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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

اصرار مسئوالن بر مازوت سوزی در آلوده ترین شهر کشور؛

توقف مازوت سوزی؛ مصوبه ای که روی اجرا نمی بیند!

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان 
مطرح کرد:

تکرار قصه چانه زنی 
برای دستمزد کارگران
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 امام جمعه بهارستان خواهان ورود دستگاه
قضا به مسئله زمین خواری شد

 50 قطعه زمین در شهرک های صنعتی اصفهان
  به شرکت های دانش بنیان واگذار شد

 بی توجهی مالک و  بی پولی میراث  

 10 واحد تولیدی و صنعتی 
 همزمان با دهه فجر

  امسال در اصفهان
 افتتاح می شود

 بزرگ ترین نیروگاه 
 خورشیدی کشور

  در اصفهان احداث
 می شود

سپاه، مانع تحرکات 
فرامنطقه ای در تنگه 

هرمز شده است
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اهداکنندگان خون اصفهانی، به خط شوند
5

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان از دالیل آسیب به بخشی از بازار سقف 
قیصریه سخن گفت؛

 دلیل افت 
ذوب آهن از زبان 
قاسم حدادی فر؛
بی پولی!
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صرفه جویی در مصرف گاز 

آگهی مزایده غیر حضوری

هیات امناء آستان مقدس- نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده- بادرود م الف: 1446259

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهماالسالم در نظر دارند نسبت به فروش محصوالت کشاورزی )جو و یونجه خشک(، فروش 

وسایل نقلیه )وانت نیسان و وانت مزدا( و همچنین واگذاری به اجاره یک واحد مرغداری آستان مقدس، از طریق انتشار آگهی مزایده به شرح ذیل اقدام نمایند. 

1( فروش محصول جو )حدود 30 تن(، به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 118/000 ریال
2( فروش محصول یونجه خشک )حدود 10 تن(، به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 77/000 ریال

3( فروش وسیله نقلیه مزدا 2000 )مدل 83(، به قیمت پایه کارشناسی 750/000/000 ریال
4( فروش وسیله نقلیه نیسان 2400 )مدل 82(، به قیمت پایه کارشناسی 800/000/000 ریال

5( واگذاری به اجاره یک واحد مرغداری )14000 قطعه ای گوشتی( به قیمت پایه کارشناسی ساالنه 1/680/000/000 ریال

شروط و تعهدات
1( پیشنهاد دهندگان  بایستی 10 درصد ارزش مورد هر مزایده را بعنوان سپرده شرکت در مزایده از طریق فیش صادره توسط واحد حسابداری این نمایندگی واریز 

و رسید دریافت نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان می توانند تا پایان روز پنج شنبه  مورخ 1401/11/20 تقاضای کتبی خود را به  همراه فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده، به صورت پاکت 

درب بسته یا الک و مهر شده  به دبیرخانه این نمایندگی تحویل نمایند
3( جلسه کمیسیون مزایده به ترتیب فوق، از ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/11/23 در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد. 

4( متقاضیان می توانند با هماهنگی معاون اجرائی آستان مقدس در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.
5( شماره تماس: احمدرضا قاسمی 09131638783

شهادت امام علی النقی الهادی)ع( را تسلیت می گوییم



معاون سیاسی فرمانداری شهرستان فریدن خبرداد:

نرخ رشد منفی جمعیت فریدن به دلیل مهاجرت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری در جلسه ستاد جمعیت 
شهرستان اظهارکرد: یکی ازمعضالت شهرستان نرخ رشد منفی باالی دو و 
نیم جمعیت است که با وجود اینکه در فریدن مشکل زاد و ولد و فرزندآوری  
نداریم؛  اما به دلیل نرخ باالی مهاجرت ما با این معضل روبه رو شده ایم زیرا 
وقتی نرخ مهاجرت باال باشد میانگین سنی جمعیت ساکن در شهرستان  
باال می رود که همین موضوع برای آینده شهرستان  آسیب های جدی به 
دنبال دارد .علیرضا روستایی با بیان اینکه باید با دغدغه برای ازدواج آسان و 
مباحث جمعیتی در شهرستان برنامه ریزی کرد، گفت: خوشبختانه دولت 
مشوقات بسیاری برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته که دستگاه های 
مجری نیز باید با تسهیل شرایط برای خانوارها آنها را در این زمینه حمایت 
کنند.وی اذعان کرد: یکی از راه های ازدواج آسان، فرهنگ سازی و برگشت 
به سبک زندگی ایرانی و اسالمی و حذف تجمالت و تشریفاتی است  که در 
دو دهه اخیر شکل گرفته و  به عنوان مانعی در امر ازدواج جوانان، خانواده 
ها را با مشکل مواجه کرده است .روستایی خاطر نشان کرد: موضوع حائز 
اهمیت این است که باید در کنار تسهیل ازدواج زمینه و بستر اشتغال برای 
جوانان فراهم شــود زیرا در این صورت می توان در جهت حفظ و افزایش 
جمعیت گام برداشت تا ان شــاءا... جمعیتی جوان در شهرستان داشته 
باشیم تا از پتانسیل های موجود استفاده نمایند و در آینده شهرستان توسعه 
پیدا  کند.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی در ادامه به دســتگاه های 
عضو ستاد جمعیت شهرستان تکلیف کرد، خدمات قابل ارائه به مردم در 

راستای فرزند آوری و مشوقات دستگاه مربوطه را جهت جمع بندی و اعالم 
عمومی در اسرع وقت به دبیرخانه ارائه دهند.وی تصریح کرد: ضمن بومی 
سازی کردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید از ظرفیت های 
موجود در شهرستان با رویکرد فرهنگی استفاده کنیم زیرا اقدامات مثبت 
فرهنگی ما در آینده قطعا نتیجه بخش خواهند بود.معاون فرماندار  گفت: 
شهرداری ها و دهیاری ها با توجه به نوع خدمات قابل ارائه به مردم در زمینه 
ازدواج و فرزندآوری تخفیفات الزم را به صورت قانونی برای اهالی شهرها 
و روستاها اعمال کنند.معرفی امکان مناسب اداری ویژه برگزاری ازدواج 
جوانان به دبیرخانه ستاد، تجهیز مکان در امامزاده شهردامنه جهت برگزاری 
مراسم رایگان عقد جوانان توسط اداره اوقاف و امور خیریه، دفتر امام جمعه 
و شــهرداری دامنه، تامین اقالم جهیزیه توسط فرماندهی محترم ناحیه 
مقاومت بسیج، تقبل شهرداری دامنه برای اعطای پروانه ساختمان رایگان 
و پرداخت کمک هزینه ۵ میلیون تومانی بالعوض به زوج های جوانی که به 
تازگی ازدواج کرده اند، تشکیل کمیته ازدواج کارمندان مجرد دستگاه های 
اجرایی، پیگیری برگزاری جلسات گفت و شنود، جهاد تبیین، پاتوق های 
جوانی میان مدیران و جوانان زیر مجموعه هر دســتگاه، پیگیری اجرای 
طرح ازدواج آسان توسط دانشگاه آزاد اســالمی، وام ازدواج ۲۰ میلیونی 
از سوی دانشگاه برای دانشــجویان متاهل، برخورداری یک ترم تحصیل 
رایگان و برنامه های تشویقی مانند اعزام به مشهد مقدس و … از جمله 

موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

استاناخبار  
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بیمارستان شهید بهشتی کاشان نیازمند اعتبار برای بهسازی
سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان گفت: تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
بعد از سه دهه فعالیت، دچار فرسودگی شده که نیازمند اعتبار مورد نیاز استانی و وزارتی است.مسعود 
فرزادفر  اظهار کرد: در بخش بســتری، ۴۴ هزار نفر با متوسط اقامت ســه روز، خدمات هتلینگ و ۲۴ 
ساعته پزشکی و پرستاری را دریافت کرده و ۱۱ هزار نفر نیز تحت عمل های جراحی بزرگ تخصصی و فوق 
تخصصی قرار گرفته اند.وی افزود: بخش های مراقبت های ویژه تخصصی و فوق تخصصی )ICU( با 
استفاده از خدمات شبانه روزی پزشکان متخصص و فوق تخصص مقیم به ۵۲۰۰ بیمار در شرایط حال 
عمومی ناپایدار و سخت با متوســط اقامت شش روز بســتری برای هر بیمار خدمت ارائه کرده است.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشــان، تاکید کرد: بیماران بستری شامل مجروحان 
تصادف های جاده ای و شهری، نزاع های فردی و جمعی، حادثه، عارضه دار و مزمن، ارجاعی عارضه دار 
از مراکز درمانی دولتی و خصوصی منطقه و ... جهت رسیدگی های تخصصی و فوق تخصصی بی قید و 
شرط در این مرکز پذیرش می شوند.فرزادفر تصریح کرد: بر اساس شاخص های عملکردی بیمارستان ها 
طبق نظر وزارت بهداشت و درمان، نسبت فوت شدگان به بستری شدگان کمتر از ۲ است که این مرکز با قرار 
گرفتن در کنار کریدور جاده ای شمال و جنوب کشور در گروه بیمارستان های مطلوب قرار دارد.سرپرست 
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان گفت: میزان فوتی های این مرکز، ۴ دهم از یک درصد بیماران 
است که حدود ۱۰ درصد آن نیز مصدومان تصادفی جاده ای با چند عارضه مغزی، خونریزی و ... بوده اند.

اهدای ۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان شهرضایی
۱۵ سری جهیزیه به نوعروسان شهرضایی اهدا شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرضا 
گفت: هر سری جهیزیه شــامل ۱۱ قلم کاالی اساســی همچون اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، فرش 
و ماشین لباسشویی بودند.سرهنگ مســعود اکبری افزود: هر جهیزیه به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال 

به همت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه شهرضا تهیه شده است.
 

اهدای جهیزیه به زوج های جوان نایینی
به منظور ترویج ازدواج آسان ۱۱ سری جهیزیه به زوج های جوان کم بضاعت نایین اهدا شد.فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج نایین گفت: ۱۱ سری جهیزیه شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق 
گاز، فرش، جاروبرقی، پتو، اتو، تلویزیون و لوازم آشــپزخانه است.ســرهنگ محمدحسین الیاسی 
افزود: هر سری جهیزیه به ارزش ۷۰ میلیون تومان تهیه شده اســت.وی اضافه کرد: قرارگاه بسیج 
سازندگی و محرومت زدایی ناحیه بسیج نایین این اقالم را به ۱۱ زوج جوان کم بضاعت برای شروع 

آسان زندگی مشترک شان اهدا کرد.
 

اخذ سند تک برگ ۶۲۳ هکتار از اراضی شهرستان تیران و کرون
در راستای تثبیت مالکیت دولت سند تک برگ ۶۲۳ هکتار از اراضی شهرستان تیران و کرون دریافت 
شد.سعید کاشفی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرســتان تیران و کرون با بیان اینکه تبدیل اسناد 
مالکیت دفترچه ای به اســناد تک برگ از وقوع جرائم مرتبط با حوزه امالک جلوگیری کرده و ســد 
راه ســودجویان حوزه اراضی می شود، گفت: امســال اســناد دفترچه ای ۵۷۸ هکتار اراضی دولتی 
داخل حریم شهرستان تیران وکرون به اسناد تک برگ تبدیل شد، همچنین سند فاز دوم بهارستاِن 
تیران به وسعت تقریبی ۴۵ هکتار نیز دریافت شد.کاشفی با اشــاره به اینکه اولین گام برای مبارزه 
با زمین خواری اجرای حدنگاری اراضی ملی اســت، گفت: با اجرای قانون کاداستر و سنددار شدن 
اراضی، اختالفات و دعاوی بین مردم و دســتگاه های دولتی رفع می شــود، همچنین با اخذ اسناد 
تک برگی به نام دولت، ســودجویی از اراضی ملی و ســوء استفاده از اســنادی که ابهام دارند نیز به 

حداقل ممکن می رسد.

باند سارقان خشن احشام در نایین منهدم شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند ۳ نفره که با 
ضرب و شتم و بستن دست و پای یک پیرمرد چوپان ۳۶ رأس دام او را سرقت کرده بودند در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نایین خبر داد.حســین ترکیان، رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع سرقت ۳۶ رأس احشام در یکی از روستاهای شهرستان نایین به 
گونه ای که سارقان یک پیرمرد چوپان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دست و پای او را بسته بودند و 
این موضوع نگرانی دامداران منطقه را موجب شده بود، بالفاصله پرونده این سرقت در اختیار تیمی از 
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی علمی و 
تخصصی صحنه وقوع جرم و جمع آوری آثار و ادله الزم از سارقان و انجام یکسری اقدامات هوشمندانه 
سرانجام هویت اعضای باندی ۳ نفره که دست به این ســرقت زده بودند را به دست آوردند.ترکیان 
با بیان اینکه متهمان ۲ مرد و یک زن بوده و همگی دارای ســوابق متعدد کیفری هستند، گفت: این 
افراد چند روز قبل از سرقت به محل رفته  و پس از شناسایی و بررسی تمامی جوانب با یک دستگاه 
خودروی وانت نیسان و یک دستگاه پراید در شب حادثه دوباره به این مکان مراجعه و با ضرب و شتم 
و بستن و دست و پای چوپان، دام های او را سرقت  و از صحنه متواری می شوند.رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان بیان کرد: سرانجام بار صد هوشــمندانه صورت گرفته، مشخص شد دزدان احشام، 
دوباره قصد ورود به منطقه و انجام سرقتی دیگر را دارند که بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شده و در یک 
عملیات غافلگیرانه و ضربتی آنان را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل که تمامی آن ها توسط شاکی 
مورد شناسایی قرار گرفتند.پیرمرد چوپان در خصوص شب حادثه گفت: تازه گوسفندان را در داخل 
آغل کرده بودم که ناگهان دو نفر با دو عدد چوب دستی و یک عدد چاقوی دسته دار به من حمله ور 
شده و مرا تهدید به مرگ کردند من که تنها بودم، از ترس نتوانستم در برابر آن ها مقاومت کنم، آن ها 
هم دست و پای مرا با طناب بسته و گوشی موبایل مرا با تعداد ۳۶ رأس دام به سرقت بردند.ترکیان 
افزود: در بازرسی دقیق از داخل خودرو ۲ عدد چوب دستی، یک عدد چاقوی دسته دار، یک عدد کلنگ 
دستی که پشت صندلی داخل خودروی وانت نیسان جاساز شده بود، کشف و به رویت شاکی رسید که 
پیرمرد چوپان اعالم داشت یکی از سارقان دقیقا همین چوب دستی و چاقو در دستش بوده و با آن ها 
به او حمله ور شده است.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان برابر ادله موجود 
و شکایت شاکی تحویل مرجع قضایی شده و با صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد ســارقان در شهرستان های شهرضا، 
مبارکه، اردستان، نجف آباد، شاهین شهر، کوهپایه و نایین نیز حضوری مستمر داشتند به همین جهت 
تحقیقات کارآگاهان برای کشف سرقت های مشابه و احتمالی آنان در این مناطق کماکان ادامه دارد.

دستگیری سارق سیم های برق در اردستان
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری سارق سیم های برق در شهرستان اردستان خبر 
داد و گفت: سه نفر از همدستان این سارق فراری هستند.مصطفی صادق زاده در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: به منظور اجرای طرح قرارگاه عملیاتی ذوالفقار ماموران پاسگاه انتظامی روستای باقرآباد 
اردستان در حین گشت زنی در محورهای فرعی حوزه استحفاظی با همراهی مردم به یک دستگاه 
خودرو سواری ۴۰۵ با پالک جعلی و چهار نفر سرنشین مشــکوک می شوند.وی افزود: ماموران 
بالفاصله دستور توقف خودرو را می دهند که راننده خودرو به ایست ماموران توجه نمی کند و از محل 
متواری می شــود که با تالش ماموران انتظامی خودرو فراری پس از تیراندازی متوقف می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان، تصریح کرد: راننده خودرو توسط ماموران دستگیر، ولی سه 
نفر از متهمان سرقت سیم برق با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند که تالش پلیس برای 
دستگیری آنها ادامه دارد.صادق زاده گفت: متهم دستگیر شده با توجه به شواهد و دالیلی موجود 
از جمله کشف سیم و کابل سرقتی برق و آالت و ادوات سرقت از داخل خودرو، در بازجویی اولیه به 

جرم سرقت سیم های برق اعتراف کرد. 

سوژه روز

رییس اداره تبلیغات اسالمی 
اردستان اعالم کرد:

برگزاری مراسم اعتکاف در 
۱۲ نقطه اردستان 

رییــس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان 
اردســتان گفت: بــا برنامه ریزی هــای انجام 
شــده مراســم معنوی اعتکاف امســال در ۱۲ 
نقطه از شهرســتان اردســتان برگزار می شود.

حجت االســالم ســید علی طباطبایی نژاد در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با برنامه ریزی های 
انجام شــده، آیین اعتکاف رجبیه در مســاجد 
شهرســتان اردســتان از ۱۳ رجــب هم زمان با 
۱۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ســه روز ویژه برادران و 
خواهران برگزار می شــود.وی با بیان اینکه در 
برنامه اعتکاف سال جاری برنامه های فرهنگی، 
اعتقــادی و نشســت های معرفتــی با حضور 
سخنرانان و اســاتید برپا خواهد شــد، افزود: 
امسال مراســم معنوی اعتکاف در ۱۲ نقطه از 
شهرهای اردســتان، زواره، مهاباد و روستاهای 
نیسیان، موغار، کچومثقال، حسن آباد و... برگزار 
می شــود. البته برخی افراد به صورت شخصی 
نیز در مســاجد قدیمی و تاریخی شهرســتان 
معتکف خواهنــد شــد.رییس اداره تبلیغات 
اسالمی شهرستان اردستان با اشاره به برگزاری 
اعتکاف دانش آمــوزی گفت: با هماهنگی های 
انجام شــده، امســال اعتکاف دانش آموزی با 
هدف تاثیرگذاری بر روی قشر تاثیرپذیر جامعه 
در برخی مســاجد شهرســتان برگزار می شود.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه باید برای این سه روز 
برای تک تک لحظات دانش آموزان برنامه داشته 
باشیم، تصریح کرد: برگزاری حلقه های معرفت، 
پرسش و پاسخ، کرســی های قرآنی، اخالق و 
تفسیر قرآن و بیان احکام از برنامه های فرهنگی 
و مذهبی آیین اعتکاف دانش آموزی در مساجد 
خواهد بود. همچنین بــا هماهنگی های انجام 
شــده با اداره آموزش و پــرورش غیبت دانش 
آموزان معتکف در ایام اعتکاف موجه است.وی 
با بیان اینکه با توجه به مشکالت اقتصادی برای 
تامین مواد غذای معتکفین برای افطار و سحر با 
دریافت بخشی از هزینه ها از متقاضیان اعتکاف 
ثبت نام می شود، افزود: برای تامین هزینه های 
مراسم اعتکاف مشکالتی داریم زیرا نگاه دولت 
به برگزاری این گونه مراسم بسیار ضعیف است.

