
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

درخواست کارگران از دولت برای حقوق ۱۴۰۲؛  
پیش از افزایش حقوق، دولت باید تالش کند تورم را مهار کرده و بیماری اقتصاد را درمان کند. در ازای 
هر درصد افزایش حقوق چندین برابر به قیمت اجناس اضافه می شود.حتی پایه ترین نیازهای زندگی 
کارگران امروز با حقوق کارگری تامین نمی شود و یک کارگر نمی تواند حتی هزینه یک زندگی یک نفره را 
پرداخت کند. تورم و میزان افزایش حقوق هیچ تناســبی با یکدیگر ندارد. اگر گره اقتصاد باز شود سایر 
مشکالت نیز مرتفع می شود. امروز یک جوان همه ســاعات روز خود را به شغلی اختصاص می دهد که 
حقوق آن فاصله زیادی با خط فقر دارد. جلوی تورم را بگیرند بهتر از آن است که حقوق کارگران را افزایش 
دهند. همانطور که در سال گذشته هم تجربه کردیم هر میزان که حقوق کارگران افزایش یابد پس از چندماه 

تورم از آن جلو خواهد زد و باز هم حقوق کارگران برای تامین هزینه هایشان کفایت نمی کند.    

نه سیخ بسوزد، نه کباب!
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رییس ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات استان خبر داد:

اجرای ۲۰۰ طرح به 
همت اصفهانی ها 
در عتبات عالیات

محمدرضا ساکت: 
 بارسلونا الگوی
 سپاهان است
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اصفهان، میزبان سمینار اتحادیه 
شهرهای تاریخی جهان در ۲۰۲۶

بالغ بر 1۰هزار نفتکش، نفتگاز مورد نیاز 
نیروگاه های استان را تامین کرده اند

 سرقت شبانه درختان در اصفهان!
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

طرح امنیت و پیشگیری 
 از  وقوع جرم در
  اصفهان تشدید

 می شود

آماده باش دستگاه های 
خدمت رسان اصفهان 

 برای نوروزی شاد
 و ایمن

آمادگی شهرداری 
برای حمایت از 

مساجد برگزارکننده 
اعتکاف

 طرح برتر ملی برای احیای میراث فراموش شده؛ 
 تراژدی فراموش نشدنی
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

بارســلونا یک الگو برای ماست 
و در آسیای شرقی هم اوراواردز 
را به عنوان یک الگو قرار دادیم. 
مشــاورانی هم در بخش های 

مختلف داریم.
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بزرگداشت دو عالم دینی منطقه فرهنگی کاشان
طی آیینی در کاشــان، مقام شــامخ عالمان دینی حضرت آیت ا... العظمی سیدمحمدحســین 
رضوی کاشــانی)ره( و آیــت ا... آقاحســین دربنــدی آرانی)افتخاراالســام( گرامی داشــته 

شــد.با گرامیداشــت مقــام شــامخ 
عالمان دینــی، از شــخصیت حضرت 
آیت ا... العظمــی سیدمحمدحســین 
رضوی کاشانی)ره( و آیت ا... آقاحسین 
دربندی آرانی)افتخاراالســام( تبجیل 
و بر ضرورت احیای نــام و آثار علمی و 
عملی این عالمان ســده های۱۳ و ۱۴ 

هجری تاکید شد.
این برنامه در قالب نشست هم اندیشی 
بازشناســی مخطوطــات کتابخانــه و 
دارالتبلیــغ حضــرت آیت ا...العظمی 
رضــوی کاشــانی)ره( و آییــن پنجاه 
و ششــمین ســالگرد ارتحال آیت ا...

آقاحســین دربندی آرانی )افتخار االســام ( با پیشــنهاد و پیگیری خادمیــاران کانون خدمت 
رضوی عالم آل محمد)ص( از ســوی تولیت محترم کتابخانه و دارالتبلیغ آیت ا...العظمی رضوی 
کاشانی)ره( و با همراهی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی کاشان در حسینیه چهل تن کاشان برگزار 

شد.
در این مراسم دکتر حسین خوشدل، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی کاشان، حجت االسام 
والمسلمین شیخ حبیب ا... ســلمانی، از محققان حوزه علمیه قم، مهندس سیف ا... امینیان، از 
پژوهشگران تاریخ و میراث فرهنگی و دکتر مجید زجاجی از اســتادان حوزه و دانشگاه به ایراد 
ســخنرانی پرداختند و از خدمات فرهنگــی و علمی جمعی از اندیشــمندان و خادمان فرهنگی 

تقدیر شد.
این آیین با پرچم گردانی و قرائت صلوات خاصه حضرت رضا)ع( از ســوی کانون خدمت رضوی 

شهرستان آران و بیدگل متبرک شد.
آیت ا... العظمی سید محمدحسین  رضوی  کاشانی)ره( از مفاخر علمی و فقهی، چهاردهم محرم 
سال ۱۲۹۱ ه.ق در كاشان متولد شد و مطابق شجره صحيحه  موجود، پس از ۲۷ نسل به حضرت 

امام رضا)ع( می رسد.
وی، دروس مختلف علمی و فقهی را در حوزه های علميه كاشان، اصفهان، شيراز و نجف در محضر 
مرحوم آيت ا... آخوند محمد كاظم خراســانی و مرحوم آيت ا... آقا سيد محمد كاظم يزدی فرا 
گرفت و با كســب درجه اجتهاد، عاوه بر منظومه عربی در فقه موسوم به»مغنی الفقیه فی الفقه 

النبیه« بيش از ۳۰ جلد کتاب و رساله از جمله »العندبيل« تالیف کرد.
برخی از این آثار به همت دوستان و فرزند ارشــدش آيت ا... زاده آقا سيد فخر الدين رضوی به 
چاپ رسيد.روح اين عالم جليل القدر در شب پنجشنبه هشتم ذيحجه الحرام ۱۳۸۵ قمري مطابق 
با ۱۱ فروردين ۱۳۴۵ شمسي به ملكوت اعلی پيوســت و پیکر مطهرش با تجليل فراوان در جوار 

بقعه چهل تن کاشان به خاك سپرده شد.
آیت ا... آقاحسین دربندی آرانی )افتخار االسام ( نیز از عالمان خدوم، ادیب و دارای اجازه روایی 
مکتوب و منظوم از آیت ا... العظمی سید محمدحسین  رضوی  کاشانی)ره( بود که در مهرماه ۱۲۶۷ 
شمسی در آران به دنیا آمد و دارای فعالیت های فرهنگی اجتماعی فراوان بود که با تحصیل علوم 
دینی در محضر علمای بنام زمان خود همچون آیات عظام میرزا محمد حسین نراقی، میرزا احمد 
عاملی، سید  محمد حسین رضوی، میر ســید علی یثربی، شهاب الدین نراقی و شیخ عبدالکریم 

حائری)موسس حوزه علمیه قم( اجازه اجتهاد و نقل روایت داشت.

فرماندار تیران و کرون  مطرح کرد:

غفلت از تبلیغات در حوزه گردشگری تیران 

فرماندار تیــران و کرون با اشــاره بــه فرصت های گردشــگری این 
شهرستان گفت: از انجام فعالیت های تبلیغی و بازاریابی در این حوزه 

غفلت شده است.
علی محمدی کیا در گفت وگو با ایســنا با اشاره به آثار تاریخی جذاب، 
طبیعت بکر، موقعیت جغرافیایی و تنوع صنعت گردشگری در تیران 
و کرون، اظهار کرد: سرمایه گذاری خوبی در حوزه راه اندازی اقامتگاه 
و صنعت بوم گردی توسط بخش خصوصی رقم خورده، اما تمام این 

پتانسیل فعال کمتر معرفی شده است.
وی افزود: با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذاری و لزوم فعال سازی 
صنعت گردشــگری در این خطه، تاش برای اطاع رسانی و فعالیت 

تبلیغی ضرورت دارد.
فرماندار تیــران و کرون با بیــان اینکه تنوع تبلیغات نیز مهم اســت، 
تصریح کرد: فضای مجازی، تبلیغات شــهری و اســتانی و بین راهی 

و همچنین بازاریابی به واسطه آژانس های مسافربری الزم است.
وی، مدیریت شهری را برای هم افزایی بین بخش خصوصی و دولتی 
برای رونق این صنعت محور قرار داد و اذعــان گفت: فعالیت تبلیغی 

برای جذب گردشگر به واسطه فعالیت های تبلیغی انجام شود.

محمدی کیا، برگــزاری رویدادهــای فرهنگی نــوروزی برای جذب 
توریست را توصیه کرد و یادآور شــد: رویدادها می تواند فرصتی برای 

معرفی شهرستان و جذب گردشگر باشد.
فرماندار تیران و کرون اضافه کرد: شهروندان تیرانی نیز از محتوای این 
رویدادهای فرهنگی بهره مند شده و نشاط اجتماعی رقم خواهد خورد.

به گفته فرماندار تیران و کرون، برخی از مشــکات پیش رو هم باید با 
هم افزایی بین فعاالن صنعت گردشــگری و دستگاه های اداری رفع 
شود تا اینکه شــاهد بهبود اوضاع و توسعه بیشــتر کار در این عرصه 

باشیم.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ ســازی یک فرآیند نرم بوده و نمی توان 
با اعمال فشار و دستوری با آن برخورد کرد و نارسایی ها در این عرصه 

بهبود می یابد.
محمدی کیا، سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه گردشگری را مهم 
خواند و گفت: افتتاح یک اقامتگاه و معرفی شــیرینی ســنتی تیران 
همراه با برگزاری چند رویداد فرهنگی در دســتور مدیریت شهرستان 
تا پیش از نوروز قرار گرفته، اما مستلزم همکاری موسسات مردمی و 

سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک 
از واگذاری ۳۲۳ پاک مســکونی برای رفع مشکل 
مسکن اقشــار مختلف این شهرســتان خبر داد و 
گفت: با تاش هــای به عمل آمده ۳۰۰ فقره ســند 
 تک برگ اراضی دولتی شهرســتان خــورو بیابانک

 اخذ شد.
ابوالفضــل آقــا اظهارداشــت: مطابق با سیاســت 
گذاری های معاونت اماک و حقوقی اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان و تاش های بعمل آمده در 
راستای اجرای قانون حدنگار، صیانت از حقوق بیت 
المال و تثبیت مالکیت دولت بــر روی اراضی، ۳۰۰ 
فقره سند تک برگ اراضی دولتی این شهرستان به 
نام دولت و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن 

اخذ شــد.وی با بیان اینکه در سال جاری بخشی از 
اراضی دولتی این شهرستان با کاربری های مختلف 
جهت تامین مسکن و خدمات در محدوده و حریم 
شهرهای شهرستان خوروبیابانک واگذار شده است، 
اذعان داشت: در راســتای سرعت بخشی به اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن ۱۷۴ پاک مســکونی 
در شــهر خور و ۱۳۰ پاک مســکونی در شهر جندق 

واگذار شد.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک 
با اشــاره به اینکه تعداد ســه پاک مسکونی جهت 
ساخت مســکن محرومین شــهر جندق به بنیاد 
مسکن انقاب اســامی واگذار شده، عنوان کرد: ۱۶ 
پاک زمین به مددجویان بهزیستی واگذار و منجر به 

احداث ساختمان شده است.وی در خصوص دیگر 
اراضی واگذار شده در سطح شهرستان به واگذاری 
۳۰ هکتار اراضی بمنظور احداث ناحیه صنعتی شهر 
جندق اشاره کرد و گفت: مراحل اباغ ۱۲.۲ هکتار از 
اراضی بمنظور واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن 
شهر خور و مراحل طرح الحاق به محدوده با مساحت 
۳۰ هکتار زمین در سطح شهرستان در دست پیگیری 

است.

 رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک خبر داد:

اخذ 300 فقره سند تک برگ اراضی دولتی شهرستان خورو بیابانک

رییس اداره راه و شهرسازی نطنز خبر داد:

اختصاص اعتبار ۵ میلیاردی برای مسقف کردن بازار سنتی نطنز
رییس اداره راه و شهرسازی نطنز گفت: ۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه مسقف کردن بازار سنتی نطنز اختصاص یافت.حامد موحدی اظهار کرد: با اعتبار ۵ 
میلیارد ریال بازار سنتی نطنز را مسقف کردیم که این اعتبار به منظور بازآفرینی شهری تخصیص یافته است.وی افزود: از آنجایی که نطنز یک باغ شهر تاریخی بوده 
و آثار تاریخی متعددی دارد، اجرای مجدد و احیای بازار سنتی نطنز می تواند در جذب گردشگر به شهرستان نطنز کمک شایانی کند.رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان نطنز گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه بازآفرینی شهری، رفع مشکل معابر آسفالت نشده محات است که با پیگیری های انجام شده 
۲۲۰ تن قیر به این امر اختصاص یافت.موحدی پیرامون طرح تفصیلی شهرهای شهرستان نطنز تصریح کرد: پیگیری انجام طرح تفصیلی ۲ شهر بادرود و خالدآباد 
و همچنین بازنگری طرح جامع به روش نوین در شهر نطنز هستیم.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نقشه های وضع موجود در این طرح ها اخذ شده، ادامه 

این موضوع در اداره راه و شهرسازی نطنز در دست اقدام است.

خبر روز

عکس خبر 

اختتامیه مسابقات جام 
پرچم استان اصفهان 

در کاشان برگزار شد
فینال و اختتامیه مسابقات سراسری 
مینی فوتبال روستایی و عشایری جام 
پرچم اســتان اصفهان عصر جمعه با 
حضور جواد محمدی، مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان در مجموعه 
زمین چمن مصنوعی بوستان ملل در 

کاشان برگزارشد.

واژگونی خودروی سواری پیکان در جاده نجف آباد
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مصدوم شدن ۷ نفر بر اثر واژگونی 
خودروی سواری پیکان در جاده نجف آباد _ شــهرکرد خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۱۴:۳۵ 
دقیقه حادثه واژگونی خودروی سواری پیکان، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: این 
حادثه در اتوبان شهید کاظمی، جاده نجف آباد - شهرکرد رخ داد و بافاصله دو واحد امدادی ۱۱۵ به 
همراه یک کد هال احمر به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: هفت نفر شامل سه زن، سه مرد و یک کودک دختر درپی این حادثه 

مصدوم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد منتقل شدند.
 

دستگیری سارق عامل خاموشی معابر گلدیس شاهین شهر
فرمانده انتظامی شاهین شــهر و میمه از دستگیری ســارقی خبر داد که با سرقت کابل های برق 
چراغ های روشنایی، سبب خاموشی منطقه می شد.ســرهنگ بهزاد ثابت راسخ گفت: در پی وقوع 
چند فقره سرقت سیم و کابل برق معابر شاهین شهر به ویژه بخش هایی از محله گلدیس و نارضایتی 
شهروندان از خاموشی منطقه، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کانتری ۱۵ گلدیس با دستگیری عامل این سرقت ها از مخفیگاه متهم مقادیر 
قابل توجهی سیم و کابل برق سرقتی کشــف کردند.به گفته فرمانده انتظامی شاهین شهرومیمه، 
متهم پس از انتقال به کانتری به چهار فقره سرقت از کابل های برق روشنایی ورودی گلدیس، بلوار 
پرستار و فاز یک گلدیس اقرار کرد.سرهنگ ثابت راسخ با بیان اینکه سرقت کابل های برق و مخابرات 
خسارات فراوانی را به زیرســاخت ها و اموال عمومی وارد می کند از شهروندان خواست در صورت 

مشاهده موارد مشکوک پلیس رااز طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ مطلع کنند.
 

شناسایی 3۸ مورد بیمار سرطانی جدید در کاشان
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: »سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود 
مراقبتی و امید« شعار هفته ملی پویش مبارزه با سرطان نام گذاری شده است .مهدی دالوری، با 
اشاره به آغاز ۸ الی ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ هفته ملی پویش مبارزه با سرطان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
تعداد ۲۰.۶۵۷ مورد ارزیابی زنان ۳۰ تا ۶۹ ســال در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای غربالگری 
سرطان پستان انجام شده است.وی تصریح کرد: غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان 
از برنامه های تحول نظام سامت است که برای کلیه زنان در گروه ســنی ۳۰ تا ۶۹ سال در مراکز 
خدمات جامع سامت / پایگاه ها و خانه های بهداشت هر دو سال یک بار به صورت رایگان انجام 
می شود.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان یادآور شد: ۳۶۰۴ مورد از این افراد بر اساس 
دستورالعمل غربالگری، نیازمند ارجاع به سطح باالتر بودند و ۴۰۴ مورد آنها نیاز به دریافت خدمات 

تخصصی تر داشتند و در مراحل تشخیص نهایی ۳۸ مورد بیمار جدید شناسایی شده است.
 

 بازدید دادستان شهرضا از مراکز نگهداری معلولین
دادستان عمومی و انقاب شهرضا  از اداره بهزیستی و مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی شهید 
مدرس و مرکز اقامتی میان مدت این شهرستان بازدید کرد.رضایی، دادستان عمومی و انقاب شهرضا 
با همراهی ریاست و کارشناس مراکز اداره بهزیستی  از مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی شهید 
مدرس و مرکز اقامتی میان مدت این شهرســتان بازدید کرد.سید علی موسوی رییس اداره بهزیستی 
ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور دادســتان شهرســتان در این اداره به ارائه گزارشی از عملکرد 
بهزیستی در ۹ ماهه سال جاری پرداخت و در ادامه با حضور در مرکز نگهداری و توانبخشی شهید مدرس، 
مدیرعامل این مرکز از معضات و مشکات مرکز گزارشی ارائه داد و از دادستان خواست تا در رفع مشکل 
فاضاب این مرکز که شکایت همسایگان را به دنبال داشته است دستور پیگیری های الزم را صادر  کند. 

