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آگهی مزایده 

علی پیراینده – شهردار مشکات م الف: 1455600

آگهی مزایده تجدید عمومی

سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 1455811

آگهی مزایده عمومی

سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 1455816

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری مشکات در نظر دارد بر اساس مصوبه صورتجلسه شماره 58 مورخ 1401/10/21، مصوبه صورتجلسه شماره 60 مورخ 1401/11/03 و 
مصوبه صورتجلسه شماره 61 مورخ 1401/11/11 شورای اسالمی شهر مشــکات تعداد 6 قطعه از زمینهای در تملک خود با کاربری تجاری، مسکونی، 
کشاورزی و تاسیسات شهری را طی تشریفات مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 

نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

 شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره دکه واقع درپارک سرچشمه سرابان متعلق به شــهرداری نطنز را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال به 
متقاضیان با شرایط مندرج در اسناد واگذار نماید.

بهای پایه: . برای هفت ماه اول سال ماهانه 2.500.000 ریال می باشــد .تضمین شــرکت در مزایده معادل 10/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های 
مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.:1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 
 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شــعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی شــهرداری.)به پیشنهاداتی که فاقد سپرده،ســپرده کمتر،چک یا نظایر آنها 
می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم 
به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
https://setadiran.ir آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز شنبه 1401/12/13 و از طریق سامانه ستاد می باشد. آدرس سامانه ستاد

   تلفن تماس:54222119- 031                                                              

 شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره قطعه زمین جنب ورودی پارک سرچشمه ســرابان متعلق به شهرداری نطنز جهت احداث گلخانه را از طریق برگزاری 
مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان با شرایط مندرج در اسناد واگذار نماید.

بهای پایه: . ماهانه 20.000.000 ریال می باشد .تضمین شرکت در مزایده معادل 12/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد 
مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.:1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک 
ملی شعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی شهرداری.)به پیشنهاداتی که فاقد سپرده،سپرده کمتر،چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شــده است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .آخرین مهلت تکمیل و تحویل 

https://setadiran.ir پیشنهادات تا ساعت 19 روز شنبه 1401/12/13 و از طریق سامانه ستاد می باشد. آدرس سامانه ستاد
   تلفن تماس:54222119- 031

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان  می گوید روزانه حدود ۵۰ تن پسماند خشک از مردم تحویل گرفته می شود، اما با توجه به برآورد ها   
که آمار روزانه را۱۲۰ تن تخمین می زنند یک خأل ۷۰ تنی وجود دارد که به نظر می رسد شهروندان این نوع از پسماند را در اختیار شهرداری قرار نمی دهند؛

پسماند خشک اصفهانی ها در بار دوره گرد ها!

 اصفهان تا آخر هفته برفی
 و بارانی است؛

روز و روزگار 
سفید شهِر 
مازوت زده!

تیم سابق »آزمون« 
عامل جنگ جهانی 

پرسپولیس و 
سپاهان!
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2 هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان 
مناطق محروم اصفهان توزیع شد

پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نیازمند 
تربیت افسران مددکار در کنار پلیس است

استقبال از »قصه« و »قهرمان«
سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان به کارخود پایان داد؛

پارک  حاشیه ای 
خودروها در اصفهان 

 ساماندهی
 می شود

 آغاز رقابت 
بین المللی 

هنرمندان مجسمه 
ساز در اصفهان

بیش از 4300 طرح 
 نیمه تمام صنعتی 
در استان اصفهان 

وجود دارد
اصفهان، میزبان پنجمین اجالس هیئت 

امنای بنیاد علمی اکو است
7 37
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 

با ارزیابی کیفی )روش یکپارچه(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهانم الف: 1455215

نوبت دوم

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2001001205000080 (

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه بهره برداری و تعمیرات تأسیســات پمپاژ آب بیرگان )روش یکپارچه( و با شرايط و 
مشــخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به شــرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به 

www.setadiran.( به نشانی اینترنتی )دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران

ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

مبلغ برآورد: 109,718,854,655 ریال )یکصد و نه میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه و پنج ریال( و 
بر مبنای فهارس بهای واحد پایه رشته های بهره برداری آب شرب، تأسیســات برقی، توزیع نیروی برق، بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضالب و 

آبیاری تحت فشار سال 1401 است.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 5,485,942,732 ريال )پنج میلیارد و چهارصد و هشــتاد و پنج میلیون و نهصد و چهــل و دو هزار و هفتصد و 
 ســی و دو ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شــماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شــماره

 123402/ ت50659هـ مــورخ 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور 

موضوع تصویبنامه هيات وزيران به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 1397/12/09 و نیز ماده9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 

در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسالمی باشد. 

اعتبار پروژه: تأمین مالی توســط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای( و در حد 
تخصیص دریافتی به صورت اسناد خزانه اسالمی یا نقد یا ترکیبی )بخشی اسناد خزانه اسالمی و بخشی نقد(  است.

شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه 5 یا باالتر )یک تا چهار( در رشته های رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات 
از سازمان برنامه و بودجه یا گواهینامه صالحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و دارای 

ظرفیت آزاد )مبلغ و تعداد کار مجاز( و دارای گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد 

استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه می باشد.

محل اجراء : واقع در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ )منطقه بیرگان( می باشد و مدت اجراء 12 ماه شمسی است.
مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشاني مجری طرح و دستگاه نظارت: 
الف( نماینده کارفرما و مجری طرح: معاونت طرح و توســعه شرکت آب منطقه ای اصفهان به نشــانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان 

شماره دو- ب(دستگاه نظارت )مشاور(: شرکت مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقی- جنب تاالر اندیشه- شماره 235

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت نسبت به 

دريافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.

زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی به صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار آگهی نوبت اول و  به شماره 

فراخوان فوق می باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران می باشد.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنــب هالل احمر- شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان- کدپستی 8164676473 - 

صندوق پستی391 

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان 
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاکید کرد:

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، تنها مرجع 
آگاهی از وضعیت دارو

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بازرسی های انجام شده از مراکز فروش 
دارو، مواد آرایشــی و بهداشتی در ســال جاری، ۶۵۹ مورد بوده اســت که  منجر به شناسایی و 

جمع آوری مواد غیرمجاز به ارزش بیش 
از ۹۸۵ میلیــون ریال و فرســتادن ۲۲ 

پرونده به مرجع قضایی شد.
محمدرضــا رشــیدی در گفت وگــو با 
ایســنا، اظهــار کــرد: انجــام ۹۰ مورد 
بازرســی از مراکــز توزیــع و عرضــه 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی از دیگر 
فعالیت های ایــن معاونت بــود که ۹ 
پرونده به کمیســیون ماده ۱۱ و مرجع 
قضایی فرستاده شد.وی افزود: صدور 
۱۷ پروانه ســاخت و تمدیــد تجهیزات 
پزشــکی و موافقت با راه انــدازی ۲۵ 

داروخانه در منطقه کاشــان، صدور و تمدید پروانه ســاخت یک هزار و ۱۵۹ فرآورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشتی نیز در این مدت انجام شده است.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشــان، تصریح کرد: بیش از ۵۷۸ مورد از ۱۰۰ داروخانه  تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان بازرسی شد که با ثبت و بررسی بیش از ۲۲۶ شکایت حضوری و تلفنی، ۱۰ مورد آن جهت 
پیگیری حقوق شــهروندان به مرجع قضایی فرســتاده شد.رشــیدی تاکید کرد: صدور بیش از 
۱۴۰۰حواله تحویل داروهای مخدر به کلینیک های MMT، بیماران، بیمارســتان و مراکز جراحی 
محدود، پاســخگویی به چهار هزار تماس های تلفنی کمبود دارویی و راه اندازی سامانه ساپمد با 
هدف نظارت دقیق بر عملکرد داروخانه ها و کاهش بار مراجعه جهت تامین داروهای تحت کنترل 
از دیگر اقدام های این معاونت بوده اســت.وی گفت: اختصاص شماره تلفن ۰۹۹۲۳۲۳۸۶۷۷ 
برای پاسخگویی به سواالت دارویی و تهیه داروهای خاص و کمیاب و نظارت بر اجرای کامل طرح 
دارویار از دیگر اقدام ها طی سال جاری است.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
افزود: ۳۱۰ مورد بازرسی از واحدهای تولید کننده تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
صورت گرفته است که پنج پرونده برای پیگیری به مرجع قضایی صاحب صالحیت فرستاده شد 

و ۷۶ محصول فاقد مجوز شناسایی و معرفی شد.
رشیدی تصریح کرد: بازرسی از ۵۹ عطاری منجر به معرفی هفت واحد متخلف، برای نگهداری و 
عرضه انواع اقالم دارویی شــیمیایی و طبیعی غیرمجاز و قاچاق، دخالت در امور پزشکی، عرضه 
انواع داروهای مخدر حاوی مشــتقات تریاک و آمفتامین و ساخت دارویی دست ساز به مرجع 
قضایی شد.وی تاکید کرد: ارزیابی ۱۲ آزمایشــگاه واحدهای تولیدی، ۳۶۸ مورد بررسی پروانه 
ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و  ۱۶ هزار و ۵۰۰ مورد آنالیز روی دو هزار و ۶۰۱ نمونه ارسالی به 

آزمایشگاه شامل غذا، آرایشی و بهداشتی طی ۱۰ ماه گذشته انجام شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: بازرسی از ۸۰ کارخانه و ۷۲ واحد 
کارگاهی تولید مواد غذایی، آرایشــی و بهداشــتی، رسیدگی به ۱۱۴ مورد شــکایت شهروندان و 
برگزاری پنج دوره کارگاه های آموزشی و تخصصی از دیگر فعالیت های معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان بوده است.
رشیدی گفت: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، تنها مرجع آگاهی از وضعیت دارویی 
اســت در حالی که برخی از شــهروندان به علت ناآگاهی از این موضوع، بــرای تهیه برخی اقالم 

دارویی دچار مشکل می شوند با اینکه آن دارو در داروخانه های منتخب وجود دارد.

رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان  می گوید تذکرات لفظی و زبانی به پزشکانی که زیرمیزی دریافت می کنند، تاثیرگذار نبوده است؛

زیرمیزی پزشکان؛ بار اضافه ای روی دوش بیماران

دریافــت هزینه های خــارج از چارچوب هــای مشــخص و فراتر از 
تعرفه های وزارت بهداشــت یکی از معضالت حوزه درمان اســت که 
برخی از پزشکان متخصص در اردستان به این عمل دست می زنند که 

هر از چند گاهی باعث گالیه مراجعه کنندگان می شود.
افزایش هزینه های درمانی از یک ســو و دریافــت پول های خارج از 
ضابطه توسط برخی پزشکان از سوی دیگر باعث شده اعتماد مردم به 

جامعه پزشکی کمرنگ شود.
یکی از مراجعه کنندگان بیمارستان شــهید بهشتی اردستان به ایسنا 
گفت: برای بیماری همسرم به جراح عمومی بیمارستان شهید بهشتی 
مراجعه کردم و ایشان تقاضای ۲ میلیون تومان پول اضافی کرد. همه 
عوامل نظارتی بیمارســتان از دریافت های نامتعارف برخی پزشکان 

مطلع هستند.
وی با بیان اینکه بیمارانی که به بیمارســتان دولتی مراجعه می کنند 
معموال از طبقه ضعیف و یا متوسط جامعه هستند، گفت: از مسئوالن 
بیمارســتان و دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان می خواهیم در این 
وضعیت معیشتی به این موضوع ورود پیدا کنند تا مردم مجبور نشوند 

این گونه پول های غیرمتعارف را پرداخت کنند.
یکی دیگر از مراجعه کنندگان به این بیمارســتان، اظهار کرد: حدود ۱۰ 
روز قبل برای جراحی همسرم به بیمارســتان اردستان مراجعه کردم 
که جراح عمومی گفت بایــد ۴ میلیون تومان بــه اضافه هزینه های 
بیمارستان پرداخت کنید. بنده به واســطه دایی ام که پزشک هست 
تخفیف گرفتم و مبلغ یک میلیون تراول را در پاکتی گذاشتم و به دلیل 

نجات جان بیمارم آن را پرداخت کردم.

مردم از پزشکان متخلف شکایت کنند
رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: موضوع برخورد بــا معضل زیرمیزی و دریافت هــای نامتعارف 
توسط پزشکان یکی از اولویت های مدیریت بیمارستان شهید بهشتی 
بوده است. تاکنون ســعی کردیم تذکرات زبانی و کتبی را به برخی از 

پزشکان بدهیم، ولی ظاهرا تاثیرگذار نبوده است. 
ســید حامد روحانی افزود: معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان به شدت بر برخورد با موضوع زیرمیزی و دریافت های خارج از 

چارچوب پزشکان تاکید کرده و تاکنون با برخی از پزشکان برخوردهای 
الزم شده است.

وی با بیان اینکه شهرســتان اردســتان یک منطقه محروم است و از 
همکاران توقع نداریم این گونه دریافت های خارج از قوانین را از بیماران 
بگیرند، گفت: بــه مردم این اطمینان را می دهیم که به شــدت با این 
معضل برخورد شود. البته از همشهریان و همه کسانی که نسبت به این 
موضوع گالیه دارند تقاضا داریم نسبت به ثبت شکایت خود به صورت 

حضوری به دفتر رییس بیمارستان مراجعه کنند.
رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان، خاطرنشان کرد: بیمارستان 
اردستان برای برخورد با تخلفات زیرمیزی گرفتن هیچ گونه مماشاتی 
با پزشکان ندارد و این موضوع به جد از مراجع قانونی پیگیری خواهد 

شد.
روحانی افزود: هر بیماری به هر علتی مجبور به پرداخت زیرمیزی شد 
و به اضطرار افتاد تخلف را گزارش کند. اگر شخصی هزینه درمان و یا 
عمل جراحی را نداشت با مسئوالن بیمارستان مطرح کند تا راهنمایی 

الزم را بگیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از شناسایی و 
دستگیری عامل تخریب صندوق قرض الحسنه با 
تالش ماموران انتظامی این فرماندهی در کمتر از 

۲۴ ساعت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســرهنگ ایرج کاکاوند 
اظهــار داشــت: در پی تخریــب عمــدی یکی از 
صندوق های قرض الحســنه شهر کاشان، بررسی 
موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار ماموران 

انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در این راســتا مامــوران کالنتری ۱۳ با 
بررسی های میدانی و انجام اقدامات هوشمندانه 
پلیســی موفق شــدند ظرف کمتر از ۲۴ ســاعت 

عامل این تخریب را شناسایی و ضمن هماهنگی 
با مرجــع قضایــی در عملیاتی ضربتــی وی را در 
مخفیگاهش دســتگیر کنند.فرمانــده انتظامی 
شهرستان کاشــان تصریح کرد: متهم ۲۸ ساله که 
یکی از اراذل و اوباش این شهرســتان است ابتدا 
منکر هرگونه اقدامی در این رابطه شــد ولی پس 
از مواجهه بــا ادله و مدارک موجــود پلیس به بزه 
ارتکابی اعتراف کــه ضمن تشــکیل پرونده برای 
انجــام اقدامات قانونی به مرجــع قضایی تحویل 
داده شــد.این مقام انتظامی در پایــان برخورد با 
مخالن نظم و امنیت به ویژه ارازل و اوباشــی که با 
قدرت نمایی و تخریب اموال عمومی و خصوصی 

شهروندان سعی در ناامن کردن جامعه دارند را از 
اولویت های پلیس عنوان کرده و از مردم درخواست 
کرد در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مشــکوک 
و مجرمانه ای مراتــب را از طریق تمــاس با مرکز 

فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

دستگیری عامل تخریب صندوق قرض الحسنه در کاشان

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان از برگزاری نخستین جشنواره ورزش های  آبی به میزبانی مجموعه ورزشی تفریحی مروارید 
خبر داد.محمدعلی فرجی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همزمان با ایام ا... دهه فجر نخســتین جشنواره ورزش های آبی به میزبانی مجموعه ورزشی 
تفریحی مروارید آغاز شد.وی افزود: نخستین جشنواره ورزش های آبی از سری برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان به مناسبت 
گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور بیش از ۲۰۰ دختر عالقه مند به رشته ورزشی شنای تشویقی در مجموعه ورزشی تفریحی استخر و سونای مروارید آغاز شد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با تاکید بر ضرورت گسترش ورزش های آبی و جهت دادن شهروندان به سمت این رشته ورزشی 
در تشریح جشنواره خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده این رویداد ورزشی ویژه دختران و پسران در رشته های شنا ویژه سنین شش تا ۱۶ سال، واترپلو 
و طناب کشی در رده سنی آزاد به اهتمام مدیریت ورزش و تندرستی این سازمان انجام می شود.فرجی با اشاره به همکاری هیئت شنا، شیرجه و واترپلو و اداره 
ورزش و جوانان کاشان تصریح کرد: در نخستین روز این جشنواره بیش از ۲۰۰ دختر در ۹ رده سنی شش تا ۱۶ سال در رشته شنای تشویقی با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که پس از داوری از افراد برتر تجلیل شد.وی تاکید کرد: استقبال باالی شرکت کنندگان در نخســتین جشنواره ورزش های آبی سبب شد این رویداد 

ورزشی در مدت زمان بیشتری برگزار شود تا این فرصت برای رقابت تمام افراد مهیا شود.

