
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی فراخوان عمومی واگذاری تعدادی از  واحدهای تجاری واقع در شهر 

جدید فوالدشهر  به شماره 1401/11950/ص مورخ 1401/11/17  

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرم الف: 1452624

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر 

را از طریق فراخوان عمومی به شــماره  1401/11950/ص مورخ 1401/11/17 و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به نشــانی WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت ســامانه  2001001335000021  به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند. 

تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ  1401/11/18 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/23 . )شایان ذکر است با توجه به رایگان بودن هزینه دریافت اسناد مزایده ، 
دریافت اسناد فراخوان از کارتابل متقاضی در زمان مقرر الزامی می باشد و در صورت عدم دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از طریق 

توکن مزایده متقاضی)کارتابل متقاضی( ، سامانه ستاد از ثبت نام متقاضی جلوگیری خواهد نمود.(
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/11/18 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/12/03 . ) فقط در ساعات اداری(

 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/11/18 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/12/03
تاريخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاكتهای پيشنهاد قيمت ساعت 10 صبح  مورخ 1401/12/07 

تاریخ اعالم به برنده:   یکشنبه مورخ 1401/12/07 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

  WWW.SETADIRAN.IR 1( برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

می باشد و کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 

از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد.

2( کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی،ضوابط شهرسازی، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی 

 دولت و وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر به نشــانی /https://fooladshahr.ntdc.ir  قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب

 می باشد.

3( مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی امالک : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک و صرفًا 

فیش واریزی به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به شماره شبا IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 )واریزی از طریق 

شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا ثبت شناسه واریز الزامی است(.

نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتمًا نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 
4( متقاضيان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بيش از يك پالک شــركت كنند، در اين صورت بايد سپرده هاي جداگانه تهيه 

نمايند.

5( با توجه به محدودیت ســامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق ســامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در 

صورتیکه دو نفر بخواهند مشترکًا یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و 

اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند. 

 6(  عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.      

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 – 021    دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768 
.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

      تجدید آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

حسن شفیعی- شهردار نایین م الف: 1449254

نوبت دوم

شهرداری نایین باستناد مصوبه 3-8 شماره 78/6/131 مورخ 1401/03/08 شورای محترم اسالمی شــهر نایین در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از سالن 

ورزشی امام علی)ع( شهرداری شهر نایین را با قیمت پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و پالن تفکیکی و کروکی محل که به پیوست می باشد را از طریق مزایده عمومی 
واگذار نماید.لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 1401/11/27 با تکمیل اســناد مزایده و مدارک مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش 
واریزی نقدی به حساب 0105850675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین یا ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الک و 
مهر شده )در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و دیگر اسناد مزایده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت( در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نماید.

شرایط مزایده:
1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت، به امور مالی شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف 
مدت هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف تلقی شــده و در این صورت سپرده تودیعی متقاضی به  نفع شهرداری ضبط و 

متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
2- هزینه های مرتبط با موضوع بر  عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- قیمت پیشنهادی بایستی به عهدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- متقاضیان در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

5- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معامالت دولتی و شهرداری ها مصوب دی ماه 1337 
6- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حدف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.

7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی و اسناد حقوقی مرتبط با شغل مورد نظر خود را ضمیمه درخواست در پاکت )الف( ارائه نمایند و همچنین اشخاص  حقوقی 
باید کپی آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور و گواهی کد اقتصادی نیز در سامانه ستاد ضمیمه نمایند.

8- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده مسترد نخواهد شد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 33851 مورخ 1401/11/16 

نوبت چاپ اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف: 1451621

نوبت دوم

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی :1401/11/17 لغایت مورخ 

1401/11/20

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1401/12/06

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه: روز یکشــنبه مورخ 1401/12/07 در محل 

سالن جلسات 

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان 

و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه ســرجمع )شماره 

96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشــنامه ســرجمع به شــماره 

97/446861 مــورخ 97/8/22 و اصالحیــه بخشــنامه ســر جمــع به شــماره 

1400/344656 مورخ 1400/7/24( می باشد.

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار 
هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس: 32222889(

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

الف( سپرده  )واریز به شبای شــماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه 

سپرده بانک مرکزی ( ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت 

برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

 www.nosazimadaresisf.ir  متــن ایــن مناقصــه در پایــگاه اینترنتــی 

 و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 

 www.setadiran.ir ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

انجام خواهد شد. 

اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان 

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 1401(

نوبت 
مناقصه 

1
تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرک 

سرو )برکت الهام( ناحیه 4
اول51/511/000/00030/215/833/242 ماه2001004038000044 

 شرکت عمران شهر جدید
 فوالدشهر

نوبت اول

معاون هواشناسی استان از بهبود شرایط بارشی در هفته های پایانی سال خبرداد:  

این زمستاِن ُپر باران و برکت

رنا
 ای

س:
عک

آیین بهره برداری از پروژه های 
منطقه 6 و مجموعه تخت فوالد 

برگزارشد؛

افتتاحیه با چاشنی 
وعده های شیرین 

مدیران شهری

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه خبر داد: 
 افتتاح 173 پروژه با
  اعتبار 1081 میلیارد 
 تومان در 
دهه فجر

8

5

5

5

7

هنرستان؛ گزینه محبوب 45 درصد 
دانش آموزان متوسطه اصفهان

بهبود زیرساخت های الکترونیکی شهر 
اصفهان برای کاهش ترافیک

حال اورژانس اصفهان خوب نیست
 رییس مرکز اورژانس استان می گوید برای ارائه خدمت به همشهریان، 

با کمبودهای زیادی مواجه هستیم؛

جشنواره فیلم فجر با 
 قدرت سدهای خیالی

  و پوشالی را پشت
 سر گذاشته است

تکمیل زنجیره ارزش 
 در صنایع استان
  از اولویت های

 ماست

بیش از 2200 واحد در 
شهرک  های صنعتی 

اصفهان به شبکه 
فاضالب متصل هستند

 قطعیت وجود ترک در سازه گنبد مسجد
 امام )ره( ا صفهان

3 37
7

8

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

سه شنبه 18  بهمن  1401
16 رجب  1444
7  فوریه  2023

 شماره 3743    
8 صفحه

سال چهاردهم
قیمت: 5000 تومان

7



سه  شنبه 18  بهمن  1401 /  16  رجب  1444  /  7  فوریه   2023 / شماره 3743 

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:
دستگیری توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر بادرود

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: با تالش ماموران نیروی انتظامی توزیع کنندگان اصلی مواد 
مخدر بادرود دستگیر شدند.مهدی کریمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: توزیع کنندگان اصلی مواد 
مخدر بادرود ۳ نفر بودند که با همکاری ماموران کالنتری بادرود و پلیس مواد مخدر با یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
 وی افزود: از این ســه نفر مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر کشــف شــده اســت که همه مواد 
 مخدر کشــف شــده توقیف شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز گفت: توزیع کنندگان مواد

 مخدر سوداگران مرگ هستند که از هیچ تالشی برای دستگیری آنها دریغ نخواهیم کرد. شهروندان 
 در صورت مشــاهده هرگونه خریــد و فروش مواد مخــدر مراتب را به مرکز فوریت های پلیســی

 ۱۱۰ گزارش دهند.

فرمانده انتظامی کاشان :
3۵0 هزار وسیله نقلیه در کاشان تردد می کنند

فرمانده انتظامی کاشان گفت: براســاس آخرین برآوردها تعداد ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و 
تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در معابر و جاده های کاشان در حال تردد هستند.

سرهنگ ایرج کاکاوند با اعالم این خبر  با بیان اینکه موتورسیکلت ها و موتور سیکلت سواران یکی 
از معضالت اصلی شهرستان در تصادفات و سوانح رانندگی هســتند ، افزود: پیش بینی می کنیم 

۱۵درصد موتورسیکلت های دارای تردد هم فاقد پالک باشند.
 وی اضافــه کــرد: ۹۳ درصــد افــرادی کــه در تصادفات درون شــهری جــان خود را از دســت
  می دهند، موتورسیکلت ســواران و عابران پیاده هســتند.وی افزود: مجروحان تصادفات درون
  شــهری را ۱۷ درصد راننده و سرنشــین خودرو، ۶۵ درصد راکبان و ترک نشینان موتورسیکلت ها،
  ۱۶ درصــد عابــران پیــاده و ۲درصــد را دوچرخه ســواران تشــکیل می دهند.بــه گفتــه وی؛
  فرهنــگ ســازی ترافیکــی، یکــی از مهــم تریــن اقدامــات بازدارنــده در کاهــش حوادث

 ترافیکی است.

سازش در یک پرونده بیش از 2 میلیارد تومانی در شعبه 6 
شورای حل اختالف سمیرم استان اصفهان

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان گفت: یک پرونده مالی به ارزش بیش از ۲ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان در شعبه ۶ شورای حل اختالف سمیرم به سازش ختم شد.

بهرامیان در گفت وگو با میزان، از سازش در یک پرونده اختالف مالی به ارزش بیش از ۲ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان خبر داد و  اظهار کرد: افزایش صلح و سازش در شورا های حل اختالف از عوامل 
مهم کاهش اطاله دادرسی در دادگاه هاســت.بهرامیان عنوان کرد: این پرونده اختالف مالی برای 
اصالح ذات البین به شعبه ۶ شورای حل اختالف واقع در شهرستان سیمرم در استان اصفهان ارجاع 
داده شد که با تالش و مذاکرات اعضای این شــعبه، طرفین به سازش رسیدند و مانع از طرح این 

اختالف در دادگاه شد.
وی با تاکید بر اینکه رسالت اصلی شورا های حل اختالف اصالح ذات البین است، بیان داشت: رفع 
ریشه ای اختالفات، و سازش طرفین پرونده ها با رضایت قلبی باعث از بین رفتن کینه ها اثرات و 
اجتماعی موثری خواهد داشت.رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان ضمن تشکر از اعضای 
شعبه ۶ شورای حل اختالف سمیرم افزود: تالش های مستمر و دلسوزانه اعضا و کارکنان این شعبه 
در امر اصالح ذات البین مانع از ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده های متعدد شد و 

از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آمد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان مطرح کرد:

برکات انقالب در حوزه بهداشت و درمان

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان گفت: سال ۱۳۵۷ تنها 
۲۰ تخت بیمارستانی در شهرستان اردستان وجود داشت ولی امروز به 

برکت انقالب اسالمی این تعداد به ۷۴ تخت رسیده است.
حسن ذبیحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آمارها نشان می دهد بعد 
از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی تحول بزرگ و ارزشمندی 
در حوزه بهداشت و درمان شهرستان اردستان رخ داده است و امکانات 
و شــاخص های موجود این حوزه با دوران قبل از انقالب قابل مقایسه 
نیست.وی افزود: اردستان یکی از شهرستان های استان اصفهان است 
که قبل از انقالب از لحاظ بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی در رده های 
بسیار پایینی قرار داشت و در برخی موارد ساده ترین تجهیزات و پزشکان 
عمومی در شهرســتان حضور نداشتند.مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان اردستان، تصریح کرد: سال ۱۳۵۷ تنها ۲۰ تخت بیمارستانی 
در شهرستان اردستان وجود داشت ولی امروز به برکت انقالب اسالمی 
این تعداد به ۷۴ تخت رسیده است. همچنین این شهرستان از وجود 
حتی یک پایگاه ها اورژانس محروم بود ولی اکنون در سطح شهرستان 
۷ پایگاه اورژانس و ۲۴ خانه بهداشت در روســتاها به مردم خدمات 
می دهند.ذبیحی تصریح کرد: قبل از انقالب کمترین امکانات درمانی 
در بیمارستان اردستان وجود داشت، اما امروز به روزترین دستگاه های 

تشخیص بیماری، امکانات اتاق عمل و بخش سی تی اسکن در کنار ۳۶ 
پزشک عمومی و ۲۰ متخصص در بیمارســتان های شهرستان حضور 
مستمر دارند.به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان، 
قبل از انقالب شاخص پوشش واکسیناســیون کمتر از ۲۰ درصد بود، 
اما امروز این شــاخص به بیش از ۹۹ درصد رسیده است. اکنون ۹۹.۸ 
درصد خانوارها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند در حالی که این 
شــاخص قبل از انقالب ۱۱ درصد بوده است.وی درصد زایمان ایمن در 
بیمارستان و مراکز بهداشت کشور را قبل انقالب ۲۷۴ مورد در هزار زایمان 
عنوان کرد و گفت: اکنون این درصد در شهرستان اردستان به صفر رسیده 
است.ذبیحی خاطرنشان کرد: امید به زندگی قبل از انقالب در کشور ۵۵ 
سال بوده در صورتی که پس از انقالب اسالمی و با تجهیز مراکز بهداشتی 
و درمانی و افزایش امکانات و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی امید به 

زندگی در شهرستان اردستان به ۷۷ سال رسیده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردســتان  ادامه داد: هر چند 
برای رســیدن به نقطه مطلوب در حوزه ســالمت در سطح شهرستان 
فاصله وجود دارد، اما تالش های دست اندرکاران نظام سالمت و نگاه 
نظام جمهوری اسالمی به ایجاد عدالت در بخش درمان و سالمت قابل 

مقایسه با شرایط قبل نیست.

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان گفت: برای ساخت 
یک هزار و ۴۶۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن کاشان، 
زمین رایگان دولتی، اخذ مجوز، آماده سازی و پیگیری 
مرحله ای پرداخت تســهیالت بانک های عامل انجام 

شده است.
مجتبی آراسته، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
کاشان  اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن کاشان 
در فــاز اول به تعداد یکهــزار و ۴۶۰ واحد در شــهرک 
خاتم االنبیا، با پیشــرفت فیزیکی مناســب در حال 

ساخت است.  
وی اذعان داشت: در راستای اجرای این طرح، تامین 
زمین رایگان برعهده راه وشهرســازی بــوده و تامین 
بخشــی از منابع مالی این پروژه از طریق بانک های 

عامــل بــا اختصــاص وام ۳۰۰ میلیــون تومانی به 
متقاضیان کاشــان انجام می پذیرد همچنین کارگزار 
 عملیات ســاخت نیز بنیاد مســکن انقالب اسالمی

 است.  
رییس اداره راه و شهرســازی کاشــان افزود: قیمت 
واحدهای این طــرح مطابق با کارشناســی و به روز 
مشخص است، بنابراین  در صورتی که هزینه تمام شده 
ساخت هر واحد با اسکلت بتنی و ... را به طور تقریبی 
متری هشت میلیون تومان در نظر گرفته شود،  برای ۱۰۰ 
متر ساختمان ۸۰۰ میلیون تومان هزینه بدون احتساب 
زمین پیش بینی می شود.وی خاطر نشان کرد: زمین 
کامال رایگان بوده و  با کسر ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
وام مسکن، سهم متقاضی برای ساخت یک آپارتمان 

۸۰۰ میلیون تومانی، ۵۰۰  میلیون خواهد شد که قاعدتا 
تامین آورده آن برعهده متقاضی است.   

 آراسته تاکید کرد: تامین زمین رایگان و ارائه تسهیالت 
کمک بزرگی از طرف دولت برای ساخت مسکن ملی 
بوده و امید است با افزایش مبلغ وام در شورای پول و 
اعتبار و هیات دولت موافقت شــود. وی بیان داشت: 
طی چندماه اخیــر در جهت تامین زمیــن مورد نیاز، 
بیش از ۶۴ هکتار از اراضی شهرهای هفت گانه کاشان 

به محدوده شهری الحاق شده است.  

فاز اول طرح نهضت ملی مسکن با پیشرفت مناسب در 
دست اجرا قرار دارد

به مناسبت دهه مبارک فجر و پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی، نمایشگاه دستاوردهای انقالب اســالمی با جلوه هایی از عملیات والفجر هشت و فتح فاو 
در اردستان افتتاح شــد.به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی، نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی با 
جلوه هایی از عملیات والفجر هشت و فتح فاو در اردستان افتتاح شد.فرمانده سپاه اردستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه در اردستان، اظهار داشت: به مناسبت 
دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی نمایشگاهی بالغ بر ۱۰ غرفه در سالن کوثر جنب گردان امام حسین ) ع( اردستان افتتاح شد و به مدت ۱۰ روز 
نیز دایر خواهد بود.سرهنگ پاسدار روح ا... صنعت کار افزود: در این نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد 
مقاومتی به نمایش گذاشته شده و بر محوریت جهاد تبیین و بیان دستاوردها برای عموم افراد است.فرمانده سپاه اردستان خاطرنشان کرد: در غرفه های مختلف 
این نمایشگاه بخش هایی از جمله گردان امنیتی، ادوات نظامی، فرهنگی-ورزشی و غیره وجود دارد.صنعت کار تصریح کرد: در بخشی از این نمایشگاه نیز بیان 
وجه های مختلف عملیات والفجر ۸ و فتح فاو که جزو اعجاب آورترین عملیات های دفاع مقدس است، وجود دارد و ماکت هایی از عملیات به نمایش گذاشته 

شده و توضیحاتی نیز برای افراد ارائه می شود.

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در اردستان برپا شد
پروژه های عمرانی در 

شهرستان نایین افتتاح شد

خبر روز

وز عکس ر

آغاز افتتاح و بهره 
برداری از هشت طرح 
در بخش برزک کاشان

به مناســبت ایــام ا... دهه فجر 
۶ طــرح در بخش برزک کاشــان 

افتتاح و اجرای دو طرح آغاز شد.

رییس شرکت آب و فاضالب شهرستان تیران و کرون:
تکمیل پروژه فاضالب تیران نیازمند اعتبار است

رییس شرکت آب و فاضالب شهرســتان تیران و کرون، گفت: تاکنون ۷۰ درصد از  شبکه فاضالب اجرا 
و تصفیه خانه آن فعال شده که ۳۰ درصد باقی مانده شــبکه به اعتبار مالی نیاز دارد.سعید عابدینی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شبکه فاضالب شهر تیران از سال ۹۳ آغاز شده که تاکنون ۷۰ کیلومتر شبکه 
آن اجرا شده و اتصال به شبکه نیز صورت گرفته است. وی افزود: تصفیه خانه فاضالب نیز در حال فعالیت 
بوده و فاضالب شهر به آن محل رســیده و  فرآیندها در حال انجام است.رییس شرکت آب و فاضالب 
شهرســتان تیران و کرون با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مشترک، انشــعاب فاضالب را خریده اند، 
تصریح کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مشــترک به شبکه وصل شــده و چاه های فاضالب منازل و یا واحد 
تجاری آنان پر شده است.وی با بیان اینکه ۳۰ درصد از شــهر فاقد شبکه فاضالب است، خاطرنشان 
کرد: تکمیل این فرآیند نیازمند اعتبارات دولتی است که در سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان این 
موضوع مطرح و مورد حمایت قرار گرفته، ولی تاکنون وصول بودجه نداشته ایم.عابدینی با بیان اینکه 
شبکه فاضالب شهر تیران به صورت مشترک با شهروندان اجرا شد، گفت: همین مشارکت مردم با دولت 
باعث شد تا پروژه سریع به بهره برداری برسد.رییس شرکت آب و فاضالب شهرستان تیران و کرون سهم 
مشارکت مردم در پروژه فاضالب شهر تیران را ۴۵ درصد اعالم کرد و افزود: همین مشارکت باعث شده 

شهروندان عالوه بر پرداخت حق انشعاب مبلغ دیگری را نیز بپردازند.