اخبار

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان خبر داد:

تخصیص 24 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش 
کشاورزی تیران و کرون

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: سهم بخش کشاورزی و دامپروری از 
تسهیات بانکی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال 
بوده که بخشــی از آن اختصاص یافته و باقی 
مانده آن تا پایان سال انجام می شود.مهرداد 
برومند در حاشــیه ســفر به تیران و کرون در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تسهیات بانکی 
به سرمایه گذاران بخش کشاورزی اختصاص 
می یابد که امسال سهم این حوزه بالغ بر ۲۴ 
هزار میلیارد ریال برای اســتان اصفهان بوده 
است.وی افزود: بخشی از این اعتبار تا کنون 
اختصاص یافته و از ســوی بانک کشاورزی 
پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال انجام 
خواهد شد.رییس ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، ادامه داد: این اعتبارات عاوه 
بر فرصت سازی سرمایه گذاری بستری برای 
اشتغال زایی و تولید در کشور خواهد بود.وی 
با بیان اینکه در حوزه محصــوالت گلخانه ای 
پیشــگام بوده ایم، تصریح کرد: بیشــترین 
تســهیات در این بخش و بیشــتر با احداث 
گلخانه بوده و کمتر در حوزه بسته بندی و برند 
ســازی و صنایع تبدیلی هزینه شده است و 
باید زنجیره تولید تکمیل و نارســایی ها رفع 
شــود.برومند ابراز امیدواری کرد: امسال در 
این حوزه هــم پیش بینی هایی صورت گرفته 
تا سرمایه گذاران به سمت تکمیل حلقه تولید 
هدایت شوند.رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان صادرات محصوالت گلخانه ای 
را مهم خواند و گفت: این حوزه نیازمند بودجه 
و اعتبار نیســت و باید تنها فعالیت شناختی 
صورت بگیرد تا فعاالن این عرصه با شناخت 
بازار فروش و همچنین مسائل حقوقی از خود 
دفاع کنند و بازگشت ســرمایه داشته باشند.

وی به موضوع برپایی نمایشگاه و رویدادهای 
فرهنگی و علمی محصوالت گلخانه ای اشاره 
کرد و گفت: چنین برنامه هایی به تبادل نظر و 

معرفی این حوزه کمک خواهد کرد.

گزارش

استان

اشتغال زایی مددجویان تیران 
با راه اندازی مزرعه انرژی 

خورشیدی
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان تیران 
و کرون گفت: خودکفایی مددجویان و اشتغال زایی 
جوانان با راه انــدازی مزرعه انرژی خورشــیدی در 
تیران و کرون با ارائه تسهیات انجام می شود.مهدی 
شــیرازی اظهار کرد: تاکنون ۴۵۰ طرح اشتغال زایی 
ویژه مددجویان کمیته امداد و دهک های یک تا پنج 
با ارائه تسهیات قرض الحسنه تا سقف یک میلیارد 
ریال مورد حمایت قرار گرفته اند.وی افزود: راه اندازی 
مزرعه انرژی خورشیدی جزو مهم ترین موضوعات 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی بوده که مددجویان هم 
از آن استقبال کرده اند.مدیر کمیته امداد شهرستان 
تیران و کرون با بیان اینکه ۲۸ مرکز تاکنون راه اندازی 
شــده، تصریح کرد: با اختصاص تسهیات، ۸ مرکز 
دیگر نیز راه انــدازی و برق تولیدی آن وارد شــبکه 
مصرف خواهد شد.وی اضافه کرد: چنین فرصت های 
اشتغال زایی عاوه بر تولید ثروت، آلودگی نداشته و 

توانسته نیازهای کشور را در تامین انرژی رفع کند.
شــیرازی با بیان اینکه ۴۷۰ میلیارد ریال تسهیات 
برای طرح اشتغال زایی مددجویان و افراد جویای کار 
دهک های پایین در تیران و کرون پیش بینی شده، 
تصریح کرد: طرح های اشــتغال زایی تا پایان سال 
به بیش از ۵۰۰ مورد خواهد رســید.به گفته وی، ۷۳ 
درصد از اعتبار اختصاص یافته توسط سرمایه گذاران 

و افراد معرفی شده به بانک جذب شده است.
شــیرازی همکاری بانک ها را در این خصوص مهم 
خواند و یادآور شــد: تسهیل شــرایط به جذب وام و 

ایجاد فرصت شغلی کمک خواهد کرد.
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رفع تصرف اراضی ملی اصفهان به ارزش بیش از 137 میلیارد ریال
فرمانده یــگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان از رفع تصــرف اراضی ملی در چهار شهرســتان 
اســتان به ارزش مجموع بیش از ۱۳۷ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ امیرســعید باقری اظهار 

کرد: با تالش کارکنــان این فرماندهی، 
طی ۱۰ روز اخیر شــش فقــره تعرض 
به اراضی ملی شهرســتان های آران و 
بیدگل، کاشــان، نجف آباد و اردســتان 
به مســاحت مجموع ۱۹ هــزار و ۹۴۰ 
مترمربــع رفع تصرف شــد.وی افزود: 
از این میزان اراضی تصرف شده، برای 
۱۸ هزار و ۱۰۰ مترمربع آن عملیات رفع 
تصرف فوری انجام شد و مابقی مربوط 
به اجرای حکم در خصــوص یک فقره 

پرونده قضایی اســت.فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان تشــریح کرد: عوامل یگان 
حفاظت اراضی به دنبال رصد و پایش مستمر اراضی ملی و دولتی استان اصفهان، دو مورد تعرض 
به اراضی ملی شهرســتان آران و بیدگل، دو مورد در شهرستان کاشــان و یک مورد تخلف نیز در 
شهرستان نجف آباد مشاهده کردند که به ترتیب ۴۰۰، ۱۲ هزار و ۷۰۵ هزار مترمربع از زمین ملی از 
چنگال زمین خواران خارج و به بیت المال بازگردانده شد.سرهنگ باقری ادامه داد: عالوه بر این، 
در پی دست درازی متصرفان به زمین ملی در شهرستان اردستان، پرونده قضایی تشکیل و رای 

قضایی به نفع دولت اخذ شد.
به گفته وی، پس از ارسال حکم قضایی به یگان حفاظت اراضی، زمین ملی به ارزش  ۹ میلیارد و 

۲۰۰ میلیون ریال ضمن قلع و قمع مستحدثات و خلع ید، رفع تصرف کامل شد.
 

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی اصفهان:

نمایشگاه مجازی فرش دستباف اصفهان رونمایی شد
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: راه اندازی سایت نمایشگاه مجازی فرش دستباف 
این امکان را برای ســه ماه آینده برای بازدید کنندگان فراهم می کند کــه در هر نقطه ای از جهان 

امکان بازدید از نمایشگاه فرش دستباف را داشته باشند.
در گردهمایی فعاالن حوزه فرش دستباف استان اصفهان و در مراسم تجلیل از پیشکسوتان این 
هنر صنعت، روز ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان اصفهان ضمن تجلیل از فعاالن پیشکسوت فرش دستباف، رونمایی از سامانه نمایشگاه 

مجازی فرش دستباف اصفهان صورت گرفت.
احمدرضا طحانیان، مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی اصفهان در مراسم رونمایی از این سایت 
اظهار کرد: برگزاری بیســت و پنجمین نمایشگاه فرش دســتباف گواه اعتبار، اهمیت، جایگاه و 
سابقه طوالنی و درخشان این عنوان نمایشگاهی در شهر اصفهان است و بسیار خرسندیم که موفق 
به برگزاری بیست و پنج سال نمایشگاه فرش دستباف در کالن شهر اصفهان که یکی از کانون های 

فرش دستباف کشور است، شده ایم.
وی افزود: راه اندازی سایت نمایشگاه مجازی فرش دستباف این امکان را برای سه ماه آینده برای 
بازدید کنندگان فراهم می کند که در هر نقطه ای از جهان امکان بازدید از نمایشگاه فرش دستباف 
را داشته باشند.گفتنی است؛ سایت نمایشــگاه مجازی فرش دستباف که با محوریت نمایشگاه 
بین المللی اصفهان و در راســتای بهره وری از تکنولوژی های نوین و تسهیل بازدید از رویدادهای 
نمایشگاهی برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی شــده است به مدت سه ماه امکان دسترسی از 
  https://namaline.ir/carpex/home این سامانه را برای کاربران شبکه اینترنت به آدرس

فراهم می کند.

درخواست کارگران از دولت برای حقوق ۱۴۰۲؛

نه سیخ بسوزد، نه کباب!

کارگرانی که در سال گذشته حقوق شان بیش  فرشته بابایی
از ۵۰ درصد افزایش یافــت اکنون از دولت 
انتظار دارند با اقدامات خود ابتدا تورم را کنترل کند تا بتوانند با حقوق دریافتی 
خود از پس هزینه های زندگی برآیند.در روزهای پایانی سال جلسات شورای 
عالی کار با حضور نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود تا درصد 
افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص شود. در سال گذشته حقوق 
کارگران افزایش بی سابقه ای داشت و بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما 
در میانه ســال و با اجرای اصالحات اقتصادی توسط دولت سیزدهم این 
افزایش حقوق خنثی شد و شیرینی آن در کمتر از چند ماه از زیر زبان کارگران 
رفت. البته دولت بیکار ننشست و یارانه ها را به شکل قابل توجهی افزایش 
داد تا قدرت خرید کارگران و ســایر اقشــار جامعه حفظ شــود.برخی از 
اقتصاددانان معتقدند افزایش حقوق در ابتدای ســال انتظارات تورمی را 
افزایش می دهد و خود عاملی بر ســرعت بیشــتر روند تورم خواهد شد. 
بنابراین افزایش حقوق فقط مســکنی موقت است که در نهایت نمی تواند 
درمانی برای بیماری اقتصاد و تامین هزینه های کارگران باشــد. البته باید 
توجه داشت که نمی توان حقوق کارگران را افزایش نداد. بنابراین برخی از 
اقتصاددانان پیشــنهاد می دهند که افزایش حقوق در ابتدای سال درصد 
باالیی نداشــته باشــد و در ادامه دولت با اعمال سیاست های ضد تورمی، 
هزینه های بعدی را برای کارگران کاهش دهد.برای اطالع از خواسته کارگران 
از دولت به سراغ عده ای از آنها رفتیم. کیاوش که چندین سال است به عنوان 
کارگر در یکی از شرکت های خصوصی مشغول به کار است به خبرنگار ایمنا 
می گوید: به عنوان یک کارگر انتظار دارم حداقل اگر قرار است حقوق افزایشی 

داشته باشد، درصد آن براساس تورم تعیین شود. گفته شده حقوق کارمندان 
در بودجه ســال آینده ۲۰ درصد افزایش می یابد و این در حالی اســت که 

براساس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، تورم باالی ۳۰ درصد است.

الزم است تورم حتما معیار افزایش حقوق باشد
وی اضافه می کند: کارگران نمی توانند این تورم را با افزایش حقوق های کمتر 
از آن جبران کنند بنابراین الزم است تورم حتما معیار افزایش حقوق باشد. 
گاهی شاهد آن هستیم که خدمات اجتماعی همچون بیمه داروها پس از 
افزایش حقوق ها، کاهش می یابد. این یک بار اضافی بر دوش کارگر است. 
انتظار داریم مجلس شورای اسالمی و دولت بررسی دقیق تری بر هزینه های 
معیشت کارگران انجام داده و تصمیم مناسبی برای افزایش حقوق بگیرند.

محمود، کارگری دیگر است که با اشاره به شــعاری با عنوان» فرزند کمتر 
زندگی بدتر، حقوق بیشتر زندگی بهتر«، می گوید: برای من تفاوتی ندارد که 
کارمند باشم یا کارگر. پس از گذشت ۲۰ سال از سابقه کار درخواست چندانی 
نمی توانم داشته باشم و هر نوع افزایش حقوقی تاثیر چندانی در وضعیت 

معیشتی من نخواهد داشت.

تنظیم حقوق براساس واقعیت های جامعه و قیمت های واقعی 
کارگر دیگری که در اتوبوس درحال بازگشت از محل کار است به خبرنگار ایمنا 
می گوید: افزایش حقوق کارگران باید متعادل با تورم در جامعه و در راستای 
سیاست های اقتصادی دولت باشد. طی چند سال گذشته در شورای عالی 
کار به نماینده کارگران بی توجهی می شد. انتظار دارم براساس واقعیت های 

جامعه و قیمت های واقعی حقوق کارگران را تنظیم کنند.همکار وی اضافه 
می کند: جلوی تورم را بگیرند بهتر از آن اســت که حقوق کارگران را افزایش 
دهند. همانطور که در ســال گذشــته هم تجربه کردیم هر میزان که حقوق 
کارگران افزایش یابد پس از چندماه تورم از آن جلو خواهد زد و باز هم حقوق 
کارگران برای تامین هزینه هایشان کفایت نمی کند.وی تاکید می کند: انتظار 
دارم دولت با توجه به نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دهد. اگر مسئوالن 
خودشــان را به جای کارگران بگذارند متوجه می شــوند که با این حقوق ها 

نمی توان چرخ زندگی را چرخاند.

حقوق به نحوی باشد که زیر خط فقر نباشیم
یک کارگر فعال در حوزه پوشــاک به خبرنگار ایمنــا می گوید: اکنون فقط 
می توانم انتظار داشته باشم حقوق به نحوی باشد که زیر خط فقر نباشیم. آب 
باریکه باشد که بتوانیم اقساط خود را با آن پرداخت کنیم. اگر پاداش های 
مناسبتی افزایش یابد نیز می تواند کمی در هزینه های زندگی او را یاری دهد.

همکار او نیز تصریح می کند: حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد. اکنون 
تورم روزانه اســت و اگر حقوق ها روی یک قیمت ثابت تعیین شود پس از 
چند ماه مجددا با افزایش تورم کارگران با مشکالتی مواجه می شوند. باید 
تمهیداتی در بودجه در نظر گرفته شود که اگر تورم افزایش یافت بتوان حقوق 
کارگران را در طول سال نیز افزایش داد.وی ادامه می دهد: بسیاری از کارگران 
امروز نمی توانند گوشــت تهیه کنند و حتی قیمت تخم مرغ نیز که یکی از 
اصلی ترین کاالهای سبد خانوار است در سال جاری افزایش یافت. بنابراین 
هزینه های سبد معیشت خانوار باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود. در 
واقع افزایش حقوق باید به نحوی باشد که یک خانواده کارگری از خط فقر 
فاصله بگیرد و بتواند به اموری همچــون فرزندآوری نیز بپردازد.در ادامه به 
سراغ کارگران یک شرکت تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی رفتیم. لیال 
رضایی یکی از کارگران این شرکت، به خبرنگار ایمنا می گوید: بسیاری از افراد 
امروزه حتی قرارداد کارگری نداشته و از حقوق اولیه قانون کار همچون بیمه 
نیز برخوردار نمی شوند؛ اما برای از دست ندادن شغل خود به این شرایط تن 
می دهند.وی اضافه می کند: برای حرکت به سمت هم سطح سازی جامعه 
الزم است تفاوتی بین کارگران و کارمندان وجود نداشته باشد. با وجود تاکید 
حاکمیت بر جوانی جمعیت، کارگران در تامین هزینه های خود با مشــکل 

روبه رو هستند و نمی توانند حتی به فرزندآوری فکر کنند.

دولت باید تورم را مهار کرده و بیماری اقتصاد را درمان کند
بهزاد آقایی یکی از همکاران او نیز به خبرنگار ایمنا می گوید: پیش از افزایش 
حقوق، دولت باید تالش کند تورم را مهار کرده و بیمــاری اقتصاد را درمان 
کند. در ازای هر درصد افزایش حقوق چندین برابر به قیمت اجناس اضافه 
می شود.وی اضافه می کند: حتی پایه ترین نیازهای زندگی کارگران امروز با 
حقوق کارگری تامین نمی شود و یک کارگر نمی تواند حتی هزینه یک زندگی 
یک نفره را پرداخت کند.آقایی معتقد اســت: تورم و میزان افزایش حقوق 
هیچ تناســبی با یکدیگر ندارد. اگر گره اقتصاد باز شود سایر مشکالت نیز 
مرتفع می شود. امروز یک جوان همه ساعات روز خود را به شغلی اختصاص 

می دهد که حقوق آن فاصله زیادی با خط فقر دارد.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: شــرق این اســتان قابلیت توسعه 
مزارع پرورش ماهی آب شــور را دارد؛ اما نیازمند 

ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان است.
محمدرضا عباســی افزود: از آنجــا که آب بخش 
قابل توجهی از نواحی شــرقی اصفهان شور و برای 
کشــاورزی کاربردی نــدارد، می تــوان آن را برای 
توســعه مزارع پرورش ماهی به کار برد؛ آب های 
شــور نامتعارف به ویژه در شهرســتان ورزنه برای 

پرورش ماهی آب شــور به خصوص قزل آال به کار 
برده می شود و قابلیت افزایش آبزیانی دیگر مانند 

نوعی خاویار نیز وجود دارد.
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان خاطرنشــان کرد: شهرســتان های دیگر 
مانند هرند نیز که با پدیده خشکسالی روبه روست 
نواحی مناسبی برای توسعه این صنعت محسوب 

می شود.
مدیرعامل شــرکت تعاونی تولید آبزیان در شرق 
اصفهان )شرکت آبزی پروران حیات شفق ورزنه( 
هم در این ارتباط گفت: این مجموعه با ۳۰۰ پرورش 
دهنده و تولید ســاالنه چهار هزار تن ماهی قزل آال 

آب شور رتبه نخست استان را در اختیار دارد.
حسن قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره 
گسترش این صنعت افزود: تکمیل زنجیره تولید 
این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار اســت برای 
مثال تولید خوراک ماهی و بســته بندی در همین 

منطقه برای عرضه مناسب ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: بازچرخانی آب به طور مدار بســته 
به عنوان یک اصل در اســتخرهای پرورش ماهی 
هزینه زیادی دارد، بنابرایــن باید برای این بخش 
تســهیالت در نظر گرفته شــود تا میزان وابستگی 
مزارع پرورش ماهی به آب به حداقل برسد اگرچه 

آب مصرفی، کاربردی در کشت و کار هم ندارد.