خبر روزبرگزاری نخستین جشنواره ورزش های  آبی در کاشان

عکس خبر 

آمادگی جهت 
برگزاری هفته 

فرهنگی شهرستان 
نجف آباد

جلســه کمیتــه ادارات، صنایع و 
اصناف ستاد برگزاری هفته فرهنگی 
شهرســتان نجف آباد بــا حضور 
موسی مباشری، معاون استاندار 
و فرماندار ویژه شهرســتان نجف 
آباد در محل سالن جلسات شهید 

حججی فرمانداری تشکیل شد. 

 فعالیت سامانه بارشی در دشت کاشان
 رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار همراه با ابر و 
ریزش نزوالت آسمانی در مناطق مختلف دشت کاشان تا روز یکشنبه هفته آینده است.عباس ارغوانی 
اظهار کرد: سامانه بارشی که از روز یکشــنبه فعال شد، باعث می شود که پدیده غالب جوی به صورت 
نیمه ابری و  بارش پراکنده در مناطق کوهستانی باشد و روزهای سه شنبه و چهارشنبه، هوای ابری همراه 

با بارش رگباری باران در مناطق دشتی و ریزش برف در مناطق کوهستانی را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: روزهای پنجشنبه هفته جاری تا یکشنبه آینده آسمان مناطق مختلف دشت کاشان 
به صورت صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شــود و در این مدت بیشینه دما ۹ درجه باالی صفر و 
کمینه دما نیز به منفی یک درجه برســد و در مناطق کوهستانی دما به ۷ درجه زیر صفر خواهد رسید.

رییس اداره هواشناسی کاشان تاکید کرد: فعالیت ســامانه بارش زا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
می تواند منجر به مخاطرات آب گرفتگی معابر، کاهش دید، مه آلودگی و اختالل در تردد به ویژه در مناطق 
کوهستانی غرب و جنوب دشت کاشان شود.وی گفت: شهروندان هنگام سفرهای برون شهری به ویژه 
در مناطق  کوهستانی، تجهیزات کامل زمستانی و سوخت کافی به همراه داشته و برای روبه رو شدن با 

این وضعیت آمادگی الزم را داشته باشند.
 

نخستین همایش هوش مصنوعی و متاورس در شاهین شهر
شهردار شاهین شهر از برگزاری نخستین همایش هوش مصنوعی و متاورس در شاهین شهر خبر داد.

سعید ابریشمی راد در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه شاهین شهر با سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری استان اصفهان به منظور احداث و راه اندازی موزه ملی دستاوردهای علمی در این 
شهر، اظهار کرد: کالبد فرهنگی شاهین شهر با توجه به تنوع قومیتی و وجه تسمیه شهر دانش و خالقیت 
برای آن فرصتی مغتنم در راستای برندسازی در حوزه علمی و پژوهشی است. به همین دلیل برگزاری 
اولین همایش هوش مصنوعی و متاورس در شاهین شهر پیش درآمد احداث موزه ملی دستاوردهای 
علمی شاهین شــهر در ۲۶ بهمن خواهد بود.وی، متاورس را دنیایی ماورای دنیای حقیقی برشمرد و 
افزود: باوجود تاثیر غیرقابل انکار متاورس در فرهنگ و جامعه جهانی می توان آن را تمدن ساز دنیای 
آینده دانســت. تمرکز بر ترویج دانش و افزایش آگاهی در این حوزه می تواند بسترساز بهره مندی از 
تکنولوژی های روز دنیا در تحقق هویت های فردی، توکن های دیجیتال، رمز ارزها و مهم تر از همه حضور 
فزاینده و رو به رشد محصوالت آن باشد.شهردار شاهین شهر با بیان این که این همایش یک روزه برگزار 
می شود، ادامه داد: در اولین همایش هوش مصنوعی و متاورس حسین مالزاده، رییس ستاد اقتصاد 
دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری و مهدی حاتمیان، مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت 
ارتباطات از سخنرانان اصلی بوده و ۵ کارگاه تخصصی با موضوعات هوش تجاری، افق های کاربرد قرارداد 
هوشمند و متاورس در مدیریت خدمات شهری، کاربرد اقتصاد دیجیتال در هوش مصنوعی، متاورس 
و کارگاه هوش مصنوعی صنعتی در آن برگزار می شــود و عالقه مندان می تواننــد با مراجعه به لینک  

https://forms.gle/yGfX۱hxeBwTyg۶LR۷ در این همایش ثبت نام کنند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

مصدومیت 5 نفر در حادثه واژگونی پراید در محور دامنه
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر در حادثه واژگونی پراید در محور دامنه خبر 
داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: 
این حادثه ساعت ۱۵ و ۳۲ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه 
در این حادثه یک دستگاه پراید واژگون شده است، ابراز داشت: این حادثه در کمربندی دامنه به سمت 
داران اتفاق افتاده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه یک واحد امدادی ۱۱۵ 
برای این حادثه اعزام شده است، تصریح کرد: این حادثه پنج مصدوم شامل خانم ۵۲ و آقا ۳۳ و ۶۰ 

ساله دختربچه ۲ و پسربچه ۶ ساله داشت که به بیمارستان شهیدرجایی داران منتقل شدند.

اخبار

شهردار گلشهر خبر داد:

 فعالیت 20 نیرو و
 7 دستگاه برف روبی

شهردار گلشهر از وصول ۱۲۰ درصدی بودجه 
۱۴۰۱ تا پایــان دی ماه خبــر داد و گفت: ۲۰ 
نیروی خدماتی شهرداری با هفت دستگاه 
خودروی سبک و سنگین کار برف روبی معابر 

سطح شهر را انجام دادند.
مصطفی محمــودی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: با توجه بــه بارش برف در 
گلشهر و در راســتای برف روبی معابر شهر، 
پنج اکیپ پخش شــن و نمک بــه همراه 
یک دســتگاه تراکتور و یک دستگاه گریدر 

به کارگیری شد.
وی افزود: ۲۰ نفــر از نیروهای خدماتی در 
عملیات برف روبی و پخش مخلوط شــن و 
نمک مشغول هستند؛ با توجه به هشدارهای 
هواشناســی طی چنــد روز آینــده نیروها 

آماده باش خواهند بود.
شهردار گلشهر با اشــاره به شناسایی نقاط 
حادثه خیز راه های گلشهر در فصل زمستان، 
تصریح کرد: ورودی شــهر از سمت ورزنه و 
قوس در محله کنجدجان به دلیل حادثه خیز 
بودن در اولویت برف روبــی بود که بالفاصله 
پس از بارش پاکسازی و شن پاشی انجام 

شد.
محمــودی تاکید کرد: در ســال جاری یک 
دستگاه بیل مکانیکی به ارزش ۵۰ میلیارد 
ریــال اهدایی از ســوی دولت ســیزدهم، 

تحویل شهرداری گلشهر شد.
وی از اعــزام یک دســتگاه لودر به شــهر 
بویین میاندشت به دســتور ستاد مدیریت 
بحران استان خبر داد و گفت: الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲، متناسب با هزینه ها، درآمدهای 
شهرداری و راهبردهای مدنظر پیش بینی و 
برای بررسی و تصویب نهایی تحویل شورای 

اسالمی شهر شده است.
محمودی گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری 
گلشــهر بر مبنای رقــم ۱۰ میلیــارد تومان 
پیش بینی شــده بــود که تا پایــان دی ماه 
 ســال جــاری ۱۹۰ درصــد بودجــه وصول 

شده است.

موضوع برخورد با معضل زیرمیزی و دریافت های 
ی  ولویت ها ا ز  ا یکی  پزشکان  توسط  نامتعارف 
مدیریت بیمارستان شهید بهشتی بوده است. تاکنون 
سعی کردیم تذکرات زبانی و کتبی را به برخی از 

پزشکان بدهیم، ولی ظاهرا تاثیرگذار نبوده است

با مسئولان

استان
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تنها 25 درصد از مزارع شرق اصفهان با بازگشایی زاینده رود 
زیر کشت رفت

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: با بازگشایی زاینده رود و میزان آب تخصیص 
یافته تنها قادر هستیم حدود ۲۵ درصد از مزارع شرق اصفهان معادل ۲۰ هزار هکتار از کل اراضی این 
ناحیه را به زیر کشت ببریم.حسین وحیدا، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خروجی سد زاینده رود 
با هدف بازگشایی این رودخانه حدفاصل سد چم آسمان تا شهرستان اصفهان و تخصیص آب برای 
آبیاری نوبت اول کشت کشاورزان این خطه از شامگاه پنجشنبه گذشته افزایش یافت و قرار است 
در مدت حدود ۱۰ روز حجمی بالغ بر ۴۰ میلیون متر مکعب آب برای مزارع اصفهان و شرق این خطه 
اختصاص یابد.وی تصریح کرد: در ۸۰ تا ۸۵ درصد از اراضی کشــاورزی شرق این دیار، گندم و در 

باقی مانده زمین ها جو کشت می شود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان اضافه کرد: پارسال در نوبت نخست آبیاری مزارع 
شــرق اصفهان قرار بود ۴۹ میلیون مترمکعب آب در اختیار کشــاورزان قرار بگیرد؛ اما در نهایت به 
دلیل سو برداشت ها در مسیر رودخانه و باال دست، حجم آبی که به ما رسید حدود ۲۷ میلیون متر 
مکعب بود، بنابراین امسال الزم است نظارت کافی در باالدست و مسیر رودخانه انجام شود تا شاهد 