شهردار مبارکه:  با مسئولان

خدمات رسانی شهرداری در معابر اصلی و فرعی شهر ادامه دارد
شهردار مبارکه گفت: پس از بارش های اخیر اقدامات الزم در تمام معابر اصلی و فرعی به منظور تسهیل در تردد شهروندان انجام شد و همچنان ادامه دارد.محمدمهدی 
احمدی با اشاره به آماده باش صددرصدی ستاد مدیریت بحران شهرداری مبارکه در بارش های اخیر، اظهار کرد: پس از بارش برف در شهرستان مبارکه، ستاد مدیریت 
بحران شهرداری عالوه بر برف روبی و پاکسازی معابر اصلی در ساعات اولیه، نسبت به جلوگیری از یخ زدگی معابر در مکان های پرتردد شهروندان اقدام کرد.وی افزود: 
با توجه به پیش بینی استمرار احتمال بارش برف، تیم ستاد مدیریت بحران شهرداری با تجهیزات کامل به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در معابر سطح شهر در 
آماده باش کامل قرار گرفت.شهردار مبارکه با بیان اینکه در بارش های اخیر معابر اصلی سطح شهر و محالت به صورت کامل شن ریزی و نمک پاشی شد تا مشکلی 
برای شهروندان به وجود نیاید، خاطرنشان کرد: اقدامات الزم در تمام معابر اصلی و فرعی برای تسهیل در تردد شهروندان انجام شده است و همچنان ادامه دارد.

احمدی با بیان اینکه خدمت به شهر و شهروندان وظیفه و افتخار است، تاکید کرد: شهروندان در صورت بروز مشکل و مسدود شدن معبر هنگام بارش ها می توانند 
با سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند تا مشکالت در کمترین زمان رفع شود.

عکس: فارس

عکس خبر 

شناسایی ۳۸۵ 
 دانش آموز بازمانده
 از تحصیل در کاشان

معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش 
و پرورش شهرســتان کاشان  گفت: 
برای بازگشت ۱۸۰ نفر از دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیــل کاشــانی به 
تحصیل در حال پیگیری هستیم و 
در این زمینه اقدامــات الزم در حال 

انجام است.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری:

حفاظت از بافت تاریخی کاشان 
نیازمند تغییر رویکرد است

مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری 
شهرداری کاشــان گفت: اقدام حفاظتی باید در کنار رویکرد 

نظارتی در محدوده بافت تاریخی مورد توجه باشد.
محمد تحقیقی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به بعضی 
چالش های اجرایی مدیریت شــهری در زمینه فعالیت در 
بافت تاریخی کاشان، عمده این مشــکالت را ناشی از نگاه 
تک بعدی و شعارگونه میراث فرهنگی در این محدوده شهری 
دانست و اظهار کرد: این نگرش نه تنها موجب حفظ و احیای 
بافت تاریخی نمی شــود، بلکه مانعی بزرگ در برابر هرگونه 
اتفاق مثبت از سوی شهرداری و دیگر متولیان مدیریت شهر 

در این محدوده محسوب می شود.
وی افزود: بر این اســاس و با توجیه نبود اعتبارات، اقدامی 
از ســوی ســازمان میراث فرهنگی در بافت تاریخی انجام 
نمی شود و به دلیل تفکر بخشی نگر، تعامل الزم با مدیریت 
شــهری به عنوان پیشــگام حفظ و نگهداشت شــهر انجام 
نمی شــود؛ ثمره این نگــرش تک بعــدی و نظارتی حضور 

منفعالنه و تخریب است.
مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری 
شــهرداری کاشــان خاطرنشــان کرد: این موضوع زمانی 
آزاردهنده تر می شــود که میراث بدون توجــه به صالحیت 
دستگاه های اجرایی، به خصوص شهرداری، در جزئیاتی نظیر 
تعیین مصالح کف فرش و شیب بندی معبر دخالت می کند.

تحقیقی اضافه کرد: این مقاومت در برابر هرگونه اتفاق مثبت 
در رابطه با بافت تاریخی موجب فرسودگی بیشتر، تخریب و از 
بین رفتن این میراث ارزشمند تاریخی می شود، یعنی درست 
نقطه مقابل هدفی که متولیان حفظ میراث فرهنگی مدعی 
آن هستند.مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری کاشان با اشاره به دشوار بودن فعالیت های 
عمرانی در بافت تاریخی به دلیل قرار گرفتن در هسته مرکزی 
شهر و وجود محدودیت های ناشــی از فرسودگی بدنه، نبود 
دسترسی، نشســت های بالقوه و وجود تاسیسات شهری 
نابســامان، گفت: اجرای ایــن مدل از پروژه هــای عمرانی 
به طور قطع نیاز بــه برنامه ریزی، هماهنگــی و تعامل تمام 
دستگاه های خدماتی، پلیس راهور و مجموعه های متولی 

دارد.

فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر و میمه 
از دستگیری ۱۰ سارق خودرو و کشف ۲۹ دستگاه 
خودروی ســرقتی در طــرح هــا و عملیات های 
مختلف پلیس شهرســتان طی یک ماه گذشــته 

خبر داد.
سرهنگ بهزاد ثابت راسخ در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری صدای جویا اظهار داشــت: ماموران 
رده های مختلــف انتظامی ایــن فرماندهی طی 
یک مــاه گذشــته در نتیجــه اجرای طــرح های 
مختلف انتظامی، گشت زنی های هدفمند و رصد 

خودروهای مشکوک یا دارای پالک مخدوش در 
نقاط مختلف شهرستان موفق به کشف ۲۹ دستگاه 

خودروی مسروقه شدند.
وی افزود بســیاری از خودروهای کشــف شده با 
اشــراف اطالعاتی و اقدامــات تخصصی ماموران 
انتظامی شهرستان کشف شده اند و در این رابطه 
تعداد ۱۰ ســارق خودرو نیز دســتگیر و برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ ثابت راســخ خاطر نشان کرد: کشف این 
تعداد خودروی سرقتی در یک ماه بیانگر جدیدت 

پلیس شهرستان در کشف جرائم و استرداد اموال 
مسروقه به مالباختگان اســت، بنابراین می طلبد 
شهروندان عزیز نیز با رعایت نکات امنیتی و توصیه 
های پیشــگیرانه در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه 
خود کوشا باشــند و پلیس را در امر پیشگیری از 

وقوع سرقت یاری کنند.

فرمانده انتظامی شاهین شهر خبرداد:

 کشف ۲۹ دستگاه خودروی سرقتی طی یک ماه گذشته 
در شاهین شهر و میمه
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برپایی فرش دستباف در اصفهان
بیستوپنجمیننمایشگاهفرشدستبافاصفهانازپنجمتادهمبهمندراصفهانبرپامیشود.
نایبرییساتحادیهمرکزیفرشدستبافروستاییایرانگفت:فرشدستبافیکیازمهمترین

کاالهایصنایعدســتیکشوراستکه
میتواندنقشمهمیدرافزایشتولید
ناخالصداخلیونیزارزآوریورشــد

صادراتغیرنفتیداشتهباشد.
علیشــهبازیبابیــاناینکــهآمارها
حکایتازروندکاهشــیصادراتفرش
دســتبافداردبهگونهایکهســالقبل
فقط۶۰میلیوندالرفرشصادرشــده
اســت،افزود:اینآماردرشرایطیبوده
کهدردهــه۷۰بیــشاز۲میلیارددالر
ارزیآوریصادراتیداشتیم.ویگفت:

کنارتحریمخارجیآنچهبیشــترفعاالناینحوزهراآزارمیدهدتحریمداخلیاست.نایبرییس
اتحادیهمرکزیفرشدستبافروستاییایرانپیمانارزییاتعیینزمانیمشخصبرایبرگشت
ارزحاصلازصادراتفرشرایکیازمشکالتاینحوزهدانستوافزود:فرشکاالیینیستکه

درمدتزمانمشخصبهفروشرود.
وی،افزایشتعرفهوارداتابریشمبه۲۶درصدرادیگرگرهسدراهتولیدوصادراتفرشدستباف
دانستوگفت:ابریشمداخلهمازنظرکیفیوهمکمی،جوابگویتولیدنیست.شهبازیادامه
داد:متاسفانهمرکزملیفرشهمزیرمجموعهیکیازمعاونتهایوزارتصمتاستکههمین
باعثکاهشقدرتچانهزنیدردولتاست.نایبرییساتحادیهمرکزیفرشدستبافروستایی
ایرانگفت:سیاستگذارانودولتمرداناگربهفرشدستبافبهعنوانیککاالیپاکوارزآور

نگاهکنندبهراحتیمیتوانیمبهروزهایاوجتولیدوصادراتاینحوزهبرسیم.


زیان تعهد ارزی بر پیکره صنعت فرش دستباف ایران
رییسمرکزملیفرشایران،تعهدارزیرابهعنوانیکیازآسیبهایجدیبرپیکرهصنعتفرش
دستبافایرانبرشمرد.فرحنازرافع،تعهدارزیراچالشبزرگیبرایتولیدکنندگانوصادرکنندگان
فرشدستبافبرشمردوافزود:تعهدارزی،مشکالتزیادیبرپیکرهصنعتفرشدستبافایران
واردکردوباعثشداینهنراصیلایرانیکهبیشترآندرروستاهابافتهوتولیدمیشوددچارافول
شود.رافعادامهداد:برایحلاینمشکلوخروجازافولاینهنرصنعت،تعهدارزیرابرایفرش
دستبافیکسالهکردیم،امامتاسفانهیکسالهمپاسخگویمیزانافزایشصادراتنبود.

بهگفتهرییسمرکزملیفرشایران،هماکنونباپیگیریهــاوهماهنگیهایصورتگرفتهاز
ســویفاطمیامینوزیرصنعت،معدنوتجارت،پیمانپاک،رییسســازمانتوسعهتجارت،
اتحادیهصادرکنندگانمرکزملیفرشایرانایرانوهمچنیناتاقبازرگانیاصفهان،درحالرایزنی

برایتبدیلیکسالبه۳۶ماههستیم.
ویتاکیدکرد:البتهبرایاینکهبتوانیمتعهدارزیبرایفرشدســتبافراازیکسالبه۳۶ماه

ارتقادهیم،اینامرنیازبهمصوبهشورایعالیامنیتدارد.
رافعافزود:پسازتحریمفرشازســویدولتآمریکا،مشــکالتزیادیبرایتولیدکنندگانو

صادرکنندگانفرشدستبافبهوجودآمد.
ویادامــهداد:ازآنجاییکهمهمترینبخشدرفرشدســتبافبهبازرگانــیوتجارتمربوط
میشود،اگرتجارتینباشدتولیدهمنخواهدشــدبنابراینصدمهایجبرانناپذیربهاینصنعت

واردمیشود.

با مسئولان 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می گوید تغییر نرخ ارزی که از زمان 
مردمی سازی یارانه ها اتفاق افتاد، موجب افزایش قیمت نهاده ها و در نتیجه افزایش نرخ دام شد؛

گرانی افسار گسیخته گوشت

باتوجهبهافزایشقیمتگوشت،دالیلمختلفیبرای
آنمطرحمیشــود؛امابهنظرمیرســدکهافزایش
قیمتدرنهادههایدامیازدالیلاصلیاینگرانیاســت.براساس
مشاهداتمیدانیصورتگرفته،قیمتهرکیلوگوشتگوسفندیبا
افزایشبیشاز۵۰درصدیاز۲۰۰هزارتومــاندرچندهفتهپیش،
بهباالی۳۰۰هزارتومانرسیدهاست.گرانیافسارگسیختهاینماده
پروتئینیدرحالیمشاهدهمیشــودکهدرنیمهاولامسال،گوشت
قرمز،دچارکمترینتورمموادخوراکیبودوحتیخبرازرکودبازارآنو
کاهشاستقبالمصرفکنندگانمیرسید.بااینحالتقریباازاواخر
پاییز،قیمتگوشــتقرمزروبهگرانیتدریجیرفتواکنونبهنرخ
بیسابقهایرسیدهاســت.هرچندکهطبقاعالماتحادیهدامداران،
ساالنهحدود۹۰۰هزارتنگوشتقرمزدرکشورتولیدمیشودوبراین
اساس،نگرانیبرایتامینگوشتبازارداخلوجودندارد،اماواقعیت
بازارحاکیازکمبودوافزایشقیمتگوشــتاســت؛بهطوریکهبه
دلیلقدرتپایینمالیمردم،سهماینکاالازسبدتقاضایخانوارها

کمرنگترازگذشتهوحتیبهصفرهمرسیدهاست.

دالیل افزایش بی سابقه قیمت گوشت قرمز
همانگونهکهاشارهشد،تولیدگوشتقرمزدرکشوربهاندازهنیازاست،اما
پرسشآناستکهدرشرایطیکهگوشتقرمزبهاندازهکافیدرکشورتولید
میشود،چرابایدنرخآنتاایناندازهگرانباشد؟اظهاراتفعاالناینبازارو
بررسیهانشانمیدهدکهجدایازتاثیرعواملمختلفدرقیمتگوشت،
گرانفروشیوداللیدودلیلاصلیبرایایجادچنینشرایطیاست.باتوجه
بهفقداننرخمصوببرایگوشتقرمزونقشعرضهوتقاضادرتعییننرخ،
دراینمیانبهدورازنظارتمسئوالن،دالالنیهموجوددارندکهدرنرخگذاری
دخالتمیکنند.البتهعواملیمانندافزایشقیمتنهادههایدامیوسایر
هزینههایتولیدنیزدرگرانیگوشتبیتاثیرنبودهاست.بهگفتهمسئوالن
اینبخش،یکیدیگرازدالیلگرانیگوشت،خریدحمایتیبهجایخرید
تضمینیاست.همچنینصادراتقانونیوغیرقانونیدامزندهبهکشورهای
همسایهنیزازجملهدالیلکمبودوگرانیداممطرحمیشودوبههمیننسبت
کهکمبودعرضهبهوجودآمدهاســت،دراینفصلباافزایشتقاضایبازار
همروبهروهستیم؛کهاینشرایط،موجبگرانیبیشترشدهاست.دراین
میان،بهنظرمیرسدکهبزرگتریندلیلبرایاینگرانیهاافزایشقیمت

نهادههایدامیناشیازحذفارزترجیحیباشد.باتوجهبهوابستگیبیش
از۷۰درصدیکشــوربهوارداتخوراکداموطیوروباوجودحذفارز۴۲۰۰
تومانیدرچندماهگذشــته،نهادهباقیمتگرانتریبهدســتتولیدکننده

رسیدهوباعثگرانیدامشدهاست.

مسئوالن چه می گویند؟
فعاالنومسئوالنبازاردرارتباطبادالیلگرانیگوشتقرمزچهمیگویند؟

علیاصغرملکی،رییساتحادیهگوشتگوسفندیباتاییدافزایشقیمت
گوشتقرمزاظهارمیکند:وقتیهواســردمیشود،مصرفپروتئینباال
میرود.ازطرفیقیمتنهادههایدامیگراناستوهمینموضوعهزینه
تولیدراباالبردهاست.همچنینمقداریصادراتانجامشدکهدرحالحاضر
قطعشدهوقاچاقدامازغربکشورهمچناندرحالانجاماست.ویدر
ارتباطباتاثیرصادراتبرگرانیگوشتمیگوید:صادراتتاثیریدرگرانی
قیمتگوشــتندارد.چنینچیزیامکانندارد،زیراوقتیبحثصادرات
میشــود،دامداردیگرانگیزهایبرایفروشدامدربازارداخلیندارد.در
اینبارهحسینایراندوســت،معاونبهبودتولیداتدامیسازمانجهاد
کشــاورزیاصفهاننیزدرگفتوگوباخبرنگارایمنااظهارمیکند:دررابطه
بادلیلافزایشقیمتگوشــتقرمز،بحثبرسرکمبودنهادههایدامی
نیست،بلکهنهادههافراوانهمیافتمیشود؛اماتغییرنرخارزیکهاززمان
مردمیسازییارانههااتفاقافتاد،موجبافزایشقیمتنهادههاودرنتیجه
افزایشنرخدامشد.ویتصریحمیکند:مثالنرخجوباحذفارزترجیحی
ازهزارو۸۰۰تومانبه۱۱هزارو۳۰۰تومانرسید،یاکنجالهسویاازسههزارو
۴۰۰تومانبه۱۶هزارو۳۰۰تومانرسیدوبهدنبالاینافزایشقیمت،قیمت
علوفهوسایرنهادههاهمگرانشد.درکناراینموارد،تغییراتیهمدردیگر
هزینههایتولیدبهوجودآمد،کهدرنهایتبهافزایشقیمتتمامشدههر
کیلودامزندهانجامید.معاونبهبودتولیداتدامیسازمانجهادکشاورزی
اصفهانتاکیدمیکند:البتهانتظاراینگرانــیپسازحذفارزترجیحی
میرفت،زیراگوشتمانندشیرنیستکهدرزمانیکوتاه،ازافزایشقیمتها
تاثیرپذیرد،بلکهباتوجهبهمصوبنبودننرخگوشتقرمزووابستگیقیمت
آنبهعرضهوتقاضا،نرخیمشخصنشد،اینگونهکهدرتابستانباافت
تقاضایمردموافزایشزادوولددامسبک،بافراوانیاینمحصولروبهرو
بودیموقیمتعرضههمکمترازانتظاردامداربود.ایراندوستخاطرنشان
میکند:امادرفصلزمستانچوندورهتولیدمثلیدامسبکراپشتسر
میگذاریم،نرخعرضهکمترازتقاضامیشود.همچنینبارشهاویخبندان
وسرمایهواباعثکاهشعرضهداممیشودودربرابر،تقاضاهمدراین
فصلباالترمیرود.ویادامهمیدهد:عالوهبرآن،دامیکهبهبازارعرضه
میشودبانهادهنیماییاست،اماگوشــتعرضهشدهدرتابستانبانهاده
ترجیحییاهمانارز۴۲۰۰تومانیبودواینتغییرنرخارز،اکنونتاثیرخود
رانشاندادهوقیمتعرضهراباالبردهاست.بهعبارتی،اکنوناثرتغییرنرخ
ارزترجیحیبهنیماییدراینبخشظاهرشدهاست.معاونبهبودتولیدات
دامیسازمانجهادکشاورزیاصفهانیادآورمیشود:بااینحال،باتغییر

فصلدواتفاقمیافتدکهقیمتگوشتراکاهشیخواهدکرد.

خبر روز 

دبیرانجمنواردکنندگانموبایل،تبلتولوازمجانبی:

آیفون ۱۴ مجوز رجیستری و واردات ندارد 
دبیرانجمنواردکنندگانموبایل،تبلتولوازمجانبیکشــور،۹۰درصدگوشــیهایتلفنهمراه
مصرفیدرکشورراگوشــیهایارزانتراز۶۰۰دالردانســتوگفت:ارزنیماییبرایوارداتاین
گوشیهایپرمصرفتامینشدهوتاکنونهیچگونهمشکلیدراینزمینهوجودنداشتهاست.

مهدیعبقریدرگفتوگوباخبرنــگارایمنا،درخصوصپیشبینیاعتباردربودجهســال۱۴۰۲
برایگوشیهایباالی۶۰۰دالر،اظهارکرد:بسیاریازگوشیهایموجوددربازارقیمتباالی۶۰۰
دالردارند،کهبرخیازآنهاشاملبرنداپلیاآیفوناست،امابرایوارداتآیفون۱۴تاکنونهیچ
مجوزیازنهادهایمتولیوارداتدریافتنشــدهاســتوبنابراینآیفون۱۴مجوزرجیستریو

وارداتندارد.
ویدربارهاحتمالصدورمجوزبرایوارداتاینگوشیهایتلفنهمراهگفت:بهنظرمیرسدکه
وارداتآیفون۱۴بازنخواهدشد،همچنینافزایشنرخارزتاکنونتاثیریبروارداتگوشیهای
کمتراز۶۰۰دالرنداشــتهاســت.دبیرانجمنواردکننــدگانموبایل،تبلتولوازمجانبیکشــور،
گوشــیهایارزانتراز۶۰۰دالررا۹۰درصدگوشــیهایتلفنهمراهمصرفیدرکشورمعرفیکرد
وادامهداد:ارزنیماییبرایوارداتاینگوشــیهایپرمصرفتامینشــدهوتاکنونهیچگونه
مشکلیدراینزمینهنداشتهایم؛امابایدمنتظربمانیمکهرویهتامینارزنیماییازمحلبانکییا
غیربانکیمشخصشود،تابتواندربارهتاثیرافزایشنرخاظهارنظرکرد.عبقریباتاکیدبراینکه
تاکنونمشکلیدرزمینهوارداتتلفنهمراهباارزنیماییوجودنداشتهاست،تصریحکرد:باتوجه
بهاینکهارزبریتلفنهمراهبراساسدستورالعملبانکمرکزیمشخصشدهاست،بیشترین
ارزمصرفیبرایگوشیتلفنهمراه،یوآنچینیایوروبرایوارداتازکشورکرهراشاملمیشود.