مدیر امور شیالت و آبزیان اصفهان:

توسعه صنعت پرورش ماهی در شرق اصفهان مستلزم 
ارائه تسهیالت است

خبر روز

تنظیم بازار مرغ با کاهش 30 درصدی تولید
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: به وزارت جهاد کشــاورزی پیشنهاد کردیم 
برای جلوگیری از آســیب تولیدکنندگان، تولید ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.ولی ا... فریادرس، قائم 
مقام معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه »میزاقتصاد« اظهار کرد: صنعت دام 
و طیور بعد از مردمی سازی با نوسانات تولید و قیمت روبه رو بود و هنوز این صنعت در عرضه و تقاضا 
به ثبات نرسیده اســت.وی افزود: باید تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ به اتحادیه مرغداران واگذار 
شود چرا که تجربه نشــان می دهد با مداخالت دولت بازار به شکل واقعی تنظیم نمی شود.حبیب 
اسدا... نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز  گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای 
انتظار می رفت همان طور که وزارت جهادکشــاورزی و دولت وعده داده بودند حداقل حمایت ها از 
تولید و مرغداران صورت گیرد ولی متاسفانه به دلیل سوءمدیریت، دستگاه هایی که وظیفه حمایت 
از تولید را داشتند عمال خودشان را کنار کشیدند و حتی شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه داشت 
مرغ مازاد را بر اساس تکالیف قانونی جمع آوری کند در این مقطع حساس عمال از مسئولیت شانه 

خالی کرده و مسئولیت را به تشکل ها واگذار کردند.
 

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی ۵0 درصد کاهش یافت
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از کاهش ۵۰ درصدی روشنایی 
تابلوهای تبلیغاتی خبر داد و گفت: به منظور مدیریت مصــرف برنامه هایی را برای کاهش مصرف 
تابلوهای تبلیغــی در اتوبان های تهران درنظر گرفته ایم که با جدیت اجرا می شــود.رامین پوریا در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه  بالغ بر ۱۰۰۰ تابلوی تبلیغاتی تعدیل روشنایی شده است، اظهار کرد:  
تقریبا همه این تابلوهــا دارای المپ های فوق کم مصرف ال ای دی هســتند.وی با تاکید بر اینکه 
روش تعدیل به صورت یکی در میان کردن روشنایی ها بوده است، اظهار کرد: بیشترین تعداد این 
تابلوها در محدوده شمال غرب تهران قرار دارد.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ با بیان اینکه تمامی این تابلوها مجهز به ساعت های نجومی برای تنظیم زمان روشن و 
خاموش شدن هستند، تاکید کرد: با نصب ساعت های نجومی، از روشن ماندن تابلوهای تبلیغاتی 
در طول روز جلوگیری شده است.پوریا افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد این تابلوها مجهز به کنتورهای 
هوشــمند شــده اند و مابقی نیز تا پیش از آغاز پیک مصرف برق ســال آینده مجهز به کنتورهای 
هوشمند خواهند شد.وی با تاکید بر اینکه با تعدیل انجام شده معادل دو مگاوات در لحظه مصرف 
برق شهر تهران کاهش پیدا کرده است، گفت: با توجه به کاهش دمای هوا در راستای تامین آسایش 
شهروندان با همکاری سازمان زیباسازی شــهرداری تهران و شرکت های تبلیغاتی اکثریت غالب 

این تابلوها در روزهای اخیر به صورت کامل خاموش شده اند.
 

میزان افزایش حقوق فرهنگیان در سال 1402 اعالم شد
معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق تمام معلمان شــاغل ۲۰ درصد افزایش 
می یابد.صادق ستاری فرد اظهار کرد: از سال گذشــته هیچ مطالبه ای از وزارت آموزش و پرورش  
وجود ندارد و پرداخت ها انجام شده؛ اما مطالبات ۴ ماه امسال مانده و پرداخت ها انجام نشده اند.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش در ســال جاری  ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری داشته و پیش 
بینی می شود کسری سال آینده  ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد.وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، هیچ 
تخصیص بودجه ای برای ارائه تغذیه در مدارس به وزارت آموزش وپرورش نداده و همین امر موجب 
شده تا شیر در مدارس کشور توزیع نشود. پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده نیز شیر رایگان 
در مدارس توزیع نشود. گفتنی اســت؛ تا کنون در الیحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه ای برای توزیع شیر در 

مدارس پیش بینی و تنظیم نشده است.
ستاری فرد گفت: فرهنگیان نگران حقوق و پاداش خدمات خود نباشند. وزارت آموزش و پرورش 

با تمام مشکالت اقتصادی و مالی خود حقوق معلمان را در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می دهد.

اخبار

کافه اقتصاد

مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اصفهان ۱۵.۵ درصد است که در مقایسه با 
میانگین اشتغال زنان در کشورهای اروپایی بسیار پایین تر ولی نزدیک به آمار در کشورهای خاورمیانه است.مهدی میرقادری افزود: زنان نسبت به مردان در انتخاب 
شغل به صورت انتخابی و محتاطانه و بر اساس نقش خانوادگی خود عمل می کنند.وی با بیان اینکه آمارها نیز حاکی از این واقعیت است،اظهار کرد: نرخ مشارکت 
اقتصادی مردان در اصفهان ۶۹.۷ درصد و به طور تقریبی چهار برابر زنان است؛ این مســئله تمایل کمتر زنان برای ورود به بازار کار را نشان می دهد.میرقادری گفت: 
پژوهش ها نشان داده است مهم ترین دلیل نبود تمایل زنان برای حضور در بازار کار، مسئولیت های خانوادگی و سپس موارد دیگر مانند دلسردی از یافتن کار مناسب، 
بی نیازی از انجام کار و نیز شرایط خاص زنان از جمله دوره بارداری است.وی ادامه داد: مسئولیت های خانوادگی در جامعه زنان دانش آموخته نیز همچنان مهم ترین 
دلیل اما با درجه اهمیت کمتر، نشان دهنده بخش زیادی از نبود تمایل آنان به حضور در بازار کار است.این کارشناس اشتغال با بیان اینکه نتایج آماری منطبق با شواهد 
و مشاهدات میدانی برای بازه های سنی مختلف حاکی از تفاوت در تمایل به ورود به بازار کار اســت، افزود: زنان برای یافتن شغل مناسب، بیشتر از مردان در دوره 

های کارورزی، توانمندسازی و مهارتی شرکت می کنند که مشارکت حدود ۷۰ درصد آنها در طرح های کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی موید این موضوع است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اصفهان 1۵ درصد است

برداشت نارنگی 
»سیاهو«

»منطقه ســیاهو« با وجود آب و هوای 
مطلــوب، دارا بودن مناظر کوهســتانی 
و طبیعــی مانند غــار نمــک، رودخانه 
جاماش، باغ هــای نارنگی و ...، منطقه 
ای بکر و مورد عالقه گردشــگران است. 
ســیاهو، درگز، ســیخوران، تل سورو، 
خرسین، زاکین و سغ از جمله روستاهای 
منطقه ســیاهو بــوده کــه نارنگی های 

مرغوبی در آن کشت می شود.

وز عکس ر

عضو سابق اتاق بازرگانی مطرح کرد:

خطر قاچاق معکوس 
سوخت جدی است

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایــران می گوید 
که قاچــاق در اقتصاد ایران تنهــا به واردات 
غیرمجاز محدود نیســت و کاالهــای ارزان 
داخلی نیز در سطحی گسترده با خطر قاچاق 

معکوس مواجه هستند.
جمشــید عدالتیان شــهریاری در گفت وگو 
با ایسنا، تشــریح کرد: در تمام اقتصادهای 
دنیا، بحث قاچاق و فعالیت های اقتصادی 
غیرمجاز و پنهان وجود دارد و دولت ها تالش 
می کنند در سطوح مختلف با آن مبارزه کنند؛ 
اما در اقتصاد ایران متاســفانه گســتردگی 
قاچاق بسیار باالتر از آمارهای جهانی است و 
این نشان می دهد که ما باید برای عبور از این 

شرایط راهی جدید پیدا کنیم.
وی با بیــان اینکه در حوزه مبــارزه با قاچاق 
چند ســوال مهم وجود دارد که باید برای آنها 
راه حل پیدا کنیم، تصریــح کرد: کدام کاالها 
به کشور قاچاق می شــوند؟ مبادی ورودی 
آنها کجاســت؟ چرا راه هایی که تاکنون برای 
مقابله با قاچاق در نظر گرفته شده پاسخگو 
نبوده انــد؟ چرا مصــرف کننــدگان با وجود 
ممنوعیت واردات همچنان ترجیح می دهند 
که از این کاالهای قاچاق اســتفاده کنند؟ و 
البته از همه مهم تر این سوال است که تامین 
کنندگان منابــع مالی قاچاق چــه افرادی 

هستند؟
این فعــال اقتصادی بــه آمارهــای نهایی 
قاچاق کاال در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی 
ما می گوییم که در طول ســال چند میلیارد 
دالر قاچاق کاال در کشــور وجــود دارد، یعنی 
نمی توان انتظار داشت که این ارقام از سوی 
 کوله بــران یا تــه لنجی ها به ثبت رســیده
  باشــد. اگر قصد داریــم با قاچــاق فعلی
  مبــارزه کنیــم بایــد ببینیــم چــه افرادی

 تامین کننده این منابع مالــی برای قاچاق 
هســتند و با توجه به اینکه تعداد افرادی که 
بتوانند این حجم از پــول را وارد قاچاق کنند 
زیاد نیســت، مقامات می تواننــد برای آن 

راهکارهایی پیدا کنند.

عکس: فارس
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 طرح برتر ملی برای احیای میراث فراموش شده؛ 

 تراژدی فراموش نشدنی
خانه های تاریخی، ایــن میراث فرهنگی ایران 
زمیــن، مدت مدیدی اســت که دســتخوش 
بی توجهی و غفلت واقع شده اند. بســیاری از آن ها یا به قصد 
ساختن یک ســاختمان امروزی تخریب شده اند و یا به دلیل 
عدم توجه و مراقبت الزم در آســتانه نابودی قرار دارند. در این 
میان و برای اولین بار، یک ایده نو به عنوان طرح برتر کشــوری 

برای نجات و احیای خانه های تاریخی برگزیده شده است.
در میان خبرهای پیاپی از تخریب خانه های تاریخی، از طرحی 
مطلع شــدیم که نه تنها خانه های تاریخی را از خطر تخریب و 
نابودی نجات می دهد، بلکــه ارزش ذاتی آن ها را زنده می کند 
و به این سرمایه های فراموش شــده جانی دوباره می بخشد. 
فردی که ســال هایی از عمر با ارزش خود را در کسب دانش و 
تجربه در زمینه فرهنگ و هنر سپری کرده، اکنون برای اولین بار 
در ایران پیشگام این طرح شــده است. او به ایده خالقانه خود 
جامه عمل پوشانده تا به افرادی که در این راه اندیشه آبادانی در 

سر دارند، یاری رساند.  
»تهیه بسته های ارزش افزای مرمت، حفاظت و احیای خانه های 
تاریخی« نام طرحی است که توسط محمود ستایش مهر، در 
چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و 
نیز در نهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و 
روستایی سال جاری به عنوان اثر برتر برگزیده شده است. این 
طرح، ایده اصلی شرکت دانش بنیان »ملک و میراث ایرانیان« 
برای مرمت و احیای خانه های تاریخی است؛ خانه هایی که این 

روزها دستخوش نامالیمات زیادی شده اند.  
در ادامه، آنچه می خوانید، گفت وگوی ایسنا با محمود ستایش 
مهر، اســتاد دانشــگاه و مدیر عامل شــرکت »ملک و میراث 

ایرانیان«، درباره جزییات و برنامه های این طرح نوین است.

ایده پرداختن به مسئله مرمت و احیای خانه های تاریخی چه 
زمانی و چطور به ذهن شما خطور کرد؟

زمانی که می دیــدم خانه های تاریخی هر روز بیشــتر تخریب 
می شــوند و از دســت ما می روند، این ایده به ذهنم رسید. ما 
شاهد این هستیم که به برخی از اماکن عمومی مانند مساجد یا 
حمام های تاریخی باالخره به شکلی توسط دولت یا اوقاف توجه 
شده و این مکان ها حفظ و احیا می شوند، در حالی که خانه های 
تاریخی بسیار کمتر مورد توجه دستگاه های حاکمیتی، بخش 

خصوصی و نیز میراث فرهنگی قــرار می گیرند. حتی اگر قرار 
باشد یک خانه ثبت تاریخی شــود، مالکان آن خانه را دشمن 
خود می دانند، چرا که محدودیت ها بسیار زیاد می شود و ارزش 
ملک شان از نظر اقتصادی آنقدر پایین می آید که حاضر می شوند 
زیر آن بنای تاریخی آب بگیرند که روی هم بریزد، اما به عنوان 

یک اثر تاریخی ثبت نشود.
در آن زمان با دیدن این مسائل می خواستم مشکالتی را که در 
زمینه حفاظت و مرمت در حوزه احیای خانه های تاریخی ســر 
راه یک نفر قرار می گیرد را در رساله دکتری کار کنم، اما به دلیل 
محدودیت هایی که در دانشگاه وجود داشت این اتفاق میسر 
نشد. به همین دلیل به ذهنم رسید که برای عملی ساختن این 
ایده و پرداختن به مســائل و مشکالتی که بر ســر راه مرمت و 
احیای خانه های تاریخی وجود دارد یک شرکت تاسیس کنم. 
در سال ۱۳۹۶ در مقطع دکتری دانشگاه هنر اصفهان قبول شدم 
و در سال ۱۳۹۸ شروع کردم به ثبت شرکت. همزمان با کارهای 
شرکت روی رساله دکتری هم کار می کردم، کارها کمی سنگین 

بود، اما به شکر خدا از رساله دفاع کردم و شرکت هم ثبت شد.

زمینه فعالیت شما در این شرکت متمرکز بر مشکالت و مسائل 
خانه های تاریخی در شــهرهای ایران اســت یا اینکه به مرمت 
و احیای خانه های تاریخی در شــهرهای جهــان هم معطوف 

می شود؟  
چند ســال پیش شــرکت کردن در یک همایــش بین المللی 
مقدمه ای شد برای اینکه ما متوجه شویم در شهرهای دیگر دنیا 
هم مشکل تخریب خانه های تاریخی وجود دارد. در سال ۱۳۹۴ 
یک همایش بین المللی در تهران و همدان شرکت کردیم که در 
آن شرکت کنندگان از کشورهای دیگر هم حضور داشتند. در این 
همایش تیم ما در حوزه حفاظت از بافت های تاریخی که رشته 
تخصصی مان بود به عنوان تیم برگزیده انتخاب شد. سال بعد ما 
را دعوت کردند به مرحله بعدی همایش در کشور روسیه  و ما ۲۰ 
روز به صورت بورسیه به روسیه رفتیم. در این مدت که آنجا بودیم 
متوجه شدیم در آنجا هم همین مشکل خانه های تاریخی وجود 
دارد؛ خانه ها با بافت های تاریخی در حال تخریب بودند و کسی 

به آنها توجهی نداشت. 
دقیقا مشکالتی که ما اینجا در این زمینه داریم با درصدی تفاوت، 
آنجا هم وجود داشت، همان جا من به این قطعیت رسیدم که 

بیایم وارد این حوزه شوم، چرا که من فکر می کردم چشم انداز 
این کار فقط ایران اســت، اما متوجه شدم که نه تنها در اصفهان 
و ایران، بلکه ما می توانیم به صورت بین المللی هم اقدام کنیم. 
به امید خدا اگر توانســتیم در ایران موفق شویم، در چشم انداز 
زمانی ما این است که ان شاء ا... وارد کشورهای دیگر هم در حوزه 

مرمت و احیای خانه های تاریخی بشویم.  

ایده اصلی شرکت شما حول چه مفاهیمی شکل گرفته است؟
در حقیقت ما ایده شرکت را با این عنوان تعریف کردیم: »تهیه 
بســته های ارزش افزای مرمت، حفاظت و احیای خانه های 
تاریخی«، اما این به چه معناست و معنای ارزش افزا چیست؟ 
منظور مــا از ارزش، اصالت و هویتی اســت کــه در خانه های 
تاریخی وجود دارد اما به آن توجهی نمی شــود، عده ای به طور 
کلی محوش می کنند، عده ای با مرمت های اشتباه آن را از بین 
می برند و به طور کلی ساز و کار اشتباهی که در دستگاه دولتی و 
بخش خصوصی وجود دارد باعث می شود که این خانه ها نابود 
شوند و ارزش خودشــان را از دســت بدهند. پس ما به دنبال 
این هستیم که یک ساز و کاری ایجاد کنیم که به این خانه های 
تاریخی مجددا ارزش ببخشــیم و آن ارزش ذاتــی که در این 

خانه ها وجود دارد را زنده کنیم.
به همین منظور، ما چند پک )بســته( را آماده کردیم که آماده 
به مصرف باشــند و با این روش فرآیند مرمت، حفاظت و احیا 

و خرید و فــروش خانه هــای تاریخی را برای مردم تســهیل 
می کنیم و به عبارتی سعی می کنیم این دیو بزرگ خطرناک را 
در ذهن هایشان کم رنگ کنیم. در واقع، با عرضه این بسته ها به 
آنها می گوییم اگر شما خانه تاریخی دارید، ما کمک تان می کنیم 
و شما راحت می توانید آن را مرمت، حفاظت و احیا کنید یا اگر 
می خواهید خانه تاریخی تان را بفروشید الزم نیست نابودش 
کنید تا بتوانید زمینش را بفروشــید، بلکه همــان را با ارزش 
افزوده بفروشید، یعنی اگر ارزش یک ملک را ۱۰ میلیارد تومان 
بگذارند، خانه تاریخی که باشــد می گویند ۵ میلیارد تومان و 
آن را به ســادگی نمی خرند، اما ما می خواهیــم کاری کنیم که 
بگوییم اگر ارزش ملک شــما ۱۰ میلیارد اســت، خانه تاریخی 
هم هســت پس ۲۰ میلیارد به باال می توانید آن را بفروشــید. 
در حقیقت، با این کار خود خانه تاریخــی را به عنوان یک چیز 
بــاارزش ارائه می دهیم کــه مالک به حفظ آن تمایل داشــته 
باشد و سود اقتصادی خودش را در حفظ این خانه بداند. اگر 
توانســتیم چنین کاری انجام دهیم، خانه خود به خود حفظ و 
احیا می شود، اما تا زمانی که این ســاز و کارهای اشتباه وجود 
دارد ما نباید انتظار داشته باشــیم که خانه های تاریخی ما که 
بخشی از هویت، اصالت و سرمایه های تجدیدناپذیر ما هستند 

حفظ شوند.