بازشدن گره کار خودروساز گلپایگانی به همت دستگاه قضایی
با ورود دستگاه قضایی مشکل یک واحد خودروسازی در استان اصفهان با ۵۰۰ نیرو، رفع شد.مدیرعامل 
شرکت دیار خودرو با اشاره به مشــکالت این واحد صنعتی با بانک های طرف قرارداد اظهار کرد: سال 
۹۸بانک، شریک ما در کارخانه بود و به نوعی دعوای سهامداری ایجاد شده بود که در همان زمان، قیمت 

دالر به یکباره افزایش قیمت زیادی پیدا کرد و روی روند کاری ما نیز تاثیر زیادی داشت.
محمدتقی خانلو ادامه داد: پیرو مراجعه به ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان اصفهان، جلســاتی با 
 حضور اعضای دستگاه قضایی استان و سایر نمایندگان دســتگاه های ذی ربط تشکیل و برای کمک

  به رفع مشــکالت این واحد خودروســازی اقدام شــد.وی اضافه کرد: آقای عمرانی معاون قضایی 
وقت دادستان کل کشور، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دو بار از کارخانه دیار خودرو بازدید کرد تا از نزدیک از مشکالت 
شرکت آگاه شود.خانلو با بیان اینکه دادستان گلپایگان و مجموعه دادگستری استان اصفهان نیز کمک 
زیادی به رفع مشکالت شرکت داشتند ،گفت: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری حدود ۳۰ 
نامه به ادارات وسازمان های مختلف ارسال و جلساتی را با مسئوالن ذی ربط برگزار و در نهایت مشکالت 

ما را رفع کردند.

برگزاری مراسم اعتکاف در 22 مسجد و اماکن مذهبی فالورجان
رییس سازمان تبلیغات اســالمی فالورجان گفت : در ۲۲ مسجدو اماکن مذهبی شهرستان نزدیک به 
۱۸۰۰ نفر معتکف در مراسم اعتکاف شرکت کردند.حجت االسالم محمود محمدی در گفت وگو با  خبرنگار 
نیوز فالورجان عنوان  کرد: مراسم معنوی اعتکاف همزمان با ۱۳ رجب در اماکن مذهبی و مساجد سطح 
شهرستان  آغاز و به مدت سه روز  برگزار شد .وی افزود: این مراسم پر فیض در ۲۲  باب مسجد در شهرها و 
روستاهای شهرستان فالورجان  با حضور بیش از۱۸۰۰  هزار نفر  برگزار شد  که برنامه های مختلف مذهبی 
و معنوی  نیز اجرا شد.رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان  فالورجان با اشاره به این که معتکفین از 
گروه های سنی مختلف بودند، ابراز کرد:حضور  جوانان و نوجوانان  دهه هشتادی ها و دهه نودی ها در 
این مراسم معنوی پررنگ بوده است.محمدی در پایان به برنامه های فرهنگی و دینی در ایام اعتکاف 
اشاره کرد و گفت: اقامه نمازهای جماعت، جلســات سخنرانی تربیتی معرفتی و اجتماعی و پرسش و 
پاسخ، محافل انس با قرآن کریم و حلقه های معرفتی، ادعیه خوانی و جلسات مشاوره دینی با حضور 
روحانیون و مبلغان اعزامی از تبلیغات اسالمی فالورجان از جمله برنامه های اجرایی در ایام اعتکاف  بود.

اخبار

معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری 
اصفهــان در گفت و گو بــا خبرنــگار فارس 
در ناییــن اظهــار کــرد: به مناســبت چهل 
و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی مهمان چندین شهرستان بودیم و 
پروژه های مختلفی که با مشــارکت مردم، 
معتمدین، نخبگان و مســئوالن شهرستان 
آماده بهره بــرداری بود را افتتــاح کردیم که 
در شهرســتان ناییــن از ۷ پــروژه به ارزش 
ریالی بالغ بــر ۳۵۳ میلیارد تومــان بازدید 
شــد.مصطفی خضری افــزود: ارزش این 
پروژه هــا کــه با مشــارکت دولــت، بخش 
خصوصی و شــهرداری صــورت گرفته برای 
نایین رقم قابل توجهی اســت و تنوع خیلی 
خوبی هم داشــت که نویدبخش یک نایین 
پررونق تر و آبادتر برای مردم است.خضری 
خاطرنشــان کرد: افتتاح شــهربازی برای 
کودکان، کلنگ زنی پروژه گازرسانی به کلوت 
محمدیه و ایستگاه شــهید شرافت، افتتاح 
فاز اول یــک مجموعه صنعتی ســرامیکی، 
بهسازی شبکه برق ۲۰ روســتا، بهره برداری 
از نیروگاه خورشــیدی، پروژه سنگ فرش 
معاضدیه و جدول گذاری و آســفالت معابر 
و بهسازی در شهر که توسط شهرداری انجام 
گرفته بود، نشــان تالش مسئوالن نایین در 
حوزه های مختلف شهر و روستاست.معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان 
تصریح کرد: افتتاح آزمایشگاه آبفای نایین 
با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیــارد ریال به عنوان 
اولین آزمایشــگاه میکروبیولوژی آب شرق 
استان اصفهان، از دیگر پروژه های مهم این 
شهرستان است.خضری در خصوص مشکل 
کمبود نیروی انســانی در ادارات شهرستان 
نایین گفت: مشکل کل اســتان پست های 
خالی و بال تصدی اســت که در حال حاضر 
پیگیر اخــذ مجوز بــرای این کار هســتیم، 
البته اعتقاد داریم بخشی از این پست های 
بالتصدی باید بــا رویکرد جدیــد دولت در 
خصوص هوشمندســازی و کوچک سازی 

دولت و واگذاری امور به مردم جبران شود.

فعالیت 16۹ خادمیار و یاور رسمی 
در 14 کانون خدمت رضوی آران و 

بیدگل
مسئول کانون های خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل 
از فعالیت ۱۶۹ خادمیار و یاور رســمی رضوی در ۱۴ کانون 
خدمت رضــوی این شهرســتان خبر داد.عبــاس آذرباد 
در حاشــیه گردهمایی کانون های خدمــت رضوی آران و 
بیدگل، بــا تبریک ایــام والدت حضرت علــی)ع( با ارائه 
گزارشی از فعالیت های این کانون ها گفت : در زمان شروع 
فعالیت هــای دفتر خدمــت رضــوی در آران و بیدگل ۳۰ 
خادمیار در شهرســتان آران و بیدگل فعالیت داشــتند که 
اکنون ایــن تعداد بــه ۱۶۹ خادمیار و یاور رســمی رضوی 
افزایــش یافته اســت. وی افزود: کانــون خدمت رضوی 
شهرستان آران و بیدگل در خردادماه ۱۴۰۰ همزمان با دهه 
کرامت و موالید فرخنده حضــرت امام رضا)ع( و حضرت 
معصومه)س( با هدف ارائه خدمات مختلف به نیازمندان 
فعالیت خود را آغاز کــرد و در مدت کوتــاه فعالیت خود، 
اقدامات گسترده ای را در حوزه خدمت به نیازمندان آران و 
بیدگل و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی انجام 

داده است.  
آذرباد ادامــه داد: دفتر خدمت رضوی  شهرســتان آران و 
بیدگل در دو عرصه عمومی و تخصصی با سه موضوع بانوان 
و خانواده، تعلیم و تربیت و کانون خبر و فضای مجازی به 
ارائه خدمت به همشهریان می پردازد. مسئول کانون های 
خدمت رضوی شهرســتان آران و بیدگل تصریح کرد: هم 
اکنون ۱۴۹ خادمیار رســمی رضوی )۹۳ نفر زن و ۵۶ نفر 
مرد(، ۲۰ یاور رسمی رضوی و ۲۱۰ یاور افتخاری در ۱۱ کانون 
عمومی مستقر در ۱۱ منطقه شهرســتان و همجوار با مراکز 
خیریه، فرهنگی و مذهبی و ســه کانــون  تخصصی فعال 
تعلیم و تربیت، بانــوان و خانواده، خبر و فضای مجازی در 
شهرســتان آران و بیدگل فعالیت دارند. آذرباد ادامه داد: 
طراحی و اجرای دوره های آموزشی در حوزه بانوان، اجرای 
برنامه فرهنگی، مذهبی و تفریحی، تهیه محتوای رسانه ای 
در موضوع خانواده و تربیت فرزند، برگزاری نشســت های 
آموزشــی با موضوع ازدواج و مهارت هــای زندگی والدین 
و فرزندان، پویش ها و طرح هــای متنوع و کاربردی و مهم 
مرتبط با خانواده همچون طرح دختران ماه و پویش شکوه 
مادری از جمله فعالیــت های کانون تخصصــی بانوان و 

خانواده این شهرستان است.

با مسئولان

استان
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همزمان با دهه مبارک فجر؛

 اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس وارد 
ذوب آهن شد

اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس یک ذوب آهن اصفهان ۱۶ بهمن ماه همزمان با ایام ا... 
دهه فجر وارد مجتمع عظیم ذوب آهن شد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، در آیین تحویل محموله 
مذکور به انبار مواد خام این شرکت راه اندازی معدن ققنوس یک پس از واگذاری به ذوب آهن را 
یک گام اساسی برای تامین پایدار مواد اولیه این شرکت دانست و گفت : منطقه سنگان که معدن 
ققنوس در آن قرار دارد به دلیل وسعت باالی ذخایر سنگ آهن منبع بزرگی برای تامین مواد اولیه 
شــرکت خواهد بود.مهدی کوهی افزود : حضور صنعت فوالد در مناطق معدنی  منجر به اشتغال ، 
امنیت ، آموزش و توسعه  پایدار  می شود که این موضوع در منطقه سنگان مشهود است و راه اندازی 
معدن ققنوس یک موجب اشتغال دوباره کارگران این معدن و پیمانکاران بومی خواهد شد .مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان این دستاورد مهم را حاصل زحمات مدیران و هیئت مدیره سابق و فعلی 
دانست و افزود : تالشگران ذوب آهن دوباره نشان دادند که در شرایط تحریم و دیگر مشکالت اهداف 
شــرکت را محقق می کنند و با نگاه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان ، هیچ مشکلی مانع پیشرفت 
این شرکت نخواهد شد.ایرج رخصتی، نایب رییس هیئت مدیره ذوب آهن نیز در این آیین گفت: 
واگذاری معدن ققنوس یک  به ذوب آهن،  گامی در جهت بهبود شرایط زنجیره صنعت فوالد است 
چرا که این معدن به تولیدکننده ای واگذارشده که اهلیت الزم را دارد و از نیم قرن تجربه معدن داری 

برخوردار است.
وی افزود: فعالیت های خوبی برای تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن در حال انجام اســت که از 
جمله می توان به دریافت مجوز خردایش ۲ میلیون تنی سنگ آهن اشاره کرد و این فعالیت ها در 
مجموع تولید پایدار را در این شرکت رقم می زند .معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز در این آیین،  
در اختیارگرفتن معدن ققنوس یــک را تحقق آرزوی ذوب آهنی ها دانســت و گفت : پس از طی 
مراحل قانونی ، ۱۴ دی ماه این معدن به ذوب آهن تحویل داده شد و امروز اولین محموله سنگ 
آهن ققنوس به این شرکت رسید که تقارن آن با میالد با ســعادت حضرت علی )ع( و دهه فجر ، 
نوید بخش روزهای خوب برای این مجتمع عظیم صنعتی خواهد بود.محمد جعفر صالحی افزود: 
مطالعات انجام شده در معدن ققنوس یک نشــان دهنده ذخیره خوب و چشمگیر در این معدن 
است و برافراشته شدن پرچم ذوب آهن اصفهان در آنجا ، دستاورد بزرگی در راستای تولید پایدار این 
شرکت است.وی  به در اختیار داشتن معدن حنار و معادن زغال سنگ اشاره کرد و گفت : دو سال 
پیش معادن زغال سنگ سوادکوه به تولید پایدار رسیدند که فرصت تقدیر از  دست اندرکاران آن مهیا 

نشد و در این فرصت از همه این عزیزان قدردانی می کنم .

نایب رییس شورای رقابت:

قیمتخودروواقعیمیشود

نایب رییس شــورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش 
خودرو خبــر داد و گفت: در دوران گــذار از وضعیت فعلی نیاز اســت 
سامانه ای برای عرضه محصوالت تولیدی خودروسازان وجود داشته 
باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش 
یکپارچه خــودرو پیش بینی شــده؛ اما به معنای تایید قرعه کشــی 
نیســت. این ســامانه صرفا ابزاری اســت که خودروهای تولیدی به 

مصرف کننده واقعی عرضه شود.
محمود دودانگه در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بــر اینکه بازار خودرو 
قرار است در چارچوب مصوبه شــورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: 
با بررسی های انجام شــده شــورای رقابت بازار خودرو را انحصاری 
تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساسی باید دســتورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین 
مورد تدوین و اجرایی شود. این دســتورالعمل چند محور دارد، یکی 
از ایــن محورها واقعی شــدن قیمت خودروهاســت. درواقع قیمت 
بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه های خودروساز واقعی نیست و 
پایین تر از قیمت تمام شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها 
واقعی شود که این مهم می تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها 
را پوشش دهد.وی افزود: یعنی شــورای رقابت نه تنها معتقد است 

خودروســازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت ها 
حتما باید ســودده باشــند. این پیام واضح از سوی شــورای رقابت 
اعالم شده است و این شورا نمی خواهد قیمت گذاری دستوری که به 
زیان خودروسازان است، تداوم داشته باشــد. این موضوع می تواند 
به خودروســازان کمک کند کــه بتوانند تولید خــود را افزایش دهند، 

سرمایه گذاری جدید داشته باشند و محصوالت جدید ارائه کنند.
دودانگه با اشــاره به عرضه خودرو در بــورس کاال و معامله خودرو با 
قیمت پایین تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف 
عرضه یک طرف تقاضا؛ فــروش خودرو در بــورس کاال منافع طرف 
عرضه را بیشینه می کند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان مورد توجه قرار 
می گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه سود برای یک خودرو 
۱۰۰ واحد است، اگر خودروســاز مجاز باشــد در فرآیندی حراج گونه 
خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافــع مصرف کننده چگونه 
تامین می شود؟این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت خودرو 
در بازار واقعی نیست، اظهار کرد:  قیمت هایی که در بازار است به دلیل 
تقاضاهای سفته گرایانه، واقعی نیســت. اگر در بازار تقاضای واقعی 
باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شده ۱۰۰ 
واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف کننده برسد. موضوع مهم برای 

شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم 
منافع تولید کننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده.

دودانگه در پاســخ به اینکه بــا توجه به اینکــه وزارت صمت از حذف 
سامانه یکپارچه خبر داده بود چرا در دستورالمعل شورا باز هم به تداوم 
این سامانه اشاره شده است؟ گفت: پیش بینی شورا این است که با 
تداوم تولید و عرضه خودروســازان و همچنین انجام واردات و اعمال 
ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می شود و نیازی به 
قرعه کشــی نخواهد بود ؛اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است 
سامانه ای برای عرضه محصوالت تولیدی خودروسازان وجود داشته 
باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش 
یکپارچه خودرو پیش بینی شــده ؛ اما به معنای تایید قرعه کشــی 
نیســت؛ صرفا ابزاری اســت که خودروهای تولیدی به مصرف کننده 

واقعی عرضه شود.
بر اساس این گزاش، شــورای رقابت روز یکشنبه دستورالعمل تنظیم 
بازار خودروها را منتشر کرد که بر اســاس آن عرضه کنندگان خودرو را 
موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این 
است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه 

خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: تکمیل زنجیــره ارزش در صنایع اســتان از 
اولویت های ماســت چون هنوز در صنایع به نوعی 
خام فروشی می کنیم.امیر رضا نقش در آیین کلنگ 
زنی طرح نورد ســرد شــرکت زرین فجر گالوانیزه 
کاشان افزود: زنجیره ارزش در مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان داریــم ؛اما هنوز زنجیــره ارزش را تکمیل 

نکرده ایم اجرای طرح هایی مانند طرح نورد زرین 
فجر گالوانیزه کاشــان می تواند در تکمیل زنجیره 
ارزش موثر باشد و در حال حاضر توسعه این زنجیره 
ها در استان را در اولویت سرمایه گذاری قرار داده ایم.

وی اظهارکرد: در حوزه نساجی و پوشاک هم هنوز 
تکمیل زنجیره ارزش ایجاد نشده و این موضوع هم 
از اولویت های ســرمایه گذاری در استان اصفهان 
است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان بیان کرد:باید به ســمت تولید محصول با 
ارزش افــزوده باالتر حرکت کنیم،چنــد روز قبل با 
حضور وزیر صمت در مجتمع فــوالد مبارکه تاکید 

شد که این مجتمع هم باید به سمت تولید محصول 
با ارزش افزوده باالتر برود و این اقدام برای کشور 
ارزآوری دارد، چون این محصوالت صادرات محور 
هستند.نقش گفت: امیدواریم به زودی شاهد تاثیر 
بیشــتر صنعت در رشد اقتصادی اســتان اصفهان 
باشیم هرچند باید از سرمایه گذاران دعوت شود در 
بخش خدمات به ویژه گردشگری هم ورود کنند.وی 
اظهار کرد: هدف ما رفع و پیگیری مشــکل سرمایه 
گذاران و تولیدکنندگان اســت تا بتوانیم در شرایط 
ســخت کنونی که کشــور با آن مواجه است بیشتر 

مشکالت حوزه سرمایه گذاری و تولید را رفع کنیم.

معاون استاندار اصفهان:

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع استان از اولویت های ماست

خبر روز

ی  تقاضاها دلیل  به  است  بازار  در  قیمت هایی که   
سفته گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی 
باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت 
تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف 

کننده برسد

روند شتابان رشد مصرف بنزین در کشور
محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک می گوید: با راه افتادن پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از واردات بنزین بی نیاز شــده و حتی در برخی از مقاطع زمانــی، صادرکننده بنزین نیز 
بودیم. اما متاسفانه با روند شتابان رشد مصرف مجددا به واردکننده بنزین تبدیل خواهیم شد. 
روند رشد مصرف به نحوی است که انتظار می رود هر چندســال یکبار یک پاالیشگاه ساخته و 

وارد مدار شود.
وی ادامه می دهد: اگر رشد مصرف بنزین مهار نشود، روند واردات بنزین نیز تشدید خواهد شد. 
با راه اندازی ســتاره خلیج فارس هیچ کس تصور نمی کرد روزی مجددا واردکننده بنزین شویم؛ 
اما روند مصرف به گونه ای افزایشی شده که اکنون ناگزیر به واردات بنزین هستیم.نماینده اسبق 
ایران در اوپک با بیان اینکه طی چند ســال اخیر نیز قیمت بنزین به صالحدید دولت ها تغییری 
نداشته است، می گوید: باید توجه داشت خودروهای موجود در کشور ما بیش از دو برابر میانگین 
جهانی بنزین مصرف می کنند. این در حالی اســت که در دنیا هر خودرو حداکثر چهار لیتر در هر 
۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف می کند و این رقم در کشــور ما بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بوده و 

مصرف خودروهای فرسوده گاهی به سه برابر استاندارد جهانی نیز می رسد.
 