برداشت های غیرقانونی آب نباشیم.
وحیدا با تاکید بر ضرورت توزیع آب عادالنه افزود: نظارت بر شــبکه های آبیاری با مشارکت صنف 
کشاورزی در حال انجام است تا آب دریافتی به طور منصفانه در اراضی مناطق مختلف تخصیص 
یابد.اســتان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشــاورزی دارد؛ اما به دلیل کمبــود منابع آبی، تنها 
حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آنها زیر کشت محصوالت زراعی و باغی می رود.رودخانه زاینده رود به طول 
بیش از ۴۰۰ کیلومتر که نقشی اصلی و موثر در پایداری محیط  زیست، تامین آب آشامیدنی، رونق 
کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی داشــته، طی دهه های اخیر به دلیل 
برداشت های غیرقانونی در باالدست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش 
نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان دوره ای، تبدیل و در پایین  دست در فصول گرم به ویژه 
تابستان با خشکی مواجه شده است.اصفهان، وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای را در نیم قرن 
اخیر سپری می کند به طوری که رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد چم آسمان در شهرستان 
لنجان واقع در غرب استان تا تاالب گاوخونی به دفعات خشکانده و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این 
موضوع باز تکرار می شود و کاهش چشمگیر کشت و کار را در مناطق استان رقم زده است، به طوری 
که کشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، کرارج، براآن شمالی و براآن 
جنوبی و خوراسگان با جمعیت بالغ و شهرستان های غربی شامل نجف آباد، فالورجان، خمینی شهر، 
لنجان و مبارکه پیش تر، در سال های اخیر و امسال در چند نوبت با حضور و تجمع در نقاط مختلف 
استان، رســیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکالت معیشتی و جاری سازی این 

رودخانه را مطالبه کرده اند.

افتتاح سیصد و پنجاه و ششمین جایگاه عرضه سوخت 
اصفهان

سیصد و پنجاه و ششمین جایگاه عرضه سوخت شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان خدمات رسانی را آغاز کرد.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: به منظور افزایش سطح رفاه 
اجتماعی، جایگاه ســوخت آریا دهاقان در کیلومتر پنج محور دهاقان-شــهرضا به همت بخش 

خصوصی، راه اندازی شد.
عبدالله گیتی منش افزود:: این مجتمع خدمات رفاهی در زمینی به مســاحت شــش هزار متر 
مربع، دارای ۲ نازل بنزین و ۴ نازل نفت گاز بــا ۱۵۰ میلیارد ریال هزینــه در مرحله اول، به بهره 

برداری رسید.به گفته او، این طرح زمینه اشتغال ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

رئیسصنفجایگاهدارانکشور:مردمبرایدریافتپولنقدبهپمپبنزینمراجعهمیکنند!

در انتظار یک اظهارنظر شفاف

رئیس صنف جایگاه داران کشــور گفت: شاهدیم که 
در برخی موارد خودپردازهای بانکی خالی از پول نقد 
هستند یا درست کار نمی کنند و مردم ناچارا برای دریافت پول نقد به 
پمپ بنزین ها مراجعه می کننــد و نمی دانیم دقیقا باید چکار کنیم که 

نه شرمنده مردم شویم و نه مشکل قانونی و مالیاتی داشته باشیم.
درخواست ما این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی سریعا 

اظهارنظر و تدبیر کنند.
اسدالله قلیزاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: مردم راحت ترین و 
در دســترس ترین راه برای دریافت پول را پمپ بنزین ها می دانند و 
مراجعه دارند. آمار باالیی از مراجعات داریم و الزم اســت مسئولین 

سریعا تدبیری بیاندیشند.
وی ادامــه داد: مالکان پمــپ بنزین ها از سراســر کشــور خصوصا 
کالنشهرها، شــهرهای توریستی و زیارتی اســتعالم های زیادی از ما 
داشــته اند که چه کنند؟ واقعیت این اســت که جایگاه های سوخت 
فعالیت شبانه روزی دارند و ارائه خدمت انجام می دهند، ولی تکلیفی 
در جهت عرضه پول نقد به مردم ندارند، البتــه در برخی مواقع واقعا 
مردم نیاز دارند و برای وجوه خرد مراجعــه می کنند که جایگاه داران 
نمی دانند باید چه کنند تا از طرفی شرمنده مردم و از طرفی با مشکالت 

قانونی یا مالیاتی آتی روبرو نشوند.
وی اظهار کرد: الزم است سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در این زمینه 
اظهارنظر شفاف کنند و تشریح موارد قانونی را داشته باشند تا تکلیف 
همه روشن شود، البته مشــاغل دیگر هم احتماال با این مساله روبرو 

هستند.
وی افزود: ما سعی کردیم طی ســالیان اخیر مردم را ترغیب کنیم که 
بهای ســوخت را الکترونیکی پرداخت کنند و تا حدودی موفق بودیم 
و شاهد کاهش روز افزون پول نقد در جایگاه ها هستیم و امیدواریم 
با غلبه بر نگاه بسته برخی افراد و ورود تکنولوژی جدید و روش های 

متنوع پرداخت هرچه بیشتر در این زمینه پیش برویم.
قلیزاده ضمن انتقاد از بی تفاوتی برخی بخش های سیســتم بانکی 
به این مســاله گفت: ما انتظار داریم بانک ها پاســخگو باشند، اینکه 
بانکها در ایام کرونــا خیلی کم پول نقد از مــردم دریافت می کردند و 
پمپ بنزینها محل خرج کردن پولهای نقد مردم شده بود و حاال وجه 
نقد در برخی خودپردازها به درســتی توزیع نمی شــود و مردم برای 
رفع نیازشــان به پمپ بنزینهــا مراجعه دارند قابل پذیرش نیســت، 
جایگاه های سوخت خودپرداز بانکی نیستند و الزم است بانک مرکزی 

به طور جدی در این مساله ورود کند.

 معاون جهاد کشــاورزی اصفهان با اشــاره به اینکه 
محدودیت های آبی در حوزه کشاورزی اصفهان تاثیر 
داشته است،گفت: تنها استانی هســتیم که الگوی 
کشت خود را طبق ابالغ وزارتخانه تا دهستان ها اجرایی 
کردیم.اصغر رستمی اظهار کرد: اراضی قابل کشاورزی 
استان حدود ۵۷۰ هزار هکتار است که سالیانه حدود 
۴۶۰ هزار هکتار به کشت محصول اختصاص می یابد.

وی افزود: از این جمع اراضی دیم ۵۰ هزار هکتار است 
که در هر سال نزدیک به ۲۵ هزار هکتار به محصوالت 

اختصاص می یابد و باغات ۸۲ هزار هکتار را شــامل 
می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
اصفهان با بیان اینکه جاری شدن زاینده رود منبع آبی 
رودخانه سطح زیرکشت استان را افزایش می دهد، 
افزود: رودخانه، قنوات، چاه های عمیق و نیمه عمیق 
و چشمه ها منابع آبی در حوزه کشاورزی هستند؛ در 
کشــت پاییزه غالت نظیر گندم، جو و در کشت بهاره 
اغلب سیب زمینی، یونجه و محصوالت علوفه ای کشت 
می شود.رستمی با اشــاره به محدودیت آبی در حوزه 
کشت و زرع محصوالت کشاورزی استان خاطرنشان 
کرد: سعی شده رویکردهایی تغییر روش های آبیاری 
برای افزایش بهــره وری و بهبــود وضعیت تولیدات 

محصوالت ارائه شود.وی به انتقال کشت از فضاهای 
باز به فضاهای بســته که شــامل توسعه کشت های 
گلخانه ای می شود، اشــاره و اظهار کرد: این موضوع 
مورد استقبال قرار گرفته است و با آنکه در سال زراعی 
فعلی تسهیالت پرداختی برای کشت های گلخانه ای 
نداشــته ایم، از حدود ۱۵۰ هکتار فضــای گلخانه ای 
۱۱۰ هکتار با خوداجرایی بهره برداران مورد اســتفاده 
قرار گرفته است.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشــاورزی اصفهان ادامه داد: تنها اســتان اصفهان 
است که بر مبنای الگوی کشت که از سوی وزارت ابالغ 
شده الگوی کشــت خود را تا سطح دهستان اجرایی 

کرده است.

