جدید از جمله پارس جنوبی به گاز طبیعی تبدیل شــد، ادامه داد: این برداشت اشتباه به 
وجود آمد که باتوجه به این حجم گازی که در ایران وجود دارد فقط باید گازرســانی صورت گیرد. 
عراقی با تاکید بر اینکه قوانینی که در ارتباط با بهینه سازی وجود داشت نیز چندان در گذشته مورد 
توجه قرار نگرفته است، گفت: سال ۱۳۹۹  شورای عالی انرژی دستورالعملی را ابالغ کرد که در آن 
به ناترازی گاز اشاره شده بود. وی اظهار کرد: پیشنهاد می کنم آن چیزی را که شورای عالی انرژی 
مصوب کرده مورد توجه قرار بگیرد، دبیرخانه فعالی زیرنظر  معاون رییس جمهور تشکیل شود و 
این مواردی که در ارتباط با انرژی مطرح است را پیگیری کند، عالوه بر این ما برای حل ناترازی گاز 
به چند موضوع باید توجه کنیم، موضوع اول بحث قوانین است که به نظرم به اندازه کافی در ایران 

قانون مدون شده؛ اما در ارتباط با اجرا اقدام کافی صورت نگرفته است.

اخبار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:کافه اقتصاد

سلیقه ای عمل کردن بانک ها به تولید اصفهان ضربه می زند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک ها در حال سنگ اندازی جلوی پای تولید به ویژه تولید کنندگان خرد در اصفهان هستند.سید ناصر موسوی الرگانی 
در گفت و گو خبرنگار بازار مبنی بر اینکه چرا بانک ها این روزها با تولید کنندگان خرد همکاری نکرده و این وضعیت احوال تولید در اصفهان را با مشکل روبه رو کرده 
است، اظهار کرد: ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم و نسبت به آن انتقاد داریم به این خاطر که بانک ها به جای همکاری کردن با تولید کنندگان جلوی پای آنها 
سنگ می اندازند و مانع تراشی می کنند.وی افزود: این مسئله باعث شده که به جای اینکه بانک ها کنار تولیدکنندگان باشند، رقیب آنها بشوند و به جای بانکداری 
به بنگاه داری روی آورده اند.موسوی الرگانی با انتقاد از اینکه وام های خرد با سودهای بسیار سنگین به تولید کنندگان پرداخت می شود و این خود مانع برخاستن 
تولید کننده می شود، اظهار داشت: متاسفانه برخی از بانک ها نیز سلیقه ای عمل کرده و با گرفتن وثیقه های سنگین به تولید اصفهان لطمه و ضربه وارد می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بروکراسی های سخت و مسائل این چنینی بانک باعث می شود که سرمایه گذاران رغبتی به تولید 
نداشته باشند و این امر تولید داخلی را زیر سوال خواهد برد.نماینده مردم فالورجان تاکید کرد: در این رابطه باید با مقررات زدایی و حذف تشریفات زائد اداری 

به سمت حمایت از تولید کنندگان برویم.

 یمنی ها در حال برشته 
کردن دانه های قهوه

در دره های سرســبز یمن، قهوه هنوز با 
روش های قدیمی برداشت می شود و از 
بهترین طعم ها در بین قهوه های جهان 
برخوردار اســت. قهوه بخشــی جدایی 
ناپذیــر از فرهنگ و ســبک زندگی در 
خاورمیانه و شــمال آفریقاست. بیش 
از ۵۰۰ سال پیش از شاخ آفریقا به یمن 
سفر کرد و از آن زمان تاکنون جایگاه خود 
را به عنوان یکی از مشهورترین قهوه ها در 

جهان حفظ کرده است.

وز عکس ر

 معاون بهبود تولیدات دامی 
جهاد کشاورزی استان:

ساالنه 71 تن گوشت قرمز 
در استان اصفهان تولید 

می شود
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: استان اصفهان ساالنه 
بالغ  بر ٧١ هزار تن گوشت قرمز تولید می کند 
که بر این اســاس به اندازه نیاز استان تولید 
گوشــت قرمز در اســتان وجود دارد.حسین 
ایراندوست اظهار کرد: استان اصفهان ساالنه 
بالغ بر ٧١ هزار تن گوشت قرمز تولید می کند که 
بر این اساس به اندازه نیاز استان تولید گوشت 
قرمز در اســتان وجود دارد ولی سهم گوشت 
گوساله استان، بیشتر از سهم گوشت گوسفند 
و بره بوده و به همین جهت در خصوص گوشت 

گوساله صادرکننده نیز هستیم.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان 
درخصوص گوشت گوسفند واردکننده است، 
عنوان کــرد: مردم اســتان توجــه باالیی به 
استفاده از گوشت گوسفند دارند و به همین 
دلیل ما نیز در طول سال همیشه گوسفند وارد 
می کنیم.ایراندوست بیان داشــت: در بهار و 
تابستان که عشایر در استان حضور داشته و با 
توجه به اینکه یکی از منابع تولید گوشت قرمز، 
عشایر هستند، میزان گوشــت مورد نیاز ما را 
در این فصول و در مناطــق ییالقی تامین و یا 
روستایی هایی در شهرستان های غرب استان 
در حوزه تامین گوشت قرمز فعالیت می کنند.

وی افزود: با ورود به فصل پاییز و زمســتان، 
مصرف گوشــت قرمز در کل کشــور و استان 
افزایش پیدا کرده و همچنیــن منابع تامین 
محدود می شــود چرا که عشــایر از اســتان 
کوچ کرده و دام های روســتایی نیز وارد دوره 
تولیدمثل می شوند، بنابراین  ما در این فصول 
دام ســبک را از اســتان های غرب و شمال 
غربی آورده و بدین صورت کمبود گوشــت را 
 جبران می کنیم.حســین ایراندوست اذعان

 کرد: در مــدت اخیر با توجه بــه بارندگی ها، 
جریــان واردات دام به اســتان کاهش پیدا 

کرده است.

عکس: فرارو
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ماجرایکشفدوسکهخاتونایرانیدرپشتسد»چمشیر«؛

تاریخی که زیرآب می رود

دو ســکه مســی آبش خاتون، از جمله شــاخص ترین آثار تاریخی 
شناسایی شده از سوی باستان شناسانی است که ۴۰ روز حوضه آبگیر 

سد چم شیر را کاوش کرده اند.
به گزارش ایســنا، ایــن ســکه ها از محوطه ۰۷۵ ســد چم شــیر به 
دست آمده اند، جایی در پای کوه »چم چرو« که با آبگیری سد چم شیر 
زیر آب خواهد رفت. ســکه ها به مســئوالن میراث فرهنگی اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد تحویل داده شده اند.
محوطه ۰۷۵ به سرپرستی علی سجادی کاوش شده که علی هژبری، 
باستان شناس  درباره آن توضیح داد: این محوطه در بررسی سال ۹۸ 
که توسط حسن عطایی انجام شد و قدمت آن به دوره میانه اسالمی 
تاریخ گذاری شــده که به نظرم این بررســی تقریبا درست است. در 
کاوش های علی سجادی نیز دو دوره معماری تاریخی در آن مشخص 
شد که یکی از این دوره ها، سلجوقی است و به نظر می رسد بنا در این 
دوره در زلزله ســال های  ۴۴۸ و ۴۷۸ هجری قمری به همراه بیشتر 
بناهای این منطقه تخریب شده است. پس از آن، یک استقرار موقت 
روی آثار باقی مانده شــکل گرفته که آثــاری از دوره اتابکان لر و دوره 

آبش خاتون از آن به دست آمده است.

این باستان شناس درباره کشف دو سکه مسی آبش خاتون در همین 
ســازه، گفت: این دو ســکه در دوره آبش خاتون از آخرین اتابکان لر 
ضرب شده که از استقرار دوم در دوره ایلخانی کشف شده، درحالی که 
استقرار اصلی دوره سلجوقی اســت، اما در زلزله تخریب شده است.  
در منابع تاریخی آمده است: آبش خاتون دختر اتابک سعدبن ابوبکر 
بن ســعد بن زنگی و ترکان خاتون٬ ملکه ایران در قرن هفتم قمری، 
تنها فرمانروای زن استان فارس بود که از سوی ایلخان مغول، اتابک 
فارس معرفی شده بود.هژبری درباره کاربری این بنا که به نظر برخی 
باستان شناسان آتشکده بوده، بیان کرد: هنوز مشخص نیست کاربری 
بنا دقیقا چیســت، ولی از جمله بناهای متفاوت در مقایســه با دیگر 
سازه های یافته شده در چم شیر است؛ در این سازه از مالت و روکش 
گچ استفاده شده است. در دوره سلجوقی، هسته اصلی بنا یک ایوان 
با اتاق پشتی و اصلی است که در اتاق اصلی دو ستون در گوشه های بنا 

قرار دارد و در هر طرف دو اتاق جانبی ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در همین بنا پس از دوره ایلخانی، استقرارهای موقتی 
شکل گرفته که آثاری همچون اجاق و تنور در کف آن پیدا شده است، 
برای تاریخ گذاری قطعی نیز یکســری مواد، همچون زغال و ســفال 

جمع آوری شده است که اگر پژوهشــکده باستان شناسی همکاری 
کند می توان تاریخ گذاری دقیق بنا را مشخص کرد.

این باستان شناس با اشاره به اختالف نظرهایی که درباره کاربری این 
بنا وجود دارد، گفت: آقای ســجادی از این ســازه به عنوان »مطبخ« 
اسم برده است. درباره کاربری آتشــکده که برخی مطرح کرده اند نیز 
باید گفت نقشه آتشــکده کامال متفاوت است. نقشــه این بنا خالف 
آنچه هست که ما از آتشــکده ها می شناسیم. البته شناخت ما عموما 
از آتشکده های دوره ساسانی اســت و این بنا به دوره سلجوقی تعلق 
دارد. در این دوره تاریخی زرتشتیان در تنگنا قرار داشتند و آتشکده ها 
درون گرا بودند، درحالی که معماری این سازه برون گراست. بنابراین 
نمی توان خیلی دقیق درباره کاربری آتشــکده در این بنا نظر داد، ولی 

مطالعات بعدی کمک می کند.
هژبری همچنین بیان کرد: این بنا با توجه به نوع مصالح ساختمانی 
به کار رفته در آن از جمله گچ، اهمیت بیشــتری داشته و به دلیل نوع 
معماری، به نســبت دیگر بناهای موجود در چم شــیر بیشــتر سالم 
مانده اســت که البته پس از آبگیری سد چم شــیر این سازه هم زیر 

آب خواهد رفت.

آغاز به کار رویداد بین المللی گردشگری سالمت
نمایشگاه بین المللی گردشگری سالمت ایران از ۱۸ بهمن در شهر تهران آغاز به  کار خواهد کرد.

دیاکو عباسی، دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت کشور گفت: امسال برای اولین بار یک سالن 
و بخش مجاز تحت عنوان رویداد گردشگری سالمت در شانزدهمین نمایشگاه تهران برگزاری می  
شود. رویداد گردشگری سالمت کمک خواهد کرد تا با معرفی ظرفیت های گردشگری سالمت ایران، 
تعامل با مراکز درمانی بیمارستان های داری Ipd و شــرکت ها و دفاتر گردشگری سالمت کشور، 
سالمتکده ها و متولیان طب سنتی و ایرانی بتوان آمیزه ای از اکوسیستم گردشگری سالمت کشور 
ارائه داد و با پوشش ویژه خبری نشست های تجاری ، پنل ها و کارگاه های تخصصی و اتفاقات این 

نمایشگاه، تصویری قدرتمند از این صنعت و اثرگذاران ایرانی اش ارائه شود.
وی افزود: این رویداد بین المللی که با همکاری و تعامل نزدیک وزارت گردشگری و وزارت بهداشت 
به عنوان دو عضو اصلی شورای راهبری گردشگری ســالمت و انجمن های تخصصی فعال در این 
بخش انجام می گیرد  و شرکت همای سرزمین پیشــگامان به عنوان مجری این بخش انتخاب 
خواهد شد، تالش دارد فعاالن و عالقه مندان این حوزه در ایران و دیگر نقاط جهان را در قالب برگزاری 

نمایشگاه و نشست ها و پنل های تخصصی به یکدیگر متصل کند.
دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت کشــور اظهار کرد: جلسه ای به همین منظور با حضور دکتر 
امیرخانی، معاون بین الملل ستاد وزارت بهداشت، خانم دکتر حسینی یکتا رییس اداره طب ایرانی 
وزارت بهداشت؛ دکتر ترجمان رییس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت دبیر انجمن خدمات 
بین الملل سالمت و رییس جامعه گردشگری سالمت و جمعی از مدیران مربوطه در وزارت بهداشت 

و درمان کشور برگزار شد.
 

