
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

                آگهی مناقصه  عمومی  یک مرحله ای شرکت عمران شهر جدید  بهارستان

شرکت عمران شهرجدید بهارستانم الف: 1445784

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های خود به شرح زیر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی ) دیجیتالی( 
 باشد.مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی ) دیجیتالی (  اســناد و بار گذاری پاکتهای ) ارزیابی کیفی و الف و ب و ج  ( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن  5 الی36861090 – 031 امور فنی و اجرایی 

) ردیف 1 تا  6 این آگهی ( - تماس حاصل نمایند. ) توجه : مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند (الزم به ذکر است کلیه مناقصه گران در فراخوانهای ) ردیف 1 تا 6 این آگهی ( می بایست پذیرفته باشند که کارفرما قسمتی ازهزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی 

پرداخت نماید.) پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه (  .مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد. اطالعات تماس سامانه ستادحهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس 1456 دفترثبت نام:88969737 و 85193768

معاون استاندار اصفهان: ریزگردهای تاالب گاوخونی تا ۶ هزار کیلومتر قابلیت انتشار دارد؛  

اصفهان؛ میراث دار تصمیمات نادرست

 مرمت مسجد سید میان 
تعارف های میراث فرهنگی 

اصفهان، اداره کل اوقاف و هیئت 
امنا دست به دست می شود؛

بی مهری به مسجد 
تاریخی!

پروژه 3 ساله سپاهان به نتیجه می رسد؟
تکمیل ماموریت ناتمام!
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کاهش 4 میلیون لیتری مصرف 
مازوت در نیروگاه شهید منتظری

کهن سال ترین درخت گردوی ایران در 
اصفهان به ثبت ملی رسید

بازار فرسوده ها در  فاز رونق!
این روزها متقاضیان مسکن به خرید خانه های کلنگی 

بیشتر  روی آورده اند؛

 اختیارات 
استانی در زمینه 
مدیریت برق و 
گاز افزایش یابد

خانواده ها برای 
جبران نقصان 

 آموزشی 
همراهی کنند

گالیه شهروندان از 
خرابی و خاموشی 

 پل های مکانیزه 
شهر اصفهان

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور:
برای راه اندازی اکوپارک در اصفهان آمادگی داریم
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 6  بهمن  1401
4 رجب  1444

26  ژانویه  2023
 شماره 3734    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی عمومی )نوبت دوم(

شهرداری سینم الف: 1447051

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

  پیرو درخواست تعدادی از شهروندان به شــماره 699 مورخ 1401/03/05 مبنی بر تفکیک زمین واقع در شهر سین- بلوار امام خمینی )ره(- جنب شهرداری- 
حد فاصل پمپ بنزین تا میدان ورودی شهر جمعا به مساحت تقریبی 35029 متر مربع به اطالع می رساند کلیه مالکین امالک موصوف )اعم از اشخاص حقیقی 
یا حقوقی( می بایست با در دست داشــتن اســناد مالکیت و مدارک هویتی، جهت توافق و تفکیک زمین، ظرف مدت 15 روز از تاریخ 1401/11/6 به واحد فنی 

شهرداری سین مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و یا عدم حصول توافق، برابر با قوانین مربوطه اقدام خواهد شد. 
تلفن تماس: 031-45834517

www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

نوبت اول

یف
موضوع مناقصهشماره مناقصهرد

حداقل گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری

مبلغ برآورداولیه 
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه بانکی 
شرکت در مناقصه)ريال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
اسناد 

ارایه 
پیشنهاد

گشایش

12001001352000029
مناقصه عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  123  در شهر جدید 

بهارستان  )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(
حداقل پایه 5 رشته 

راه و ابنیه
9 ماه71.755.832.5463/600/000/000

از ساعت 17 مورخ
1401/11/04

تاساعت 17 مورخ
1401/11/08

تاساعت14 مورخ 
1401/11/23

ساعت15 
مورخ 1401/11/23

اجرای  بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب وشبکه توزیع آب بلوک 226 سایت کارگاهی و کارهای پراکنده 22001001352000030
) ورزشی  5 – پارک 121 و 122 و بلوک 125 –بلوار بهشت ( - )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

6 ماه19.541.347.7761.000.000.000پایه 5 رشته آب
از ساعت 17 مورخ

1401/11/04
تاساعت 17 مورخ

1401/11/08
تاساعت14 مورخ 

1401/11/23
ساعت15 

مورخ 1401/11/23

مناقصه عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  230  در شهر جدید 32001001352000031
بهارستان  )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

9 ماه72.106.241.7833/610/000/000حداقل پایه 5 رشته ابنیه
از ساعت 17 مورخ

1401/11/04
تاساعت 17 مورخ

1401/11/08
تاساعت14 مورخ 

1401/11/23
ساعت15 

مورخ 1401/11/23

42001001352000032
6 ماه31.368.924.1771/600/000/000پایه 5 ابنیهعملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  126  در شهر جدید بهارستان    

از ساعت 17 مورخ
1401/11/04

تاساعت 17 مورخ
1401/11/08

تاساعت14 مورخ 
1401/11/23

ساعت15 
مورخ 1401/11/23

52001001352000033
9 ماه60.158.273.7763/100/000/000پایه 5 ابنیهعملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  222 و روشنایی گذرهای 123 و125  در شهر جدید بهارستان    

از ساعت 17 مورخ
1401/11/04

تاساعت 17 مورخ
1401/11/08

تاساعت14 مورخ 
1401/11/23

ساعت15 
مورخ 1401/11/23

62001001352000034
عملیات اجرای روشنایی بلوار فرهنگ و پارک 122 و گذرها در شهر جدید بهارستان    

پایه 5 نیرو ) برق – 
تاسیسات برقی (

5 ماه25.152.104.0911.260.000.000
از ساعت 17 مورخ

1401/11/04
تاساعت 17 مورخ

1401/11/08
تاساعت14 مورخ 

1401/11/23
ساعت15 

مورخ 1401/11/23

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز دوشنبه به تاریخ 1401/11/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/11/25

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 338  (

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
9.777.125.328488.856.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات آب منطقه نجف آباد401-4-276.3

401-4-298.2
عمليات بهره برداری و اپراتوری و نگهداری 

از ایستگاههای پمپاژ و مخازن ستاد
31.589.748.1511.147.692.000جاری

401-4-300.2
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضالب 

و خدمات مشترکین منطقه فریدونشهر
شماره نقاط 31.121.759.7301.133.652.000جاری

مختصات یو تی ام محدوده زمین مورد نظر 
YX

13634014561500

23633891561500

33633910561717

43634128561682
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راز قتل پیرمرد 77 ساله پس از 3 ماه برمال شد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دســتگیری ۲ معتادی که اقدام به قتل یک پیرمرد ۷۷ 
ساله و سرقت اموال او کرده و متواری شده بودند، خبر داد.ســرهنگ میثم گوهری آرانی اظهار 
داشــت: عصر روز ۲8 مهرماه طی تماس یکی از کشــاورزان درجاده ای فرعــی منتهی به محور 
ورودی این شهرســتان مبنی بر رها شدن جســد یک پیرمرد بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی 
در محل حاضر و اقدامات تخصصی خود را جهت بررسی موضوع آغاز کردند.وی افزود: در ادامه 
با مشــاهده آثار خفگی در گلوی این پیرمرد فرضیه قتل وی به اثبات رســید و اقدامات علمی و 
تخصصی صورت گرفته در کمترین زمان ممکن هویت مقتول که پیرمردی حدودا ۷۷ ســاله بود 
مشخص شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد با بیان اینکه کارآگاهان در کمترین زمان 
هویت فرد مقتول را به دست آورده و خانواده او را در جریان قرار دادند، گفت: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد این فرد حدودا ۷۷ ساله برای شرکت در مراســم ختم یکی از اقوام خود به 
یکی از استان های همجوار رفته و شب قبل با خودروی شــخصی به شهر خود عزیمت کرده؛ اما 
بعد از گذشت ساعت ها همه اعضای خانواده و اقوام از او بی اطالع بودند و گوشی تلفن همراهش 
را هم پاســخ نمی داده اســت.وی بیان کرد: تحقیقات کارآگاهان برای شناســایی و دستگیری 
عامل یا عامالن این جنایت ادامه داشــت تا اینکه خودروی شخصی مقتول که در ورودی یکی از 
شهرهای اطراف این شهرستان رها شده بود توســط یکی از گشت های انتظامی کشف می شود.

سرهنگ گوهری آرانی تصریح کرد: سرانجام پس از چندین هفته تالش شبانه روزی و رصدهای 
هوشمندانه صورت گرفته مشخص شد مقتول حین مراجعه به شــهر خود در بین راه دو نفر را به 
عنوان مسافر سوار می کند که بررسی ها نشان داد این افراد دارای سوابق متعددکیفری در زمینه 
خرید و فروش مواد و سرقت هستند.وی افزود: با به دست آمدن این اطالعات متهمان به عنوان 
مظنون اصلی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از گذشت 3 ماه از وقوع حادثه مخفیگاه این افراد در 
یکی از استان ها شناسایی و ماموران پس از اخذ نیابت قضایی به آن استان رفته و در یک عملیات 
غافلگیرانه و ضربتی متهمان را دســتگیر و به پلیس آگاهی شهرســتان نجف آباد منتقل کردند.

گوهری آرانی با بیان اینکه هر دو متهم دارای اعتیاد شــدید به مواد مخدر بودند خاطر نشان کرد: 
متهمان که در ابتدا منکر ارتکاب قتل بودند  در ادامه هنگامی که با مدارک و مستندات مستدل و 
محکم پلیس مواجه شدند لب به اعتراف باز کرده و پرده از راز جنایت برداشتند.وی اظهار داشت: 
متهمان در اعترافات خود به سرقت ۲ میلیون و 600 هزار تومان وجه نقد از فرد مقتول اشاره کرده 
و عنوان کردند که این کار را به خاطر تامین هزینه خرید مــواد مصرفی خود انجام دادند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان نجف آباد با اشــاره به تحویل متهمان به مرجع قضایــی در خصوص افراد 
مسافرنما به رانندگان هشدار داد و گفت: به رانندگان به خصوص افراد مسن توصیه می کنیم حتی 
المقدور به تنهایی مسافرت نکنند و در صورت ضرورت از سوار کردن افراد در بین راه خودداری و به 
پیشنهاد های ارائه شده برای رفتن به راه های پرت و خارج از شهر توجه نکنند و در صورت مشکوک 
شدن به افراد خودرو را در کنار واحد گشت پلیس پارک کرده و یا از طریق تماس و یا ارسال پیامک 

به مرکز فوریت های پلیسی 110 موضوع را با ماموران پلیس در میان بگذارند.
 

برخورد اتوبوس با کامیون بنز در آزادراه نطنز-اصفهان
رییس پلیس راه اســتان اصفهان از برخورد اتوبوس بــا کامیون بنــز در آزادراه نطنز-اصفهان و 
مصدومیت 3 نفر خبر داد.سرهنگ اصغر زارع گفت: برخورد اتوبوس با کامیون بنز ساعت ۲ بامداد 
به مرکز فرماندهی پلیس استان اصفهان اعالم شد.وی افزود: این حادثه در آزادراه نطنز _ اصفهان 
رخ داد.رییس پلیس راه استان اصفهان با اشــاره به مصدومیت 3 نفر از سرنشینان اتوبوس در 
این حادثه تصریح کرد: مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.خوشــبختانه این تصادف جان 
باخته ای نداشته و علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو، ناشی از خستگی 

و خواب آلودگی راننده اتوبوس تشخیص داده شد.

 نیم نگاهی به بارش های گذشته پربارش ترین نقطه استان؛

وقتی در فریدون شهر طی  یک سال 6 متر برف بارید

خاطرات بزرگ ترها در فریدون شهر نشان می دهد در گذشته 
بارش برف در این شهرستان بسیار سنگین و با شدت باالیی 
بوده و طی دهه های اخیر در یک روند کاهشــی بــه وضعیت بارش کم 

امروز رسیده است.
خاطرات بزرگان و تاریخ شفاهی که سینه به سینه به گوش نسل جدید 
می رسد محتوای ارزشمندی اســت که هم حاوی درس عبرت و نکات 
نغزی برای زندگی اســت، هم می تواند دارای ارزش علمی باشد و هم 
می تواند انسان را به تامل وادارد.طبیعی است که موضوعات خاطراتی که 
توسط بزرگان هر شهر و روستایی بیان می شود متناسب با اقلیم و شرایط 
جغرافیایی آن محل است مثال در خاطرات مناطق کویرنشین صحبت از 
قنات و مقابله با بادهای کویری و خشکسالی و ... زیاد به گوش می رسد 
و در خاطرات مناطق کوهســتانی و پربارش صحبت از صعود به کوه ها، 
گرفتار شدن در برف، بارش های سنگین برف و از این قبیل اتفاقات زیاد 
است.فریدون شهر یکی از شهرستان هایی است که به سبب قرار داشتن 
آن زیر بارش برف در نیمی از سال، خاطرات مربوط به بارش های سنگین 
برف یکی از موضوعات داغ دورهمی ها در این شهرستان است. به ویژه 
در گذشته ای نه چندان دور که تلفن همراه، کامپیوتر و کانال های متعدد 
تلویزیون و رادیــو رواج پیدا نکرده بود و مهم ترین ســرگرمی جمع ها و 

دورهمی ها صحبت کردن بود، این خاطرات زیاد بیان می شد.

بارش حداقل 2 متر برف در یک شب
یکی از ریش سفیدان 85 ســاله فریدون شــهری تعریف می کرد: در  
دوران جوانی، زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم و در خانه پدری زندگی 
می کردم، یکی از کارهای روزمره ما غــذا دادن به چهارپایانی بود که در 
طویله خانه خودمان نگهداری می کردیم. هر روز صبح به محض این که 
آسمان کمی روشن می شد قبل از طلوع خورشید به طویله رفته و برای 
گاو و گوسفندان کاه و یونجه می ریختیم. آن زمان در فریدون شهر مانند 
امروز در هر خانه و در هر اتاق یک ســاعت دیواری نبود و ساعت خیلی 
کم در خانه ها پیدا می شد، اما چون این کار هر روز ما بود بدن مان طوری 
تنظیم شده بود که هر روز در یک وقت مشخص که هوا روشن شده بود از 

خواب بیدار می شدیم.
یک روز صبح مطابق هر روز در همان وقت از خواب بیدار شــدم و دیدم 
هوا همچنان تاریک است تعجب کردم آمدم بخوابم که مادرم مرا صدا 
کرد گفت چرا داری می خوابی بلند شو برو به حیوانات غذا بده. گفتم هوا 
که هنوز روشن نشده، مادرم گفت روشن شده ولی آن قدر دیشب برف 
باریده که جلو پنجره ها را کامال پوشانده و خانه تاریک تاریک شده است. 
این پیرمرد ادامه داد: زمانی که درب خانه را باز کردم دیدم تا پشــت بام 
برف باریده است.با توجه به فرهنگی که مردم فریدون شهر در مورد ازدواج 
پسران در قدیم داشته اند احتماال این وقایع مربوط به سنین حدود ۲0 
سالگی این شخص بوده که می شود 65 سال پیش یعنی حدود سال 
1335 شمســی. ارتفاع برفی را هم که آن شــب باریده بوده با توجه به 
محل قرار داشتن خانه پدری این شخص می توان دو متر دانست. یعنی 

آن زمان در یک شب دو متر برف باریده بوده است البته خود فرد معتقد 
است آن شب دست کم سه متر برف بوده که چون وسایل سنج طول آن 
زمان مانند آالن در همه خانه ها موجود نبوده و مشخص هم نیست از قبل 
چه میزان برف در کوچه بوده رقم دو متر که میزان باالیی اســت، برآورد 
حداقلی منطقی است. این موضوع توسط افراد پا به سن گذاشته دیگری 

نیز تاییدشده است.

 بارش 6 متر برف در یک سال در دهه 70
کارشناســان معتقدند روند کاهش بارش و فروکــش کردن آب های 
زیرزمینی در ســفره های آب زیرزمینی اســتان اصفهان از سال 1350 
آغازشده است. این مســئله را پیرمردها و پیرزن های فریدون شهری 
هم به نوعی تایید می کنند. در بین خاطرات ایشــان مشخص می شود 
طی چند دهه اخیر بارش ها همین طور کاهشی بوده است. ایشان اظهار 
می کنند بارش های برف در فریدون شهر عمدتا باالی 30 سانتیمتر و 40 
سانتیمتر بوده و بارش های یک متری برف مسئله ای عادی بوده است.

ما کوچک ترها نیز مطابق آنچه با چشــم خود در طول سی سال گذشته 
دیده ایم این را کامال تصدیق می کنیم که طی سه دهه اخیر نمودار بارش ها 
همواره رو به کاهش بوده اســت. آنچه خود ما به یاد داریم تا همین ۲0 
سال پیش، زمســتان ها تقریبا ماهی چند بارش سنگین برف را تجربه 

می کردیم.یکی از شهروندان فریدون شــهری اظهار می کرد در دهه ۷0 
هرسال ارتفاع برف هایی که می باریده را بعد از هر بار بارش اندازه گیری 
کرده و در یک دفتر ثبت می کرده اســت. او می گوید یک سال مجموع 
ارتفاع برف های باریده شده را محاسبه کرده که به رقم شش متر رسیده 

بود.

رفت وآمد از روی پشت بام ها
یکی دیگر از خاطراتی که در مورد بارش برف در زمســتان فریدون شهر 
بیان شده این است که بارش برف در قدیم االیام آن قدر زیاد بوده که در 
اواسط زمستان که فریدون شهر چند ماه بارش را از سر می گذرانده است، 
آن قدر در اثر بارش برف و پارو کردن برف پشت بام ها و ریختن برف آن در 
کوچه ها، کوچه ها مملو از برف می شده است که مردم برای رفت وآمد خود 
از روی پشت بام ها رفت وآمد می کردند.آن زمان عموما مردم دامدار یا 
کشاورز بودند و اداره ای در فریدون شهر مستقر نبوده است بنابراین مردم 
در زمستان خیلی نیاز به رفت وآمد پیدا نمی کردند مگر برای صله رحم یا 
خریدهای جزئی و یا برای درمان. در آن زمان ماشــین آالت برف روبی 
مانند امروز وجود نداشته است.کوچه ها که آن زمان خیلی هم ماشین رو 
نبوده اند برف روبی نمی شدند و  تا فصل بهار که با گرم شدن هوا برف ها 

رفته رفته ذوب می شدند به همین شکل باقی می ماندند.

 رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان شهرضا 
 از پیشــرفت فیزیکــی 48 درصــدی 3۷8 واحد 
از طرح نهضت ملی مســکن سروســتان شهرضا 

خبر داد.
غالمرضا سبزواری اظهار داشــت: در طرح نهضت 
ملی مســکن این شهرســتان بیش از 15 هزار نفر 
متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح بودند و اقدام 
به ثبت نام کردند که تا کنون براساس بررسی های 
به عمل آمده افزون بر پنج هزا و ۷00 متقاضی تایید 
نهایی شدند.وی افزود: از متقاضیان ثبت نام شده 
بیش از یکهزار و ۲00 نفر انصراف دادند و بالغ بر هفت 
هزار و ۲00 متقاضی نیز به دلیل نداشتن شرایط مورد 

نظر رد درخواست شدند.
رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان شهرضا 
اذعان داشت: در راستای سرعت بخشی به اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن و در جهت تامین زمین در 
شهر شهرضا، الحاق 80 هکتار اراضی سروستان در 
کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت که در مرحله اخذ 

استعالم از مراجع مربوطه است.
وی عنوان کــرد: 3۷8 واحد از طــرح نهضت ملی 
مسکن این شهرســتان به کارگزاری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در سروستان، با پیشرفت فیزیکی 
48 درصدی در دســت احداث است.سبزواری با 
اشــاره به پیگیری های به عمل آمده در راســتای 

 الحاق و تغییر کاربری ۲۲ هکتــار اراضی دولتی به
 منظور تامیــن زمین گفت: طرح تفکیکی ســایت 
 ۹ هکتــاری 500 دســتگاه درکمیســیون مــاده

 5 به تصویب رسید. وی بیان داشت: آماده سازی 
فاز 5 و 6 سروســتان بــه مســاحت ۷5 هکتار با 
پیشرفت 3۲ درصد و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد 

تومان در حال انجام است.  

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا خبر داد:

پیشرفت 4۸ درصدی طرح نهضت ملی مسکن سروستان شهرضا

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه طرح جامع شهر مبارکه در دست بازنگری است ،گفت: جلسات کمیته کارشناسی آن به پایان رسیده 
و در مرحله تصویب قرار دارد.حسین صفری با بیان اینکه طرح های جامع اولین سطح از طرح های توسعه شهری هستند، اظهار داشت: این طرح ها با یک افق بلند 
مدت 10 تا 15 ساله نحوه استفاده از زمین برای کاربری های مختلف در محدوده و حریم شهر را تعیین کرده و اولویت مناطق را از نظر بهسازی و نوسازی مشخص 
می کنند. وی اذعان داشت: طرح های جامع عالوه بر ارائه اسناد نقشه ای، ضوابط مربوط به حفظ و ارتقای کیفیت محیطی مناظر طبیعی، تاریخی و مصنوع را نیز 
وضع می کنند. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه طرح جامع شهر مبارکه در دست بازنگری است ،گفت: جلسات کمیته کارشناسی آن 
به پایان رسیده و در مرحله تصویب قرار دارد.  وی خاطرنشان کرد: زمینه ارتقای کیفیت سطح معابر، تامین سرانه های مورد نیاز شهری، توسعه فضای سبز، توجه 
به سیما و منظر شهری، پدافند غیر عامل، مناسب سازی محیطی و برخی دیگر از طرح های توسعه ای با بازنگری طرح جامع شهر فراهم می شود.  صفری بیان 
کرد: با تالش های به عمل آمده طرح های تفصیلی شهرهای زیباشهر، طالخونچه، کرکوند و دیزیچه نیز در دست تهیه و اقدام است.وی در رابطه با اراضی دولتی 
واگذار شده این شهرستان نیز اذعان داشت: مطابق با سیاست گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و در راستای تامین 
خدمات در محدوده و حریم شهرهای شهرستان مبارکه، در سال جاری جمعا شش هزار و 500 مترمربع از اراضی دولتی با کاربری های مختلف واگذار شده است.  

بازنگری و تصویب طرح جامع شهر مبارکه

کاشان، پایلوت شهرهای 
دانشی کشور می شود

خبر روز

فرماندار ویژه کاشان:

حمایت از صنعت کاشان و اصالح واگذاری های نامتعارف 
ضرورت دارد

فرماندار ویژه کاشان گفت: نگاه ویژه مسئوالن فرادستی به شهرک های صنعتی کاشان و اصالح برخی از 
واگذاری های نامتعارف می تواند موجب تقویت ظرفیت های صنعتی استان اصفهان شود.محمدشریف 
زارعی، فرماندار ویژه کاشان در حاشیه نشست بررسی مشکالت شــهرک های صنعتی کاشان، اظهار 
داشت: نگاه ویژه مسئوالن فرادستی به شهرک های صنعتی کاشان که از قدیم افتخاری برای کشور بوده، 
می تواند موجب تقویت ظرفیت های صنعتی استان اصفهان شود. وی اضافه کرد: در شرایطی که در دولت 
انقالبی، مدیران متخصص و کارآمد فراوان است می طلبد از این روحیه انقالبی و جهادی در راستای حل 
مشکالت سالیان گذشته استفاده شود و مورد انتظار است بخشی از درآمد شرکت ها در کاشان هزینه 
شود.فرماندار ویژه کاشان با اشاره به عدم دسترسی صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی امیر کبیر۲ 
به زیرساخت های مخابراتی که موجب بروز مشکالتی شده، تاکید کرد: برخی از واگذاری های نامتعارف 
نیازمند اصالح است و تالش برای رفع مشکالتی نظیر ایجاد دسترســی به آزادراه، افزایش روشنایی، 
اختصاص زمین اورژانس، نصب آنتن های مخابراتی و فیبرنوری و ... ضروری است.زارعی با بیان اینکه 
میزان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کاشان در استان و حتی کشور کم نظیر است و باید از این 
فرصت به شکل بهینه و دقیق برای ارتقا و توسعه شهرستان استفاده شود، خاطر نشان کرد: ۲5 کیلومتر 
عملیات فیبرگذاری در شــهرک صنعتی امیرکبیر۲ انجام و تاکنون 300 اشتراک تلفن واگذار شده و تا 
پایان سال مشکالت زیر ساخت های مخابراتی مرتفع خواهدشد.گفتنی است؛ نشست بررسی مشکالت 
شهرک های صنعتی شهرستان کاشان با حضور فرماندار ویژه شهرستان، مدیرعامل شرکت شهرک های 
استان اصفهان، معاونان فرمانداری، رؤسای برخی دستگاه های اجرایی و شهرک های صنعتی کاشان 

در صبح روز سه شنبه 4 بهمن ماه برگزار شد.
 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان:

 مهم ترین وظیفه مدیران شهری برطرف کردن نیازهای
 مردم است

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان گفت: برنامه راهبردی و عملیاتی ۲0ساله شهرداری 
کاشان از اقدامات ســلیقه ای جلوگیری می کند و به رفع نیازهای مردم می انجامد.ابوالفضل زارع در 
نخستین نشست شهراندیش که با حضور شهردار، اعضای شــورای اسالمی شهر، استادان دانشگاه، 
اعضای اتاق های فکر مدیریت شهری و مدیران شهری برگزار شــد، با اشاره به انجام پروژه مطالعاتی 
نیازســنجی شــهروندان اظهار کرد: این مطالعات می تواند منبع ارزشــمندی برای سیاست گذاری، 
برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی مختلف در سطح محالت، نواحی و مناطق باشد.وی افزود: مهم ترین 
وظیفه شهرداری و مدیران شهری خدمت به شهروندان و مهم ترین هدف تامین رضایت مردم است؛ 
بنابراین نیازهای شهروندان باید به درستی شناسایی و تبیین و در مسیر پاسخ به این نیازهای واقعی، 
گام های عملی برداشته شود.معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان با بیان اینکه مطالعات 
نیازسنجی شهروندان توسط مجموعه ای از دانشگاه کاشان با نظارت معاونت برنامه ریزی و هماهنگی 
شهرداری تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این مطالعات به مدت یک سال، بر اساس جامعه آماری 
اســتاندارد و دربردارنده تنوع و پراکندگی الزم انجام شده است و می تواند نمایی منطقی از دغدغه ها و 
مطالبات شــهروندان ارائه دهد.زارع با اشــاره به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی ۲0ساله شهرداری 
کاشان، آن را شامل دو بخش دانست و تصریح کرد: بخش نخست که افق بیست ساله شامل ظرفیت ها، 
فرصت ها و مقصد مطلوب شهر در دو دهه آینده است و بخش دوم که اختصاص به چهار برنامه عملیاتی 
پنج ساله دارد.وی تصریح کرد: تمام تصمیمات و سیاســت گذاری ها، تنظیم بودجه سنوات، تعریف 
برنامه ها و پروژه ها باید مبتنی بر این برنامه ۲0ساله باشد. این اتفاق می تواند از انجام اقدامات سلیقه ای 

در دوره های مختلف مدیریت شهری جلوگیری کند.

اخبار

رییس مرکز مطالعــات راهبردی و آموزش 
شــهری و روستایی سازمان شــهرداری ها 
و دهیاری های کشــور، کاشــان را پایلوت 

شهرهای دانشی در کشور معرفی کرد.
سید ســجاد انوشه در نخســتین نشست 
شــهراندیش که با حضور شــهردار، اعضای 
شورای اسالمی شــهر، اســاتید دانشگاه، 
اعضــای اتاق های فکر مدیریت شــهری و 
مدیران شهری برگزار شد، کاشان را پایلوت 
شهرهای دانشی در کشــور دانست و اظهار 
کرد: نگاه دانشی شهرداری کاشان به سایر 

شهرهای کشور تسری پیدا کرده است.
وی بــا تقدیــر از اقدامــات دانش محــور 
و پژوهشــی شــهرداری کاشــان، آن را 
زمینه ســاز توســعه نگاه دانشــی در میان 
سایر شــهرداری ها دانســت و افزود: گام 
مهم شهرداری کاشــان در زمینه نیازسنجی 
و اولویت بندی دغدغه های شهروندان قابل 
تقدیر است.رییس مرکز مطالعات راهبردی 
و آموزش شــهری و روســتایی ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور تاکید 
کرد: یکی از دالیلی کــه با وجود تالش های 
شهرداری ها، اقدامات شهری به نتیجه مورد 
انتظار نمی رسد، تطبیق نداشتن با نیازهای 
واقعی است.انوشــه تصریح کرد: انتظار ما 
از مدیران شــهرهای اثرگــذار و دارای نگاه 
پژوهشــی نظیر کاشان آن اســت که عالوه 
بر وجه بومی و شــهری نیازهــا، در تعریف 
ماموریت هــا، جنبه ملی را نیــز مدنظر قرار 
داشته باشــند تا با هم افزایی مسائل سایر 
شهرها نیز حل شود.وی با اشاره به ضرورت 
توجه بیشتر به شهرهایی مانند کاشان، گفت: 
الزم اســت در عرصه های گوناگون اولویت 
روی شــهرهایی از جمله کاشــان قرار گیرد 
که نسبت به تحقق رشــد و توسعه متوازن 
اهتمام دارند.نشست شهر اندیش به منظور 
ارتقای دانش، تصمیم گیری و برنامه ریزی 
بر مبنــای پژوهش برای مدیران شــهری، 
دستیابی به توسعه شهری پایدار و متوازن 

شهری در فرهنگسرای مهر برگزار شد. 

با مسئولان

استان

مزایده اتومبیل 
11/24 شــماره آگهــی: 140103902002000332 شــماره پرونــده: 
140104002002002910 آگهــی مزایــده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
140104498  تمامت یک دستگاه خودرو سواری ســمند ال ایکس مدل 1388 
به شــماره انتظامی )ایران 13- 285 ن 84( به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
12488040800 و شماره شاسی naac91cc99f196735 به آدرس پارکینگ 
تمرکزی جنوب واقع جاده شــیراز و بموجب مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 
2954 ، تاریخ ســند: 1391/05/29، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 
13 شهر بهارستان استان اصفهان در قبال طلب خانم عذرا کریمی و حقوق دولتی 
متعلقه در پرونده کالسه 140104498 به موجب کد امنیتی 81258/86724406-
1401/09/08 پلیس راهور اصفهان بازداشت گردیده است که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری وضعیت ظاهری نسبتاً خوب سپر عقب جزئی شکسته، داشبورد 
سالم، تودوزی متوسط دارای رینگ اسپورت الستیکها 70 درصد قابل استفاده موتور 
گیربکس سالم به مبلغ 1/950/000/000 ریال معادل صد و نود و پنج 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 شعبه مهریه 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان طبقه دوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 

پایه 1/950/000/000 ریال معادل صد و نود و پنج میلیون تومان شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم 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 مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1401/11/05 درج و منتشر می گردد که خریداران جهت 
شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را پرداخت نمایند برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 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. 
الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی اعم از بدهی و عوارض مالیاتی، شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد.  

م الف: 1445984 اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

شهروندان کمک کنند مرغ مازاد در بازار جذب شود
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان گفت: طی چند روز گذشته حجم وسیعی از گوشت مرغ به بازار با قیمت 
پایین تر از قیمت مصوب عرضه شده و همین امر نگرانی های زیادی را برای بخش تولید ایجاد کرده است 

و امیدواریم که شهروندان کمک کنند تا مرغ مازاد در بازار جذب شود.
حسین ایراندوســت در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت بازار مرغ در ســطح استان، اظهار داشت: در 
ماه های گذشته جوجه ریزی قابل توجهی در سطح استان اتفاق افتاد و به همین دلیل در حال حاضر حجم 
وسیعی از مرغ زنده قابل عرضه به کشتارگاه های طیور استان موجود است.وی افزود: البته سردی هوا، 
مشکالت موجود در حمل و نقل مرغ زنده به کشتارگاه ها و نگرانی مرغ داران برای قطعی سوخت و طوالنی 
شدن فرآیند پرورش مرغ که نیاز به نهاده های دامی را افزایش می دهد، باعث نگرانی هایی در سطح تولید 
و مرغداری ها شده است و تولیدکنندگان ناگزیر هستند که محصول شان با قیمت پایین تر از قیمت مصوب 
ستاد تنظیم بازار عرضه کنند.سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ زنده 44 
هزار تومان است، اما در هفته گذشته بسیاری از مرغ داران مجبور شدند که محصول شان را با قیمت کمتر از 
33 هزار تومان نیز عرضه کنند.وی اضافه کرد: قیمت مصوب گوشت مرغ 63 هزار تومان است در حالی که 
گوشت مرغ روز گذشته در استان با قیمت 55 هزار و 330 تومان و در بسیاری از فروشگاه ها با قیمت کمتر 
هم عرضه شد.ایراندوست گفت: این شرایط نگرانی های زیادی را در سطح تولید مرغ برای تولیدکنندگان 
به وجود آورده است و به همین دلیل اتحادیه مرغداران از مردم درخواست کرده تا به یاری تولید کنندگان 
بیایند و کمک کنند تا گوشت مرغ از بازار جذب شود تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید مرغ ادامه بدهند و 

شاهد یک جوجه ریزی قابل توجه در ایام پایانی سال و شروع ماه مبارک رمضان باشیم.

63 دستگاه اجرایی در جشنواره شهید رجایی استان اصفهان 
شرکت کردند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: در 
تمام استان از حدود ۷٠ دستگاه، 63 دســتگاه در فرآیند ارزیابی و جشنواره شهید رجایی شرکت 
کردند. ســیروس نیک اقبالی درخصوص جزییات برگزاری جشنواره شــهید رجایی استان اظهار 
داشت: به اســتناد مواد ۸۱ و ۸3 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به ارزیابی فرآیند خدمات 
هستیم و از سویی دیگر دستگاه های اجرایی نیز ملزم به ارزیابی خودشان هستند، در همین راستا 
هر ســاله فرآیند ارزیابی دستگاه ها انجام می شــود.وی با بیان اینکه ۲ دســته شاخص عمومی 
و اختصاصی برای فرآیند ارزیابی مطرح اســت، افزود: شــاخص های عمومی تقریبًا برای تمام 
دستگاه ها یکسان و برگرفته از برنامه های اصالحی نظام اداری و سیاست های ابالغی رهبر معظم 
انقالب است. نیک اقبالی یادآور شد: شاخص های عمومی شــاخص های توانمندساز هستند که 
باعث می شود دستگاه رسالت های تخصصی خود را انجام دهند یعنی ساز و کارهای زائد حل شود 
و دستگاه، تبدیل به دســتگاهی چابک شود. معاون توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت شــاخص دولت الکترونیک عنوان کرد: 
دولت الکترونیک عنوان یکی از محورهای شاخص های عمومی است و در این راستا تمام دستگاه ها 
ملزم هستند به این سمت گام بردارند. وی با اشاره به شــاخص های ارزیابی اختصاصی و با بیان 
اینکه در این عرصه هر دستگاه بر اساس مجموعه وظایف و رسالت های خود ارزیابی می شود، اظهار 
کرد: در این مسیر اولین گام را ستاد دســتگاه های اجرایی برمی دارد و بعد به تایید سازمان اداری، 
استخدامی می  رسد و در ادامه باید از آن برش استانی مشخص شود. نیک اقبالی با بیان اینکه تمام 
اســتان ها باید به طور هم زمان برای فرآیندها اقدام کنند، گفت: در گام بعدی دستگاه ها از ابتدای 
اسفند تا انتهای فروردین ملزم به بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد هستند و پس از 

آن به رویت ستاد دستگاه ها و سپس در اختیار استان قرار می گیرد. 

این روزها متقاضیان مسکن به خرید خانه های کلنگی بیشتر  روی آورده اند؛

بازار فرسوده ها در  فاز رونق!

درحالی که طی چند ســال اخیر با رکود شدیدی در 
معامالت بــازار مســکن مواجــه شــده ایم؛ بازار 
آپارتمان های کلنگی در کالن شهرها از همیشه داغ تر شده است به طوری 
که خانه های قدیمی ســهمی باالتر در معامــالت را به خود اختصاص 
داده اند.یکی از دالیلی که باعث شــده این روزها متقاضیان مسکن به 
خرید خانه های کلنگی و فرسوده بیشتر روی آورند، فاصله قیمت قابل 
توجه آن با آپارتمان های نوساز اســت.درحالی که تا چندسال گذشته، 
استقبال قابل توجهی از خرید این نوع خانه ها نمی شد اما اکنون سهم 
معامالت خانه های کلنگی در بســیاری از مناطق کالن شهرها بیشتر از 
نوسازها شده است. چه بسا با وجود تورم ساخت و ساز، افرادی، خرید 
این خانه ها را به صرفه تر بدانند و از سویی هم انبوه سازان انگیزه ای برای 
ورود به پروژه های ساختمانی نداشته و معامله همین خانه های قدیمی 
را ترجیح می دهند.به این ترتیب هدف عــده ای از خریداران خانه های 
کلنگی، مصرف اســت. برخی برای اجاره دادن و عــده ای نیز درجهت 
سرمایه گذاری و برج ســازی خرید می کنند.موضوع قابل تامل آنکه با 
توجه به چرخش سلیقه ها در زمینه خرید خانه، قیمت این کلنگی های 
فرســوده نیز رو به صعود رفته اســت، چراکه برخــی از آن ها قابلیت 

بازسازی داشته و به همین نسبت گران تر هم عرضه می شود.