معاون جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

تاثیر محدودیت های آبی بر کمیت و کیفیت محصوالت 
کشاورزی اصفهان

خبر روز

تولید پژو 20۶ متوقف می شود
در راستای سیاســت گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر توســعه محصوالت و عرضه محصوالت 
جدید و به روز، خودروی پژو ۲۰۶ از مدار تولید خارج خواهد شــد.باتوجه به راهبرد گروه صنعتی 
ایران خودرو در طرح تحول کیفیت محصوالت که از بهمن ماه سال گذشته تدوین شده و در حال 
اجراست و در راســتای عمل به فرامین هشــت ماده ای رییس جمهور، توقف تولید محصوالت 
قدیمی و جایگزینی آنها با خودروهای به روز و جدید در دســتور کار این خودروســاز قرار دارد تا 

رضایتمندی مشتریان افزایش یابد.
بر همین اساس، در سال جاری دو خودروی ســمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید خارج شد و این بار 
محصول پژو ۲۰۶ در آستانه توقف تولید قرار دارد.به این ترتیب، این محصول که در زمره محصوالت 
پر طرفدار ایران خودرو قرار دارد، در اسفندماه امسال و پس از تحقق تعهدات به مشتریان از خط 

تولید خارج می شود.
بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته، دو خودروی پژو ۲۰۷ مجهز به موتور TU3 و محصول 
پروژه TF۲۱ که در سال آینده به تولید انبوه می رســند، جایگزین ۲۰۶ خواهند شد.گفتنی است، 
گروه صنعتی ایران خودرو در راســتای اجرای طرح تحول کیفیت محصوالت، در سال جاری در 
بخش سواری از دو محصول جدید رونمایی کرده که طبق برنامه در سال آینده به مرحله تولید انبوه 

خواهند رسید و همچنین محصوالت فعلی را توسعه و بهبود بخشیده است.

تعداد ربع سکه های فروخته شده، اعالم شد
از ابتدای عرضه ربع ســکه بهار آزادی در بورس کاال تاکنون تعداد ۱۷۲ هزار و ۹۲۰ قطعه ربع سکه 
بهار آزادی به متقاضیان فروخته شده است.به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
عرضه ربع سکه طالی بهار آزادی در بورس کاال در این مرحله به صورت گواهی سپرده ناپیوسته بوده 
و فرآیند کشــف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های 
مختلف اســت.روز بیست وســوم بهمن ماه،  تعداد ۱3 هزار و 33۹ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا 
قیمت هشــت میلیون و ۱۰ هزار تومان در بورس کاال، به متقاضیان فروخته شد. بر این اساس از 
ابتدای عرضه ربع سکه بهار آزادی در بورس کاال تاکنون تعداد ۱۷۲ هزار و ۹۲۰ قطعه ربع سکه بهار 
آزادی به متقاضیان فروخته شده است.مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، تمامی 
اشخاص حقیقی باالی ۱۸ ســال دارای کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه 
ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند.خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه 
در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی 
معادل سکه های خریداری شــده را تحویل بگیرند.بانک مرکزی همچنین در نامه ای به شرکت 
بورس کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشــف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی ســکه طالی ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه شده است؛بنابراین 

مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود.

هند، میوه ایران را برگشت زد 
اقتصادآنالین نوشــت: بر اســاس نامه نگاری های انجام شده از ســوی اتحادیه صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی اســتان آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب های صادراتی کشور، 
۷۰۰ کانتینر سیب صادراتی که برای ارسال به کشورهای هدف در بنادر قرار دارند، معطل مانده اند، 
هرچند که برخی مقامات دولتی می گویند که چند هفته ای اســت هند به دلیل سرریز بازار خود 
از ســیب صادراتی ایران، از پذیرش سیب صادراتی سر باز می زند و دســتگاه متولی محصوالت 
کشاورزی اطالع رسانی جدی دراین خصوص به تجار صورت نداده است؛ درحالی که صادرکنندگان، 
نبود سیســتم های حمل ونقل دریایی را هم بی تاثیــر نمی دانند و بر این باورنــد که دولت هنوز 

نتوانسته زیرساخت های الزم برای پشتیبانی از خرید کانتینرهای یخچال دار را فراهم کند.

اخبار

کافه اقتصاد

شهر اصفهان روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن جاری میزبان پنجمین اجالس هیئت امنا و هفتمین اجالس کمیته اجرایی بنیاد علمی اکو با حضور و مشارکت مسئوالن، سفیران 
و کارشناسان کشورهای عضو است.اکو)ECOSF(، سازمانی بین دولتی متشکل از ۱۰ کشور اسالمی شامل ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، 
تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بوده که هدف اصلی آن توسعه اقتصادی در منطقه با پوشش حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت است؛ بنیاد 
علمی اکو یکی از موسسه های تخصصی این سازمان است که با هدف توسعه اقتصادی بر پایه ارتقای علم، فناوری و نوآوری فعالیت می کند.رییس بنیاد علمی اکو در 
دانشگاه اصفهان افزود: پنجمین نشست هیئت امنای بنیاد علمی اکو به منظور بحث و تبادل نظر در باره سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیت های علمی این بنیاد در سطح 
منطقه برای سه سال آینده، در اصفهان برگزار می شود.سیدکمیل  طیبی با بیان اینکه در زمان حاضر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران، ریاست هیئت 
امنای بنیاد علمی اکو را بر عهده دارد، افزود: در نشست هیئت امنای بنیاد علمی اکو، وزیر علوم ایران و دبیرکل اکو و شخصیت های دیگری مانند معاون وزیر علوم پاکستان 
و چند تن از سفیران نیز حضور خواهند داشت.وی با بیان اینکه سازمان همکاری های اقتصادی)اکو( برای پیشرفت اقتصاد منطقه ای و با هدف ایجاد بازار مشترک برای 
حدود ۵۰۰ میلیون نفر فعالیت می کند، اظهار داشت: این سازمان دارای سه موسسه تخصصی شامل بنیاد علمی اکو، موسسه فرهنگی اکو و موسسه آموزشی اکو است.

طیبی با اشاره به اینکه مقر اصلی بنیاد علمی اکو در اسالم آباد پاکستان مستقر است، اضافه کرد: هیئت امنای این بنیاد متشکل از وزیران علوم کشورهای عضو است.

اصفهان، میزبان پنجمین اجالس هیئت امنای بنیاد علمی اکو است

اعتراض کشاورزان 
در فرانسه

در فرانســه کشــاورزان صدها 
تراکتــور را در اعتــراض بــه 
محدودیت هــای آفت کش ها و 
سایر مقررات زیست محیطی که 
به گفته آنها تولید مزرعه را تهدید 

می کند، به پاریس می رانند.

وز عکس ر

مدیرکل سازمان صمت استان:

بیش از 4300 طرح نیمه 
تمام صنعتی در استان 

اصفهان وجود دارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: چهار هزار و 3۴۹ طرح تولیدی و صنعتی 
نیمه تمام در این اســتان در حال اجراست که 
در صورت بهره برداری، حدود ۱33 هزار و ۶۶۷ 
فرصت شــغلی ایجاد خواهد شد.امیرحسین 
کمیلی اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه 
تمام در استان اصفهان در شرایط کنونی افزون 
بر ۲۴3هزار و ۵3۲ میلیون ریال برآورد شــده 
است.وی با بیان اینکه حمایت از فرآیند تکمیل 
ســاخت و راه اندازی این طرح هــا در اولویت 
برنامه های اقتصادی اســتان است، ادامه داد: 
طرح های صنعتی بر اساس پیشرفت فیزیکی، 
رده بندی و برای دریافت تسهیالت به بانک های 
عامل معرفی می شوند.مدیر کل صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان اظهار داشت: یک هزار 
و ۱۵ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد امسال در این استان شناسایی و تکمیل 
آن ها در دســتور کار قــرار دارد.وی اضافه کرد: 
این استان از نظر تعداد طرح های نیمه تمام با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، رتبه نخست 
را بین استان های کشــور دارد که در صورت بهره 
برداری از این طرح ها، برای حدود ۴۰ هزار نفر 
اشــتغال در اســتان ایجاد خواهد شد.کمیلی 
با بیان اینکه ســه هزار و ۴3۲ طرح صنعتی با 
پیشــرفت فیزیکی بین یک تا ۶۰ درصد نیز در 
استان درحال اجراست، خاطرنشان کرد: ۴۵۹ 
فقره از این طرح ها پیشرفت فیزیکی ۴۱ تا ۶۰ 
درصد، ۴۵۵ طرح رشد ۲۱ تا ۴۰ درصد و ۲ هزار 
و ۵۱۸ طرح هم رشــد صفر تــا ۲۰ درصد دارد.
وی ،میزان اشتغال زایی این طرح را حدود ۹۷ 
هزار و ۸۵۲ نفــر اعالم کرد و ادامــه داد: میزان 
ســرمایه گذاری طرح های صفر تــا ۶۰ درصد 
استان اصفهان افزون بر ۲ هزار و ۵۰ میلیون ریال 
است.مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: این اســتان رتبه چهــارم از نظر 
طرح های نیمه تمام، رتبه هشتم از نظر میزان 
 ســرمایه گذاری و رتبه ســوم را از نظر اشتغال 

در کشور دارد.

نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی:

افزایش قیمت ها مورد تأیید 
وزارت صمت نیست

نایب رئیس دوم اتحادیه لــوازم خانگی گفت: افزایش 
قیمت لوازم خانگی مورد تأیید وزارت صمت نیست.

محمدحســین رحیمی اظهار کرد: متأســفانه افزایش 
قیمت های اخیــر در حــوزه لــوازم خانگی از ســوی 
کارخانه هــای تولیدکننده صورت گرفته اســت و هیچ 
توضیحی برای این موضوع ندارند؛ این افزایش قیمت 
مورد تأییــد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان 

بازرگانی نیست.
وی با بیــان اینکه هم اکنــون عرضه لــوازم خانگی در 
بازار مطلوب اســت، گفت: به دلیل باال رفتن بی ضابطه 
قیمت ها، تقاضــا پایین آمده و رکود در بــازار حکمفرما 
است. حتی در مواردی شاهد هستیم کارخانه ها کاالی 
خود را به قیمت مصرف کننده و عمده عرضه می کنند و 

هیچ سودی برای عرضه کننده در نظر نگرفته اند!
نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی گفت: اکنون کار 
به جایی رسیده اســت که مصرف کننده قدرت انتخاب 
برای جایگزینی کاال ندارد؛ یا باید کاالی مورد نیاز خود را 

با قیمت باال خریداری کند یا اینکه اصاًل نخرد.
همچنین محمدجواد روغنی چندی پیش در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد 
اولیه، تولیدکنندگان خواه ناخواه به تدریج این افزایش 

قیمت را بر محصوالت خود اعمال می کنند.
وی اضافه کرد: در صورت صادرنشــدن مجوز، افزایش 
قیمت به صورت زیرپوســتی و غیرقانونی خواهد بود و 
این اقدام باعث نابســامانی و به هم ریختگی بازار لوازم 

خانگی می شود.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان در پاســخ به 
این پرسش که آخرین افزایش قیمت لوازم خانگی چه 
زمانی بوده اســت، گفت: تقریبًا اواخر اردیبهشت سال 
جاری، درصدی از افزایش قیمت اعمال شــد و حدود 
هشت ماه تغییری در قیمت ها نبود، مگر لوازم صوتی و 

تصویری که مدتی قبل با گرانی مواجه شد.
روغنی خاطرنشان کرد: از زمان موج جدید گرانی دالر و 
تأثیر بر قیمت مواد اولیه، موضوع افزایش قیمت دوباره 

پیش آمده است.
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خانه »پیرنیا« نایین؛ یادگار معماری صفوی در دل تاریخ

خانه پیرنیای نایین در استان اصفهان و جایی در نزدیک مسجد جامع 
این شهر قرار دارد، اثری که در ایام گذشــته خانه حاکم نایین بوده و 
در دوران قاجار به خاندان پیرنیا رسیده اســت. این خانه تاریخی در 
ســال ۱۳۶۵ به عنوان یکی از آثار با ارزش تاریخی به ثبت ملی رسید 
و در حال حاضر هم موزه مردم شناســی نایین در آن قرار دارد. یکی 
از بهترین نمونه های خانه های ســنتی  تاریخی در نایین این خانه با 

سبک معماری صفوی است.
یکی از مهم ترین ویژگی های این خانه، ســبک خاص معماری آن با 
نقاشی ها،گچبری ها و تزیینات دیواری زیباست؛ خانه ای که از بخش 
های مختلفی مثل داالن ها، شــاه نشین، هشــتی و باغچه تشکیل 
شده است. با نگاهی به وسایلی که در داخل این خانه وجود دارد می 
توان به راحتی این مســئله را فهمید که اهالی خانه اهل هنر بوده اند. 
البته این بنا تاکنون چندین باز بازســازی شده؛ اما در سال ۱۳۷۳ به 
موزه مردم شناسی کویر تبدیل شد و اشــیا و لوازم آن در معرض دید 
عموم قرار داده شــد تا مردم بتوانند با فرهنگ مردمان کویر بیشتر و 

بهتر آشنا شوند.
همان طورکــه گفته شــد، یکــی از بهترین بخــش هــای بازدید از 
خانــه یپرنیای ناییــن، دیدن ســبک معماری با تزیینــات خاص و 

نقاشــی های زیبای دیواری اســت که نمــای غیر قابــل توصیفی را 
در آن به وجــود آورده انــد. از انواع نقاشــی ها با نقــش و نگارهای 
گیاهی گرفته تــا نقش های هندســی و حیوانــات مختلف. در گچ 
بری های خانه هم می تــوان نقش های مختلفی از داســتان هایی 
 مثل داستان شیرین  خســرو و یا  داســتان های خیالی  و عاشقانه

 را دید.
بخش های مختلف این خانه حاال به بخش های مختلف موزه تبدیل 
شده اســت. در بخش ورودی با چند نوع از گیاهان و گیاهان دارویی 
آشنا می شویم. هشتی ورودی این خانه به گشیه بلیت فروشی تبدیل 
شده است. قســمتی از این خانه به سالن اســلحه و ادوات جنگی، 
قسمتی به ظروف فلزی  قسمتی هم به نحوه لباس ها و پوشش مردم 

دورن قاجار اختصاص داده شده است.
از آن جا که خانه پیرنیا یکی از دیدنی ترین جاهای شهر نایین و استان 
اصفهان است و طرفداران زیادی دارد، تعداد زیاد گردشگران آن باعث 
شده تا مسئوالن به فکر اجرای برنامه های خاص در نوروز در این خانه 
بیفتند، برنامه هایی ماند شب شعر، پخت نان سنتی و… در این ایام 

در خانه پیرنیا نایین برگزار می شود.
گشت و گذار در خانه پیرنیا فقط محدود به دیدن موزه و اشیای داخل 

آن و معماری خانه و آشــنایی با فرهنگ مردم کویر نشین نمی شود. 
یکی از جالب ترین فعالیت هایی که افراد در موقع بازدید از این خانه 
می توانند داشته باشــند، خرید از غرفه های صنایع دستی این خانه 
است. در این غرفه ها، صنایع دستی و سوغات نایین عرضه می شود.
عالوه بر این در این خانه می توانید سری به چایخانه سنتی آن بزنید 
و طعم یک چای خوش طعم را بچشید. همه گردشگران به خصوص 
گردشگران خارجی از چشیدن طعم چای در این سرای سنتی مطمئنا 

لذت زیادی خواهند برد.
همان طور که گفته شد در داخل خانه پیرنیای نایین موزه ای برپا شده 
است که همان موزه مردم شناسی نایین اســت. در این موزه هزاران 
شی تاریخی نگهداری می شــود که آثار دیدنی موزه هستند. عالوه بر 
این با گشت و گذاری در موزه می توان با فرهنگ کویر نشین ها، لباس 

ها، شیوه ی زندگی و آداب و رسومشان بیشتر آشنا شد.
برای دسترســی به این خانه باید اول خودتان را به استان اصفهان و 
از آن جا به شهر نایین برســانید. این خانه در خیابان مسجد جامع و 
روبه روی این مسجد واقع شــده و همه روزها به جز روزهای دوشنبه 
و روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعدازظهر می توان از آن دیدن 

کرد. ورودی این خانه هم ۱۵۰۰ تومان برای هر نفر است.

امامزاده سیده صالحه خاتون؛ یکی از جاذبه های مذهبی 
استان اصفهان 

مرقد امامزاده سیده صالحه خاتون یکی از جاذبه های مذهبی استان اصفهان به شمار می رود. امامزاده 
سیده صالحه خاتون از فرزندان حضرت موسی بن جعفر )ع( بوده که زیارتگاه این امامزاده در جنوب 
روستای اذان از توابع بخش میمه  قرار دارد و همه روزه به ویژه روزهای پایان هفته و تعطیالت پذیرای 
عاشقان و شیفتگان اهل بیت )ع( است. ســاختمان اصلی و گنبد مخروطی شکل و تزئینات کاشی 
آن نمونه ای از معماری و هنر ایرانیان در دوره های قبل محسوب می شود.مردم ایران پس از گرایش 
به اسالم با توجه به فرهنگی که داشتند، نســبت به ائمه اطهار عالقه وافری نشان می دادند. در خالل 
جنگ های مسلمین با ایرانیان، شماری از صحابه و منسوبین به ائمه اطهار )ع( در ایران شهید شدند و 
بعدها قبور این شــهدا مامن و محل راز و نیاز مردم شد. پس از آن نیز با حضور حضرت علی بن موسی 
الرضا که همراه خانواده خود از عربستان به ایران کوچ کردند، کم کم طایفه بنی هاشم به لحاظ وضعیت 
خفقان آمیز خلفای عباسی و گرایش ایرانیان به تشیع به طرف ایران مهاجرت کردند. با شهادت امام 
رضا)ع(، بنی عباس به دستور خلفای وقت برای از بین بردن کانون های مبارزه دست به کشتار امامزاده 
ها و نوادگان منسوب به امامان زدند و به این ترتیب، جوانان بنی هاشم برای فرار از کشتار دسته جمعی و 
مبارزه علیه حکام ظلم و جور به اقصی نقاط ایران کوچ کردند ولی بعدها به کمک خائنان و بردگان دستگیر 
و به شهادت رسیدند.امامزاده سید صالحه خاتون یکی از این بزرگواران بوده که به این خطه حیات و به 
مردمش نور ایمان و امید به زندگی عطا کرده است. شاهزاده جهان رخ ملقب به سید صالحه خاتون فرزند 
بالفصل امام موسی بن جعفر )ع( و خواهر ناتنی امام رضا )ع( و حضرت معصومه )ع( است که از نسب 
مادری به یکی از نوادگان امام حسن )ع( می رسد. این امامزاده در 22 رجب سال 2۰۷ در روستای اذان 

فوت کرده و در مسجدی که اکنون امامزاده و مرقد این بزرگوار است، به خاک سپرده شد.