اگر نکته ای خاص یا  صحبتی ناگفته مانده لطفا بفرمایید.
از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تشکر می کنم به این خاطر 
که همیشه حمایت گر بوده و هست و اگر حمایت ها و تسهیالت 
شــهرک علمی تحقیقاتی نبود، ما تا االن دوام نیاورده بودیم. 
مسیر سخت است، چرا که ما یک شــرکت  با سرمایه آنچنانی 

نبودیم که بخواهیم این ایده را پیش ببریم. تمام تالش خودمان  
را می کنیم که در این مســیر پیش برویم و این ایــده را به بار 
بنشانیم، مسلما هر چقدر حمایت ها به ویژه حمایت های مالی 
بیشتر باشــد ما هم بهتر می توانیم در این مسیر پیش برویم و 

این ایده را عملی کنیم.
یک موضوع دیگر اینکه بخش هایی از شهرک علمی تحقیقاتی 
محصول محور است و کسانی که محصولی دارند از ما موفق تر 
هستند و گاهی این روال باعث می شــود که ما و شرکت های 
مشــابه به ما امتیازات و تسهیالت را از دســت بدهیم. اگر در 
بحث های مالی این امکان باشــد که برای ما و شــرکت های 
مشــابه به ما که محصولی نداریم اما برای به بار نشستن ایده 
هزینه می کنیم، تسهیالت بیشتری در نظر گرفته شود، مسلما 
چنین تدبیری به اثربخشی و پیشرفت بهتر کار کمک می کند.  
به گزارش ایسنا، از سال ها پیش تاکنون، شاهد تخریب بسیاری 
از خانه های تاریخی در اقصی نقاط کشور بوده ایم. برای مثال، 
در اصفهان، خانه های نایب اســدا...، نائل، ریخته گران و … از 
جمله خانه های تاریخی هستند که تخریب شده اند و چه بسیار 
خانه های دیگری که گرچه تخریب نشده اند، اما مورد بی مهری 
و بی توجهی قــرار گرفته اند. نابودی هر کــدام از این خانه ها، 
یک تراژدی فراموش نشدنی  است، چرا که خانه های تاریخی 
بخشی از هویت ما و ســرمایه های این ســرزمین محسوب 
می شوند و نابودی هر یک از آن ها، تعبیری از نابودی ما، تاریخ و 
فرهنگ ماست. امید می رود که با حمایت سازمان ها و نهادهای 
مرتبط از طرح های برگزیده و تالش های دلسوزانه افراد، گامی 
ثمربخش در راســتای حفاظــت و احیای میــراث فرهنگی و 

تاریخی ایران زمین برداشته شود.
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نظر به اینکه برابر رای شماره 140160302033000042  مورخ 1401/08/11 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای رضا بیکی چیمه 
فرزند حسین  کد ملی 1239646453 شماره شناســنامه 24  به میزان 176 سهم مشاع از 
468 سهم ششدانگ قطعه زمین  به مساحت 580 متر مربع پالک ثبتی 886  فرعی از شماره 
25- اصلی واقع در روستای چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک 

رسمی حسین بیکی چیمه و گلرخ صادقی چیمه محرز گردیده است.
 لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای 
مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در 
مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه  نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09

م الف: 1439756  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
مفاد آراء

11/37 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003808  هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلی جــان کوراوند فرزند حصاری  
بشماره شناسنامه 171  در یک باب خانه به مساحت 301/21 متر مربع پالک 15 اصلی   واقع 

در فالورجان خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رهنما فرزند اکبر  محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447109 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/38 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  140160302007003454  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی رفیعائی فرزند اکبر   بشماره شناسنامه 
686  در یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری زراعی وباغی  به مســاحت 1737/74 متر 
مربع پالک 516  اصلی   واقع در خونسارک  خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی 

خونسارکی فرزند غالمعلی   محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447107 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003258 و 140160302007003259  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
سید حســن افتخاری فرزند سید شاپور  بشماره شناســنامه 250 صادره از اصفهان و آقای 
سید امیر فاخر افتخاری فرزند سید حسن  به شماره شناســنامه 1272131981 صادره از 
اصفهان بالسویه در یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری زراعی  به مساحت 7962 متر 
 مربع پالک 411   اصلی   واقع در شرودان که متقاضیان خود مالک رسمی می باشند  محرز 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447178 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003718 و 14016030207003722   هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بدرالزمان 
صالحی مازندرانی فرزند صالح  بشماره شناسنامه 99 صادره از اصفهان نسبت به دو دانگ 
مشاع و آقای سید محسن افتخاری فرزند سید شاپور بشماره شناسنامه 646 صادره از اصفهان 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر با کاربری زراعی  به مساحت 
2856/73 متر مربع پالک 247 فرعی از 411   اصلی   واقع در شرودان  که متقاضیان خود 

مالک رسمی  می باشند محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447196 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/41 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003790 و 140160302007003791 و 

140160302007003792    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آتوسا عدیلی فرزند هوشنگ  بشماره شناسنامه 450 صادره 
از اصفهان و آقای  سید امیر فاخر افتخاری فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 1272131981 
صادره از اصفهان و آقای سید حسن افتخاری فرزند سید شاپور بشماره شناسنامه 250 صادره 
از اصفهان بالسویه در یک قطعه زمین مشجر با کاربری زراعی  به مساحت 5398/71  متر 
مربع پالک 247 فرعی از 411   اصلی   واقع در شرودان  که متقاضیان خود مالک رسمی  می 

باشند محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447191 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
فقدان سند مالکیت

11/42 شــماره نامه: 140185602024012177- 1401/11/05 نظر به اینکه دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالک 4999/692  واقع در بخش 5 اصفهان  به شماره ثبت صفحه 
109 دفتر 584 امالک به شماره ثبت 107006 و شــماره چاپی سند دفترچه ای 320405 
بنام آقای محمد صابری سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد سپس به موجب وکالتنامه 
شــماره 30265 مورخ 1401/09/24 دفترخانه 160 اصفهان خانم ساحل صابری وکالتا از 
طرف آقای محمد صابری با ارائه درخواست 32397 مورخ 1401/10/07 بانضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 140102157343000295 و رمز 
تصدیق شماره 956042 مورخ 1401/09/28  به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 160 اصفهان 
رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیتش به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور 
 المثنی سند مالکیت خود را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1447264 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/43 شماره نامه: 140185602210008307- 1401/10/28 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شماره 5216 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بموجب 
سند انتقال شماره 1011-1390/08/26 تنظیمی دفترخانه 299 اصفهان به مالکیت حسین 
میسایی در آمده و سند بشــماره چاپی 918688 ب 93 )تک برگ(، مورد ثبت صفحه 256 
دفتر امالک جلد 196 تحت شــماره ثبت 48740 ثبت و صادر و تسلیم ایشان شده  است و  
سپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره  یکتا 140102155853000811 و رمز تصدیق 124140 مورخ 1401/10/17  
که به گواهی دفترخانه 7 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن مفقود گردیده و 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 1447181 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/44 شماره نامه: 140185602210008308- 1401/10/28 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شماره 2262 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بموجب 
سند انتقال شماره 1011-1390/08/26 تنظیمی دفترخانه 299 اصفهان به مالکیت حسین 
میسایی در آمده و سند بشــماره چاپی 918687 ب 93 )تک برگ(، مورد ثبت صفحه 418 
دفتر امالک جلد 194 تحت شــماره ثبت 48454 ثبت و صادر و تسلیم ایشان شده  است و  
سپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره  یکتا 140102155853000810 و رمز تصدیق 594322 مورخ 1401/10/17  
که به گواهی دفترخانه 7 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن مفقود گردیده و 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1447165 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/45 شماره نامه: 140185602025014230- 1401/11/05 نظر به اینکه  آقای محمد 
علی فخاری زواره فرزند ر حیم  با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود به شماره رمز تصدیق  
857094  مورخ 1401/11/02 دفتر خانه اســناد رسمی  شماره  105 شهر اصفهان مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ پال ک 5574 فرعی از 31 
اصلی بخش  14 ثبت اصفهان که ذیل ثبت 116924 صفحه 421 دفتر جلد 642  امالک 
تحت شماره چاپی سند 015174 سری الف سال 80 سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و اعالم 
نموده سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1447574 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/46 شماره نامه: 140185602015003198- 1401/10/26 نظر به اینکه ورثه مرحومه 
جواهر بیگم موسوی ریزی فرزند سید جواد  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه پالک 783 فرعی از 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که  
در صفحه 31 دفتر 13- امالک این اداره به نام وی، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 
20762 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل ســند یا سند معامله ارائه نشود، 
 اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد. 
 م الف: 1447055 مصطفی شمســی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شــهر

) لنجان (

،، در اصفهــان، خانه هــای نایب 
اســدا...، نائل، ریخته گران و … از جمله 
خانه های تاریخی هســتند که تخریب شده اند 
و چه بسیار خانه های دیگری که گرچه تخریب 
نشــده اند، اما مورد بی مهری و بی توجهی قرار 
گرفته اند. نابودی هر کــدام از این خانه ها، یک 

تراژدی فراموش نشدنی  است 
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معاون استاندار خبر داد:
آماده باش دستگاه های خدمت رسان اصفهان برای نوروزی 

شاد، ایمن و امیدآفرین
معاون استاندار اصفهان گفت: باید با تمام توان تالش کنیم تا نوروز پیش رو با امیدآفرینی و شناخت 
دستاورد ها و فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی همراه باشــد.مهران زینلیان در نخستین جلسه ستاد 
هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان که با حضور نمایندگان ۳۲ دستگاه اجرایی استان تشکیل 
شد، اظهار کرد: گردشگری یکی از رویکرد های استان برای توسعه پایدار است از این رو باید بتوانیم از 
فرصت های پیش رو از جمله نوروز نهایت استفاده را ببریم.وی گفت: در ایام پیش رو بایستی عالوه 
بر بخش دولتی بخش خصوصی و ســازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف فرهنگی، 
هنری، دانشجویی و ... با تمام توان همکاری کنند تا شاهد نوروزی شاد، ایمن و همراه با خاطرات 

خوب برای گردشگران باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان بیان کرد: اقدامات ســتاد نوروزی یک بخش 
کالبدی دارد که شامل اســکان، حمل و نقل، بهداشــت و ... است و مســائل این حوزه ها باید در 
سریع ترین زمان ممکن و با همکاری دستگاه ها رفع شود.زینلیان افزود: با هدف تعیین افق روشن 
برای مردم محتوای فرهنگی مناسب تهیه و در اختیار گردشگران قرار داده شود؛ ضمن اینکه تمام 
دستگاه ها برای نمایان ســاختن فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی باید برنامه داشته باشند.وی ادامه 
داد: ورودی اســتان از نقاط هدف اســت و باید به صورت ویژه برنامه ریزی و ساماندهی یابد تا با 
همکاری شهرداری ها و دهیاری ها چهره زیبایی از اصفهان به گردشگران در ورودی های استان به 

نمایش گذاشته شود.

خیران اصفهانی بانی ساخت نخستین دانشکده طب سنتی
سرپرســت روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: به همت خیریه دانشگاه ساز 
امیرالمومنین، هفته آینده ساخت دانشکده طب سنتی اصفهان آغاز می شود.پژمان عقدک  اظهار 
کرد: بنای خیریه دانشگاه ساز امیرالمومنین به مناسبت سالگرد والدت امیرالمومنین )ع( به همت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با موافقت نماینده  ولی فقیه در استان اصفهان و حضور ۴۲ چهره 

شاخص و خوش فکر اقتصادی و تراز اول استان اصفهان گذاشته شد.
 وی هدف از تشــکیل این خیریه را ســاخت دانشــکده و دانشــگاه های حوزه بهداشت و درمان

  به منظور ارتقای ســالمت مردم اعالم و اضافه کرد: در نخســتین گام قرار اســت ۱۶ بهمن، کلنگ 
 احداث دانشــکده طــب ســنتی زده شود.سرپرســت روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی
  اصفهــان ادامه داد: همچنین مقرر شــده دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز مکانــی را برای
  خیریه دانشگاه ســاز جانمایی کند ضمن اینکه شــهرداری هم قول حمایــت از فعالیت های این

 خیریه را داده است.

اطالعیه فرودگاه اصفهان:
قبل از حضور در فرودگاه از پرواز خود مطمئن شوید

 فرودگاه اصفهان در اطالعیه ای از مســافران خواســت پیش از عزیمت به فــرودگاه  وضع پرواز 
 خــود را پیگیری کنند.روابــط  عمومــی اداره کل فرودگاه های اســتان اصفهان، براســاس اعالم 
 سازمان هواشناســی به دلیل فعالیت ســامانه بارشی و شرایط نامســاعد جوی حاکم در بیشتر 
 مناطق کشــور، همچنین کاهش دیــد افقی در فــرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی به دلیل 
 مه آلود بودن هوا، از مســافران درخواســت کــرد پیش از مراجعــه به فــرودگاه  از طریق تماس
  با واحد اطالعات پرواز به شــماره تماس هــای ۱۹۹ و ۳۵۲۷۵۲۰۰-۰۳۱ از وضع پرواز خود اطالع

 پیدا کنند.

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خبر داد:

اجرای ۲۰۰ طرح به همت اصفهانی ها در عتبات عالیات

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان 
گفت: نذورات مردمی به صورت داوطلبانه، عاشــقانه و به دور از احجاف و 
اجبار جمع آوری می شود و هیچ اعتبار دولتی یا تشکیالت مربوط به دولت 
و قوای سه گانه، اجازه ورود به این بخش را نداشــته است و ندارد.جعفر 
عسگری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اگر به تاریخچه توسعه و 
بازسازی عتبات عالیات نگاهی بیندازیم، خواهیم دید از زمان مختار ثقفی 
تاکنون فعالیت های ارزشمندی در این بخش انجام شده است، هر چند 
جسارت هایی را نیز نسبت به این بقاع و اماکن متبرکه شاهد بوده ایم.وی با 
اشاره به اینکه برخی برای این که آثار و اماکن مقدس و معنوی را محو کنند 
و جلوی توسعه و تعالی فرهنگ اهل بیت )ع( را بگیرند، گمان می کردند 
با تخریب قبور و حرم مطهر اهل بیت )ع( موفق به اهداف شان می رسند، 
تصریح کرد: از طرفی ارادتمندان ائمه اطهار )ع( از زمان های گذشته با وجود 
جسارت های زیادی که شده بود، اقدام به بازســازی و مرمت این اماکن 
نورانی کردند که در تاریخ ثبت شده است.رییس ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات استان اصفهان گفت: در دوران صفویه و قاجار هم کارهای 
خوبی در این رابطه انجام شــد. حاکمان آن زمان، با نیت ها و اهداف شان 
و مردم با نذورات شان، قدم های بسیار خوبی در این زمینه برداشتند.وی 
تصریح کرد: پس از شکل گرفتن و پیروزی جبهه مقاومت اسالمی در عراق 
و سوریه، سردار دل ها شهید حاج قاسم ســلیمانی که برای زیارت اعتاب 
مقدس از جمله مرقد مطهر حضرت علی )ع( رفتــه بود، گفت »آن زمان 

برای باز کردن درهای حرم شــریف حضرت علی )ع( چند نفر هم زمان در 
حرم را گرفتیم تا بتوانیم آن را باز کنیم و آثار جسارت ها و گلوله های دوران 
صدام هنوز روی در و دیوار حرم و اطراف آن دیده می شد.« عسگری با اشاره 
به اینکه سردار ســلیمانی همان زمان، یعنی حدود ۱۸ سال قبل می گوید 
»به ذهنم خطور کرد که یک ستاد مردمی شــکل بدهیم و در حوزه مرمت 
و بازســازی عتبات مقدس قدمی برداریم«، ادامه داد: پس از این بود که 
به پیشنهاد این شهید بزرگوار و با نظر مثبت رهبر اندیشمند انقالب، ستاد 

توسعه و بازسازی عتبات عالیات پایه ریزی شد و شکل گرفت.
وی تاکید کرد: در این ســال ها نزدیک به ۲۰۰ طرح به همت و به دســت 
هنرمندان و نیروهای متخصص، به ویژه هنرمندان و تاثیرگذاران در استان 
اصفهان برنامه ریزی و انجام شده است از جمله این ابرپروژه ها صحن بزرگ 
حضرت زهرا )س( در نجف، یا صحن حضرت زینب )س( در کربال، توسعه 
بین الحرمین، ساخت هنرمندانه ضریح و درهای حرم هاست. هنرمندان 
اصفهانی در طول سالیان گذشته ۴۰ در برای حرمین شریفین ساخته اند.