خانه های کلنگی برای انبوه ساز یا مصرف کننده واقعی؟
رکود بازار مسکن در چند سال اخیر، امری کامال واضح و غیرقابل انکار است. 
از سویی ساخت وساز خانه های کوچک با سالیق خریداران و قیمت مناسب 
کاهش داشته و از طرفی هم خانه های خالی زیادی وجود دارد که در وهله 
نخست فروشنده نسبت به عرضه آن تردید داشــته و دوم آنکه خرید آن 
باقدرت مالی مردم هم خوانی ندارد و چنین جریانی موجب شده است که 

مسکن گران و گران تر اما معامالت کاهشی تر شود.
براساس بررسی های انجام گرفته و مشاهدات میدانی تقاضای سرمایه ای 
برای خرید امالک کلنگی بسیار باال رفته است. به طوری که بررسی ها حاکی 
از روند افزایش حجم فایل های فروش واحدهای مسکونی کلنگی به بازار 

مسکن است و گویا هرچه سن مسکن باالتر، متقاضی هم بیشتر است.
اگرچه در شــرایط بحرانی فعلی، دارنــدگان این امالک هــم بااحتیاط 
معامله ای انجام می دهند و معموال از فروش صرف نظر می کنند تا تکلیف 
بازارها مشخص شود ولی در مقایسه با واحدهای نوساز، مشتری بیشتری 
دارند.فعاالن بازار مسکن با تایید چنین مسئله ای معتقدند چنین رویکردی 
از زمانی شکل گرفت که خرید یک آپارتمان نوساز هرچند کوچک، باقیمت 
باالیی همراه شــد و خریدار بــا روی آوری به کلنگی هــا به جای پرداخت 
هزینه ها ساخت، بیشــتر پول زمین را می داد.رحمان اسدی، فعال بازار 

مسکن دراین باره به خبرنگار ایمنا می گوید: فعال شرایط بازار مسکن راکد 
است؛ اما اگر خریداری هم باشد، خانه هایی با سن باالتر را ترجیح می دهد.

وی تصریح می کند: البته برخی از همین کلنگی ها هم با شرایط ویژه و با 
قیمت بسیار باالیی عرضه می شوند. منطقه قرارگیری ملک، دارا بودن مجوز 
ساخت چند طبقه یا شــمالی و جنوبی بودن همگی از فاکتورهای تعیین 
قیمت محسوب می شوند.فرهاد صادقی، یکی دیگر از فعاالن بازار مسکن 
نیز می گوید: خرید خانه های کلنگی ممکن است از طرف یک مصرف کننده 

واقعی باشد و یا ممکن است به برای سرمایه گذاری انجام گیرد.
وی اضافه می کند: مالکان خانه های کلنگی که از محل و متراژ ملک خود 
رضایت دارند؛ اما توانی برای نوسازی و یا افزایش طبقات ندارند با توافق 
با ســرمایه گذاران، خانه خود را بازســازی کرده یا از اساس می سازند. با 
توجه به شــرایط این روزهای بازار مســکن، این اقدام به نظر تا حدودی 
به صرفه تر باشد.اما اســماعیل کبیری، دیگر فعال بازار مسکن، با تکذیب 
چنین مسئله ای تصریح می کند: فعال بازار بالتکلیف است نه فروشنده و 
نه خریدار، سمت هیچ ملکی نمی آید.وی یادآور می شود: البته دریکی دو 
سال قبل چنین موضوعی کم و بیش رایج شده بود که مردم به طرف خرید 
خانه های قدیمی روی می آوردند اما اکنون، خریدوفروشی در این زمینه 
هم انجام نمی گیرد زیرا در اصل ماجرا که نبود نقدینگی کافی است تغییری 
به وجود نیامده اســت. به عالوه آنکه فروشنده ها هم قیمت هایی بسیار 

زیاد برای همین کلنگی ها ارائه داده که موجب انصراف خریدار می شود.

تورم گریبانگیر مسکن؛ از نوساز تا کلنگی
سعید باغیان، کارشناس مسکن در ارتباط با دالیل رغبت خریداران نسبت 
به خانه های کلنگی می گوید: مسکن از کاالهایی است که تورم آن مستثنی 
از دیگر کاالها نیست و معموال جلوتر از دیگر بازارها هم حرکت می کند.وی 
می افزاید: ضمن آنکه شرایط اقتصادی خانواده ها نامناسب است و توان 
الزم برای خرید مسکن های نوساز را ندارند.این کارشناس تصریح می کند: 
خرید امالک کلنگی از سوی دودســته متقاضی انجام می گیرد. نخست 
بســازبفروش ها و دوم متقاضیان عادی که فعال مســئله، مصرف کننده 
واقعی است. به گونه ای که عده ای از افراد، ملکی با سال ساخت باال که از 

لحاظ هزینه ساخت قیمتی نداشته باشد را برای خرید انتخاب می کنند.
باغیان تاکید می کند: البته در شرایط فعلی قیمت این نوع از خانه ها هم باال 
رفته است ولی به هرحال با برآوردهایی که انجام می گیرد احتماال، بازسازی 
چنین مسکن هایی، به صرفه تر از خرید یک واحد نوساز باشد.وی ادامه 
می دهد: حال آنکه در برخی از مواقع هم دردسرها و هزینه بازسازی این 
خانه های فرسوده، بیشتر از خرید خانه نوساز هم می شود.این کارشناس 
مسکن اظهار می کند: دلیل دیگر برای چنین اتفاقی آن است که درچند سال 
اخیر، سالیق مردم به طرف آپارتمان هایی با متراژ کوچک تر رفته است و از 
این نوع واحدها کمتر به بازار عرضه می شود. و اگر هم موجود باشد فروشنده 
نسبت به عرضه آن بالتکلیف اســت یا آنکه قیمتی غیر کارشناسانه ارائه 
می دهد. براین اساس خرید یک ملک قدیمی و بزرگ تر باقیمت کمتر، از 

دیدگاه عده ای از مشتریان، معقوالنه تر است.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان بازآفرینی 
اقتصادی بافت های فرســوده اصفهان را خواستار 
شد.حجت االسالم ســیدناصر موســوی الرگانی 
با اشــاره به اینکه بیش از ۱0 درصد بافت فرسوده 
کشور در اصفهان اســت،اظهار کرد: نبود اعتبارات و 
گاه حتی بی توجهی به فرهنگ نوسازی و بهسازی 
بافت ها سبب تشدید مشکالت بافت های فرسوده 
شده اســت.وی، بافت های فرسوده را از مهم ترین 

معضالت شهر ها دانســت و ادامه داد: بافت های 
ناکارآمد و فرسوده، نه تنها منظر شهری را زیر سوال 
برده، بلکه بهره مندی شــهروندان از ابتدایی ترین 
زیرساخت های شــهری را نیز تحت تاثیر قرارداده 
اند.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی از شورا های اسالمی شهر ها و شهرداری ها 
خواســت مســائل و مشــکالت خود را در زمینه 
بافت های فرســوده به صورت جدی به نمایندگان 
مجلس منتقل کنند تا برای تدوین طرح و تصویب 
قوانین الزم االجرا در این زمینــه اقدامات موثری 
شود.حجت االسالم موســوی الرگانی اظهار کرد: 
بافت های فرســوده در حوزه اقتصــادی به لحاظ 
محیط درونی با ضعف های زیاد و به لحاظ محیط 

بیرونی با فرصت های قابل توجهی روبه  رو است و 
در نهایت با کاســتن از ضعف های موجود می توان 

بیشترین بهره را از آن در حوزه اقتصادی برد.
وی با بیــان اینکه مردم باید به این نتیجه برســند 
که برای احیای منازل خود در بافت های فرســوده 
اقدام کنند، گفت: نظام بانکی نیز باید فعال شــود 
و با ارائه تســهیالت با ســود کم مردم را در احیای 
بافت فرسوده یاری کند.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی گفت: با توجه به اینکه با 
کمبود زمین روبه رو هستیم و قرار بر این هست که 
فضای سبز را توسعه دهیم، طرح تجمیع اراضی و 
خانه های ریزدانه و تبدیل آن ها به آپارتمان می تواند 

طرح مناسبی باشد.

رییس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد:

بازآفرینی بافت های فرسوده اصفهان با نگاه اقتصادی 

خبر روز

نرخ بیکاری اعالم شد
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱5 ساله و بیشتر نشان می دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت 

به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ۱400(، 0.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مرکز آمار در گزارشی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱40۱ را اعالم کرد 
که بر اساس آن ۸.۲ درصد از افراد ۱5 ساله و بیشتر )جمعیت فعال )شاغل و بیکار((، بیکار بوده اند. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل )پاییز ۱400(، 0.۷ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱40۱، به میزان 4۱.0 درصد جمعیت ۱5 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که 

این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ۱400( 0.۱ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغالن ۱5 ساله و بیشــتر در این فصل ۲4 میلیون و ۷0 هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 535 هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی 
)اعم از افراد محصل، خانه دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …( 3۷ میلیون و 6۷۹ 

هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 36۲ هزار نفر افزایش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در پاییز ۱40۱، بخش خدمات با 5۱.۱ 
درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت 

با 34.6 درصد و کشاورزی با ۱4.3 درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا ۲4 ساله حاکی از آن است که ۱۹.۲ درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز 
۱40۱ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به 

فصل مشابه در سال قبل )پاییز ۱400( 4.4 درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا 35 ساله نیز نشــان می دهد که در پاییز ۱40۱، ۱4.۸ درصد از 
جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این 

افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱400، به میزان ۱.3 درصد کاهش یافته است.
 

یک جهیزیه معمولی کمتر از 300 میلیون تومان نیست
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: یکی از مولفه های اصلی و تاثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی، 
مواد اولیه است.محمدحســین اســالمیان، نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی در برنامه »صبح و 
گفت و گو« رادیو گفت و گو درمورد قیمت لوازم خانگی جهیزیه اظهارکرد: یکی از مولفه های اصلی 
و تاثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی، مواد اولیه است.وی  افزود: وقتی مواد اولیه با قیمت باالتری در 
اختیار کارخانه داران قرار می گیرد مشخص است که کاال هم با قیمت باالتری تولید می شود و نوسان 

آن در بازار خیلی چشمگیر خواهد بود.
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: ما در حال حاضر در سطح عرضه دو نوع کاال داریم؛ نوع اول 
کاالیی است که غیرقانونی وارد کشور می شود و مستقیما با نرخ ارز مرتبط است و بیش از 30 درصد 
هم افزایش قیمت داشتند و نوع دوم هم کاال های ســاخت ایران است که فعال ۱5 درصد افزایش 
قیمت داشتند.وی، افزایش قیمت کاالی لوازم خانگی را ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه 
فوالد عنوان کرد و افزود: فوالد که مستقیما با صنعت لوازم خانگی در ارتباط است طی یک ماه اخیر 
۲5 تا 30 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.اسالمیان تصریح کرد: در حال حاضر یک جهیزیه 
معمولی کمتر از 300 میلیون تومان نیســت .یخچال فریزر ایرانی مطلوب ۲5 تا 30 میلیون تومان، 
ماشین لباسشــویی مطلوب ۱5 میلیون تومان و قیمت ماشین ظرفشــویی بین ۲0 تا ۲5 میلیون 

تومان است.
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: دولت هم از بابت نرخ ارز و هم از بابت مواد اولیه باید کمک 
کند و ثباتی را به وجود آورد تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر برای یک ســال برنامه ریزی کنند و 

قیمت ها هم روند افزایشی طی نکنند.

اخبار

کافه اقتصاد

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان گفت: روند اجرایی طرح انتقال آب کوهرنگ 3 دوباره آغاز شده است و تکمیل این پروژه از سر گرفته می شود.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب کوهرنگ 3 شامل سد و تونل در سال ۱3۷۷ با هدف تامین آب به میزان حدود ۲50 میلیون مترمکعب در سال برای تامین بخشی 
از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز و قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ نیز در سال ۱3۸۹ بسته شــد و قرار بود سال ۹3 به بهره برداری برسد که تاکنون 
محقق نشده است.مهران زینلیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تا چندی قبل پروژه تعطیل بود، افزود: بر اساس تصمیمات وزارت نیرو، 
مشاور که مسئولیت اصلی پروژه را بر عهده دارد و پیش تر برکنار شده بود دوباره به کار دعوت شده است.وی با اشاره به برگزاری جلسه اخیر با حضور ذی نفعان 
طرح تصریح کرد: تاکید ما به روزرسانی قرارداد این مشاور بود تا پروژه در بخش ساخت سد از سر گرفته شود.معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان 
با اشاره به آماده بودن تونل و تالش برای تعبیه پمپ ها اظهارداشت: البته به دلیل سرمای هوا اکنون کاری در پروژه انجام نمی شود؛ اما در فروردین و اردیبهشت 
ســال ۱40۲ اجرا را آغاز خواهیم کرد.زینلیان ادامه داد: در مدت اخیر 50 میلیارد تومان نیز از سوی استان برای برخی آزادسازی مرتبط با طرح در قالب قرض در 

اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.

روند تکمیل طرح انتقال آب کوهرنگ 3 از سر گرفته می شود

مزرعه گل نرگس 
در گلستان

بزرگ تریــن مزرعــه یکپارچه 
گل نرگس کشــور در آزاد شــهر 
اســتان گلســتان قرار دارد.این 
باغ ۱0 هکتاری هر ساله در اوایل 
فصل زمستان با روییدن گل های 
نرگس طبیعت چشم نوازی را به 
وجود می آورد. رویش گل های 
نرگــس باعــث اشــتغال زایی 
خانواده های محلی شده  است.

وز عکس ر

 مدیرعامل شرکت گاز استان 
خبر داد:

قطع گاز ۵34 مشترک 
پرمصرف اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
گاز 534 مشــترک پرمصــرف در بخــش 
اداری، تجــاری و عمومی اســتان اصفهان 

قطع شده است.
ابوالقاسم عسکری در چهل و دومین جلسه 
اعضای ســتاد بحران،اظهار کرد: شــرکت 
گاز اســتان اصفهان از نیمه آبــان تا کنون با 
پایش ۲0 هزار و ۷۷0 واحد اداری، تجاری و 
عمومی، دو هزار و 600 اخطار برای مشترکان 
پر مصرف صادر کرده که منجــر به قطع گاز 

534 مشترک پرمصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از بخش های 
تجاری، اداری و عمومی استان در روز های 
اخیر به اخطار های کاهش مصرف گاز توجه 
نکرده اند، گفت: روزانه بیش از ۲ درصد گاز 
طبیعی مصرفی استان معادل یک میلیون و 
۲43 هزارمتر مکعب، در بخش های تجاری 
به مصرف می رســد که رقم قابــل توجهی 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
اظهــار کرد: مصــرف روزانــه گاز طبیعی در 
بخش خانگی و تجاری اســتان در ابتدای 
دی نسبت به ابتدای مهر 4.0۷ برابر شده و 
اکنون متوســط مصرف گاز استان در روز 60 

میلیون متر مکعب است.
عســکری، بــا یــادآوری اینکــه گازبهای 
مشــترکان پرمصــرف، پلکانی محاســبه 
می شــود، گفت: اگــر هم اســتانی ها فقط 
یک درجه دمــای واحد مســکونی خود را 
کاهش دهنــد روزانه 6 درصــد، در مصرف 
گاز صرفه جویی می شــود.وی توضیح داد: 
مشترکان گاز می توانند با رعایت شیوه های 
الگوی مصرف از جمله پوشیدن لباس گرم، 
خاموش کردن وســایل گرمایشــی هنگام 
خروج از منزل، بهینه سازی موتورخانه های 
مجتمع های مســکونی، کم کــردن دمای 
محیط کار و ... مصــرف را بهینه کنند؛ همین 
موارد بیش از 30 درصد مصرف گاز را کاهش 

می دهد.

عکس: تسنیم
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خبرآنالین: وضعیت بنای مسجد سید اصفهان سال هاست مورد انتقاد مردم و کارشناسان است؛ جایی که مرمت این بنا میان تعارف های میراث فرهنگی 
اصفهان، اداره کل اوقاف و هیئت امنا دســت به دست می شود.مسجد ســید اصفهان بنایی تاریخی مربوط به دوره قاجاریه است که طی دهه های گذشته 
همواره مرمت و رسیدگی به آن در میان دیگر مساجد اصفهان مورد کم لطفی قرار داشته است.در ســال های گذشته سوختگی دو سقاخانه تاریخی مجاور 
درب ضلع شرقی این بنا و استفاده از آن به عنوان انبار آجر در کنار ریختگی کاشی ها، وضعیت نامناسب ساختار درونی حیاط و صفه ها، مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت که خوشــبختانه پس از پیگیری های متعدد در دوران مدیرکل فقید میراث فرهنگی اصفهان، ســقاخانه ها به شــکل کامل تعمیر شدند؛ اما به 
گفته مرحوم فریدون الهیاری تعمیرات درونی این بنا همواره مورد اختالف میان شــورای تصمیم گیری متشــکل از میراث،اوقــاف و به ویژه در تعامل با 

هیئت مدیره مسجد بوده است.
وضعیت فعلی مسجد سید اصفهان نشان می دهد، گویی هنوز این اختالف رفع نشده اســت چراکه نه تنها هیچ مرمت اصولی در طول سالهای گذشته در 
این بنا شــاهد نبودیم بلکه تعمیرهای گاه به گاه انجام شده نیز بدون توجه به اصول معماری و تاریخی بودن این بناســت و برخی مرمت های عجیب نیز 
نشان می دهد که دست میراث فرهنگی در این میان حتی برای نظارت نیز چندان باز نیســت به نوعی که دو تکه فیبر چهارگوش آن هم با میخ بر در اصلی 
تاریخی مسجد ســید به جای دســتگیره ای که برخی می گویند دزدیده شده، نصب شده است!وضعیت کاشــی های بیرونی و درونی، ستون های اصلی 
مسجد، شبستان ها و دیگر نقاط نشان می دهد این مسجد درطول سال های گذشته رنگ مرمت به خود ندیده است، این درحالی است که مدیر کل میراث 
فرهنگی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار خبرآنالین خبر از مرمت این بنا حداقل از ســال آینده داد و بر این اساس مشخص نیست تا آن زمان تا چه میزان 

بر این حد از ویرانی اضافه شود.
در این ارتباط علیرضا ایزدی، مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار خبرآنالین اظهار کرد: متولی اصلی مســجد ســید اداره کل اوقاف 
است؛ اما با توجه به اینکه یک بنای ثبتی تاریخی محسوب می شود با آنها در موضوع مرمت مشارکت داریم.وی با توجه به وضعیت خاص نیازمند مرمت 
این بنای مذهبی تاریخی افزود: برخی مشکالت فعلی ناشی از مرمت های غیراصولی در مسجد سید اصفهان است، با اداره اوقاف در ارتباط با این مسجد 
مذاکراتی صورت گرفته و تفاهم نامه ای انجام شــده است و در فصل مناســب طرح مرمتی خوب برای آن داریم که امیدواریم با تامین اعتبار سال جاری 
که انجام شده از سال آینده برای مرمت اقدام می شود.مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد: مشــکالت این بنا را نادیده نمی گیریم، چند فاز برای 

مرمت مسجد سید اصفهان تعریف شده اســت و پروژه ای زمان بر است ؛ امیدواریم ترک های این بنا در فاز نخست مرتفع شود.