مبلغ عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار
همه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ 
هزار تومان عیدی و پاداش دریافت خواهند کرد.بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه 
کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل 
حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود 
بنابراین  کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال 
کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک 
از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.الزم به ذکر است که پرداخت عیدی 
به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشــغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره 
یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مأخذ ۶۰ 
روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل 
اشــتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و 

خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش ساالنه برخوردار خواهند بود .

آغاز فروش بلیت های نوروزی اتوبوس از یکم اسفند
مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه طرح نوروزی از ۲۴ 
اسفند آغاز می شــود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد، گفت: پیش فروش بلیت های نوروزی از اول 
اسفندماه به صورت اینترنتی و از هفتم اســفند همزمان به صورت اینترنتی و حضوری از پایانه های 
مســافری خواهد بود.داریوش باقرجوان در گفت وگو با ایســنا درباره برنامه ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای برای ســفرهای نوروزی بیان کــرد: پیش فروش بلیت های نــوروزی از اول 
اسفندماه به صورت اینترنتی و از هفتم اســفند همزمان به صورت اینترنتی و حضوری از پایانه های 
مسافری خواهد بود. سعی شده که ۸۵ تا ۱۰۰ درصد درصد از ظرفیت صندلی ها به صورت اینترنتی 
عرضه شود که مردم مشــکلی برای حضور در پایانه ها برای خرید بلیت نداشت باشند.وی با بیان 
اینکه طرح نوروزی از ۲۴ اسفند آغاز می شود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد، گفت: با وجود این با 
توجه به شرایط قرار گرفتن تعطیالت نوروزی در ماه مبارک رمضان، روزهای اول این طرح یعنی از 
۲۴ اسفند تا سوم فروردین که آغاز ماه رمضان است، ازدحام و تراکم بیشتر خواهد بود بنابراین عمده 
برنامه ریزی و تالش مان این است که جابه جایی ها را به صورت ایمن و مناسبی در این مدت زمان 

در اختیار مردم قرار دهیم.

خبر

کافه اقتصاد

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان از ایجاد پارک فناوری غذا و دارو در اصفهان به عنوان یکی از ۱۰ پروژه مهم مورد پیگیری استان خبر 
داد.غالمرضا اخوان فرید در گفت و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: ۶ کمیته ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و توسعه اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان 
فعالیت دارند تا به بررسی چالش های این حوزه و ارائه راهکار به شورای گفت وگوی استان و دستگاه های ذی ربط بپردازند.وی با بیان اینکه چالش های برخی 
لوایح و آیین نامه ها را به گوش شورای گفت وگوی ملی و اتاق ایران رساندیم که در برخی موارد موجب اصالح این لوایح شد، تاکید کرد: بروکراسی اداری موجود در 
استان روند فعالیت های اقتصادی را کند کرده و از عوال موثر در کاهش رتبه اصفهان در محیط کسب و کار بوده است.رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و 
توسعه اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر ارتقای این شاخص در سال جاری گفت: اصفهان در پایان سال ۹۷ در شاخص محیط کسب وکار جزو 
چهار استان آخر کشور بود که رتبه بسیار نامطلوبی محسوب می شد؛ اما اکنون طبق آخرین پایش، در رده پنجم کشور در شاخص محیط کسب وکار قرار گرفته که 
نشان می دهد مسیر درستی پیموده شده است.وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه های بانکی و بیمه از پیگیری های کمیسیون بهبود محیط 
کسب وکار است، گفت: پس از مدت ها تالش ایجاد پارک فناوری غذا و دارو با پیشنهاد این کمیسیون به شورای گفت وگوی استان در دستورکار استانداری قرار 

گرفت و به عنوان یکی از ۱۰ پروژه مهم استان در حال پیگیری از سوی دولت و استانداری اصفهان است.

بروکراسی اداری مشکل همیشگی فعاالن اقتصادی است

مشکل پهلوگیری 
کشتی های تجاری 
ایران در بنادر اصلی 

چین برطرف شود
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی 
گفت: یکــی از چالش های اصلی گروه 
کشــتیرانی در بنادر خارجی، پهلوگیری 
کشتی های تجاری ایران در بنادر اصلی 
چین است که الزم اســت در مذاکرات 
دیپلماتیــک دریایی دو کشــور به طور 

جدی مطرح و حل وفصل شود.

عکس خبر 

بیش از 2200 واحد در 
شهرک  های صنعتی اصفهان به 
شبکه فاضالب متصل هستند

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اصفهان از اتصال بیــش از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد 
مستقر در شهرک های صنعتی این استان به 
شبکه فاضالب خبر داد.رسول سواری اظهار 
داشــت: در زمان حاضر ۱۵ شــهرک صنعتی 
اســتان اصفهان بــه تصفیه خانه و شــبکه 
فاضالب مجهز اســت و در ســال جاری هم 
احداث ۱۵ شــبکه فاضالب در دستور کار قرار 
داده شــده که اجرای این طرح ها با بیش از 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی ادامــه داد: طراحی و اجــرای ۱۰ تصفیه 
خانه فاضالب جدید نیز در دستور کار شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان قرار دارد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان افــزود: با توجه بــه محدودیت آب 
در شــهرک های صنعتی، استحصال پساب 
تصفیه خانه های فاضالب در دستور کار این 
شــرکت قرار گرفته و در اســتان اصفهان به 
طور اختصاصــی ۶۶ لیتر از پســاب تصفیه 
خانه شهرضا در راستای حفظ محیط زیست 
خریداری شده است.وی اضافه کرد: پسابی 
که بــه نوعی عارضــه زیســت محیطی بود 
خریداری شده و مورد استحصال قرار گرفته 
و در حد آب صنعتی به واحدهای صنعتی در 
شهرک رنگسازان تخصیص داده شده و مورد 
بهره برداری قرار می گیرد.سواری گفت: این 
مطالعات در چهار تصفیه خانه شــهرک های 
صنعتی استان در حال انجام است و در آینده 
ای نزدیک اســتحصال پساب از کلیه تصفیه 
خانه های شهرک های صنعتی اصفهان انجام 
خواهد شد.وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی 
با یک لیتر آب برای یک نفــر و در واحدهای 
صنعتی برای افزون بر ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد 
می شــود.مدیرعامل شرکت شــهرک های 
صنعتی اصفهان با اشــاره به زیرساخت های 
ایجاد شــده در این شــهرک ها اظهار داشت: 
۷۹۸ لیتر بر ثانیه آب برای ایجاد و اســتقرار 
واحدهای صنعتی استان اصفهان اختصاص 

داده شده است.

عکس: ایمنا
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مزایده خانه سرهنگ ایرج و ۱۰ بنای تاریخی کشور

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دســتباف و احیا و بهره برداری از 
اماکن تاریخی و فرهنگی، بهره برداری ۱۱ بنای تاریخی را به منظور جذب 

سرمایه گذار به مزایده می گذارد.
به  گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف 
و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگــی، این مجموعه بناها 
شامل خانه سرهنگ ایرج از استان تهران، خانه اوشیدری، باغ هرندی، 
ارگ راین، کارخانه حناســایی، عمارت موســی خان و خانه فخر راور از 
استان کرمان، کاروانسرای مهر و کاروانسرای زعفرانیه از استان خراسان 
رضوی، خانه ابراهیمی از استان سمنان و همچنین حمام ساالر از استان 

زنجان است.
کاربری بناهای تاریخی مزایده بهمن ماه صندوق توسعه و احیا شامل، 
خانه سرهنگ ایرج فرهنگی، پذیرایی و هنری، خانه اوشیدری تجاری، 
پذیرایی و هنری، باغ هردی شــامل گاوگرد و اتاق های جانبی و خانه 
قراچه داغی هم پذیرایی، اقامتی )بومگردی( و فرهنگی در نظر گرفته 

شده است.
کاربری کارخانه حناســایی نیز فرهنگی و کارگاهی در نظر گرفته شده 
است، ارگ راین شامل عمارت حاکم نشــین، چهار انبار و زمین پشت 
انبار مشمول کاربری علمی، پژوهشی، پذیرایی و اقامتی است و عمارت 

موسی خانی و کاروانسرای مهر نیز شــامل کاربری فرهنگی، هنری و 
پذیرایی هســتند.خانه فخر راور کاربری پذیرایی، فرهنگی و کارگاهی 
و همچنین کاروانســرای زعفرانیه کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی 
و مجتمع بین راهی خواهد داشــت. البته حمام ساالر نیز مشمول دو 

کاربری فرهنگی و پذیرایی خواهد بود.
صندوق احیا در نظر دارد تا این بناها را براساس مشخصات مندرج در 
اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد سرمایه گذاری 
در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق اســتفاده و بهره برداری مدت 
معین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس و 
طی تشریفات مزایده به اشــخاص )حقیقی و حقوقی( واجد شرایط 

واگذار کند.
همه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 
مزایده گــران و همچنین کمیته فنــی و بازرگانی در زمان بازگشــایی 
پاکت ها، از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شــد. جلســه کمیســیون مزایده بهمن ماه در خیابان 
آزادی، نبش یادگار امام)ره(، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، ســالن فجر و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( برگزار شد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور:

هتل ها در فهرست ساختمان های پرخطر تهران نیستند
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشــور گفت: هتل ها و تاسیسات اقامتی در فهرست 
ساختمان های ناایمن شهر تهران قرار ندارند.اسماعیل برات با اشاره به گزارش شورای شهر تهران 
درباره شناسایی ساختمان های ناایمن در تهران، به ایسنا  اظهار کرد: بنا بر استعالمی که از اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گرفته شده، هیچ یک از هتل ها و تاسیسات 
گردشگری و اقامتی تهران تا کنون »اخطار ســاختمان ناایمن« دریافت نکرده اند و در آن فهرست 
قرار ندارند و تا کنون هم شکایت و هشداری نداشته اند.در دی ماه ۱۴۰۱ ناصر امانی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای شهر تهران  همزمان با سالگرد حادثه پالسکو گفته بود: در شهر تهران بیش 
از ۳۰ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است. این رویکرد بعد از حادثه پالسکو به یک نهضت 
تبدیل شد که از این تعداد ساختمان ناایمن در شهر تهران، ۱۲۹ ساختمان»خطر آنی« دارند.با این 
حال، علی نصیری ، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته است: فهرستی که 
از مدت ها پیش در رسانه ها مطرح است، فقط به بررسی از منظر آتش نشانی مربوط است که تعداد 
۱۲۹ ساختمان بود و با ایمن سازی هایی که در برخی از ساختمان ها انجام شد، ۱۰ مورد از آن کاهش 
پیدا کرد.نصیری همچنین گفت: از بعد غیر حریق و سایر ابعاد ایمنی در مورد ساختمان های شهر، 
لیستی وجود ندارد، اما بر اساس اقدامات قرارگاه ایمنی کالبدی با بررسی هایی که توسط ۲۲ تیم 
انجام می شود، این فهرست درباره بررسی همه ابعاد ایمنی در حال تهیه است. ارزیابی ساختمان ها 

از بعد ایمنی شامل ۱۶ هزار ساختمان  بلندمرتبه و مهم است.
 

آب، خانه های تاریخی شوشتر  را با خود خواهد برد؟
یک کارشناس مرمت آثار تاریخی میراث فرهنگی شوشتر می گوید: بیشتر خانه های تاریخی بافت 
قدیم شوشتر که در آنها شوادان وجود دارد به دلیل شکســتگی لوله های آب شهری و سرایت آب 
به شوادان  در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته اند.علی محمد چهارمحالی در گفت وگو با ایسنا، 
تصریح کرد: تداوم آبگرفتگی در شوادان  خانه های این شهرستان لحظه تخریب این بناهای باارزش 
تاریخی را روزبه روز جلو می اندازد.وی با اشــاره به آبگرفتگی شــوادان  خانه های مهم تاریخی این 
شهرســتان بیان کرد: خانه تاریخی جزایری و خانه تاریخی معین التجار و به ویژه خانه مستوفی 
و همچنین خانه تاریخی رحیمی و... با مشــکل تــداوم آبگرفتگی در شــوادان  مواجه اند.به گفته 
این کارشــناس مرمت آثار تاریخی، آنچه باعث تخریب خانه های تاریخی این شهرستان می شود 
شکستگی لوله های آب شهری است که باعث سرایت آب و پر شدن شوادان خواهد شد.خانه طبیب، 
خانه رحیمی، خانه معین التجار، خانه مســتوفی، خانه کجباف، خانه مقدم، خانه مرعشی، خانه 
امین زاده، خانه زایر، خانه طبیب شوشتری، خانه جزایری، خانه شیخ جعفر شوشتری، خانه افضل، 
خانه چهارمحالی، خانه رضوان، خانه زاهدی و... از جمله خانه های تاریخی حایز اهمیت شوشــتر 

هستند که رسیدگی به وضعیت آنها امری اجتناب ناپذیر است.
 

راهنمای سفر به شهر ارده و انار
»اهل اردکانم«، راهنمای گردشگری شهرستان »اردکان« به عنوان دومین کتاب از مجموعه  »اهل 
ایرانم« برای معرفی شایسته مقاصد گردشــگری ایران در سده نو در قالب محتوایی خالق منتشر 
شد.مغفول ماندن شهرستان اردکان به عنوان وسیع ترین شهرستان استان یزد از نگاه گردشگران 
از یک ســو و غنای تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه از سوی دیگر آن هم پس از تجربه  تولید 
محتوای فاخر برای شهرستان کاشان، تیم پروژه  »اهل ایرانم« را بر آن داشت تا با مشاوره  و همراهی 
دغدغه مندان اردکانی، ظرفیت های گردشگرپذیر این شهرســتان را واکاوی کرده و در قالب کتاب 
»اهل اردکانم« ارائه شود.در این کتاب، بادیه  خرانق و بســتان عقدا مورد توجه ویژه قرار گرفته اند 

همچنان که وصف آداب و سنن بهدینان شریف آباد از دلنشین ترین بخش های آن است.

اخبار

مفاد آراء
11/108 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محــرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتــي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضي داشــته باشــند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7329 - 1401/06/23 هيات چهارم آقای بهرام اســترکی  به 
شناسنامه شــماره 1293 کدملي 6219344502  صادره فرزند ميرزا  آقا  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 118/70 متر مربع پالک شماره 2618 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ثبت در ســامانه امالک به 

نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451596  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/109 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محــرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتــي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضيــان اعتراضي داشــته باشــند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13751 - 1401/11/12 هيات ســوم آقای هوشنگ بابائی   به 
شناسنامه شــماره 595  کدملي 1209329514  صادره سميرم فرزند  حسين نسبت به 
چهار دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان  به مساحت 132/53 متر مربع پالک 
28  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مع الواســطه از 

غالمرضا خدادادی ثبت در دفتر امالک 
رديف 2- راي شــماره 13752 - 1401/11/13 هيات ســوم خانم عفت حيدرنام   به 
شناسنامه شــماره 4  کدملي 1290383189  صادره اصفهان  فرزند  رمضان  نسبت به 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 132/53 متر مربع پالک 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مع الواسطه از غالمرضا 

خدادادی ثبت در دفتر امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451793  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/110 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3712 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
آقای محمود بقائی  به شناسنامه شماره 40 کدملی 1249888034  صادره  فرزند 
عبداله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 61/02  متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 1  فرعی از 2447  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 3711 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت  
خانم پروين جعفری کاکلکی  به شناسنامه شماره 1156 کدملی 1284639851  
صادره اصفهان  فرزند عبدالحسين در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 71/74  
متر مربع مفروزی از پالک شماره 1  فرعی از 2447  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

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

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451626  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/111 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3715 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
مالکيت آقای مصطفی مطلبی دســتگردی   به شناسنامه شماره 61830 کدملی 
1281715328  صادره اصفهان  فرزند اســمعيل در ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 117/94  متر مربع  مفروزی از پالک شماره 383  فرعی از 4348  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451657  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/112 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3710 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
خانم عباسه رنگاور به شناسنامه شــماره 3016 کدملی 0051574578  صادره 
تهران  فرزند محمود در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 131/67  متر 

مربع  پالک شــماره 48  فرعی از 4485  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی 

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

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451644  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/113 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3792 و 3794 و 3796 و 3793 و 3797  مورخ 1401/10/27 
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی مالکيت خانم مهرانگيز قفل ساز قينانی به شناسنامه شماره 
326 کدملی 1288572141  صادره اصفهان  فرزند حسين  در 24/54 سهم مشاع 
از 171/76 سهم  ششدانگ يکباب خانه و مغازه  به مساحت 171/76  متر مربع  
پالک شماره 3  فرعی از 2958  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان و مالکيت آقای اصغر قفل ساز قينانی به شناسنامه شماره 16011 
کد ملی 1282629395 صادره اصفهان فرزند حســين  در 49/07 سهم مشاع از 
171/76 سهم ششدانگ يکباب خانه و مغازه به مساحت 171/76 متر مربع پالک 
شماره 3 فرعی از 2958 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و مالکيت خانم روح انگيز قفل ســاز قينانی به شناسنامه شماره 31089 
کد ملی 1282239171 صادره اصفهان فرزند حســين در 24/54 سهم مشاع از 
171/76 سهم ششدانگ يکباب خانه و مغازه به مساحت 171/76 متر مربع پالک 
شماره 3 فرعی از 2958 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و مالکيت آقای مســعود قفل ساز قينانی به شناســنامه شماره 18193 
کد ملی 1282649906 صادره اصفهان فرزند حســين در 49/07 سهم مشاع از 
171/76 سهم ششدانگ يکباب خانه و مغازه به مساحت 171/76 مترمربع پالک 
شماره 3 فرعی از 2958 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و مالکيت خانم فرنگيس قفل ســاز قينانی به شناسنامه شماره 19629 
کدملی 1282665634 صادره اصفهان فرزند حســين در 24/54 سهم مشاع از 
171/76 سهم ششــدانگ يکباب خانه و مغازه به مســاحت 171/76 متر مربع 
پالک شــماره 3 فرعی از 2958 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث مرحوم حسين 

قفل ساز قينانی و مرحومه فاطمه اشرفيان اصفهانی( مفروز ثبتی گرديده است.
  لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451633  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
11/114 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 - برابــر رای شــماره 3705 مــورخ 1401/10/19 هيــات اول موضــوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی مالکيــت خانم منصوره طائريان  به شناســنامه شــماره 
 63528 کدملی 1281735248  صادره اصفهان  فرزند مصطفی در ششــدانگ 
يکباب فروشــگاه بــه مســاحت 272/94  متــر مربــع مفــروزی  از پالک 
شــماره 2216  فرعی از 5000  اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفــروز ثبتی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1452087 
 مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
 1401 /11 /11  -  140185602024012426 نامــه:  شــماره   11 /115 
نظر به اينکه ششدانگ پالک  4999/21830   اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  به شماره 
چاپی سند برگی 634356 الف و شماره دفتر الکترونيکی 140020302024018223 
 بنام آقــای پيمــان ســنائی فرزنــد اســفنديار بــه شناســنامه 160 ســابقه ثبت 
و صدور ســند مالکيت دارد و شــش دانگ طی ســند 85196 مــورخ 1401/2/26 
 دفترخانه 605 تهران در رهن بانک ســينا شــعبه بنيــاد کد 124 قرار گرفته اســت
 و پالک مذکور طی نامــه شــماره 140105802002007911 مورخ 1401/10/14 
اداره اجرای اســناد ذمــه ای)شــعبه مهريــه( اصفهان در بازداشــت قــرار گرفته 
 اســت ســپس وکيل مالک خانم شــهال کاتوزيان فرزند غالمعلی طبــق وکالتنامه 
شــماره 82755 و رمز تصديق 339494 مــورخ 1401/10/11 دفترخانه 194 تهران  
با ارائه درخواســت شــماره 24033310  مــورخ 1401/10/13 به انضمــام دو برگ 
استشــهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شــماره يکتا  140102155875000612 
 1401 /10  و رمــز تصديــق 639751 تحــت شــماره 10620  مــورخ 13/
به گواهی دفترخانه  اســناد رســمی 127 اصفهان رســيده اســت مدعی اســت که 
 ســند مالکيتــش بــه علــت نامعلــوم مفقــود و درخواســت صــدور المثنــی 
ســند مالکيت را نموده  لــذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 
آئيــن نامه قانون ثبــت در يک نوبــت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود ســند مالکيت مذکــور نزد خود می باشــد 
از تاريخ انتشــار ايــن آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبــا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
 صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است

 اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به صدور ســند مالکيــت المثنی طبــق مقررات 

خواهد شد. 
م الف: 1451949 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

٣٣٣ طرح حوزه گردشگری و 
میراث فرهنگی افتتاح شد 

همزمان با برگزاری جشــن های چهل و چهارمین جشن 
انقالب اســالمی ٣٣٣ طرح در حوزه میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در ۶ استان کشــور به بهره 

برداری رسید.
در ششمین روز دهه فجر با حضور سیدعزت ا... ضرغامی، 
وزیر و علی اصغــر شــالبافان و مریم جاللــی معاونان 
گردشــگری و صنایع دســتی و جمعی از مدیــران این 
وزارتخانه ٣٣٣ طرح در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در استان های خراســان رضوی، تهران، 
گیالن، هرمزگان، زنجان و مازندران به بهره برداری رسید.