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان گفت: طرح 
دیگری در شهر کاظمین عراق در حال اجراست که موضوع توسعه آن مطرح 
است و شهر اصفهان هم در این زمینه نقش دارد. توسعه و بازسازی اعتاب 
مقدس، آن هم در شرایط خاص اقتصادی کنونی به ویژه پس از شیوع کرونا 
با قوت و قدرت دنبال شد؛ اما در این بین عده ای شبهاتی را مطرح می کنند 
که بدخواهان و دشمنان به آن دامن می زنند که چرا در این شرایط، در عراق 

و برای این اماکن هزینه می کنیم.وی با تاکید بر اینکه هیچ زمانی به شکل 
مستقیم پولی از ایران وارد عراق و اعتاب مقدس نمی شود، اضافه کرد: ما 
با این اقدام شغل هایی در داخل استان و کشور خود برای هنرمندان ایجاد 
می کنیم و کارها را به آن ها می ســپاریم. در حقیقت با تولیدات و امکانات 
خودمان کارها را پیش می بریم.عســگری با بیان اینکــه دو هزار نیروی 
تخصصی در بانک اطالعاتی ستاد توســعه عتبات عالیات موجود است، 
اظهار کرد: این افراد به شکل نوبتی به عراق می روند، هم زیارت می کنند و از 
فیض همجواری با عتبات بهره می برند و هم کارهای محول شده را انجام 
می دهند.وی افزود: در خصوص بافت قالی، حق الزحمه ای به قالی بافان 
پرداخت می کنیم. نزدیک به ۳۵۰ تــا ۴۰۰ نفر بانوی قالی باف در این رابطه 
مشغول کار هستند. هدف نخست ایجاد اشتغال و کمک به معیشت خانوار 
است. هدف دوم تولید آثار است و در مرحله نهایی از سود فروش فرش ها 
که اعداد قابل توجهی هم نیست برای توسعه عتبات مقدس عراق استفاده 
می شود.رییس ستاد توسعه و بازســازی عتبات عالیات استان اصفهان 
گفت: نذورات مردمی به صورت داوطلبانه، عاشقانه و به دور از احجاف و اجبار 
در این حوزه جمع آوری می شود و هیچ اعتبار دولتی یا تشکیالت مربوط به 
دولت و قوای سه گانه، اجازه ورود به این بخش را نداشته است و ندارد.وی 
در رابطه با فعالیت کارکنان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات توضیح 
داد: مجموع نیروهایی که در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کار می 
کنند، جمعی از دلدادگان اهل بیت )ع( و پیشکســوتان نهادهای مختلف 
عاشق اهل بیت )ع( هستند که هیچ چشمداشتی به مسائل مالی ندارند. 
این افراد به شــکل پاره وقت یا روزانه در ســتاد حاضر می شوند. ما در این 
ساختار مردمی، افراد نیکوکار و ارادتمندان را دعوت می کنیم تا پای این کار و 
اقدام معنوی و خداپسندانه حاضر شوند.عسگری با اشاره به اینکه طی دو 
سه سال گذشته با وجود مشکالت اقتصادی مشارکت باالیی از سوی اقشار 
محروم و آسیب پذیر جامعه را شاهد بودیم، اظهار کرد: مردم شریف با اعتقاد 
کامل، راسخ و نیات ارزشــمندی که دارند، کمک هایشان را ارائه می کنند. 
این کمک ها با ایجاد اشتغال همراه است و از منافع همین امور است که در 

توسعه و بازسازی اعتاب مقدس استفاده می شود.

سرمایه گذاری های ماندگار در اعتاب مقدس عراق
وی افزود: سرمایه گذاری هایی که در اماکن مقدس کشور عراق می شود، 
ماندگار اســت. در حرم حضرت علی )ع( آثار تاریخی از حدود ۴۰۰ ســال 
قبل دیده می شود. به عنوان نمونه اشعار فارسی حک شده در ایوان طالی 
حرم، ماندگار است. بنابراین مردم ما بر اساس اعتقاد خود داوطلبانه کمک 
می کنند و تعظیم شــعائر دارند.رییس ستاد توســعه و بازسازی عتبات 
عالیات استان اصفهان گفت: زمانی که اصحاب کهف دوباره پس از چندین 
سال به دنیا آمدند، پس از مدتی دوباره باز از دنیا رفتند، برخی گفتند این افراد 
را عادی خاکسپاری کنیم و برخی دیگر گفتند مقبره ای برای آن ها بسازیم تا 
با دیدن این مکان مردم به یاد قیامت بیفتند. امروز هم دشمنان به دنبال این 
هستند که آثاری که باعث هدایت است را از بین ببرند. ما شیعیان که پس از 
هزاران سال آرزوی توسعه و بازسازی این اماکن برای آسایش و رفاه زائران 

را داشتیم و نقش مهمی در این رابطه داریم.

با مسئولان جامعه

مدیر منابع انســانی و امــور اداری اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: اعضای هیئت ممیزه 
تعیین شــده اســت تا رتبه نهایی معلمان اصفهانی را 
مشــخص کرده و پس از تایید رتبه های واقعی احکام 
مربوطه صادر شــوند.مهران اسدی در خصوص فرآیند 
رتبه بندی در اســتان اصفهان، اظهار کرد: رتبه بندی به 
مراحل پایانی خود نزدیک شده و تا کنون چندین مرحله 
را در سامانه ای که به همین منظور طراحی شده پشت سر 
گذاشته است.وی  افزود: اکنون به مرحله ای رسیده ایم 
که باید هیئت های ممیزه نظر نهایی بدهند. درصورتی که 
در این مرحله رتبه فرد تایید شود فرد می تواند نتیجه آن 

را در سامانه my.medu.ir مشاهده کرده و آن را تایید 
کند. درصورتی که رتبه مورد تایید فرد نباشد ۱۰ روز فرصت 
دارد در همان بخش اعتراض خود را ثبت کند.اســدی 
ادامه داد: رســیدگی به اعتراضات پروسه ای زمان بر و 
طوالنی خواهد بــود و بایــد در کارگروه های تخصصی 
انجام شود. معلمان تازه اســتخدام که تاکنون مدارک 
خود را در ســامانه rtb.medu.ir بارگــذاری نکرده اند 
نیز از روز قبل امکان برگزاری مدارک برایشــان فراهم 
شده اســت.وی تاکید کرد: کارتابل هیئت های ممیزه 
تست های خود را انجام داده و به زودی در اختیار آن ها 
قرار می گیرد تا بررســی ها را انجــام داده و رتبه نهایی 
فرد را مشــخص کنند.مدیر منابع انسانی و امور اداری 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: 
تعداد اعضای هیئت ممیزه فرد است و هرکدام از اعضا 

به صورت جداگانــه نظر خود را در مــورد رتبه فرد اعالم 
می کنند و اگر نصف به عالوه یک نفر از اعضا رتبه فرد را 
تایید کنند سیستم اطالعات را به صورت خودکار به مرحله 
بعد ارسال می کند. وی در ادامه گفت: رتبه یک و دو پس 
از تایید توسط هیئت ممیزه در سامانه »مای« پروفایل 
فرد، اطالع رسانی شده و به برای صدور حکم به صورت 
خودکار به سیستم پرسنلی ابالغ می شود، اما اگر رتبه فرد 
باالتر از دو باشد پس از تایید هیئت ممیزه منطقه این 
رتبه به استان ارجاع داده می شود.اسدی افزود: هیئت 
ممیزه استانی رتبه های سه به باال را بررسی می کنند. اگر 
رتبه فرد سه باشد پس از تایید هیئت ممیزه استانی این 
رتبه به فرد ابالغ شده و در سامانه پروفایل می نشیند؛ اما 
رتبه های چهار و پنج بــرای تایید نهایی به هیئت ممیزه 

کشوری ارسال می شود.

مدیر منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

صدور احکام رتبه بندی معلمان به زودی آغاز می شود

کارگاه آموزشی 
 »آداب گفت وگو« 

در اصفهان
کارگاه  آموزشــی »آداب گفــت و 
گو«، در مجموعه تاالر شهید آوینی 
دانشگاه اصفهان با تدریس سوده 
امیرخانی، مدرس دانشگاه برگزار 

شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان:
طرح امنیت و پیشگیری از  وقوع جرم در اصفهان تشدید می شود

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان  از تشــدید طرح ذوالفقار با هدف ایجاد امنیت برای 
شهروندان و پیشــگیری از وقوع جرائم و گســترش کانون های جرم در این استان خبرداد.سردار 
محمدرضا هاشــمی فر در گفــت وگو با 
ایرنا افزود: یکــی از وظایف مهم نیروی 
انتظامی، ایجاد امنیت در تمام محالت 
و ناامن کردن محیط بــرای مجرمان و 
قانون شکنان اســت که اجرای اینگونه 
طرح هــا بــه تحقــق این مهــم کمک 
می کند.جانشــین فرمانــده انتظامی 
استان اصفهان بااشاره به اجرای بیش 
۲۰ طــرح ذوالفقار در شهرســتان های 
مختلف اصفهان گفــت: مقادیر زیادی 
مواد مخدر،اسلحه جنگی و شکاری، اموال مسروقه وآالت جرم کشف شده است.وی همچنین به 
شناسایی ودستگیری تعداد زیادی از سارقان ســابقه دار و تحت تعقیب و همچنین باندهای تهیه 
وتوزیع مواد مخدردر محالت شهرستان های مختلف استان در راستای اجرای این طرح ها اشاره کرد.

سردار هاشمی فر افزود: در این طرح تعداد زیادی از معتادان متجاهر و پرخطر جمع آوری و برای 
درمان به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ها تحویل داده شدند.وی با بیان اینکه داشتن شهری امن و 
عاری از جرم برازنده مردم خوب این استان است، خاطر نشان کرد: اجرای طرح های امنیت محله 
محور با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت و رضایت در بین 
مردم با جدیت از سوی پلیس در محالت مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت و شهروندان نیز 
می توانند با ارائه هرگونه اخبار و اطالعات خود پیرامون موارد مشکوک و مجرمانه از طریق تماس با 

مرکز فوریت های ۱۱۰، پلیس را در این امر مهم یاری دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان:
ثبت نام اعتکاف بزرگ دانش آموزی استان اصفهان آغاز شد

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان عالقه مند 
تا نهم بهمن ماه سال جاری می توانند به صورت فردی و گروهی ثبت نام کرده و با حداقل هزینه در 
برنامه معنوی اعتکاف بزرگ دانش آموزی استان اصفهان شرکت کنند.مهدی نم نبات در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصمیم های قابل اجرا در سطح استان اصفهان درباره برنامه ریزی مراسم 
اعتکاف، اظهار کرد: نقش تشکل های دانش آموزی در اجرای این مراسم معنوی قابل  توجه است 
و می تواند سبب تقویت کمی و کیفی شود.وی با بیان اینکه ثبت  نام مراسم اعتکاف دانش آموزی 
از امروز در استان اصفهان آغاز شده است، افزود: طراحی برنامه های اعتکاف دانش آموزی باید با 
رویکرد بصیرتی باشد و برنامه ریزی شود تا بتوان از ظرفیت ماه رجب نهایت استفاده را کرد.معاون 
پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان درباره آغاز ثبت  نام اعتکاف بزرگ 
دانش آموزی استان، گفت: دانش آموزان عالقه مند تا نهم بهمن ماه سال جاری)امروز( می توانند 
با ورود به ســایت GOFTEMANRAZM.IR به صورت فردی و گروهی ثبت نام کرده و با حداقل 
هزینه در این برنامه  معنوی شرکت کنند.وی با اشاره به اینکه امسال مراسم اعتکاف دانش آموزان در 
۶۰ مسجد استان اصفهان و ۱۲ مسجد شهر اصفهان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: برنامه اعتکاف 
بزرگ دانش آموزی ویژه پسران دوره های متوســطه اول و دوم از چهاردهم تا هفدهم بهمن ماه با 
نقش آفرینی تشکل های دانش آموزی در مسجد ســید اصفهان برگزار خواهد شد و دانش آموزان 
می توانند با شرکت در آن، ضمن بهره مندی از برنامه های مذهبی، فرهنگی و علمی در نظر گرفته شده 

زمینه ارتباط بیشتر خود با خالق را فراهم سازند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

یک پنجم نوجوانان اصفهانی 
دچار اضافه  وزن هستند

رییس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
اینکه در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۵۳ درصد از افراد 
بزرگ سالی که تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان بودند به نوعی درگیر چاقی و 
اضافه وزن بودند، گفت: ایــن آمار در نوجوانان 
۱۹.۸ درصد یعنی معادل یک پنجم نوجوانان 
اصفهانی بود.مرجان منوچهــری در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به ســیزدهمین بسیج ملی 
آموزش همگانی تغذیه با شــعار »حال خوب 
با وزن مناســب« از ۲۴ دی ماه تا ۷ بهمن ماه، 
اظهار کرد: چاقی و اضافه وزن یک اختالل چند 
وجهی است و از جنبه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی می تواند بر سالمت افراد 
و جامعه تاثیرگذار باشــد، درعین حال که هم 
سالمت جسمی و هم سالمت روحی و روانی را 
تحت تاثیر قرار می دهد.وی با بیان اینکه معموال 
وقتی افراد دچار چاقی و اضافه وزن می شوند 
به راحتی نمی توانند به حالت طبیعی برگردند، 
گفت: چاقی هزینه های گزافی بــه خانواده و 
جامعه تحمیل می کند. فردی که چاق اســت 
نشاط فردی و اجتماعی ندارد،همین موضوع 
باعث می شود بیشــتر در معرض آسیب قرار 
گیرد و فعالیت های او تحت تاثیر قرار می گیرد.

رییس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه 
انسان سالم یکی از شــاخص های دستیابی 
به توســعه پایدار اســت، افزود: بــرای حفظ 
ســالمت جامعه باید مداخالتی صورت گیرد، 
چراکه عادات غذایی نامناســب و کم تحرکی و 
بی تحرکی به سالمت انسان ها آسیب رسانده 
و باعث شــیوع چاقی و اضافه وزن می شــود. 
طی دو سه سال گذشته شیوع ویروس کرونا 
محدودیت هایی ایجاد کرد و در حال حاضر نیز 
آلودگی هوا باعث کم شــدن فعالیت بدنی در 
افراد جامعه می شود.وی، چاقی و اضافه وزن 
را یکی از عوامل ابتال به بیماری های غیر واگیر 
عنوان کرد و گفت: اضافــه وزن و چاقی در همه 
دنیا مورد توجه قرار گرفته و کشورها متعهد به 

انجام اقداماتی شده اند.

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: اگر مسئوالن انتظامی درخواســت واگذاری زمینی به مساحت دو هزار متر در محله حصه را 
دارند، به دلیل این است که جغرافیای جرم، جمعیت و شرایط آینده منطقه را مدنظر قرار داده اند و این موضوع نه تنها بلندپروازانه نیست، بلکه دوراندیشانه است.

سرهنگ عزیزا... سپهوند در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره واگذاری زمین برای ساخت کالنتری حصه، اظهار کرد: مساحت مورد نیاز برای ساخت کالنتری به 
شرایط هر منطقه از جمله جمعیت، جغرافیای جرم و بزرگی و کوچکی آن منطقه بســتگی دارد و بنابر این برای هر منطقه مساحت الزم جهت ساخت و احداث 
کالنتری در نظر گرفته می شود.وی افزود: اگر مسئوالن انتظامی درخواست واگذاری زمینی به مساحت دو هزار متر در منطقه حصه را دارند، به دلیل این است که 
جغرافیای جرم، جمعیت و شرایط آینده منطقه را مدنظر قرار داده اند و این موضوع نه تنها بلندپروازانه نیست، بلکه دوراندیشانه است.رییس پلیس پیشگیری 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه ساخت کالنتری باید طبق ساختار و بر اســاس ضوابط و استانداردهای الزم باشد، تصریح کرد: پلیس به دنبال 
ارائه خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم این منطقه است، بر این اساس ۵۰۰ متر زمین در نظر گرفته شده از سوی شهرداری، نمی تواند کاربری الزم را برای پلیس 

داشته باشد و با این اوصاف پلیس قادر به دگرگون کردن شرایط موجود و خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم منطقه نخواهد بود.

پاسخ رییس پلیس پیشگیری اصفهان درباره کالنتری حصه:
نگاهی دوراندیشانه به آینده داریم



مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان به نتایج اخیر این تیم در لیگ برتر و همچنین جذب کاوه رضایی واکنش نشان داد.محمد اسفندیارپور درباره نتایج اخیر تیم 
فوتبال گل گهر سیرجان اظهار داشت: وقتی هر چقدر جلوتر می روید، انتظارها بیشتر می شود، ما هم از این قاعده مسنثنی نیستیم؛ اما اگر مقایسه ای به نسبت 
هزینه و تیمی که بسته ایم با دیگر تیم ها داشته باشیم، نتایج گل گهر مطلوب بوده است. ما می توانیم رشد کنیم و شرایط بهتری هم داشته باشیم. شرایط  گل گهر 
بد نیست و به نسبت سایر تیم ها امتیازهای خوبی جمع کرد ایم. تا پایان فصل راه زیادی باقی مانده است و باید ببینیم نتیجه اصلی چه خواهد شد. در 13 بازی 
باقی مانده تا پایان فصل، خیلی از تیم ها باال و پایین می شوند و امیدوارم با قدرت کار را پیش ببریم و نتیجه مطلوب را کسب کنیم.وی در خصوص اینکه آیا از ابتدای 
فصل انتظار قهرمانی از امیر قلعه نویی را داشتند یا نه، تصریح کرد: آیا مربی مثل قلعه نویی به قهرمانی فکر نمی کند؟ به طور حتم طبق ساختاری که باشگاه دارد، 
حداقل به سهمیه آسیا فکر کرده اند. یک زمانی سرمربی دارید که طبق سیاست های باشگاه سعی می کند میانه جدول را حفظ کرده یا در بحث بازیکن سازی و 
آینده نگری فعالیت کند. فوتبال است و نمی توان چیزی را پیش بینی کرد.مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان در پاسخ به این سوال که آیا جذب کاوه رضایی در 

برنامه گل گهر حضور دارد یا نه، گفت: ظرفیت تیم تکمیل است و تا این لحظه برنامه ای برای جذب رضایی نداریم.