رییس پژوهشگاه میراث  فرهنگی:

ما گفتیم مرمت کنید، نگفتیم تخریب کنید!
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: خطی را برای تخریب بافت تاریخی شیراز پیشنهاد 
نکرده ایم و هیچ بنای ثبت شده ای تخریب نمی شود. قرار نیست چیزی تخریب شود. تاکید ما اجرای 
طرح مشاور طرح توسعه حرم شاهچراغ اســت که آن طرح، بر به سازی، سامان دهی و مرمت وضع 
موجود تاکید دارد.مصیب امیری، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با ایسنا در 
واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر موافقت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تخریب ۳۵ پالک 
در بافت تاریخی شیراز، با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ که براساس خط پیشنهادی این پژوهشگاه 
صادر شده است،  اظهار کرد:  درباره بافت تاریخی شیراز،  طرح های مختلفی وجود داشت؛ مشاور طرح 
یک نظر داشت،   وزارت میراث فرهنگی نظری مشابه آن داشت و متولیان و دست اندرکاران هم یکسری 
ایده داشتند، همه این ها در گروه های کارشناسی جمع بندی شده است و خطی که عنوان شده از سوی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد شده، جدا از خط مشاور طرح توسعه حرم شاهچراغ 
نیست.وی گفت:  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشــگری با تاکید بر این نکته که در بین گزینه های 
مختلفی که درباره اتصال دو حرم در شیراز وجود دارد، می تواند وضع موجود را به سازی و سامان دهی 
کند و به حفاظت آنجا منجر شود، طرح مشاور را با این دیدگاه که تخریب کمتری دارد، مد نظر قرار داده 
است.امیری اظهار کرد:  طرح مشاور طرح توسعه حرم، روی ساختاری تعریف شده است که قبال این 
دسترسی ایجاد شــده، آن طرح تاکید می کند در همان بستری که وجود دارد جداره ها مرمت، احیا و 
کف سازی شود و این خط پررنگ تر شود. پررنگ شدن آن خط به این معنا نیست که تخریب بیشتری 
صورت گیرد.وی در پاسخ به این پرســش که آیا خط پیشنهادی پژوهشگاه تخریبی را به دنبال دارد؟ 
گفت:  آن طرح در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی و معماری است و به جرأت می گویم تخریبی 
به آن شکل به دنبال ندارد و شاید فقط چند پالک مخروبه که در این مسیر قرار دارد. آنچه درباره تخریب 

بناهای ثبت شده و واجد ارزش گفته شده است، اصال صحت ندارد.

اخبار

از آن جا که خانه پیرنیا یکی از دیدنی ترین جاهای شهر 
نایین و استان اصفهان است و طرفداران زیادی دارد، 
تعداد زیاد گردشگران آن باعث شده تا مسئوالن به فکر 
اجرای برنامه های خاص در نوروز در این خانه بیفتند، 
برنامه هایی ماند شب شعر، پخت نان سنتی و… در این 

ایام در خانه پیرنیا نایین برگزار می شود

مفاد آراء
11/154 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 8179 مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم الهام  
مارانی  به شناسنامه شماره 1270678442 کدملي 1270678442 صادره  اصفهان 
فرزند غالمحسين  نسبت به 25 سهم مشــاع از 346/26 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 346/26  متر مربع پالک شماره 708  فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام 

متقاضی و مع الواسطه از گوهر مارانی فرزند حاج رضا تائيد
رديف 2-به موجب  راي شماره 8180 مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم سميه  
تقوی دره ء ياسی  به شناسنامه شماره 4 کدملي 4689856941  صادره  اردل فرزند  
عروجعلی  نسبت به 25 سهم مشاع از 346/26 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 346/26  متر مربع پالک شماره 708  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام و مع الواسطه 

از علی ماهرانی برزانی
رديف 3-به موجب  راي شماره 8208  مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم اکرم  
صادقی برزانی  به شناسنامه شــماره 137 کدملي 1293109428 صادره  خمينی 
شهر فرزند محمود  نسبت به 25 سهم مشــاع از 346/26 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 346/26  متر مربع پالک شــماره 708  فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در ســامانه امالک 

به نام متقاضی 
رديف 4-به موجب  راي شــماره 8197 مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم زهرا  
مارانی  به شناسنامه شماره 3928 کدملي 1293165670 صادره  خمينی شهر فرزند 
علی  نسبت به 25 ســهم مشاع از 346/26 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 346/26  متر مربع پالک شماره 708  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام  و مع الواسطه 

از عباس مارانی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/25

م الف: 1447712  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/155 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيــات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به 
ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

 1- راي شــماره 140160302027012284 مــورخ 1401/10/18محبوبــه 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 14239 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1283844044 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی
2- راي شماره 140160302027012283 مورخ 1401/10/18زکيه علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 1973 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1293384933 در 4925 سهم از 20925 ســهم ششدانگ بدون درج اعيانی يک 
قطعه زمين و بنای احداثی  بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 37 اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 20925/40 متر مربع خريداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 3- راي شــماره 140160302027012285 مــورخ 1401/10/19 رضــوان 
علی اکبری خوراسگانی  فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 301 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291396470  در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
  4- راي شــماره 140160302027012289 مــورخ 1401/10/19 مرضيــه 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 505 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291580662 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 5- راي شــماره 140160302027012290 مــورخ 1401/10/19 اعظــم 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 455 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291509224 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 6- راي شــماره 140160302027012292 مــورخ 1401/10/19 زهــرا 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 70 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291358315 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
7- راي شــماره 140160302027012293 مورخ 1401/10/19 اشــرف باقر 
تقی  خوراسگانی فرزند حسين بشماره شناســنامه 170 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1291262318 در 3500 سهم مشــاع از 20925 سهم ششدانگ بدون درج 
اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 37 
 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
8- راي شماره 140160302027012295 مورخ 1401/10/19 جعفر علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه 295 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1291409319 در 1500 سهم مشــاع از 20925 سهم ششدانگ بدون درج 
اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 37 
 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 

9- راي شماره 140160302027012302 مورخ 1401/10/19 علی  علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 1270228617 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1270228617 در 2000 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 10- راي شــماره 140160302027012304 مــورخ 1401/10/19 رضــا 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 304 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291440240 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/25

م الف: 1448004  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
11/156 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  140160302007004030 و 140160302007004031  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سهراب 
حيدری فرزند اسفنديار  بشــماره شناسنامه 62 و خانم افســانه فرهادی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 30 بالسويه  در يک باب خانه به مساحت 159/25 متر مربع پالک 411 

اصلی   واقع در فالورجان که متقاضيان خود مالک رسمی می باشند محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/25

م الف: 1447542 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/157 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3805 مورخ 1401/10/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای نصراله فالحی 
به شناسنامه شــماره 904 کدملی 4848605849  صادره فرزند فتح اله در ششدانگ 
يکباب خانه  به مساحت 134/01 متر مربع مفروزی از پالک شماره 79 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 آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/10

م الف: 1454820  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/158 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 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 13755 مورخ 1401/11/13 هيات اول آقــای ابراهيم ياری  به 
شناسنامه شماره 339 کدملي 1289957101  صادره فرزند غالمحسين در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 268/99  متر مربع پالک شماره  3869 فرعی از 18  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/10

م الف: 1454867  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کف پوشان درچه 
به شناسه ملی 10260121917 و به شماره ثبت 645 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/24 
ونامه 5191 مورخ 1401/10/10 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرســتان 
خمینی شــهر تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد: محمدرحمت پناه بــه کدملی 
1141694913 ، رسول رحیمی به کدملی 1140562231، علیرضا محمدی 
به کدملی 1140828029 ، فتح اله خانی به کدملی 1283507927 ، علیرضا 
کبیری رنانی به کدملی 1290406911 بســمت اعضــاء اصلی هیئت مدیره 
و حمید رحیمی به کدملی 1141699567 ، عبدالحمید ســلمانیان به کدملی 
1140179640 ، علیرضا کریمی اندانی بــه کدملی 1141660008 به عنوان 
اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. منصور رحیمی به شماره 
ملی 1141709899 به سمت بازرس اصلی ، سعید سلمانیان اندانی به شماره 
ملی 1142246086 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 
 گردیدند. ترازنامه منتهی به 28/12/ 1398 و 1399/12/30  و 1400/12/29 
به تصویب مجمع عمومی رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1453148(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کف پوشان درچه 
به شناسه ملی 10260121917 و به شماره ثبت 645 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1401/08/24 ونامه 
5191 مــورخ 1401/10/10  اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرســتان خمینی 
 شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضاء اصلی هئیت مدیره به 5 نفر واعضاء 
علی البدل هئیت مدیره به 3 نفر تغییر یافت .ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )1453150(