معاون گردشگری در این مراســم درباره طرح های حوزه 
گردشگری در دولت ســیزدهم اظهار داشــت: از ابتدای 
امسال ٢ هزار موافقت اصولی برای سرمایه گذاری حوزه 
گردشگری صادر شده که برای ایجاد بیش از ۵٠ هزار شغل 
مستقیم، ســرمایه گذاری بیش از ١۵ هزار میلیارد تومان 
صورت پذیرفته است. شالبافیان گفت: همچنین ٢ هزار و 
۴۶١ موافقت اصولی هم با ارزش ٣٢٣ هزار میلیارد تومان 
و مجموع اشتغال ١٣٣ هزار نفر حین اجرا و برای ١٠٣ هزار 

شغل هم پس از بهره برداری ایجاد خواهد شد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: امسال در 
هفته دولت و هفته گردشگری ٧۴٠ طرح به حجم ارزشی 
١٠٠ هزار میلیارد تومان افتتاح شده اســت. به تازگی هم 
٣٣٣ طرح در سه حوزه افتتاح می شــود که ٢٧۴ طرح 
در حوزه گردشگری است که ارزش ســرمایه گذاری این 
طرح ها ٧٢٠٠ میلیارد تومان اســت و بیش از ۴۵٠٠ شغل 

ایجاد خواهد کرد.
در ادامــه این مراســم طی ارتبــاط برخط )آنالیــن ( با 
مدیران کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان های خراســان رضوی، تهران،گیالن، هرمزگان، 
زنجان و مازندران طرح های گردشــگری، صنایع دستی 
 و میراث فرهنگــی با دســتور ضرغامی بــه بهره برداری

 رسید.
در این آیین هر کدام از مدیران اســتانی میراث فرهنگی 
گردشــگری و صنایع دســتی دربــاره طرح هــا و روند 
آماده سازی، نحوه تکمیل، میزان سرمایه گذاری و ایجاد 

اشتغال طرح های افتتاح شده توضیحاتی ارائه کردند.



سه  شنبه 18  بهمن  1401 /  16  رجب  1444  /  7  فوریه   2023 / شماره 3743 
معاون هواشناسی استان از بهبود شرایط بارشی در هفته های پایانی سال 

خبرداد:

این زمستاِن ُپر باران و برکت
معاون اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وضعیت بارشی ۴۵ روز آینده استان، از بهبود شرایط 
بارشی طی اسفند ماه و به ویژه هفته های پایانی سال خبرداد.نوید حاجی بابایی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه وضعیت بارش ها در اســتان تا پایان بهمن ماه نرمال )طبیعی( پیش بینی می شود، 
اظهار داشت: بارندگی ها به طور عمده به صورت برف خواهد بود که در سرچشمه های آبی استان در نواحی 
غربی خواهد بارید.وی با اشاره به اینکه در اسفند ماه شرایط بارشی بهتری در استان پیش بینی می شود، 
خاطرنشان کرد: بهبود بارش ها را در اسفند و به ویژه هفته های پایانی سال انتظار داریم و حتی شرایط 
بارشی آخرین ماه زمستان نســبت به دی و بهمن بهتر خواهد بود.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که طی ۴۵ روز آینده حتی در بدبینانه ترین حالت 
وضعیت بارندگی استان در حد نرمال منطقه خواهد بود.حاجی بابایی ادامه داد: شدت بارش ها در همه 
مناطق استان نیز یکســان نخواهد بود و عمده بارش در نواحی جنوب غرب و جنوب استان پیش بینی 
می شود و نیمه شمالی استان اصفهان بارش های کمتری دریافت خواهند کرد.معاون توسعه و پیش بینی 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بهبود شرایط بارشی استان به دلیل تعدیل و تضعیف 
فاز سرد اقیانوس آرام )النینا( بوده و این پدیده جوی در حال از بین رفتن است؛ به بیان دیگر فاز سرد و 
کم بارش در حال خروج است و از این رو طی ماه های آینده بهبود بارش ها را خواهیم داشت.وی در عین 
حال در خصوص بارش های اسفندماه در اصفهان اضافه کرد: سامانه های بارشی پرقدرت با وقفه های 
چند روزه در استان فعال خواهند شد؛ به بیان دیگر سامانه های پی در پی نخواهیم داشت و یادآوری این 

نکته ضروری است که بخشی از استان اصفهان در منطقه کویر مرکزی قرار دارد.

واکسیناسیون آنفلوآنزا به باغ پرندگان اصفهان رسید
به منظور قطع زنجیره انتقــال آنفلوآنزای پرندگان، طیــور باغ پرندگان اصفهان مایه کوبی شــدند.

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه 
واکسیناسیون در پیشگیری و قطع زنجیره انتقال ویروس نقش موثری دارد، گفت: رعایت حداکثری 
شرایط امنیت زیستی و اقدامات به موقع مدیریت مراکز پرورشی و نگهداری همچون باغ پرندگان در 
این زمینه ضروری است.بدیعی  افزود: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بیش از ۲۰۴ گونه از پرندگان 
دردنیا گزارش شده است و طیف وسیعی از گونه ها را آلوده می کندوی ادامه داد: در باغ پرندگان اصفهان 
۱۳۸ گونه و بیش از ۲۸۰۰ قطعه پرنده نگهداری می شود که با توجه به جمعیت متمرکز پرندگان زینتی 
در باغ پرندگان و اهمیت و ارزش اقتصادی آن و به دلیل لزوم پیشگیری از بروز بیماری آنفلوآنزای فوق 

حاد پرندگان، پرندگان حساس در این مجموعه واکسیناسسیون شدند.

کشف محموله 100 میلیارد ی قاچاق در زیرزمین یک منزل
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: با همت پلیس، یک محموله قاچاق به ارزش ۱۰۰ 
میلیاردریال که در زیرزمین یک منزل مسکونی دپو شده بود، کشف شد.  سردار محمدرضا هاشمی فر 
با اشاره به کشف یک محموله قاچاق در این استان اظهارداشــت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان کاال در پی کسب 
خبری مبنی بر دپوی کاالی قاچاق در یک منزل مسکونی، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی 
افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مرجع قضایی 
از منزل مذکور بازدید کردند و در نتیجه ۵۵۸ هزار نخ انواع سیگار و  ۵۲ هزار و ۵۸۰ عدد آمپول و قرص 
غیر مجاز که در زیر زمین دپو شده بودند را کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با 
بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: 
در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

رییس مرکز اورژانس استان می گوید برای ارائه خدمت به همشهریان، با کمبودهای زیادی مواجه هستیم؛

حال اورژانس اصفهان خوب نیست

 مریم یاوری اورژانس پیش بیمارستانی نخستین واحد 
امدادی اســت که در صورت بروز هر حادثه 
جانی پا به میدان گذاشته و مردان این یگان امدادی در کمترین زمان خود 

را بر بالین بیماران می رسانند.
به گزارش خبرنگار »مهر«؛ اورژانس با شماره ۱۱۵ را همه می شناسند و آن 
را ناجی خود می دانند؛ اما مدت هاست که حال اورژانس در استان اصفهان 
خوب نیست، پرسنل اورژانس از شــرایط فعلی تجهیزات، آمبوالنس ها، 
پایگاه های امدادی و … گالیه دارند و شرایط نامناسب حقوق و امکانات 
رفاهی با وجود اضافه کاری های فراوان آنها را خســته کرده است.فرهاد 
حیدری، رییس مرکز اورژانس استان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار 
مهر می گوید: حال اورژانس استان اصفهان خوب نیست، ما با کمبودهای 
زیادی برای ارائه خدمات شایسته به هم استانی هایمان رو به رو هستیم.

کمبود 32 پایگاه اورژانس در اصفهان
وی می افزاید: در حال حاضر ۱۶۱ پایگاه اورژانس در شهرستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان وجود دارد که بر اساس برنامه 
ششم توسعه با کمبود ۳۲ پایگاه روبه رو هستیم.رییس مرکز اورژانس 
استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۸۰ دستگاه آمبوالنس در 
اصفهان موجود اســت، ادامه می دهد: ۱۶۱ آمبوالنس در حال فعالیت و 

امدادرسانی هستند و ۵۲ دستگاه به صورت رزرو و جایگزینی در موارد نیاز 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به زمین گیر شدن ۶۷ دستگاه 
آمبوالنس در تعمیرگاه آمبوالنس های استان اصفهان اضافه می کند: این 

خودروها نیاز به تعمیرات اساسی و بازسازی کابین عقب دارند.

نیاز به 2۵ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر آمبوالنس های اصفهان
حیدری ادامه می دهد: هزینه الزم برای بازسازی هر دستگاه آمبوالنس 
۳۰۰ تــا ۵۰۰ میلیون تومان اســت و در مجموع بــرآورد هزینه کلی برای 

بازسازی آمبوالنس های خراب حدود ۲۵ میلیارد تومان است.
رییس مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به کمبود نیروی انسانی در 
اورژانس استان اصفهان اشاره می کند و تاکید می کند: در حال حاضر این 
نهاد با کمبود ۵۹۰ نفر نیرو رو به رو است که جای خالی این تعداد نیرو را 

پرسنل فعلی جبران می کنند و از این رو خستگی فراوان دارد.

خیران، اعتبار بازسازی آمبوالنس ها را تامین کنند
همچنیــن صادق هــادی پــور، ســفیر افتخــاری اورژانس کــه این 
روزها تالش های زیــادی را در راســتای تامین اعتبار برای بازســازی 
آمبوالنس های اورژانس اصفهان داشــته در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
می گوید: از گذشــته با پرســنل اورژانــس ارتباط تنگاتنگی داشــتم، 

دغدغه های بچه های اورژانس را می شناسم، آنها صادقانه و شبانه روزی 
در خدمت مردم هستند و شایسته نیســت که در این راه با چالش های 
ابتدایی از جمله کمبود تجهیــزات رو به رو باشــند.وی ادامه می دهد: 
تاکنون تالش هایی را در راســتای تامین اعتبار بازســازی آمبوالنس ها 
داشته ایم و موفقیت هایی را نیز داشته ایم و انتظار ما این است که خیران 
نسبت به این امر توجه داشته باشند چرا که فعالیت اورژانس برای همه 
شــهروندان ضروری بوده و ممکن اســت هر لحظه هر یک از ما نیاز به 

امدادرسانی این نهاد داشته باشیم.

فرهنگ سازی برای جلوگیری از سرگردانی آمبوالنس ها در شهر
این ســفیر افتخاری اورژانس تاکید می کند: باید نســبت به کمک به 
اورژانس به عنوان یک نهاد حیاتی توجه بیشتری صورت گیرد و از امروز 
سفیرانی تربیت شوند که در زمینه فعالیت های خیرخواهانه دغدغه مند 
باشــند.وی ادامه می دهد: یکی دیگر از دغدغه های پرســنل اورژانس 
مزاحمت های تلفنی شهروندان اســت که باید با فرهنگ سازی به ویژه 
برای کودکان این دغدغــه را از بین ببریم تا آمبوالنس ها کمتر در شــهر 
سرگردان باشند.گفتنی است؛ اورژانس استان اصفهان مدت هاست که 
درگیر مشکالت فراوان است و انتظار می رود که خیران و مسئوالن وزارت 

بهداشت به این فرزند خود بیش از گذشته توجه کنند.

اخبار جامعه

در حال حاضر ۱۶۱ پایگاه اورژانس در شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجود 
دارد که بر اساس برنامه ششم توسعه با کمبود ۳۲ 

پایگاه روبه رو هستیم

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
گفت: موضوع احیای تــاالب گاوخونی و رودخانه 
زاینده رود در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب 

ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهر، صبــح روز گذشــته 
 نخستین جلســه اســتانی هماهنگی و مدیریت 
 تاالب هــای اســتان بــا محوریــت زاینــده رود و 
لمللــی گاوخونــی، بــا حضــور   تــاالب بین ا
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 

و سایر اعضا تشکیل شد.

در حاشــیه این نشســت مهران زینلیــان معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: پیرو 
سفر معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست در ۲۹ دی ماه سال جاری به استان و 
درخواست استاندار اصفهان به منظور طرح موضوع 
احیای تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود در ستاد 
ملی هماهنگی و مدیریت تاالب هــا، این موضوع 

مورد بررسی قرار گرفت.
 وی ادامــه داد: درجریــان ایــن نشســت مقرر 
 شــد؛ طرح هــای پیشــنهادی کــه بــر کمیت و
 کیفیت رودخانه و تاالب در حوضه آبریز زاینده رود 
 اثر گذار اســت؛ توســط متولیان هر دو استان تهیه 
و به دبیرخانه ســتاد در ســازمان حفاظت محیط 
زیســت ارســال شــود. بر همین اســاس جلسه 

تخصصی و کارشناســی این اقدام در اســتانداری 
اصفهان برگزار و نقطه نظرات دستگاه های ذی ربط 

اخذ شد.
 زینلیــان عنــوان کــرد: در ایــن نشســت مقرر

  شــد؛ دســتگاه های ذی مدخــل و ذی نفــع در 
حوضه آبریز زاینده رود در اسرع وقت پیشنهادهای 
 فنی و مطالعه شــده خود را ظرف چنــد روز آینده 
 به دبیرخانــه اســتانی واقــع در اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان ارســال کنند تا در جلسات 
 آینــده بــا برنامــه ای منســجم و جامــع، طرح
  احیــای زاینــده رود و تــاالب گاوخونــی تهیــه

 و در جلسه ای که طی هفته های پیش رو با حضور 
معاون اول رییس جمهور تشــکیل خواهد شد به 

تایید و تصویب برسد.

بررسی طرح احیای گاوخونی و زاینده رود در ستاد 
ملی مدیریت تاالب ها

کالس خودسازی 
دانشجویان دانشگاه 
اصفهان در مراسم 
اعتکاف دانشجویی

دانشجویان دانشگاه اصفهان ایام  
اعتــکاف خــود را در مصالی این 
دانشگاه حضور یافتند تا در کالس 
معنویت و خودسازی خود را برای 

حضور موثر در جامعه آماده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
 رفع مشکالت ماشین آالت راهداری و امدادی اصفهان

 مورد توجه قرار گیرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اصفهان به عنوان معین هشت استان و جانشین 

مدیریت بحران تهران، نیازمند توجه ویژه در تامین ماشین آالت  امدادی است.
منصور شیشــه فروش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره آخرین وضعیت راه های ارتباطی استان 
اصفهان، اظهار کرد: همچنان روســتاهایی در بخش پشت کوه دوم فریدون شهر و راه های ارتباطی 
هشت روستا به دلیل انباشت برف و کوالک، مسدود است.وی با اشاره به اینکه ارتباطات تلویزیون 
و مخابرات روستاهای مناطق پشت کوه دوم فریدون شــهر همچنان مانند روزهای گذشته در اثر 
بارش برف و انسداد مسیر دسترسی قطع اســت، افزود: با فعالیت شبانه روزی تیم های امدادی 
با بازگشایی راه های ارتباطی این روستاها، امید است بتوان مشکل اتصاالت رادیویی، تلویزیون و 

تلفن ثابت نیز رفع شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: دو دســتگاه ماشین آالت لودر و بلدوزر که 
از قبل نیاز به تعمیرات داشــته، با فعالیت در بازگشایی مسیر روستاهای پشت کوه دچار مشکالت 
فنی شده است که اداره راه و شهرسازی استان با اعزام دیگر بلدوزرها در گردنه اقدامات الزم را برای 
برقراری راه های ارتباطی انجام داد.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان در مواقع بروز حوادث معین 
هشت استان همجوار و جانشــین تهران در مدیریت بحران اســت، تاکید کرد: در شرایط بحرانی 
ماموریت های محول به اصفهان، نیازمند تمهیدات الزم است.شیشه فروش با اشاره به اینکه طول 
راه های استان اصفهان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر می رســد، گفت: الزم است وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان راهداری، هالل احمر کشور، اورژانس کشوری و سازمان شــهرداری های کشور با توجه به 
کمبود و فرسوده بودن ماشین آالت امدادی استان و خرابی و تخریب آسفالت و روکش بیشتر راه ها 
و نیز ماشین آالت و تجهیزات برف روبی، راه ســازی، آمبوالنس، خودروهای نجات، آتش نشانی و 
کمبود نیروهای عملیاتی نسبت به نوسازی ناوگان ماشین آالت امدادی و پشتیبانی، تامین اعتبار 
برای تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت، بازسازی راه ها، رفع نقاط حادثه خیز، صدور مجوز 
برای جذب نیروهای تخصصی و عملیاتی برای امدادرسانی مطلوب و کنترل حوادث به دستگاه های 

امدادی با توجه جدی به استان اصفهان اقدام و در راستای رفع مشکالت، استان را یاری کنند.