واکنشمدیرعاملگلگهربهنتایجاخیر»قلعهنویی«
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»کیروش«تهدیدکرد؛ازحقمنمیگذرم
سرمربی سابق تیم ملی کشورمان گفت: از حقم نمی گذرم و به فیفا شکایت کردم.پرونده کارلوس کی 
روش، سرمربی سابق تیم ملی کشورمان با فدراسیون فوتبال مصر همچنان باز است و مرد پرتغالی 
مدعی است که مطالباتش به صورت کامل پرداخت نشده است.کی روش در جدیدترین مصاحبه با 
سایت »کوره« مصر گفت: تمام مدارک خود را به وکیلم ارسال کردم تا این قضیه را از فیفا پیگیری کند. 
همچنان من نتوانستم مطالبات گذشته خودم را بگیرم و فدراسیون مصر هم جواب تماس های من را 
نمی دهد.وی افزود: من از حقم نمی گذرم و با کمک فیفا مطالبات خودم را از مصری ها خواهم گرفت. 
این رفتار آنها به دور شأن حرفه ای گری اســت و با این اقدامات وجه فوتبال مصر را خراب می کنند.

کارلوس کی روش قبل از هدایت تیم ملی کشــورمان در ابتدای جام جهانی 2022 برای مدت 7 ماه 
هدایت تیم ملی مصر را برعهده داشت و موفق شد فراعنه را نایب قهرمان آفریقا کند.

 

واکنشهابهگلتماشایی؛مثل»مسی«!
ناتان آکه، مدافع منچسترسیتی ناجی تیمش برابر آرسنال شد و گلی تماشایی را به ثمر رساند.

منچسترسیتی جمعه شب در دور چهارم از رقابت های جام حذفی انگلیس به مصاف آرسنال رفت و 
موفق شد با نتیجه 0-1 برابر این تیم به پیروزی برسد. تک گل سیتیزن ها در این بازی توسط آکه به ثمر 
رسید و این بازیکن موفق شد نقش مهمی در صعود تیمش به مرحله بعدی این مسابقات ایفا کند. 
او گلی تماشایی را وارد دروازه آرسنال کرد که تحسین بسیاری را برای او به همراه داشت. او در حالی 
توانست این گل را به ثمر برساند که شوت جولین آلوارز لحظاتی قبل به تیرک دروازه برخورد کرده بود 
و جک گریلیش پاس خوبی را برای او روی ارسال کرد تا او هم توپ را به گوشه دورتر دروازه بفرستد و 
این کار را با پای غیر تخصصی اش انجام داد. یکی از کاربران توئیتر با اشاره به این گل نوشت:» آکه باید 
در زندگی قبلی اش مهاجم بوده باشد. عجب ضربه پایانی زیبایی! این شوت او مانند ضربات پایانی 
مسی و به انعطاف شوت های دیوید بکام بود.«کاربر دیگری با انتشار ویدئویی از این گل اظهار داشت:» 

این ضربه پایانی از آکه... واقعا باورنکردنی است.«
 

»مسی«بهترینبازیکنسال2022شد
قهرمانی مسی با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر و رسیدن این بازیکن به رویای دیرینه اش 
باعث شد که او تمامی افتخارات ممکن را در طول دوران فوتبالش به دست آورده باشد.مسی، نقش مهمی 
در قهرمانی تیم لیونل اسکالونی ایفا کرد و بسیاری معتقد هستند که اگر این بازیکن در ترکیب آرژانتین 
حضور نداشت، آنها موفق نمی شدند این افتخار را پس از چندین سال بار دیگر به دست آورند. مسی در 
سال 2022 در سطح باشــگاهی هم عملکرد قابل قبولی ارائه کرد و پس از گذراندن یک فصل نه چندان 
خوب به همراه پاری سن ژرمن در اولین سال حضورش در این تیم، حاال بیش از پیش با شرایط سازگار 
شده و آنها امیدوار هستند که درخشــش او بتواند در این تیم همه ادامه داشته باشد و پی اس جی را به 

رویای قهرمانی در لیگ قهرمانان برساند.

اعتراف»کلوپ«درباره»محمدصالح«
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، تایید کرد که محمد صالح نسبت به چند فصل گذشته با افت قابل 
توجهی روبه رو شده است.صالح این فصل نتوانسته درخشــش چند فصل گذشته را در ترکیب 
این تیم تکرار کند و تا به اینجا 17 گل در تمامی رقابت ها برای لیورپول به ثمر رسانده که در این بین 
تنها هفت گل در لیگ برتر بوده است. کلوپ در پاسخ به سوالی درباره افت این بازیکن مصری به 
خبرنگاران گفت:» بله، البته که او افت کرده است. خط حمله مانند ماشین سه نفره ای است که به 
خوبی تمرین کرده، همه چیز درباره کاری که ما می کردیم واضح بود. بازی هجومی نیازمند تالش 

و اطالعات بسیار است و این اطالعات همیشه واضح و در دسترس نیست.«

محمدرضا ساکت: 

بارسلونا الگوی سپاهان است
محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان 
در گفــت و گویــی بــا برنــا از دوران مدیریــت خود، 
استراتژی ها، چالش ها و تصمیماتش سخن گفت که 

در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید:
 براساس معیارهایی مشــخص و ارزیابی های همه جانبه و جست و 
جوهایی فراگیر، پس از بررسی چندین مربی به مورایس رسیدیم و در 
نهایت با توجه به سابقه، توانمندی و تجربه بزرگ شان به مجموعه سپاهان 
اضافه شد. این روزها هم روندی سازنده، حرکتی رو به جلو و تاثیرگذاری 
شــگرف در بخش های مختلف را شاهد هســتیم. نکته مهم هم پیوند 
آکادمی و تیم اول باشــگاه اســت که با برنامه تر و هدفمندتر شده. این 

همان دورنمای کاربردی مدنظر باشگاه بود.
 انتخاب محرم نویدکیا به دلیل بزرگی او در شهر اصفهان اصال انتخاب 
اشتباهی نبود زیرا موارد مشابهی را در بسیاری از باشگاه های دنیا شاهد 
بوده ایم. نویدکیا چهره ای دنیا دیده است که ظرفیت های زیادی داشت. 
نتایج ایشان نشان داد مسیر، مسیر درستی بود. دورنمای ما همکاری 3 
ساله بود؛ اما خود ایشان شخصا اعالم کردند ممکن است امسال دیگر به 

تیم کمکی نکنم.
 اعتقــاد دارم آن چــه می بینم تشــابه ۶ یــا 7 باشــگاه در ورزش و 
سرمایه گذاری در آن اســت. بی ثباتی در باشگاه هاست که آن ها را دارای 
معضالت اقتصادی، مدیریتی و حقوقی کرده اســت. آن چه به سپاهان 
کمک کرده استراتژی تدوین شده از اواســط دهه ۸0 است. راهبردها و 
مسیر عملیاتی کار تعریف شده و بر آن اساس حرکت می کنیم. تغییرات 
متعدد در باشگاه ها به آن ها آســیب می زند و اگر می بینیم باشگاه ها با 

مشکالت مواجه می شوند مشکل شان بی ثباتی است. 
 شکایت هایی که از ما شــده درباره پول نبوده. درست قرارداد بستن، 
منطقی هزینه کردن، ثبات مدیران، واگذار نکردن وظیفه به دیگران و عدم 
اتهام به مدیران قبلی باعث این مسئله شده است. وقتی قرار شد مدیر 
شوم ظرفیت کامل باشگاه را می دانســتم و موظف شدم مسیر را ادامه 
دهم. سپاهان نه تنها شکایتی نداشته که همین حاال پرونده ای در فیفا 

داریم که مطالبه 370 هزار دالری ما از یک بازیکن سابق است.
 مدیران بزرگی داریم که هیچ کدام رقیب نیستند و استاد من هستند. 
خودم را برادر کوچک تلقی می کنم. عزیزانی بوده اند که بار سنگین را به 
روی دوش می کشــیدند. باید بگوییم قوی ترین ها و همه از ما قوی تر 
بودند. آقای فتــح ا...زاده، عابدینــی، آجورلو، رویانیــان و خیلی ها که 

اسامی شان را در ذهن داریم. همه آن ها را بزرگ تر و تواناتر می دانم.
   وقتی مهدی رحمتی را جذب کردیم حس خوبی داشت. او بازیکنی 

اخالق مدار اســت. هادی عقیلی، جالل حســینی و حتــی بازیکنان 
شایسته خود سپاهان هم اتفاق خوبی بود. 

 برد مقابل االتحاد دلچســب ترین برد سپاهان در این سال ها برای 
من بوده اســت. خارج از ایران را اســم می برم. حتما برد مقابل تیمی 
داخلی هم بوده اما به احترام هواداران اسمی از آن بازی ها نمی آوردم 
ولی شادی همه ما سپاهانی ها برد مقابل االتحاد در وزشگاه یک طبقه 
نقش جهان، برد مقابل االتحاد شکست ناپذیر در 37 بازی بود که 1-3 

بردیم.
 در ۵ جــام جهانی حضور داشــتیم. تــالش می کنم در هر ســفر 
بین المللی با رویکرد الگوبرداری و بهره برداری، به بســیاری از مسائل 
دقت  کنم. دهه ۸0 با اینترمیالن پیمان امضا کردیم و با موراتی جلسه 

داشتیم. 
فضایی ایجاد شد که هر چه می خواســتم، برداشت کنم. بارسلونا یک 
الگو برای ماست و در آسیای شرقی هم اوراواردز را به عنوان یک الگو 
قرار دادیم. مشــاورانی هم در بخش های مختلف داریم. درباره وجود 
کاله کاسکت برای فروش در باشگاه ها هم باید بگویم بررسی کردیم که 

میزان حضور هواداران مان در ورزشگاه با چه وسیله ای است. مشخص 
شــد بیش از ۶۵ درصد از هواداران  ما از موتورســیکلت ها اســتفاده 

می کنند و 3۵ درصد از دیگر راه ها.
 ما هم اسپانســر داریم و هم ظرفیت های متعــدد. اصال چرا کاله 
کاسکت را انتخاب کردیم؟ در قالب مسئولیت های اجتماعی با برخی 
مراکز همکاری داریم. مثل پلیس راهور، مرکز بهزیستی، مراکز اصالح 
و تربیت و زندان های اصفهان. ما مربی  به این زندان ها می فرستیم. در 
قالب یکی از تفاهم نامه های مان با راهور پیشنهاد کاله کاسکت مطرح 
شــد. گفتند از این عالقه مندی به رنگ زرد و لوگوی سپاهان استفاده 
کنید. ما هم بر اساس پژوهش های مان به کاله کاسکت رسیدیم. در 
برخی رویدادها که می خواهیم بــه هواداران جایــزه بدهیم هم کاله 
کاســکت هدیه می دهیم. موفق ترین محصوالت مــان؟ محصوالت 
زیادی داریم. آب معدنی داریم، محصوالت بهداشتی و فانتزی داریم. 
البسه، فروش و واگذاری برند، خدمات ورزشــی به برخی کشورها را 
داریم. مثل یــک پیمانکار عمــل می کنیم و این یکــی از درآمدهای 

ماست. حتی در حمل و نقل هوایی هم درآمدزایی داریم.

خبر روز

ستارهایرانیدرلیستفروش!
ســردار آزمون، دورانی نســبتا بد را در بای آرنا ســپری کرده و ممکن اســت در روزهای پایانی 
نقل وانتقاالت زمســتانی بــه تیم دیگری فروخته شــود.یک ســال از حضور ســردار آزمون در 
بایرلورکوزن می گذرد؛ اما این مهاجم ایرانی طی این مدت نتوانســته انتظــارات را برآورده کند.

سردار آزمون 2۸ ساله در ژانویه 2022 با انتقالی 2.۵ میلیون یورویی از زنیت روسیه به بایرلورکوزن 
پیوست؛ اما با توجه به حضور پاتریک شیک در خط حمله شیرها، این ملی پوش ایرانی نتوانسته 
جایگاه ثابتــی در ترکیب تیمش به دســت آورد. به گــزارش کیکر، بایرلورکــوزن آماده دریافت 
پیشنهادهایی مناسب برای فروش سردار آزمون است و از جدایی این بازیکن استقبال می کند.

آزمون در ترکیب لورکوزن بیشــتر به عنوان هافبک تهاجمی به کار گرفته می شد و حاال با بازگشت 
فلوریان ویرتس و حضور مهاجــم جوان دیگری به نام آدام لوژک، عرصه بر او تنگ تر می شــود. 
سردار آزمون در فصل 23-2022 در مجموع 12 بازی اش برای لورکوزن، فقط 34۵ دقیقه در زمین 
حاضر بوده و 2 پاس گل داده است. او در تمام 23 باری که برای شیرها به میدان رفته، فقط یک 
گل زده اســت و این آمار پایین تر از حد انتظار باعث شــده مدیران بایرلورکوزن به فروشش فکر 
کنند.از ترکیه، شایعاتی در خصوص عالقه باشگاه گاالتاسارای به سردار آزمون به گوش می رسد؛ 
اما این تیم مهاجمانی نامدار چون مائورو ایکاردی، دریس مرتنز، هریس صفروویچ و بافه تیمبی 

گومیس را در ترکیب خود دارد.
 

ستارهایرانیبهدربخروجنزدیکشد
علی قلی زاده، وینگر ایرانی باشــگاه شــارلروا بار دیگر از لیســت این تیم خط خورد.تیم فوتبال 
شارلروا در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ بلژیک به مصاف تیم یونین می رود. لیست 20 نفره 
شارلروا در حالی برای این مسابقه اعالم شــد که نام علی قلی زاده وینگر ایرانی بار دیگر از جمع 
بازیکنان این تیم خط خورد.قلی زاده در بازی هفته گذشــته برابر کالب بروژ از لیســت »فلیس 
مازو« سرمربی شــارلروا خط خورد و این اتفاق برای دومین هفته متوالی تکرار شده است.وب 
سایت lesoir بلژیک در همین ارتباط مدعی شد فکر و ذهن علی قلی زاده جای دیگری است و 
 dhnet این بازیکن ایرانی به درب خروجی باشگاه نزدیک و نزدیک تر می شود.همچنین نشریه
هم خبر داد قلی زاده بیش از هر زمان دیگری به جدایی از شــارلروا و انتقــال به یک تیم جدید 

نزدیک شده است.
 

تمجیدسرمربیاسپورتینگلیسبوناز»طارمی«
سرمربی تیم فوتبال اسپورتینگ لیسبون از مهدی طارمی و دو بازیکن دیگر پورتو به عنوان ستون 
فقرات این تیم یاد کرد.تیم فوتبال پورتو روز گذشــته در فینال رقابت هــای لیگ کاپ پرتغال به 
مصاف رقیب و دشمن دیرینه خود یعنی اسپورتینگ لیســبون می رود. این مسابقه برای هر دو 
تیم هم برای کسب جام و هم از نظر اعتبار مهم است چرا که رویارویی دو نماینده لیسبون و پورتو 

محسوب می شود.
هرچند »روبن آموریم« سرمربی تیم اســپورتینگ این فصل در رقابت های لیگ پرتغال ناکامی 
بزرگی را تجربه کرده و در حال حاضر بعد از بنفیکا، براگا و پورتو در رده چهارم قرار دارد؛ اما امیدوار 

است با کسب این جام، آن ناکامی را تا حدودی به فراموشی بسپارد.
این مربی پرتغالی در نشست خبری پیش از بازی به تشریح شرایط تیم خود و پورتو پرداخت. او 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه خطرناک ترین بازیکن پورتو چه کسی است؟ پای مهاجم ایرانی 
حریف را به میان کشــید و گفت: طارمی گل های زیادی می زند و بازی اوتاویو روح دارد. پپه هم 
هست که به پورتو یک بازی کامال متفاوت می دهد.وی افزود: پورتو به خاطر یکپارچگی و تهاجمی 
بودنش ارزش زیادی دارد. این ســه بازیکن همراه با اوریبه، با سال های متمادی بازی کنار هم 

تیمی را تشکیل می دهند که به آن ثبات می دهد. این ستون فقرات پورتو است.

مستطیل سبز

درنقلوانتقاالتسپاهان،
منتظرستارههاباشید!

به گزارش »ورزش سه« تیم فوتبال سپاهان 
به عنــوان یکــی از مدعیان جــدی عنوان 
قهرمانی لیگ بیســت ودوم، تــا این لحظه 
در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی فوتبال 
ایران دســت به خرید و جذب بازیکنی نزده 
اســت. البته که این اتفاق بــه معنای عدم 
حضور این تیم در بازار نقل و انتقاالت نیست 
و بدون تردید طــی روزهای آتی، اســکواد 
باشــگاه ســپاهان با تقویت همراه خواهد 
شد.سپاهانی ها در پنجره زمستانی با خروج 
قرضی محمدرضا حســینی بــه عنوان یکی 
از شــاخص ترین بازیکنان خــود موافقت 
کردند تا یکــی از انتقال های بزرگ نیم فصل 
رقم بخورد.مدیــران ســپاهان همچنین با 
صدور رضایت نامه محمد نژادمهدی و رشید 
مظاهری با جدایی این بازیکنان نیز موافقت 
کردند تا فوالد و پیکان در ادامه فصل از حضور 
این بازیکنان منتفع شوند.رناتو داسیلویرا و 
محمدرضا مهدی زاده نیز بــه صورت قطعی 
از جمع شــاگردان مورایس خارج شدند تا 
لیست تیم سپاهان عمال از مدافع میانی سوم 
خالی شود. موضوعی که پیام آشکاری دارد 
و آن، جذب قریب الوقوع یک مدافع مرکزی 
توســط مدیران این باشــگاه طی روزهای 
آتی است.ســپاهانی ها طی برقراری ارتباط 
با ســیاوش یزدانی، پروســه جذب مدافع 
استقالل را پیش می برند و با توجه به عالقه 
سرمربی پرتغالی این تیم به مدافع بلندقامت 
استقالل، به احتمال زیاد این بازیکن به زودی 
همبازی محمد دانشــگر، دوست صمیمی 
خود، خواهد شد.اما بخش دیگری از تمرکز 
باشگاه سپاهان در این پنجره نقل و انتقاالتی 
معطوف به جــذب کاوه رضایی، مهاجم این 
فصل تراکتور است که اخبار زیادی از بازگشت 
او به استقالل حکایت دارد ولی در صورتی که 
مدیران اســتقالل بخواهند تنها جای خالی 
ایجاد شده به واسطه خروج سیاوش یزدانی 
از لیست شان را با بازیکنی به جز کاوه رضایی 
پر کنند، باید منتظر حضور این ستاره در جمع 

طالیی پوشان دیار زاینده رود باشیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

برنامهرحمتی:هرهفته
معرفییکجوان!