مرمتی عجیب در مسجد تاریخی سید اصفهان!

پیست اسکی الیگودرز؛ یکی از مهم ترین طرح های گردشگری و ورزش های زمستانی

گردشگران زمستانی پیش به سوی تمندر!

پیست اسکی تمندر الیگودرز از لحاظ فنی به دلیل شیب، ارتفاع 
و همچنین وجود دستگاه برفکوب یکی از بهترین پیست های 
موجود در کشــور با ظرفیت بین المللی است.پیست اسکی بین المللی 
تمندر الیگــودرز یکی از مهم ترین طرح های گردشــگری و ورزش های 
زمستانی محســوب می شــود که در صورت توجه و تجهیز به امکانات 
موردنیاز می تواند یکی از بهترین پیست های اسکی بین المللی در سطح 
جهانی باشد.الیگودرز در دامنه کوهستانی شرق استان لرستان قرار دارد 
و با آب وهوایی ســرد در زمســتان، مطلوب و معتدل در بهار و تابستان 
ازجمله شهرهای مرتفع و سردســیر ایران است؛ از شمال به شهرستان 
خمین، محالت و اراک و از جنوب به دزفول، کوهرنگ و فریدون شهر و از 
شرق با داران،  گلپایگان و خوانسار همسایه است و از غرب به دورود، ازنا، 

شازند، بروجرد و خرم آباد راه دارد.
این پیست در روستای فرســش با آب وهوای سرد و برفی واقع در 45 
کیلومتری شــهر الیگودرز احداث شــده و چنانچه تجهیزات مورد نیاز 
آن فراهم شود می تواند عالوه بر توسعه اشــتغال در الیگودرز به قطب 
رشته های زمستانی نیز تبدیل شده و رونق صنعت گردشگری را در این 
شهرستان به دنبال داشته باشد.پیست  اسکی تمندر الیگودرز با بارش 
برف های اخیر در ارتفاعات الیگودرز و گردنه فرســش، مهیای برگزاری 
مسابقات اسکی شد که با توجه به استقبال عالقه مندان مختلف شهرها 
و استان های هم جوار از این رشته ورزشــی فرصت خوبی برای توسعه 

اقتصادی منطقه نیز است.

پیست اسکی تمندر از سطح برف مناسبی برخوردار است
ســمانه بیرامی باهر، اســکی باز صحرانوردی عضو تیم ملی جمهوری 
اســالمی به تســنیم گفت: بیش از 12 ســال اســت که در تیم اسکی 
صحرانوردی ایران مشــغول به فعالیتم و طی دو  روزی که مســابقات 
بین المللی در پیست اســکی تمندر الیگودرز برگزار شد موفق به کسب 
مقام اول شدم.وی درباره سطح مســابقات افزود: مسابقات در سطح 
بسیار خوبی برگزار شــد و ورزشکاران بســیار حرفه ای در این رقابت ها 
حضور داشتند و پیست اســکی تمندر نیز تمام امکانات الزم را داشت.

بیرامی باهر با اشاره به مشــکل کمبود برف برخی پیست های اروپایی 
عنوان کرد: درحالی که برخی پیست های اسکی اروپا مجبور به ساخت 
برف با استفاده از دستگاه های برف سازند، اما این پیست از سطح برف 

مناسب و مسیر بسیار خوبی برخوردار است.
یک اسکی باز دیگر نیز با اشاره به کسب مقام اول رشته اسکی پاتیناژ به 
تسنیم گفت: مسابقات در سطح بسیار خوبی برگزار شد و باوجودی که 
کمبود امکانات در این زمینه وجود دارد، اما ظرف سه روز مسئوالن هیئت 
اسکی لرستان و الیگودرز توانستند پیســت را برای برگزاری مسابقات 

آماده کنند.

برخورداری پیست تمندر از موقعیت و امکانات عالی
محمدتقی شمشکی، ســرمربی تیم اسکی کشــورمان با ابراز رضایت 

از پیست اسکی تمندر گفت: این پیســت باکیفیت و زیبا بوده و ازنظر 
امکانات و موقعیت بسیار عالی است و هیئت اسکی استان لرستان و 
شهرستان الیگودرز نیز تمام امکانات الزم را فراهم کرده بودند.شمشکی 
با ابراز رضایت از برگزاری مسابقات، افزود: پیست تمندر الیگودرز وسعت 
بسیار خوبی دارد و به راحتی توانســتیم مانور خوبی بدهیم و پیست را 
به صورت استاندارد در فدراسیون جهانی ثبت کنیم.وی با اشاره به محیط 
عالی و قهرمان پرور الیگودرز، عنوان کرد: در این شهرســتان می توانیم 

قهرمانان خوبی را در آینده درزمینه اسکی داشته باشیم.

ابراز رضایت نماینده اسکی جهانی از پیست تمندر
سرمربی تیم اسکی صحرانوردی ایران با اشــاره به برگزاری نخستین 
دوره مسابقات بین المللی اســکی صحرانوردی در الیگودرز در پیست 
اسکی تمندر، اظهار داشت: نماینده اسکی جهانی در بازدیدی که از این 
پیست داشت ابراز رضایت کرد.شمشکی با بیان اینکه مرحله بعدی این 
مسابقات نیز در همین هفته در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در الیگودرز 
برگزار می شود، عنوان کرد: نفرات برتر این مسابقات به مسابقات جهانی 
اسلوونی اعزام می شوند.ازکان نماینده فدراسیون جهانی اسکی هم با 
اشاره به موقعیت بسیار خوب پیست اسکی تمندر الیگودرز و باال بودن 

سطح مســابقات در گفت وگو با تسنیم بر ســرمایه گذاری بیشتر برای 
توسعه پیست تمندر تاکید کرد.وی افزود: ما اینجا برف خوبی داریم و 
منطقه تمندر الیگودرز از مناطق خوبی است، اما نیاز به حمایت بودجه ای 
دارد و تمام این حمایت ها الزم است که از سوی دولت ایران و استانداری 

لرستان اتفاق بیفتند.

لزوم تجهیز پیست تمندر به امکانات موردنیاز
ازکان عنوان کرد: نیاز به آموزش و تعلیم از طریق فدراســیون اسکی در 
این زمینه وجود دارد و وسایلی که برای برگزاری مسابقات بین المللی 
برای این پیست الزم است نیز باید تامین شود.وی افزود: پیست تمندر 
الیگودرز استانداردهای الزم را دارد، اما الزم است که تجهیزات و نیروی 
انسانی موردنیاز آن فراهم شود تا شاهد برگزاری مسابقات بین المللی 
در این پیست باشیم.نماینده فدراسیون جهانی اسکی با اشاره به لزوم 
حمایت های مالی از فدراسیون اسکی ایران، عنوان کرد: توقع بنده این 
بود که وقتی منطقه به این زیبایی و خوبی وجود دارد، شرکت کنندگان 
بیشتری در این مســابقات حضور یابند.این دوره از مسابقات با حضور 
30 ورزشکار در دو رشــته پاتیناژ 10 و 15 کیلومتر در پیست اسکی تمندر 

الیگودرز برگزار شد. 

حضور فعاالن گردشگری از پنج استان در نمایشگاه فیتور2023
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: فعاالن صنعت گردشگری 
از دفاتر خدمات مسافرتی استان های تهران، خراسان شــمالی، کردستان، فارس و اصفهان در پاویون 
ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور 2023 حضور داشتند و به معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری 
و فرهنگی ایران پرداختند.علی اصغر شالبافیان در حاشــیه برپایی غرفه ایران در چهل و سومین دوره 
نمایشگاه بین المللی گردشگری FITUR که 2۸ دی تا 2 بهمن 1401 در مادرید اسپانیا برگزار شد، با بیان 
اینکه پاویون کشورمان در این رویداد بین المللی با استقبال ویژه ای از سوی بازدیدکنندگان و عالقه مندان 
به صنعت گردشگری مواجه شد، گفت: طراحی پاویون کشورمان در این دوره از نمایشگاه بسیار منحصر 
به فرد بود.وی افزود: در طراحی غرفه ایران از نمادهای فرهنگی و معماری زیبای سراسر کشور استفاده 
شده بود که این موضوع خود بر جذب بیشتر عالقه مندان به فرهنگ و تمدن کهن و غنی کشورمان و بازدید 
از دســتاوردهای نمایندگان ایران در این نمایشگاه، کمک کرد.شــالبافیان به حضور نمایندگان صنعت 
گردشگری کشورمان با دستان پر در این نمایشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه به رغم شرایط و 
جو نامطلوبی که علیه ایران وجود داشت، دفاتر خدمات مسافرتی از استان های تهران، خراسان شمالی، 

کردستان، فارس و اصفهان در غرفه کشورمان حضور داشتند.
 

کهن سال ترین درخت گردوی ایران در اصفهان به ثبت ملی رسید
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان از ثبت ملی 12 اثر طبیعی از جمله 
کهن سال ترین درخت گردوی ایران در اصفهان خبر داد.علیرضا ایزدی اظهار کرد: از میان پرونده های آثار 
طبیعی ارسالی به شورای ثبت استان، 12 پرونده به منظور ارسال به شورای ثبت ملی آثار طبیعی کشور 
انتخاب و ارسال شد.وی ادامه داد: خوشبختانه تمام این 12 پرونده در این شورا تایید و ثبت ملی شد، که 
در این میان کهن سال ترین درخت گردوی ایران که تاکنون شناسایی شده، با ۹50 سال سن به همراه 45 
درخت کهن سال دیگر در روستای کلوسه از توابع شهرستان فریدون شهر در استان اصفهان به ثبت ملی 
رسید.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: از دیگر آثار مهمی 
که در این شورا تایید شد و به ثبت رسید می توان به ثبت ملی منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه 
مربوط به دوران الیگوسن و میوسن با ویژگی های منحصربه فرد زمین شناسی در شهرستان نطنز همچنین 
ثبت درخت کهن سال ارس در روستای مازه ابول از توابع شهرستان فریدون شهر اشاره کرد.وی تصریح 
کرد: ثبت ملی درختان کهن سال گردوی نر پنبه و درخت کهن سال گردو روستای خوش میوه، ثبت ملی 
درختان گردوی کهن سال در روستای کوچیره، ثبت ملی درختان گردوی وستگان در روستای وستگان، 
ثبت ملی دو درخت کهن سال گردو در روستای وهرگان از توابع شهرستان فریدون شهر از دیگر مواردی 
بود که در این شورا به ثبت ملی رسید.ایزدی تاکید کرد: در شهرستان تیران و کرون نیز درخت کهن سال 
نارون روستای سرپنگ سقاخانه و درخت کهن سال نارون روستای وسک دیجر، دو پرونده ثبتی دیگر 
بود که به همراه درخت چنار کهن سال روستای خوشوئیه در شهرستان لنجان و درخت کهن سال پسته 
مزرعه محمدیه شهرستان نایین به عنوان دومین درخت کهن سال پسته شناسایی شده در ایران، از استان 

اصفهان به ثبت ملی رسید.
 

با تایید وزارت میراث فرهنگی صورت گرفت؛

»موزه سپاهان« ثبت میراث فرهنگی شد
موزه سپاهان واقع در ورزشگاه نقش جهان ثبت میراث فرهنگی شد.با تأیید مرتضی ادیب زاده، سرپرست 
اداره کل موزه ها و علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، موزه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
واقع در ورزشگاه نقش جهان که تاکنون سه فاز از هشت فاز اصلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته است، 
در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ثبت شد. در این موزه تصاویر تاریخی، افتخارات و 
اشیای ارزشمند مشاهیر فوتبال و سایر تیم های ورزشی همچنین جام های قهرمانی باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان به نمایش گذاشته شده است.

اخبار

دامنه هزینه حج تمتع در کشــورهای مسلمان از 
3000 تا فراتر از 10000 دالر پیش بینی شــده است. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت؛ اما تخمین 
زده اســت هزینه تقریبی حج برای زائران ایرانی 

حدود 150 میلیون تومان شود.
به گزارش ایســنا، سیدصادق حســینی، رییس 
سازمان حج و زیارت  هفته پیش گفته بود: قیمت 

نهایی حج هنوز استخراج نشده است. 
کمیته نرخ گذاری تشکیل شده تا آخرین نرخ ها را 
استخراج کند و در روزهای آینده قیمت نهایی حج 
اعالم خواهد شد. البته قیمت گروه ها واحد نیست، 
در حج امســال پنج گروه داریم که هزینه های هر 
یک متفاوت اســت.این ســازمان اما اعالم کرده 
اســت هیئت دولــت، تخصیص ارز ویــژه به حج 
1402 با نرخ 2۸ هــزار و 500 تومان را تصویب کرده 
و با بانک مرکزی نیــز برای انتقــال 250 میلیون 
دالر به عربســتان، توافق شده اســت.بنا بر اعالم 
ســازمان حج و زیارت قرار اســت حج 1402 »دو 
نرخی« شود؛ چرا که از ۸۷ هزار و 550  نفر سهمیه 

حج ایران، 3۷ هــزار نفر در اولویت قــرار دارند که 
ســال 13۹۹ ثبت نام کرده و هزینه حج را پرداخت 
کرده و پول آن ها با ارز ۹ هزار تومان تبدیل شــده 
و به بانک مرکزی ســپرده شده اســت. این افراد 
در آن ســال به دلیل همه گیری کرونا از سفر حج 
باز ماندند که ســازمان حج و زیارت به آن ها وعده 
داده بود اگر انصــراف ندهند و پول شــان را پس 
نگیرند، هم نوبت شــان محفوظ می ماند و هم آن 
ارز ۹ هزار تومانی.حســینی، رییس سازمان حج و 
زیارت چنــدی پیش هم، دربــاره پرداخت هزینه 
مابه تفاوت این افراد که ســال ۹۹ هزینه ثبت نام 
کرده اند، گفته بود: هنوز نمی دانیم عربستان بابت 
خدمــات چقدر هزینــه دریافت می کنــد، اگر آن 
هزینه افزایش نیابــد، این افراد بــا همان هزینه 
قبلی اعزام می شــوند، اما اگــر هزینه خدمات در 
عربســتان افزایش پیدا کند، مابه تفــاوت آن را از 
زائران می گیریم.هزینه حج معموال شامل خدمات 
ویزا، حمل ونقل هوایی، داخلی،  اقامت، غذا، بیمه 
و درمان و پزشکی، چادرهای منا و عرفات و دیگر 

امکانات و خدمات حج، رفاهی و عمومی است. با 
آن که عربســتان با پایان همه گیری کرونا، برخی 
هزینه ها را به ویــژه در بخش بیمه در عمره کاهش 
داده،  امــا هنوز دربــاره کاهش هزینه هــا در حج 

اعالمی نشده است.
بنا بر آخرین اعالم وزارت حج و عمره عربســتان، 
هزینه حج امســال برای »زائران داخلی و محلی 
عربســتان«از 3۹۸4 ریال ســعودی )10۶0 دالر( 
آغاز می شــود. گران ترین بسته با اســکان زائران 
در برج های شــش گانه منــا در نزدیکی جمارات 
تا 11435 ریال قیمت دارد. وزارت حج عربســتان 
همچنین پرداخت هزینه حج را برای شــهروندان 

خود در سه قسط امکان پذیر کرده است.

هزینه حج چقدر است؟

حج 1401، آخرین حج ارزان

مزایده اتومبیل
پرونــده:  شــماره   140103902002000336 آگهــی:  شــماره   11 /25
140104002002002125 آگهــی مزایده پرونده به شــماره بایگانی 140103252 
ششــدانگ خودرو رنو L90  مدل 1389  رنگ نقره ای- نقره ای- متالیک به شــماره 
انتظامی 13-299 س 56 به شــماره موتور 032516 و شــماره شاسی 91066586 
ظرفیت: جمعًا 5 نفر ، تعداد محور: 2،  تعداد چرخ: 4، نوع سوخت: بنزین ، تعداد سیلندر: 
4 ، متعلق به آقای مجید فرخ پور که در آدرس پارکینگ ایثار می باشد که بموجب نامه 
پلیس راهور به کد امنیتــی 81258/84790634  مــورخ 1401/06/28 بابت مهریه 
مندرج در ســند ازدواج شــماره 7306 ، تاریخ وقوع 1371/10/17 تنظیمی دفترخانه 
ازدواج شــماره 20 اصفهان در قبال طلب خانم اعظم الســادات موسوی اصل و حقوق 
دولتی متعلقه در پرونده به شماره بایگانی 140103252 بازداشت گردیده است و طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگســتری در بازدید از خودرو،  اتاق و بدنه سالم، الستیک ها 
70 % کارایی، شیشــه ها ســالم، موتور و چراغها و کولر و بخاری خاموش می باشد، 
دارای صندلی و زاپاس و برف پاک کن و آئینه بوده و بیمه نامعلوم می باشــد و با توجه 
به نوع، مدل و وضعیت شــرح شــده خودرو به قیمت پایه 2/200/000/000 ریال )دو 
میلیارد و دویست میلیون ریال( ارزش دارد. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
1401/11/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان 
هفت تیر برگزار می شود. مزایده از مبلغ پایه شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 

شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 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. 
 ضمنًا این آگهی در سایت ســازمان به آدرس Agahi.ssaa.ir و یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/11/06 درج و منتشــر می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1446189    اکرم محمود صالحی رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل

پرونــده:  شــماره   140103902002000335 آگهــی:  شــماره   11 /26
140104002002000251 آگهــی مزایده پرونده به شــماره بایگانی 140100325 
 یکدســتگاه خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل 1393 بــه شــماره انتظامی

 124k0407930 ایران 13-135 ژ 12 به رنگ سفید- سفید- روغنی به شماره موتور 
و شماره شاســی 9EK848565NAANO1CA  ظرفیت: جمعًا 5 نفر، تعداد محور: 
2، تعداد چرخ: 4، نوع سوخت: بنزین، تعداد ســیلندر: 4، متعلق به مهدی میالئی فرزند 