فرماندار میامی:

ظرفیت های گردشگری 38 روستای میامی احصا شد
فرماندار میامی با بیان اینکه ظرفیت های گردشگری ۳۸ روستای شهرستان احصا شده است، گفت: 

بهره گیری از این روستاها برای ارتقای ماندگاری مسافران و زائران رضوی در برنامه وجود دارد.
علیرضا آشوری در نشستی با مدیرکل راه و شهرسازی شــرق استان سمنان به میزبانی دفتر خود 
ضمن بیان اینکه ۱۵۰ کیلومتر محورهای مواصالتی در شهرســتان میامی وجود دارد، تاکید کرد: به 
واسطه تردد ســاالنه میلیون ها زائر رضوی از میامی، افزایش ماندگاری مســافران و زائران در این 

شهرستان پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه درگیر کردن روستاها و استفاده از پتانســیل روستایی می تواند یکی از مهم ترین 
موضوعات در توسعه گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران باشــد، بیان کرد: ارائه محصوالت 
روستایی شهرستان و ایجاد زیرســاخت هایی برای افزایش ماندگاری مسافران در دستور کار قرار 
دارد.فرماندار میامی با بیان اینکه ۳۸ روستای شهرستان دارای پتانسیل فراوان گردشگری و صنایع 
دستی و … در زمینه ماندگاری مسافران است که اطالعات آن احصا شده، بیان کرد: می بایست هر 

روستا به یک برند تبدیل شود تا بتوانیم افزایش ماندگاری مسافران را داشته باشیم.
آشوری با بیان اینکه توقف مسافران و ماندگاری در میامی یکی از مهم ترین موضوعات در کاهش 
تصادفات جاده ای است، گفت: تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی می تواند نقش بسیار مهمی در 
توسعه شهرستان میامی داشته باشد.وی با بیان اینکه روستاهای در حاشیه جاده شهرستان میامی 
یک ظرفیت غنی گردشگری و اقتصادی هستند، گفت: در بحث اقامتگاه های بوم گردی می توانند 

این روستاها در توسعه گردشگری و اقتصادی شهرستان کمک حال باشند.
امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه ضمن بیان اینکه 
کاهش ســرعت و کنترل ســرعت در مســیر جاده اصلی ترانزیت میامی از بروز بسیاری حوادث 
جلوگیری خواهد کرد، گفت: کمبود دوربین کنترل سرعت در شرق استان یکی از موضوعاتی است 

که بارها تذکر داده شده است.

اخبار

ایندوسکهدردورهآبشخاتونازآخریناتابکانلر
ضربشدهکهازاستقراردومدردورهایلخانیکشف
شده،درحالیکهاستقراراصلیدورهسلجوقیاست،

امادرزلزلهتخریبشدهاست

مفاد آراء
10/121 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3268 مورخ 1401/09/22 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت خانم مليحه

 امير حاجلو به شناسنامه شماره 1270640704 کدملی 1270640704  صادره اصفهان 
فرزند عبداله در يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 89/51 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای حسين 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28

م الف: 1435249  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/122 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3086 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت آقای هادی 
مال کريمــی دســتجردی بــه شناســنامه شــماره 1545 کدملــی 1288958447  
صــادره اصفهــان فرزنــد صــادق در ششــدانگ يکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 
51  متــر مربــع مفــروزی از پــالک شــماره 449 فرعــی از 4348  اصلــی  واقع 
در اصفهــان بخــش 5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهــان مــع الواســطه و  به 
 موجب وکالت نامــه از طرف آقــای حســين آزادی رنانی )مالک رســمی( خريداری

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28

م الف: 1434976  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ

10/123 کارفرمــای محترم شــرکت ياران فربــد  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6960006290   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
داريوش ســليمانی بابادی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت 
و زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر ســاده( 
بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئيــن نامه اجرايی مشــاغل 

ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/09/17 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در 
گروه الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصميــم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441796 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/124 کارفرمــای محترم شــرکت برادران عطايــی با کد تاميــن اجتماعی کارگاه 
6960005595   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
داريوش ســليمانی بابادی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت 
و زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )برشکار قراضه( 
بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئيــن نامه اجرايی مشــاغل 
ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/09/17 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در 
گروه الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميــم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441795 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/125 کارفرمای محترم شرکت توکا نسوز  با کد تامين اجتماعی کارگاه 6960007873   
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای داريوش سليمانی بابادی  از 
کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشــاغل سخت و زيان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )برشکار( بر اساس رای کميته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور که در تاريخ 1401/09/17 برگزارگرديده، 
با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهــی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441792 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/126 کارفرمــای محترم شــرکت نويد احياگران  بــا کد تاميــن اجتماعی کارگاه 
6960007456   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
داريوش ســليمانی بابادی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت 
و زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر ســاده( 
بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئيــن نامه اجرايی مشــاغل 
ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/09/17 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در 
گروه الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصميــم مذکور از تاريــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری می 
باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان 
 آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441789 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/127 کارفرمای محترم شرکت بتن آرما  با کد تامين اجتماعی کارگاه 6960004292   
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای داريوش سليمانی بابادی  از 
کارکنان آن کارگاه در کميته بررسی مشــاغل سخت و زيان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )کارگر ســاده( بر اساس رای کميته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئين نامه اجرايی مشاغل ســخت و زيان آور که در تاريخ 1401/09/17 برگزار 

گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف سخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره است و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441786 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/128 کارفرمای محترم شــرکت رســول ماشــين  با کد تاميــن اجتماعی کارگاه 
6960007647   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
داريوش ســليمانی بابادی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت 
و زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )برشــکار درجه 
يک( بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل 
ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/09/17 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در 
گروه الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميــم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441783 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/129 کارفرمای محترم شــرکت نيــکان لنجان  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6960007727   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
داريوش ســليمانی بابادی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت 
و زيــان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده )برشــکار( 
بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئيــن نامه اجرايی مشــاغل 
ســخت و زيان آور که در تاريــخ 1401/09/17 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در 
گروه الف ســخت و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصميــم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و 
 زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1441777 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
فقدان سند مالکیت

10/130 شــماره نامــه: 140185602024011685- 1401/10/20 نظــر به اينکه 
ششــدانگ پالک  26  فرعی از 2703  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  به شــماره ثبت 
صفحه 87 دفتر 1140 امالک به شــماره ثبت 214018 و شماره چاپی سند دفترچه ای 
114960 بنام آقای امامقلی اسدی خشوئی سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد سپس 
مالک مذکور با ارائه درخواســت  1401/24033160 مورخ 1401/10/13 بانضمام دو 
برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 140102157220000479 
و رمز تصديق شــماره 327476  مورخ 1401/10/01 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  
273  اصفهان رسيده اســت مدعی است که ســند مالکيتش به علت جابجايی مفقود و 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت  خود را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1442297 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/131 شــماره نامه: 140185602024011712- 1401/10/20 نظر به اينکه سند 
مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی 4480/192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره 
چاپی 280681 و شماره دفتر الکترونيک امالک به شماره 139620302024007205 
به نام مهدی جهان آرا ســابقه ثبت و صدور ســند مالکيت داشــته و به موجب اسناد 
رهنــی 78871-1396/03/01 و 79943-1396/12/20 دفترخانــه 67 اصفهان در 
رهن بانک رفاه کارگران می باشــد  ســپس مالک با ارائه درخواســت وارده به شماره  
140133739 - 1401/10/17 بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن 
ذيل شماره يکتای 140102155723001209 و رمز تصديق 400606 و شماره ترتيب 
83384-  1401/10/14 به گواهی دفترخانه يک اصفهان رسيده است و مدعی است 
که ســند مالکيت به علت بی احتياطی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت  را 
نموده  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 1442387 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک

 جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

10/132 مشــخصات محکوم له : عليرضا صادقی درميانی به نشــانی شاپورآباد محله 
 درميان کوچه 2متــری محکوم عليه :  اميــر اکبری طاحونه فرزند مهدی  به نشــانی  
) مجهول المکان(، محکــوم به : به موجب رأی شــماره 140109390009010658 
به تاريخ 1401/08/01  حوزه قضائی به شــماره پرونده 0100315 حوزه شورای حل 
اختالف شعبه ســوم شهرســتان برخوار )حبيب آباد(محکوم عليهم محکوم هستند به: 
محکوميت خوانده به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم سند انتقال رسمی 
خودرو سواری پرايد مدل 1390 به شماره انتظامی 499د13 ايران 48 در حق خواهان، 
ضمنا هزينه اجرای حکم به عهده محکوم عليه ميباشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد ، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد  يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميســر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارايی خود را به قســمت اجرا 
تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد.  م الف: 1441328 دفتر شعبه سوم 

حقوقی  شورای حل اختالف مجتمع  شماره يک شهرستان برخوار

اعالم مفقودی 

کارت دانشــجویی متعلق بــه آقای علی اســماعیل 
زاده درچه به شــماره ملــی 1272657752 و شــماره 
دانشجویی 9540002 متعلق به موسسه آموزش عالی 
دانش پژوهان پیشــرو مفقود گردیده و فاقد هر گونه 
اعتباری می باشد از یابنده تقاضا می گردد کارت را به 

صندوق پستی به شماره 8174714483  ارسال نماید.
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معاون توسعه منابع آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد:

پرداخت بخشی از مطالبات سال گذشته معلمان 
خریدخدمات

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توســعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 
پرداخت بخشی از مطالبات سال گذشته معلمان خریدخدمات، گفت: این مبلغ بخشی از باقیمانده 
مطالبات سال تحصیلی گذشته است که باید تسویه شــود. به گزارش صاحب نیوز؛ سیدعلی مدینه 
درباره آخرین وضعیت پرداخت حقوق نیروهای خریدخدمات آموزشــی اظهارکرد: با پیگیری های 
انجام شده موفق شدیم برنامه پرداخت های این نیروها را به موسسان آغاز کنیم و حقوق این عزیزان 

تا چند روز آینده به حساب شان واریز خواهد شد. 
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل ادامه داد: این مبلغ بخشی از باقی مانده مطالبات 
سال تحصیلی گذشته است که باید تسویه شود و امســال نیز در وزارتخانه با دوستان به دنبال این 
هســتیم که به زودی بتوانیم اعتباری را اخذ کنیم و تقدیم معلمان گرامی خرید خدمات آموزشــی 
کنیم.مدینه خاطرنشان کرد: از صبر و بردباری این همکاران سپاسگزاریم و تمام تالش خود را به کار 

خواهیم بست تا زودتر مطالبات این گروه از معلمان را پرداخت کنیم.

برگزاری آزمون  پایان ترم ۶2 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد 
اسالمی اصفهان

مدیر آموزش دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
با ۲۶ واحد و مرکز دانشگاهی و حدود ۶۲ هزار دانشجو در حال برگزاری امتحانات نیم سال اول سال 
تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ اســت.مجید موالیی درباره برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اظهار 
کرد: دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با ۲۶ واحد و مرکز دانشگاهی و حدود ۶۲ هزار دانشجو در 
حال برگزاری امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ است.وی با اشاره به آغاز برگزاری 
امتحانات از شنبه  بیست وچهارم دی ماه افزود: این آزمون ها با تدابیر ویژه ای در زمینه مصرف انرژی 
در ساعات اعالم شــده به دانشــجو، در تمام مقاطع و ۱۴ هزار و ۳۰۰ عنوان درس در مقاطع کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می شود.مدیر آموزش دانشگاه های آزاد اسالمی استان 
اصفهان، بیشترین حجم امتحانات پایان ترم نیم سال اول تحصیلی را مربوط به واحد اصفهان دانست 
و گفت: تمام آزمون ها با توجه به تدابیر و تمهیدات اعالم شــده از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
استان به رؤسای واحد ها و مراکز در حال برگزاری اســت.او مهلت برگزاری امتحانات را تا سه شنبه 
ششم بهمن ماه اعالم کرد و خاطرنشان کرد: انتخاب واحد نیم سال تحصیلی آینده از چهارشنبه هشتم 
بهمن ماه آغاز می شود و تا سه شنبه  بیستم بهمن ماه ادامه خواهد داشت بنابراین به اساتید توصیه 

می شود نمرات را به موقع اعالم کنند تا خللی در انتخاب واحد دانشجویان ایجاد نشود.

اجرای سرشماری گونه های علف خوار شاخص پناهگاه حیات 
وحش موته

سرشماری جمعیت گونه های علف خوار شاخص پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته اجرا شد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان بیش از ۲۲ منطقه 
حفاظت شده وجود که ۱۲ منطقه با وسعت یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار به پارک ملی و پناهگاه ها و ۱۰ 
منطقه با وسعت ۵۰۰ هزار هکتار به مناطق شکار ممنوع اختصاص دارد.اکبری افزود: در این سرشماری 
برآورد جمعیت گونه های علف خوار شاخص منطقه پناهگاه حیات وحش موته شامل: کل و بز، قوچ 

و میش و آهو انجام و زیستگاه های منطقه پایش و بررسی شد.
پناهگاه حیات وحش موته، متمرکز ترین حیات وحش از نظر تنوع زیستی با وسعت ۲۰۴ هزار هکتار 

درشمال اصفهان قرار دارد.