ســرمربی آلومینیوم برای چهارمین بازی 
پیاپی از بازیکنان رده های پایه این باشگاه 
استفاده کرد. پیروزی آلومینیوم اراک مقابل 
صنعت نفت در شــرایطی به دست آمد که 
ســید مهدی رحمتی تصمیم گرفت در کنار 
بهره منــدی از بازیکنان با تجربــه، جوانان 
تیمش را هم محک بزند و نفراتی که در نقل 
و انتقــاالت از تیم های پایه به بزرگســاالن 
اضافه کرد را در این مسابقه به زمین بفرستد.

خرید زمســتانی تیم فوتبال گل گهــر خیلی زود با 
تصمیم امیــر قلعه نویــی، اولین تجربه خــود را با 

پیراهن تیم جدیدش پشت سر گذاشت.
محمدرضا حســینی اگرچه در ابتدای فصل مانند 
سه فصل گذشته یکی از بازیکنان ثابت تیم فوتبال 
ســپاهان بود، اما هر چه به پایان نیم فصل نزدیک 
شدیم، او هم جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست 
داد و حتی در بازی های آخر فرصت بازی به دست 
نیاورد تا سرانجام تصمیم دشواری بگیرد و پس از 
ســال ها حضور در اصفهان که بارها به این شهر ابراز 

عالقه کرده، به سیرجان برود.
محمدرضا حسینی که پیش  تر دو سال خوب را در 
لیگ های هفدهم و نوزدهم با امیر قلعه نویی در ذوب 
آهن و سپس سپاهان سپری کرده بود، به پیشنهاد 

این مربی برای پیوستن به گل گهر پاسخ مثبت داد 
تا چالش جدیدی را در 33 سالگی پذیرفته باشد.

حســینی مقابل مس رفســنجان در دربی کرمان 
برخالف آنچه از امیر قلعه نویی در ذهن داریم از ابتدا 
فرصت بازی پیدا کرد و تا پایان مسابقه نیز در زمین 
بود تا مشخص شــود در تیم جدید اوضاع برای او 

متفاوت خواهد بود.
حسینی در همان دقایق ابتدایی حضورش در ترکیب 
گل گهر روی ارسالی که داشت تا آستانه پایه گذاری 
اولین گل خود هــم رفت ولی در ادامه شــاگردان 
قلعه نویی 2 گل در دقایــق پایانی نیمه اول خوردند 
تا در نیمه دوم برای بازگشــت به بازی و کسب یک 

امتیاز حسابی به زحمت بیفتند.
گل گهر ایــن روزها وینگرهای ســرحالی نظیر رضا 

شکاری، مرتضی تبریزی و امین قاسمی نژاد را در 
اختیار دارد که حاال این رقابت با اضافه شدن حسینی 

فشرده تر هم شده است.
حسینی پیش از اینکه به سپاهان بپیوندد و سه نیم 
فصل در این تیم بماند، چهار فصل را با تیم ذوب آهن 
در شرایطی پشت سر گذاشــت که با درخشش در 
فجرشهیدسپاسی به عنوان یکی از ستاره  های آینده 

لیگ برتر معرفی شد.

تصمیمخاص»قلعهنویی«برایبازیکنخاص

رنا
: ب

س
عک
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری خبر داد:

رتبه نخست منطقه 1۵ شهرداری در صدور پروانه ساختمانی
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان گفت: این منطقه با ۳۲۳ فقره پروانه ساختمانی از ابتدای سال 
تاکنون، در تعداد کل صدور و همچنین در تعداد صدور پروانه ســاختمانی الکترونیکی در بین مناطق 
پانزده گانه شهرداری اصفهان، رتبه نخست را کسب کرده است.به گزارش ایمنا، هوشنگ نظری پور با 
اشاره به صدور پروانه ســاختمانی به صورت الکترونیکی از اواسط امسال در شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: بر این اساس تاکنون ۳۲۳ فقره پروانه ساختمان در منطقه ۱۵ صادر شده است.وی با بیان اینکه 
از این تعداد پروانه ساختمانی ۱۴۶ عدد به صورت الکترونیکی صادر شده، ادامه داد: الکترونیکی شدن 
فرآیند صدور، همچنین رسیدگی و سرعت عمل کارکنان اداره شهرسازی منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از 
عوامل افزایش خدمت در عرصه صدور پروانه ساختمانی در سال جاری بوده است که از لحاظ مساحتی، 

این تعداد بیش از ۹۷ هزار مترمربع را در بر می گیرد.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه اغلب شهروندان این منطقه از الکترونیکی شدن صدور 
پروانه ساختمانی رضایت داشــته اند، افزود: متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی در این منطقه، به 
خوبی از سامانه سرا ۱۰ برای صدور پروانه ساختمانی خود استفاده کرده اند که افزایش آمار صدور پروانه 
در این سامانه تایید کننده استقبال شهروندان است.وی در ادامه از رشد سرمایه گذاری در حریم شهر 
با توجه به وجود سند پهنه بندی مصوب خبر داد و خاطرنشــان کرد: حریم این منطقه قابلیت جذب 
سرمایه گذار را دارد و سرمایه گذاران می توانند برای احداث مجموعه های اقتصادی در این منطقه اقدام 
کنند.نظری پور با بیان اینکه باز آفرینی محالت منطقه، یکی از اولویت های منطقه است، تصریح کرد: 
در این راستا خانه های فرسوده به صورت آپارتمانی، بازآفرینی می شود، به طور مثال با اجرای پروژه 
بازآفرینی ۲۰۰ خانه فرسوده در محالت، امکان احداث ۵۰۰ واحد آپارتمانی فراهم می شود.وی ادامه 
داد: تشویق مالکان به مرمت بناهای شاخص محله با رعایت ارزش های بومی و جلوگیری از مهاجرت 
الیه های اجتماعی ساکن در بافت های فرسوده از مهم ترین موضوعاتی است که در این منطقه به آن 
توجه شده است.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان تاکید کرد: اقدامات موثری برای رفع مشکالت 
زیســت محیطی و کمبود فضاها و عرصه های عمومی شهر در دســتور کار قرار گرفته است.وی ادامه 
داد: طراحی پردیس های چند منظوره و بازیکده های خانواده محور مبتنی بر هویت اسالمی و ایرانی 
در پروژه های مشارکتی منطقه، بازگشایی گلوگاهی و سهولت تردد در جریان ترافیکی منطقه از دیگر 

اولویت های منطقه است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
آمادگی شهرداری برای حمایت از مساجد برگزارکننده اعتکاف

شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ مسجد و پایگاه در  شــهر آماده برگزاری مراسم اعتکاف 
شده اند، گفت: شــهرداری برای کمک به مســاجد برگزارکننده اعتکاف اعالم آمادگی کرده است. علی 
قاسم زاده در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه به واسطه نزول رحمت الهی میزان آالینده ها در شهر کاهش 
یافته اســت، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند و شهردار از ورود ســریع و قاطع مدیریت استان و اتخاذ 

تصمیم در خصوص وضعیت آلودگی هوای شهر قدردانی می کنم.
 شــهردار اصفهان با اعالم اینکه سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در حال انجام هرس 
درختان در نقاط مختلف شــهر اســت، افزود: اگر درختان منازل نیز به هرس نیاز دارند، شــهروندان 
می توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا از سوی نیروهای سازمان پارک ها  و فضای سبز این خدمت 
انجام شود.وی خاطرنشان کرد: معموال در این فصل هرس شــاخه ها و سرشاخه های درختان با این 
هدف انجام می شود که از شکستن شاخه ها در زمانی که درخت سنگین می شود، پیشگیری شود.به 
گفته قاسم زاده، تسهیل عبور و مرور خودروها و عابران پیاده در پیاده روها نیز از دیگر اهداف اجرای این 
طرح است.قاسم زاده با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف گفت: شــهرداری برای کمک به مساجدی که 
برگزارکننده اعتکاف هستند، اعالم آمادگی کرده است و تاکنون ۷۰ مسجد و پایگاه در شهر آماده برگزاری 

اعتکاف شده اند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

سرقت شبانه درختان در اصفهان!

»هیچ چیزی مخفیانه نیست، ما برای انجام هر کاری    
دلیلی داریم و اگر درختی قطع کنیم مسئولیت آن ها را 
عهده دار هســتیم. البته که گاهی ســرقت درخت در اصفهان داریم و در 
مناطق حاشیه ای سرقت های شبانه انجام می شود که به دنبال پیگیری 
قضایی این مسئله هســتیم.«مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان این مطلب می گوید: 
متاسفانه در مناطق ۷، ۱۴ و ۱۰ و منطقه ناژوان بیشترین قطع غیرمجاز 
درخت ها را شاهد هستیم.وی از وضعیت فضای سبز شهرداری اصفهان 
و چالش های پیش رو برای حفظ و نگهداری و توســعه فضای سبز این 

کالن شهر گفت که در ادامه می خوانید.
باتوجه به وضعیت کم آبی استان اصفهان و نیاز فضای سبز شهری به آب، 
مدیریت آب در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان چگونه 

انجام می شود؟
مدیریت آب صرفا معضل شهرداری اصفهان نیست، بلکه معضل استان 
اصفهان و کشور است. مسئوالن متوجه باشــند یا خیر، کل کشور با این 
مشکل درگیر اســت. در رده  ملی به علت اصفهان ستیزی نمی خواهند 
مشکالت اصفهان را  درک و حل کنند، البته که انتقال آب هم مشکل آب 
زاینده رود را حل نمی کند.  شهر اصفهان آلوده ترین شهر ایران است، در 
تهران بیش از ۶۰ روز هوای پاک داشته ایم، اما اصفهان در سال جاری تنها 

۲ روز هوای پاک داشــته، ضمن اینکه بدترین سوخت ها از نظر کیفیت 
در اصفهان مصرف می شود، این مسائل اهمیت فضای سبز برای شهر 

اصفهان را نشان می دهد.
نیاز آبی  فضای سبز اصفهان چه میزان است؟

حدود ۶ هزار هکتار فضای ســبز داریم که ۶۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی 
دارد. در بهترین حالت ۲۸ میلیون مترمکعب آب داریم که اکنون با کمتر از 
نصف نیاز آبی شهر را مدیریت می کنیم. اکنون شهر ترکیبی از فضای سبز 
را دارا است، البته در این اکوسیستم آفت، گیاه پرمصرف و کم مصرف هم 
باید وجود داشته باشد. از نظر کارشناسی به جمع بندی هایی رسیده ایم 
که عمده مصرف را شناسایی کردیم و در نتیجه باید چمن های پرمصرف 
را حذف کنیم، اصفهان در کاهش سطح چمن کاری و گونه های پوششی 
غیر چمن رکورددار کشور است. گونه های پوششی پاپیتال، پیچ تلگرافی، 
به لیمو پوششی، )فیال( در شهر توسعه شدیدی پیدا کرده و اکنون در کشور 

رتبه برتر را دارا هستیم.
چه میزان چمن در اصفهان حذف شده است؟

اکنــون ۴۰۰ هکتار چمن  داریــم در حالی که قبال ۶۰۰ هکتــار بود، از این 
مقدار حدود ۲۰۰ هکتار چمن های پرمصرف اند که گاهی برای زیباسازی 
شهری باید داشته باشیم، اما بخش عمده چمن ها سردسیری متحول و 

گرمسیری متحول هستند.

آب مورد نیاز فضای سبز اصفهان از چه راه هایی تامین می شود؟
همانطور که می دانید سطح آب های زیرزمینی افت شدیدی پیدا کرده 
است. در سطح شهر حدود ۸۰ چاه آب فعال داریم، درحالی که طی این 
۸ سال اخیر در شهر اصفهان دچار آســیب های فیزیولوژیک شدیم و از 
خشکسالی بسیار خســارت دیدیم و اگر درختی می افتد به این دلیل 
است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هکتار در شــرق اصفهان و ۲۰۰ هکتار در 
شمال غرب اســتان کمربند ســبز داریم و در مابقی نقاط به دالیل عدم 
تامین منابع آب و زمین این مهم هنوز انجام نشده است. گفتنی است که 
هرآنچه که شهرداری اصفهان باید در حوزه مدیریت آب انجام بدهند یا 
انجام داده و یا در حال انجام است. اکنون دو رینگ آب و پساب داریم که 
از تصفیه خانه سپاهان شهر به شمال شرقی اصفهان و از شاهین شهر به 

دروازه تهران می رسد، البته  قصد گسترش این رینگ ها را داریم. 
برای درختان خطرآفرین چه برنامه ای دارید؟

 از زمانی که من به این سازمان آمده ام، سنجش تراکم چوب درختان آغاز 
شده و خیلی از درختان دیر زیست و خطرآفرین را با رصدهای انجام شده 
قطع می کنیم، گاهی ســعی بر حفظ درختان خاطره انگیز داریم و آن ها را 
درمان می کنیم. با این وجود، رطوبت هوا که کاهش می یابد به درختان و 
فضای سبز خسارت وارد می شود، درختان چنار شهر از گونه هایی هستند 
که آسیب می بینند، البته اکنون در طراحی های ما درخت چنار جایی ندارد 
و به سمت بلوط یا گونه های جدید می رویم. گفتنی است، تمام شهرهایی 
که با خشکسالی درگیرند با آفات هم دست وپنجه نرم می کنند و گیاه که 
ضعیف می شود آفات زیاد می شود، به خصوص درخت نارون که خسارت 

زیادی از آفات می بیند.
قطع شبانه درختان در اصفهان را تایید می کنید؟

هیچ چیزی مخفیانه نیســت، ما برای انجام هر کاری دلیلی داریم و اگر 
درختی قطع کنیم مسئولیت آن ها عهده دار هستیم. اکنون هرس درختان 
توت به دلیل مباحث ایمنی در سطح شهر انجام  می شود. هیچ کار مخفیانه ای 
انجام نمی شود؛ اما اطالع رسانی ضعیف است. البته که گاهی سرقت درخت 
در اصفهان داریم و در مناطق حاشیه ای که به تازگی رخ می دهد و سرقت ها 
شبانه انجام می شود به دنبال پیگیری قضایی این مسئله هستیم.در موضوع 
خسارت به فضای سبز، قانونی به نام حفظ گسترش فضای سبز با ۸ ماده 
قانونی و یک آیین نامه وجود دارد که در ادوار مختلف بازنگری شده است. 
آخرین آیین نامه ای که شورای عالی استان ها به ما ابالغ کرد در تاریخ شهریور 
۱۴۰۱ بود که تمام ابعاد را مشخص کرده است. بعد از قانون شهرداری ها، قانون 
حفظ و گسترش یکی از متعالی ترین قوانین حفاظتی محیط زیست شهری 
است و طبق ماده ۷ آن قانون که به نام کمیسیون ماده ۷ معروف است، ۲ 
نفر از اعضا شورای شهر، یکی از معاونان شهردار و یک قاضی دادگستری و 
مدیرعامل سازمان پارک ها در آن عضو هستند و بر اساس آن قانون خسارت 
تشخیص داده می شود. به این منظور یک دستورالعمل که مصوب شورای 
شهر است از وزارت کشــور به شهرداری ها ابالغ می شــود و خسارت از فرد 
متخلف اخذ خواهد شد.  در مناطق حاشیه ای مانند منطقه ۷، منطقه ۱۴، 
منطقه ۱۰ و منطقه ناژوان بیشترین قطع غیرمجاز درخت ها را شاهد هستیم.

مدیــر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه 
برای احداث پروژه میدان عروج )شــش راه سابق( 
حدود ۲۲ هزار متر مربع آزادســازی بــا ۲۶ میلیارد 
تومان هزینه انجام شــده اســت، گفت: حدود ۱۲ 
میلیارد تومان نیز هزینه اجرای این پروژه شد که تا 
اواسط اسفندماه سال  جاری به بهره برداری می رسد.