شناسایی 34 نقطه حادثه خیز در استان اصفهان
وی درباره شناسایی بیش از ۳۴ نقطه حادثه خیز جاده ای در استان اصفهان اظهار کرد: رفع خطر نقاط 
حادثه خیز در استان نیازمند اعتبارات کافی است و از وزارت راه و راهداری کشور درخواست داریم از 
آنجا که در وقوع بحران حوادث ملی، اصفهان امدادگر و کمک رســان دیگر استان هاست، نسبت به 

نوسازی ناوگان ماشین آالت و تکمیل بسیاری از پروژه های راهداری استان اقدام کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره لزوم ساخت آشیانه بالگرد در نصف جهان افزود: 
از سازمان جمعیت هالل احمر کشور نیز درخواست داریم با توجه به کمک ها و امدادرسانی اصفهان 
به دیگر اســتان ها، تقویت انبارها و ناوگان خودروهای امدادی هالل احمر اســتان را در دستور کار 

قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه بســیاری از آمبوالنس های اورژانس اصفهان نیازمند نوسازی است، تصریح 
کرد: سازمان اورژانس کشور باید متناسب با ماموریت های استان، نوسازی ناوگان آمبوالنس ها را 
مد نظر قرار دهد.شیشه فروش خاطرنشان کرد: اعزام تیم های اسکان اضطراری به شهرستان خوی 
برای کمک به زلزله زدگان، اعزام تیم های برف روبی به شــهرکرد و چهارمحال وبختیاری، بازسازی 
۷۰۰ واحد مناطق مسکونی در سیل بهمن ماه سال قبل در شهرهای رودان و میناب از توابع هرمزگان، 
حضور گسترده و موثر در زلزله سرپل ذهاب، امدادرسانی به استان های یزد، چهارمحال وبختیاری، 
همدان و کرمان در سیل و کم آبی مرداد امســال، امداد و نجات در حادثه ساختمان متروپل آبادان 

و امدادرسانی به زلزله بروجرد و بم از جمله امدادرسانی های استان اصفهان به سایر شهرهاست.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

اتاق کودک در مجتمع 
قضایی خانواده اصفهان 

افتتاح شد
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
به مناســبت فرارســیدن دهه مبارک فجر و 
میالد امام جواد)ع( و حضرت علی اصغر)ع( 
اتاق مخصوص نگهداری کودکان در مجتمع 
قضایی شهید قدوسی اصفهان افتتاح شد. 
حجت االسالم اســدا...جعفری در حاشیه 
افتتاح اتاق کودک در دادگاه خانواده اصفهان 
با اشــاره به اهمیت رعایت حقوق کودکان در 
تمام مکان های عمومی اظهار داشت: برخی 
از مراجعان بــه مجتمع های قضایی، مجبور 
هســتند به هر دلیلی به همراه کودکان خود 
وارد محیط دادگاه شــوند و بــا توجه به جو 
حاکم بر ایــن گونه مکان ها، ممکن اســت 

آرامش و روان کودکان تحت تاثیر قرار گیرد.
وی افزود: این موضوع در دادگاه های خانواده 
که برخی اوقات مشــاجره های لفظی بین 
زوجین یا خانواده های آن ها صورت می گیرد، 

نمود بیشتری پیدا می کند.
جعفری از معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری استان اصفهان به 
عنوان پیشنهاد دهنده و مجری این طرح نام 
برد و تصریح کرد: طرح افتتاح اتاق کودک در 
ســاختمان دادگاه خانواده به ابتکار و همت 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگســتری اســتان اصفهان و با مشارکت 
نهادهای حمایتی از جمله اداره بهزیســتی، 
شــهرداری، کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و دیگر نهادهایی که در حوزه حقوق 
کودک فعالیت  دارند، اجرا شد که صمیمانه 
از همه دست اندرکاران اجرای این طرح تقدیر 
و تشــکر می کنیم.رییس کل دادگســتری 
استان اصفهان تقارن افتتاح اتاق کودک در 
دادگاه خانواده با آغاز دهه مبارک فجر و میالد 
حضرت علــی اصغر)ع( و برگــزاری کارگاه 
حقوق کودک و نوجــوان در اصفهان را به فال 
نیک گرفته و ابراز امیدواری کرد با همکاری 
و هم افزایی تمام نهاد های ذی ربط اتفاقات 
مثبتی در عرصه ارتقــا و حفظ حقوق کودکان 

در جامعه رخ دهد.

۴۵ درصد از دانش آموزان اصفهانی در دوره متوسطه دوم، هنرستان را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند.رییس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: میانگین ورود دانش آموزان دوره متوسطه به هنرستان ها در کشور ۳۹٫۷ درصد، اما در استان اصفهان ۴۵ درصد است.پیمان 
شاهپوری افزود: امسال دو هزار هنرجوی جدید در هنرستان ها ثبت نام کرده اند و ۱۸ هنرستان جدید به شمار هنرستان های استان اصفهان افزوده شده است.وی، 
اقداماتی نظیر نهضت هنرستان سازی برای جذب خیران به ساخت این واحد ها را اثربخش دانست و گفت: این نهضت به ابتکار مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان آغاز و تاکنون برنامه ریزی هایی برای تکمیل ۳۲ هنرستان جدید شده است.رییس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: با تاسیس مراکز نوآوری و کارآفرینی ابتکار استان در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش، دانش آموزانی که ایده خاصی دارند و به 

دنبال اجرای آن هستند می توانند به این مراکز مراجعه کنند.اکنون ۷۵ هزار هنرجو در ۸۰ رشته در ۴۵۰ هنرستان استان اصفهان در حال تحصیل هستند.

هنرستان؛ گزینه محبوب 4۵ درصد دانش آموزان متوسطه اصفهان



رییس فدراسیون فوتبال گفت: کارلوس کی روش در کشــور ما نسل سازی کرد و انتخاب او به عنوان سرمربی فوتبال اشــتباه نبود.مهدی تاج در گفت وگو با 
ایسنا، درباره خداحافظی کارلوس کی روش و آخرین وضعیت سرمربیگری تیم ملی خاطرنشان کرد: فدراسیون کار درستی انجام داد و از کی روش به خاطر 
زحماتی که کشــید، تجلیل به عمل آورد، وی در طول ۸ سال نسلی را در کشور ایجاد کرد و زحمات زیادی کشــید.وی اضافه کرد: خیلی ها از فدراسیون انتقاد 
کردند که آمدن کی روش خیلی مثبت نبود ولی دیدید قطر با امکانات مالی خوبی که دارد، به سراغ کی روش رفت. بنابراین انتخاب فدراسیون نادرست نبود و 
مسیر درستی را پیش رفته بود.تاج افزود: با رفتن کی روش حاال فدراسیون باید دنبال یک سرمربی جدید دیگری باشد، این کار در حال شکل گیری است، اما 
زمانش مشخص نیست. هر زمان سرمربی جدید فوتبال نهایی شد و هیئت رییسه آن را تصویب کرد، اعالم خواهیم کرد.وی همچنین در آیین تجدید میثاق 
جامعه ورزش با آرمان های امام راحل اظهار کرد: جامعه ورزش هر سال برای تجدید بیعت با آرمان های امام)ره( به مرقد مطهر ایشان می آیند و امسال هم 

جامعه ورزش حضور گسترده ای داشتند. خودمان را مدیون خون شهدا و انقالب می دانیم و ایثارگری های همه آنها را  را از نزدیک دیده ایم.

دفاع »تاج« از کی روش: بازگرداندن او اشتباه نبود
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الئوتارو: میالن آبی و مشکی است!
مهاجم اینتر بعد از پیروزی یک بر صفر در داربی برای هواداران میالن خط و نشــان کشــید.الئوتارو 
مارتینس می گوید اینتر پس از شکست دوباره میالن ثابت کرد که شهر میالن برای آبی و مشکی هاست.

شاگردان سیمونه اینزاگی در حالی که توپ و میدان را در اختیار داشتند توانستند بار دیگر در داربی میالن 
برنده از زمین خارج شوند. الئوتارو توانســت با گلزنی در این دیدار به رکورد ۷ گل زده در داربی برسد. 
حاال او با هفت گل در داربی دال مادونینا، پایین تر از استفانو نایرز ۱۱ گله قرار گرفت. الئوتارو بعد از این 
دیدار گفت: بسیار خوشحالم چون یک بار دیگر ثابت کردیم که شهر میالن، آبی و مشکی است.الئوتارو 
مارتینس بعد از قهرمانی در جام جهانی در قطر خیلی زود خود را به اردوی تیم اینتر رساند و استراحت 
نکرد تا بتواند تیمش را در ادامه فصل همراهی کند. او در بخش دیگر صحبت های خود گفت: قهرمانی 
در جام جهانی بهترین لحظه دوران حرفه ای من است. من چیزهای زیادی یاد گرفتم و تجربه خوبی 
در جام جهانی کسب کردم و دوست دارم از این تجربه برای کمک به تیمم استفاده کنم. با اعالم جدایی 

میالن اشکرینیار و پیوستن او به پاری سن ژرمن، بازوبند کاپیتانی به الئوتارو مارتینس داده شد.
 

پیام »گواردیوال« برای »هری کین«
سرمربی منچستر سیتی بعد از شکســت برابر تاتنهام به هری کین به خاطر تبدیل شدن به بهترین 
گلزن تاریخ باشگاه تاتنهام تبریک گفت.در حساس ترین بازی هفته بیست و دوم رقابت های لیگ 
برتر انگلیس، تاتنهام در خانه از منچستر سیتی پذیرایی کرد.این بازی در نهایت با پیروزی یک بر صفر 
تاتنهام به پایان رسید. تک گل تاتنهام را در این بازی هری کین، کاپیتان باتجربه این تیم به ثمر رساند. 
کین، شب تاریخی را تجربه کرد. او شمار گل های خود را در رقابت های مختلف با پیراهن تاتنهام به 
عدد ۲۶۷ رساند تا به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه تبدیل شود.پپ گواردیوال بعد از بازی به هری کین 
تبریک گفت و این پیام را برای او داشت: به کین تبریک می گویم. او شایسته این تاریخ سازی بود. 

کین یک بازیکن استثنایی است و من به نمایندگی از باشگاه منچستر سیتی به او تبریک می گویم.
 

تداوم یکه تازی بارسلونا در اللیگا
بارسلونا در هفته بیستم اللیگا به پیروزی رسید.بارسلونا و ســویا یکشنبه شب در چارچوب هفته 
بیستم اللیگا به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۳ بر صفر بارسا به پایان رسید.در این دیدار 
کسیه در دقیقه ۵۸، گاوی در دقیقه ۷۰ و رافینیا در دقیقه ۷۹ گل زنی کردند. از اتفاقات مهم این بازی 
مصدومیت بوســکتس در دقیقه ۸ و تعویض این بازیکن بود.با این نتیجه بارسلونا ۵۳ امتیازی 
شد تا باتوجه به شکست رئال مادرید ۴۵ امتیازی، فاصله بارسا با رئال رده دومی به هشت امتیاز 

افزایش یابد. سویا هم با ۲۱ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفت.
 

ورزشگاه های عربستان به خاطر »رونالدو« پر شده است
حضور کریستیانو رونالدو در النصر باعث شده است تا بلیت های دیدار با این تیم خیلی زود تمام شود 
و همه باشگاه ها از حضور این بازیکن پرتغالی در النصر سود ببرند.به نقل از کوره، کریستیانو رونالدو 
در فصل نقل و انتقاالت زمستانی بعد از سال ها حضور و درخشش در فوتبال اروپا تصمیم گرفت که 
راهی خاورمیانه شود تا النصر را به عنوان تیم بعدی خود  انتخاب کند.حضور کریستیانو رونالدو در 
النصر باعث شده است تا حساب دیگر باشگاه ها در عربستان هم شارژ شود به طوری که تیم هایی که 
برابر النصر بازی دارند به راحتی همه بلیت های خود را می فروشند؛ آن هم با قیمت باال و در کمترین 
زمان.شور و شوق هواداران فوتبال در عربستان برای دیدن کریستیانو رونالدو بسیار باالست و این 
باعث شده است تا بلیت های بازی هایی که النصر میهمان است خیلی زود تمام شود و این باعث 
می شود تا دیگر باشگاه ها هم از حضور این بازیکن پرتغالی درآمدزایی کنند و حتی باوجود افزایش 

قیمت ها خیلی زود بلیت بازی با النصر را به فروش برسانند.

شرط عجیب و شائبه برانگیز واگذاری استقالل و پرسپولیس؛ 

مزایده ای برای نخریدن؟!
شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس به گونه ای از سوی سازمان خصوصی سازی 
تعیین شده که می تواند شــائبه تبانی در مسابقات را ایجاد کند.بعد از 
سال ها وعده مسئوالن ورزش ایران، حاال قرار است بعد از واگذاری ۱۰ 
درصد از سهام دو باشگاه پرســپولیس و استقالل در بورس، ۵۱ درصد 
ســهام مدیریتی این دو باشــگاه به صورت بلوکی واگذار شود تا عمال 
نقش دولت در مدیریت این دو باشگاه کمتر شــود.یکی از مهم ترین 
مشکالت سرخ آبی ها که باعث شد مجوز حرفه ای این دو باشگاه صادر 
نشود و پرسپولیس و اســتقالل از لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ 
حذف شوند، مالکیت مشــترک این دو باشــگاه و البته دولتی بودن 
آنهاست. بر اساس قوانین هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند در 
یک تورنمنت، مالکیت دو باشــگاه را در اختیار داشــته باشد تا شائبه 
هرگونه تبانی از بین برود. با این حال در سال های اخیر با وجود اینکه 
دولت مالکیت دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس را در اختیار داشت؛ 
اما مســئوالن ورزش ایران با سندســازی طوری وانمود می کردند که 
مجمع دو باشگاه متفاوت اســت تا به این ترتیب مجوز حرفه ای آنها 
صادر شود اما در سال AFC ،۲۰۲۲ دیگر زیر بار نرفت و مجوز حرفه ای 
این دو باشــگاه را صادر نکرد تا به این ترتیب مسئوالن ورزش ایران به 
سمت واگذاری دو باشگاه استقالل و پرســپولیس قدم های موثری 

بردارند.
بر اساس اعالم ســازمان خصوصی ســازی، قیمت ۵۱ درصد از سهام 
استقالل ۲۳۸۶ میلیارد تومان و قیمت ۵۱ درصد از سهام پرسپولیس 
۲۷۳۶ میلیارد تومان قیمت گذاری شده که خریدار باید ۲۰ درصد این 
مبلغ را ۲۰ روز کاری بعد از انجام معامله نقدا پرداخت کند و باقی مانده 
را در اقساط ۶ ســاله بپردازد؛ اما نکته مهم این معامله شرایط عجیبی 

است که سازمان خصوصی سازی برای آن گذاشته است.
یکی از تعهــدات خریــدار، کاهش بدهی های شــرکت منــدرج در 
صورت های مالی به میزان  یک سوم، ظرف مدت یک سال با اولویت 
پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان فصول قبل است که اگر این تعهد 
از ســوی خریدار اجرایی نشــود، جریمه ای معادل ۱۰ درصد بدهی ها 
شــامل حال او خواهد شــد. این شــرط حتما نکته خوبی محسوب 
می شود، چراکه نشــان می دهد مسئوالن ســازمان خصوصی سازی 
پرداخت بدهی های این دو باشگاه را در اولویت قرار داده اند؛ اما تعهد 
دیگری هم وجود دارد کــه خریدار باید به آن پای بند باشــد که از نظر 

شرایط فوتبالی می تواند شائبه تبانی را در مسابقات ایجاد کند.
بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی، »خریدار باید متعهد شود که 

رتبه تیم در لیگ برتر فوتبال ایران در دو سال متوالی از رتبه چهارم کم تر 
نشود و در غیر این صورت، سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد 
واگذاری را خواهد داشت.« این شرط، در ظاهر شاید به این معنی باشد 
که فروشنده می خواهد تضمین های الزم را در جهت آینده خوب تیم در 
لیگ برتر بگیرد تا تجربه واگذاری باشگاه های قبلی درباره استقالل و 
پرسپولیس تکرار نشود اما آیا در در دنیای فوتبال کسی می تواند نتایج 

یک تیم را تضمین کند؟
اگر با همین شرایط، خریداری حاضر شــود ۵۱ درصد سهام استقالل 
یا پرســپولیس را بخرد، عمال تضمین داده که رتبه این تیم در دو سال 
آینده کمتر از چهارم نخواهد بود. حاال فرض کنید یکی از این تیم ها در 
سال اول با شرایط کامال فوتبالی رتبه ای کمتر از چهارم به دست بیاورد و 
سال دوم هم در اواخر فصل به یک یا دو برد نیاز داشته باشد که حداقل 
چهارم شود؛ آیا این شائبه ایجاد نمی شود که خریدار با تبانی، این یک 
یا دو برد را به دســت بیاورد تا رتبه تیم حداقل چهارم شود که قرارداد 
واگذاری فسخ نشود؟از طرف دیگر، متر و معیار موفقیت تیم از سوی 
سازمان خصوصی سازی رتبه چهارم در نظر گرفته شده است. این یعنی 
هر تیمی حداقل در لیگ برتر چهارم شود از نظر این سازمان نتیجه قابل 
قبولی داشته و اگر مثال به رتبه پنجم برســد، ناکام بوده است. سوال 

اینجاســت که با کدام معیار، سازمان خصوصی ســازی به این نتیجه 
رسیده که رتبه چهارم برای یک تیم موفقیت محسوب می شود؟ شاید 
تیمی در لیگ برتر رتبه ای کمتر از چهارم به دســت بیاورد اما در همان 
فصل در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی برسد یا در جام حذفی بتواند 
جام کسب کند؛ آیا چنین تیمی از نظر سازمان خصوصی سازی ناکام 
بوده است؟نکته دیگر این شرط سازمان خصوصی سازی برای واگذاری 
استقالل و پرسپولیس، این است که »شــرط رتبه چهارم« صرفا برای 
دو سال بعد از واگذاری در قرارداد ذکر شده و اگر خریدار این دو سال 
تیم را حداقل در جایگاه چهارم نگه دارد اما در ســال سوم و چهارم به 
سقوط از لیگ برتر نزدیک شود، مشکلی نخواهد داشت.از طرف دیگر 
مشوق هایی برای خریدار در قرارداد ذکر شده که بر اساس آن اگر تیم 
قهرمان لیگ برتر شــود، به خریدار ۵ درصد تخفیف داده خواهد شد. 
این یعنی اگر خریدار تیم اســتقالل این تیم را قهرمان لیگ برتر کند، 
حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و اگر خریدار پرسپولیس این تیم را قهرمان 
کند حدود ۱۳۶ میلیارد تومان تخفیف می گیرد. حاال باز تصور کنید که 
یکی از این دو تیم برای قهرمانی در اواخر فصل به یک برد مقابل تیمی 
در میانه یا پایین جدول نیاز داشته باشد؛ آیا تخفیف چند ده میلیاردی، 

شائبه تبانی ایجاد نمی کند؟

خبر روز

جزییات عجیب قرارداد استقالل با »کاوه«!
ماجرای قرارداد کاوه رضایی با باشــگاه استقالل همچنان با حواشــی و زاویه های جدیدی همراه 
است؛ حواشی ای که باعث می شود تا قرارداد او با استقالل عجیب تر از قبل شود.ترکش های عقد 
قرارداد کاوه رضایی با استقالل و فسخ قرارداد این بازیکن با آبی پوشان پایتخت، همچنان یکی از 
معضل های مدیران باشگاه استقالل است. مهاجم نیم فصل اول تیم فوتبال تراکتور در حالی که قرار 
بود در شروع فصل جاری در جمع آبی پوشان پایتخت حضور پیدا کند، در نهایت سر از تراکتور درآورد. 
او قرار بود در نیم فصل دوم به اســتقالل بیاید؛ اما همچنان وضعیت این بازیکن در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و مشخص نیست مقصد آینده رضایی کدام تیم خواهد بود؟پر بودن لیست استقالل،  یکی 
از موانع استقاللی  شدن رضایی در نیم فصل اول و دوم بود. او در اول فصل به علت پر بودن لیست 
بزرگساالن استقالل راهی تراکتور شد ولی نتوانست عملکرد خیلی خوبی در ابتدای حضور خود در 
جمع سرخ پوشان تبریزی داشته باشــد. کاوه در اواخر نیم فصل اول گام به گام عملکرد بهتری از 
خود نشان می داد؛ اما در نهایت قرارداد خود را با تراکتور فســخ کرد تا به استقالل بازگردد. لیست 
اســتقالل در نیم فصل دوم هم کامل بود و کاوه باز هم به اســتقالل نیامد و به گفته یکی از مدیران 

باشگاه استقالل،  کاوه بدون بازی برا این تیم، می تواند ۲۰ میلیارد تومان از استقالل غرامت بگیرد.
روز یک شــنبه، اطالعاتی در خصوص قرارداد کاوه رضایی با استقالل منتشــر شد که در آن اعداد و 
ارقام مختلفی از دریافتی های رضایی در آن مشهود بود. یکی از نکات قابل توجه این قرارداد، وجود 
آپشــن هایی با ارقام باال بود که باعث شد مدیریت سابق باشگاه اســتقالل در ارتباط با این مسئله 
مورد انتقاد قرار گیرد.اما این همه جزییات قرارداد رضایی با استقالل نیست. کاوه رضایی در زمان 
عقد قرارداد با استقاللی ها، از آپشن های دیگری هم برخوردار بود که باعث شد این بازیکن دست 
بازی برای اقدامات الزم علیه باشگاه داشته باشد.قراردادی که میان استقالل و کاوه رضایی تنظیم 

شده، برخالف سایر بازیکنان ایرانی و طبق الگوی قرارداد یک بازیکن خارجی تنظیم شده است!
در قرارداد این بازیکن قید شده بود که اگر اختالفی میان طرفین پیش بیاید، به فیفا مراجعه شود که 
این روند برای بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران در نظر گرفته می شود.مسئله بعدی، دو زبانه 
بودن قرارداد کاوه رضایی بود که این هم مربوط به بازیکنان خارجی است و طبق اصول رایج، قرارداد 
بازیکنان ایرانی با باشگاه ایرانی باید بر مبنای زبان فارسی باشد. موارد دیگری هم برای قرارداد کاوه 
رضایی مدنظر قرار گرفته شد که مجموع آن ها این مســئله را قلمداد می کرد که مهاجم تیم فوتبال 

استقالل، یک بازیکن خارجی به حساب می آید.