بارش هایی که قرض چندین ساله این شهر را ادا نمی کند؛

اصفهان؛ »َاَبر بدهکار آبی« 

عضو هیئــت علمی گروه جغرافیــای طبیعی دانشــگاه اصفهان گفت: 
بارش های اخیر تاثیر چندانی در بهبود شــرایط حاضر استان ندارد زیرا 
اصفهان یک »َاَبر بدهکار منابع آبی« است.سیدابوالفضل مسعودیان، در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروز اصفهان حکم َاَبر بدهکاری را دارد 
که چند دهه از منابع آبی خود استقراض کرده و قرضش را هم پس نداده 
است.وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل که حاصل چند دهه غفلت و 
بی عملی است، هیچ راه حل فوری وجود ندارد و تنها راه ، مدیریت مصرف 
آب است.این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا بارش های دی امسال 
جایی برای امیدواری به بهبود شرایط آبی استان دارد یا خیر، تصریح کرد: 
بدهکاری که میلیاردها بدهی دارد با واریــز چند هزار تومان نمی تواند به 
پایان مشکالت مالی اش خوشبین باشد.وی با بیان اینکه در چند دهه 
گذشته تغییراتی در حوضه آبریز گاوخونی رخ داده که به مرور تعادل آبی 
آن را برهم زده است، اظهار داشت: یکی از این تغییرات افزایش جمعیت 
است به طوری که جمعیت استان اصفهان از ۲ میلیون در سال ۱۳۳۵ به 
پنج میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.مسعودیان با اشاره به اینکه 
این جمعیت نیاز به آب اضافی دارد، افزود: تغییر سبک زندگی نیز سبب 
شده اســت تا مصرف ســرانه یعنی مقدار آبی که یک فرد در شبانه روز 
مصرف می کند، افزایش یابد بنابراین اگرچه جمعیت ۲.۵ برابر شده اما 

نیاز آبی جمعیت بیش از این مقدار است.وی توضیح داد: طی چند دهه 
گذشته محل های تازه ای برای مصرف آب حوضه گاوخونی پیدا شده که 
صنایع مستقر در این حوضه از جمله آنهاست و این مصارف جدید فشار 

مضاعفی را بر منابع آبی منطقه وارد می کند.
این استاد اقلیم شــناس دانشگاه با اشــاره به اینکه مدیریت یکپارچه 
آب ازهم پاشــیده و جای آن را چالش های بین استانی فراگرفته است، 
خاطرنشــان کرد: دمای هوا طی چند دهه گذشــته در حوضه گاوخونی 

افزایش یافته و در نتیجه، نیاز آبی آن هم باالتر رفته است.
وی اضافه کرد: پوشش برفی حوضه گاوخونی که منبع اصلی آب آن است 
نیز در دهه های اخیر کاهش یافته است.مسعودیان ادامه داد: به دلیل 
اینکه منابع آب حوضه گاوخونی کفاف افزایش شدید مصرف را نمی دهد، 
به مرور زمان با برداشت بی رویه از ســفره های آب زیرزمینی، این منابع 
تهی و خود منشــأ خطر وحشــتناک تری مثل فرونشست زمین شده 
است که موجودیت مراکز شــهری از جمله اصفهان را تهدید می کند.وی 
همچنین در باره بارش برف و افزایش برودت هوا در روزهای اخیر گفت: 
این مورد غیرعادی نیست و در سال های گذشته حتی سرمای شدیدتر هم 
داشته ایم.به گزارش ایرنا، حوضه آبریز گاوخونی زیرمجموعه حوضه آبریز 
فالت مرکزی است و رود اصلی آن زاینده رود است هرچند در سال های 

اخیر، آورد حوضه  زاینده رود به دالیل مختلف از جمله خشکسالی کاهش 
زیادی داشته است.۸۷.۳ درصد از حوضه گاوخونی در استان اصفهان، 
۴.۹ درصد در چهارمحال و بختیاری، ۴.۶ درصد در استان فارس و ۳.۲ 
در استان یزد واقع شده است.هفته گذشته با ورود سامانه ناپایدار جوی 
به کشور، بارش ها در بسیاری از مناطق اصفهان به صورت برف رخ داد و 
شهرها و روستاهای زیادی در این استان سفیدپوش شدند.زاینده رود به 
طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران در 
دهه های اخیر به یک رودخانه با جریان دوره ای، تبدیل و در پایین دست 
با خشکی مواجه شده است.اکنون ۷۹ درصد از مساحت استان اصفهان 
درگیر خشکسالی و تنها ۲۱ درصد از آن واجد شــرایط نرمال تا ترسالی 
اســت.کمبود بارش ها در مناطق سرشــاخه های زاینده رود نیز به طور 
محسوس احساس می شود به گونه ای که کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ها 
در این مناطق سبب کمبود منابع آبی سطحی و زیرسطحی شده است.بر 
اساس آمار و ارقام و تحلیل ها، شدت خشکسالی فعلی از حیث شدت در 
۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده به طوری  که ۸۰ درصد از مناطق استان اصفهان 

درگیر خشکسالی بلندمدت است.
ذخیره تمام سدهای مخزنی استان اصفهان از جمله زاینده رود، خمیران 

و کوچری نیز حدود ۵۳ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش دارد.

اخبار جامعه

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
با پیگیری دو ماهه ۲ قالده گرگ و ۵ قالده شــغال در 
منطقه ناژوان اصفهان، زنده گیری و در محیط زیست 
طبیعی رها شــدند.منصور شیشــه فروش با اشاره به 
عملیات زنده گیری گرگ های ناژوان اظهار کرد: اخیرا 
گزارشــی آمد که چند قالده گرگ در ناژوان دیده شده 
که بالفاصله عوامل شــهرداری و مدیریــت ناژوان و 
آتش نشــانی با محوریت محیط زیســت بازدید فنی 
از این منطقــه را انجام دادند و دوربین هــای ناژوان را 

بررسی و پایش های بســیاری انجام شد.وی افزود: 
با پیگیری دو ماهه توانســتند ۲ قالده گرگ و ۵ قالده 
شغال را در منطقه ناژوان زنده گیری و در محیط زیست 
طبیعی رها کنند.شیشه فروش با بیان اینکه حیوانات 
از مسیر خشــک رودخانه زاینده رود به محیط شهری 
نزدیک می شوند، گفت: پارک ناژوان وسعت بسیاری 
دارد و در این مدت بسیار تالش شد تا این حیوانات را 
زنده گیری کنند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان ادامــه داد: گزارش هایــی از حمالت گرگ به 
گوسفندان در نطنز و اردستان داشتیم و محیط زیست 
مکلف شد که اقدام کند، اکیپ ها به صورت متناوب در 
پارک ناژوان و کوه صفه گشت می زنند و به شهرداری 
اعالم کرده ایم به محض مشاهده حیوانات وحشی به 

محیط زیست اعالم کنند.وی با تاکید بر اینکه به علت 
تداوم شرایط خشکسالی و کم آبی در استان و کمبود 
مواد غذایی در عرصه محیط زیست حیوانات به سمت 
شهر ها حرکت می کنند، خاطرنشان کرد: همه مساحت 
استان تحت تاثیر خشکسالی است و تاالب گاوخونی 
خشک شده و آبی در آن نیست به همین دلیل حیوانات 
به شهر ها نزدیک می شوند.شیشه فروش با بیان اینکه با 
خشکسالی و کم آبی تنوع گیاهی و جانوری دچار تهدید 
می شود، بیان کرد: خشکسالی، کم آبی و خشک شدن 
رودخانه زاینده رود تبعات مســتقیم و غیرمستقیمی 
دارد که یکی از اثرات آن در عرصه محیط زیست است که 
گونه های گیاهی و جانوری تحت تاثیر قرار می گیرد و 

اکوسیستم منطقه به هم می ریزد.

 زنده گیری 7 قالده گرگ و شغال در پارک جنگلی
 ناژوان اصفهان

»ِارنان«؛ قلعه ای 
خشتی در دل کویر

روزگاری نــه چنــدان دور، اغلــب 
ساکنان ارنان زرتشتی بوده اند و اصال 
نام روســتا که قدمت آن بر اســاس 
سنگ نگاره های موجود، به بیش از 
۱۰ هزار سال پیش می رسد، برگرفته 
از نام یکــی از دختران بــزرگ زاده 
زرتشت بوده است. ارنان، روستایی 
در دهســتان ارنان بخش مرکزی 

شهرستان مهریز استان یزد است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
ایجاد بیش از 21 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از ایجاد بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد 
خبر داد.کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با تاکید بر اینکه ایجاد اشــتغال پایدار برای محرومان 
موجب حفظ عزت نفس خانواده ها می شود، اظهار کرد: طی ماهه ســال جاری با ایجاد ۲۱ هزار و ۷۳۲ 

فرصت شغلی، بستر مناسبی برای درآمد پایدار مددجویان تحت حمایت فراهم شده است.
وی با بیان اینکه کمیتــه امداد به عنوان یــک اورژانس اجتماعی با توانمندســازی مددجویان در یک 
دوره زمانی مشــخص به تدریج به خودکفایی آن ها کمک می کند، افزود: سال جاری با هدایت شغلی 
کارشناسان حوزه اشتغال ۱۰ هزار و ۴۴۰ نفر و از طریق معرفی مراکز کاریابی، ۴۱۲۶ مددجو مشغول به 
کار شدند.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به همکاری راهبران شغلی برای ایجاد مشاغل و 
راهنمایی مددجویان، تصریح کرد: امسال از طریق طرح های راهبری، ۷۱۶۶ مددجو، روش صحیح کسب 
درآمد و مدیریت شغلی را آموزش دیده و وارد بازار کار شده اند.وی، نسل جوان و شناسایی استعدادهای 
شغلی و هدایت آن ها در مسیر صحیح را از اولویت های اشتغال جامعه هدف دانست و خاطرنشان کرد: 
با مهارت آموزی فرزندان، توجه به زنجیره ها و اتصال مشاغل خرد به مشاغل بزرگ، شاهد راه اندازی و 

توسعه مشاغل پردرآمد برای اقشار ضعیف خواهیم بود.

توقیف کاالهای قاچاق 10 میلیاردریالی در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف و جمع آوری انواع کاالهای 
خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهر اصفهان خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی گفت: ماموران 
اداره مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز پلیس امنیــت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در ادامه 
برنامه های کنترلی و نظارتی خود از دپوی بخاری های گازی قاچاق در زیر زمین یک منزل مطلع و بالفاصله 
موضوع را در دســتور کار قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی بــا مرجع قضایی از این منزل 
بازرسی کردند که در نتیجه ۴۲ دستگاه بخاری گازی که همگی بدون اسناد و مدارک معتبر گمرکی بوده و 
به صورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از کشف ۳۷۵ دستگاه ماشین اصالح صورت، اتومو و بند انداز فاقد اسناد و مدارک معتبرگمرکی 
از یک فروشگاه و کشف دو دستگاه ماشین ظرفشویی، یک دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۵۵۰ عدد 

کنترل تلویزیون قاچاق در بازرسی از ماموران این پلیس یک باربری خبر داد.