داوود بحیرایی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار 
کرد: پروژه میدان عروج )شــش راه سابق( در نقطه 

پرتردد و پرترافیک شــهر اجرا شد، چراکه با توجه به 
حجم عبور و مرور در این گــره کور ترافیکی، تعریض 
این مسیر احساس می شــد، بنابراین طرح احداث 
این میدان و عریض سازی آن از ۹ متر به ۳۶ متر در 
دســتور کار اصالح قرار گرفت.وی افزود: مساحت 
میدان موجود حدود ۳۰۰ متر مربع است که با احداث 
میدان جدید به ۱۶ هزار متر مربع افزایش پیدا خواهد 
کرد، همچنین خیابان منتهی به میدان شــش راه تا 
محله حصه به عرض ۳۶ متر تعریض خواهد شد و 
پیاده روسازی، رفیوژ فضای سبز و روشنایی در این 
مکان انجام می شود، چراکه این محور به علت نبود 
روشــنایی کافی، عرض کم و نداشتن ایمنی جهت 

تردد شبانه شهروندان، باعث ایجاد تصادف و ترافیک 
شهری می شد.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: برای اجرای این پروژه حدود ۲۲ 
هزار متر مربع آزادسازی صورت گرفت که معادل ۲۶ 
میلیارد تومان هزینه داشت و حدود ۱۲ میلیارد تومان 
نیز هزینه اجرای پروژه شد.وی با بیان اینکه ورودی 
محله حصه نیاز به ســامان دهی ترافیکی داشــت، 
بنابراین طرح الزم ارائه شد، ادامه داد: مقرر شد یک 
میدان ورودی این محله احداث شــود و با توجه به 
اینکه مدرســه ای در جوار میدان وجــود دارد، برای 
آزادسازی آن توافق کردیم تا همزمان با اجرای پروژه 

میدان عروج، این پروژه نیز تکمیل شود.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اعالم کرد:

بهره برداری از پروژه میدان عروج تا اسفند 1401 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
انجام هرس درختان اصفهان مطابق با مطالعات علمی است

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اگر شهروندان می بینند این 
روزها برخی درختان شهر اصفهان بیش از حد هرس می شوند، باید بدانند هرس از نوع جوان سازی 
مطابق با مطالعات علمی و به درستی در 
حال انجام است که در این روش میزان 
شــاخ و برگ زیــادی از درختان هرس 
می شود.نعمت ا... اعتمادی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا با اشاره به نحوه صحیح 
انجام عملیات هرس درختان شهر، اظهار 
کرد: تمام درختان و درختچه های فضای 
سبز نیاز به هرس دارند که به طور معمول 
هرس زمستانه که در فصل خواب انجام 

می شود، اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه انجام هرس پاکسازی درختان هر دو یا سه سال یک بار ضروری است، گفت: در هرس 
پاکسازی، گیاهان بیمار و خشکیده یا آفت زده، همچنین پاجوش هایی که روی هم قرار می گیرد یا 
شاخه های زائد باید حذف شود.عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با 
بیان اینکه هرس دیگری که روی درختان انجام می شــود »هرس جوان سازی« است، خاطرنشان 
کرد: درختانی که گل های زیبایی ندارند و زیبایی آن ها به خاطر وجود شاخ و برگ درخت است، برای 
اینکه شاخ و برگ زیادتری داشته باشند با روش »جوان سازی« هرس می شوند که این اقدام برای 
برخی درختان به ویژه درختان توت ضروری است.وی ادامه داد: درختانی که در شهر کاشت می شود، 
نباید بارده باشد؛ اما با این حال تولیدکنندگان نهال ها در سال های ثبل دقت کافی را نداشتند در نتیجه 
درختان پس از چند سال شروع به باردهی کردند،بنابراین تا زمانی که درخت پیر نشده است، با انجام 

هرس جوان سازی، باردهی آن ها چند سالی به تاخیر می افتد.

 هرس جوان سازی، مشکالت درختان شهر  را  کاهش می دهد
اعتمادی با بیان اینکه باردهی توت عالوه بر کثیفی زمین، مشــکالت عدیده دیگری در شــهر ایجاد 

می کند، گفت: هرسی که در شهر اصفهان در حال انجام است، از نوع »جوان سازی« است.
وی با اشاره به اینکه هرس دیگری نیز بیشتر برای زیباسازی درختانی همچون درختان توت و چنار، 
زمانی که در معرض دید چراغ های برق قرار می گیرد و با ســیم های برق تداخل پیدا می کند، انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: یکی از راه هایی که می توانیم درختان را کوتاه نگه داریم، هرس پالرد است که با 
انجام این اقدام میزان شاخ و برگ درونی گیاه را افزایش و ارتفاع و پراکندگی درخت را کاهش می دهیم 
که این نوع هرس نیز در شهر اصفهان به خوبی انجام می شود.این استاد گروه علوم باغبانی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: درختچه ها نیز هر سال به هرس نیاز دارند، زیرا آن ها را بیشتر 
به واسطه گل های زیبا کشت می کنیم و برای اینکه بتوانیم گل های باکیفیت داشته باشیم و سیمای 
خوبی داشته باشد، باید هر سال در فصل خواب یا پس از گل دهی آنها را هرس کنیم.وی با بیان اینکه در 
فصل خواب بیشتر هرس درختان و درختچه های شهر باید انجام شود، اضافه کرد: هرس جوان سازی 
کمتر در شهر اصفهان انجام شده اســت،بنابراین اگر شهروندان می بینند برخی درختان بیش از حد 
هرس می شوند، بدانند هرس از نوع جوان سازی مطابق با مطالعات علمی و به درستی در حال انجام 
است که در این روش میزان شاخ و برگ زیادی از درختان هرس می شود.اعتمادی تاکید کرد: به دلیل 
اینکه گیاه از حالت بلوغ خارج شود و به مرحله جوانی ورود پیدا کند، در هرس جوان سازی شاخه های 
اصلی را قطع می کنند، از این رو هرس ها شدیدتر است.وی افزود: به شهروندان انتظار می رود همانگونه 
که نسبت به انجام هرس درختان شــهر حساسیت نشان می دهند، درباره ســایر مسائل شهر نیز 

حساس باشند تا بتوانیم درختان را به عنوان سرمایه های شهر حفظ کنیم.

با مسئولان

دیدگاه

عضو شورای اسالمی شهر خبرداد:
اصفهان، میزبان سمینار 
اتحادیه شهرهای تاریخی 

جهان در 2026

خبر روز

 عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان
 گفت: مــواردی همچــون وجود کپســول 
۱۰۰ متــری،  آتش نشــانی در فواصــل 
رنگ بنــدی اتوبوس ها متناســب بــا نوع 
 خدمات گردشگری و شــماره بندی خطوط، 
نوع سورتینگ و بسته بندی میوه ها، استفاده 
از الگوهای تغذیه ای و استفاده از انرژی های 
 تجدیدپذیــر بــا نصــب پنل خورشــیدی 
 روی ســقف ســرپناه های اتوبــوس برای 
 تامیــن روشــنایی و شــارژ خودروهــای

 برقــی در کــره جنوبی مشــاهده شــد و با 
انتقال بــه بخش های مربوطــه، امیدواریم 
 بتوانیم اینگونــه گام برداریــم و بهره وری را 

افزایش دهیم.
احمد شریعتی با بیان اینکه سپردن اقدامات 
به شهروندان درون محالت، یکی از مواردی 
است که باید در دســتور کار قرار گیرد، گفت: 
در تهران »شورایاری« مطرح شد و به نتیجه 
نرســید، اگر این اقدام به ســرانجام برسد، 
بخشی از بودجه های ســنگین شهرداری ها 
کاهــش می یابد و باعث می شــود پروژه ها 
بهره وری باالتری داشــته باشد.شــریعتی 
تاکید کرد: اســتفاده از دوچرخه و اســکوتر 
برقی در سئول مطرح بود، اما در اصفهان طی 
دوره ای مسیرهای دوچرخه ایجاد کردیم که 
ایجاد این مسیرها در حاشیه بزرگراه ها بدون 

مطالعه کارشناسی بود.
عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
پس از رسیدن به شهر آندونگ، برای صحبت 
و تبــادل نظر بــا مدیران شــهرهای حاضر، 
اقدام و از آنها دعوت کردیم به اصفهان سفر 
کنند؛ سپس درخواســت کردیم که سمینار 
آینده اتحادیه شهرهای تاریخی جهان سال 
۲۰۲۴ به میزبانی اصفهان برگزار  شــود که با 
توجه به موضوعات اقتصــادی و اجتماعی 
دو رای کم آوردیم؛ اما برای ســمینار ســال 
 ۲۰۲۶ به صورت اختصاصی اصفهان میزبان 

خواهد بود.

اولین اردوی رسانه ای با عنوان »رسانت« ویژه دانش آموزان کالس های نهم، دهم و یازدهم اصفهان برگزار می شود.مدیر فرهنگسرای رسانه با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: فرهنگسرای تخصصی رسانه وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس بخشی از ماموریت خود مبنی بر آموزش 
سواد رسانه ای به شهروندان، از دو ماه پیش تصمیم گرفت که به صورت ویژه بر آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان و نوجوانان متمرکز شود.بهناز عابدی 
گفت: به همین دلیل با استفاده از ظرفیت تیمی متخصص که از اساتید و مربیان باسابقه سواد رسانه ای اصفهان محسوب می شوند، این رویداد متفاوت پس 
از ۳۰۰ نفر ساعت فعالیت فکری طراحی شد.به گفته مدیر فرهنگسرای رسانه، این اردوی نیم روزه که با همکاری معاونت پرورشی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان برگزار می شود، از بهمن ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ برقرار خواهد بود و مدارس دخترانه و پسرانه شهر اصفهان می توانند از ظرفیت آن بهره مند شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، وی خاطرنشان کرد: عالوه بر مدارس، مجموعه های فرهنگی فعال در زمینه نوجوان نیز 
می توانند برای شرکت در این برنامه با فرهنگسرای رسانه به شماره ۸-۳۵۵۴۴۰۹۶ تماس بگیرند.

مدیر فرهنگسرای رسانه اعالم کرد:
برگزاری اولین اردوی رسانه ای دانش آموزان در اصفهان

درخشش تولیدات دفتر 
سینمایی شهرداری اصفهان 

در جشنواره »ایساتیس«
مدیر انجمن ســینمای جوانان استان 
اصفهان از درخشش فیلم سازان اصفهان 
در شصت وپنجمین جشنواره منطقه ای 
سینمای جوان یزد – ایساتیس خبر داد.
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مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه 
خصوصی باید با توازن درآمد و هزینه، در راستای سود دهی گام بردارد تا 

بتواند پاسخگوی تعهدات مالی خود باشد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور سرزده در مدیریت دیتا، با مدیر و 

کارکنان این حوزه دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اســماعیل قربانی در 
این نشست صمیمی ضمن استماع مشــکالت و پیشنهادات کارکنان این 
مدیریت، توازن درآمد و هزینه شرکت را مهم ترین راهکار رفع دغدغه های 
مالی دانست و گفت: شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه خصوصی باید با 
توازن درآمد و هزینه، در راستای سود دهی گام بردارد تا بتواند پاسخگوی 

تعهدات مالی خود باشد.
وی افزود: عدم افزایش چند ســاله تعرفه تلفن ثابت و سایر تعرفه های 
مخابراتی، شــرکت مخابرات را بــا حجمی از بدهی ه ای انباشــته مواجه 
ساخته که پرداخت آنها مســتلزم افزایش تعرفه های خدمات مخابراتی 
است.قربانی توجه ویژه حاکمیت و دســتگاه های قانون گذار به مخابرات 

را شرط بقای این شــرکت مادر تخصصی ارتباطات کشور دانست و عنوان 
کرد: اگر توجه ویژه حاکمیت به شرایط مخابرات معطوف نشود؛ قطعا آینده 
ارتباطات کشور و توسعه زیرساخت های مخابراتی به عنوان مهم ترین بستر 

تعیین کننده ارتباطات کشور دچار مشکالت جدی خواهد شد.
الزم به ذکر اســت، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه ای که پس از 
این نشست با معاون شبکه، سرپرســت اداره روابط عمومی، مدیر، رؤسا 
و کارشناس مسئوالن این مدیریت داشــت؛ با تاکید بر نقش مهم و ویژه 
حوزه دیتا در درآمدزایی حال و آینده شــرکت بیان کرد: با توجه به ظرفیت 
درآمد زایی بسیار باال در حوزه سرویس های دیتا، انتظار این است که این 
مدیریت با همکاری معاونت تجاری و امور مشــتریان در بحث سرویس 

های دیتا به خصوص در بعد تجاری، جهش قابل توجهی ایجاد کند.
 قربانی، آموزش به روز کارکنان را شرط الزم پویایی و بهره وری آنان دانست 
و گفت: با توجه به حساســیت و به روز بودن مباحث مرتبط با حوزه دیتا، 
ضروری است کارکنان این مدیریت با استفاده از دوره های آموزشی الزم، 

مجهز به مهارت های الزم شوند.

 يك دســتگاه فلومتــر الكترونيكی 6 اينــچ درحوضچه كنتــور تجميعی
 شهرك شهيد محمد منتظری )گسترش( شــاهين شهر توسط اداره بهره 
برداری وتوسعه آب آبفای منطقه شاهين شهر نصب شد. به گزارش روابط 
عمومی آبفای شــاهین شــهر، این عملیات با هدف كنترل مصرف ودقت 
استاندارد مصرف آب شهرك و با نصب فلومتر همراه با متعلقات تله متری 

صورت گرفت.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان از شروع آبرسانی پایدار به 23 روستای واقع 
در مجتمع روستایی الی سیاه در منطقه نایین همزمان با ایام ا... دهه فجرخبر 
داد.حسین اکبریان با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع 23 
روستایی الی سیاه در شهرستان نایین در اسفند ماه سال 1399 آغاز شده بود 
اظهار داشت: پس از گذشت 700 روز در بهمن ماه سال جاری عملیات آبرسانی 
به 23 روســتا از مجتمع آبرســانی الی سیاه با همکاری و مشــارکت قرارگاه 
سازندگی سپاه امام حسن )ع( به پایان رسید.وی با اشاره به برخورداری 243 
خانوار روستایی از آب شرب پایدار اعالم کرد: با اجرای این پروژه بیش از 653 
نفر ساکن در این روستا از آب شرب پایدار بهره مند می شوند این درحالیست 
که قبل از این آب شرب ساکنان این مناطق از طریق تانکر آبرسانی سیار تامین 
می شد.مدیرعامل آبفای استان اصفهان به احداث 2 مخزن با ظرفیت 800 متر 
مکعب اشاره کرد و خاطر نشان ســاخت: با اجرای 40 کیلومتر خط انتقال آب 
و 20 کیلومتر شبکه توزیع آب و نیز احداث یک فقره ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 

5 لیتر درثانیه، زیر ساخت های آبرسانی پایدار به این 23 روستا فراهم شد.
اکبریان به برخی از مشکالت آبرســانی سیار به روستاها اشــاره کرد و اظهار 

داشت: به دلیل پراکندگی روســتاها در منطقه نایین برای آبرسانی سیار باید 
مسافتی حدود 140 کیلومتر طی شود که این امر عالوه بر صرف هزینه، احتمال 

وقوع حوادث را افزایش می دهد.
وی اعالم کرد: این طرح در قالب طرح محرومیت زدایی وزارت نیرو از روستاها 

با همکاری قرارگاه سازندگی سپاه امام حسن )ع( اجرا  شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از تامین نفتگاز مورد 

نیاز نیروگاه های استان توسط 10 هزار نفتکش از آبان ماه سال جاری تاکنون، 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان، عبدا...گیتی منش ضمن اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در بازه زمانی 
یاد شده، در پی قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع عمده و به منظور تامین گاز مورد 
نیاز خانوارها، وظایف و ماموریت های شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

دو چندان شده است.
گیتی منش گفت: در راستای تامین سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع عمده، این 
شرکت در آماده باش کامل بوده و با برنامه ریزی منسجم و بسیج منابع موجود 
در اختیار، تمامی تالش و مساعی کارکنان به صورت شبانه روزی برای تامین، 
ذخیره  سازی و توزیع سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع به کار گرفته شده است.

وی با قدردانی از زحمات شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان 
ساعی نفتکش  اظهار کرد: از آبان ماه ســال جاری تا کنون، بالغ بر 300 میلیون 
لیتر نفتگاز توســط این تعداد دســتگاه نفتکش جاده پیمــا از طریق مبادی 
اصفهان/بندر عباس و ماهشــهر به نیروگاه های چهلستون/کاشان و زواره در 
داخل استان حمل شده است تا در شرایط خاص زمستان امسال با قطعی برق 

نیروگاه ها به واسطه قطع گاز مواجه نباشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از تکمیل و بهره برداری طرح تفصیلی 7 
شهر استان تا پایان سال جاری خبر داد.

علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اظهار داشت: در 
سال جاری رویکرد این اداره کل در خصوص بررسی طرح های تفصیلی، برگزاری 
جلسات متعدد و منظم کمیته کارشناســی بوده است تا با توجه به سیر مراحل 
طوالنی بررسی و تعدد شهرهای استان، برنامه ریزی های الزم به عمل آید و در حد 
امکان بررسی و تصویب طرح های تفصیلی با توجه به وسعت برخی شهرهای 

استان اصفهان در کمترین زمان ممکن انجام شود. 
وی با بیان اینکه استان اصفهان بزرگ ترین شبکه و نظام سکونتگاه شهری را در 
بین استان های کشور دارا ست، در خصوص وضعیت طرح های تفصیلی استان 
اذعان داشت: در حال حاضر33 طرح تفصیلی ابالغ شده که تعداد 13 طرح آن 
مربوط به بعد از سال 1397 بوده، همچنین طرح تفصیلی 11 شهر در کمیسیون 
ماده 5 موضوع قانون تاسیس شــورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب 

رسیده که فرآیند قانونی ابالغ آن ها در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: مراحل تهیه طرح تفصیلی 11 
شهر استان پایان یافته که در دستور کار بررسی در جلسات آتی کمیسیون ماده 5 
قرار دارند و مرحله اول طرح تفصیلی 20 شهر دیگر نیز اتمام یافته که در دستور کار 

جهت عقد قرارداد مرحله دوم است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود قرارداد طرح تفصیلی پنج شهر دیگر استان 
طی ســال های 1401و 1402 منعقد شــود، عنوان کرد: عالوه بر این طرح های 
تفصیلی، بازنگری طرح جامع شــهرهای اصفهــان، مبارکه، ناییــن و نطنز با 

رویکردهای نوین و بازآفرینی شهری در دست تهیه است.
قاری قرآن بیان داشــت: با تالش های به عمل آمده، طرح تفصیلی هفت شهر 
اســتان با اعتبار بیش از هشت میلیارد ریال تا پایان ســالجاری تکمیل و بهره 
برداری می شــود، که این طرح ها مربوط به شــهرهای رضوانشهر، سفیدشهر، 

علویجه، داران، پیربکران، فرخی و دهاقان است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:
 شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه خصوصی باید با توازن درآمد

 و هزینه، در راستای سود دهی گام بردارد

 نصب يك دستگاه فلومتر الكترونيكی 6 اينچ در شهرك شهيد
محمد منتظری شاهين شهر

آبرسانی پایدار به 23 روستای واقع در مجتمع الی سیاه نایین

 بالغ بر 10هزار نفتکش، نفتگاز مورد نیاز نیروگاه های استان اصفهان
 را تامین کرده اند

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

تکمیل و بهره برداری طرح تفصیلی ۷ شهر استان اصفهان تا پایان 
سال 1۴01

منبع: ایمنا 
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