»طارمی« برای چهارمین سال دو رقمی شد
مهدی طارمی با گلزنی در دیدار برابر ویزال توانســت برای چهارمین فصل پیاپی شمار گل های خود 
را در رقابت های لیگ در پرتغال دو رقمی کند.پورتو و ویزال یکشــنبه شب در چارچوب هفته نوزدهم 
لیگ برتر پرتغال به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر پورتو به پایان رســید. په په 
در دقیقه ۴۱ و مهدی طارمی در دقیقه ۸۶ گل های پورتو را به ثمر رســاندند. گل مهدی طارمی روی 
پاس کات بک ژائو ماریو و شوت این مهاجم در داخل محوطه جریمه به ثمر رسید.مهدی طارمی با 
گل زنی در این بازی به طلسم ۴ بازی گل نزدن برای پورتو پایان داد.طارمی با زدن گل در این دیدار 
شمار گل های خود را در رقابت های فصل جاری لیگ پرتغال به ۱۰ گل رساند. این مهاجم ایرانی از 
زمان حضور در فوتبال پرتغال توانسته در هر چهار فصل تعداد گل های خود را دو رقمی کند.او در فصل 
اول حضور در لیگ زمانی که بازیکن ریوآوه بود توانست ۱۸ گل بزند و همین باعث شد تا تیم های 
بزرگ پرتغال به دنبال او باشند و در نهایت راهی پورتو شود و از آن زمان در پورتو هم هر فصل در لیگ 
توانسته ۱۰ گل یا بیشتر در همه فصل های خود به صمر برساند. طارمی تاکنون در تمامی رقابت ها با 
پیراهن پورتو توانسته است در ۳۰ بازی ۱۹ گل از جمله ۵ گل در لیگ قهرمانان به ثمر برساند ولی تیم 
او در رده دوم جدول لیگ قرار دارد. مهاجم ایرانی همچنین در رده دوم جدول گلزنان لیگ پرتغال 
قرار گرفته است. ژوائو ماریو، فران ناوارو و گونکالو راموس با ۱۲ گل زده باالتر از مهدی طارمی قرار 

دارند و به صورت مشترک در صدر قرار دارند. 

مستطیل سبز

انتقاد دونده مانع ایران از فدراسیون:

دلسردم کرده اند
مسابقات دوومیدانی داخل ســالن قهرمانی 
آسیا از ۲۰ تا ۲۳ بهمن در شهر نورسلطان در کشور 
قزاقستان برگزار می شود و هشت ورزشکار ایران 
به این رقابت ها اعزام می شوند.در ماده دوی ۶۰ 
متر مسعود کامران در تیم اعزامی فدراسیون قرار 
دارد؛ اما رضا بحرینی دیگــر دونده این ماده به 
انتخاب نشدن خود انتقاد دارد و معتقد است با 
توجه به رکوردی که در قهرمانی باشگاه های کشور 
ثبت کــرده، باید به این مســابقات بین المللی 
اعزام می شد.رضا بحرینی، دونده مانع ایران در 
این مورد به ایســنا گفت: طی سال ها دوندگی 
در مســابقات بین المللی و کشوری مقام های 
خوبی به دســت آوره  و طی سه ســال اخیر در 
دوی ۶۰ مترمانع بهترین عملکرد را داشــته ام؛ 
اما انگیزه ام را از دســت داده ام چون  عملکردم 
در سال های اخیر خوب بوده و فدراسیون کاری 
برایم انجام نداده است.وی به عملکرد خود در 
قهرمانی باشگاه های کشور اشاره و بیان کرد: در 
مرحله مقدماتی بدشانسی آوردم وگرنه رکورد 
ایران را می زدم. با این حــال رکورد قابل قبولی 
ثبت کردم اما فدراسیون چشم پوشی کرد. آقای 
کامران فقط در مرحله مقدماتی دوید و در فینال 
با هماهنگــی مربی خود شــرکت نکرد. مربی 
او عضو کمیته فنی فدراســیون است.بحرینی 
ادامه داد: )مسئوالن فدراسیون( گفتند کامران 
طی دو مسابقه اخیر رتبه اول را کسب کرده و به 
همین دلیل برای حضور در تیــم ملی انتخاب 
شده؛ اما آن مســابقات ۱۱۰ با مانع بود و ربطی 
به ۶۰ متر ندارد. او در مرحله مقدماتی مسابقات 
داخل سالن قهرمانی کشور رکورد عجیب ۷.۸۶ 
ثانیه دوید، در حالی که سال قبل ۷.۹۹ ثانیه را 
ثبت کرده بود. چگونه رکوردش می تواند بعد از 
یک سال این همه بهتر شــود؟ با این حال من 
دو صدم ثانیه با او فاصله داشــتم و به رییس 
فدراسیون هم گفتم بین ما رکوردگیری برگزار 
کنند؛ اما گفتند زمان برای ارسال اسامی نداریم 
و قبول نکردند.وی  به حمایت نکردن فدراسیون 
اشــاره کرد و گفت: ۲۳ ســال دارم و در تمام 
مســابقات جوانان، نوجوانان و حتی ســال 
اول بزرگســاالن بهتر از کامران بــودم؛ اما با 

بی توجهی فدراسیون دلسرد شدم .

فوتبال جهان

وز عکس ر

شادی گل خاص ستاره 
بارسا به یاد »مسی« 

جوردی آلبا، مدافع بارسلونا، شب پر 
فروغی را برابر سویا پشت سر گذاشت 
و یاد لیونل مســی را با شادی پس از 
گلش زنده کرد. شــادی پس از گل 
این مدافع بارسا باعث شد که بسیاری 
از کاربران در شــبکه های اجتماعی به 
یاد شــادی گل خاصی مسی پس از 
گل هایی که با پیراهن این تیم به ثمر 
می رساند، باشند و به شباهت حرکت 

این دو بازیکن اشاره کنند.

کمیته ملی المپیک گزارشی را در مورد دیدار محمود 
خســروی وفا با رییس کمیته بین المللی المپیک 

منتشر کرد.
محمود خســروی وفا، رییس کمیته ملی المپیک 
ایران در لوزان سوییس با توماس باخ، رییس کمیته 
بین المللی المپیک دیدار کــرد. در این دیدار که در 
راستای گســترش دیپلماسی ورزشــی و افزایش 
تعامل و همکاری با نهادهــای بین المللی و ارکان 
ورزشی جهان صورت گرفت، در خصوص موضوعات 
مختلفی از جمله وضعیت ورزش ایران در آســتانه 
بازی های آســیایی و هم چنین رویدادهای کسب 

سهمیه المپیک بحث و بررسی صورت گرفت.
در این دیدار که سه ساعت به طول انجامید، وضعیت 

ورزشــکاران ایرانی و به طور کلــی ورزش در ایران 
و نقش کمیته ملــی المپیک ایــران در حفاظت از 
ورزشکاران و اعضای خانواده المپیک مورد بررسی 
قرار گرفــت. موضوع حضور ورزشــکاران ایرانی در 
مســابقات ورزشــی بین المللی بــدون هیچ گونه 

تبعیض نسبت به سایر ورزشکاران نیز مطرح شد.
توماس بــاخ ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت های 
صورت گرفتــه، در کمیته ملی المپیــک طی چند 
ماه اخیر، دغدغه و نگرانی خود را نســبت به برخی 
گزارش ها مبنــی بر اخــذ ضمانت هــای مالی از 
ورزشــکاران و تیم ها ، قبل از سفر به خارج از کشور 
برای شرکت در مســابقات بین المللی ورزشی ابراز 
کرد و بر اهمیت نبــود تبعیض از هــر نظر و رعایت 

کامل منشور المپیک توســط کمیته ملی المپیک 
تاکید کرد.

در ضمن مقرر شــد کمیتــه ملی المپیــک ایران 
تالش های خود را برای حفظ حقوق ورزشــکاران، 
هم از منظر انســانی و هم از منظر ورزشی، پیگیری 
و گســترش دهد و به عمل خود مطابق با منشــور 
َالمپیک و رعایت کامل اصل نبود تبعیض ادامه دهد.

بیانیه کمیته ملی المپیک در مورد جلسه با »باخ«
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نایب رییس شورای شهر مطرح کرد:

 بهبود زیرساخت های الکترونیکی شهر اصفهان برای 
کاهش ترافیک

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بهبود وضعیت زیرساخت های الکترونیکی برای 
کاهش ترافیک این کالن شهر ضروری اســت، همچنین لزوم هماهنگی پلیس راهور و مدیریت 

استان به ویژه شــورای ترافیک استان 
برای هم افزایی دستگاه ها بیش از پیش 

مورد توجه است.
ابوالفضل قربانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا با اشــاره به برنامه های مدیریت 
شــهری ششــم برای کنتــرل ترافیک 
شهری اصفهان اظهار کرد: یکی از دالیل 
ترافیک در تمام کالن شــهرها افزایش 
بی رویه تعداد خودروهاست، در حالی که 
اکنون جمعیت خودروهای شهر اصفهان 

از جمله خودروهای سبک، ســنگین، دولتی، نیمه دولتی و ناوگان حمل ونقل عمومی با جمعیت 
ساکن در این شهر برابری می کند.وی افزود: به دلیل اینکه زیرساخت های الزم برای این حجم از 
خودرو مهیا نیست و امکان مهیا شدن نیز وجود ندارد، روزانه شاهد افزایش حجم ترافیک شهری 
هستیم.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه تنها راه کنترل این موضوع مدیریت 
استفاده از خودرو ابتدا توسط شهروندان و سپس توسط دستگاه های ذی ربط است و الزم است 
مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: ما احتیاج به الگوهای متعادل تری برای جابه جایی در ســطح 
شهر داریم که از مسائل مهم در این خصوص کاهش ترددهای غیرضروری توسط خودرو شخصی 
در سطح شهر و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی برای جابه جایی است.وی ادامه داد: با تمام 
این موارد مدیریت شهری تالش کرده با برنامه ریزی بهتر و مناسب تر امکان تردد آسان در سطح 
شهر را رقم بزند بنابراین در حال حاصل موضوع توسعه حمل ونقل عمومی بسیار مورد توجه است.

قربانی گفت: در آغاز مدیریت شــورای ششم اســالمی تعداد ناوگان اتوبوس رانی در اصفهان ۶۰۰ 
دستگاه با میانگین عمر ۹ سال بود و نشان می دهد در دوره قبل نسبت به این موضوع بی توجهی 
بسیاری شده، اما در دوره مدیریت ششــم، با پیگیری های انجام شده تعداد زیادی اتوبوس نو و 
اتوبوس کوچک خریداری شــد و تعدادی از اتوبوس های قدیمی نیز که نیاز به بازسازی داشت، 
تعمیر شده است.وی ادامه داد: این رقم در حال حاضر به ۹۰۰ دستگاه رسیده است؛ یعنی ناوگان 
اتوبوسرانی در اصفهان در طول دوره مدیریت جدید نســبت به آغاز دوره ۵۰ درصد افزایش بهبود 
وضعیت داشته است، همچنین در دوره مدیریت ششــم به دنبال افزایش تعداد اتوبوس به عدد 
۱۴۰۰ دستگاه تا سال آینده هستیم که در این راستا تعداد دو خط BRT جدید اضافه شده است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تصمیم جدی مدیریت شهری بر بهره برداری 
هرچه سریع تر از خط دوم قطار شهری است و امیدواریم این خط در مدار قرار گیرد و بخش زیادی 
از جابه جایی در سطح شهر را بهبود ببخشد، همچنین پروژه حلقه حفاظتی با هزینه زیاد و به طول 
۸۰ کیلومتر در حال انجام است که نقش موثری در کنترل ترافیک درون شهری و برون شهری دارد.

وی خاطرنشان می کند: مسئولیت ترافیک شهر در گام نخست بر عهده پلیس راهور است، بنابراین 
لزوم هماهنگی پلیس راهور و مدیریت اســتان به ویژه شورای ترافیک اســتان برای هم افزایی 

دستگاه ها بیش از پیش مورد توجه است.
قربانی می گوید: از دیگر اقدامات، بهبود وضعیت زیرســاخت های الکترونیکی اســت، چراکه در 
مقطعی تخریب گسترده ای در زیرساخت های الکترونیکی حمل ونقل شهری صورت گرفت که با 
پیگیری مجدد بازسازی و تمام کمبودها برطرف شده اســت که از این جهت اصفهان در وضعیت 

خوبی قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مطرح کرد:

قطعیت وجود ترک در سازه گنبد مسجد امام )ره( ا صفهان

باشــگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان در یادداشتی به تشــریح آخرین اقدامات برای 
مرمت گنبد مسجد امام )ره( پرداخت.متن یادداشت علیرضا ایزدی به 
این شرح اســت: بی تردید با نگاهی گذرا به پیشینه تاریخ معاصر مرمت 
آثار تاریخی اصفهان درمی یابیم که آخرین عملیات مرمت گنبد عظیم و 
تاریخی مسجد امام )ره( )جامع عباسی( اصفهان که در نوع خود در جهان 
بی نظیر است از سال ۱۳۸۹ و پس از درج گزارش های متعددی مبنی بر 
وجود اعوجاج در ترک های )بخش های( یک تا سه در ضلع جنوب غرب 
این گنبد آغاز شــد، بنابراین از آن تاریخ تاکنون مرمت این گنبد تاریخی، 
فرازوفرود های بسیاری را از سر گذرانیده، به گونه ای که در تابستان امسال، 
انتشار تصاویری در فضای مجازی و سپس رسانه ها مبنی بر وجود اعوجاج 
در بخش های فوقانی ترک شانزدهم گنبد باعث شد تا با تدبیر وزیر محترم 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین پیگیری های مؤکد 
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، شورای چهار نفره با حضور 
پیشکسوتان حوزه مرمت کالبد و تزئینات بنا های تاریخی ایران تشکیل 
و بنا شد تا این شورا ضمن بررسی آنچه طی ۱۱ سال گذشته در خصوص 
مرمت این گنبد تاریخی بروز کرده، راه کار های مناسب را برای رفع معضالت 
این مجموعه تاریخی توسط اعضای این شــورا ارائه کند.اعضای محترم 

شورا که شــامل مهرداد حجازی، دکتر اســکندر مختاری، مهندس سید 
مرتضی فرشته نژاد و این جانب است طی سه نوبت با حضور در مجموعه 
جهانی میدان امام )ره( )نقش جهان( ضمن برگزاری جلســات متعدد 
از مجموعه گنبد به ویژه کالبد فضــای داخلی )دو پوش( این گنبد عظیم 
بازدید و مســتندنگاری اولیه از تمام بخش های گنبد و حتی سازه اصلی 
گنبدخانه و سایر بخش های مســجد در این مرحله به عمل آمد.در این 
بازدیدها، اعضای شورا به ویژه مشاوران بخش سازه گنبد با دعوت از برخی 
اساتید پیشکسوت مرمت، تالش کردند تا با بهره گیری از نظرات مرمتگران 
پیشکسوت، تلفیقی مناســب از علم روز در حوزه های معماری، مرمت و 
حوزه مرمت ســنتی پدید آورند، زیرا هدف اصلی اعضای این شورا برای 
جلوگیری از بروز هرگونه اشــتباه در تصمیم گیری های نهایی و در تالش 
برای رفع معضالت گنبد که بر اساس مرمت های ۵۰ سال اخیر بر روی آن 
ایجادشده، ایجاد اجماع میان اساتید و متخصصان دانشگاهی و اساتید 
مرمتگر سنتی در حوزه های مرمت ســازه و کالبد بنا همچنین تزیینات 
کاشــی کاری برای بهره گیری از تمام تجارب موجود در حوزه مرمت طی 
دهه های اخیر بوده است.با توجه به جمع آوری نظرات استادان دانشگاهی 
و اساتید مرمتگر سنتی و برای دست یابی به نتیجه ای منطقی از وضع گنبد 
مسجد امام)ره(، اعضای شورا بازدید هایی را نیز از سایر گنبد های بنا های 

تاریخی اصفهان همچون مدرسه علمیه امام جعفر صادق )ع( )چهارباغ( 
برای بررسی تشابه یا تفاوت سازه ای فضای دو پوش این بنا ها که همگی 
متعلق به دوران صفوی است و در قالب هنر معماری مکتب اصفهان در 
ســده یازدهم هجری قمری بنا شــده اند انجام و فرآیند این مطالعات 
تطبیقی طی دو ماه گردآوری و در محل پایــگاه جهانی میدان امام )ره( 

)نقش جهان( ضبط و ثبت شد.
همچنین اعضای شــورا با توجه به احتمال بروز هرگونه خطر در سازه بنا، 
پس از بررســی های کامل به این نتیجه دســت یافتند که در کوتاه ترین 
زمان ممکن عملیات اسکن لیزر و فتوگرامتری از سازه اصلی گنبد انجام 
شود تا بتوان آسیب های احتمالی وارده به سازه گنبد را تحلیل و برای آن 
چاره اندیشی کرد.با توجه به ارائه گزارش بازدید ها و نشست های اولیه که تا 
پایان تابستان سال ۱۴۰۱ انجام شد و عمدتا این نشست ها بر مبنای بررسی 
آسیب های احتمالی به سازه گنبد بوده، اعضای شورای عالی به نتایجی 
به شرح زیر رســیدند: در برخی بخش های فضای داخلی دو پوش و بر 
دیواره های گنبد اصلی ترک هایی وجود دارد که به نظر می رسد به مرور زمان 
بروز کرده است.بررسی تصاویر موجود حداقل از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون 
نشان می دهد که ترک هایی که بر بدنه سازه گنبد اصلی بروز کرده تغییرات 
محسوسی نداشــته اســت، با این حال همان گونه که در قبل اشاره شد 
اجرای عملیات اسکن لیزر از سازه اصلی گنبد گریزناپذیر است.همچنین 
اعضای شورا چنین نتیجه گیری کردند که در رأس بخش شانزدهم گنبد که 
تزیینات کاشی کاری دارای اعوجاج شده، دیواره داخلی دارای ترک است 
که این ترک نیازمند بررسی های کارشناسی بیشتر خواهد بود.همچنین 
اعضای شورا در بازدید های خود چنین نتیجه گیری کردند که عناصر چوبی 
داخل دو پوش گنبد دارای نواقص فراوانی هستند که باید هرچه سریع تر 
برای تعیین تکلیف این عناصر چوبی در مقایسه با عناصر چوبی دو پوش 
ســایر گنبد های بنا های تاریخی اصفهان در عصــر صفوی همچون گنبد 
مدرسه چهارباغ تصمیم گیری کرد.با این وصف آنچه گذشت، گذری کوتاه 
بر فعالیت های اعضای شورای عالی نظارت بر مرمت گنبد مسجد تاریخی 
امام )ره( )جامع عباســی( بود که در تابستان امسال به سرانجام رسید، 
با این وصف اعضای شــورای عالی نظارت بر مرمت گنبد، نشســت ها و 
همچنین نظارت های خود را در پاییز امسال نیز ادامه داده اند که نتایج این 

نشست ها و بازدید ها در یادداشت های جداگانه ارائه می شود.
وی تاکید کــرد: با توجه به اینکــه برخی والدیــن روی ذهنیت کودک و 
فرزند خود تاثیر می گذارند، نیاز است حین انجام پروژه پنجره معماری و 
کودک والدین هم درگیر مباحث آموزشی این پروژه شوند تا این اقدام از 

اثربخشی الزم برخوردار باشد.