مراقب کالهبرداران کالس های مجازی باشید، برای تخلیه 
حساب تان در کمین اند

 رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات)فتا( فرماندهی انتظامی اصفهان به شهروندان هشدار داد تا 
در زمان ثبت نام فرزندان خود در کالس های خصوصی برخط)آنالین(، مراقب باشند تا در دام کالهبرداران 
اینترنتی نیفتند.به گزارش ایرنا، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی افزود: با توجه به آلودگی هوا و تمهیدات 
دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی و تعطیلی مدارس، والدین نگران ُافت تحصیلی فرزندان خود و 
در نتیجه جبران عقب ماندگی درسی آنها از طریق ثبت نام در کالس های خصوصی هستند.وی خاطرنشان 
کرد: بخشــی از تبلیغات کالس های آنالین خصوصی، از سوی مجرمان سایبری با هدف سوءاستفاده  
مالی و اخاذی از شهروندان است.رییس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: در زمان ثبت نام در کالس های 
تخصصی آنالین، کالهبرداران از کاربران می خواهد تا مبالغ ناچیزی را به عنوان پیش ثبت نام واریز کنند، 
سپس با هدایت آنان به صفحات و درگاه های جعلی، اطالعات بانکی متقاضیان را سرقت و حساب شان 
را خالی می کنند.این مقام انتظامی تصریح کرد: جمع آوری اطالعات شــخصی و هویتی از دیگر موارد 
مجرمانه ای است که به دنبال آن شاهد اخاذی از خانواده ها یا دانش آموزان هستیم.سرهنگ مرتضوی به 
خانواده ها توصیه کرد تا عالوه بر استفاده از روش های دیگر مانند کتاب ها و سی دی های آموزشی، برای 
تقویت سطح تحصیلی فرزندان خود از موسسات معتبر و شناخته شده، خدمات آنالین مطالبه کنند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

7هزار  فضای شهری در 
اصفهان آماده پذیرایی از 
مسافران نوروزی 1402

کل  اداره  پشــتیبانی  و  رفــاه  رییــس 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان گفت: تعداد 
هفت هزار فضا و ۵۰۰ مدرســه در ســطح شهر 
اصفهان، آماده پذیرایی از مســافران فرهنگی 
نوروز ۱۴۰۲ اســت.مهدی منتجب در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، با اشــاره بــه آمادگی مدارس 
اصفهان برای استقبال از مسافران نوروزی، اظهار 
کرد: سایر مناطق استان برنامه ریزی مناسب به 
منظور تخصیص فضا را انجام دهند و بر فرآیند 
مصرف حامل های انرژی نظارت شود.وی درباره 
فعالیت بیمــه دانا از ســال ۱۴۰۱ در قالب بیمه 
تکمیلی، افزود: این بیمه با فرازونشــیب هایی 
درحال حاضر توانسته مســیری را فراهم سازد 
تا همــکاران فرهنگی بتوانند از بســتر بیمه ای 
مناسبی استفاده کنند.رییس رفاه و پشتیبانی 
اداره کل آموزش وپــرورش اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه بســیاری از دستگاه ها در استان 
تحت نظر بیمه داناســت، تصریح کــرد: وزارت 
آموزش وپرورش ما را مکلف کرده تا فعالیت های 
بیمه ای در قالب بیمه دانا باشد؛ بنابراین مناطق و 
نواحی باید در این زمینه اقدام کنند.وی گفت: به 
دنبال آن هستیم تا در استان اصفهان به صورت 
آزمایشی مسیری را برای بیمه تکمیلی همکاران 
بازنشسته به وجود بیاوریم، نقاط ضعف و قوت 
این طرح را در جلسات متعدد بررسی کردیم و 
امیدواریم به عنوان استان پیشتاز برای همکاران 
بازنشسته قدمی برداریم.منتجب با بیان اینکه 
۶۷ درصد پوشــش های بیمــه ای در مجموعه 
آموزش و پرورش سطح کشور توسط بیمه دانا 
انجام می شود، اظهار کرد: استان اصفهان پیشتاز 
برنامه ریزی در زمینه فعالیت های بیمه تکمیلی 
است و در این مسیر به صورت ویژه تالش کرده 
است.وی افزود: ۱۴ بیمارستان و مرکز درمانی 
در استان اصفهان مانند بیمارستان های الزهرا، 
عســگریه، امام موســی کاظــم )ع(، چمران، 
مهرگان، ســعدی، مهرگان، ســعدی، ســینا، 
خانواده، شهید آیت ا... صدوقی و امام حسین 
)ع( فعالیت های خود را مســتقیم با پوشش 

بیمه ای دانا انجام می دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پی آغاز فعالیت سامانه جدید بارشی ،به گروه های امداد زمستانی در این استان اعالم آماده باش داد.منصور شیشه 
فروش  افزود: گروه های امداد زمستانی درمناطق شهری روستایی ومحورهای جاده ای استان همزمان با پیش بینی بارش برف و باران  تا اوایل روزچهارشنبه)امروز( 
باید با تجهیزات کامل آماده انجام عملیات راهداری زمستانی در راه ها به منظور پیشگیری از بروز اختالل در تردد ایمن و روان درمحورهای ارتباطی استان باشند.وی اظهار 
داشت: با توجه به جنوبی بودن سامانه جوی، الزم است که گروه های امدادی شهرداری ها، راهداری، پلیس راه، راهور، هالل احمر، اورژانس، برق.گاز ، آب و فاضالب 
نسبت به ارائه خدمات امدادرسانی، برف روبی، بازگشایی محورها و معابر.امدادرسانی دراستان آماده باشند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: فعالیت 
این سامانه موجب بارش برف و مه آلودگی در شهرستان های سمیرم،شهرضا، دهاقان، مبارکه، جرقویه، ورزنه، هرند، نایین و لنجان و تا حدودی مناطق مرکزی از جمله 
کالن شهر اصفهان خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: با استقرار توده هوای سرد و سنگین و مرطوب و ایجاد مه شدید میدان دید کاهش می یابد.شیشه فروش همچنین 
بر کسب اطالع از تلفن۱۴۱ مدیریت راه ها قبل از انجام سفرها، رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم گرمایشی و حفاظت مخازن و شبکه های آب واحدهای دام و طیور 

و گلخانه ها در برابر کاهش دما تاکید کرد.وی یادآور شد: به علت استقرار توده هوای سرد، شاخص آلودگی هوا در اصفهان افزایش یافت .

گروه های امداد زمستانی در استان اصفهان در حالت آماده باش قرار گرفتند

به دلیل اینکه منابع آب حوضه گاوخونی کفاف افزایش 
شدید مصرف را نمی دهد، به مرور زمان با برداشت 
بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، این منابع تهی و 
خود منشأ خطر وحشتناک تری مثل فرونشست زمین 
شده است که موجودیت مراکز شهری از جمله اصفهان را 

تهدید می کند



هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان معتقد است که آنها در پایان لیگ می توانند در بین سه تیم اول قرار بگیرند.سیدمهدی حسینی درباره عملکرد مس رفسنجان 
در چند بازی گذشته اظهار داشت: خدا را شکر که در پنج بازی گذشته سه برد به دست آوردیم و مقابل ملوان و استقالل که به تساوی رسیدیم مستحق برد بودیم و 
باید این  بازی ها را هم با گرفتن سه امتیاز به اتمام می رساندیم.وی ادامه داد: ما در نیم فصل اول از لحاظ گلزنی با بدشانسی مواجه شدیم، ولی حسن بزرگ مس 
رفسنجان این بود که خیلی کم گل خورد و حاال در رده پنجم قرار داریم.حسینی همچنین تصریح کرد: این درست است که تیم های اول تا چهارم جدول از لحاظ 
بازیکن، امکانات و خیلی از فاکتورهای دیگر شــرایط خوبی دارند، ولی ما اگر با بدشانسی و اشتباهات داوری مواجه نمی شدیم، بدون شک در رده دوم یا سوم 
جدول قرار داشتیم. تیم ما از لحاظ فنی کیفیت خوبی دارد و فکر می کنم می توانیم در پایان لیگ در بین سه تیم برتر جدول قرار بگیریم.هافبک تیم فوتبال مس 
رفسنجان درباره بازی با نساجی در هفته شانزدهم لیگ برتر هم گفت: بازی ســختی در پیش داریم، ولی به چیزی جز گرفتن سه امتیاز فکر نمی کنیم و باید از 
امتیاز میزبانی بهره ببریم.حسینی در پاسخ به این سوال که »کدام تیم شانس اول قهرمانی است؟«، اظهار داشت: به نظر من سپاهان و پرسپولیس شانس های 

اول قهرمانی هستند و از بین این دو تیم یک تیم قهرمان خواهد شد.

سپاهان و پرسپولیس، شانس  اول قهرمانی هستند
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زکی پور: مورایس من را دید، کی روش نه؛

دلیل انتخاب سپاهان به جای پرسپولیس!
ورزش سه:میالد زکی پور در شرایطی سپاهان را برای بازی در این فصل انتخاب کرد که این تیم امید 
نورافکن را به عنوان مدافع چپ در اختیار داشت ولی عملکرد خرید جدید طالیی پوشان طوری بود 

که نورافکن یک خط جلوتر رفت تا او به عنوان مدافع چپ بازی کند و موثر ظاهر شود.
زکی پور در دیدار هفته سوم لیگ برتر مقابل گل گهر سیرجان نخستین حضورش در ترکیب سپاهان 
در این فصل را تجربه کرد و در همان بازی برابر تیم سابق خود درخشان ظاهر شد و هر دو گل تیم 
اصفهانی را به ثمر رساند تا بیش از پیش مورد توجه ژوزه مورایس قرار بگیرد و جای خود را در این 

تیم پیدا کند.
پایان یک نیم فصل موفق در ســپاهان که او را تبدیــل به یکی از برتریــن مدافعان چپ دور رفت 
لیگ برتر کرد و البته نتایج درخشــان و بازی های چشم نواز این تیم با ژوزه مورایس، بهانه ای شد 

گفت وگویی با میالد زکی پور داشته باشیم که در ادامه می خوانید:
 فکر نمی کنی اینکه در پایان نیم فصل 5 امتیاز با پرسپولیس اختالف دارید، کارتان را برای رسیدن 

به قهرمانی سخت می کند؟
قهرمانی نه فقط برای ما، حتی برای خود پرســپولیس که االن پنج امتیاز بیشــتر دارد هم سخت 
است. ۱۵ مسابقه دیگر مانده و هزار اتفاق در فوتبال می افتد. بارها دیدیم اختالف امتیازی بیشتر 
از این هم جبران شده و گرفتن جای پرسپولیس هم دور از دسترس نیست و مطمئن باشید تیم 
سپاهان آنقدر شخصیت و توانایی دارد که بتواند این اختالف را جبران کند و امید قهرمانی داشته 

باشد. ضمن اینکه نباید از تیم ما توقع زیادی داشت.
 چرا نباید توقع داشت؟ سپاهان امسال هزینه خوبی کرده و ســرمربی و کادر فنی سرشناسی 

دارد...
فقط ســپاهان هزینه خوبی نکرده و به نظرم هر سال فقط اسم این باشــگاه بد در می رود، وگرنه 
فوتبالی ها می دانند حداقل سه، چهار تیم بیشتر از ما هزینه کرده اند و همان ها برای این نیم فصل 
رقم های عجیب و غریبی پیشــنهاد می دهند. برخی باشــگاه ها همین االن برای رضایت گرفتن 
بازیکنان که ملی پوش نیســتند، ۱۵ میلیارد پرداخت می کنند، در صورتی کــه چنین کارهایی در 

سپاهان نمی شود، اما در کل حرف من جدا از مسائل مالی است!
 حرف شما چیست؟

هواداران سپاهان همیشه قهرمانی می خواهند و حق هم دارند چنین توقعی داشته باشند، اما پس 
از اینکه سپاهان در چند سال اخیر نتوانســت جام بگیرد، امسال تغییر و تحویل زیادی در باشگاه 
رخ داد و یک سرمربی با دانش اروپایی و کادر فنی کاربلد آمدند و بازیکنان زیادی هم جذب شدند 
که این تغییر و تحوالت، نیاز به زمان دارد تا یک تیم را به قهرمانی برساند. نباید در همین اول فصل 
توقع داشت سپاهان قهرمان شود؛ هرچند تماشاگران تیم و مردم اصفهان مطمئن باشند تک تک 

بازیکنان سپاهان فقط چشم به قهرمانی دارند و تالش می کنند بهترین نتایج را بگیرند.
 پس یعنی نتایج سپاهان تا اینجا رضایت بخش بوده؟

قطعا همینطور است. هیچ کس نمی تواند بگوید سپاهان امسال نتیجه بدی گرفته است. ما شروع 
خوبی در جام حذفی داشتیم و در لیگ برتر هم شک نکنید یک تیم گردن کلفت و مدعی خواهیم 
بود. بازیکنان توانمندی در تیم ما هستند و باالتر از همه، آقای ساکت و مدیریت باشگاه و کارخانه 
پشتیبان ما بوده اند و کامال ساختار حرفه ای برای تیم فراهم کرده اند که این شرایط به موفقیت تیم 

کمک می کند و همه امیدواریم به بهترین نتایج برسیم.
 خودتان را شایسته قهرمانی می دانید؟

سپاهان همیشه خودش را شایسته قهرمانی می داند؛ به ویژه امسال که یک تیم عالی دور هم جمع 
شدند، اما همانطور که گفتم این تیم یک مقدار نیاز به زمان هم داشت و همین شرایط موجب شد 
در برخی مسابقات امتیاز از دست بدهد. هرچند االن به هماهنگی خیلی باالیی رسیدیم و بازی به 

بازی بهتر شدیم و برای قهرمانی می جنگیم.