آغاز فروش ربع سکه  در بورس و چگونگی تعیین قیمت
معاونادارهعملیاتبازاربازبانکمرکزیجزئیاتعرضهربعسکهدربورسکاالوچگونگیکشف
قیمتدراینبازارراتشریحکردوگفت:تازمانیکهبازارنیازداشتهباشدبهاینشکلحضورخواهیم
داشت.هومنکرمیخرمآبادیاظهارکرد:بانکمرکزیقصدداردعرضهربعسکهدربورسکاالرا
ادامهدهدوازروزگذشتهاینعرضهآغازشد.ویگفت:هدفازعرضهسکهدربورسکاالکنترل
قیمتدربازاراســتوباتوجهبهاینکهحبابقیمتیدرهفتهگذشتهباعرضهایکهصورتگرفت
شکستهشدوالبتهتنهاکمتراز۱۰درصدراکهبرنامهریزیکردهبودیم،فروختهشدقصدداریمتا
زمانیکه۴۵۰هزارربعسکهباقیماندهراهمدربازارعرضهکنیم.کرمیافزود:پسازتمامشدن
۴۵۰هزارربعسکهکههماکنوندرنزدبانکرفاهاست،اگرنیازاحســاسکنیمبازهمربعسکه
عرضهخواهیمکردوحتیاگرالزمباشدنیمســکهوتمامسکهراهمعرضهمیکنیم.معاوناداره
عملیاتبازاربازبانکمرکزیدرادامهدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهچگونهکشفقیمتصورت
میگیردومردمچگونهمیتوانندقیمتمناسبیبرایخریدربعسکهازبورسکاالداشتهباشند؟
گفت:مسلمادوپارامترقیمتجهانیونرخارزدرتعیینقیمتربعسکهوکشفقیمتیآنموثر
است.امامردمبایدبرایانتخابقیمتمناسببهچندنکتهدیگرتوجهکنند.نخستآنکهمردم
بایدبهنرخهایربعسکهدرهفتهگذشتهدربورسکاالنگاهکنندوقیمتربعسکهراهممدنظر
داشتهباشــندومســلمابهترینقیمتبینایندونرخمیتواندبهمتقاضیانکمککندتانرخ
منطقیتروبهتریرابرایخریدانتخابکنند.کرمیبابیاناینکهعرضهربعسکهدربورسکاالآنقدر
هستوادامهپیدامیکندکهآنهاییکهباقیمتهایپایینترهمدرخواستخریدثبتمیکنند
موفقبهخریدسکهخواهندشد،اضافهکرد:البتهاگربهعنوانمثالامروزهمهسفارشهادررنج
حدودپنجمیلیونیاششمیلیونتومانباشــدیعنیاینکهقیمتهابسیارباقیمتهایمنطقی
فاصلهداشتهباشدمسلماهیچیکازمتقاضیانبرندهنخواهندشدودرروزهایآیندههمعرضه
ربعسکهادامهخواهدداشت؛بنابراینمیزانفروشربعسکهدرادامهعرضهآنتاثیرگذاراست.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان:کافه اقتصاد
 ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی همزمان با دهه فجر امسال در اصفهان افتتاح می شود

مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستاناصفهانگفت:همزمانباایاماللهدههمبارکفجرامسال۱۰واحدتولیدیوصنعتیدراستانبهبهرهبرداریمیرسد.
امیرحســینکمیلیروزســهشــنبهدرگفتوگوباخبرنگارایرناافزود:بــرایبهرهبرداریازایــنطرحهایصنعتــیتولیدیافزونبرهفــتهزارو۳۴۸
میلیاردتومانســرمایهگذاریشدهاســت.وییادآورشــد:باافتتاحوبهرهبرداریازاینواحدهایصنعتیزمینهاشتغالمســتقیمبرای۴۰۷نفردراستان

فراهمخواهدشد.
مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستاناصفهاناظهارداشت:طرحهاییادشدهدرشهرستانهایاصفهان،شاهینشهرومیمه،شهرضا،نجفآباد،گلپایگان،
برخواروجرقویهافتتاحمیشــود.اصفهانبابیشازپنجمیلیوننفرجمعیت،بیشاز۹هزارواحدتولیدیکوچکوبزرگباســرمایه۲۲۱هزارمیلیاردریالو
اشتغال۲۶۳هزارنفر،حدود۸۴۰معدندرحالبهرهبرداریباســرمایهگذاریبیشاز۱۰هزارمیلیاردریالوحدود۱۸۰هزارواحدصنفیصنعتیتریناستان

کشوربهشمارمیآید.

معاون سازمان برنامه ریزی اصفهان:
الزام قانونی برای اعالم 
تغییر نشانی اشخاص 

ضروری است
معاونآمــارواطالعاتســازمانمدیریتو
برنامهریزیاستاناصفهانگفت:الزامقانونی
برایاعالمتغییرنشانیاشخاصباتوجهبه
اجرایسرشماریسال۱۴۰۵باروش»ثبتی
مبنا«ولزومتقویتســامانههایاطالعاتی،
ضروریاســت.بهگزارشایرنا،سرشماری
نفوسومسکندرسال۱۴۰۵بهشکلثبتی
مبناانجاممیشــودبهاینترتیبکهدیگربه
طورمستقیمبهخانههامراجعهنخواهدشد
وجمعآوریدادههابااســتفادهازدادههای
ادارینگهداریشدهدربانکهایاطالعاتی
دســتگاههایمختلفاجرایــیوخدماتی
کشورانجاممیگیرد.محمدرضالعلی،افزود:
قانوناعالمتغییرنشــانیاشخاصدرسال
۷۶تصویبشده؛اماتاکنونپشتوانهوالزام
قانونیبرایآنوجودنداشتهاستودرارائه
بســیاریازخدمات،اینموضوعموردتوجه
قرارنمیگیرد.طبقتبصرهماده۳قانونالزام
تخصیصشمارهملیوکدپستیبرایکلیه
اتباعایرانــیمصوبســال۱۳۷۶مجلس
شورایاســالمیوماده۳آییننامهاجرایی
مربوطمصــوبهیئتوزیران)مورخســال
۱۳۷۸(،کلیــهاشــخاصحقیقــیملزمبه
اطالعرسانیتغییرآدرسمحلسکونتخود
بهسازمانثبتاحوالکشورهستند،بنابراین
درصورتبهروزنبودنآدرسمحلسکونت
درسامانه»اعالمتغییرنشانی«سازمانثبت
احوالکشور،دســتگاههایاجرایی،تکلیفی
بــرایارائهخدمتبــهشــهروندانندارندو
مسئولیتهرگونهخللدرارائهخدمتناشی
ازعدماعالمنشــانیجدیدبرعهدهمتقاضی
خدمتخواهــدبود.لعلیاظهارداشــت:بر
اســاساینقانون،همهخانوارهابایدتغییر
نشانیمحلسکونتخودرادرسامانه»اعالم
تغییرنشانیسازمانثبتاحوال«بهنشانی
www.ncr.irگزارشوثبتکنندتاکدپستی
آنهابهروزوطبقجدیدتریننشانیسکونت

باشد.

برداشت گل خوش عطر 
نرگس در شمال کشور

گلنرگسنمادتحسین،شجاعت،امید،
تولدیدوبارهوزندگیطوالنیاست.هر
سالهدراواسطآذربرداشتگلنرگساز
بزرگترینباغیکپارچهگلنرگسشمال
کشوردرشهرآزادشــهرآغازمیشودتا
پایاندیادامــهدارد.رایحهدلنوازاین
گلزیباکههماکنونبهاوجشــکوفایی
رسیده،مشامهررهگذریراپرمیکند.

عکس   روز 

دبیــراجراییخانهکارگــراصفهانگفــت:احتمال
افزایش۲۰درصدیدســتمزدحقوقکارگرانوجود
دارد؛امامنطقینیستکهباشرایطموجودوتورمی
کههستحقوقکارگرانبهاینمیزانافزایشیابد.
بهگزارشخبرنگاربازار،گمانــهزنیهابرایتعیین
دستمزدکارگرانبرایسالآتیاحتمالافزایش۲۰
درصدیکفدستمزدهارامیدهد؛دستمزدیکهبه
اعتقاددبیراجراییخانهکارگرسفرههایکارگرانرا
کوچکترمیکند.اصغربرشــاندرگفتوگوبابازار
درپاســخبهاینســوالکهآیاافزایش۲۰درصدی
حقوقکارگرانمیتوانددرشــرایطکهباتورمشدید
روبروهستیمکفافمخارجکارگرانرابدهدویاتکرار
سالهایگذشتهرابایدشاهدباشیم،اظهارداشت:

اینکهاکنوندررابطهبامزدکارگرانصحبتکنیمزود
هنگاماستامااینهممنطقینیستکهباشرایط
موجودوتورمیکههستحقوقکارگرانبهاینمیزان

افزایشیابد.
ویافزود:ســبدمعیشــتبرگرفتهازتورمساالنه
استکهچشماندازیبرایتصمیمگیریهایسال
جدیدبهماخواهدداد؛امادلیلچانهزنیهایپایان
ســالنمایندگانکارگریوکارفرماییودولتبرای
تعیینحداقلمزدکارگــرانودلیلمقاومتبیش
ازپیشکارفرمایاندرمقابــلافزایشمزدکارگران،
اجرانشدنماده۷قانونکاراست.دبیراجراییخانه
کارگراصفهانتاکیدکرد:اگرمــاده۷قانونکاراجرا
میشد.امروزشاهدفعالیتسهضلعمثلثتشکل

رسمیذیلقانونکارشــاملکانونشورایاسالمی
کار،مجمععالینمایندگانکارگریوانجمنهای
صنفیبودیم.باوجودچنینتشکلهایی،کارگرهم،
عالوهبربرخورداریازامنیتشــغلیوقدرتچانه
زنیباکارفرما،نمایندگانخودشرادراینتشــکل
هاانتخابمیکردوآننمایندگانهم،بابرخورداری
ازپشتوانهمیلیونهاکارگربهعنواناعضایتشکل
ها،قدرتچانهزنیباکارفرماراداشتند.بهدلیلاجرا
نشدنماده۷قانونکار،طیسهدههگذشته،کارگر
حتیبابتدوامشغلخودشهماطمینانیندارد.

دبیراجراییخانهکارگراصفهانمطرحکرد:

تکرار قصه چانه زنی برای دستمزد کارگران
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مفاد آراء
11/17 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003782 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد 
کریمی قهدریجانی فرزند عبدا... بشــماره شناســنامه 169 صادره از قهدریجان 
دریک باب خانه  به مســاحت 157/76 مترمربع پالک 562 فرعی از 386  اصلی 
واقع در قهدریجان خریداری از مالک رسمی آقای اسکندر کاظمی فرزند غالمعلی 

محرز گردید ه است.
 لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/20

م الف: 1445392  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
11/18 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003952   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا 
دهقان کلیشادی فرزند محمد ابراهیم بشــماره شناسنامه 40 در یک باب خانه  به 
مساحت 201 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی 

آقای اسداله وزیریه لنجانی محرز گردید ه است.
 لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دومــاه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/20

م الف: 1445415  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
11 شــماره آگهــی: 140103902002000331 شــماره پرونــده:  /19
140004002003001785 آگهــی مزایــده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 
140007794  به میزان ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه آپارتمان نــوع ملک طلق با کاربــری به پالک ثبتــی 70 فرعی از 2638 
اصلی، مفروز و مجزا شــده از 206 فرعی از اصلی مذکور، قطعــه 0 در طبقه 2 و 
واقع در بخش 1 اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان اســتان اصفهان به 
مســاحت 159/76 متر مربع به آقای احمدرضا شــریعتی فرزند مهدی به آدرس: 
اصفهــان- خیابان صائــب- روبروی مــادی نیاصرم- مجتمــع الوان- طبقه 
2- کدپستی: 8184913541 با شماره چاپی 948064 سری ب سال 93 با شماره 

دفتر الکترونیکی 139420302023003318 که در صفحه 218 دفتر امالک جلد 
138  ذیل شــماره 23847 ثبت گردیده است. با حدود و مشخصات: شمااًل: بطول 
7/5 خط مفروض به قســمتی از مورد تفکیک که روی فضای خیابان دنباله مادی 
نیاصرم قرار گرفته و محدود است شمال در هفت قسمت که دوم و ششم غربی و 
چهارم شرقی است بطولهای 1/75 و 0/25 و 2/20 و 0/25 و 1/3 و 0/25 و 2/42 
دیوار و پنجره است به فضای خیابان غربا بطول 0/5 دیواریست به فضای خیابان 
جنوبا بطول 7/5 خط مستقیم مفروض است به آپارتمان مورد ثبت شرقًا بطول 0/5 
دیواریست مشترک با آپارتمان شــصت و نه توضیح باینکه طول حد شرقی و حد 
غرب پیشرفتگی روی خیابان 0/5 متر است شرقًا: اول بطول 3/20 بدیوار اشتراکی 
با آپارتمان هفتاد و یک دوم در پنج قســمت که قسمت اول جنوبی و سوم و پنجم 
شمالی است بطولهای 2/42 و 5/40 و 1/30 و 1/90 و 0/2 درب و دیواریست براه 
رو و راه پله و آسانسور مشاعی هشتاد فرعی سوم در دو قسمت که دوم شمالی است 
بطولهای 1/15 و 0/65 دیوار و پنجره اســت به نورگیر چهارم بطول 1/30 بدیوار 
اشــتراکی با آپارتمان هفتاد و یک فرعی، جنوبًا: در هفت قسمت که قسمت دوم 
شرقی و چهارم و ششم غربی است بطولهای 1/85 و 0/25 و 1/80 و 1/90 و 2/43 
و 0/7 و 0/84 دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی شصت و نه فرعی، غربًا: 
طول 21/4 خط مستقیم مفروض با پالک دو هزار و ششصد و سی و هشت )یک( 
مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 53 به مساحت 6/61 به حدود اربعه: شمااًل: 
بطول 2/7 متر دیواریست مشترک با انباری پنجاه و دو فرعی ،شرقًا: بطول 2/45 
متر بخط مستقیم مفروض با پالک دو هزار و ششــصد و سی و هشت )نه( جنوبًا: 
بطول 2/7 متر دیواریست مشترک با انباری پنجاه و چهار فرعی ، غربًا: اول بطول 
1/2 متر درب و دیواریســت براهرو و راه پله مشاعی هشتاد فرعی دو بطول 1/25 
متر دیواریست مشترک با انباری پنجاه و دو فرعی، که طبق نظر کارشناس رسمی: 
واحد مسکونی آپارتمانی موصوف دارای ســازه با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه 
بلوک، نمای خارجی سنگ و آجر، پذیرایی و اتاق خواب با کف پارکت و بدنه کاغذ 
دیواری و دیوار کوب چوبی، آشپزخانه اپن با کف و بدنه سرامیک مجهز به کابینت 
ام دی اف، دربهای داخلی چوبی، حیاط مشاعی با کف موزاییک، سیستم سرمایش 
کولر آبی و گازی و گرمایش پکیج و رادیاتور و دارای انشعابات آب ، گاز )مشترک(، 
برق )مجزا(، فاضالب و مجهز به آسانسور می باشد. مجتمع آپارتمانی مشتمل بر 6 
طبقه که طبقه دوم مربوط به ملک موصوف دو واحدی می باشد. الزم به ذکر است 
پارکینگ اختصاصی جهت واحد آپارتمانی مذکور در ســند ذکر نشده و از محوطه 
حیاط و راهرو مشــاعی به عنوان پارکینگ استفاده می شودکه در قبال طلب خانم 
ماندانا جان نثاری بابت مهریه مندرج در ســند نکاحیه شماره سند: 13252، تاریخ 
سند: 1395/12/19، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 127 و طالق 
 شماره 52 شــهر اصفهان اســتان اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه 1401/11/18 در شعبه اول اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اجرای اسناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ پایه 37/500/000/000 ریال 
معادل 3/750/000/000 تومان  شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین 
قیمت پیشــنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدههای مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مــورخ 1401/11/05 درج و 
منتشر می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه 
مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری مزایــده پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده 
باید مابقی مبلغ خریــد را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 

ثبت تودیع نماید و در صورتــی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب 
 ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شــد.  م الف: 1445582  اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل

پرونــده:  شــماره   140103902002000333 آگهــی:  شــماره   11 /20
140104002002002910  آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی 140104498 
تمامت یک دســتگاه خودروی ســواری وانت مزدا تیپ 1600 مدل 1364 به شــماره 
انتظامی )ایــران 67- 626 ل 97( به رنگ آبی روغنی  به شــماره موتــور 076598  و 
شــماره شاســی: 6465357 به آدرس پارکینگ تمرکــزی جنوب واقع جاده شــیراز و 
بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2954، تاریخ سند: 1391/05/29، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شــماره 13 شهر بهارستان اســتان اصفهان در قبال طلب 
خانم عذرا کریمی و حقوق دولتــی متعلقه در پرونده کالســه 140104498 به موجب 
کد امنیتی 1401/9/8-81258/86724357 پلیس راهور اصفهان بازداشــت گردیده 
است، که طبق نظر کارشــناس رسمی دادگســتری وضعیت ظاهری سقف فرو رفتگی 
دارد بدنه خوردگی دارد داشــبورد شکسته فاقد ضبط تودوزی و ســراجی نیاز دارد اطاق 
بار آهنکشی شده دارای باربند الســتیکها 50 درصد قابل استفاده موتور گیربکس سالم 
به مبلغ 700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده است از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان تاالر نبش میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان 
طبقه دوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایــه 700/000/000 ریال معادل 
هفتاد میلیون تومان شروع و به هرکس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری هزینه 
پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پــس از مزایده در صورت وجــود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محــل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چــاپ اصفهان مورخ 1401/11/05 درج 
 و منتشر می گردد که خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده 
را پرداخت نمایند برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فــروش را ظرف مدت 
 5 روز از تاریــخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیــع نمایــد و در صورتی که ظرف
 مهلــت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریــز نکند مبلــغ مذکور قابل 
 اســترداد نبوده و بــه حســاب خزانه واریــز خواهد شــد. الزم بــه ذکر اســت کلیه
 هزینه هــای قانونی اعــم از بدهی و عــوارض مالیاتی، شــهرداری و غیــره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده 
اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد 
 به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصــول می گردد. 