رییس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان 
گفت: روند نام گذاری معابر شهر به زودی به صورت 

الکترونیکی انجام خواهد شد.
 عرفان امینی با بیان اینکه روند نام گذاری معابر شهر 
اصفهان الکترونیکی می شــود، اظهار کرد: حرکت 
شهرداری اصفهان به سوی هوشمندسازی خدمات 
و ضرورت پیشــرفت در ایــن زمینه باعث شــد تا 
مدیریت شهری گام دیگری در جهت هوشمندسازی 

بردارد و در آینده ای نزدیــک روند نام گذاری معابر 
شهر به صورت الکترونیکی انجام شود.

رییس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه تالش ها برای الکترونیکی شدن 
فرایند نام گذاری از چند ماه قبل آغاز شــده است، 
گفت: ســرعت گرفتن امور مربوط بــه نام گذاری، 
کاهش دغدغه شــهروندان برای تکمیل پرونده ها 
و کاهش ترددهای غیرضروری بخشــی از مزایای 
الکترونیکی شــدن رونــد نام گــذاری کوچه ها و 

خیابان های شهر اصفهان است.
وی خاطرنشــان کرد: در جلســه آموزشی سامانه 
منام که با حضور مســئوالن امــور ارتباطات مناطق 

پانزده گانه شــهرداری برگزار شــد، نحوه چگونگی 
کار با این ســامانه ارائه شد تا شــهروندان در آینده 
نزدیک بتواننــد اطالعات و درخواســت های خود 
در این رابطه را از طریق فضای مجازی ارســال و با 
 دریافت کد رهگیری تا زمان رسیدن به نتیجه دنبال
  کنند.امینــی بــا تاکید بــر اینکه مســائل مربوط
 به شــورای نام گذاری از ابتدای ارسال درخواست 
تا زمــان نصب تابلــو باید به صورت جدی توســط 
مسئوالن امور ارتباطات پیگیری شــود، ادامه داد: 
تمام تالش شهرداری بر این اســت که نام گذاری 
معابر به صــورت اصولی و با همراهی شــهروندان 

انجام شود.

رییس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری:

روند نام گذاری معابر شهر اصفهان الکترونیکی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
جشنواره فیلم فجر با قدرت سدهای خیالی و پوشالی را پشت سر 

گذاشته است
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: جشــنواره فیلم فجر با وجود همه نامالیمات، 
دشمنی ها و کارشکنی ها مسیر خود را با قدرت، قوت و انرژی طی کرده و سدهای خیالی و پوشالی را پشت 
سر گذاشته است و به سمت تعالی و پیشرفت حرکت می کند.به گزارش خبرنگار ایمنا، علی تمنایی در آیین 
افتتاح سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان در گلستان شــهدای این شهر، اظهار کرد: شاهد آغاز یک 
رویداد فرهنگی و هنری در جوار شــهدای واالمقام وطن در ایام الله دهه فجر انقالب اسالمی هستیم.وی 
افزود: برگزاری جشنواره های فجر همواره با فراز و فرودهایی روبه رو بوده؛ اما هیچ گاه این مسیر متوقف 
نشده و با حضور پرشور هنرمندان و فعاالن هنر سینما به راه خود ادامه داده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: جشنواره با وجود همه نامالیمات، دشمنی ها و کارشکنی ها مسیر 
خود را با قدرت، قوت و انرژی طی کرده و سدهای خیالی و پوشالی را پشت سر گذاشته است و به سمت 
تعالی و پیشرفت حرکت می کند.وی ادامه داد: ما در اینجا و در کنار مزار شهدای وطن گرد هم آمده ایم تا با 
بهره گیری از عنایات خاص خداوند و انفاس قدسی شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع امنیت، شهدای 
مدافع حرم و شهدای سالمت بتوانیم عهد ببندیم که تا پای جان و تا آخرین  نفس در مسیر شهدا و آرمان های 

انقالب اسالمی خواهیم ایستاد.

استفاده از ابزار فرهنگ و هنر برای افزایش نشاط اجتماعی جامعه
تمنایی با بیان اینکه این حجم دشمنی و توطئه بی سابقه است، تصریح کرد: دشمنی و شرارت های دشمنان 
در این دوره بسیار نادر بود و همین نشانگر حرکت و مسیر درست انقالب در ادامه راه خویش است. ما وظیفه  

داریم با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر در مسیر رشد و تعالی فضائل اخالقی در جامعه گام برداریم.
وی با بیان اینکه می کوشیم با ابزار هنر و فرهنگ زمینه تحرک و نشاط بیشتری در بین مردم ایجاد کنیم، 
افزود: وظیفه  داریم تا با ایجاد امید به زندگی در مردم و نشاط اجتماعی دل مردم را به آینده روشن، امیدوار 
و شاد کنیم. حضور همه عزیزان در جشــنواره های مختلف اصفهان را به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
بتوانیم در امتداد رشــد و ارتقای فضایل اخالقی در جامعه بزرگ اصفهان گام برداریم.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اصفهان تاکید کرد: با همه توان برای ارتقای فضائل اخالقی و در جهت پیشرفت، تعالی و رشد 
مسائل دینی و اعتقادی در جامعه اسالمی و در شهر اصفهان تالش می کنیم.به گزارش ایمنا، آیین معنوی 
افتتاحیه سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر استان اصفهان با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، فعاالن 
و پیشکسوتان سینما و هنرهای نمایشی این اســتان و اهدای گل بر سر مزار شهدا برگزار شد.اجرای گروه 
موسیقی، اجرای گروه سرود )فرهنگ طاها( فرزندان شاهد و ایثارگر شمال اصفهان همچنین طراحی و 
خطاطی زنده دو هنرمند نقاش و خوشنویس به نام های فرزاد بهمن زیاری و الهام مشکاتی از برنامه های 
جنبی افتتاحیه جشنواره سیزدهم فجر اصفهان بود. طبق اعالم دبیرخانه جشنواره فیلم فجر در تهران بیش 
از ۷۰ فیلم به این دبیرخانه رسیده است که از این میان ۱۸ فیلم برای بخش سودای سیمرغ پذیرش  شده  
است و هر ۱۸ فیلم در اصفهان اکران خواهد شد. اکران فیلم های این دوره از هفدهم بهمن ماه در اصفهان 

آغاز خواهد شده  و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

جشنی برای کودکان کار اصفهان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان به مناسبت دهه فجر، جشنی را برای کودکان کار تدارک 
دید.برنامه مشترک واحد ادبی بخش مکاتبه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با 
انجمن حمایت از کودکان کار مهر زنده رود به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی برگزار شد.کودکان کار 
در این جشن که شامل مسابقه، سرود، قصه گویی یکی از اعضای نوجوان کانون و اثرخوانی اعضای مکاتبه ای 
کانون همراه با اهدا جوایز بود، ساعاتی متفاوت را سپری کردند.حدود صد نفر از کودکان کار انجمن حمایتی 
مهر زنده رود از اعضای بخش مکاتبه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان هستند.

شورا

فرهنگ

افتتاح 2 پالتوی نمایش و 
یک گالری در »پردیس هنر 

اصفهان«

خبر روز

معــاون فرهنگی و هنری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از افتتاح 
دو پالتــوی نمایش و یک گالــری در پردیس 
هنر اصفهان خبر داد.سیدمحمد سجادزاده در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهــار کرد: هم زمان 
با فرارســیدن دهه مبارک فجر روز گذشته  در 
قالب افتتاحیه های دهه فجر مدیریت شهری 
اصفهان، مجموعه بخش نمایشی پردیس هنر 

در منطقه ۶ افتتاح شد.
وی اصفهان افزود: مجموعه فرهنگی تبلیغی 
پردیــس هنر پیش تر افتتاح شــده بــود، اما 
بخش های نمایشــی آن نیاز به آماده ســازی 
داشت که به همت شــهرداری منطقه ۶، اداره 
هنری و معاونــت فرهنگی هنری ســازمان 
فرهنگــی شــهرداری اصفهــان،  دو پالتو به 
فضاهای نمایشــی و یک گالری هم به فضای 
آثار تجســمی شــهر اصفهان اضافه می شود.

معــاون فرهنگی و هنری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
افتتاح این دو پالتــو و گالری موجب افزایش 
ظرفیت زیرســاختی فرهنگی و هنری شهر و 
ایجاد مکانی برای رویدادهای فرهنگی و هنری 
شهر  خواهد شد.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
زیرساخت پالتوهای موجود و فضاهای نمایشی 
زیرساخت های محدودی است، تالش مدیریت 
شهری در راستای ارتقای زیرساخت ها و افزودن 
ظرفیت های جدید به فضاهای هنری و نمایشی 
است.سجادزاده خاطرنشان کرد: اضافه شدن 
یک گالری بسیار وســیع و خوب، به افزایش 
سرانه فضاهای گالری در شــهر برای ارائه آثار 
هنرهای تجسمی نیز کمک می کند تا اصفهان 
یک قدم به فضای ملی و هنری شهر نزدیک تر 
شــود.وی در خصوص ظرفیت پالتوهایی که 
قرار است به بهره برداری برســد، تصریح کرد: 
دو پالتویی که افتتاح شــدند یکــی با ظرفیت 
۸۰ نفر و دیگــری با ظرفیــت ۹۰ نفر به فضای 
زیرساخت های نمایشــی شهر اضافه  خواهند 
شد که ظرفیت تمرین و اجرای نمایش را برای 

هنرمندان فراهم می کند.

نمایشگاه آثار پوستر »محمد موحدیان عطار« از هنرمندان نقاش و چهره ماندگار هنر اصفهان در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان برپا خواهد شد.مجتبی 
مجلسی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نمایشگاهی از آثار پوســتر استاد هنرمند »محمد موحدیان عطار« مربوط به سال های اولیه پیروزی انقالب 
اسالمی و به مناسبت ایام الله دهه فجر انقالب اسالمی، در عمارت سعدی حوزه هنری برپا خواهد شد.وی افزود: ۲۱۸ اثر نقاشی که در قالب پوستر و اصل 
آثار نقاشی با ماژیک برای سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ طراحی شده اند در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم مردم و عالقه مندان قرار خواهد گرفت.مدیر خانه 
تجسمی حوزه هنری استان اصفهان گفت: استاد محمود نجابتی از استادان برجسته و هنرمند نقاشی و خط سخنران این رویداد است. آثار پوستری که به 
نمایش گذاشته خواهد شد، مربوط به شهر اصفهان و رویدادهای انقالب در آن دوران مبارزه و حماسه مردمی است.وی خاطرنشان کرد: استاد موحدیان عطار 
در واقع تاریخ گرافیک انقالبی اصفهان را به تصویر کشیده است تا برای امروز نیز نسل جدید بتوانند آن روزهای پرشکوه گذشته را به تماشا بنشینند. به گزارش 
ایمنا، نمایشگاه آثار محمد موحدیان عطار، روز گذشته از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان افتتاح شد و تا هفدهم اسفندماه همه روزه از 

ساعت ۱۵ تا ۱۹ پذیرای عالقه مندان و هنرمندان است.

برپایی نمایشگاه آثار پوستر دوران انقالب در عمارت سعدی

گره چینی چوب از 
مشاغل شهر اصفهان

گــره چینی بــه مجموعــه ای 
از شــکل های هندســی گفته 
می شود که با نظم، ترتیب و پیچ 
و شکل های هماهنگ و قرینه در 
کنار هم چیده شده اند. گره چینی 
روی چوب، هنری اســت که با 
کنار هــم قرار گرفتــن قطعات 
کوچک چوب و ایجاد شکل های 

هندسی ایجاد می شود.

وز عکس ر
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آیین بهره بــرداری از پروژه های منطقه شــش شــهرداری و 
مجموعه تخت فوالد روز گذشــته با حضور شــهردار اصفهان، 

اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری برگزارشد.
این پروژه ها شامل تقاطع غیر همسطح شهرک شهید کشوری، 
مجموعه سالن های نمایشی جنوب شهر، مجموعه ورزشی بابا 
فوالد و دیگر پروژه های عمرانی با اعتباری معادل 166 میلیارد و 
525 میلیون تومان است.اصالح هندسی تقاطع ها و روان سازی 
عبور و مرور، عملیات زیرسازی و آســفالت معابر، پروژه های 
مجموعه تاریخــی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد و گلســتان 
شهدا، پیاده روســازی و مناسب ســازی پیاده روها، توسعه و 
اجرای فضای سبز، ساماندهی مسیر بی آرتی تقاطع فرایبورگ و 
ایستگاه های اتوبوس، ایمن سازی معابر، روشنایی و نورپردازی 
و زیباســازی، همچنین آمفی تئاتر پارک پردیس هنر از دیگر 

پروژه هایی است که روز گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت.

قول شهردار درباره رفع مشکل کارتن خواب ها در اصفهان
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در این مراسم گفت: در ایام ا... 
دهه فجر بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی، فرهنگی و 
ورزشی برنامه ریزی شده است، در این راستا نیز شاهد افتتاح 
پروژه های منطقه شش و مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد 
بودیم.وی با اشاره به وجود تنوع در پروژه های افتتاح شده به 
عنوان یک شاخصه مهم گفت: پروژه هایی که مورد بهره برداری 
قرار گرفت، شامل طرح های ورزشی، عمرانی، فرهنگی و هنری 
بود که حکایت از نگاه جامعی دارد که باید به اتفاقات و نیازهای 
شهر داشته باشیم.شهردار اصفهان تصریح کرد: در مجموع 166 
میلیــارد و 500 میلیون تومان برای افتتــاح پروژه های منطقه 
شش شهرداری اصفهان هزینه شده است که بخشی از آن در 
راستای رفع مشکالت مردم اجرایی شده و از آن جمله می توان 
به افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کشوری اشاره کرد.

وی تاکید کرد: پروژه تقاطع غیر همســطح شهید کشوری در 
راستای پاسخ مثبت به مطالبات مردم ساکن در شهرک شهید 
کشوری انجام شد که در طول یک ســال گذشته به طور مکرر 
جهت اجرای این پروژه به شهرداری مراجعه می کردند و بنا به 
دالیل مختلف اجرای آن معطل مانده بود؛ اما به همت مدیران 

شهری این معضل رفع شد.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه های شاخصی که  در 
منطقه شش افتتاح شد، مجموعه سالن های نمایشی پردیس 
هنر بود که برای پاســخ مثبــت به یک نیاز قدیمــی در عرصه 
هنرهای نمایشی و تئاتر شهر اصفهان انجام شد و این سالن ها 
می تواند هدیه ای بسیار ارزشمند برای هنرمندان اصفهان خاصه 

هنرهای نمایشی باشد.
وی با اشــاره به افتتاح پروژه مجموعه توانمندسازی باغ فدک 
ویژه کارتن خواب های شهر اصفهان با حضور مسئوالن کشوری 
گفت: پروژه مجموعه توانمندسازی باغ فدک در راستای پاسخ 
اساسی به یکی از نیازهای شــهر یعنی اسکان کارتن خواب ها 

انجام شده است.
شهردار اصفهان ادامه داد: همه از حضور کارتن خواب ها در سطح 
شهر رنج می بریم بنابراین با تالش صورت گرفته، هماهنگی و 
تعامل ایجاد شده بین دســتگاهی در ایام ا... دهه فجر شاهد 
افتتاح محل مناســب و مجهــز برای اســکان کارتن خواب ها 

هستیم.
وی با بیان اینکه مجموعه توانمندســازی بــاغ فدک با تعامل 
صورت گرفته بین شهرداری اصفهان، اســتانداری، بهزیستی 
و سپاه پاسداران راه اندازی شده اســت، افزود: با افتتاح این 
مجموعه مجهز، مشکل اسکان کارتن خواب های شهر به صورت 
زیربنایی رفع می شــود، بنابراین امیدواریم این ناهنجاری از 

چهره شهر اصفهان رخت بربندد.
قاسم زاده با اشــاره به درخواســت عده ای از ساکنان شهرک 
شهید کشوری و مشکلی که در زمینه ساخت مسکن ها با بنیاد 
تعاون ارتش پس از گذشت 20 سال در شهرک شهید کشوری 
ایجاد شده بود، گفت: جلسات متعددی بین ارتش جمهوری 
اسالمی و فرماندهان ارتش، شهرداری و استانداری برای رفع 

این موضوع برگزار شده است.
شهردار اصفهان اظهار کرد: رفع مشکالت شهرک شهید کشوری 

همت و اراده استانداری، ارتش و شهرداری را می طلبد.

اجرای 200 برنامه فرهنگی و ورزشی در ایام دهه فجر
مجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز یکی دیگر از مسئوالن 
حاضر در این مراسم بود که گفت: در دوره جدید مدیریت شهر 
تالش کردیم تا ظرفیت های راکد شــهر را فعــال کنیم، در این 
راستا امسال در دهه فجر بیش از 500 مجموعه مردمی به میدان 
آمدند تا در برگزاری رویدادهای شــهر در دل محالت مشارکت 
کنند.وی با بیان اینکه 200 برنامه مختلف در گوشه گوشه شهر 
به مناسبت دهه فجر از سوی شهرداری در حال برگزاری است، 
ادامه داد: برگزاری جشــن نورباران هر شــب در میدان امام 
حسین )ع(، برگزاری کنســرت با حضور خوانندگان جوان در 
پنج شب، اتفاقات ورزشــی و رویدادهای قرآنی از جمله این 
برنامه هاســت.معاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای فعال 

کردن ظرفیت های شــهر تالش کردیم هر کجا شمعی روشن 
است، پرفروغ شــود، تصریح کرد: توسعه ســرانه فرهنگی و 
ورزشی در شــهر همواره مدنظر مدیریت شهری بوده است، در 
این راســتا در همه افتتاحیه ها یک طرح زمین روباز ورزشــی 
وجود داشته که با حمایت مدیران شهری و شورا رخ داده است.