نامه عجیب مهدی تاج به ۱۶ مدیرعامل؛

VAR فدراسیون در نقش معامله گر

    رییس فدراســیون فوتبال در نامه ای به مدیران عامل ۱۶ 
باشگاه لیگ برتری ضمن معرفی شرکت خارجی VAR و 
نماینده این شرکت در ایران، از باشگاه ها خواسته است نسبت به تامین 
 )VAR( اعتبار این تکنولوژی اقدام کنند!بحث ورود کمک داور ویدئویی
به فوتبال ایران در سال های اخیر یکی از سوژه های مهم داوری به ویژه 
برای لیگ برتر بوده ؛ اما فدراسیون فوتبال با رؤسای مختلف خود در این 
چند سال، نتوانســت این پروژه مهم را اجرایی کند.این موضوع حتی 
هشدارهای فیفا را نسبت به احتمال حذف داوران ایران از مسابقات بین 
المللی به دلیل عدم آشنایی و کار با VAR را به دنبال داشت؛ آن هم در 
شرایطی که این تکنولوژی در کشورهای مختلف جهان و آسیا راه اندازی 
شده و مورد استفاده قرار گرفته است.این امر در برنامه های انتخاباتی 
رؤسای فدراســیون در دو دوره اخیر یعنی زمان شهاب الدین عزیزی 
خادم و مهدی تاج هم پررنگ بود. تالش و اقدامات عزیزی خادم برای 
استفاده از VAR بی نتیجه ماند و به او اتهاماتی علیه امنیت ملی از این 
طریق زده شــد؛ اتهاماتی که البته عزیزی خــادم در آخرین مصاحبه 

تلویزیونی خود مدعی شد در دادگاه از آنها تبرئه شده است.

نامه تاج به باشگاه های لیگ برتر و معرفی شرکت خارجی
حاال و با بازگشــت دوباره مهدی تاج به فدراسیون، اقدامات راه اندازی 
VAR به شــکل دیگری جلو رفته اســت. پیگیری های خبرنگار مهر 
نشان می دهد تاج در نامه ای به ۱۶ تن از مدیران عامل باشگاه های لیگ 
برتر ضمن معرفی یک شرکت خارجی و نماینده آن در داخل کشور، از 
باشگاه ها خواسته است تا نســبت به انجام فرآیند راه اندازی VAR و 

تدارک بودجه الزم، اقدام کنند.
در نامه مهدی تاج که در تاریخ ۱۸ دی ماه تنظیم شــده، آمده اســت: 
»یکی از برنامه ها در جهت استانداردســازی و رشــد و توسعه فوتبال 
الزام به تجهیز ورزشــگاه های لیگ برتری به کمــک داور ویدئویی به 
عنوان یک پروژه ملی در دستور کار قرار دارد که عدم اجرای آن موجب 
خسارات جبران ناپذیری به فوتبال کشور در سطح بین المللی خواهد 
شــد.بنابراین ضمن معرفی شــرکت »چشــم انداز ارتباط« به عنوان 
نماینده شــرکت EVS که مورد تایید فیفا نیز  هست به عنوان مجری 
فروش و نصب و راه اندازی پروژه VAR ضمن پیگیری مستمر جهت 
انجام فرآیند مربوطــه و تخصص اعتبار الزم نســبت به اجرای هرچه 

سریع تر این پروژه اقدامات عاجل صورت پذیرد.«

شرکت EVS چیست؟
شرکت EVS یکی از شرکت های معروف و شناخته شده در زمینه تولید 
تجهیزات الکترونیکی پخش و انتقال تصویر است که در سال ۱۹۹۴ در 
کشور بلژیک تاسیس شده است.این شرکت بعد از جدی شدن بحث 
کمک داور ویدئویی در فوتبال، فعالیت خود را در این بخش آغاز کرد و 
توانســت تاییدیه های الزم را از فیفا دریافت کند. گفته می شود پروژه 
VAR در کشورهایی چون اسپانیا، دانمارک، لهستان، مصر و… از سوی 

این شرکت پشتیبانی می شود.

ابهامات عقد قرارداد با شرکت بلژیکی
 EVS فدراسیون فوتبال هنوز مشخص نکرده است که قرارداد با شرکت
به چه شکلی است و مفاد این قرارداد شامل چه مواردی می شود. مهم تر 
از همه اینکه همکاری با این شــرکت، چه مقدار هزینه برای باشگاه ها 
و فوتبال ایران به دنبال خواهد داشــت. پیگیری های خبرنگار مهر هم 
نشان می دهد فهرســت قیمت ارائه شده به فدراســیون فاقد لیست 
قیمت تجهیزات رادیویی، نرم افزارهای تخصصی و قیمت و مشخصات 
خدمات آموزش و اجرای سیستم VAR  است.عالوه بر ابهاماتی درباره 
فعالیت های سیاسی این شرکت و بحث تحریم ها و گرفتن مجوزهای 
الزم، گفته می شــود در جلســه مناقصه انتخاب VAR پاکت ســایر 

شرکت ها به جز EVS باز نشده است.

افشاریان: EVS مورد تایید نهادهای نظارتی است
در حالی که نامه مهدی تاج برای معرفی شــرکت EVS به باشــگاه ها 
 مربوط بــه هفته هــای اخیر اســت؛ اما خــداداد افشــاریان رییس 
 کمیته داوران در شــهریورماه امســال نام این شــرکت را رســانه ای
  کرده بــود. افشــاریان در مصاحبه ای تاکیــد کرده بود کــه همکاری
  با این شــرکت مشــکل و مانع قانونی و امنیتــی ندارد.رییس کمیته

  داوران در بخشــی از مصاحبه اش گفته بود: »شــاید اوایل ســخت 
باشد چون باید آزمون و خطا داشته باشیم؛ اما تالش می کنیم که آنچه 

شایسته است اتفاق بیفتد و جشن تولد VAR را در کشور بگیریم. نام 
این شرکت EVS اســت و مورد تایید صداوسیما و مجموعه نهادهای 

نظارتی کشور است«.

 EVS قبل از عقد قرارداد به فیفا معرفی شد؟
 یکی دیگر از مسائلی که نیازمند شفاف سازی است، نحوه و زمان عقد 
قرارداد با شرکت بلژیکی است. پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد 
فدراسیون فوتبال پیش از آنکه با این شــرکت قرارداد امضا کند، آن را 
به عنوان نماینده VAR ایران به فدراسیون جهانی فوتبال معرفی کرده 
آن هم در شرایطی که تضامین و تعهدات الزم از EVS گرفته نشده است.
 همانطور که در نامه مهدی تاج به باشــگاه ها ذکر شــده بود، شــرکت
 »چشم انداز ارتباط« نماینده EVS در ایران معرفی شده است. چشم 
 انداز ارتباط شــرکتی اســت که دفتر آن در تهران بوده و در پروژه های 
 کالن و بــزرگ ایــران حضور داشــته اســت.نگاهی به ســایت این
 شرکت حکایت از همکاری در پروژه هایی چون فوالد مبارکه سپاهان، 
فوالد خوزســتان، مخابرات تهران، راه آهن و… در بخش های مختلف 
از جمله نصب دوربین های مداربســته، نصب و راه اندازی پورت های 
اینترنتی و… دارد. فدراسیون باید در این زمینه هم شفاف سازی کند 
که این شرکت چطور و بر اساس کدام معیارها به عنوان نماینده شرکت 

EVS معرفی شده است.

خبر روز

در انتظار واکنش اصفهانی ها؛

»فرهاد مجیدی« به دنبال مهاجم سپاهان
یک رسانه اماراتی اعالم کرد فرهاد مجیدی، سرمربی تیم اتحاد کلبا به دنبال جذب مهاجم تیم سپاهان 
است.وب سایت خبری UAEkic که اخبار و گزارش های فوتبال و نقل و انتقاالت لیگ امارات را پوشش 
می دهد، در خبری مدعی شد باشگاه اتحاد کلبا به دنبال جذب شهریار مغانلو، مهاجم تیم سپاهان اصفهان 
است.فرهاد مجیدی، ســرمربی فعلی تیم اتحاد کلبا پس از کنار گذاشتن »مالپا« از این تیم، به دنبال 
جذب یک مهاجم جدید و تقویت خط حمله اتحاد است.پیش از این نشریه الخلیج امارات اعالم کرده 

بود مجیدی یک مهاجم از ایران و یک مهاجم آفریقایی را مدنظر قرار داده است.
 

خطر تکرار یک اشتباه شوم برای مهاجم پرسپولیس
مهاجم مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس همچنان برای شناسایی آســیب دیدگی خود زیر نظر پزشک 
سرخ پوشان تمرین می کند.علیرضا خدادادی، بازیکن رده امید پرسپولیس که در رقابت های زیر ۲۳ سال 
فوتبال باشگاهی کشور عنوان آقای گلی را دارد پس از حضور چند دقیقه ای در جریان بازی بزرگساالن 
پرسپولیس و گل گهر سیرجان دچار آسیب دیدگی شد.مهاجم جوان پرسپولیس پس از آزمایش های 
اولیه با تشخیص پارگی ربات صلیبی زانوی پایش روبه رو شــد؛ اما تکرار آزمایش های او نظر متفاوت 
پزشکان را به همراه داشت تا مشغول فیزیوتراپی شود.خدادادی در حالی فعال پای خود را به تیغ جراحان 
نمی سپارد که اتفاقی مشابه در فصل گذشته برای عیسی آل کثیر رخ داد که او نیز در ابتدا از این امر سر باز 
زد اما پس از شش ماه چاره ای جز عمل جراحی نداشت تا از لیست بازیکنان پرسپولیس در نیم فصل اول 
کنار گذاشته شود. حاال خدادادی با تکرار تجربه تلخ آل کثیر روبه رو است؛ اما او و کادر پزشکی پرسپولیس 

باید هر چه زودتر درباره آسیب دیدگی تصمیم گیری کنند تا اشتباه آل کثیر تکرار نشود.
 

دروازه بان ملی پوش ماندنی است؛

تکذیب شایعه عجیب در مورد »بیرانوند«
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران پیشــنهادی از تیم های لیگ برتری دریافت نکرده اســت.به گزارش 
خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران نقش ویژه ای در صدرنشینی پرسپولیس 
در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر ایران داشــت.ثبت ۱۰ کلین شیت از ۱۵ حضور سبب شد تا 
پرسپولیس تنها ۶ گل خورده باشد تا دروازه بان تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ نمره قبولی بگیرد.

درخشش بیرانوند در چارچوب دروازه پرسپولیس باعث شایعاتی درباره جدایی این بازیکن در زمستان 
شد؛ اما او با پرسپولیس تا پایان فصل آینده قرارداد دارد و هرگونه پیشنهادی باید به طور رسمی در اختیار 
مدیران باشگاه قرار بگیرد که تاکنون چنین موضوعی از سوی هیچ یک از باشگاه ها مطرح نشده است.

شایعه پیشنهاد ۱۰۰ میلیارد تومانی به بیرانوند در حالی مطرح شده است که باشگاه پرسپولیس برچسب 
غیر قابل فروش را روی بازیکنان ملی پوش خود زده است و حاضر نیست هیچ یک از آنها را در زمستان 

از دست بدهد.
 

با رضایت از عملکرد »خمز«؛

تراکتور برای حفظ مربی اسپانیایی دست به کار شد
باشگاه تراکتور به »پاکو خمز« سرمربی اسپانیایی خود پیشنهاد تمدید سه ساله قراردادش را ارائه داده 
است.باوجود جدایی قربان بردیف از تیم تراکتور و حضور پاکو خمز سرمربی اسپانیایی در این باشگاه، 
هواداران تراکتور نسبت به نتایج و نمایش تیم خود در چند دیدار گذشته امیدوارتر شده اند.خمز در چهار 
بازی با تراکتور در لیگ برتر صاحب دو برد برابر پیکان و استقالل، یک تساوی با مس و یک شکست مقابل 
نساجی شد. این تیم در جام حذفی هم برابر استقالل عملکرد قابل توجهی داشت؛ اما در وقت های اضافه 

و با دو ضربه پنالتی مغلوب حریف آبی پوش شد.