م الف: 1445987   اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   140103902004000093 آگهــی:  شــماره    11 /21
 139504002120000023  آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه 9500293  تمامت 
شش دانگ پالک شــماره 19994 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به 
مساحت 152/10 متر مربع به آدرس :  اصفهان ملک شــهر خیابان مفتح کوی صبوری 
کوچه شــهید امین صبوری پالک 110 کدپســتی 8185649965 که سند مالکیت آن 
در صفحه 560 دفتر 893 امالک به شــماره ثبت 204021 و با شماره چاپی 0574382 
به نام ابراهیم ســری ثبت و صادر شده است. حدود و مشــخصات: شمااًل به طول 8 متر  
دیواریست به کوچه 4 متری ، شرقًا به طول 23/70 متر دیواریست به خانه باقیمانده پالک 
68 اصلی، جنوبًا در دو قســمت اول به طول 3/70 متر و دوم به طول 3/25  متر درب و 
دیواریســت به کوچه عبوری، غربًا به طول 20 متر دیواریســت به کوچه حقوق ارتفاقی 
ندارد که طبق نظر کارشــناس رسمی ساختمان مســکونی فوق در یک طبقه با اسکلت 

دیوار باربر ســقف طاق ضربی با اعیانی حدود 135 متر مربع با کف موزائیک بدنه کاغذ 
دیواری دارای سرویس های بهداشتی و آشــپزخانه و درب و پنجره های خارجی فلزی 
دربهای داخلــی چوبی کف حیاط موزائیک فاقد نما ســازی سیســتم گرمایش بخاری 
گازی و ســرمایش کولر آبی و همچنین دارای انشــعابات آب، برق، گاز با قدمتی حدود 
25 سال می باشد که به موجب ســند رهنی شــماره 48860- 92/12/18 تنظیمی در 
دفتر اسناد رسمی شــماره 93 فالورجان در رهن بانک ملی ایران شعبه فالورجان واقع 
می باشد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شــنبه مورخ 1401/11/18 در اداره اجرای اسناد رهنی و شــرطی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور 
سمت چپ طبقه ســوم از مبلغ 23/500/000/000 ریال )بیســت و سه میلیارد و پانصد 
میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، بــرق، گاز اعم از حق 
 انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی  و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس ازمزایده در صورت 
 وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
می گــردد ضمنا ایــن آگهی در یــک نوبــت در روزنامه زاینــده رود چــاپ اصفهان 
مــورخ 1401/11/05 درج و منتشــر مــی گــردد. توضیحــا شــرکت در مزایــده 
منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده به حســاب ســپرده ثبت 
بــه شــماره حســاب  ir090100004061013207670192  و شناســه واریــز: 
998108561161070070570000000000 و حضــور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ  مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد ضمنا درج آگهی در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منزله درج آگهی  
در روزنامه های کثیراالنتشار می باشد. م الف: 1446183 وکیلی رئیس اداره اجرای 

اسناد رهنی و شرطی اصفهان 
فقدان سند مالکیت

11/23 نظر به اینکه سند مالکیت شــش دانگ یکباب خانه  بشماره پالک ثبتی 
3632 فرعی مفروز از 634 فرعی از 189- اصلی بمســاحت 197  متر مربع واقع 
در خالد آباد  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود بشــماره چاپی 000305 ســری الف 
95 با شــماره دفتر امالک الکترونیکی  139620302022000498 بنام مجتبی 
صفری خالدی فرزند علیرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و برابر ســند 
رهنی 18387 مورخ 1399/02/20 دفترخانه اســناد رســمی 310 بادرود بمدت 
144 ماه در رهن بانک مسکن بادرود می باشد. ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده: 140121702022003158 مــورخ 1401/11/02 به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 48493 با 
شناســه یکتــا 140102155818001280  مــورخ 1401/11/03 بــه گواهی 
دفترخانه 23  بادرود  رسیده مدعی است که ســند مالکیت آن بعلت اسباب کشی  
 مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است. 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
 تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 1445385   رضا طویلی رئیس ثبت 

اسناد و امالک بادرود 

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان از دالیل آسیب به بخشی از بازار سقف قیصریه سخن گفت؛

 بی توجهی مالک و  بی پولی میراث  
 مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان در پی 
آسیب به بخشی از سقف بازار قیصریه گفت: چند 
عامل باعث آسیب سقف بازار قیصریه شــد؛ یکی کوتاهی و بی توجهی 
مالک تیمچــه دارالخدیجه در این بازار و عامل دیگــر اینکه اداره میراث 

فرهنگی با تنگنای مالی مواجه بود.
در بارندگی های هفته گذشته، بخشی از سقف بازار قیصریه اصفهان در 
ورودی بازار چیت ســازها ریزش کرد که با بازتاب ویدئوی آن در فضای 
مجازی ، دوباره توجه رسانه ها به شرایط و آسیب های بازار تاریخی اصفهان 
که درگیر مشکالت فراوان از جمله بی توجهی به مرمت های به موقع و رها 
شدگی تیمچه ها و سراهای مختلف آن است، جلب شد.حمید محمد 
نژاد ،مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان در گفت و گو با ایرنا 
افزود: بارها آمده بودیم و از شرایط چهارسوق قیصریه بازدید کرده بودیم و 
می دانستیم این ترک ها وجود دارند، شرایط را می دانستیم اما در آن زمان 
وضعیت بودجه ای میراث فرهنگی مساعد نبود.وی با اشاره به بازدیدهای 
میدانی از شرایط چارسوق قیصریه پیش از ریزش سقف آن، گفت: اینکه 
میراث فرهنگی نسبت به شرایطی که این قسمت از بازار داشته و نسبت 
به هشــدارهای بازاریان بی توجه بوده، درست نیست؛ هماهنگی الزم را 
برای ورود شهرداری به مرمت این قســمت از بازار انجام شد؛ اما این در 
شرایطی بود که شهرداری قراردادها را با پیمانکاران بسته وتغییر آن سخت 
بود.محمد نژاد در ادامه افزود: همــکاری کاملی بین میراث فرهنگی و 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان وجود دارد. هر زمانی که 
میراث بودجه داشته باشد، برای مرمت سقف های بازار اقدام می کند و 
هر جایی که شهرداری بتواند، به واسطه بازوی اجرایی آن یعنی سازمان 
نوسازی و بهسازی این کار را انجام می دهد.وی با بیان اینکه نمی توان 
متولی مرمت بازار را تفکیک کرد و  تنها میراث فرهنگی یا یک نهاد خاص 
متولی آن است، ادامه داد: زمانی بودجه برای مرمت، حفظ و نگهداری 
بازار می آید که اقدام می کنیم و قراردادهای الزم را می بندیم و با هماهنگی 
شهرداری و نهادهایی که در این امر دخیل هستند کارهای مرمتی را انجام 
می دهیم تا شرایط نامساعد بازار بهبود پیدا کند؛ اما شرایطی هم هست 
که بودجه ای برای این کار نداریم.به گفته محمد نژاد، میراث فرهنگی با 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری نامه نگاری کرده بود؛ اما این نهاد 
به دلیل اینکه با پیمانکار برای مرمت راســته ای که به گفته وی شرایط 
خوبی نداشت، قرارداد بسته بود و جابه جایی محل مرمت سخت بود.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی بازار اصفهان در همین ارتباط ادامه داد: 
برای بستن قرارداد جدید نیاز به زمان داشــتیم که متاسفانه در همین 
زمانی که شهردار می خواست با پیمانکار قرارداد ببندد سقف چهارسوق 

قیصریه ریزش کرد.وی افزود: اگر حتی این قسمت از چهارسوق که دچار 
ترک شده بود را مرمت می کردیم، حتما بایستی اقدامات ایمن سازی 
از طریق تیمچه »دارالخدیجه« انجام شــود. شرایط به گونه ای است که 
 شــاید در نهایت مجبورشویم بابت آســیبی که به دلیل وضعیت تیمچه

» دارالخدیجه« به بازا وارد شده است، از مالک شکایت کنیم.محمد نژاد 
اظهار داشت: در خصوص وضعیت تیمچه دارالخدیجه چند بار به مالکان 
اخطار داده ایم. این تیمچه به دلیل برخی اختالفات مالک با مستاجران 
یا سرقفل داران، شرایط بدی دارد و این موجب آسیب به بازار شده است.

به گفته مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی بازار اصفهان، شاید نیت تخریب 
تیمچه دارالخدیجه این باشد که بخواهند یک سازه تازه به جای آن ایجاد 
کنند که به تاکید وی این مجوز از سوی میراث فرهنگی داده نمی شود و 
اگر چنین کاری انجام شود، با شکایت میراث فرهنگی اصفهان کار متوقف 
می شود.وی یادآور شد: تیمچه دارالخدیجه که در شمال شرقی چهارسوق 
قیصریه قرار دارد شرایط خوبی ندارد و مالک به طور پنهانی سقف بعضی 
از مغازه هایی که پشت بند طاق های بازار بوده را خراب کرده است و این 
عاملی شده تا در قسمتی از چهارسوق رانش اتفاق بیفتد.محمد نژاد افزود: 
این رانش باعث ایجاد ترک هایی روی سقف شده است که با بارش های 
هفته گذشته،رطوبت حاصل از آب شدن برف باعث نفوذ در این ترک ها 
شده و به ندرت با جذب شدن توسط مصالح بنا، موجب سنگینی و ریزش 

قسمتی از سقف چهارسوق شده اســت.وی در ادامه در توضیح آنچه به 
دلیل تخریب سقف قســمت هایی از تیمچه دارالخدیجه موجب از بین 
رفتن پایداری سقف چارسوق بازار قیصریه شده است، گفت: پشت هر 
کدام از سقف های قوســی، طاق دیگری وجود دارد و نیروهای رانشی 
که روی محور ایستا هستند را دفع می کند؛ درست مثل دو فردی که به 

یکدیگر تکیه می کنند.
محمد نژاد افزود: این تکیه دادن باعث موجب تعادل، حفظ و پایداری 
سقف ها می شود؛ اما وقتی یکی از ســقف ها جا خالی کند، طاق های 
پشتی که برای سقف های چهارسوق تکیه گاه بوده اند، از بین می روند و 
بخشی از نیروی رانشی موجب ایجاد ترک در قسمتی از طاق چارسوق 
می شــود.به گفته وی، به دلیل حجم زیــاد آوار در تیمچه دارالخدیجه 
وضعیت پایینی دیوارها برای آنها مشخص نیست و باید با کسب مجوز 
الزم وضعیت آنها هم بررسی شود؛ اما نیرویی که در محل قرار گیری قوس 
بر روی جرز و اصطالحا »پاکارقوس« وارد می شود، به دلیل از بین رفتن 
سقف های تکیه گاهی، موجب از بین رفتن ایستایی و پایداری بنا و ایجاد 
ترک هایی شده که به مرور بازتر شده اند و با جذب رطوبت و سنگین شدن، 
ریزش کرده است.بازار تاریخی اصفهان ۸ کیلومتر طول و ۸۵۰۰ مغازه دارد. 
بازار قیصریه، ورودی این بازار در شمال میدان نقش جهان است که در 

فهرست میراث جهانی قرار دارد.

برگزاری رویداد نیمرخ با محوریت نادیده های مسجد جامع 
عتیق اصفهان

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: چهارمین برنامه 
نیمرخ با محوریت بازدید از نادیده های مسجد جامع عتیق اصفهان برگزار می شود.علیرضا مساح اظهار 
کرد: آثار شاخصی همچون بیگلربیگی پل خواجو با ۳ هزار بازدید کننده، کوشک باغ زرشک با چهار هزار 
بازدید کننده و خانه تاریخی اژه ای ها با بیــش از ۲۵۰۰ بازدید کننده در بخش های قبلی رویداد نیمرخ 
مورد استقبال اصفهان دوستان قرار گرفت.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با اعالم اینکه در چهارمین برنامه نیمرخ، عالقه مندان به دیدار مدرسه مظفری و تاالر 
هجده ستون از نادیده های مسجد جامع عتیق اصفهان می روند، افزود: مسجد جامع عتیق اصفهان یکی 
از بنا های بسیار ارزشمندی است که قدمت بیش از یک هزار ساله دارد و از آن به عنوان دایرة المعارف 
معماری اسالمی یاد می شود.وی ادامه داد: به کمک همکاران مان در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری موفق شدیم درب دو بخش از بخش های مسجد جامع که تا امروز به روی عموم 
بسته بوده را برای بازدید باز کنیم.مســاح اضافه کرد: درب مدرسه مظفری و تاالر هجده ستون در این 
رویداد به روی عالقه مندان باز می شود و این تاالر نمایشگاهی نیز در معرض دید عموم قرار می گیرد.به 
گفته وی، تولید محتوای متنی و تصویری شامل بروشور و کتابچه از دیگر بخش های این رویداد است.

 

کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی به هر خانوار تعلق می گیرد
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توســعه ایران گردی و جهان گردی از رونمایــی پلتفرم جدیدی 
با نام »ایران ســفر« و اختصاص کارت ســفر ۳۰ میلیون تومانی با هدف ارزان سازی سفر خبر داد.

روح ا...حســین زاده گفت: پلتفرم »ایران سفر« توسط شــرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی 
و جهان گردی با همکاری بخش خصوصی به منظور ارزان سازی ســفر طراحی شده و قرار است در 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران در بهمن ماه سال جاری رونمایی شود.مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی توسعه ایران گردی و جهان گردی اظهار کرد: این پلتفرم با هدف توسعه و رونق سفر و 
گردشگری، به عالقه مندان خدمات ارزان و مشاوره سفر ارائه می کند.وی افزود: افراد با مراجعه به این 
پلتفرم می توانند عالقه مندی خود را برای سفر به نقاط مختلف اعالم کنند و عالوه بر دریافت مشاوره، 
سفر ارزانی را برنامه ریزی کنند.حسین زاده تصریح کرد: بر این اساس با ۱۵ دستگاه تفاهم نامه امضا 
کردیم و با ابالغ تبصره ۱۸، تسهیالت را ارائه خواهیم کرد تا کارکنان دولت بتوانند از گردشگری و سفر 
ارزان استفاده کنند.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی و جهان گردی گفت: کارت سفر 
به صورت ارزان و اقساطی است و مبلغ تسهیالت آن ۳۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد برای هر خانوار 
است که با همکاری یکی از بانک ها انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: این پلتفرم، پلتفرم رسمی وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. 
 

6 قبر متعلق به اسماعیلیه در محوطه چمشیر
عبدالرضا مهاجری نژاد، باستان شناس محوطه ۷۷ منطقه تاریخی سد چمشیر گفت: پیش از کاوش ما در 
این محوطه، بررسی هایی انجام شده و گزارش دادند که منطقه آثاری از پساهخامنشی و پساساسانی دارد 
ولی مطالعات تکمیلی ما نشان می داد در این دره و شیار که ۱۵ محوطه داریم هیچ کدام آثارشان به قبل از 
قرون اولیه و میانه اسالمی نمی رسد.به گزارش »مهر«؛ وی با بیان اینکه بخشی از دیواره های سنگچین شده 
در این محوطه در اثر زلزله ریخته شده، گفت: من روز اول تصور کردم به دلیل آنکه آتشکده و مسجد داریم 
اینجا هم می تواند یک کلیسا باشد یا چارطاقی ساسانی است. بررسی بیشتر نشان داد که در اینجا ۶ قبر وجود 
دارد که متعلق به اسماعیلیه بوده است. اسماعیلیه در محوطه وسیعی باالی دامن عروس حضور داشتند. 
ترس از حمله مغول و گور به گور کردن مرده ها باعث شده تا آنها روی قبرهایی که اینجا داشته اند را بار دیگر 
بپوشانند.وی درباره کاوش در قبرها نیز گفت: هنوز این قبرها وجود دارد و ما هم می دانیم که در دوره 

اسالمی قبرها اطالعات خاصی به ما نمی دهند با این وجود یکی از آنها را باز می کنیم.

اخبار
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به همت جهاد دانشگاهی اصفهان:

چهارمیندورهاهداینشانپژوهشکاویبرگزارمیشود
چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش کاوی، در دو بخش اصلی معرفی ده مقاله برتر و اهدای نشان 
پژوهش کاوی در دانشگاه اصفهان برگزار می شــود.مهدی ژیان پور، رییس جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان ضمن اعالم این رویداد، در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش 
خود ادعا دارد که یک سازمان پژوهش فناوری اســت. در تعریف، سازمان های پژوهش فناوری به 
سازمان هایی گفته می شــود که به لحاظ مالی مستقل هســتند و به منظور ایجاد ارتباط فی مابین 
دانشگاه، جامعه و صنعت قرار می گیرند. به عبارتی، کار سازمان های پژوهش فناوری ایجاد رابطه میان 
دانشگاه، جامعه و صنعت است.  وی با بیان اینکه در جهاد دانشگاهی اصفهان، در حوزه پژوهش، زمینه 
تخصصی ما مطالعات شهری است، افزود: هدف اصلی از برگزاری رویداد »اهدای نشان پژوهش 
کاوی« این است که یک اجتماع پژوهشی در حوزه مطالعات شهری استان اصفهان را شکل دهیم. در 
واقع، یکی از ابزارها برای شکل دهی این اجتماع پژوهشی، برگزاری رویداد و همایش است.ژیان پور 
یادآور شد: سال ۱۳۹۴ اولین رویداد پژوهش کاوی و از سال ۱۳۹۸ سه دوره پیاپی این رویداد را برگزار 
کرده ایم و در این راستا، از سال ۱۳۹۸ به طور مستمر نشانی را تحت عنوان پژوهش کاوی به کسانی 
که به عنوان پژوهشگر یا پژوهشــیار به  فضای پژوهش کمک می کنند، اهدا کرده ایم.رییس جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان، دو بخش اصلی این رویداد را معرفی ده مقاله برتر و اهدای نشان پژوهش 
کاوی بیان کرد و در این رابطه افزود: از امسال کاری را شروع کرده ایم و از سال های آینده آن را توسعه 
خواهیم داد. در این زمینه، کلیه مقاالت علمی را که در طول یک سال گذشته در مجالت معتبر ایرانی در 

حوزه مطالعات شهری به چاپ رسیده است را بررسی کرده ایم. 

اجرایپویش»مایهدلگرمی«درسرمایاصفهان
در مرحله دوم طرح پویش ملی دلگرمی، ۲۰۰ دســتگاه وسیله گرمایشــی، بین نیازمندان استان 
اصفهان توزیع شد.مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 
۲۰۰ دستگاه وسیله گرمایشی به ارزش چهار میلیارد ریال تهیه شده است.به گفته رضوان اصغری، 
این اقالم به همت گروه های جهادی در ۶۰ منطقه محروم سردسیر استان اصفهان توزیع می شود.

وی یادآور شد: در مرحله اول طرح پویش ملی دلگرمی، در ماه گذشته، لباس گرم به خانواده های 
کم بضاعت ساکن مناطق سردسیر استان اصفهان اهدا شد.

 

ازسرگیریطرحزوجوفرددرهستهمرکزیاصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: طرح زوج و فرد در نوبت صبح و بعدازظهر فقط 
در هسته مرکزی شهر اصفهان اجرا می شود.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: با توجه به کاهش 
تدریجی آالینده های جوی و شروع به کار دوباره مراکز آموزشی، طرح تردد خودرو های با پالک زوج 
و فرد  فقط در هسته مرکزی شــهر اصفهان در نوبت های صبح و بعدازظهر اجرایی و توسط پلیس 
اعمال قانون شد. پیش تر به دلیل آلودگی هوا، طرح محدودیت تردد خودرو ها با پالک زوج و فرد در 

شهر اصفهان از در منازل اجرایی می شد.
 