اجرای طرح ارتقای کیفیت زندگی در محالت در محدوده 
منطقه شش اصفهان

حمیدرضا فرهنگ، مدیر منطقه شــش شهرداری اصفهان نیز 
در این مراســم اظهار کرد: به دنبال اجرای طرح ارتقای کیفیت 
زندگــی در محالت در محــدوده منطقه شــش اصفهان برای 
ســه محله محروم پینارت، دنارت و فیزادان پروژه های محله 

محوری در سال آینده پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در ســال جاری نیز پروژه های محله محور در 
محدوده تخت فوالد و محله احمدیه اجرایی شــد، ادامه داد: 
آزادسازی محله احمدیه جزو پروژه های محله محوری بود که 
بودجه خوبی به آن اختصاص داده شد، همچنین برای تکمیل 
مجموعه فرهنگی مذهبی احمدیه با مساحت بیش از هشت 

هزار متر مربع، سال آینده بودجه خوبی اختصاص می یابد.
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر بالغ بر 166 میلیارد تومان برای بیش از 140 پروژه کوچک 
و بزرگ در منطقه هزینه شده است، گفت: از شاخص ترین این 
پروژه ها، ورزشگاه بابا فوالد به مساحت 1200 مترمربع، تقاطع 
غیرهمسطح شهید کشوری به طول ۹20 متر و مجموعه پردیس 

هنر است که در نوع خود در کشور کم نظیر است.
فرهنگ با بیان اینکه بودجه منطقه شش با 1,170 میلیارد تومان 
بیشترین رقم بودجه را در بین مناطق پانزده گانه شهرداری دارد، 
خاطرنشان کرد: 730 میلیارد تومان از این بودجه به پروژه های 
عمرانی شامل پروژه های آزادسازی اراضی و تملک همچنین 
سالن همایش های بین المللی اصفهان اختصاص دارد و برای 
سال آینده این بودجه به 1,500 میلیارد تومان افزایش خواهد 
یافت.وی با اشاره به افتتاح مجموعه پردیس هنر گفت: افتتاح 
دو سال نمایشی بلک باکس برای اجرای هنرهای نمایشی کار 

بی نظیری در سطح شهر اصفهان است.
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان تصریح کرد: فاز نخست 
مجموعه پردیس سال 13۹7 شامل آمفی تئاتر روباز با ظرفیت 
3500 صندلی افتتاح شــد که به مناسبت دهه فجر امسال فاز 
دوم پردیس هنر شامل دو ســالن نمایش با ظرفیت 180 نفر، 
اتاق تمرین نمایش، اتاق گریم، همراه با یک گالری هنری در 

مساحت 1100 متر مربع افتتاح می شود.

فرهنگ با بیان اینکه این مجموعه هنــری با هزینه ای بالغ بر 
15 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: 
صندلی های ســالن های نمایش متحرک بوده و امکان چند 
سویه شدن سالن به فراخور نمایش در این سالن ها وجود دارد.

وی اظهار کرد: تجهیــزات نور و صوت ســالن های نمایش از 
جدیدترین و به روزترین تجهیزات نمایشــی است و همزمان 

اجرای دو نمایش در مجموعه امکان پذیر است.

فاز نخست طرح مستندسازی قبور تخت فوالد در دست 
اجراست

ابراهیم عمرانی، مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت 
فوالد شهرداری اصفهان در مراســم بهره برداری از پروژه های 
مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اظهار کرد: این مجموعه 
از نظر جایگاه معنوی بعد از وادی الســالم بــه عنوان دومین 

قبرستان جهان تشیع محسوب می شود.
وی با بیان اینکه شهر به اخالق و معنویت نیاز دارد و تخت فوالد 
می تواند به عنوان قلب اصفهان این پیام معنوی را تزریق کند، 
ادامه داد: این مجموعه با برخورداری از بقعه ها و به لحاظ دارا 
بودن جاذبه های فرهنگی، تاریخی، معماری و عناصر آرامگاهی 
کانون توجه گردشــگران نیز به شــمار می رود.مدیر مجموعه 
تاریخی فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: موقعیــت جغرافیایی این مجموعــه نیز به دلیل 
قرار گرفتن در داخل محله های کم برخوردار، از حیث تعریف و 
اجرای پروژه های شاخص مورد توجه مدیریت شهری است، 
در این راستا در این دوره پروژه های محله محوری در تخت فوالد 

هزینه شده است.
وی از تشکیل هیئت اندیشــه ورز و انجام مطالعات در حوزه 
تخت فوالد خبر داد و افزود: در کمیته عالی تخت فوالد پس 
از تعیین سیاســت ها مثلثی در ســه محور دعوت شایسته، 
میزبانــی شایســته و بهره شایســته تعریف و ذیــل آن 18 
کالن پروژه برای تخت فوالد تعیین شــده که منجر به اجرای 

۹8 اقدام در ســال جــاری در این مجموعه شــد.عمرانی به 
پروژه خانه ســازی تخت فوالد که دارای 16 اقدام است، اشاره 
کرد و گفت: همچنین طرح ایجاد اتــاق میزبان به عنوان یک 
رویکرد برای راهنمایی زائر و گردشگر در این مجموعه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی اجرایی می شــود.مدیر مجموعه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
ایجاد زیرســاخت گردشــگری صوتی از دیگر طرح های این 
مجموعه است، تصریح کرد: راه اندازی شش گنجینه موضوع 
محور، ایجاد عکاس خانه، اتاق پیشــخوان و موزه اســناد از 
جمله اقدامات در دســتور کار این مجموعه اســت.عمرانی با 
بیان اینکه فاز نخســت طرح مستندســازی قبور تخت فوالد 
در دست اجراست، خاطرنشــان کرد: طرح ایجاد زیرساخت 
مجازی گردشــگری مجموعه تخت فوالد تا عید نوروز اجرایی 
می شود، بنابراین مجموعه این اقدامات منجر به حضور زائر و 
گردشــگر در تخت فوالد بدون حضور راهنما خواهد شد.وی با 
بیان اینکه در کتابخانه دیجیتال هشت هزار سند از تخت فوالد 
بارگذاری شده و همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: مطالعات فاز 
دوم مستندسازی قبور تخت فوالد آغاز شده است و تا خردادماه 
سال آینده مستندسازی قبور چهار تکیه به پایان می رسد.مدیر 
مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد شــهرداری 
اصفهان با اشاره به پروژه ورزشگاه بابا فوالد گفت: این ورزشگاه 
به نام »بابا فوالد« از عرفای قرن 10 نام گذاری شــده اســت، 
مزار این عارف در تخت فوالد بــه دلیل قرار گرفتن در مجموعه 
مخابرات مهجور واقع شده در این راستا رایزنی هایی برای اینکه 
بتوانیم در سال آینده دسترسی به مزار این عارف را فراهم کنیم، 
انجام شده است.عمرانی افزود: امسال 11 تکیه در تخت فوالد 
مرمت جزئی و اساسی داشته اند، این مجموعه به دلیل اینکه 
در بافت تاریخی قرار دارد نیازمند مراقبت دائمی و مستمر است.

وی تصریح کرد: ایجاد تحول در شب های تخت فوالد با اجرای 
پروژه های نورپردازی و روشــنایی یکی دیگر از اقدامات این 

مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی است.

نشست خبری رییس سازمان جهاد  پریا پارسادوست
کشاورزی استان اصفهان روز گذشته 
با حضور پرشمار اصحاب رســانه در محل سازمان جهادکشاورزی 
اصفهان برگزارشد. این نشست که به بهانه افتتاحیه های این سازمان 
در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد، مورد استقبال 
خبرنگاران اصفهانی قرار گرفت. »مهرداد مرادمند« با حضور تمام 
معاونان خود، دو ساعتی را در سالن شهید دادخواه این سازمان، به 
گپ و گفت با اهالی رسانه پرداخت و توضیحات جامع و کاملی درباره 
اقدامات سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان و طرح ها، برنامه ها و 
پروژه های در دست اجرا و در آستانه افتتاح ارائه داد و البته استقبال 
این مقام مسئول از سواالت خبرنگاران هم جالب توجه بود. مرادمند 
اکثر سواالتی که پرسیده می شد را »فنی« و »خوب« توصیف کرد و 
با روی گشاده به همه این سواالت پاسخ داد. شاید یکی از مهم ترین 
خبرهایی که از زبان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در این 
نشست خبری شنیدیم، مربوط به رفع تداخالت اراضی کشاورزی 
استان اســت که مرادمند گفت در ســال 1402 به پایان می رسد. 
مرادمند همچنین گفت که زمان بازگشــایی زاینــده رود به زودی 
مشخص خواهد شد. افتتاح 173 پروژه با اعتبار 1081 میلیارد تومان 
در دهه فجــر هم موضوع این نشســت بــود که در ادامــه گزیده 
صحبت های رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان را در این 

خصوص و درباره سایر موضوعات مطرح شده می خوانید:
 در دهه فجر 173 پروژه مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان 
شــامل امور عشــایر با تعداد 20 پروژه با اعتباری بالغ بر 151.320 
میلیون ریال، آب و خاک و امور فنی مهندســی تعداد 35 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 615.758 میلیون ریال، تحقیقات کشاورزی تعداد 
پنج پروژه با اعتباری بالغ بر 228.800 میلیون ریال، تعاون روستایی 
تعداد دو پروژه با اعتباری بالغ بــر 540,000 میلیون ریال، تولیدات 
دام، طیور و آبزیــان تعداد 14 پروژه با اعتبــاری بالغ بر 2,705,000 
میلیون ریال، تولیدات گیاهی تعداد 88 پــروژه با اعتباری بالغ بر 

3,05۹,422 میلیون ریال، دامپزشکی تعداد شش پروژه با اعتباری 
بالغ بر 3,1۹7,000 میلیون ریال  و صنایع کشاورزی با تعداد سه پروژه 

با اعتباری بالغ بر 31۹,000 میلیون ریال افتتاح خواهد شد.
 مجموع اعتبار این پروژه هــا 10,816,300 میلیون ریال معادل 
1,081 میلیارد تومان است که با ۹08 میلیارد تومان آن توسط بخش 
خصوصی، ۹8.2 میلیارد تومان از بخــش دولتی و 73.7 میلیارد 
تومان توسط تســهیالت بانکی تامین مالی شده است. با توجه به 
توضیحات ارائه شده، قسمت قابل توجهی از اعتبارات پروژه از طریق 
سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شــده و کمتر از تسهیالت 
بانکی و دولتی استفاده شــده تا پایداری و ماندگاری این پروژه ها 

بیشتر باشد.
 173 پروژه کشاورزی در حوزه دام و طیور، تولیدات کشاورزی، 
گلخانه ای، دامپزشکی و صنایع کشــاورزی در ایام دهه فجر سال 
جاری افتتاح می شود که جمع سرمایه گذاری آن بالغ بر یک هزار و 

81 میلیارد تومان است.
 میزان ســرمایه گذاری بخش خصوصی در ایــن پروژه ها ۹08 
میلیارد تومان بوده است. این رقم نزدیک به 85 درصد حجم سرمایه 
گذاری است. ماندگاری پروژه ها وابسته به تسهیالت نیست و عمده 
سرمایه گذاری توسط بخش خصوص انجام می شود. ۹8 میلیارد 
تومان برای پروژه ها توســط دولت اعتبــارات یارانه ای و بالعوض 
اختصاص یافته که در حوزه زیرساختی کشاورزی هزینه شده و 73 
میلیارد تومان تسهیالت دولتی برای پروژه های یاد شده پرداخت 

شده است.
 62 پروژه از مجموع 173 پروژه در شهرستان تیران و کرون قرار 
دارد. این شهرستان پیشرو در کشت های گلخانه ای و صادرات است 
 و ارزش افــزوده خوبــی را بــه بخــش کشــاورزی و کل جامعه

 بر می گرداند.
 شهرستان گلپایگان نیز از نظر حجم سرمایه گذاری با اعتباری بالغ 
بر 275 میلیارد تومان، بیشترین عدد را به خود اختصاص داده است.

 ســه هزار و 100 میلیارد تومــان از محل اعتبارات ســفر رییس 
جمهوری به اصفهان برای حوزه کشاورزی استان تخصیص یافت که 
طی سه سال و نیم صرفا از محل اعتبارات استانی و مولد سازی و 
تهاتر دارایی های دولت تامین خواهد شد که امسال اعتبارات ما از 

محل تملک دارایی استان نسبت به سال قبل چهار برابر سال گذشته 
بوده است.

 متاســفانه تغییر کاربری اراضی و ایجــاد ارزش افزوده کاذب 
مسئله و چالش سازمان جهاد کشاورزی نیز هست که در اصفهان به 
ویژه در شرق استان قیمت های زمین کشاورزی با تغییر کاربری و 
دیوار کشــی چندین میلیارد تومان خرید و فروش می شود و این 

تغییر کاربری در حوزه تولید نیست.
 از 430 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان که مشــمول 
تداخالت است، تاکنون 112 هزار هکتار معادل 25 درصد اراضی رفع 

تداخل شده است.
 پس از رفع مداخالت اراضی کشاورزی، اجرای طرح کاداستر و 
صدور اسناد برای اراضی کشاورزی استان را در دستور کار خواهیم 
داشــت که این موضوع البته متقاضی محور اســت و کشــاورزان 
می توانند اسناد مشاعی و دفترچه ای قدیمی را به سند ثبتی تبدیل 

کنند.
 قانون رفع موانع تولید و رفع مداخالت قوانین در بخش اراضی 
کشاورزی اقدام شایسته و بزرگی در استان اصفهان بوده که در حال 
پیش روی است. باید توجه داشت که به دلیل قوانین بسیاری که در 
حوزه امور اراضی داشتیم و تداخل قوانین که به طور عمده در محاکم 
قضایی به آن پرداخته می شد، رسیدگی به یک پرونده چندین سال 
زمان می برد؛ از این رو با همکاری اداره کل ثبت اســناد و امالک، 
ادارات منابع طبیعی و اقتصاد و دارایی، اراضی کشاورزی که با اراضی 
ملی تداخل دارد را بر اســاس پالک های ثبتی، نقشه ها و تصاویر 
قدیمی بررسی و در یک جلسه مشــترک برای آن تصمیم گیری 

می کنیم و مرز اراضی ملی و مستثنیات مشخص می شود.
 بیش از 2 هزار مورد شکایت در سال جاری در شرق اصفهان به 

دلیل تغییر کاربری اراضی داشتیم.
 در خصوص برنامه رهاسازی آب برای کشاورزان اصفهان هم باید 
بگویم این موضوع در وزارت نیرو در حال بررسی و رایزنی است و طی 
چند روز آینده مشخص خواهد شد که برای کشت پاییزه دوم یا کشت 
بهاره چه زمانی آب رهاســازی شــود و باید توجه داشــت که به رغم 
بارش های خوبی که امسال شده ،هنوز ذخیره سد وضعیت مناسبی 

ندارد.

آیین بهره برداری از پروژه های منطقه ۶ و مجموعه تخت فوالد برگزارشد؛

افتتاحیه با چاشنی وعده های شیرین مدیران شهری

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد: 

افتتاح ۱۷۳ پروژه با اعتبار ۱۰۸۱ میلیارد تومان در دهه فجر

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی مطرح کرد:

 اصفهان؛ پرچمدار تولیدات دامی

 در کشور
ایمنا: حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان نیز در نشست خبری رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: بخش دام و طیور با 
تولید 2.2 میلیون تن در سال رتبه اول تولید کشوری را به خود 
اختصاص داده است.وی اضافه کرد: استان اصفهان با تولید 
1,850,000 تن شــیر، رتبه اول را در کشــور داراست. همچنین 
ساالنه 150,000 تن تخم مرغ در استان تولید می شود، در بخش 
گوشــت نیز اســتان با تولید بیش از 200,000 تن در رتبه سوم 
کشور قرار دارد. در خصوص گوشت قرمز نیز با تولید 71,000 تن 
در رتبه دوم کشور اســت.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: این ادعا وجود دارد که 
استان اصفهان به اندازه 13 استان تولید دارد و به همین مقدار 
نیز باید از تولید خود مراقبت کند، زیرا اگر به این قسمت آسیب 
وارد شود، بخش زیادی را درگیر خواهد کرد.ایراندوست گفت: 
بیشترین دغدغه ما در اســتان در خصوص مسائل بهداشتی 
در دام و طیور اســت که با مراقبت های مناسب دامپزشکی و 
امور دام اکنون شــرایط مطلوب است.وی افزود: در خصوص 
نهاده ها هرگونه اختاللی در تخصیص ارز و ارسال بار به وجود 
بیاید، بیشترین آسیب را استان اصفهان از این منظور می بیند. 
برای حفظ شرایط تعادلی در این بخش، باید هماهنگی خوبی 
بین حوزه های حاکمیتی، تشکل و دامدار وجود داشته باشد 
که در چند سال گذشــته به دلیل وجود این هماهنگی تمامی 
مشکالت در این زمینه ها پشت سر گذاشته شده است.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی استان اضافه 
کرد: تعداد پروژه های مربوط به تولیدات دام و طیور، 14 پروژه 

از 173 پروژه استان است؛ اما 25 درصد از اعتبارات را به خود 
اختصاص داده است. ۹8 درصد از این اعتبار از طریق سرمایه 
گذاران بخش خصوصی تامین شده است.ایراندوست تصریح 
کرد: محدودیت های آبی طی چند سال اخیر کشاورزان را وادار 
به سرمایه گذاری در بخش دامی کرده است و به همین دلیل 
امنیت مناسبی در این زمینه وجود دارد.وی افزود: قبل از اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها نگرانی های زیادی وجود داشت 
که با هماهنگی بین مجموعه های دولتی، تشکلی و تولیدی 
این نگرانی ها رفع شــد. پس از اجرای این طرح، با اقدامات 
انجام شده، در تولید گوشت مرغ با مازاد تولید مواجه هستیم 
و با وجود اینکه قیمت مصوب 63 تومان است، قیمت تا 47 
هزار تومان کاهش پیدا کرده است.معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان ادامه داد: در تولید تخم مرغ 
هیچ آسیبی وارد نشــد، اکنون تولید این محصول 410 تن در 
روز اســت که این مقدار بیش از دو برابر نیاز استان است. در 
تولید شیر هم مشکلی پیش نیامد و اکنون بالغ بر 5,200 تن 
در روز شیر تولید می شود که سه برابر نیاز استان است و در این 
زمینه صادر کننده شیر خشک و خام به خارج از کشور هستیم.
ایراندوســت اظهار کرد: تنها نگرانی که از ابتدا وجود داشــت، 
حوزه گوشت قرمز به خصوص دام سبک بود. استان اصفهان 
صادرکننده گوشت قرمز دام سنگین و وارد کننده گوشت قرمز 
دام سبک است. تغییرات قیمتی که در بازار گوشت قرمز اتفاق 
افتاد، به دلیل افزایش قیمت تمام شده این محصول بود.وی 
اضافه کرد: در تابســتان به دلیل فراوانی عرضه دام عشایری 
و روســتایی و تغییر شرایط که در خرید گوشــت اتفاق افتاد، 
تابستان سختی را پشت سر گذاشــتیم و در زمستان به دلیل 
تفاوت در عرضــه و تقاضا، افزایش قیمت ناشــی از افزایش 
قیمت تمام شده دام سبک را تجربه کردیم. با ورود دام عشایر 
به استان این احتمال می رود که این مشکل برطرف شود. در 
خصوص توزیع گوشت قرمز نیز اقدامات الزم نیز صورت گرفته 

است تا این شرایط پشت سر گذاشته شود.
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