بهروز که در آدرس: پارکینگ فجر واقع در جاده فرودگاه متوقف می باشــد و طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری: ایده آل با مدل اســتهالک الستیک 0/040، طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ 2/100/000/000 ریال ) معادل دویست و ده میلیون تومان( 
ارزیابی شده است. بموجب مهریه مندرج در ســند نکاحیه ، شماره سند: 9152، تاریخ 
سند: 1374/11/24، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 164 و طالق شماره 
5 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم سهیال جهانبخش و حقوق 
دولتی متعلقه بموجب کد امنیتی شــماره 1- مورخه 1401/01/31 پلیس راهنمائی و 
رانندگی اصفهان بازداشت گردید. از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخه 1401/11/23  
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان جی- خیابان تاالر- میدان هفت تیر 
به مزایده گذاشته می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/100/000/000 ریال )معادل دویست 
و ده میلیون تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود.  . 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 شهرداری هزینه 
پارکینگ 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. ضمنًا این آگهی 
 در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/11/06 درج و منتشــر 
می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به 
حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت 
از حسابداری اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به 

همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده مکلف 
است مابه 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 حســاب سپرده 
 ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. 
م الف: 1446038  اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 

و ســند  مالکیــت(   )شناســنامه  بــرگ ســبز 
کمپانــی )ســند و فاکتــور فــروش ایــران خــودرو( 
 DENA+EF7-MT خــودروی ســواری دنــا تیــپ 
مدل 1399 به رنگ خاکستری - متالیک به شماره پالک  
ایران 67-846 ن42 و شــماره موتور 147H0542266 و 
شماره شاسی NAAW21HU3LE276756  به نام خانم 
 طاهره کریمیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
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320 مسجد اصفهان، میزبان معتکفان
معاون اداره کل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان گفت: تاکنون، نزدیک به ۳۲۰ مسجد شهری و 
روستایی در استان اصفهان برای برگزاری مراســم اعتکاف اعالم آمادگی کرده اند.حجت االسالم 

محمدرضا ســرلک، اظهار کرد: با توجه 
به وقفه دو ســاله ای که به دلیل شیوع 
کرونا در برگزاری مراسم اعتکاف ایجاد 
شد، امسال تالش و پیگیری بیشتری 
برای برگزاری مراسم اعتکاف داشتیم 
و تاکنون، نزدیک به ۳۲۰ مسجد شهری 
و روستایی در استان برای برگزاری این 
مراسم اعالم آمادگی کرده اندوی افزود: 
در شــهر اصفهان نیز ۴۰ مســجد برای 
برگزاری مراسم اعتکاف اعالم آمادگی 

کرده اند.معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان ادامه داد: کارگروه اعزام مبلغ 
تخصصی ویژه معتکفان، به خصوص در حوزه نوجوان و بانوان ایجاد شده و حدود ۱۰۰ طلبه خانم 
و آقا، بعد از ســاماندهی، برای فعالیت های تبلیغی و فرهنگی به مساجد اعزام می شوند.حجت 
االسالم ســرلک اضافه کرد: همچنین تعدادی از قاریان و مداحان اســتان بعد از سامان دهی به 
مساجد میزبان اعتکاف اعزام می شــوند.وی با بیان اینکه در پشتیبانی از مساجد برای برگزاری 
مراسم اعتکاف تقسیم کار صورت گرفته، گفت: پشتیبانی محتوایی و فرهنگی شامل اعزام مبلغ، 
قاری و مداح و تهیه محتوای سخنرانی در سه موضوع جهاد تبیین، هویت زن و جمعیت، آماده و 
به مساجد و مبلغان ارائه می شود.معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان افزود: 

مسابقه ای نیز ویژه معتکفان استان در حال طراحی و آماده سازی است.
 

رییس پلیس فتای اصفهان:

مراقب اطالعات ذخیره شده در گوشی همراه خود باشید
 رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت:یکــی از ترفندهای کالهبــرداری در فضای مجازی، 
سوء استفاده از اطالعات کاربران توسط تعمیرکاران غیرمجاز رایانه و گوشی همراه است.سرهنگ 
سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: یکی از ترفند های کالهبرداری در فضای مجازی، سوء استفاده 
از اطالعات کاربران توســط تعمیرکاران غیرمجاز رایانه و گوشی همراه است.وی ادامه داد: در این 
روش، افراد با تبلیغ و انتشار آگهی در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی تحت عنوان تعمیر 
رایانه، گوشــی همراه در محل کار یا در منزل با کمترین هزینه، به منزل یا محل کار قربانی رفته و 
پس از تعمیر، با روش های مختلف، اطالعات حساب بانکی، عکس ها و اطالعات شخصی آن ها 
را به دست آورده و سپس اقدام به سرقت از حساب یا اخاذی از آن ها می کنند.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان گفت: شهروندان مراقب باشــند قبل از مراجعه به تعمیرکاران، اطالعات شخصی 
و خانوادگی خود را پاک کرده و برای تمام برنامه های داخل سیســتم رایانه و گوشی همراه خود، 
رمز عبور مناسب انتخاب کنند. همچنین امکان دسترســی به اکانت شبکه های اجتماعی خود را 
نیز محدود کنند. زیرا این احتمال وجود دارد که افراد بدون صالحیت اقدام به فعال سازی اکانت 
کرده و سپس اقدام به ســو استفاده و ســرقت اطالعات یا اخاذی از آن ها کنند.وی خاطرنشان 
کرد: شهروندان برای تعمیر سیستم های رایانه ای و گوشــی های هوشمند خود به تعمیرگاه های 
مجاز مراجعه و پس از تعمیر از نصب نشدن نرم افزار های غیرمجاز روی آن اطمینان حاصل کنند. 
همچنین از شــهروندان می خواهیم در صورت مشــاهده هرگونه تخلف در فضای مجازی مانند 
کالهبرداری های اینترنتــی، جعل عنوان، وبگاه های جعلی و وبگاه هایــی با محتوای مجرمانه و 
مغایر با شئونات اسالمی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش 

ارتباطات مردمی گزارش دهند.

معاون استاندار اصفهان: ریزگردهای تاالب گاوخونی تا ۶ هزار کیلومتر قابلیت انتشار دارد؛

اصفهان؛ میراث دار تصمیمات نادرست

    معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به 
خشــکی تــاالب گاوخونــی گفــت: طبــق تحقیقات 
دانشــگاهیان ریزگردهای این تــاالب تا ۶ کیلومتر عمــودی و ۶ هزار 

کیلومتر افقی قابل انتشار است.
مهران زینلیان صبح چهارشــنبه در نشســت معاونان طبیعی و تنوع 
زیستی محیط زیست کشــور، با بیان اینکه موضوع حقابه تاالب بین 
المللی گاوخونی از معاونت ریاســت جمهوری در حال پیگیری است، 
اظهار داشــت: مظلوم ترین بخش در اســتان اصفهان محیط زیست 
است زیرا کشاورزان حقابه های کشاورزی و مردم آب شرب را مطالبه 
می کنند؛ اما حقابه تــاالب گاوخونی مغفول می مانــد و انتظار داریم 
مدیران کشوری کمک کنند حقابه چندین هزار ساله تاالب گاوخونی که 

به دلیل مداخالت ایجاد شده و خشک شده، تامین شود.
وی ادامه داد: تحقیقات دانشگاهیان درخصوص ریزگردهایی که از این 
تاالب خشک شده بر می خیزد، نشان داده به واسطه ورود فاضالب های 
صنعتی و شــهری که ســالیان قبل اتفاق افتاده و سبب شده به شوره 
زاری از کانی های فلزی و نمکی تبدیل شود، این ریزگردها تا ۶ کیلومتر 

عمودی و ۶ هزار کیلومتر افقی قابل انتشار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهــان ادامه داد: زمانی که 
شاهد خیزش ریزگردها در کشور هستیم می گویند کانون آن از عربستان 

و عراق است.
زینلیان خاطرنشان کرد: این روزها تعطیلی های پیاپی در استان اصفهان 
اتفاق افتاده که ریشه آن آلودگی هوا بوده و سایر مسائل مثل خشکی 
زاینده رود و تاالب گاوخونی سبب شــده که بیش از پیش مردم ما به 
این باور برسند که حفظ محیط زیست و توسعه پایدار چه اهمیتی دارد.

وی تصریح کرد: اگر امروز به شرایطی رسیدیم که مجبور هستیم برای 
حفظ سالمت مردم از جمله آموزش و پرورش فرزندان خود را تعطیل 
کنیم همه اینها نشأت گرفته از تصمیمات مدیرانی بوده که طی ایامی به 

نادرستی گرفته شده و امروز ما میراث دار آن هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه امروز 
باید به گونه ای تصمیم بگیریم که آینده ای بهتر برای فرزندان مان رقم 
بخورد، افزود: بر این باورم که از دل تهدیدهای زیست محیطی امروز در 
اصفهان و کشور می توان فرصت هایی به دست آورد؛ همین مسائلی که 
به واسطه مشکالت زیست محیطی و خشکی تاالب ها و مناطق طبیعی 
وجود دارد زمینه ای اســت برای اینکه مدیران سازمان محیط زیست 

اقدامات اساسی و زیربنایی برای نسل آینده داشته باشند و البته بستر 
آن در جامعه آماده است.

زینلیان تصریح کرد: این هنر ما مســئوالن اســت که بــا برگزاری این 
جلسات بتوانیم سیاســتگذاری هایی را انجام دهیم که مهم ترین آنها 

فرهنگ عمومی در رابطه با مسائل زبست محیطی است.
وی ادامه داد: تــالش می کنیم که در رابطه با مباحث محیط زیســتی 
در اصفهان با رسالتی که داریم و براســاس قوانینی چون قانون هوای 
پاک و نیز احادیث و آیاتی که در شرع مقدس وجود دارد، از این بستر 

استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: در کنار این تالش 
باید کمک کنیم که عرصه های طبیعی حفظ شــود، شاید نیاز است که 
نگاه ها تغییر کند و رویکــردی که برای حفاظت ایــن منابع می توانیم 
داشته باشــیم، متفاوت باشــد و از مردم در حفظ منابع طبیعی کمک 
گرفت که نه تنها منابع پایداری برای تامین مسائل مالی ایجاد می کند 
بلکه باعث ارتقای فرهنگ شــهروندی نیز می شود و در استان اصفهان 
می توانیم پایلوت این قضیه باشیم که مردم را با طبیعت آشتی داد و از 

اهمیت آن مطلع شد. 

اخبار جامعه

گر امروز به شرایطی رسیدیم که مجبور هستیم  ا
برای حفظ سالمت مردم از جمله آموزش و پرورش 
فرزندان خود را تعطیل کنیم همه اینها نشأت گرفته از 
تصمیمات مدیرانی بوده که طی ایامی به نادرستی 

گرفته شده و امروز ما میراث دار آن هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
این که در ســال تحصیلی کنونی عواملی آموزش را 
تحت تاثیر قــرار داد، گفت: خانواده هــا برای جبران 
نقصان آموزشــی دانش آمــوزان همراهــی کنند.

محمدرضا ابراهیمی در گفت وگو بــا برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان« با بیان اینکه سامانه شاد نسبت به 
گذشته ارتقای خوبی پیدا کرده است، اظهار داشت: با 
وجود این در دوره خاصی به واسطه اینکه بار زیادی را 
تحمل کرد، مقداری دچار اختالل شد، اکنون اختالل 
خاصی ندارد یا به تعبیری مشــکالت این ســامانه 

کمتر شده است.وی ادامه داد: آموزش غیرحضوری 
به صورت آفالین و آنالین هدف اصلی آموزش نیست 
و نمی تواند صددرصد آموزش مد نظر ما را پوشــش 
دهد و تالش مــان باید به نحوی باشــد که نیازی به 
آموزش غیرحضوری نداشته باشیم و فرآیند یاددهی 
یادگیری در کالس اتفاق بیفتد و به صورت حضوری 
باشــد.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
اشاره به مصاحبه وزیر آموزش و پرورش گفت: تالش 
بر این اســت که موضوع آموزش غیرحضوری را به 
حضوری تبدیل کنیم، بسیاری از خانواده ها دغدغه 
فراوانی دارند که آموزش باید حضوری باشد.ابراهیمی 
با بیان اینکه سالمت دانش آموزان برای ما بسیار مهم 
است، ابراز داشت: آموزش نیز جزئی از سالمت آنان 
است و آموزش سالم و سالمت جسم توأمان با هم 

باید اتفاق بیفتد.وی تصریح کرد: در سال تحصیلی 
کنونی یک سری از عوامل باعث شد تا تقریبا آموزش 
تحت تاثیر قــرار بگیرد و کیفیــت صددرصدی مورد 
انتظار ما را نداشته باشــد، خانواده ها همراهی کنند 
و مدارس در خدمت هستند تا کم و کسر آموزشی در 
زمان هایی که برای مدارس مشخص می کنیم جبران 
شــود.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: برای مدارس، پنجشنبه یا فرصت 
بعدازظهر استفاده شــود تا کیفیت آموزشی کاهش 
نیابد؛ آموزش در همه دوره ها مهم اســت، بخشی از 
آن اساسی و پایه ای است و بخشــی از آن در ورود 
به دانشگاه موثر اســت و همراهی و همدلی مدرسه 
و خانواده باعث می شود تا این نقصان آموزشی که 

اتفاق افتاده، جبران شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

خانواده ها برای جبران نقصان آموزشی همراهی کنند

قاچاق البسه 
زننده و شلوارهای 

پاره به کشور
اجــرای هشــتمین مرحله از 
طرح اقتــدار پلیــس امنیت 
عمومی با حضور سردار حسین 
رحیمــی، فرمانــده انتظامی 
تهران بــزرگ برگزار شــد در 
این طرح ۱۲۴ نفــر از اوباش 

سطح دار دستگیر شدند.

 کاهش 4 میلیون لیتری مصرف مازوت
 در نیروگاه شهید منتظری

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: کاهش ظرفیت تولید و از مدار خارج شدن واحدهای 
نیروگاه شهید منتظری ســبب جلوگیری از مصرف چهار میلیون لیتر مازوت )نفت کوره( در روز در 
این نیروگاه شد.محمدرضا نوحی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که نیروگاه شهید محمد 
منتظری هشت واحد ۲۰۰ مگاواتی ظرفیت دارد، اظهار داشت: در پی مصوبه کمیته اضطرار آلودگی 
هوای اصفهان، این نیروگاه ۲ واحد از هشت واحد را از مدار تولید خارج کرده که با این اقدام به میزان 
۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در شبانه روز کاهش سوخت دارد.وی ادامه داد: هم اینک ۶ واحد نیروگاه 
شــهید منتظری در مدار اســت که به دلیل کاهش تولید با ظرفیت کامل کار نمی کنند و با کاهش 
ظرفیت تولید این ۶ واحد نیز در شبانه روز حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر مصرف سوخت مازوت 
کاهش یافته است.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان این که نیروگاه شهید منتظری با 
کاهش ظرفیت و از مدار خارج کردن واحدها در مجموع چهار میلیون لیتر در روز مصرف ســوخت 
مازوت را کاهش داده، خاطرنشان کرد: روز دوشنبه سوم بهمن ماه در ساعت اوج مصرف که ۱۸ و ۴۱ 
دقیقه بوده تولید برق در منطقه اصفهان سه هزار و ۵۱۰ مگاوات و مصرف چهار هزار و ۵۰۹ مگاوات بود 
و ۹۹۹ مگاوات انرژی از شبکه سراسری وارد شبکه استان اصفهان شد.به گفته وی، واحدهای خارج 
از مدار نیروگاهی اصفهان، واحدهای یک، دو، سه و چهار نیروگاه اسالم آباد )اصفهان(، واحدهای 

دو و چهار نیروگاه شهید منتظری و واحدهای دو و چهار کارون چهار بوده است.
نوحی در پاســخ به این که مصرف مازوت در نیروگاه شــهید منتظری اصفهان تا کی ادامه خواهد 
داشت، گفت: این مسئله به برودت هوای کشــور بستگی دارد اگر کمی هوا گرم تر شود مصارف گاز 
کم و سوخت گاز برای نیروگاه تامین می شود.ســخنگوی صنعت برق استان اصفهان اضافه کرد: 
نیروگاه اسالم آباد در جنوب غرب شهر اصفهان مازوت مصرف نمی کند و گاز طبیعی می سوزاند و به 

دلیل کمبود گاز در کشور طی روزهای اخیر واحدهای یک تا چهار این نیروگاه نیز از مدار خارج شد.
 

معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد:

دفع سموم بدن در هوای آلوده با مصرف مایعات زیاد
معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان گفت: هوای آلوده سرشار از سمومی است که وقتی از طریق تنفس 
وارد بدن می شود باید بدن ظرفیت سم زدایی داشته باشد. سموم معموال از طریق کبد و کلیه ها دفع 
می شوند و برای اینکه بدن بتواند ظرفیت سم زدایی را افزایش دهد باید مایعات بیشتری دریافت کند.

مهرداد زینلیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شدت آلودگی هوای اصفهان در روزهای اخیر، اظهار کرد: 
در روزهایی که هوا آلوده است، به ویژه روزهایی که شاخص کیفیت هوا از ۱۵۰ باالتر می رود، کسانی که 
بیماری های زمینه ای قلبی عروقی، تنفسی یا دیابت دارند بیشتر آسیب خواهند دید. همچنین افراد 
سالخورده، کودکان زیر ۵ سال و زنان باردار در معرض آسیب زیادی قرار دارند، بنابراین مواجهه طوالنی  
مدت با این هوا خطرآفرین است.وی گفت: در شرایط آلودگی هوای شدید توصیه می شود افراد تاحد 
امکان از منزل خارج نشوند و یا اگر بنا به ضرورت خارج شدند، از ماسک های فیلتردار استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه وقتی در شرایط آلودگی هوا اعالم می شود هوا برای عموم ناسالم است، یعنی همه 
افراد آسیب خواهند دید، افزود: طبیعتا سالمت افرادی که هیچ بیماری هم ندارند در مواجهه با چنین 
هوایی که مقادیر قابل توجهی گوگرد و فلزات سنگین دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تهدید خواهد 
شد.معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان با تاکید بر توجه به تغذیه سالم در شرایط آلودگی هوا، گفت: 
در چنین شرایطی، هوای آلوده سرشار از سمومی است که وقتی این سموم از طریق تنفس وارد بدن 
می شود باید بدن ظرفیت سم زدایی داشته باشد. وی اضافه کرد: بیشتر این سموم و متابولیت های 
آن ها باید به فرم محلول در آب باشند تا قابلیت ســم زدایی داشته باشند و بدن باید آن ها را  از طریق 
مایعات دفع کند، به همین جهت مصرف بیشتر مایعات، لبنیات و انواع سوپ های آبکی  از جمله سوپ 

کدو و جو جزو غذاهایی است که در این روزها توصیه می شود.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

نماینده مردم اصفهان:
 اختیارات استانی در زمینه 

 مدیریت برق و گاز
 افزایش یابد

تســنیم: نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی در ارتباط با نتایج سفر رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت به اســتان 
اصفهان اظهار داشت: وضعیت محیط زیستی 
اصفهان به گونه ای نیست که با یک سفر رییس 
این سازمان همه مسائل و مشکالت حل شود؛ 
اما اینکه ایشــان از نزدیک در جریان وضعیت 
ما قرار بگیرند و ببینند که چقدر فضای آلودگی 
اصفهان جدی است و چه مشکالتی ایجاد کرده، 
می  تواند در تصمیم گیری هــا و پیگیری  های 
بعدی موثر باشــد . مهدی طغیانی گفت: قرار 
گرفتن این مســئول در فضا و رسیدن صدای 
مردم بــه او زمانــی رخ می دهد که از اســتان 
بازدید کند و در جلسات دیدگاه های مختلف را 
بشنود و از این نظر سفر رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت به اصفهان مفید بوده اســت.

طغیانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده طی 
این سفر تصریح کرد: تصمیمات گرفته شده در 
سفر رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور به عنوان کسی که در هیئت دولت می تواند 
صدای ما را به گوش مســئوالن برساند، خوب 
بود.وی با اشاره به وضعیت ناسالم هوای شهر 
اصفهــان در روزهای اخیر بیان کــرد: تذکرات 
نمایندگان منحصر به چند روز گذشته نبوده و 
در حوزه آلودگی هوا چندیــن تذکر، پیگیری و 
ســوال از وزرای نیرو و نفت انجام شده است.
وی افــزود: جمعــی از نمایندگان اســتان با 
رییس جمهور که برای بودجه آمده بود صحبت 
کردند و داســتان وضعیت وخیم آلودگی هوا 
به ایشان هم منتقل شــد.طغیانی ادامه داد: 
رئیس جمهور فضای مطرح شده را پیش از این 
نیز شــنیده بود اما اینکه می شود با پیگیری و 
ایجاد اختیارات درون استانی بخشی از مسئله را 
حل کرد دوباره به ایشان عنوان شد.وی تصریح 
کرد: از رییس جمهور خواســتیم که اجازه دهد 
مدیریت اســتانی با همان میزان تعیین شده 
از گاز و بــرق موردنیاز، خــود تصمیم گیری و 

برنامه ریزی کند و کار را جلو ببرد.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی اســتان اصفهان گفت: حدود ۱۲ هزار دانش آموز پسر و دختر دوره متوسطه از اســتان به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.
سرهنگ حسین رجب پور، رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان درباره اعزام دانش آموزان اصفهانی به اردوهای راهیان نور، اظهار داشت: در نخستین 
مرحله، دانش آموزان دختر با ۱۱ دستگاه اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.وی افزود: حدود ۶ هزار دانش آموز دختر متوسطه از استان اصفهان در 
بهمن ماه در ۱۴ مرحله عازم اردوی راهیان نور  شدند و تا اواخر اسفندماه حدود ۱۲ هزار دانش آموز پسر و دختر دوره متوسطه از استان اصفهان به اردوی راهیان نور 
اعزام می شوند.رجب پور، هدف از برگزاری اردوی راهیان نور را آشنا شدن دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و تعلیم فناوری دفاع مقدس بیان کرد و گفت: به 
فرموده رهبر معظم انقالب بهترین راه تعلیم این فناوری است.رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان  افزود : در اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی 
جنوب کشور دانش آموزان از شلمچه، اروند و طالییه و امسال نخستین بار از شهرک انرژی اتمی محل اجتماع رزمندگان لشکر امام حسین)ع( دیدن می کنند.

محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در حاشیه بدرقه این دانش آموزان گفت: دانش آموزان با حضور در  اردوی راهیان نور با مناطق 
عملیاتی، ارزش های دفاع مقدس و روش و منش و سبک زندگی شهیدان آشنا می شوند و از آموخته های این اردو در زندگی خود استفاده می کنند.

آغاز اعزام 12 هزار دانش آموز اصفهانی به اردوهای راهیان نور



علی فتح ا... زاده، خوشحال از باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی اســتقالل در یک مصاحبه وعده ای جدید و جالب داد.مدیرعامل باشگاه استقالل، که پیش از این 
با وعده جذب لیونل مسی در مقطع پایانی دوران ورزشی اش حسابی در فضای مجازی سروصدا به پا کرده بود،  در نهایت نه تنها از آن اظهار نظر و خواسته کوتاه 
نیامد، بلکه مدعی شد مسی باید از خدایش باشد که به استقالل بیاید، حاال یک وعده جالب دیگر داده است.ماجرا از این قرار است که فتح ا....زاده که در بازگشت 
از دوبی با توجه به باز کردن پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه استقالل در فاصله ۴۸ ساعت تا پایان مهلت نقل و انتقاالت لیگ ایران، دوباره میهمان تلویزیون شده 
بود، بعد از شنیدن سوالی پیرامون وضعیت پادوانی، با صحبت از آوردن این بازیکن به ایران و اعطای یک حکم مسئولیت به او، سعی در دادن یک وعده جدید و 
جلب رضایت معنوی پادوانی و خانواده اش با حضور در ایران داشت.این درحالی است که پادوانی خود در مصاحبه آخرش مدعی شده که یک لیوان را به سختی 
در دســت می گیرد و برای انجام کارهای روزمره به کمک احتیاج دارد. حال سوالی که پیش می آید این اســت که مدیرعامل استقالل به پشتوانه کدام بودجه و 

امکاناتی، چنین وعده عجیبی را طرح می کند؟

وعده عجیب »فتح ا...زاده« درباره »پادوانی«!
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پیولی: فقط یک راه برای حل این مشکل بلدم
استفانو پیولی بعد از شکســت ۴-0 مقابل التزیو اعتراف کرد که در حال حاضر اشکاالت زیادی در 
تیمش وجود دارد.میالن که طی هفته های اخیر شرایط خوبی نداشت با قبول شکست ۴-0 مقابل 
التزیو در آخرین دیدار هفته نوزدهم سری آ، رسما وارد بحران شد. استفانو پیولی بعد از این شکست 
ســنگین گفت:»ما باید ســریع به میالن برگردیم و روی نقاط ضعف خود کار کنیم تا بهتر شویم. 
واضح است که عملکرد فعلی تیم با توانایی که داریم، مطابقت ندارد.«وی افزود:»چیزهای زیادی 
هستند که در حال حاضر در تیم درست کار نمی کنند از جمله ذهنیت بازیکنان و مسائل تاکتیکی. 
ما باید عملکرد متفاوت تری نسبت به آن چه ارائه کردیم، داشته باشیم. من اینجا هستم که با شما 
صحبت می کنم زیرا مجبورم. در حال حاضر باید ســاکت بمانیم و سخت کار کنیم.«این پنجمین 
بازی متوالی بدون برد برای میالن در تمامی رقابت ها بود. آنها طی 3 بازی 9 گل دریافت کرده اند؛ 
شاگردان پیولی سنگین ترین شکست خود را بعد از سال 2019 )5-0 مقابل آتاالنتا( مقابل التزیو 
)۴-0( متحمل شدند. این مربی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد:»ما در شرایط حساسی قرار 
داریم چرا که طی دو هفته اخیر نتایج و عملکرد خوبی ارائه نکردیم. باید همه بهتر کار کنیم تا شرایط 
را تغییر دهیم.«پیولی که تیمش با وجود شکســت مقابل التزیو همچنان در مکان دوم جدول رده 
بندی حضور دارد در رابطه با عملکرد ضعیف خط حمله تیمــش در حالی که خط دفاعی میالن هم 
کلی اشکال دارد گفت: »در حال حاضر در همه زمینه ها ضعف داریم.با وجود اینکه موقعیت های 
گلزنی بسیار خوبی خلق نکردیم؛ اما موقعیت هایی داشــتیم که می توانستیم بهتر از آنها استفاده 
کرده و خطرناک تر ظاهر شویم.« او که امیدوار به بهتر شدن شــرایط است، افزود:» فکر می کنم 
مشکل اصلی زمانی اســت که ما توپ را در اختیار نداریم. چون از پوشش خبری نیست و تیزبین 
نیستیم. باید در زمین بهتر از این ها ارتباط برقرار کنیم. من فقط یک راه برای حل این مشکل بلدم؛ 
کار کردن با بازیکنان و بهتر شدن در جاهایی که در آن با مشکل مواجه هستیم. تیم باید جمع و جورتر 
و متحدتر کار کند. چرا که اگر این اشــتباهات را ادامه دهیــم، روی ذهنیت تیم تاثیر منفی خواهد 
گذاشت. بازیکنان می دانند که نتایج خوب به تیم اشتیاق می دهد و نتایج ضعیف موقعیت هایی را 

ایجاد می کند که مقابله با آن سخت است.«
 

دربی مادرید: فرصت انتقام »وینیسیوس« از اتلتی ها
حضور وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال، در دربی شــهر مادرید ، تنش های همیشگی این 
مسابقه را بیشــتر خواهد کرد.رئال مادرید امروز در خانه خود میزبان اتلتیکو مادرید است. دربی 

پایتخت اسپانیا که این بار در یک چهارم نهایی کوپا دل ری برگزار می شود.
وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، در آستانه این دربی یکی از خبرسازترین بازیکنان 
حاضر در میدان شده است. وینی تا کنون 10 بار با پیراهن رئال مقابل اتلتیکو به میدان رفته ولی تا 
کنون نتوانسته به روخی بالنکو گل بزند. از سوی دیگر افت ستاره برزیلی و رفتارهای اخیرش در زمین 
باعث شده نگاه ها بیشتر به او جلب شود. ولی خبرسازترین ماجرای وینیسیوس در بازی امروز  به 
دیدار قبلی دو تیم و توهین های نژادپرستانه هواداران اتلتیکو به او برمی گردد.وینی در دیدارهایی 
که مقابل اتلتیکو به میدان رفته تا کنون 2 پاس گل داده ولی موفق به گلزنی نشده است. او در دربی 
قبلی که در هفته ششم فصل جاری اللیگا برگزار شد تا یک قدمی گلزنی پیش رفت ولی توپش به 
تیر دروازه برخورد کرد. این همان مسابقه ای بود که ستاره برزیلی هدف توهین های نژادپرستانه قرار 
گرفت.دقایقی پیش از شروع مسابقه که در نهایت با پیروزی 2-1 شاگردان آنچلوتی به پایان رسید 
چیزی حدود 500 هوادار اتلتیکو به محض ورود اتوبوس رئال مادرید به ورزشگاه واندا متروپولیتانو 
شروع به سر دادن شعارهایی علیه او کرده و وینیسیوس را میمون خطاب کردند.باید دید آیا ستاره 
برزیلی رئال مادرید که بعد از آن توهین های نژادپرستانه مصمم است خودش را در مقابل اتلتیکو 
ثابت کند می تواند به ناکامی خــود در گلزنی به روخی بالنکو پایــان داده و افت خود در بازی های 

گذشته را به فراموشی بسپارد  یا خیر.

پروژه۳سالهسپاهانبهنتیجهمیرسد؟

تکمیل ماموریت ناتمام!

روند رو به رشــد ســپاهان بــا ژوزه مورایس، باشــگاه و هــواداران 
طالیی پوشان را نسبت به آینده امیدوار کرده است.

ســپاهانی ها با پیروزی مقابل اســتقالل 30 امتیازی شدند و تا پایان 
هفته شــانزدهم لیگ برتر در رده دوم جدول لیگ برتر قــرار گرفتند. 
طالیی پوشان تا این هفته از رقابت ها ۸ پیروزی، ۶ تساوی و دو شکست 
را به ثبت رساندند؛ عملکردی که امیدواری هواداران این تیم را دو چندان 

کرده است.
پس از پروژه ناتمام باشــگاه ســپاهان با محرم نویدکیا، این باشگاه 
برای بهبود عملکرد خود، ترمیم نقاط ضعف و رقابت برای کسب عنوان 
قهرمانی به سراغ گزینه های خارجی رفت و پس از مذاکره با چند مربی 
خارجی در نهایت با ژوزه مورایس، دستیار سابق مورینیو به توافق رسید.

در ســوابق ســرمربی گری مورایس هدایت تیم هایی مانند چونبوک 
موتورز کره جنوبی، آنتالیا اســپور ترکیه، آ. ا.ک آتن، الهالل و الشباب 
عربستان دیده می شد و این مربی سابقه قهرمانی در لیگ کره جنوبی 
در فصل هــای 2019-201۸ و 2020-2019، قهرمانی در جام حذفی کره 
جنوبی در فصل 2020-2019 به همراه تیم چونبوک هیوندایی موتورز و 
قهرمانی لیگ برتر عربستان در فصل 2021-2020 به همراه تیم الهالل 
را در کارنامه خود داشــت. عملکرد پر بار این مربی نگاه ها را به سمت 

سپاهان معطوف کرد.
محرم نویدکیا در دو فصل و نیم حضور روی نیمکت ســپاهان و در ۷5 
بازی میانگین امتیازی 1.۸۸ را به ثبت رســاند و طالیی پوشان در لیگ 
بیست ویکم در رده سوم و در لیگ بیستم در رده دوم جای گرفتند. ژوزه 
مورایس، مربی پرتغالی میانگین امتیازی 2.00 را تا این هفته از رقابت ها 
به ثبت رســانده و این عملکرد مورد رضایت مدیریت این باشگاه قرار 
گرفته است. ســپاهانی ها با تغییر مربی خود توانستند تا حدودی به 

هدف خود دست پیدا کنند.
مورایس در دوره موفقی که با چونبوک موتورز داشت، میانگین امتیازی 
2.0۴ را به ثبت رساند. عملکردی که باعث شد این تیم کره ای دو بار کی 
لیگ و یک بار جام حذفی این کشــور را فتح کند. با وجود فراز و نشیب 
طالیی پوشان در اوایل فصل و با گذشت 1۶ هفته ، آن ها روند رو به رشدی 

را طی کردند و اکنون در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارند.
حاال به نظر می رسد با ادامه این روند رو به رشد، پروژه سه ساله مورایس 
و باشگاه سپاهان نتیجه بهتری را نسبت به سال های قبل به ثبت خواهد 
رساند. مورایس نسبت به این پروژه سه ساله خوش بین است و در این 
رابطه عنوان کرده که ارتباط خوب و هماهنگی با باشگاه دارد و در انتهای 

این برنامه سه ساله به نتایج و اهداف مدنظرشان خواهند رسید.

خبر روز

جدایی »رشید مظاهری« از سپاهان 
دروازه بان تیم سپاهان قراردادش با سپاهان را فسخ کرد تا از جمع شاگردان مورایس خارج شود.

رشــید مظاهری که از هفته هفدهم لیگ برتر 1۴00 به جمع طالیی پوشــان اضافه شده بود، بنابر 
شنیده ها پس از مذاکره با مدیران باشگاه قراردادش را فسخ کرد تا نیم فصل دوم را در دروازه تیم 
دیگری ســنگربانی کند.مظاهری در لیگ گذشته با جدایی از تیم اســتقالل تهران به تیم سپاهان 
ملحق شد و از هفته هفدهم برابر نفت مسجد سلیمان به میدان رفت، اما در این فصل دروازه را به 
پیام نیازمند، دیگر گلر سپاهانی ها سپرد و نیمکت نشین شد.به گزارش ایسنا، به نظر می رسد پس 
از جدایی رناتو داسیلویرا، مدافع برزیلی ســپاهان، مانوئل فرناندز، هافبک پرتغالی طالیی پوشان 
نیز پس از مصدومیت های پی در پی خروجی دیگر سپاهانی ها در نقل  و انتقاالت زمستانی خواهد 
بود.همچنین از سوی دیگر مدیران باشگاه سپاهان در حال رایزنی با بازیکنان مد نظر مورایس برای 
اضافه شدن به جمع طالیی پوشان هستند تا با صید خوب همچنان در کورس قهرمانی باقی بمانند.

 

باالخره »پاتوسی« فسخ کرد 
قرارداد بازیکن اهل آفریقای جنوبی باشگاه فوالد پس از کش و قوس های فراوان، فسخ شد.آرمین 
مرادی، سخنگوی باشگاه فوالد با اعالم فســخ قرارداد آیاندا پاتوسی، اظهارکرد: پس از این فسخ 
موفق شدیم قرارداد روبرتو تورس، مهاجم اسپانیایی و کاپیتان ســابق اوساسونا را ثبت کنیم.وی 
درباره علت این فسخ قرارداد نیز عنوان کرد: بی انضباطی پاتوســی و عدم رضایت جواد نکونام از 
این هافبک، باعث فسخ قرارداد باشگاه با او شــد.نکونام تاکنون وریا غفوری، احمد عبدا... زاده و 
آیاندا پاتوسی را کنار گذاشته است و وضعیت موسی کولیبالی هنوز مشخص نیست.فوالد در نقل و 

انتقاالت زمستانه نیز موفق به جذب واسعی و تورس شده است.
 

هزینه نصب VAR برای باشگاه های ایرانی مشخص شد
نایب رییس فدراسیون فوتبال حداقل بودجه الزم برای تجهیز یک ورزشگاه به سیستم VAR را حدود 
12 میلیارد تومان اعالم کرد.تجهیز ورزشگاه های فوتبال ایران به VAR موضوعی است که مدت هاست 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و وعده و وعیدهای زیادی راجع به آن داده شد؛ با این حال فدراسیون فوتبال، 
پیمانکار فعال در زمینه تجهیز ورزشگاه ها به VAR را معرفی کرده تا باشگاه ها به سراغ آن بروند.منصور 
قنبرزاده، نایب رییس دوم فدراسیون فوتبال، در همین راستا در گفت وگویی تلویزیونی اعالم کرد که طبق 
پیگیری هایی که در این زمینه داشــته، مدل های مختلفی از این تکنولوژی توسط شرکت پیمانکار ارائه 
می شود که حداقل هزینه الزم برای تجهیز یک ورزشگاه به VAR حدود 12 میلیارد تومان است.طبق اعالم 
وی، اگر حداقل ۶0 درصد از ورزشگاه های لیگ برتر به VAR تجهیز شود، تیم هایی که ورزشگاه هایشان 
مجهز به این تکنولوژی نیستند، موظفند در نزدیک ترین استانی که ورزشگاهش مجهز به VAR است، 

از رقبای شان میزبانی کنند.
 

پنجره نقل و انتقاالت باشگاه استقالل باز شد
با اعالم علی فتح ا... زاده، مدیرعامل باشــگاه اســتقالل، پس از پرداخت مطالبات گابریل پین، مربی 
سابق این تیم و هرویه میلیچ بازیکن کروات سابق آبی پوشان و اعالم دریافت طلب از سوی این دو به 
فیفا، پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه استقالل رســما باز شد.چندی پیش باشگاه استقالل پس از انجام 
رایزنی های الزم موفق شد، طلب 2۶0 هزار دالری میلیچ و طلب 50 هزار دالری گابریل پین را پرداخت کند. 
پیش از این، طلب میلیچ قرار بود از طریق صرافی به دست این بازیکن کراوات برسد؛ اما چون صرافی 
مورد نظر با باشگاه استقالل توافق نداشت، پول به دست میلیچ نرسید و این مسئله باعث شد که باشگاه 
استقالل درگیر دردسرهای زیادی شود.پس از این اتفاق، مدیریت باشگاه استقالل با انجام رایزنی هایی 

که داشت، در نهایت موفق شد پول را به حساب میلیچ منتقل کند.