انتصابمعاوندانشجوییدانشگاهاصفهان
ســردار اصالنی، عضو هیئت علمی دانشکده زبان های خارجی دانشــگاه اصفهان به عنوان معاون 
دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.حسین هرسیج، رییس دانشگاه اصفهان، طی صدور حکمی 
ســردار اصالنی، عضو هیئت علمی دانشــکده زبان های خارجی این دانشــگاه را به عنوان معاون 
دانشجویی دانشــگاه اصفهان منصوب کرد و از رضا علی نوروزی، معاون پیشین دانشجویی این 

دانشگاه تقدیر کرد.

اخبار

اصرار مسئوالن بر مازوت سوزی در آلوده ترین شهر کشور؛

توقف مازوت سوزی؛ مصوبه ای که روی اجرا نمی بیند!

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت  مریمقادری
بهداشــت اعالم کرده اســت که تعداد کل 
مرگ های منتســب به ذرات معلــق PM۲.۵ در کالن شــهر اصفهان، در 
بزرگساالن باالتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین یک هزار و ۶۴۴ 
نفر بوده است و مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات 
معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به طور میانگین ۹۰۵ میلیون دالر معادل 
با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده اســت.به گزارش »خبرآنالین«؛ در 
همین راستا تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد ریوی باالتر از ۳۰ 
سال ۴۲ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه باالتر از ۳۰ سال ۴۸ نفر، تعداد 
مرگ به علت بیماری های ایسکمیک قلبی در بزرگساالن باالتر از ۲۵ سال 
۴۱۱ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگساالن باالتر از ۲۵ سال 
۱۴۴ نفر بوده است.از سویی کارشناسان از افزایش دیگر بیمارهای مرتبط با 
آلودگی در اصفهان از جمله آســم، بیماری های خودایمنی مانند ام.اس، 
بهجت و ...و همچنین ارتباط آلودگی با افزایش بیمارهای روحی خبر می 

دهند.
در روزهای گذشته نیز میزان مرجعات به بیمارستان های اصفهان به دلیل 
عالئم تنفسی افزایش قابل توجهی داشته است؛ در این ارتباط سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه پیامدهای آلودگی هوا از نظر 
علمی ثابت شده اســت، اظهار کرد: در روزهای گذشته شمار افراد مراجعه 
کننده سرپایی به ویژه طیف سنی کودکان به دلیل مشکالت و عالئم تنفسی 

در برخی بیمارستان های شهر اصفهان از جمله بیمارستان الزهرا افزایش 
یافته است.

دولتمردانبهموضوعسالمتمردماصفهانورودجدیکنند
وی تصریح کرد: این موضوع که آلودگی هوا آمار افراد دارای عالئم تنفسی 
و ریوی را افزایش داده و روی مرگ و میر موثر بوده، کامل مشخص است؛ 
ما در حال حاضر در بدترین شرایط آلودگی هوای اصفهان از ابتدای سال 
تاکنون قرار داریم که به صورت مستمر چند روز پیاپی ادامه داشته است؛ از 
این رو موضوع مبهمی نمی ماند و الزم است دولتمردان در این زمینه ورود 
جدی داشته باشند.در روزهای گذشته سالجقه، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست در سفر خود به اصفهان، از مردم به دلیل مازوت سوزی در 
نیروگاه ها عذرخواهی کرد، موضوعــی که واکنش های مختلفی در میان 
مردم در شبکه های اجتماعی در پی داشت، یک کاربر در این ارتباط نوشته 
است: »گویی پس از زاینده رودی که خشک شدن آن به گفته کارشناسان 
ناشی از بی تدبیری ها و سوءمدیریت مسئوالن است، اکنون نوبت به هوا و 
خاک اصفهان رسیده؛ اما عجیب است که مسئوالن تنها برای از میان رفتن 

این تمدن کهن بغض می کنند!«

نشانآلودهترینشهرکشوربهاصفهانتعلقگرفت!
با وجود اینکه در روزهای گذشــته اصفهان رکوردار آلودگی در کشــور بود و 

شاخص آلودگی اصفهان مرز بنفش را رد کرد، مسئوالن پایتخت هنوز اصرار 
بر مازوت سوزی فعالیت کامل صنایع آالینده و کارخانجات دارند، در این 
راستا مسئوالن اصفهان تالش کردند شاید با دعوت از رییس سازمان محیط 
زیست، فاجعه آلودگی اصفهان را به شــکل واضح و روشن پیش چشم 
مســئوالن بگذارند اما با وجود همه این تالش ها، تنها فعالیت چند واحد 
مازوت سوزی در اصفهان متوقف شده است.در این ارتباط مهران زینلیان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: از ماه ها قبل و بر اســاس تجربه ای که از سال گذشته در خصوص 
مازوت سوزی در استان داشــتیم؛ مدیریت استان تالش های بسیاری را 
انجام داد تا شاهد تکرار این تجربه و استفاده از سوخت مازوت در استان 
نباشیم؛ هر چند عدم مازوت سوزی در شورای تامین استان مصوب شده بود 
اما با ابالغ شورای عالی امنیت ملی و به رغم مخالفت شدید استان، مازوت 
سوزی در اصفهان آغاز شد.زینلیان افزود: نهایتا در چند روز گذشته به دلیل 
استفاده از این نوع سوخت در نیروگاه و البته سایر منابع آالینده هوا که به 
هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست، شاهد روزهای بی سابقه ای بودیم و 
شاخص آلودگی هوا در اصفهان برای چند روز متوالی به بیش از ۱۵۰ رسید.

عدممازوتسوزیدراصفهان،مصوبهایکهرویاجرانمیبیند
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: در این شــرایط 
مدیریت استان با جدیت بیشتری به موضوع کنترل منابع آالینده ازجمله 
بحث مازوت سوزی وارد شد. جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوای استان 
مکررا تشکیل و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان 
دعوت شد تا از نزدیک شــاهد تاثیر عوامل آالینده در اصفهان باشند.وی 
خاطرنشــان کرد: با پیگیری مدیریت اســتان، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست به صورت سرزده از نیروگاه شهید منتظری بازدید کرد و نهایتا 
با تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، عدم مازوت سوزی 
برای چندمین بار مطرح و مصوبات ویژه زیست محیطی در این کارگروه 
به تصویب رسید.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: 
به دنبال این اقدامات، تالش برای عدم مازوت ســوزی در شورای تامین 
استان نیز برای چندمین بار مطرح و با دستور استاندار اصفهان موضوع عدم 

استفاده نیروگاه شهید منتظری از سوخت مازوت ابالغ شد.

۴واحدمازوتسوزیباقوتبرایآلودگیاصفهانتالشمیکند!
زینلیان عنوان کرد: با وجود همه تالش های صورت گرفته، متاسفانه تا این 
لحظه مازوت سوزی به صورت کامل در نیروگاه شهید منتظری قطع نشده 
و به دنبال پیگیری های اخیر، با قطــع ۲ واحد دیگر و کاهش معادل دو و 
نیم میلیون لیتر مصرف سوخت مازوت، هم اینک ۴ واحد غیرفعال و ۴ 
واحد دیگر همچنان فعال است.وی اظهار کرد: مدیریت استان همواره بر 
این باور بوده که شرایط استان ویژه است و از هر ظرفیتی که بتوانیم برای 
توقف مازوت سوزی و قطع منابع آالینده هوا در استان استفاده می کنیم. 
این تالش مدیریت استان برای کاهش آلودگی هوا استمرار دارد و تا قطع 
کامل مازوت ســوزی در نیروگاه شــهید منتظری ادامه خواهد داشت.

سالحهایکشفشده
درطرحاقتدارپلیس

عمومی
فرمانــده انتظامی تهران با بیــان اینکه 
عملیات بزرگ یــورش به مخفیگاه های 
اوباش، قماربازان، مجرمان و متخلفانی 
که در پایتخت النه کرده بودند در هشتمین 
مرحله از طرح اقتدار با تالش همکاران در 
پلیس امنیت، فتــا و اطالعات به مرحله 
اجرا درآمد، اظهار کرد: در این طرح ۱۲۴ 

نفر از اوباش سطح دار دستگیر شدند.

عکس   روز

اهداکنندگانخوناصفهانی،بهخطشوند
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از فعالیت مرکز اهدای خون خواجو در روز جمعه خبر داد و گفت: در حال حاضر ذخیره خون استان ۵ روز است که هنوز بحرانی 
نیست، اما نیاز به مراجعه اهداکنندگان خون داریم.علی فتوحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به علت کاهش ذخایر خونی در جمعه پیش رو ) ۷ بهمن ماه(، 
مرکز اهدای خون خواجو از ساعت ۹ تا ۱۳ دایر و آماده خدمت رسانی به اهداکنندگان خون اســت.وی، ذخیره خون کنونی استان اصفهان را ۵ روز اعالم کرد و 
افزود: در حال حاضر ذخیره خون استان ۵ روز است، درحالی که در شرایط عادی باید بین ۷ تا ۸ روز باشد. هنوز وضعیت ذخیره خون استان بحرانی نیست، اما 
نیاز داریم شرایط بهتر شود و اهداکنندگان بیشتر مراجعه کنند.وی با اعالم اینکه معموال در فصل سرما تعداد مراجعه کنندگان خون کاهش پیدا می کند، افزود: 
در دی ماه سال جاری حدود  ۱۳ هزار و ۲۵۳ نفر جهت اهدا خون به پایگاه های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر موفق به اهدا خون شدند. 
همچنین آمار اهدای خون مستمر ۶۱.۲ درصد و درصد اهدای خون بانوان ۳ . ۱۷ درصد است.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه همچنان میزان 
اهدای خون بانوان کافی نیست، گفت: زمانی که بانوان برای اهدا خون مراجعه می کنند ابتدا تست هموگلوبین از آن ها گرفته می شود تا باور غلط کم خونی آن ها 
برطرف شود و سپس اگر شرایط اهدای خون را داشته باشند از آن ها خون گیری می شود.فتوحی با تاکید بر اینکه هر فرد می توانند در سال ۳ بار اهدا خون انجام 
دهد، افزود: در ۱۰ماهه امسال نسبت به سال گذشته، ۴.۸ درصد رشد خون گیری داشتیم، به طوری که در این ۱۰ ماه ۱۴۵ هزار ۴۱۵ نفر به پایگاه های اهدای خون 
مراجعه کردند و از این تعداد ۱۱۶ هراز و ۵۳۹ نفر موفق به اهدا خون شدند.وی میزان اهدای خون مستمر در ۱۰ ماه نخست امسال را ۵۸.۱ اعالم و خاطرنشان 

کرد: بانوان ۱۴.۳ درصد از اهداکنندگان خون را تشکیل می دهند.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
گفت: عملیات اجرایی احــداث بزرگ ترین مجموعه 
نیروگاه خورشیدی کشــور به میزان یک هزار مگاوات 
پایان هفته در اصفهان اغاز می شود.امیررضا نقش در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در کشور هدف گذاری 
۴ هزار مگاواتی برای تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر 
انجام شده است و با این اقدام یکهزار مگاوات از این 
هدف گذاری ملی در استان اصفهان محقق خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم در فاز نخســت تا سال آینده ۳۰ 
درصد از این یکهزار مگاوات انرژی پاک را به شــبکه 

سراســری انرژی برق بیاوریم و در فاصله ســه ساله 
تمامی این میزان وارد مدار شود.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در استان 
اصفهان در پیک مصرف حدود هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات به 
ویژه در فصل تابستان مصرف انرژی برق داریم. به مدار 
آمدن این میزان انرژی تجدیدپذیر می تواند کســری 
موجود را جبران و به جلوگیــری از آلودگی هوا کمک 
کند.نقش اضافه کرد: باتوجه به اینکه نیروگاه شــهید 
منتظری تقریبا یک نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی اســت که 
معموال ۱۲۰۰ مگاوات آن بر مدار است تولید این میزان 

انرژی پاک می تواند جهت مرتفع کردن نیاز اســتان 
مؤثر باشد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان بیان کرد: درحال حاضر تنها ۵۰ مگاوات انرژی 
خورشیدی در اســتان تولید می شــود و با احداث و 
بهره برداری از یکهزار مگاوات انرژی خورشیدی جهش 
۲۰ برابری این حوزه را با حضور سرمایه گذاران بخش 

خصوصی و حمایت های دولتی شاهد خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

بزرگتریننیروگاهخورشیدیکشوردراصفهاناحداثمیشود

رییس پلیس فتای استان خبر داد:

کالهبرداریبهبهانهفروشاقساطیمبلمانراحتیدر»دیوار«
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی و دســتگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش 
اقساطی مبلمان در سایت دیوار با دریافت بیعانه از شهروندان کالهبرداری می کرد، خبر داد.سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی اعالم شــکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس 
در سایت دیوار تحت عنوان فروش مبلمان از آنها کالهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار 
کارشناسان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های انجام شده مشخص شد شاکیان در سایت 
دیوار با آگهی فروش اقساطی مبلمان راحتی مواجه شده که جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته 
ســپس وی به بهانه تعداد محدود کاال با ارائه شــماره کارت مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها 
دریافت و با دریافت آدرس برای ارسال بار و دریافت حضوری ما بقی وجه اعتماد مشتریان را جلب و با این 
ترفند مجموعا مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال از آن ها کالهبرداری کرده است.رییس پلیس فتای استان تصریح 
کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده پس از مدتی نه تنها هیچ کاالیی دریافت نکردند، 
حتیی فروشنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع کرده و اقدام به حذف آگهی از سایت کرده است.وی 
گفت: با بررسی مستندات و اظهارات شاکیان و انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی متهم شناسایی و ضمن 
هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.سرهنگ مرتضوی در پایان با اشاره به این 
که متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، به شهروندان 
توصیه کرد: تبلیغات که در سایت های واسطه گر با عناوینی از جمله فروش فوری، بدون واسطه، زیر قیمت 
و ...منتشر می شود به  منظور کالهبرداری بوده و شهروندان باید حتی االمکان به صورت حضوری پس 
از تایید هویت و رویت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و از خرید یا پیش خرید کاالی مورد نظرخود از 
سایت های متفرقه و فاقد مجوز یا شبکه های اجتماعی و پرداخت بیعانه حتی مبالغ کم خودداری کنند.

 

توقیفخودرویقاچاقدرمرکزتعویضپالکاصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک دستگاه خودروی تویوتای هایلوکس قاچاق به 
ارزش ۴۰ میلیارد ریال در مرکز تعویض پالک اصفهان توقیف شد.سردار محمدرضا هاشمی فر  اظهار 
کرد: کارشناسان پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین بررسی یک دستگاه خودروی 
تویوتا هایلوکس دو کابین که به منظور ســیر مراحل تعویض پالک مراجعه کرده بود، متوجه شــدند 
این خودرو بدون اصالت است.وی افزود: کارشناســان پلیس راهور بالفاصله ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان اصفهان را در جریان قرار دادند که پس از بررسی دقیق توسط آن ها موضوع قاچاق 
بودن این خودرو محرز شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
خودروی کشف شــده را ۴۰ میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: در نهایت خودرو توقیف و مالک آن نیز 

دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

سخنگوی آتش نشانی اصفهان مطرح کرد:

سوختگیشدیدمردنقاشدرپیانفجارمنزلدرحالساخت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به انفجار همراه با حریق 
منزل در حال ساخت، گفت: یک نفر در این حادثه دچار سوختگی شد.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره انفجار همراه با حریق در طبقه سوم مجتمع مسکونی چهار طبقه 
اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۰:۳۷ روز دوشنبه سوم بهمن ماه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شد که بالفاصله آتش نشانان به سمت محل حادثه اعزام 
شدند.وی با بیان اینکه نیروهای امداد و نجات از ایستگاه های شماره ۱۴ خیابان شیخ بهایی و یک 
خیابان مطهری به محل حادثه اعزام شــدند، افزود: این حادثه در زمان رنگ آمیزی منزل نوساز رخ 
داده و در اثر تجمع بخارهای ناشی از بنزین و تینر که برای ترکیب رنگ استفاده می شده، اتفاق افتاده 

است که باعث سوختگی شدید مرد نقاش نیز شد.

محیط زیستبا مسئولان

نفسهایبهشماره
افتادهدراصفهان

یعقوب حاجی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو 
کمیته پژوهش و فنــاوری »مدیریت کیفیت 
هوا« کنسرسیوم مراکز علمی-پژوهشی استان 
اصفهان در حوزه محیط زیســت، گفت: مصرف 
مازوت در روزهایی از ســال اتفــاق می افتد که 
هوای جو ساکن بوده و پدیده طبیعی وارونگی 
دما رخ داده است. در این شرایط توان پاالیش 
و رقیق سازی و صعود آالینده ها به جو فوقانی از 
بین می رود و آالینده های منتشره در جو پایین 
محبوس می شــود. گاهی در بعضی نیروگاه ها 
روزانه حدود شش هزار مترمکعب مازوت حاوی 
۳.۵ درصد گوگرد مصرف می شود که اگر چگالی 
مازوت ۰.۹۵ باشــد؛ حدود ۲۰۰ تن گوگرد دارد و 
 SO۲ اگر ۸۰ درصد آن موقع سوختن تبدیل به گاز
شــود روزانه حدود ۳۲۰ تن از این گاز وارد هوای 
شهر می شود. در کنار این گاز دیگر آالینده ها نیز 
از جمله هیدروکربن های نسوخته )THC(، دی 
 )CO(  و مونوکسید کربن)NO۲( اکسید ازت
و سایر آالینده های خطرناک )فلزات سنگین، 
هیدروکربن های عطری چند حلقه ای و ترکیبات 
آلی فرار( منتشر می شود.وی افزود: تنفس این 
آالینده ها در کوتاه مدت باعث تحریک مجاری 
تنفسی، تنگی نفس و تشدید آسم، التهاب ریه، 
درد قفسه سینه، مشــکالت قلبی و مراجعه به 
اورژانــس و در بعضی موارد منجر به بســتری 
می شود. در بلند مدت نیز ســبب افزایش آمار 
ســکته های قلبی و مغزی می شود. بر اساس 
تحقیقات آژانس بین المللی تحقیقات سرطان 
)IARC(، این آالینده ها منجر به ســرطان زایی 
در انسان ها، به ویژه سرطان ریه می شود.حاجی 
زاده گفت: در کشور ما ساالنه بالغ بر ۴۰ هزار نفر 
در اثر تنفــس هوای آلودگی و ابتــال به بیماری 
ایسکمی قلبی، سکته مغزی، عفونت ریه، تنگی 
مزمن مجاری تنفسی و سرطان ریه دچار مرگ 
زودرس می شــوند )که شــامل ۱۲ تا ۱۴ درصد 
کل مرگ ها می شــود(. آمار کل موارد بستری 
در اصفهان در ۱۰ سال بالغ بر سه برابر شده است 
و آمار ابتال به انواع ســرطان ها در ۱۵ سال اخیر 

حدود دو برابر شده است. 