مستطیل سبز

شبهه برانگیز مثل مصوبات اخیر؛

انتخاب دبیر  برای سازماِن 
بدون رییس فوتسال

اتفاقاتی که در ســازمان لیگ فوتسال در حال 
رخ دادن اســت گویای این واقعیت است که 
ریاست پنهانی در این ســازمان شکل گرفته و 
فدراسیون فوتبال هم بنای شفاف سازی درباره 
آن را ندارد.روز یکشنبه گذشــته بود که هیئت 
رییسه سازمان لیگ فوتسال با حضور مهدی 
تاج، رییس فدراسیون فوتبال و احسان اصولی 
رییس کمیته فوتســال تشــکیل جلسه داد.
اتفاق و مصوبه عجیب این نشســت، انتصاب 
احســان کامیانی به عنوان دبیر سازمان لیگ 
فوتسال بود. این سازمان پس از برکناری آرش 
جابری طی چند ماه گذشته بدون رییس اداره 
شده است.مهدی تاج به عنوان رییس مجمع 
فوتسال تاکنون رییس این سازمان را معرفی 
نکرده و بر اساس گزارش ها، محمدرضا غفاری 
به عنوان نایب رییس هیئت رییســه سازمان 
لیگ اداره امور را در اختیار داشته است.باوجود 
گذشت چند روز از انتخاب کامیانی، مشخص 
نیست چرا برای ســازمانی که هنوز رییس آن 
انتخاب و معرفی نشده، اقدام به انتصاب دبیر 
شــده اســت.عالوه بر این، حضور کامیانی در 
این پست مهم و حساس، باتوجه به همزمانی 
فعالیت او در هیئت فوتبال استان تهران کمی 
عجیب به نظر می رسد. کامیانی در حال حاضر و 
با استناد به سایت هیئت فوتبال تهران، به عنوان 
مسئول واحد مسابقات در این بخش مشغول 
به کار است. حبیب ا... شیرازی، رییس هیئت 
تهران هم در یک برنامه تلویزیونی نام کامیانی 
را به زبان آورد.صرف نظر از انتخاب سوال برانگیز 
کامیانی باتوجه به عملکرد ضعیف او برای شروع 
مسابقات لیگ دسته اول فوتسال و تعویق در 
دریافت ورودی چند تیم، حضور همزمان او در 
پست دبیری ســازمان لیگ فوتسال و هیئت 
فوتبال تهــران می تواند شــائبه برانگیز بوده و 
در آینده اعتــراض تیم های لیــگ برتر، لیگ 
دسته اول و حتی لیگ دســته دوم را به خاطر 
تعارض منافع در پی داشته باشد.از این گذشته 
نمی تــوان از فعالیت های احســان اصولی در 

سازمان لیگ فوتسال هم چشم پوشید.

گفت و گو

وز عکس ر

حاشیه های نیمه نهایی 
جام خلیج فارس

تیم ملی فوتبال عراق با شکست تیم 
ملی قطر به فینال جام خلیج فارس 
راه یافت. تیم های ملی فوتبال عراق 
و قطر در مرحله نیمه نهایی بیست و 
پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام 
خلیج فــارس در در ورزشــگاه بین 
المللی بصره به مصاف هم رفتند که 
عراقی ها با شکست ۲ بر یک قطر به 

فینال راه یافتند. 

ادیتور روزنامه قطری اســتاد دوحه در گفت وگوی 
اختصاصی با ورزش سه، از توافق کارلوس کی روش 
و فدراســیون فوتبال قطر پرده برمی دارد.به گزارش 
ورزش سه، سه هفته پس از انتشار خبری مبنی بر 
توافق نهایی کارلوس کی روش و فدراسیون فوتبال 
قطر و درحالی که روزنامه های قطری ادعا می کردند 
قرارداد بین این دو طرف، بالفاصله رســمی و اعالم 
خواهد شــد، با گذشت مدت زمان نســبتا طوالنی، 
این اتفاق رخ نداده است.این موضوع ممکن است 
دالیل مختلفی داشته باشد که یکی از آنها به مسئله 
کامنت های منفی بی سابقه پای اولین خبر منتشره 
در این زمینه در توییتر اســتاد دوحــه برمی گردد که 
ظاهرا هواداران فوتبال در قطر، چندان با این انتخاب 

موافق نبودنــد؛ اگرچه کی روش مدتــی نزدیک به 
دو هفته در قطر به ســر می برد و مذاکرات خود را با 
فدراســیون فوتبال این کشــور تا حد زیادی نهایی 
کرده اســت.درحالی که رو زنامه های قطری بعد از 
یکی-دو روز نوشتن درباره این ماجرا، سکوتی کامل 
در این باره کرده اند، با ادیتور روزنامه اســتاد دوحه، 
عبدالعزیز، صحبت کردیم. او روزنامه نگاری باسابقه 
و اهل مصر است که سال هاست در تحریریه استاد 
دوحه می نویســد.عبدالعزیز در این بــاره می گوید: 
»موضوع کی روش در حد شایعه نیست و همان طور 
که روزنامه های قطری، از جمله نشریه ما، در این باره 
خبررسانی کردند، این توافق هنوز رسمی نیست و شما 
تا پایان بازی های جام خلیج فارس، اظهار نظری از 

سوی مقامات قطری در این باره نخواهید شنید. به 
نظر من یک هفته پــس از پایان جام خلیج فارس، 
این مسئله نهایی خواهد شد و به اطالع عموم خواهد 
رســید.«او در ادامه می گوید: »کــی روش در اینجا 
حضور داشت و قراردادی بین او و فدراسیون فوتبال 
قطر منعقد شده و من از حواشی دیگری که احتماال 
در این زمینه اتفاق افتاده باشد، خبر خاصی ندارم . با 
این حال، همان طور که گفتم فوتبال قطر منتظر است 

تا نام او را به عنوان سرمربی اعالم کند.«

ادیتور روزنامه استاد دوحه:

حضور »کی روش« در قطر شایعه نیست، قطعی است
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در منطقه ۱۰ شهرداری انجام شد؛

رسیدگی به 42 پرونده در دهمین جلسه کمیته نظارتی 
شورای شهر اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از برگزاری دهمین جلســه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با حضور سه نفر از اعضا و رسیدگی به ۴۲ پرونده درخواست های مردمی در منطقه خبر داد.
به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار کرد: دهمین جلســه از کمیته نظارتی شــورای اسالمی شهر 
در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با حضور سه عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان شامل »ابوالفضل 

قربانی«، »سیدامیر سامع« و »مجید نادراالصلی« برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه به ۴۲ پرونده از درخواست های مردمی شامل درخواست مساعدت در 
حوزه شهرسازی ، امالک و خدمات شهری، همچنین دو پرونده مربوط به شرکت های دانش بنیان 
رسیدگی شد.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر 
اصفهان به منظور رسیدگی به درخواست های مردم به صورت ماهانه در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
تشکیل می شود و شهروندان می توانند برای ارائه درخواست های خود در کمیته نظارتی در سایت 
www.shoramgn.isfahan.ir ثبت نام کنند.وی افزود: در دهمین جلسه کمیته نظارتی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان از دو نخبه قرآنی و ورزشی منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان تجلیل شد.مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تجلیل از نخبگان فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی را یکی از برنامه های 
مهم این شهرداری دانســت و گفت: تجلیل از نخبگان، موجب انگیزه و گام برداشتن موثر نخبگان 
در پیشرفت و رســیدن به اهداف شان است، براین اساس شــهرداری منطقه ۱۰ تالش دارد در حد 
توان خود از این نخبگان تجلیل کند و موجب دلگرمی آنها شــود.به گزارش ایمنا، در این جلسه از 
»فاطمه زهرا مالکی« حافظ کل قرآن و »محمدمهدی مقدسی« دارنده مقام دوم مسابقات رزمی 

کشوری با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:
اجرای الیه اساس تثبیت شده با سیمان برای زیرسازی 

خیابان گل ها
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از اجرای الیه روسازی اساس تثبیت شده با سیمان 
برای نخستین  بار در اصفهان در پروژه خیابان ســازی خیابان گل ها واقع در منطقه چهار شهرداری 
خبر داد.امیرعباس رحمتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اجرای الیه اساس تثبیت شده 
با سیمان برای زیرسازی پروژه گل ها اظهار کرد: اجرای الیه روسازی اساس تثبیت شده با سیمان 
دارای مزایایی از جمله ضخامت کمتر الیه و استحکام بیشتر به خصوص صرفه اقتصادی آن است.

وی افزود: اجرای این الیه توسط فینیشرهای ســازمان عمران شهرداری به صورت آزمایشی برای 
نخستین بار در اصفهان در پروژه خیابان سازی خیابان گل ها واقع در منطقه چهار شهرداری اصفهان 
انجام گرفت.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: مبلغ پیمان پروژه خیابان سازی 
گل ها، ۲۲۴ میلیارد ریال است و جهت دسترسی بلوار رضوان به میدان ولی عصر )عج( در شهرداری 
منطقه چهار شهرداری درحال انجام اســت.وی با اشاره به شیب طولی مناسب خیابان گل ها برای 
دفع آب های سطحی، گفت: با توجه به اینکه طول مســیر این خیابان ۱۱۰۰ متر است، شیب طولی 
مناسبی برای دفع آب های سطحی در نظر گرفته شده است.رحمتی در خصوص دیگر ویژگی های 
پروژه خیابان سازی گل ها ادامه داد: این پروژه شامل شش هزار مترمربع پیاده روسازی و ۱۲ کیلومتر 
جدول و کانیو است که ۱۶ هزار تن مصالح زیرســازی، چهار هزار تن بتن و شش هزار تن آسفالت 

در آن مورد استفاده قرار می گیرد که تمام این مصالح توسط سازمان عمران تهیه و تولید می شود.
وی ادامه داد: در طرفین خیابان گل ها مســیر ویژه دوچرخه سواری با حاشیه امن ایجاد می شود، 
همچنین در کنار آن فضای سبز سه متری برای زیبایی مسیر پروژه و در مجاورت منازل مسکونی 

پیاده رویی با عرض ۲.۵ متر لحاظ شده است.

با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و شرکت گاز؛

اصفهان یک گام به سمت تحقق مدیریت همگرای شهری برداشت

شهردار اصفهان گفت: در راستای تحقق مدیریت همگرای شهری و به منظور 
بهره گیری از توانمندی  ظرفیت های موجود، تفاهم نامه همکاری فی مابین 
شهرداری اصفهان و شرکت گاز اســتان به امضا رسید.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، علی قاســم زاده در جلســه امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری 
اصفهان و شرکت گاز استان، اظهار کرد: شــهرداری اصفهان و شرکت گاز 
فصول مشترک خاصه در حفاری، انشعابات و افزایش ایمنی در شهر داند 
که شایسته اســت با تعامالت و ارتباطات قوی تر صورت گیرد.وی با بیان 
اینکه به اقتضای زمان همکاری های مشترک فی مابین شهرداری اصفهان 
و شرکت گاز استان که یک امر ضروری است، ادامه داد: قرار بر این است 
که شهرداری و شرکت گاز استان در کنار یکدیگر مجموعه اقداماتی را انجام 
دهند که کالن شهر اصفهان را از لحاظ توزیع گاز، حفظ امنیت مصرف گاز در 

شهر و مصرف بهینه به عنوان یک شهر الگو در سطح کشور معرفی کند.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: در این راســتا به منظور توسعه همکاری و 
بهره گیری از توانمنــدی ظرفیت های موجود تفاهم نامــه همکاری بین 
شهرداری اصفهان و شرکت گاز استان به امضا رسید که شامل همکاری های 
مشترک آموزشی، پژوهشــی، فرهنگی و اجرایی در زمینه مصرف بهینه 
و ایمنی گاز طبیعی، ارائه خدمات مطلوب و بهینه ســازی سیســتم های 
احتراق در موتورخانه های شــهرداری اصفهان اســت.وی تاکید کرد: این 

مجموعه اقدامات، تدابیر و امضای تفاهم نامه های مشترک بین ارگانی در 
قالب تحقق مدیریت همگرای شهری تعریف و تبیین می شود.قاسم زاده 
خاطرنشــان کرد: برنامه ریــزی در خصوص آموزش و فرهنگ ســازی 
روش های مصرف بهینه و ایمنی گاز در ساختمان ها، مراکز فرهنگی و تمام 
نهادهای تحت امر، معرفی نماینده انــرژی واجد صالحیت در خصوص 
مصرف بهینه و ایمنی انرژی به شرکت گاز استان، اجرای فرایند بهینه سازی 
موتورخانه ها بر اساس نیازسنجی اعالم ده توسط شرکت گاز استان، ایجاد 
فضای آموزشی مناسب جهت برگزاری جلسات آموزشی از جمله تعهدات 
شهرداری اصفهان در این تفاهم نامه است.ی اظهار کرد: انتشار پیام های 
هفتگی مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی تهیه شــده توســط شرکت گاز 
استان در اتوماسیون های اداری شهرداری و استفاده از ظرفیت های کمیته 
شــهروندی در ترویج توســعه مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی در سطح 
شهر از دیگر اقداماتی است که شهرداری اصفهان در قالب این تفاهم نامه 

انجام می دهد.