مستطیل سبز

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

بازی سختی داریم 
ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهــن بازی 
برابر بیروت به عنوان تیم بدون شکســت را 
سخت دانســت و گفت: شکست ما در بازی 
رفت، انگیزه مضاعفی را درون بازیکنان مان 
ایجاد کرده و همه مصمم هســتند تا انتقام 
آن شکست را بگیرند.فرزاد کوهیان با اشاره 
به دیدار این هفته مقابل بیروت کالب لبنان 
در مسابقات غرب آســیا، این بازی را دشوار 
دانســت و اظهار کرد: بیروت کالب تنها تیم 
بدون شکســت رقابت های غرب آسیاست 
و بازی بسیار ســختی مقابل آن ها خواهیم 
داشــت و اگر مقداری فاصله مســابقه ما با 
آن دیدار بیشــتر بود شــرایط بهتــری برای 
ریکاوری داشتیم ، اما چاره ای نیست و باید 
بازی کنیم.وی افزود: شکســت ما در بازی 
رفت، انگیزه مضاعفی را درون بازیکنان مان 
ایجاد کرده و همه مصمم هســتند تا انتقام 
آن شکست را بگیرند، امیدوارم که با شرایط 
خوبی به مصاف این تیم برویم و با پیروزی 
دل مردم کشور و هواداران ذوب آهن را شاد 
کنیم.ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن 
تاکید کرد: فشردگی مسابقات و استراحت 
دادن بــه برخــی بازیکنان باعث می شــود 
روند عالی نداشــته باشــیم. وی با اشاره به 
پیروزی روحیه بخش برابر رعد پدافند پیش 
از دیدار با بیروت، توضیح داد: نیمه اول این 
بازی عملکرد خوبی نداشــتیم و جوانان رعد 
پدافند شــرایط بهتری از ما داشــتند. ما به 
دلیل فشردگی که در مسابقات داریم سعی 
می کنیم برخی بازیکنان مان را اســتراحت 
بدهیم و از آسیب دور نگه داریم.  محمدرضا 
اکبری و فرید اصالنی بــه دلیل مصدومیت 
نتوانستند برای ما بازی کنند و حتی ارسالن 
کاظمی هم بــا وجود مصدومیتــی که هنوز 

خوب نشده است برای ما بازی کرد.
 کوهیان درباره جابه جایی دیدار هفته بیست و 
یکم تیمش مقابل مس رفسنجان و برگزاری 
پیش از موعد آن تصریح کــرد: جابه جایی 
انجام شده در مسابقه ما با مس رفسنجان 
برای ما کار را کمی مشــکل می کند و باعث 

خستگی بیشتر تیم می شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تفریحات زمستانی 
»مسی« به همراه 

خانواده
 ۴33 گرام  اینســتا صفحــه 
تصاویــری از لیونــل مســی و 
خانواده اش منتشر کرده است. 
در این تصاویر مســی به همراه 
همســر و 3 پســرش مشغول 

تفریحات زمستانی است.

تقابل های سپاهان و پرسپولیس در رقابت های جام 
حذفی همیشه با اتفاقات جالب و جذابی همراه بوده؛ 
تقابل هایی که بهایش، از دست رفتن جام یا چشیدن 

طعم شیرین قهرمانی بوده است.
قرعه کشــی مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی 
فوتبال، روز دوشــنبه در ســازمان لیگ فوتبال برگزار 
شــد و در یکی از جذاب ترین مســابقات این مرحله، 
دو تیم پرســپولیس و ســپاهان قرار است به مصاف 
یکدیگر بروند. مصاف پرسپولیس و سپاهان، همیشه 
جذابیت هــای منحصر به فردی داشــته و اشــک و 
لبخندهای زیادی را رقم زده است. یکی از نکات جالب 
تقابل این دو تیم در رقابت های جام حذفی، موفقیت 
یکی از دو تیم، در همان سال بوده است. پرسپولیس در 
سال های ۷۸، 90 و 9۸، در حالی موفق به کسب عنوان 
قهرمانی شد که موفق به شکست زردپوشان اصفهانی 

شده بود. همچنین دو نایب قهرمانی پرسپولیس نیز در 
تقابل با سپاهان رقم خورده است.سپاهان در سال های 
۸5 و 92 در مرحله فینال با پرســپولیس بازی کرد و 
عنوان قهرمانی جام حذفی را به دست آورد و در سال 
۸۶، در مرحله نیمه نهایی به مصاف پرسپولیس رفت و 

در مرحله فینال، پیروز میدان شد و مقام قهرمانی جام 
حذفی را به دست آورد.در ۷ دوره ای که پرسپولیس و 
سپاهان در رقابت های جام حذفی به مصاف هم رفتند، 
۴ دوره پرسپولیس پیروز میدان بوده و 3 دوره سپاهان 

موفق به شکست حریف خود شده است.

به بهانه تقابل سپاهان و پرسپولیس در جام حذفی فوتبال؛

مصاف هایی با طعم اشک و لبخند

کی روش، ایران را طعمه کرد
جالل چراغپور،پیشکسوت فوتبال دو ماه قبل از جام جهانی 
به درســتی نتایج تیم ملی را در این رقابت ها پیش بینی کرد، 
حاال در گفت و گو با »ایســنا« گفت:کی روش برای خودش و 
بیزینس اش کار کرد تا با یک برد، نامش را بعد از جام جهانی 
معتبر نگــه دارد و یک قــرارداد با مصر یا قطــر امضا کند. ما 
ساده اندیش بودیم که می گفتیم اگر با همه وجود بازی کنیم، 
انگلیس را می بریم. ما با همه وجود بازی نکردیم. همه وجود 
را در تیم مراکش دیدیم. اگر صداقت بازیکن را در ارائه آنچه در 
چنته دارد بدانیم، باید مراکش را بگوییم. مراکش چهار سال 
پیش در گروه ما چهارم شد. امسال در جمع چهار تیم برتر جهان 
قرار گرفت اما ما باز هم در گروه مان سوم شدیم.چراغپور درباره 
کیفیت بازیکنان تیم هم گفت: همه بازیکنان ایران سایه ای از 
خود بودند. فقط مهدی طارمی پیشرفت کرده بود. سردار آزمون 
از پوســتر خودش هم ضعیف تر بود. اگر یک پوستر از سردار 
آزمون را در زمین می گذاشتیم، مدافعان حریف بیشتر حساب 
می بردند. من از جهانبخش هم چیزی ندیدم. جهانبخش در 
کل فوتبالش کارت نگرفته اما چه می شود که در جام جهانی 
محروم می شود؟ استراتژی های کی روش روی فوتبال او هم 
تاثیر گذاشته بود. چند شب قبل که بازی جهانبخش را دیدم، 
متوجه شدم که چقدر سالم و خوب بازی می کند. ما دو، سه 
بازیکن خیلی خوب داشتیم که فقط طارمی در اوج شکوفایی 
و باروری بود. طارمی هــر چقدر هم آماده باشــد، به تنهایی 
نمی تواند کاری بکند. باید کسی به او توپ برساند. سیستمی 
که در آن از طارمی استفاده کردیم درست نبود. او را از دروازه دور 

گذاشــتیم کــه کردیم. در بازی سوم او را وینگر 
می بود؛ اما باید در کار دفاعی هم فعال تر 
دور بود و تازه طارمی روی گل اول از صحنه 
قعیــت هنگام گلزنی حریف متوجه  مو

شد. 
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مدیرمنطقه ۹ شهرداری خبر داد:

اجرای عملیات رفع خطر از زمین های بایر منطقه ۹ اصفهان
مدیرمنطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: براســاس قانون دفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و 
آسیب زا یکی از وظایف شهرداری هاست که در این راستا تاکنون بیش از ۵۰۰ مترمربع دیوارکشی و 
محصورسازی انجام شده است. سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: شهرداری طبق ماده ۱۱۰ قانون 
شهرداری ها، نســبت به زمین های بایری که در محدوده شــهر، میدان یا کوچه قرار دارد و آلودگی 
ایجاد می کند، موظف است پس از صدور اخطار و ابالغ قانون به مالک، در صورت مراجعه نکردن در 
زمان مقرر، اقدام به دیوارکشی ملک کند.وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ متر مربع دیوارکشی 
و محصورسازی به منظور جلوگیری از دپوی خاک و نخاله در زمین در راستای رفع خطر، تعمیرات 
ضروری و محصور کردن زمین های متروکه شهروندان در محله های کوهانستان، گورتان، ولی عصر 
)عج( و خیابان های عشوریون، قدس و میرزاطاهر غربی اجرا شده است.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان افزود: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در نظر گرفتن تدابیر موثر برای حفظ شهر 
از خطر سیل، حریق، دفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و آســیب زا یکی از وظایف شهرداری ها 
به شمار می آید.وی ادامه داد: با تدابیر اداره خدمات شهری منطقه در راستای خدمت رسانی شایسته 
به شهروندان و با توجه به گذرهای باریک در محله گورتان، سه بنای مخروبه و حادثه ساز با بهره گیری 

از نیروی انسانی در حال تخریب است.
قاضی عسگر گفت: با پیگیری واحد پیشگیری از تخلفات شهری منطقه تخریب بنای مخروبه به 
مساحت ۴۵۰ متر مربع در کوی دشت برز واقع در خیابان میرزاطاهر غربی، ۳۵۰ متر در کوی نسترن 
خیابان بهشت و ۱۰۰ متر در خیابان شــهید حجازی، طی اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 

اجرایی شد.
وی با بیان اینکه عملیات تسطیح و پاکسازی زمین های بایر در سطح منطقه به صورت مستمر در 
حال انجام اســت، افزود: پاکسازی و جمع آوری نخاله های رها شــده در خیابان قدس و آتشگاه 

به منظور پاکیزگی و جلوگیری از انباشت نخاله های ساختمانی در این زمین ها انجام گرفته است.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در راســتای اجرای عملیات رفع خطر از بناهای 
مخروبه، از بنایی با خطر ریزش و احتمال حادثه برای شهروندان با مساحت ۴۵۰ متر مربع در کوی 

۵۵ و ۵۳ واقع در خیابان آتشگاه نیز رفع خطر شد.
 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری مطرح کرد:

تغییر عنوان »بلوک« به »بوستان« در باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان گفت: بعد از نظرخواهی از صاحب نظران 
و تصمیم اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان، واژه بوســتان جایگزین واژه قبلی )بلوک( شد، 
بنابراین از این پس واژه بوستان به جای بلوک استفاده می شــود.علی حاجیان با اشاره به تغییر 
واژه بلوک به بوســتان اظهار کرد: آنچه از قدیم در این آرامستان متداول بوده، استفاده از واژه بلوک 
در تقسیم بندی قطعات است.وی با بیان اینکه »باغ رضوان« اسم پرمحتوا و اندیشمندانه ای است 
که با زمینه های معرفتی ما مســلمانان همخوانی دارد و به معنای باغ بهشت است، گفت: همین 
واژه داللت معنایی به زندگی پس از مرگ نیز دارد که نقطه مقابل نیستی و پوچی است.مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان تصریح کرد: واژه بلوک گذشته از اینکه یک واژه فرنگی 
است، در اذهان عموم داللت بر سازه سیمانی کرده که خود مولد نوعی تصویرسازی ذهنی است که به 
سکوالریزه کردن مفهوم مرگ کمک می کند. همچنین رعایت حروف اختصار نوشته شده روی سنگ 
مزار )ق: قطعه، ب: بلوک، ر: ردیف، ش: شماره( محدودیتی بود که ما با آن مواجه بودیم.وی ادامه 
داد: پس از نظرخواهی از صاحب نظران این حوزه و تصمیم اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، 
واژه بوستان جایگزین واژه قبلی )بلوک( شد تا هم مسئله سنگ نوشته ها دستخوش تغییر نشود 
و هم واژه بوستان با عنوان باغ رضوان همخوانی داشــته باشد، بنابراین از این پس واژه بوستان به 

جای بلوک استفاده می شود.

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

برای راه اندازی اکوپارک در اصفهان آمادگی داریم

نشست معاونان محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کشور با حضور 
معاون این سازمان و برخی مسئوالن استانی در اصفهان برگزارشد.حسن 
اکبری، معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در این نشست گفت: بخش زیادی از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی طی ۷۰ 
سال اخیر از بین رفته اند و ادامه این روند در آینده قابل جبران نخواهد بود. 
اکبری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کالن سازمان 
مظلومی است، اظهار داشت: مظلوم ترین بخش در این سازمان نیز حیات 
وحش و طبیعت است؛ این به این معنا نیست که در سایر بخش های محیط 
زیســت وضعیت خوبی داریم اما برای مثال آلودگی هوا رسوا کننده است 
زیرا دیده می شود ولی  نابودی حیات وحش دیده نمی شود.وی ادامه داد: 
نزدیک به ۵۰ سال پیش در همین شرق اصفهان گونه گورخر ایرانی وجود 
داشت یا در منطقه حفاظت شده عباس آباد یوزپلنگ آسیایی را داشتیم 
اما امروز این گونه ها نیستند، از جبیر و بسیاری از گونه های پرندگان خبری 
نیســت و اگر چه ذخایری باقی مانده اما بخش زیادی از بین رفتند و این 
حاصل توسعه ای بوده که طی ۶۰- ۷۰ سال اخیر اتفاق افتاده است.معاون 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
تصریح کرد: اگر روند نابودی منابع طبیعی کشور با همین روند ادامه داشته 
باشد و از بین برود در آینده قابل جبران نیست.اکبری افزود: مسئله آلودگی 
هوا با علم قابل حل است اما اگر یوزپلنگ آسیایی منقرض شد نسل این 
گونه زیستی قابل جبران نخواهد بود؛ در موضوع تاالب ها اگر امروز اعتبارات 

زیادی هم تخصیص دهند آیا گاوخونی را می توان با پول احیا و تنوع زیستی 
آن ها را حفظ کرد؟معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
این استان که از حاضران جلسه بودند، در خصوص موضوع اکوتوریسم و 
اکوپارک ها در اصفهان، ابراز داشت: اگر سرمایه گذار مناسبی وجود داشته 
باشد در حوزه توریسم آمادگی داریم که کار بنیادین اساسی صورت گیرد و 
افرادی سرمایه گذاری کنند که عاشق محیط زیست باشند.اکبری افزود: 
کار خوبی که در تانزانیا و کنیا در خصــوص اکوپارک ها وجود دارد و همین 
سهمی که دنیا در اکوتوریسم دارد، ما نداریم در حالی که عمده درآمد حاصل 
کشورهایی چون تانزانیا و کنیا از اکوتوریسم است.وی با اشاره به اینکه نیمی 
از جمعیت آهوان کشور در اســتان اصفهان است، اظهار داشت: این استان 
بیشترین جمعیت بز و قوچ و میش و آهو را دارد و آمادگی داریم اگر سرمایه 
گذاری خوب که مطابق با اصول و برابر بــا برنامه جامع پیش بیاید، ایجاد 
اکوپارک در اصفهان نه تنها در سطح کشور که در خاورمیانه حرف برای گفتن 
خواهد داشت، اگر سرمایه گذار خوب وجود دارد، هدایت کنید تا کار خوبی را 

در اکوتوریسم با محوریت مشاهده حیات وحش داشته باشیم.

اصفهان به ازای هر 13 هزار هکتار مناطق چهارگانه یک محیط بان دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این نشست گفت: به ازای 

هر ۱۳ هزار هکتار از مناطق چهارگانه این استان یک محیط بان وجود دارد.
احمدرضا الهیجان زاده با اشاره به اینکه وسعت مناطق چهارگانه این استان 
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار می رسد و ۶۳۰ هزار هکتار عرصه شکار ممنوع 
و یک تاالب بین المللی دارد، اظهار داشت: برای حفاظت و پایش این مناطق 

۱۶۰ نفر محیط بان در اصفهان داریم.
وی ادامه داد: به ازای هر ۱۳ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت یک محیط 
بان بیشتر نداریم و به ازای هر ۷۰ هزار هکتار مناطق چهارگانه اصفهان فقط 

یک خودرو داریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان با اشــاره به سفر رییس 
استخدامی کشور به استان، گفت: مسائل موجود و موضوع تبدیل وضعیت 
نیروهای محیط زیست را با ایشان مطرح خواهیم کرد.الهیجان زاده با اشاره 
به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد ردیف های پستی محیط زیست کشور بالتصدی 
است، گفت: مجوز استخدامی که به این سازمان داده می شود ۳۰۰ نفر در 
سال برای سراسر کشور است که با احتساب بازنشستگان که حدود ۱۵۰ تا 
۱۸۰ نفر در سال است تا ۳۵ سال دیگر ردیف های پستی تکمیل می شود.

وی با بیان اینکه ۲ هزار گونه گیاهی و ۴۴۸ گونه مهره دار در استان اصفهان 
شناسایی شده، به تنوع گونه ای گربه سانان در این استان اشاره کرد و گفت: 
تاالب گاوخونی یکی از اکوسیستم های مهم استان اصفهان است که تا چند 
سال پیش در همین فصل چندین هزار پرنده را در پهنه آن سرشماری می 
کردیم؛ اما امروز هم رودخانه زاینده رود و هم تنــوع گونه ای پرندگان را از 
دست دادیم .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با نشان دادن 
تصاویری از تاالب بین المللی که در ســال های ۱۳۷۲ و ۱۴۰۱ گرفته شده، 
خاطرنشان کرد: مقایسه این تصاویر دربازه زمانی ۳۰ ساله بیانگر توسعه 
ناپایداری است که نه تنها در استان اصفهان که در سایر نقاط کشور نیز شاهد 
از دست دادن تاالب ها و رودخانه ها هستیم و اکنون فرونشست و از بین 

رفتن منابع آب زیرزمینی به آن اضافه شده است.