ستاره رئال مادرید به النصر عربستان پیوست!
 اخبار عجیبی از رسانه های معتبر عربستانی به گوش می رسد.تعدادی از خبرنگاران معتبر فوتبال 
عربستان، ادعا کردند لوکا مودریچ با النصر قرارداد امضا کرده است.به ادعای نواف االسیوی خبرنگار 
مشهور عرب و تعدادی دیگر از رسانه های فوتبال عربستان، لوکا مودریچ ۳۷ ساله با النصر عربستان 
قرارداد امضا کرده است.روزنامه  های عربستانی زمان پیوستن مودریچ به النصر و اینکه آیا این اتفاق 
در بازار نقل و انتقاالت زمســتانی یا پس از پایان فصل جاری رخ خواهد داد را اعالم نکرده اند. این 
خبر در حالی منتشر شده که قرارداد مودریچ در انتهای فصل با رئال مادرید به پایان می رسد و انتظار 
می رود با توجه به فرم خوب این هافبک کروات، کهکشانی ها او را دست کم برای یک سال دیگر در 
ترکیب حفظ کنند. با این حال، نواف االسیوی که خبرنگاری نام آشنا برای ایرانی هاست، حتی پا را از 
شایعه فراتر گذاشته و دستمزد مودریچ را هم فاش کرده است. طبق گزارش این خبرنگار، پیشنهاد 
النصر برای جذب مودریچ 16۳ میلیون ریال سعودی برای مدت دو سال است، حدود ۲۲ میلیون 
دالر در سال. باید دید واکنش رئال مادرید و شخص بازیکن به این خبر داغ چیست. پس از موفقیت 
در متقاعد کردن کریستیانو رونالدو برای پیوستن به باشگاه عربستانی، مسئوالن النصر کماکان می 
خواهند به جاه طلبی های خود ادامه داده و طی این مدت با بازیکنانی چون سرخیو راموس، کیلور 

ناواس و ادن هازارد نیز در ارتباط بوده اند .
 

مربی سرخ ها اخراج شد!
تونی تاپالوویچ، مربی دروازه بان های بایرن مونیخ، با اعالم رسمی این باشگاه از سمتش برکنار شد.
شــایعات بســیاری در چند هفته اخیر درباره احتمال قطع همکاری بایرن مونیخ با تاپالوویچ به 
گوش می رسید و حاال ادعای رسانه های آلمانی به حقیقت تبدیل شده است.باشگاه بایرن با انتشار 
بیانیه ای این خبر را به صورت رسمی تایید کرد. حســن صالح حمیدزیچ درباره این اتفاق گفت:» 
تونی در سال های اخیر به عنوان مربی دروازه بان ها در موفقیت های بایرن سهیم بود. ما از او به این 
خاطر سپاسگزار هستیم. به خاطر تفاوت هایی که داشتیم، حاال مجبور ستیم راهمان را از یکدیگر 
جدا کنیم. امیدواریم بهترین اتفاق ها در آینده بــرای او رخ دهد.«ناگلزمان هم تالش کرد رفتاری 
سیاستمدارانه درباره برکناری این مربی در پیش بگیرد و مدعی شد که هیچ مشکلی با این مربی 
نداشته است.این در حالی است که بیلد پیش از این از ارتباط نه چندان خوب این دو نفر خبر داده 
بود. گفته می شد که صالح حمیدزیچ در چند ماه اخیر تالش بسیاری کرده بود که رابطه این دو نفر 
را بهبود ببخشد؛ اما در نهایت موفق به انجام این کار نشده بود و مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند 
به همکاری با او پایان دهند.به نظر می رسد که حتی بازیکنان هم رابطه خوبی با او ندارند. زمانی که 
مانوئل نویر به دلیل مصدومیت قادر به همراهی بایرن نبود، این باشگاه در فکر برگرداندن الکساندر 
نوبل از موناکو بود ولی این بازیکن به دلیل رفتارهای ناخوشایند تاپالوویچ حاضر به بازگشت نشد و 

بایرن در نهایت مجبور شد یان زومر را به خدمت بگیرد.

دیوار پوالدین بارسلونا با رهبری »ژاوی«
نشریه اسپانیایی از خط دفاع مستحکم این فصل بارســلونا تمجید کرد.بارسلونا در این فصل با 
هدایت ژاوی هرناندز توانسته عملکرد خوبی را در اللیگا داشته باشد و با گذشت 1۷ هفته با ۳ امتیاز 
بیشتر از رئال صدرنشین باشد.یکی از دالیل موفقیت بارسلونا در این فصل خط دفاع مستحکم 
بارسا بوده است. در همین رابطه نشریه موندو دپورتیوو به تمجید از دیوار دفاعی بارسا پرداخت و 
نوشت: بارسلونا دیواری پوالدی در این فصل ساخته اســت که نفوذناپذیر است.بارسلونا بهترین 
خط دفاع اروپا را تا اینجای فصل به نام خودش ثبت کرده است. شاگردان ژاوی در 1۷ بازی تنها 
6 گل دریافت کردند.مارک آندره ترشــتگن دروازه بان بارسلونا در ۸۵ درصد بازی های این فصل 

کلین شیت کرده است.
 

خبر  روز

تاریخ سازی؟ موضوعات 
مهم تری وجود دارد!

پیشکســوت هندبال ایران گفت: لزومی ندارد 
تاکید زیــادی روی برخی اصطالحات از جمله 
»تاریخ سازی« داشته باشیم، چون موضوعات 
مهم تری وجود دارد که بخواهیم به آنها بپردازیم.
مهدی رهبری درمورد نتایج و عملکرد تیم ملی 
هندبال ایران در رقابت های قهرمانی جهان اظهار 
داشــت: تیم ملی ایران دومین حضور خود در 
رقابت های جهانی را تجربه کرد. حضور در این 
مســابقات را باید از جنبه هــای مختلف مورد 
ارزیابی قرار داد؛ همین که یک تیم ملی بتواند در 
چنین میدان بزرگی حضور پیدا کرده و خودش 

را معرفی کند یک دستاورد محسوب می شود.
وی ادامه داد: از نظر فنی هم این مســابقات 
فرصتی را به تیم ها می دهد که خودشان را مقابل 
تیم های بزرگ دنیا محک بزنند و نقاط ضعف و 
قوت خود را بهتر بشناسند. فکر می کنم یکی از 
نقاط ضعف اصلی ما که در این مسابقات هم به 
چشم آمد، قد و قامت بازیکنان بود. ملی پوشان 
ایران در بخش هجومی و گلزنی شرایط خوبی 
داشــتند و باید روز به روز بهتر شوند، اما در فاز 
تدافعی با توجه به قد و قامت شان با مشکالتی 
روبه رو بودند. حاال این برنامه فدراسیون است 
که نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت 
کند.پیشکسوت هندبال ایران خاطرنشان کرد: 
میانگین ســنی تیم ایران حدود ۲۵ سال بود و 
این یعنی تیم ملی ترکیبی از بازیکنان جوان و با 
تجربه بود. از حاال هم باید به گونه ای برنامه ریزی 
شود که تیم ملی در مســابقات جهانی حضور 
مستمر داشته باشد. سهمیه قاره ها بیشتر شد 
و ایران در این دوره توانســت نســبتا راحت به 
مســابقات جهانی راه پیدا کند، اما این شرایط 
در ادوار پیش رو قطعا ســخت تر خواهد شــد. 
رهبری با بیان اینکــه نمی دانم نتایج تیم ملی 
در رقابت های قهرمانی جهان تاریخ سازی بوده 
اســت یا خیر، تصریح کرد: ما سال ۲01۵ هم 
توانستیم با اختالف یک گل شیلی را شکست 
دهیم و حاال در سال ۲0۲۳ هم یک بار دیگر این 
تیم را با اختالف یک گل شکست دادیم. تفاوت 
ما با شیلی این است که ایران از سال ۲01۵ در 
مسابقات جهانی حضور نداشت، اما شیلی در 

دوره های مختلف حضور داشت. 

فوتبال جهان

وز  عکس ر

 مراسم تجلیل از
 مدال آوران تیراندازی

مراســم تجلیل از مــدال آوران تیراندازی 
در مســابقات قهرمانی جهان مصر و هانیه 
رستمیان، نخستین ورزشکار ایرانی که موفق 
به کسب سهمیه المپیک ۲0۲۴ شده است، 
همزمان با بازدید ســجادی، وزیر ورزش و 
جوانان از اردوی تیم های ملی تیراندازی، روز 
دوشنبه، ۳ بهمن ماه در مجموعه تیراندازی 

استادیوم آزادی برگزار شد .

جزییات درگیری خانواده یک کشتی گیر با مربی؛

از فحاشی تا مشت زنی!
مربی و سرپرست تیم مازندران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از شکایت انضباطی و کیفری اش علیه خانواده محمدجواد ابراهیمی خبر داد.عباس رنجبر درباره 
درگیری ایجاد شده بین او و خانواده محمدجواد ابراهیمی بعد از شکست این کشتی گیر مقابل محبی در مسابقات قهرمانی کشور، اظهار داشت: پیش از آغاز مسابقات، 
برادر بزرگ تر محمدجواد ابراهیمی به اصغر بذری، مربی ارشد استان مازندران گفت که فقط سعید نیستانی برادرش را کچ کند که بذری هم این موضوع را قبول کرد تا 
حاشیه ای پیش نیاید. البته ابراهیمی هم تا این وقت هیچ حاشیه ای نداشت و سعید نیستانی او را کچ کرد و دو کشتی اش را برد. در مبارزه سوم، ابراهیمی به ارشک 
محبی باخت و کشتی که تمام شد، من دیدم برادران جواد ابراهیمی و دو نفر از دوستانش، چهار نفری از پله های رختکن مجموعه هفت تیر پایین می آیند و به یکی از عوامل 
برگزاری مسابقات فحش می دهند.وی درباره اینکه آیا داوری در شکست کشتی گیر مازندرانی در مصاف با حریف کرمانشاهی نقش داشت؟ گفت: من نمی دانم. برخی 
می گویند زانوی ابراهیمی به تشک خورد و بعضی هم می گویند نخورد، به هر حال باخت و آنها به مربیان استان مازندران بد و بیراه می گفتند. آنها حرف شان این بود که 
»وقتی صالحیت و توان این را ندارید که حق برادر من را بگیرید، چرا مربی تیم شدید و شما به درد نمی خورید«. من هم همراه با علی دمیرکالیی، مربی ساری کنار هم 

بودیم، که فحش زشتی شنیدم و برگشتم ببینم این فحش را به چه کسی داده  که یک مشت به من خورد و برادر جواد ابراهیمی شروع به فحاشی کرد.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: داور باید 
توانایی کنترل بازی در لحظات بحرانی را داشته باشد.

جهانگیر سیدعباســی در مــورد شــرایط فعلی تیم 
شــهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال اظهار داشت: 
به خاطر ســفرهای زیاد و طوالنی، تحت فشار زیادی 
هســتیم. به خصوص برای شــهری مثل ارومیه که 
پروازهای کمتری دارد، مشکالت ما بیشتر می شود. 
با این حال، بازیکنان باانگیزه هســتند و با مدیریت و 

ریکاوری مناسب برای مسابقات آماده می شوند.
سرمربی تیم شــهرداری ارومیه درباره نتایج خوب و 
کسب پیروزی های متوالی در آغاز دور برگشت لیگ 
برتر گفت: بــا وجودی که بازیکنان ما جوان هســتند 
و حتی برخی از آنها تجربه بازی در دســته یک را هم 

ندارند اما تیم، پتانسیل پیروزی را داشت. در نیم فصل 
نخست، نداشتن آمادگی بدنی و عدم هماهنگی، اجازه 
نمی داد برنده شویم اما وقفه یک ماهه و انگیزه باالی 

بازیکنان، شرایط تیم را عوض کرد. 
سیدعباسی با اشاره به احتمال حضور تیم شهرداری 
ارومیه در مرحله پلی آف لیگ برتر افزود: تمام تالش 
ما این اســت که به پلی آف برســیم. بازیکنان انگیزه 
زیادی دارند که این کار سخت اما شدنی را انجام دهند. 
دیدارهای دشوار و برنامه سفر طوالنی و سختی پیش 

روی ماست که امیدوارم از پس آن بر بیابیم.
سرمربی تیم شــهرداری در مورد رای کمیته انضباطی 
فدراسیون و محکوم شدن او و کاپیتان تیمش تاکید 
کرد: ما به رای فدراســیون، احتــرام می گذاریم و پر 

جایگاهی نیستیم که نظر بدهیم ولی این رای عادالنه 
نیســت. داور بازی را خــراب کرد و نظر مــن در مورد 

عملکرد داور عوض نخواهد شد. 
او ادامه داد: بازیکنان من زحمــت زیادی در هر بازی 
می کشــند ولی در برخی بازی ها قربانی اشتباه های 
داور شدیم. انصاف نیست با جوانان این کشور، این طور 
برخورد شود. داور باید توانایی کنترل بازی در لحظات 

بحرانی را داشته باشد.

قربانی شدیم؛ رای کمیته انضباطی عادالنه نبود!

ورود وزارت ورزش به پرونده ۶۰۰ هزار 
دالری فدراسیون فوتبال

    وزارت ورزش پیگیــر پرونــده یکــی از مدیران 
فدراســیون فوتبال شــده که در کمیته اخالق در 
دست بررسی است؛ پرونده ای که ظاهرا ابعاد تازه تری پیدا کرده 
و شامل ارکان اصلی تر فدراسیون هم می شود.هفته گذشته بود 
که خبر بررســی پرونده یکی از مدیران فدراسیون فوتبال در 
کمیته اخالق این فدراسیون با اتهام تخلف مالی در خبرگزاری 
مهر منتشر شــد.موضوع اصلی این پرونده، ابهامات مالی و 
وصول نشدن درآمدهایی است که فدراسیون پیش از سفر به 
اتریش و برگزاری دو بازی تدارکاتی مقابل اروگوئه و سنگال در 
مهرماه و قبل از شــروع جام جهانی وعده آن را داده بود.طبق 
قرارداد فدراسیون با شرکت اتریشــی قرار بود ایران از این دو 
مسابقه از بلیت فروشی، پخش زنده بازی و تبلیغات محیطی 
مبلغی در حدود ۸00 هزار دالر به دست بیاورد اما در نهایت پس 
از پرداخت ۴00 هزار دالر از سوی فدراسیون، تنها مبلغ 1۵0 هزار 
دالر از شرکت مذکور به حساب فدراســیون واریز شده است.

نامشخص بودن وضعیت 6۵0 هزار دالر باقیمانده از این شرکت 
و سفر مشکوک مدیر مربوطه فدراسیون فوتبال به آلمان پس 
از اردوی اتریش باعث شــد تا کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
برای بررســی ابهامات وارد کار بشود.همانطور که خبرنگار مهر 
پیش از این گــزارش داده بود، فشــارهای مختلفی به کمیته 
اخالق برای مختومه کردن این پرونده از سوی برخی افراد وارد 
شده؛ اما شواهد جدید نشان می دهد ابعاد پرونده بزرگتر از آن 
چیزی اســت که قبال به آن پرداخته شده است.پیگیری های 
خبرنگار مهر حاکی اســت اتهامات این مدیــر تنها مربوط به 
پرونده بازی های تدارکاتی با سنگال و اروگوئه نیست و پرونده 
های دیگری هم از قراردادهــای مالی مختلف برای این عضو 
فدراسیون فوتبال مفتوح است.عالوه بر این، پای بعضی دیگر 
از مدیران و ارکان اصلی فدراسیون هم به این پرونده ها باز شده 
است تا مشخص شود اتهام فساد در فدراسیون مختص یک 
مدیر و یک بخش نیســت.این موضوع باعث شــده تا وزارت 
ورزش هم پیگیر این پرونده ها و جلسات کمیته اخالق بشود و 
در جریان اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال رخ داده، قرار بگیرد.

این تنها پرونده مهــم باز در کمیته اخالق فدراســیون فوتبال 
نیست. چند روز پیش بود که یونس اسدی مقدم، رییس این 
کمیته از تشکیل کارگروهی با حضور کمیته اخالق، حراست و 
افســر حفاظت از کودکان کمیته پزشــکی برای رسیدگی به 

اتفاقات مدرسه فوتبال در مشهد خبر داد.
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»سیامک نعمتی« به سیم آخر زد!

ماجرای جدایی ســیامک نعمتی هافبک پرســپولیس وضعیت پیچیده ای پیدا کرده است.باشگاه 
پرسپولیس قصد فروش سیامک نعمتی را دارد و در این مورد هم قصد کوتاه آمدن ندارد. از طرفی این 
بازیکن هم حاضر نیست از موضع خود کوتاه بیاید و همچنان اصرار دارد که چون سرمربی او را از تیم کنار 
گذاشته دلیل ندارد باشگاه از وی پول رضایتنامه بخواهد.در این میان باشگاه های خواهان نعمتی هم 
حاضر نیستند بابت جذب این بازیکن پولی به باشگاه پرســپولیس بپردازند و همین مسئله است که 
دلخوری مسئوالن این باشگاه را در پی داشته است. به طور مثال باشگاه فوالد فصل پیش برای جذب 
علیرضا کوشکی مبلغ 6 میلیارد تومان پول رضایتنامه داد اما هم اکنون نعمتی را با رضایتنامه می خواهد.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس اعتقاد دارند تیم هایی چون تراکتور، فوالد و مس کرمان که به طور جدی 
خواهان نعمتی هستند تا روز پنجشــنبه که آخرین روز نقل و انتقاالت است مجبور می شوند که برای 
رضایتنامه این بازیکن حداقل دو میلیارد تومان به این باشگاه بپردازند و به این خاطر می خواهند تا آن 
موقع صبر کنند.از طرفی خود نعمتی هم تهدید کرده که اگر رضایتنامه اش با شرایطی که مدنظرش است 
صادر نشود به تمرینات برگشته و اگر شده تا پایان فصل دور زمین می دود اما همه طلبش را از پرسپولیس 
دریافت خواهد کرد.اینکه حاال این ماجرا ختم به خیر شود یا نه مشخص نیست. نکته جالب اینکه شایعه 
رفتن نعمتی به استقالل هم باعث شده که مسئوالن باشگاه پرسپولیس در این زمینه با احتیاط بیشتری 

عمل کرده و بر تصمیم خود مبنی بر دریافت دو میلیارد تومان پول رضایتنامه پافشاری کنند.
 

ستاره ایرانی باالتر از »امباپه«
با احتساب دستمزد دریافتی مهدی طارمی، باالتر از کیلیان امباپه بهترین آمار را در لیگ قهرمانان دارد.

بر اساس اطالعات ارائه شده توسط سامبافوت، مهاجم پورتو در مرحله گروهی پنج گل به ثمر رساند 
که با مقایسه تعداد شــوت های دقیق و دســتمزد، به ازای هر گل حدود ۳۴۴ هزار یورو می شود.از 
سوی دیگر امباپه به عنوان مهاجمی که بیشترین دستمزد را دریافت می کند، بیشترین گل ها را هم 
به ثمر رسانده است. ملی پوش فرانسوی ۷ گل به ثمر رسانده که یکی از آنها مقابل بنفیکا با پنالتی به 
ثمر رسید. همچنین با توجه به دستمزد  امباپه او برای هر گل نزدیک به 1۳ میلیون یورو هزینه داشته 
است.گفتنی است پورتو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 1۲ امتیاز کسب کرد و باالتر از تیم های 
کلوب بروژ، لورکوزن و اتلتیکو مادرید به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله حذفی چمپیونزلیگ شد. 
آن ها حدود یک ماه دیگر در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات به مصاف اینتر خواهند رفت و قطعا 

سرجیو کونسیسائو برای صعود حساب ویژه ای روی درخشش مهاجم ایرانی خود باز کرده است.
 