لزوم تقویت تعامالت بین ارگانی
اصغر کشاورزراد، معاون عمران شهری شهردار اصفهان در این نشست اظهار 
کرد: در اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر به صورت مستمر نیازمند 

تعامل و همکاری نزدیک با شرکت گاز اســتان اصفهان هستیم،بنابراین 
همواره این همکاری با تاکید بر حسن اجرای کار بوده است.وی با بیان اینکه 
هر ساعت توقف یا تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر می تواند 
مدیریت شهری را با مشــکالت و چالش های متعددی از لحاظ ترافیکی 
و یا نارضایتی مردم مواجه کند، گفــت: افزایش تعامالت و همکاری های 
مشترک بین ارگانی باعث کاهش زمان توقف پروژه ها می شود که در نهایت 
افزایش رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان افزود: در بین شرکت های خدمات شهری، شرکت 
گاز استان از جمله شــرکت های منظم و دقیقی هســتند که نقشه تمام 
لوله گذاری ها و شبکه توزیع آنها در سطح شهر مشخص و دقیق بوده است 
و این امر مانع از بروز مشکالت در اجرای پروژه های عمرانی می شود. وی با 
اشاره به تقاضای شرکت گاز استان در امر تسهیل در صدور مجوزات حفاری 
به منظور نشت یابی گاز از سوی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این راستا 
برنامه ریزی دقیق تری خواهیم داشت.کشــاورزراد با بیان اینکه در سال 
جاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه آسفالت معابر شهری شده است، 
گفت: به رغم این هزینه سنگین، همچنان شهروندان اصفهانی از وضعیت 
معابر ناراضی هســتند که از مهمترین دالیل آن می توان به فرونشســت 
قســمت های حفاری و تراشه ریزی آسفالتی اشــاره کرد که شرکت های 

خدماتی پس از آسفالت معابر شهرداری انجام می دهند.
وی تاکید کرد: تعامل و همکاری فی مابین، مانع از چنین حفاری هایی در 
معابر شده است و موجب افزایش رضایت شهروندان همچنین ممانعت از 

هدررفت هزینه های بیت المال خواهد شد.

از هر ایده ای در مصرف بهینه گاز استقبال می کنیم

مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در این نشست با بیان 
اینکه نقطه تماس شهرداری اصفهان با شرکت گاز استان، اداره بهینه سازی 
است، اظهار کرد: بر اســاس تعامل و همکاری مشترک با این اداره موفق 
شده ایم اســتاندارد الزم را برای همه موتورخانه های شهرداری به صورت 
صددرصدی دریافت کنیم، بر این اساس سال گذشته بر اساس اقدامات 
صورت گرفته، شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در شهرداری اصفهان 

بودیم که در این زمینه حائز رتبه برتر نیز شدیم.
وی ادامه داد: در حــال حاضر نیز آمادگی همکاری دوجانبه را با شــرکت 
گاز اســتان در زمینه مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی در سطوح مختلف 
شهرداری داریم، بنابراین از مدل یا هر ایده ای در زمینه بهینه سازی ایمنی 
مصرف گاز طبیعی و کاهش مصرف برای ساختمان های شهرداری اصفهان 

استقبال می کنیم. 

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به لزوم 
اجرای قوانین بهینه سازی در ساختمان ها، شورای 
ششم برای پیاده سازی الزامات در ساختمان های 
شهر پیشنهادهایی را مطرح کرده است.سیدرسول 
میرباقری در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار کرد: 
اجرای کامل راهکارهــای ارائه شــده در مبحث ۱۹ 
مقررات ملــی ســاختمان در خصــوص قوانین و 
دســتورالعمل های صرفه جویــی در مصرف انرژی 
در ساختمان است و شــامل ضوابط طرح، محاسبه 

و اجــرای عایــق کاری حرارتــی پوســته خارجی، 
سیستم های تاسیســات گرمایی، سرمایی، تهویه، 
تهویه مطبــوع، تامین آب گرم مصرفــی و الزامات 
طراحی سیســتم روشــنایی در ساختمان هاست 
که می تواند تا حدود ۵۰ درصــد در مصرف انرژی در 
ساختمان ها صرفه جویی کند.وی با اشاره به اجرای 
ساخت وسازها مطابق با این طرح در اصفهان افزود: 
مباحث بیســت ودوگانه مقررات ملی ساختمان به 
عنوان کتاب قانون و سند باالدستی جایگاه ویژه ای 
دارد، بنابراین  الزام رعایت تمام مفاد این قوانین در 
دستور کار تمام دستگاه های اجرایی قرار گرفته است. 
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک مرجع تخصصی 
در حوزه اجرا و نظارت مهندسان می تواند نقش خوبی 
را در این موضوع ایفا کند.رییس کمیسیون عمران، 

معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: درزبندی درها و پنجره ها، اســتفاده از 
پرده های ضخیم، بستن دریچه های کولر و در صورت 
امکان پوشاندن آن با اســتفاده از نایلون یا قطعات 
پیش ســاخته موجود در فروشــگاه ها، استفاده از 
ورق های عایق حرارتی دارای پوشش منعکس کننده 
بین دیوار خارجی و رادیاتور و اســتفاده از پوشــش 
مناسب در فصول سرد در داخل ساختمان از جمله 
راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از اتالف انرژی 
است.وی ادامه داد: الزام به رعایت مفاد این قوانین به 
طراحی نقشه های معماری با جزییات کمک بسزایی 
می کند، همچنین آموزش شهروندان، متخصصان و 
پیمانکاران نیز جهت عایق کردن و صرفه جویی انرژی 

بسیار اثرگذار است.

 پیشنهادهای شورای ششم اصفهان برای صرفه جویی
 در مصرف انرژی

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری مطرح کرد:
پویا نبودن بخش کاریکاتور در مطبوعات کشور

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان با بیان اینکه کاریکاتور یک  رشته هنری نقادانه است و به محیط پیرامون با 
دید نقد نگاه می کند، گفت: امروزه مطبوعات کشورمان و استان اصفهان بخش کاریکاتور فعال و پویایی 
ندارند، هر چند هنرمندان کاریکاتور نیز به ویژه در چند ماه اخیر کم کار شده اند.پیام پورفالح  اظهار کرد: 
به تازگی شماری از هنرمندان، برنامه و کمپینی با عنوان »آدم و هوا ۳« با محوریت شهرداری اصفهان 
برگــزار کرده اند کــه از فعالیت های خانه 
کاریکاتور نبود؛ اما فعالیت خوبی در این 
بخش محسوب می شود.وی افزود: در 
این رویداد کاریکاتورهایی که پیش از این 
برای شهرداری تولید شده بود و تعدادی 
کاریکاتور که با همــکاری خانه کاریکاتور 
تهیه شد به نمایش درآمد. همچنین قرار 
شد این آثار در ایســتگاه های اتوبوس، 
بی آرتی و مترو نصب و برای عموم پخش 
شــود.مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری 
اصفهان اظهار کرد: این آثار با نگاه ها و از زوایای مختلف به مسئله مهم آلودگی هوا پرداخته است که 
بخش ها و عناصری همچون نیروگاه ها، مازوت سوزی، صنایع و خودروها را در بر می گیرد و آثار در دل 
خود هشدارهایی دارد که در آن ها جمالت، کاریکلماتور، واژگان طنز و نقد به کار رفته است.وی تصریح 
کرد: این فعالیت ها مربوط به شهرداری اصفهان و آثاری است که هنرمندان و خود من به عنوان مدیر 
هنری روی آن کار کرده ایم.پورفالح در رابطه با این موضوع که امســال از ســوی خانه کاریکاتور برای 
آلودگی هوا کاری انجام نشد، افزود: این خانه از واحدهای حوزه هنری است و رسالت حوزه هنری با 

سایر نهادها و سازمان های دولتی مثل شهرداری متفاوت و متمایز است.
وی تاکید کرد: آلودگی هوا یا محیط زیست هر چند موضوعات بسیار مهمی است؛ اما در اولویت های 
کاری حوزه هنری قرار نمی گیرد، مگر اینکه به شکل تعاملی و مشارکتی در این بخش کار شود.مدیر 
خانه کاریکاتور اصفهان با بیان اینکه کاریکاتور یک رشــته هنری نقادانه است و به محیط پیرامون با 
دید نقد نگاه می کند، اضافه کرد: امروزه مطبوعات کشورمان و استان اصفهان بخش کاریکاتور فعال و 
پویایی ندارند، هر چند هنرمندان کاریکاتور نیز به ویژه در چند ماه اخیر کم کار شده اند.وی تصریح کرد: 
متاسفانه طی یک ســال اخیر در اصفهان فعالیت تولیدی چندانی در عرصه کاریکاتور شاهد نبودیم، 
چون کار تولیدی به انســجام، بودجه و برنامه مدون نیاز دارد.کاریکاتور باید به همه مســائل و موارد 
بپردازد و آن ها را هنرمندانه نقد کند. فالح با اشاره به فعالیت حدود هزار کاریکاتوریست در اصفهان، 
افزود: کاریکاتوریستی که در اینجا مدنظر ماست و از آن صحبت می کنیم، ژورنالیستی و مطبوعاتی 
است؛ اما کاریکاتوریست های غیرژورنالیســتی به تعدادمحدودتری داریم که فعالیت می کنند.وی 
گفت: کاریکاتوریست های غیرژورنالیستی در جشنواره های ملی و بین المللی حضور می یابند، دست 
آنها بازتر است و فعالیت بیشتری دارند؛ اما کاریکاتوریست های رسمی مطبوعاتی به دلیل وابستگی 
به رسانه ها و شبکه های اجتماعی محدودیت ها و چهارچوب هایی دارند که متفاوت از آن گروه است.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان اظهار کرد: فیلتر شــدن شبکه های اجتماعی فراگیر در این 
مدت باعث دیده نشدن آثار شده و اگر هنرمندی اثری داشته باشد، نمی تواند آن را در سطح گسترده 
عرضه و ارائه کند.وی تاکید کرد: شمار زیادی از هنرمندان اصفهان در سال های گذشته حضور فعالی 
در جشنواره ها و رویدادهای بین المللی و ملی داشتند. مهشید قدرتی پور، منصوره دهقانی، مجتبی 
حیدرپناه، مهنــاز یزدانی، نگین نقیه، محمدعلی خوشــکام و ده ها هنرمند دیگری که این ســال ها 
جوایزی کســب کرده اند از همین گروه موفق هســتند.پورفالح گفت: جوایز برترین ها به همراه نام 
کاریکاتوریســت ها در کانال تلگرام خانه کاریکاتور قید شده که شامل شمار زیادی از هنرمندان فعال 

در این عرصه هنری و نقادانه است.

با مسئولان

دیدگاه

برگزاری نخستین جشنواره 
رسانه ای وصال

خبر روز

رییس اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان از برگزاری 
نخستین جشنواره فیلم نامه نویسی، داستانک 

و سناریونویسی وصال خبر داد.
مهدی پایون، در گفت وگو با ایسنا ضمن اعالم 
این خبر گفت: این جشنواره به منظور حمایت از 
تولیدات رسانه ای و هنری و با مشارکت جهاد 
دانشگاهی، مجمع فیلم سازان انقالب اسالمی 
و انجمن سینمای جوان اصفهان برگزار می  شود.

وی ادامه داد: اداره فضای مجازی، هنر و رسانه 
دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان به منظور 
تولید متن فاخر برای تهیه موشن  گرافی و فیلم 
کوتاه، شناســایی ظرفیت  هــای موجود برای 
تولید متن های رســانه ای و ارائه آموزش هایی 
در این زمینه به عالقه مندان مستعد، نسبت به 
برگزاری این جشنواره اقدام کرده است.پایون 
با اشــاره به برگزاری این آموزش ها به صورت 
ورک شاپ، تصریح کرد: ورک شاپ داستانک 
در روز ۲۹ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۵:۳۰، ورک شاپ 
فیلم نامــه در روز یکم بهمن ســاعت ۹ تا ۱۶ و 
ورک شاپ سناریونویســی در روز ۶ بهمن ماه 
ساعت ۹ تا ۱۶ با حضور اساتید اختصاصی خود 
در ســالن اجتماعات دفتر تبلیغات اســالمی 
اســتان اصفهان، واقع در خیابان حافظ برگزار 
می شــود.رییس اداره فضای مجازی، هنر و 
رسانه دفتر تبلیغات اســالمی استان اصفهان 
با بیان اینکه بازی و بازی های رایانه  ای، ارتباط 
موثر با نوجــوان و نوجوان و فضــای مجازی، 
محورهای نخستین جشنواره فیلم نامه نویسی، 
داستانک و سناریونویسی وصال است، گفت: 
این جشنواره کامال تخصصی اســت و از افراد 
شناسایی شــده  در آن برای تولیدات رسانه ای 
دفتر تبلیغات اسالمی حمایت می  شود.پاوین 
اضافه کرد: عالقه مندان برای شرکت در مهلت 
نخستین جشنواره فیلم نامه نویسی، داستانک 
و سناریونویسی وصال می توانند آثار خود را تا ۱۲ 
 http://b۲n.ir/f7۳7۵۱ بهمن ماه به نشانی
ارسال کنند. در پایان هر کارگاه ضمن تقدیر از 
تعداد 7 نفر از افــراد برگزیدگان و بهره مندی از 
جوایز، این افراد به گروه های تولید آثار رسانه  ای 

معرفی خواهندشد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه حضور شهروندان در عرصه تصمیم گیری و همراهی آنها با مدیریت شهری ضروری است، گفت: در نخستین جلسه 
شهروندان مشارکت جو و اعضای کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر در این منطقه دیدگاه های آنها بررسی و جمع بندی شد.به گزارش ایمنا، علی اکبر رسالت اظهار کرد: 
اگر بخواهیم در توسعه شهرهای امروزی پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم و سهم نسل های آینده از منابع را در نظر بگیریم، باید اداره خردمندانه شهرها را بر پایه 
شهروندان مشارکت جو و مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه ریزی کنیم.وی ادامه داد: در این راستا نخستین جلسه شهروندان مشارکت جو و اعضای کمیته 
نظارتی شورای اسالمی شهر در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با حضور دو عضو شورای اسالمی شهر »عباس حاج رسولی ها« و »مصطفی نباتی نژاد« و معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار اصفهان برگزار شد.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه حضور شهروندان در عرصه تصمیم گیری و همراهی آنها با مدیریت شهری ضروری 
است، گفت: چنانچه شهروندان در امور و مسائل مرتبط با شهر مشارکت داده نشوند، نسبت به شهر و محله سکونت خود حس تعلق پیدا نمی کنند.وی با اشاره به نقش 
شهروندان مشارکت جو در اداره شهر و ارتباط آن ها با مرکز ارتباطات مردمی ۱۳7 شهرداری تصریح کرد: مشارکت شهروندان، منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد، 
زیرا منافع مدیریت شهر و ساکنان به هم وابسته است و چنانچه امر مشارکت محقق شود، بسیاری از خدمات مورد نیاز شهروندان در اسرع وقت اجرا می شود.