تخصص، الزمه اکوتوریسم است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در این 
نشست اکوتوریسم را سفر مسئوالنه به مناطق طبیعی خواند و گفت: پایه 
اساسی گردشگری طبیعت، تخصص و داشتن درک از طبیعت است.علیرضا 
ایزدی  افزود: اکوتوریست )طبیعت گرد( موفق کسی است که ردپایی از او 
در طبیعت برجا نماند درحالی که فاصله زیادی با این اصل داریم.وی با بیان 
اینکه فرهنگ گردشگری و طبیعت گردی را در مناطق چهارگانه نتوانستیم 
ترویج دهیم، تصریح کرد: زمانی می توان در حوزه اکوتوریســم موفق بود 
که فصل مشــترک گردشــگران، ویزیتورها و جوامع محلی شکل گیری 
طبیعت گردی باشد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان تصریح کرد: اکوتوریســم یا گردشگری طبیعت پایه هایی 
اساســی دارد که مهم ترین آن داشــتن تخصص اســت؛ گردشگر برای 
مشاهده و درک طبیعت سفر می کند.ایزدی با بیان اینکه اکوتوریسم باید 
شامل آموزش و درک متقابل باشد، ابراز داشت: برگزار کنندگان تورهای ما را 
گروه های کوچک و کم جمعیتی تشکیل می دهد؛ اما گاهی شاهد هستیم 

در تپه های ماسه ای فاجعه اتفاق می افتد.

عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: اســتفاده از زنان در پســت های مدیریتی، 
تحقق برابری شــغلی به شــمار می رود و منجر به 
بروز دیدگاه هــا و ظرافت های زنانــه در پروژه ها و 
تصمیم گیری ها می شود و نیازهای زنان شهر نیز در 
نظر گرفته خواهد شد.فرزانه کالهدوزان در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: موضوع بانوان و ارتقای 

جایگاه آن ها در همه سطوح مســئله مهمی است 
و الزم نســبت به توانمندی زنان اقدام و در سطوح 
مدیریتی از ظرفیت آن ها اســتفاده شود، بنابراین 
ارتقای بانوان با توجه به ضرورت شایسته ســاالری 
باید در تمام دســتگاه ها مورد توجه قرار گیرد.وی 
افزود: مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دیدار 
با بانوان که به مناســبت والدت حضرت زهرا )س( 
انجام شــد، فرمودند: »ارتقای بانوان و استفاده از 
ظرفیت آن ها جزو مواردی است که من به آن فکر 
می کنم و دنبال راهکار هســتم، چراکه این مسئله 
مهمی اســت و در حال حاضر باید از توان مدیریتی 

خانم ها در رده های مختلف استفاده شود.«
عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: در شهرداری اصفهان پیگیر این موضوع 
هستیم و از شهردار این کالن شهر درخواست داشتیم 
نســبت به بهره مندی توجه ویژه شــود و از زنان در 
پست های مدیریتی اســتفاده شود، اما هنوز اتفاق 
قابل توجهی رقم نخورده است، بنابراین انتظار داریم 
به این موضوع دقت ویژه داشته باشند و افراد برای 
پست های مختلف فارغ از جنسیت و تنها بر اساس 
شایستگی فردی انتخاب شوند تا شاهد ارتقای زنان 

در سطوح مدیریتی باشیم.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

تحقق برابری شغلی با بهره گیری از زنان در پست های مدیریتی

 گالیه شهروندان از خرابی و خاموشی پل های مکانیزه 
شهر اصفهان

خاموشی پل های مکانیزه در کالن شهر اصفهان به یکی از گالیه های شهروندان تبدیل شده، چراکه بیشتر 
این پل ها که در مسیرهای پر رفت وآمد شهر قرار دارد، در بیشتر مواقع خاموش یا خراب است.محمدرضا 
فالح، عضو کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان  طی تذکری در 
صحن علنی شورای شهر اصفهان گفت: معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان باید عزم جدی 
در راه اندازی پل های مکانیزه شهر داشته باشد.وی با اشــاره به خاموش بودن پل های مکانیزه در سطح 
شهر، اظهار کرد: خاموش بودن این پل ها مشکالتی را برای ســالمندان و بیماران ایجاد کرده است.عضو 
کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: قبال قرار بود نگهداری 
این پل ها توسط یکی از شرکت های شهرداری به عهده گرفته شود. خواهشمندیم برای راه اندازی این پل ها 
در راستای رفاه مردم اقدام عاجل صورت گیرد.اصغر کشــاورز، معاون عمران شهری شهردار اصفهان در 
مورد وضعیت پل های مکانیزه سطح شهر به ایسنا گفت: در حال حاضر ۳۰ پل مکانیزه در سطح شهر داریم 
که برخی پله برقی و برخی آسانسور دارد.وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در سال های قبل به صورت 
مشارکتی این پل ها را اجرا کرده است، گفت: اما مشــارکت کننده فقط پل را احداث کرده، درحالی که در 
قرارداد مشارکتی بنا بر این بوده که نگهداری هم انجام دهد و بابت ساخت و نگهداری در طول یک بازه زمانی 
مشخص از تبلیغات پل ها استفاده کند.معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود: به نظر من این مشارکت 
تجربه ناموفقی بود، چون در آن زمان قراردادهای محکمی بسته نشد و تجربه مشابهی در شهرداری وجود 
نداشت.وی با بیان اینکه در حال حاضر در نگهداری از پل های مکانیزه سطح شهر مشکالتی وجود داشت، 
تصریح کرد: مردم می خواهند از پل های مکانیزه اســتفاده کنند، اما برخی از این پل ها نیاز به تعمیرات و 
نگهداری دائم دارد، درحالی که برخی از پل ها خاموش است.کشــاورز راد با بیان اینکه خاموش بودن و 
خرابی پل های مکانیزه در سطح شهر باعث گالیه شهروندان شده است، گفت: با توجه به شکایات مردمی، 
مجموعه حقوقی شهرداری اصفهان وارد بحث قراردادها شده تا بررسی کنند چطور می توانند قرارداد را اصالح 
کنند. البته این قرارداد بلندمدت است و بسته شده و ما هم پای بند هستیم، باید مدت قرارداد سپری شود 

اما از طرف دیگر این دغدغه جدی در شهرداری وجود دارد که هرچه سریع تر این مشکالت برطرف شود.
 

عضو کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر:

مهندس ناظر باید ملزم به پاسخگویی برای کاهش تخلفات شود
عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مردم باید به 
قوانین آشنا شوند و مهندس ناظر ملتزم به پاسخگویی در خصوص نظارت خود باشد.احمد شریعتی با 
اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اظهار کرد: به منظور بازدارندگی از انجام تخلف در زمینه اخذ پروانه 
و تراکم ساختمانی بررسی هایی انجام دادم، ایراد بنده این است که ای کاش بودجه را باال نمی گرفتیم 
که برای تحقق آن دچار مشکل نشویم. در این صورت به مردم فشار وارد می شود.وی ادامه داد: بحث 
بازدارندگی مربوط به ماده ۱۰۰ است، مدتی بحث تعطیلی این کمیســیون مطرح بود، بنابراین برای از 
بین برندن تخلفات باید راه های دیگری را چاره جویی کنیم.عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: آیا شهروندان در خصوص تقاضا از شهرداری در زمینه 
کسب پروانه ساخت و ساز مشاوره الزم را از مدیریت شــهری دریافت کرده اند؟ ما فقدان این مشاوره 
را لمس می کنیم.وی افزود: قبل از اینکه فرد تقاضای پروانه بدهد، باید در کالس هایی شــرکت کند تا 
با الفبای شهرسازی آشنا شود. عالوه بر اینکه قائل به حضور مهندس ناظر هستیم؛ اما توجیه الزم باید 
صورت گیرد که بعد نگران تخلفات در زمینه عوارض و مسائل مرتبط با تراکم نباشیم.شریعتی اظهار کرد: 
متاسفانه قانونی وجود ندارد که مهندس ناظر ملتزم به پاسخگویی در خصوص نظارت خود شود و این 
مسئله  باید با کمک مدیریت شهری پیگیری شود. وی با بیان اینکه در مرحله سفت کاری نظارت بیشتر 
شهرداری الزم است، گفت: پیگیری و پیشگیری از تخلف در این مرحله راحت تر از این است که در پایان 

کار این موضوع دنبال شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری تشریح کرد:

روند نرخ گذاری 
تاکسی های اصفهان

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان، روند نرخ گذاری 
تاکسی ها در سال جاری را تشریح کرد.محمد 
پرورش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
اگر می خواهیم اقدامات خوبی در شهر انجام 
شود، باید تمام دستگاه های متولی به میدان 
بیایند که برای نوســازی تاکسی های فرسوده 
نیز این موضوع صدق می کند.وی با بیان اینکه 
۷۲۰۰ خودروی فرســوده به عنوان تاکسی در 
سطح شــهر اصفهان فعالیت می کنند که عدد 
قابل توجهی اســت، ادامه داد: پیشــنهادات 
مختلفی از ســوی سازمان تاکســیرانی برای 
نوســازی ناوگان مطرح شــد که از جمله آنها 
می توان به ارائه وام از سوی صنایع پول ساز به 
رانندگان اشاره کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اگر می خواهیم در راستای 
کاهش خطرات مباحث زیست محیطی و زیبا 
شدن شهر گام برداریم، استانداری، فرمانداری، 
شهرداری و شورای اســالمی شهر باید پای کار 
بیایند تا همچون افزایش و نوســازی ناوگان 
اتوبوســرانی در ســال جاری، بتوانیم ناوگان 
تاکســیرانی را نیز نوســازی کنیم.وی با اشاره 
به نرخ گذاری کرایه تاکسی گفت: نرخ گذاری 
تاکســی های گردشــی، ســرویس مدارس، 
آژانس ها و خطوط بر عهده سازمان تاکسیرانی 
است که پس از تحلیل های مربوطه و اقدامات 
کارشناســی، تقدیم هیئت مدیره این سازمان 
می شــود و با تصویب آن الزم االجــرا خواهد 
شــد.پرورش با بیان اینکه اقدامی که در سال 
جاری عالوه بر تحلیل ها و اقدامات کارشناسی 
شاهد بودیم، دریافت نرخ پیشنهادی از رانندگان 
بود، تاکید کرد: این اقدام به این دلیل انجام شد 
که تا کسی به صورت مســتقیم با شهروندان 
ســروکار دارد و بهتر می تواند نگاه کارشناسی 
داشــته باشــد؛ البته این بدان معنا نیست که 
برای نرخ گذاری به صورت یــک طرفه، راننده 

مبنا باشد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

شهرداری درختان منازل را هرس می کند
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: چنانچه شهروندان تمایل به هرس درختان داخل منزل خود دارند، می توانند با سامانه ۱۳۷ 
تماس بگیرند تا همکاران ما در این سازمان در زمان مشخص برای انجام این اقدام حضور یابند.مجید عرفان منش با اشاره به هرس درختان که از ابتدای دی ماه 
آغاز شده اســت و همچنان نیز ادامه دارد، اظهار کرد: از اوایل دی ماه همزمان با فصل خزان درختان، هرس آن ها نیز آغاز شده است؛ در سطح شهر گونه های 
مختلف درختان وجود داد که در حال حاضر هرس پالرد درخت توت جهت به تاخیر انداختن میوه دهی آن در حال انجام است که نوعی هرس زیبایی به حساب 
می آید، همچنین باعث به تاخیر افتادن رشد زایشی درخت می شــود.وی افزود: درختان توت در زمان باردهی خود عالوه بر اینکه باعث ریزش میوه و کثیف 
شدن خیابان ها می شوند، لغزندگی معابر را نیز به وجود می آورند، به عالوه با توجه به کشت این درختان در کنار خیابان ها، میوه های آن نیز دارای آلودگی است 
و ارزش خوراکی ندارد، بنابراین  توصیه می شود شهروندان از درختان توت سطح شهر کمتر استفاده کنند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به هرس پالرد درختان توت تصریح کرد: پس از هرس درختان توت، هرس ایمنی درختان نارون آغاز می شود، چراکه خشکسالی چند سال 
اخیر خسارت های بسیاری از جمله خسارت های فیزیولوژیک را برای فضای سبز به وجود آورده اســت که باعث تضعیف درختان و پوسیدگی داخلی آن ها 

شده، همچنین زمینه حمله آفات و بیماری ها به درختان را نیز به وجود آورده است.

نشست هم اندیشی 
مسئوالن امور ارتباطات 

مناطق شهرداری و 
 ستاد بازسازی
 عتبات عالیات

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال در دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران برگزار شد و شرکت فوالد مبارکه موفق شد تندیس برنزین سطح یک 
زبدگی دیجیتال را به خود اختصاص دهد. مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال که بنا بود 25 و 26 مهرماه برگزار شود، روز سه شنبه مورخ 4 
بهمن ماه 1401 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان موفق شد تندیس برنزین ســطح یک زبدگی دیجیتال را به خود 
اختصاص دهد.طاهر روشندل، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ضمن 
ابراز خشنودی از میزبانی ارزیابی ملی دیجیتال گفت: برگزاری پنج دوره گذشته، 
ارزش آفرینی افزون تری را برای دانشکده مدیریت به دنبال داشته و تاکنون نیز 10 
صنعت به پویش ملی ارزیابی دیجیتال پیوسته اند. امروز به خود می بالیم که میزبان 
ارزیابی ملی در عرصه تحول دیجیتال هستیم؛ تحولی که امروزه بر کسی پوشیده 
نیست و سبب شده هر کسب و کاری که خود را با تحوالت هماهنگ نکند محکوم 
به حذف از عرصه باشد و یا به عقب ماندگی  دچار شود.مهدی شامی زنجانی، دبیر 
ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن 
تاکید بر جنبه تعهدی برگزاری این رویداد تصریح کرد: هدف از برگزاری این رویداد 
مفهوم ســازی و نگاه چندبعدی محصول محور، جریان سازی و فرهنگ سازی، 
انتقال تجربه میان سازمان ها و در نهایت تقدیر از برگزیدگان است.وی در ادامه سه 
محور اصلی این ارزیابی ملی از آغاز تاکنــون را زبدگی دیجیتال، نوآوری دیجیتال 
و رهبری دیجیتال عنوان کرد و افزود: زبدگی، نگاه مدل محور و چند بعدی است 
که در نهایت در این بخش مدل ده بعدی 20200 به عنوان شاخص ارزیابی تعیین 

و تالش شد فارغ از رقابت گزارش بازخورد ارائه شــود. در محور رهبری نیز ضمن 
بررسی رزومه، با نگرشی یک ساله جلسات ارزیابی برگزار شد.عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران سپس بیان داشت: ضمن احترام به تمامی شرکت ها در این دوره از 
برگزاری رویداد به صالحدید هیئت داوران در بخش های نوآوری و رهبری دیجیتال 
تندیس زرین اهدا نخواهد شد و همچنین برای اولین بار در شش دوره گذشته جایزه 
سال تحول دیجیتال ایران نیز به بخشــی تعلق نخواهد گرفت. امیدواریم در سال 
آینده در شرایط بهتری درباره تحول دیجیتال صحبت کنیم.مهدی شامی در رابطه 
با تاثیر تحول دیجیتال بر رقابت پذیری شرکت ها و سازمان ها گفت: متاسفانه نبرد 
مناسبی برای حوزه دیجیتال نداریم و این موضوع سبب خواهد شد قابلیت رقابت 
در میان مدت و بلند مدت را در حوزه شناسایی و جذب استعدادهای دیجیتال از 
دست بدهیم.در بخش اهدای جوایز، گروه فوالد مبارکه خوش درخشید و تندیس 
برنزین سطح یک زبدگی عالوه بر شرکت فوالد مباکه به شرکت ایریسا هم تعلق 
گرفت. فوالد هرمزگان هم توانست تندیس برنزین سطح سه زبدگی را از آن خود 
کند. در این بخش تندیس برنزین به شرکت های بیمه تجارت نو، بیمه دی، صرافی 
رادین و شرکت پتروشیمی اهدا شد. همچنین شرکت ایراسیا برای پلتفرم »کارخانه 
هوشمند« تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال دریافت کرد.اما تندیس سیمین 
سطح دو زبدگی دیجیتال به شرکت همراه اول تعلق گرفت و باالترین سطح، یعنی 
جایزه تندیس سیمین در محور نوآوری دیجیتال به اپلیکیشن بنو و در بخش رهبری 
نیز به بیمه تجارت نو تعلق گرفت.شایان ذکر اســت در این رویداد تاریخ برگزاری 

دومین دوره کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال تیرماه سال 1402 اعالم شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان از تخریب 6 
مجموعه ویالیی در بستر زاینده رود در شرق اصفهان به مساحت تقریبی 13 

هزار مترمربع خبر داد.
محمود چیتیان با اشاره به آزادســازی 13 هزار مترمربع بستر زاینده رود در 
محدوده روستاهای »جور و اســفینا« اظهار داشت: پیرو اخذ حکم قضایی 
تبصره چهار ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب در خصوص اعاده به وضع سابق 
و رفع تصرفات صــورت گرفته در حریم و بســتر رودخانه زاینــده رود، این 
آزادسازی در شرق اصفهان انجام شد.چیتیان افزود: اراضی آزادسازی شده 
شامل تصرفات صورت گرفته در بستر رودخانه به صورت 6 مجموعه ویالیی 

و فونداسیون احداث سوله، آزاد و اعاده به وضع سابق شدند.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در این عملیات اجرایی، احکام یاد شــده با نظــارت و حضور همکاران 
واحد حفاظت رودخانه شــرکت آبگســتران میهن، یــگان حفاظت منابع 
آب شــرکت آب منطقه ای اصفهان، دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه ای، کالنتری دستجا و یگان امداد نیروی انتظامی و شرکت جواد ساز 
شهرکرد اجرا شــد.چیتیان اضافه کرد: مردم می توانند در سراسر استان از 
طریق تماس با ســامانه 3848 در تمام طول شبانه روز گزارش تخلفات از 
قبیل حفاری، الیروبی و کف شــکنی غیر مجاز چاه، بهره برداری از چاه های 

فاقد پروانه را مطرح کنند.وی خاطر نشــان کرد: ثبت و رسیدگی به تخلفات 
برداشت پساب از فاضالب شهری، برداشت غیر مجاز از کانال ها و شبکه های 
آبیاری، تصرف و ســاخت و ســاز غیر مجاز در حریم و بســتر رودخانه ها و 
ساخت، نگهداری، حمل و تردد انواع دستگاه های حفاری غیر مجاز از دیگر 

خدمات سامانه تلفنی 3848 است.

در مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال؛

جایزه ملی زبدگی دیجیتال به شرکت فوالد مبارکه رسید
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد:

تخریب ۶ ویالی غیرمجاز در شرق اصفهان

منبع: بازار 

آگهی مزایده شماره 1401/1900/ص مورخ 1401/10/29 )مرحله اول(

عباسعلی ابراهیمی- شهردار نیک آباد م الف: 1443288

شهرداری نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 24 منضم به نامه شماره 263 مورخ 1401/02/22 و بند 2 صورتجلسه 

شماره 36 منضم به نامه شماره 362 مورخ 1401/08/12 شورای اسالمی محترم شهر و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری نسبت 

به فروش تعدادی از پالکهای مســکونی واقع در شــهر نیک آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیــان می توانند از تاریخ 

1401/10/29 تا 1401/11/20 اسناد و مدارک شرکت در مزایده را از سامانه ستاد دریافت و پس از آن پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( بارگذاری نماید.

نوبت دوم
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