آلرژی سرمربی پرتغالی به پیراهن شماره ۷ استقالل!
ریکاردو ساپینتو شماره ۷ استقالل را از این تیم اخراج کرد و حاال کسی تا پایان فصل نمی تواند پیراهن 
معروف فرهاد مجیدی را بپوشد!سیاوش یزدانی در فصل جاری، شماره ۷ را انتخاب کرد که معموال 
مدافعان نمی پوشــند؛ اما او به دلیل عالقه فراوان به فرهاد مجیدی این شماره را برگزید.یزدانی در 
دوران حضورش در اســتقالل همراه با فرهاد مجیدی، جزو بازیکنان مورداعتماد و محبوب سرمربی 
جوان استقالل بود. او پیش از انتخاب شماره ۷ استقالل در صحبتی که با فرهاد مجیدی داشته از او 
رخصت گرفته و به همین خاطر با قرار دادن آدرس صفحه سرمربی محبوب خودش از این طریق نیز 
ارادتش به مربی محبوب استقاللی ها را اعالم کرد.به یاد داریم فرهاد مجیدی در نشست های خبری 
زمستان سال گذشته قبل و بعد از جدایی دو بازیکن سرباز استقالل )مرادمند و یزدانی( تا چه اندازه از 
آن ها حمایت کرد و گفت تا جایی که بتواند نمی گذارد این اتفاق بیفتد اما در نهایت زور فرهاد مجیدی 
به سازمان نظام وظیفه و فدراسیون نرسید.شنیدیم ساپینتو  دل خوشی از سیاوش یزدانی، پیراهن 
شماره ۷ و... نداشته و حاال خیالش راحت شده که کسی دیگر نمی تواند این شماره را در استقالل بر تن 
کند. سرمربی پرتغالی حاضر نشده به وساطت ها بابت بازگشت سیاوش یزدانی پاسخ مثبت دهد و 

اعالم کرده نظرش بر نخواهد گشت!

کافه ورزش

مربی ذوب آهن می گوید وضعیت مالی و همچنین جدایی بازیکنان 
تاثیرگذار باعث افت ذوب آهن شد.

قاســم حدادی فر در گفت وگو با ایســنا درباره شکست ذوب آهنی ها 
مقابل پرســپولیس اظهار کرد: پیــش بینی بازی ســختی را مقابل 
پرســپولیس می کردیم. آن ها بازیکنــان و کادر فنــی خیلی خوبی 
دارند. ما در نیمه اول هم خوب شــروع کردیم و هــم خوب به اتمام 
رســاندیم؛ اما در نیمه دوم غافلگیر شــدیم و نتوانستیم بازی خوب 
نیمه اول را تکرار کنیم. کیفیت خوب نیمه اول را نداشتیم و نتوانستیم 

موقعیت های خوبی خلق کنیم.
وی درباره گل  دریافتی ذوب آهن روی اشــتباهات مدافعان این تیم 
گفت: روی یک اشتباه محاسباتی از بازیکنانمان در نهایت گل دریافت 
کردیم. وقتی گل می زنیــم یعنی همه با هــم گل زده ایم و وقتی گل 
می خوریم همه مقصر هستیم. اشتباهات برای همه بازیکنان است و 

ان شاءالله تکرار نشود تا بتوانیم جبران کنیم.
مربی ذوب آهن در رابطه بــا عملکرد نه چندان مناســب این تیم در 
چند ســال اخیر عنوان کرد: حدود ســه، چهار سال اســت که دچار 
چنین نوســانی شــده ایم. ذوب آهن همیشه برای ســهمیه آسیایی 

و قهرمانــی می جنگید اما امــروز تغییر کرده اســت. وضعیت مالی 
و همچنیــن جدایی بازیکنــان تاثیرگذار باعث افت ذوب آهن شــد. 
بازیکنان خوبی جایگزین ســتاره های ذوب آهن نشــدند و شــکل 
گرفتن تیم یک پروســه زمان بر اســت. باید اهدافمان را متمرکزتر و 
 با برنامه تر پیش ببریم تا بتوانیم ذوب آهــن را به جایگاه واقعی اش 

برگردانیم.
وی درباره وضعیت ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت زمستانی گفت: 
با توجه به مصدومانی که در نیم فصل اول داشتیم، در خط جلو نیاز به 
بازیکن داریم. با هماهنگی و مذاکراتی که انجام شد، سامان نریمان 
جهان و روح الله سیف اللهی به تیم اضافه شدند. یکی دو بازیکن دیگر 
در خط هافبک می خواهیم و در این رابطه صحبت می کنیم تا یک تیم 

کامل تر شویم و با شرایط بهتری لیگ را ادامه دهیم.
حدادی فر در خصــوص ادامه فصل برای سبزپوشــان اصفهانی بیان 
کرد: نیم فصل دوم بسیار سخت تر است و تیم ها خیلی به هم نزدیک 
هســتند. تیم ما قرعه نســبتا ســختی در اوایل فصل دارد. امیدوارم 
بتوانیم امتیازات کافی را در این دوره کســب کنیم و در ادامه راه هم به 

جایگاه خوبی دست پیدا کنیم.

 دلیل افت ذوب آهن از زبان قاسم حدادی فر؛

بی پولی!
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در بیانیه اعضای شورای شهر اصفهان مطرح شد:

اگرمجاهدتسپاهنبود،تروریسمدامنگیر
اروپامیشد

اعضای شورای شهر اصفهان در حمایت از سپاه پاسداران و محکومیت اقدام خبیثانه پارلمان اروپا 
در تروریستی خواندن سپاه بیانیه ای صادر کردند.

شورای اسالمی شهر اصفهان در صحن 
علنی هفتادوســومین جلســه شورای 
ششــم، بیانــه ای در حمایت از ســپاه 
پاســداران و محکومیت اقدام خبیثانه 
پارلمــان اروپا در تروریســتی خواندن 
سپاه بیانیه ای صادر کرد که در متن آن 
آمده است: » اگر سپاه نبود کشور نبود. 

امام خمینی )قدس سره الشریف(
پارلمان اروپا با به کار بــردن توصیفات 
موهوم برای ســپاه پاســداران انقالب 

اسالمی بار دیگر بر طبل خصومت و خشــونت کوبیده و در مسیر انحرافی خویش ادامه می دهد. 
خشــم نمایندگان پارلمان اروپا از سپاه پاســداران انقالب اســالمی بی دلیل نیست چراکه طی 
۴۳ سال سپری شــده از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ایران، مهندســی دقیق دشمنان 
غربی و صهیونیســتی این مرز و بوم با هدف نابودی جهان اسالم و تجزیه ایران و منطقه، با رصد 

هوشمندانه و اقدام قاطعانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ناکام مانده است.
سپاهی که بیشترین نقش را در مقابله با تروریســت های داخلی –منطقه ای و جهانی داشته و 
دولت های اروپایی خود مدیون رشــادت های این نیرو در عرصه مقابله با تروریست های داعش 
اند. سپاهی که سرشار از انگیزه –معنویت –خلوص و اتصال با خاندان رسالت و اهل بیت عصمت 

و طهارت و کربالی امام حسین )ع( است.
اروپاییان بدانند که اگر مجاهدت های مجموعه ســپاه نبود و اگر جانفشــانی های سپاه قدس و 
شــهید ســلیمانی عزیز به رهبری حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای مدظله العالی نبود، قطعا 
آتش فشان تروریستی که توســط آمریکای مستکبر ایجاد شــد، دامن گیر اروپایی ها می شد و 

امنیتی که امروز در اروپا حاکم است، از بین می رفت.
بدون شک تروریست معرفی کردن نیروی مسلح قانونی و رسمی کشور بر خالف صریح قوانین 
بین المللی است که از سوی خود سران غرب مورد تایید قرار گرفته که اصرار بر آن عواقب سختی 

برای بانیان آن به دنبال خواهد داشت.
شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن محکوم کردن این اقدام پارلمان اروپا اعالم می کند که اقتدار، 
عقالنیت و هوشمندی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران دشــمن را عاجز و زبون کرده و این 
نیرو در جنگ ترکیبی با قدرت ایمان –توکل و اراده در مقابل همه دنیای مادی آنها ایستاده است. 
سپاه پاسداران دژ مستحکم و پناه آحاد مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، زن و 
مرد، روستایی و شهری و تمام مردم ایران است. بی درنگ الزم است اروپایی ها اشتباهات خود را 
متوجه شوند و جای ظالم و مظلوم و شهید و جالد را عوض نکنند و قبل از آنکه فرصت برای جبران 
چنین خطاهای محاسباتی از ســوی پارلمان اروپا از بین برود، اتحادیه اروپا از افتادن بیشتر در 
دام خطرناکی که صهیونیسم بین الملل و آمریکای جهان خوار برای آن مهیا ساخته است اجتناب 

ورزد و بدانند که هر ایرانی یک سپاهی است.«
 ســردار جواد اســتکی، فرمانــده و ســردار اصغر عــرب پــور جانشــین فرماندهی قــرارگاه 
 منطقه ای سیدالشــهداء نیروی زمینی ســپاه پاســداران در اســتان های اصفهان، چهارمحال
  وبختیاری و یزد و ســردار هاشــم پور فرمانده لشــکر ۱۴ امــام حســین )ع( میهمانان صحن

 علنی  شورا بودند.

با مسئولان

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از رشد 5۶ درصدی سهم پروژه های 
شاخص در بودجه 1402 خبرداد:

اتوبوسرانی بیشترین سهم بودجه را دارد

الیحه بودجه پیشنهادی ســال ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان 
حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده و شامل 
بودجه مناطق پانزده گانه و ناژوان، شهرداری مرکزی و ۲۱ سازمان و شرکت 
تابعه با مالکیت باالی ۵۰ درصد است که در بیست وپنجم دی ماه سال جاری 
توسط شهردار اصفهان برای بررســی و تصویب تقدیم شورای اسالمی شهر 
شد.مهدی آصالح، مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره 

بودجه ۱۴۰۲ گفت و گویی با »ایمنا« انجام داده که در ادامه آن را می خوانید:
رقمبودجهپیشنهادیسالآیندهبرایانجامپروژههاوفعالیتهایشهرداری

نسبتبهسالگذشتهچهمیزانافزایشداشتهاست؟
شــهرداری اصفهان در ســال جاری برای پروژه ها و فعالیت های خود، رقم 
بودجه را با ۶۰ درصد افزایش نســبت به سال گذشــته، بالغ بر ۱۸ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان تعریف کرده است که این عدد با بودجه سازمان ها و شرکت های 
تابعه حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.رشــد عدد بودجه در مجموعه 
شهرداری ۶۳ درصد، در سازمان ها و شرکت های وابسته ۷۳ درصد و در کل 
سازمان ها، شرکت ها و شهرداری بودجه با ۵۷ درصد رشد نسبت به سال قبل 
پیشنهاد شده است.در این راستا بیشترین کمک به سازمان ها، به مجموعه 
شرکت واحد اتوبوسرانی با عدد ۶۷۱ میلیارد تومان، در حوزه فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی حدود ۳۸۷ میلیارد تومان و ســازمان آتش نشانی ۳۰۶ میلیارد 
تومان بوده اســت که به مجموعه های دیگر از جملــه روزنامه اصفهان زیبا، 
سازمان های مدیریت پسماند، تاکســیرانی و زیباسازی نیز کمک هایی به 
ترتیب ۱۰ میلیارد تومان، ۹ میلیارد تومان، هشت میلیارد تومان و شش میلیارد 

تومان اختصاص یافته است.
افزایشبودجه۱۴۰۲درحوزهمنابعشهرداریومیزاندرآمدهایساختمانی

وغیرساختمانیدرآنچقدربودهاست؟
حوزه منابع شهرداری، عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۸۰ 
درصد یعنی بیشترین رشد را داشته و مواردی همچون فروش انبار حدود ۷۳ 
درصد و بحث وام و سایر درآمدها به ترتیب ۳۵ و ۳۷ درصد نسبت به سال 
قبل افزایش پیدا کرده است.درآمدهای غیر ساختمانی شهرداری اصفهان 
در سال جاری برای بودجه ۱۴۰۲، رشد ۷۳ درصدی داشته است که این رقم 
در سال گذشته ۶۳ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۵۹ درصد بوده است و درآمدهای 
ساختمانی امســال برای بودجه ۱۴۰۲، ۲۷ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد 
بوده است که با توجه به این روند، شاهد کاهش رشد درآمدهای ساختمانی 
و اضافه شــدن به درآمدهای غیرساختمانی هســتیم و می توان گفت این 
موضوع در راستای پایدارسازی بودجه، بسیار قابل توجه است.در سال جاری 
۲۹ درصد از کل بودجه به اعتبارات هزینه ای و عمومی شــهرداری اصفهان 
اختصاص یافته که در این راســتا تملک دارایی سرمایه یا همان پروژه های 
عمرانی ۶۵ درصد و ســایر تملکات حدود شــش درصد از بودجه ۱۴۰۲ را به 
خود اختصاص داده است.درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و خصوصی 
شهرداری اصفهان نیز در سال جاری، شــامل ارزش افزوده و عوارض های 
متفرقه، حدود ۷۲ درصد، بهای خدمات و درآمدهای موسســات انتفاعی 
حدود یک درصد، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شــهرداری ۲۲ درصد و 
کمک های اعطای دولت و سازمان های دولتی حدود سه درصد از این بودجه 

را به خود اختصاص داده است.در حوزه واگذاری دارایی مالی حدود ۱,۴۵۰ 
میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق مشارکت و در بخش وام های دریافتی 
حدود هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان است که در مجموع ۲,۸۳۷ میلیارد تومان 
دارایی مالی شــهرداری اصفهان را پوشــش می دهد.ردیف های بودجه کل 
این منابع، شامل عوارض کاال و خدمات حدود ۴۱۸۰ میلیارد تومان، عوارض 
پروانه ســاختمانی مازاد بر تراکم پایه ۲۴۴۲ میلیارد تومان، فروش اموال 
غیرمنقول ۲۱۳۲ میلیارد تومان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ۱۷۸۶ میلیارد 
تومان، عوارض ساختمانی مازاد بر تراکم پایه غیرمسکونی )تجاری( ۱۵۳۷ 
میلیارد تومان، اوراق های مشارکت ۱۴۵۰ میلیارد تومان، تسهیالت دریافتی 
از بانک و مؤسسات مالی و اعتباری ۱۳۸۷ میلیارد تومان، درآمدهای حاصل 
از سرمایه گذاری و مشارکت ۱۱۹۸ میلیارد تومان، عوارض تفکیکی اراضی و 
ساختمان حدود ۵۶۹ میلیارد تومان و کمک های بالعوض دولت و سازمان ها 
و موسسات دولتی ۴۹۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.سایر 
منابع نیز حدود ۱,۸۰۴ میلیارد تومان است که در مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان 

بودجه شهرداری را تامین خواهد کرد.

چنددرصدازکلبودجهدرسالجدیدبهحوزهمصارفدرشهرداریاصفهان
اختصاصیافتهاست؟

حوزه مصارف به سه بخش، هزینه های جاری، با تخصیص ۲۹ درصد، تملک 
و دارایی مالی حدود شش درصد و تملک و دارایی سرمایه ای حدود ۶۵ درصد 
تقسیم می شود.۴۸ درصد از کل بودجه ۱۴۰۲ )مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان ( 
به استفاده از کاالها و خدمات اختصاص یافته است، یارانه ها حدود ۲۵ درصد، 
حوزه جبران خدمات کارکنان که شامل حقوق و دستمزد می شود، حدود ۱۳ 
درصد، رفاه اجتماعی کارکنان هفت درصــد، کمک های بال عوض دو درصد و 
سایر آن نیز حدود پنج درصد از کل بودجه را در بخش هزینه های جاری به خود 
اختصاص داده است.در حوزه تملکات و دارایی سرمایه ای یا همان پروژه های 
عمرانی، ساختمان ها حدود ۹,۳۹۰ میلیارد تومان به عبارتی ۷۶ درصد، تملک 
زمین حدود ۱۵ درصد، ماشین آالت و تجهیزات هشت درصد و یک درصد نیز به 
سایر دارایی های ثابت و تولید نشده از کل بودجه، اختصاص داده شده است.

در حوزه تملک و دارایی مالی نیز بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلی ۸۲ 
درصد از رقم کلی ۱,۱۵۰ میلیارد تومان و تعهدات انتقالی و سنواتی حدود ۱۸ 
درصد از آن را به خود اختصاص داده است؛ سال ۱۴۰۲ سرانه بودجه شهرداری 
اصفهان برای هر شهروند حدود ۱۰ میلیون و ۳۱۹ هزار تومان پیش بینی شده 
که این عدد در سال جاری شش میلیون و ۶۳۲ هزار تومان و در سال گذشته 
چهار میلیون و ۷۲۴ هزار تومان بوده است.سهم معاونت حمل ونقل و ترافیک 
از کل بودجه در ســال جدید ۳۹ درصد، معاونت خدمات شــهری حدود ۲۱ 
درصد، معاونت مالی و اقتصادی ۱۳ درصد، معاونت برنامه ریزی و توســعه 
سرانه سازمانی ۱۲ درصد، حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ۹ درصد، معاونت 
عمران دو درصد و حوزه شهرسازی یک درصد افزایش داشته است.در واقع 
سهم پروژه های شاخص از کل بودجه نسبت به سال گذشته، رشد ۵۶ درصدی 
داشته و این در حالی است که سهم پروژه های منطقه ای از کل بودجه ۱۵ درصد 
است، لذا می توان گفت بدون رشد بوده و یک درصد نیز کاهش داشته اما سهم 

پروژه های محله محور پنج درصد افزایش داشته است.

مسئوالناصفهانپایدرددلشهروندانارامنه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان با هموطنان ارامنه ساکن اصفهان دیدار و گفت وگو کردند.

میز خدمت ارامنه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار اصفهان، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان، دفاتر بازرسی و امور 
مدیریت شهری استانداری در جمع هموطنان ارامنه ساکن در اصفهان برپا شد.در این دیدار شهروندان ارامنه درخصوص مشکالت و دغدغه های خود در زمینه های 
مدیریت شهری، آلودگی هوا، میراث فرهنگی، گردشگری، برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری و ... با نمایندگان دولت گفت وگو کردند.اسقف اعظم ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم، از ارتباط و رفتار مسالمت آمیز مردم اصفهان و مدیران استان قدردانی کرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان در حاشیه این بازدید بر اهمیت ارتباط صمیمانه و برادرانه با اقلیت های مذهبی تاکید کرد.مهران زینلیان خاطرنشان کرد: نگاه مدیریت استان رفع مشکالت 
و توسعه روزافزون به دور از نگاه قومی و قبیله ای است.وی ادامه داد: مردم ما جانفشــانی هموطنان ارامنه در دوران دفاع مقدس برای حفظ کیان ایران اسالمی را 
فراموش نمی کنند و حال نوبت ماست تا با کاهش دغدغه همشهریان ارامنه تا حد امکان پاسخگوی فداکاری آن ها باشیم.معاون استاندار اصفهان افزود: زندگی 
مسالمت آمیز اقلیت ها در اصفهان برای ما جای مباهات و خوشحالی دارد از این رو در آغازین روز های سال نو میالدی وظیفه خود دانستیم تا در جمع هموطنان ارامنه 

حضور یابیم و ضمن تبریک میالد حضرت عیسی مسیح )ع( برای کاهش مشکالت تالش کنیم.

امامجمعهبهارستانخواهانوروددستگاهقضابهمسئلهزمینخواریشد
امام جمعه  بهارستان اصفهان گفت: عده ای در این شهر اقدام به زمین خواری کرده اند و الزم است تا قوه قضاییه به این مسئله ورود از ادامه این روند جلوگیری کند.