بررسی دیدگاه های شهروندان مشارکت جو در منطقه 12

در کوچه  
پس کوچه های شهر؛ 

محله درب کوشک
محله درکوشک یا درب کوشک 
کــه گاهــی آن را باب القصر نیز 
گفته و نوشــته اند، از محله های 
قدیمی اصفهــان و از محله های 
تابع محله بیدآباد است که از دوره 
حکمرانان آق قویونلــو، آثاری از 
قبیل مسجد درکوشک، مدرسه 
ترک ها و حمام زینب بیگم، هنوز 

در آنجا باقی است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: بــا وجود اینکه تمامی خطوط تولید 
شرکت در فصول تابستان و ماه های آغازین فصل سرد سال با محدودیت های 
حامل های انرژی مواجه بوده اند، مقدار تولید محصوالت آماده برای فروش این 
شرکت در بازه زمانی یادشده به 6 میلیون و 246 هزار تن رسیده که نسبت به مدت 
مشابه سال 1400 با رشد 18 درصدی مواجه شده است.مهدی کویتی ضمن اشاره 
به مطلب فوق، درآمد حاصل از فروش این شــرکت در آذر ماه را بیش از 12 هزار 
میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: در مجموع ۹ ماهه سال جاری درآمد فروش فوالد 
مبارکه با رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 115 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است.وی در ادامه از رشد فزاینده صادرات در آذرماه سال جاری خبر 
داد و گفت: در حوزه صادرات با عنایت به این که مدیریت شرکت همواره بر اولویت 
تامین بازار داخل تاکید داشته است از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 35۹ 
هزار تن محصوالت شــرکت به بازارهای خارجی عرضه شده است. اما در شرایط 
فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگر به ارزآوری نیاز داشته، این شرکت همگام 
با سیاست ها و استراتژی های اقتصادی کشور، به تنهایی در آذر ماه سال جاری 
توانست با فروش 14۹ هزار تن محصول در بازارهای جهانی میزان صادرات شرکت 

را به 508 هزارتن افزایش دهد.معاون اقتصــادی و مالی فوالد مبارکه در بخش 
دیگری از سخنان خود به مقدار تولید شــرکت فوالد مبارکه در ۹ ماهه سال 1401 
اشاره و بیان کرد: با وجود  این که تمامی خطوط تولید شرکت در فصول تابستان و 
ماه های آغازین فصل سرد سال با محدودیت های حامل های انرژی مواجه بوده 
اند، خوشبختانه با برنامه ریزی صحیح و زمان بندی مناسب برای انجام فعالیت 
های تعمیراتی و با همت کارکنان شــرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا به رکوردهای 
خوبی دست یافتیم به نحوی که مقدار تولید محصوالت آماده برای فروش این 
شرکت در بازاه زمانی یادشده به 6 میلیون و 246 هزار تن رسیده که نسبت به مدت 

مشابه سال 1400با رشد 18 درصدی مواجه شده است.
وی ادامه داد: مدیران و کارکنان فوالد مبارکه با انســجام و همدلی هر چه بیشتر 
توانستند طی ۹ ماهه سال 1401 با عملکرد خوب خود در تولید انواع محصوالت قابل 
فروش، رشد 10 درصدی درآمد فروش نسبت به مدت مشایه سال قبل را به ثبت 
برسانند.کویتی ابراز کرد: در شرایطی که تولید برای کشور نقطه قوت و امیدآفرین 
است،امیدوارم  بتوانیم در سایه الطاف الهی و با انسجام و همت حداکثری مدیران 

و کارکنان، برای سهامداران و ذی نفعان شرکت منشأ اثر باشیم.

بر اساس آمار ثبت شده توسط ســامانه 122 آبفای استان اصفهان در تاریخ 
1۹ الی 25 دی ماه جاری، حدود 0.03 درصد از انشعابات کل استان دچار یخ 

زدگی شده و جهت رسیدگی به مناطق ارجاع داده شده اند. 
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای اســتان اصفهان با اعالم این خبر افزود: 
حدود 1500 تماس در خصــوص یخ زدگی انشــعابات با ســامانه ارتباط با 
مشتریان آبفای استان اصفهان برقرار شده که عمده آنها با راهنمایی و مشاوره 

کارشناسان پاسخگوی مرکز تماس)122( مرتفع شده است. 
عباس عباسی خاک گفت: یکی از مشــکالتی که معموال با ورود هوای سرد 
در فصل زمســتان رخ می دهد، یخ زدگی لوله های آب اســت که این اتفاق  
خصوصا در مناطقی کــه خانه ها به صورت مجتمع های آپارتمانی نیســتند، 

بیشتر رخ می دهند. 
وی در خصوص راه های پیشــگیری از یخ زدگی انشعابات آب افزود: پیش 
از هر چیز ابتدا باید آب لوله های غیرضروری تخلیه شــوند و آب واحدهای 
خالی از سکنه قطع شود. همچنین عایق کردن لوله های سطحی توسط پشم 
شیشه، بهسازی حوضچه های کنتور و وسایل سنجش و اندازه گیری آب از 

جمله راهکارهای دیگر محسوب می شوند.
عباسی خاک، تعبیه درپوش مناســب برای کنتور و اتصاالت و همچنین پر 
کردن حوضچه کنتور آب با کیسه های پوشال را از دیگر راهکارها عنوان و تاکید 
کرد: در دمای زیر 10 درجه سانتیگراد هیچ پوششی غیر از پشم و شیشه نمی 

تواند مانع از یخ زدگی شود.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای اســتان اصفهان افزود: برای جلوگیری 
از اتالف وقت، هدر رفتن آب و انرژی نیز بهتر است لوله های آب گرم از منبع 
شــوفاژ یا آبگرمکن تا محل های مورد اســتفاده عایق کاری شوند و اگر آب 

در لوله ها یخ زده باشد، می توان با گرم کردن آن به تدریج یخ را ذوب کرد. 
عباسی خاک گفت: در صورتی که کنتور و لوله های آب دچار یخ زدگی شدند 
برای رفع مشکل هرگز نباید از حرارت مستقیم و ریختن آب جوش بر قسمت 

های یخ زده استفاده شود، چرا که موجب ترکیدگی لوله ها می شود.
وی افزود: لوله های فلزی آب هنگامی که آب داخل شان یخ زده باشد بسیار 
شکننده هستند بنابراین اگر شــیر آبی دچار یخ زدگی شده باشد، نباید باز یا 
بسته شود، زیرا ممکن است خود شیر بشکند و یا لوله آب از داخل دیوار دچار 

ترک خوردگی گردد و برای رفع مشــکل یخ زدگی توصیه می شــود با صبر و 
حوصله از آب ولرم، حرارت غیر مستقیم و سشوار استفاده گردد.

عباســی خاک در خصوص ترکیدگی لوله ها گفت: اگر لوله ترکیده بود، شیر 
فلکه اصلی و شیرهای فرعی باید فوری بســته و  با شرکت آبفا تماس گرفته 

شود، در غیر این صورت ممکن است نشت آب، باعث خسارت فراوان شود.
وی به راه هایی برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب در زمان نصب اشاره 
کرد و گفت: اجرای اتاقچه کنتور در زمان نصب کنتور آب، پایین بردن کنتور تا 
زیر تراز یخ زدگی و عایق بندی کنتور سه راهی هستند که از یخ زدگی کنتورها 

در فصل سرما جلوگیری می کنند. 
مدیر مرکز ارتباط با مشــتریان آبفای اســتان اصفهان راه حل ضربتی برای 
جلوگیری از یخ زدگی کنتور در شب ها را عایق بندی کنتور عنوان کرد و گفت: 
اگر تاکنون کنتورهای آب عایق بندی نشــده اند، در این شب های سرد می 
توان با اســتفاده از خاک اره، پوشال، پارچه، گونی و پشــم شیشه کنتورها را 
پوشاند. همچنین می توان از عایق بندی پلیمری با استفاده از یونولیت، کنتور 

را از گزند سرما محفوظ نگه داشت.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شــهرداری اصفهان گفت: به منظور حرکت در مسیر صحیح اســتاندارد و ارتقای 
کیفیت ارائه خدمات، آزمون های غیر مخرب)NDT( بر روی 11 دکل خط تله سی یژ 
ناژوان انجام شد.سعید ساکت، با اشاره به اقدامات ضروری فنی در حال انجام 
در تله سی یژ ناژوان، اظهار کرد: به دنبال قانون سازمان ملی استاندارد کشور مبنی 
بر انجام 25 درصد آزمون های غیرمخرب بر خطوط کابــل راه ها در هر مجموعه، 
این اقدام به صورت 100 درصدی از اسفند 1400 تاکنون آغاز شده و در حال تکمیل 
است.وی افزود: خط تله سی یژ ناژوان از 13 دکل تشکیل شده که آزمون های غیر 
مخرب)NDT( 6 دکل آن در اسفند 1400 با فرآیند استانداردسازی این ظرفیت 
تفریحی کالن شهر اصفهان صورت گرفت و از 7 دکل باقی مانده، عملیات آزمون های 
غیرمخرب 4 دکل به صورت کامل انجام شده اســت. مدیرعامل شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشــی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: در 
انجام آزمون های غیر مخرب ابتدا دکل ها مونتاژ شــده، ســپس شفت های آن 

مورد آزمایش قرار می گیرد، پس ازآن شفت هایی که از کارایی آن کاسته شده بود، 
تعیین متریال و ساخته می شود.وی با بیان آنکه پس از تعیین متریال و ساخته 
شدن شفت ها، آزمون های غیرمخرب به صورت مجدد بر آن ها انجام و عملیات 
نصب دوباره صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: این اقدام فنی تاکنون در مدت 22 
روز و بیش از 1584 نفر ساعت توســط کارکنان فنی و متخصص شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی سپاهان انجام شده که به دلیل اهمیت انجام آزمون های 
غیرمخرب، تاکنون بازرسان شرکت بازرسی معتمد سازمان ملی استاندارد کشور 
به منظور انجام آزمون ها و کســب اطمینان خاطر از سالمت شفت ها 3 مرحله در 
تله سی یژ ناژوان حضور یافتند.ساکت، پیرامون جزییات شفت های خط تله سی یژ 
ناژوان، گفت: 13 دکل خط تله ســی یژ ناژوان نزدیک به 400 شفت دارد که پیرو 
آزمون های غیر مخرب صورت گرفته 100 شفت که کارایی مؤثر آن کاهش یافته بود 
شناسایی و به دنبال عملیات و فرآیند آزمون های غیر مخرب با نظارت بازرسان 

سازمان ملی استاندارد به صورت مجدد نصب شده اند.

رشد ۱۸ درصدی تولید محصوالت فوالدمبارکه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان خبرداد:

انجام آزمون های غیر مخرب بر ۱۱ دکل خط تله سی یژ ناژوان 

توصیه های کاربردی برای جلوگیری از یخ زدگی انشعابات آب؛

 حدود۰/۰3درصد از انشعابات کل استان اصفهان دچار 
یخ زدگی شده اند

منبع: بازار 
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