حجت االسالم ســیدمهدی تاج زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق گزارش شرکت عمران بهارستان که از ســال ۱۳۹۲ را بررسی کرده، عده ای تحت عنوان 
بهره برداری از معدن، درختان منطقه را قلع و قمع کرده اند و این در حالی است که وجود درختان در این منطقه هیچ گونه تداخلی با فعالیت معدن نداشته است.وی ادامه 
داد: مدیرعامل مورد را بررسی کرده و دستور می دهد که این کار تخلف است و در شعبه ۹ عمومی دادگاه اصفهان پرونده تشکیل می شود و در ۲۲ آذرماه سال ۱۳۹۷ حکم 
قلع و قمع درختان در ۱۵ هکتار صادر می شود. این حکم مورد اعتراض قرار می گیرد و کارشناسان با بررسی بیشتر، سطح مورد نظر را ۱۸/۵ هکتار تایید می کنند و سپس 
در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ حکم خلع ید و قلع و قمع برای ۱۸/۵ هکتار صادر می شود.امام جمعه بهارستان افزود: صنعت، معدن و تجارت اصفهان به عنوان شخص 
سوم به این حکم معترض می شود و پرونده دوباره مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ ادعای سازمان صنعت معدن و تجارت رد می شود. سپس 
در ۲۷ آبان ماه سال ۱۳۹۹ حکم اجراییه و خلع ید در دستور کار برای اجرا قرار می گیرد.حجت االسالم تاج زاده به پیگیری های صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در این راستا 
پیگیری های زیادی صورت گرفته است و چندین بار در خطبه های نماز جمعه به عنوان مطالبه مطرح شده و الزم است تا قوه قضاییه و دولت نسبت به این موضوع ورود 

پیدا کنند و اقدامات و برخوردهای الزم را انجام دهند.

جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
گفت: از روزی که ســپاه تنگه هرمز را تحویل گرفته 
اجازه هیچ گونه تحرکی بــه نیروهای فرامنطقه ای 

نداده است.
ســردار اصغر عرب پور صبح سه شــنبه در صحن 
علنی شورا با اشــاره به موفقیت های بانوان ایرانی 
در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی و.. با وجود 
حفظ حجــاب اظهار داشــت: آنچه دشــمن علیه 
ایران تبلیغ می کــرد ضد نقش موثــر زن عفیف و 
موفق ایرانی بود.وی با بیان اینکه دشمن به دنبال 
خدشه دار کردن امنیت ایران در فتنه اخیر بود، افزود: 
آن ها تصور کردند که کمر نظام جمهوری اسالمی با 

تحریم ها می شکند؛ اما دیدند که جوانان این کشور 
به داد مسئوالن رســیدند و هرچه نیاز داشتیم را با 

توان داخلی خود تهیه کردند.
جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
گفت: آن ها مردم را به اعتصابــات دعوت کردند تا 
اقتصاد را از پا درآوردند و در اغتشاشــات اخیر لبه 
پیکان علیه مقام معظم رهبری بود زیرا تنها کسی که 
فتنه های دشمن را مدام تأکید می کرد ایشان بودند.
وی با بیان اینکه از تنگه هرمز به داخل توسط سپاه 
به صورت کامل تحویل گرفته شــده است، گفت: از 
روزی که سپاه تنگه هرمز را تحویل گرفته اجازه هیچ 

گونه تحرکی به نیروهای فرامنطقه ای نداده است.

عرب پور خاطرنشان کرد: دو بار شناورهای دشمن در 
آب های سرزمینی ما وارد شدند و هر دو بار به محض 
ورود، آن ها توسط سپاه دستگیر شدند، همان طور 

که پهپادهای آن ها فوری سرنگون شد.
وی افزود: دشمن به دنبال تست کردن این موضوع 
بود که آیا جمهوری اسالمی جســارت و جرأت به 
کارگیری تجهیزات خود را دارد یا نه. در هر دو بار ورود 
آن ها به آب های سرزمینی سبب شد این جسارت 

نیروی سپاه نشان داده شود.

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: طی ۱۰ ماهه امســال در بخش کنترل 
ساختمان، از فعالیت ۱۲ هزار و ۷۳۴ کارگاه ساختمانی 
متخلف جلوگیری شده اســت.روح ا... ابوطالبی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
در ۱۰ ماهه امســال، اظهار کرد: در این مدت، برای رفع 
و پیشگیری از تخلف سد معبر، ۲۵ هزار و ۴۶۲ تذکر 
و ۶۲۶۵ اخطاریه صادر و رفع تخلــف ۲۲ هزار و ۶۶۲ 
متصدی صنف انجام شده اســت.وی ادامه داد: در 
بخش جلوگیری از نصب تابلوهــای غیرمجاز، تعداد 
۵۳۵۱ اخطاریه صــادر و ۱۷۵۶ مورد نصــب تابلوی 

غیرمجاز رفع تخلف شده اســت.مدیرکل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در ۱۰ ماهه امســال در راستای جمع آوری خودروهای 
فرسوده رها شده در معابر شهر، ۸۰۰ اخطاریه صادر و 
۲۱۳ خودروی فرسوده رهاشده جمع آوری شده است، 
گفت: طی این مدت، ۷۴۹ دســت فروش و ۵۰۹ نفر 
متکدی جمع آوری و ســامان دهی شدند.وی با بیان 
اینکه طی ۱۰ ماهه امسال، در بخش کنترل ساختمان 
در راســتای جلوگیــری از ادامه فعالیــت و تعطیلی 
کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، 
از ۱۰۰ احداث زمین بایر جلوگیری شده است، افزود: 
طی این مدت از افزایش طبقات ۱۲۲۴ ســاختمان، 

تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳۳۸۱ ســاختمان، تبدیل 
وضعیت ۹۱۶ ساختمان و فعالیت ۱۲ هزار و ۷۳۴ کارگاه 
ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.ابوطالبی 
با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شــهری در بخش کنترل دفع ضایعات ســاختمانی 
سطح شهر همچون پیشگیری و تعطیلی کارگاه های 
ایجادکننده سد معبر از مصالح و نخاله اظهار کرد: در 
این زمینه ۱۲ هزار و ۳۸۳ اخطاریه صادر و ۱۰۱۹ کارگاه 

ساختمانی متخلف نیز تعطیل شده است.

جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

سپاه،مانعتحرکاتفرامنطقهایدرتنگههرمزشدهاست
طی۱۰ ماهه امسال انجام شد؛

اعمالقانونبرای۱۲هزارکارگاهمتخلفساختمانی
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عک

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   140103902004000092 آگهــی:  شــماره    11 /22
140104002004000021  آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 140101312  تمامت 
ششــدانگ آپارتمان پالک ثبتی 21377 فرعی از 4999 اصلی، قطعــه دوم تفکیکی 
مفروز و مجزی شده از شــماره 12598 فرعی از 4999 اصلی، به مساحت ) 107/03( 
یکصد وهفت متر و ســه دســیمتر مربع، واقع در همکف که )1/99( یک متر و نود و نه 
دسیمتر مربع آن تراس مسقف اســت که مالکیت ســید غالمرضا هاشمی فرزند سید 
جالل شماره شناســنامه 587 ، تاریخ تولد: 1343/02/07 صادره از اردل دارای شماره 
ملی 4689043175 بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان بموجب صورتجلســه 
تفکیکی شــماره 93/42/128688 تاریخ 1393/10/28 موضوع ســند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی 923303 سری ب ســال 93 که در صفحه 209 دفتر امالک جلد 1456 
ذیل شماره 273305 ثبت گردیده اســت. به آدرس، اصفهان، شهرک ولیعصر، خیابان 
استاد مهریار، پالک 322، حدود و مشخصات: شــمااًل: در پنج قسمت که قسمت دوم 
آن شرقی، قسمت چهارم آن غربی اســت. بطول های: )3/77( سه متر و هفتاد و هفت 
سانتیمتر، )1/27( یک متر و بیست و هفت ســانتیمتر، )1/76( یک متر و هفتاد و شش 

ســانتیمتر، )1/27( یک متر و بیست و هفت ســانتیمتر، )3/47( سه متر و چهل و هفت 
سانتیمتر، اول دیواریســت، دوم تا چهارم دیوار و پنجره است، پنجم دیواریست، اول به 
فضای ملک مجاور شماره 12504 فرعی از شماره 4999 اصلی دوم تا چهارم به نورگیر 
مشاعی پنجم به فضای ملک مجاور شماره 12504 فرعی از شماره 4999 اصلی، شرقًا: 
بطول )12/69( دوازده متر و شصت و نه ســانتیمتر، دیوار به دیوار است، به ملک مجاور 
شــماره 12597 فرعی از شــماره 4999 اصلی، جنوبًا: در چهار قسمت که قسمت دوم 
آن شرقی اســت. بطول های: )3/24( سه متر و بیست و چهار ســانتیمتر، )1/00( یک 
 متر، )1/99( یک متر و نود و نه ســانتیمتر، )3/77( ســه متر و هفتاد و هفت سانتیمتر، 
اول دیوار و پنجره است، دوم دیواریست، ســوم نیم دیوار جلوی بالکن، چهارم دیوار و 
پنجره است، اول تا چهارم به فضای حیاط مشاعی، غربًا: در پنج قسمت که قسمت دوم 
آن شمالی، قسمت چهارم آن جنوبی است. بطول های: )4/83( چهار متر و هشتاد و سه 
سانتیمتر، )3/32( سه متر و سی و دو سانتیمتر، )3/18( سه متر و هجده سانتیمتر، )3/32( 
سه متر و سی و دو سانتیمتر، )5/68( پنج متر و شــصت و هشت سانتیمتر، اول دیوار به 
دیوار است، دوم دیواریست، سوم در و دیوار است، چهارم دیواریست، پنجم دیوار به دیوار 
است، اول به ملک مجاور شــماره 12599 فرعی از شماره 4999 اصلی دوم تا چهارم به 

راه پله مشاعی پنجم به ملک مجاور شــماره 12599 فرعی از شماره 4999 اصلی که 
طبق نظر کارشناس رسمی پالک مذکور دارای سازه بتنی- سقف تیرچه بلوک- نمای 
ساختمان آجر و سنگ- دربهای داخلی چوبی-  پنجره ها آلومینیومی- کف سرامیک- 
بدنه و سقف گچ و رنگ- کابینت ام دی اف- سیســتم گرمایش پکیج- سرمایش کولر 
آبی- دارای کنتور برق و گاز جداگانه و آب مشــترک می باشــد. حدود 12 سال قدمت 
ســاخت دارد- فاقد آسانسور می باشــد و دارای حق عبور از پارکینگ یک می باشد که 
به موجب سند رهنی شماره 14018 مورخ 1400/05/02 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
 426 شــهر اصفهان اســتان اصفهان بنفع بانک ملی در رهن واقع می باشــد و طبق
 اعالم بســتانکار مورد وثیقه تا تاریخ 1402/01/16 بیمه می باشــد از ســاعت 9 الی 
12 روز دوشــنبه مورخ 1401/11/17 در اداره اجرای اســناد رهنی و شرطی اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان هشــت بهشت شــرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای 
خیابان الهور ســمت چپ طبقه ســوم از مبلغ 28/500/000/000 ریال ) بیســت و 
هشــت میلیارد و پانصد میلیون ریال( شــروع و به هرکس خریدار باشــد به باالترین 
قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 

مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پــس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا ایــن آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/11/05 درج و منتشر می گردد. توضیحا 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حســاب ســپرده 
ثبت به شــماره حســاب IR090100004061013207670192   و شناســه واریز: 
998108561161070070570000000000 و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد  در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. ضمنا درج آگهی در ســایت سازمان ثبت اسناد و ا مالک کشور 
 به منزله درج آگهی در روزنامه های کثیراالنتشــار می باشــد. م الف: 1446185 

وکیلی  رئیس اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان 



چهار شنبه 5 بهمن 1401 / 3 رجب 1444 / 25 ژانویه 2023 / شماره 3733

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:3    ضریب کیفی روزنامه: 53/4
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

تولید آلیاژ های خاص و استیل برای اولین بار درکشور در اردستان

 ۵۰ قطعه زمین در شهرک های صنعتی اصفهان  به شرکت های 
دانش بنیان واگذار شد

یک واحد تولیدی در اردستان برای اولین بار موفق به تولید آلیاژ های خاص 
و استیل در کشــور شــده اســت.مدیر فنی این واحد تولیدی با بیان اینکه 
این شــرکت با هدف افزایش تولید و جلوگیــری از واردات مقاطع فوالدی و 
آلیاژ های خاص به کشــور اقدام به خریداری یک دستگاه کوره قوس کرده ، 
گفت: از خصوصیات این کوره وجود قســمت VOD اســت که امکان ریخته 
گری آلیاژ های خاص را فراهم می کند.جواد زارعی افزود: برای خرید و نصب 
این کوره 400 میلیارد تومان هزینه شده است.وی گفت: با نصب و راه اندازی 
این کوره 100 نفر مشغول به کار شده اند و با تامین نیاز داخل از خروج ساالنه 
حدود 70 میلیون دالر ارز از کشــور جلوگیری می شــود.مدیر فنی این واحد 

تولیدی به نصب سیســتم غبارگیر در این مجموعه با بیــش از 150 میلیارد 
تومان هزینه اشاره کرد و گفت: این تجهیزات از اولین نمونه سیستم غبارگیر 
در کشور اســت که بازدهی بســیار باالیی دارد.مدیر این واحد تولیدی نیز با 
بیان اینکه ظرفیت اسمی این کوره 25 تن در ســاعت است ،گفت: با تالش 
مهندسان داخلی شرکت و ایجاد تغییرات در قسمت نسوز این ظرفیت به 30 

تن در ساعت رسیده است.
رضا قهاری به نصب سیســتم SVG بــرای اولین بار در کشــور در این واحد 
تولیدی اشــاره کرد و گفت: این سیســتم جبران ســازی انرژی الکتریکی، 

پایداری شبکه و بازدهی بهتر برای سیستم ذوب را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 50 پالک زمین 
در شهرک های صنعتی استان از ابتدای امسال تاکنون به واحدهای دانش 

بنیان اختصاص داده شده که در مرحله واگذاری است.
رســول ســواری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قرارداد واگذاری این 
واحدها تا پایان سال منعقد خواهد شد و در شــهرک های صنعتی استان 

اصفهان مستقر می شوند.
وی با بیان اینکه این شرکت در اجرای منویات رهبر معظم انقالب و در سال 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین توجه ویژه ای به حمایت از شــرکت 
های دانش بنیان دارد، ادامه داد: در صورت استقرار واحدهای دانش بنیان 
در شــهرک های صنعتی، ارتباط بین صنعت و دانشــگاه ) علم و صنعت( 
برقرار خواهد شد و شــهرک های صنعتی به عنوان پیشران اقتصادی در هر 
شهرستان فعالیت می کنند.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان اظهار داشــت: تمرکز این شرکت در ســال جاری که به نام تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، بر استقرار واحدهای صنعتی 

دانش بنیان در شهرک های صنعتی است.
وی با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا، خاطرنشان کرد: 

باقی مانده زمین های این شــهرک به واحدهای دانــش بنیان تخصیص 
داده خواهد شد.

سواری با اشاره به اینکه برخی از پروژه ها در شــهرک های صنعتی استان 
قابلیت بهره برداری و افتتاح در دهه فجر را دارد، بیان کرد: پروژه تامین آب 
صنعتی شهرک صنعتی رنگسازان از جمله طرح های شاخص این شرکت 
است که از طریق پساب تصفیه خانه شهری شهرضا شامل تامین 36 لیتر بر 
ثانیه پساب، اجرای هفت کیلومتر خط انتقال و 10 کیلومتر شبکه توزیع آب 
صنعتی نیز در یکسال گذشته محقق شده و همزمان با ایام دهه فجر مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: این طرح در راســتای مصــرف بهینه آب در حــوزه صنعت برای 
نخستین بار در استان اصفهان انجام شــده است و آب استحصال شده از 

پساب در اختیار واحدهای صنعتی قرار می گیرد.
ســواری گفت: همچنین تکمیل محوطه سازی، شــبکه توزیع آب، شبکه 
توزیع برق و شــبکه جمع آوری فاضالب بخــش اچ اس ای و احداث پد 
بالگرد مربوط بــه اورژانس هوایی از دیگر طرح های این شــهرک صنعتی 

در شهرستان که همزمان با دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

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

روزانه بیش از یک میلیون و 243 هزارمتر مکعب گاز طبیعی در مراکز تجاری 
استان مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به تعدادی از بخش های 
تجاری، اداری و عمومی اســتان که در روزهای اخیر به اخطار های کاهش 
مصرف گاز توجه نکرده اند، گفت: بیش از2 درصد گاز طبیعی در بخش های 

تجاری استان به مصرف می رسد که عدد قابل توجهی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در چهل و دومین جلسه 
اعضای ستاد بحران شرکت گاز اســتان اصفهان، که با حضور منصور شیشه 
فروش، مدیر کل ستاد بحران اســتان و طغیانی نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با هدف مدیریت مصرف گاز، برگزار شد، بر مدیریت 

مصرف بخش های تجاری استان تاکید شد.
ابوالقاسم عسکری گفت: روزانه بیش از یک میلیون و243هزارمتر مکعب 
گاز طبیعی در مراکز تجاری استان مصرف می شود و طی بازرسی ها و پایش 
هایی که روزانه از اماکن تجاری سطح استان به عمل می آید، مشاهده می 
شود که به رغم اطالع رسانی ها و درخواســت های مکرر از مشترکین فهیم 
استان نسبت به صرفه جویی و مصرف بهینه گاز، مصرف بی رویه دربخش 

های تجاری و عمومی زیاد است.
عسکری، مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری در ابتدای دی 
ماه نسبت به ابتدای مهر ماه 4.07 برابر شده و در حال حاضر متوسط مصرف 

گاز استان در روز60.03 میلیون متر مکعب است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: مشترکین ما می توانند 
با رعایت شیوه های الگوی مصرف از جمله پوشــیدن لباس گرم، خاموش 
کردن وسایل هنگام خروج از منزل، بهینه ســازی سیستم موتورخانه های 
مجتمع های مسکونی، کم کردن دمای محیط کار و ... مصرف را بهینه کنند که 

همین موارد بیش از 30 درصد کاهش مصرف را به همراه دارد.
عسکری، با تاکید بر رعایت الگوی مصرف گاز، اظهار کرد: گازبهای مشترکین 

پرمصرف به صورت پلکانی محاسبه می شود.
وی، از قطعی گاز برخی ادارات پرمصرف خبر داد و گفت: این شرکت از نیمه 
آبان ماه تا کنون با پایش 20هزار و770مورد از مراکز اداری ، تجاری و عمومی، 

2هزار و 600مورد اخطار به مشترکین پر مصرف ارائه و برای 534مشترک نیز 
در این بخش ها قطع  اعمال قانون شده است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان گفت: اگر هم استان ها فقط یک درجه دمای 
واحد مسکونی خود را کاهش دهند 6 درصد، روزانه در مصرف صرفه جویی 

می شود و یا کاهش می یابد.
در ادامه طغیانی، ضمن قدردانی از اقدامات شــرکت گاز استان اصفهان در 
راستای اتخاذ تمهیداتی برای پایداری جریان گاز استان و همچنین کاهش 
آلودگی ناشی از سوخت های فســیلی و همچنین همكاری خوب مردم در 
صرفه جویی و مصرف بهینه افزود: به درســتی بحران احتمالی قطعی گاز 

مشتركین بخوبی مدیریت شده است.
وی، با بیان اینكه واحد های پر مصرف نیز با خارج شدن از مصرف گاز طبیعی 
همكاری خوبی داشته اند، گفت: اماکن عمومی نیز باید در مدیریت مصرف 
بهینه گاز با سایر بخش ها همراه شوند تا ان شاءا... با یک حرکت همگانی 

بتوانیم این فصل سرد را به سالمت سپری کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبرداد:

 مصرف روزانه بیش از یک میلیون و 243 هزارمترمکعب گاز 
در مراکز تجاری استان

بازار
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