سه شنبه 25  بهمن  1401 /  23  رجب  1444  /  14  فوریه   2023 / شماره 3748 
سخنگوی آتش نشانی اصفهان مطرح کرد:

امدادرسانی به 204 مورد حریق و حادثه در هفته گذشته
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: هفته گذشته از پانزدهم 
تا بیســت ودوم بهمن ماه، تعداد ۲۰۴ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی توســط آتش نشــانان در 
ایستگاه های بیست و هفت گانه امدادرسانی شد.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: هفته گذشته از پانزدهم تا بیست ودوم بهمن ماه، تعداد ۲۰۴ مورد حریق، حادثه و خدمات 
ایمنی توسط آتش نشانان در ایستگاه های بیست وهفت گانه امدادرسانی شد که از این تعداد ۸۱ مورد 
حریق، ۹۰ مورد حادثه و ۳۳ مورد خدمات امینی بوده است.وی با اشاره به نکات ایمنی در خصوص خانه 
تکانی های شب عید، ادامه داد: اگر برای خانه تکانی از نردبان استفاده می کنید، نردبان باید چهارپایه یا 
دوطرفه باشد، از نردبان هایی که پایه ثابت ندارد، نباید استفاده کرد، زیرا ممکن است نردبان ها به مرور 
زمان دچار پوسیدگی یا شکستگی شده باشــد، از این رو اطمینان حاصل کنید که نردبان آماده به کار 
است.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اگر در ارتفاع قرار 
می گیرید، یکی از دست ها را به محل ثابت و محلی که شکستگی یا لیز خوردن دست نداشته باشد، ثابت 
نگه دارید و تنها با یک دست کار کنید، همچنین اگر دچار سرگیجه یا افت فشار شدید از نردبان پایین 
آمده و تمیزکاری را به زمان دیگری موکول کنید.وی با بیان اینکه از ترکیب موادهای شوینده خودداری 
کنید، اضافه کرد: با مواردی مواجه بودیم که فرد در اثر ترکیب موادهای شوینده با یکدیگر جان خود را از 
دست داده است، به هر حال شست وشو با ترکیب موادهای شیمیایی برای افراد می تواند خطرساز باشد.

 
اصفهان تا آخر هفته برفی و بارانی است

روز و روزگار سفید شهرِ مازوت زده!
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت 
سامانه بارش زا بر روی استان تا اوایل روز پنجشنبه است.آسیه آقایی با اشاره به اینکه تحلیل نقشه های 
هواشناسی بیانگر فعالیت سامانه بارش زا بر روی استان تا اوایل روز پنجشنبه است، اظهار کرد:بر این 
اساس وضع جوی برای بیشتر مناطق استان نیمه ابری تا ابری، بارش برف و باران به ویژه در نیمه غربی 
و جنوب، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید به ویژه در نیمه جنوبی پیش بینی می شود.وی با بیان 
اینکه فعالیت این سامانه تا اوایل روز پنجشنبه به صورت متناوب ادامه دارد، افزود: شدت فعالیت این 
سامانه در روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه است که منجر به آب گرفتگی معابر، کاهش دید، 

مه آلودگی، احتمال کوالک برف و اختالل در تردد به ویژه در نیمه غربی و جنوب استان خواهد شد.
 

رییس پلیس راه استان تشریح کرد:

ضرورت احتیاط رانندگان هنگام وزش باد
رییس پلیس راه اســتان اصفهان نحوه رانندگی هنگام وزش بادهای شدید را تشریح کرد.سرهنگ 
اصغر زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نکات ایمنی رانندگی در زمان وزش باد شدید، اظهار 
کرد: در صورت امکان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرده و قبل از سفر از وضعیت راه ها اطالعات الزم 
را کسب کنید.وی ادامه داد: رانندگان به وسایل و تجهیزات ایمنی مجهز باشند تا در صورتی که وزش 
باد سفر آن ها را مختل کرد، مشکلی برای آن ها ایجاد نشود، مسیر ایمن را انتخاب کنند و به نزدیکان 
خود اطالع دهند تا در صورت گرفتاری از مسیر شما باخبر باشــند.رییس پلیس راه استان اصفهان 
تصریح کرد: در صورتی که وزش باد شدید تردد رانندگان را مختل کرد، در یک مکان امن توقف کرده 
و تا عادی شدن شــرایط حرکت نکنند، همچنین فرمان خودرو را محکم نگه دارند، چراکه این اقدام 
نوعی گارد محافظت محسوب می شود.وی اضافه کرد: برای اتوبوس ها و کامیون ها فضای بیشتری از 
حد معمول در نظر گرفته شود، چراکه به راحتی در اثر وزش باد مسیر آن ها منحرف می شود، رانندگان 
کامیون های مسقف چادری که نسبت به سایر کامیون ها بیشــتر در معرض خطر واژگونی در اثر باد 

هستند، بیشتر  مراقبت کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان مطرح کرد:

پسماندخشکاصفهانیهادرباردورهگردها!

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: به نظر 
می رسد بیش از نیمی از پسماند خشک اصفهان به دوره گرد ها تحویل 

داده می شود.
مهدی بقایی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان 
در برنامه رادیویی صدای شهر  اظهار کرد:  روزانه حدود ۵۰ تن پسماند 
خشک از مردم تحویل گرفته می شود، اما با توجه به برآورد ها که آمار 
روزانه را۱۲۰ تن تخمین می زننــد یک خأل ۷۰ تنی وجــود دارد که به 
نظر می رسد شهروندان این نوع از پسماند را در اختیار شهرداری قرار 

نمی دهند و دوره گرد ها آن را جمع آوری می کنند.
ویث ادامه داد: به زودی نرم افزار اصپاک را در اختیار شــهروندان قرار 
می دهیم تا بتوانند میزان پسماند خشک خود را به ما اطالع بدهند و 
ما در قبال آن تعامالت و ارتباطاتی را با آنان خواهیم داشت؛ به عنوان 
مثال ضلع سوم این بخش، شرکت های بیمه گری هستند که در ازای 
۵۰ کیلوگرم پسماند خشک در سال، شهروندان و منازل آن ها را تا مبلغ 

یک میلیارد تومان بیمه آتش سوزی می کنند.
معاون محیط زیست و خدمات شــهری شهردار اصفهان گفت: روزانه 

چهار هزار تن پسماند در شهر اصفهان تولید می شود که بخش زیادی 
از آن پسماند ساختمانی و نزدیک به ۸۵۰ تن آن پسماند تر است.

بقایی با اشــاره به انتقال روزانه ۸۵۰ تن پســماند تر بــه کارخانه کود 
کمپوســت گفت: از این میزان ۵۵۰ تن مواد آلی و فســاد پذیر مانند 
پوست میوه است، ۳۰۰ تن آن مواد ریجکتی )مثل پالستیک ها و مواد 

سلولزی و دستمال کاغذ..( و ۵۰ تن مابقی شیرابه است.
وی افزود: نخستین دغدغه مدیریت شــهری ۳۰۰ تن مواد ریجکتی 
است که امکان جداسازی آن یا وجود ندارد و یا در صورت جداسازی 

دیگر سودمند نیست.
معاون شــهردار اصفهان، راهکار اصلــی در این زمینه را اســتفاده از 
زباله ســوز یا پیرولیز اعالم کرد و بیان داشت: شــهرداری اصفهان در 
نخستین گام با افتتاح یک واحد پیرولیز ۱۰ تنی تالش کرده بخشی از 

این مواد را به سوخت مایع تبدیل کند.
بقایی، استفاده از ســامانه هاضم و تولید برق نخستین بار در کشور را 
از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان بیان و اظهار کرد: قرارداد پنج تنی 
مبتنی بر این سامانه برای سال آینده در حال انعقاد است و در صورت 

موفقیت ظرفیت آن افزایش می یابد.
وی درباره پسماند ساختمانی هم گفت: ســال آینده با استقرار واحد 
بازیافت، حداقل ۱۸۰۰ تن از پســماند های ساختمانی به چرخه تولید 

شن و ماسه و مصالح ساختمانی باز می گردد.
معاون شهردار اصفهان وجود ۵۰ تن شــیرابه در بین پسماند ها را آمار 
باالیی دانست و هشدار داد: یک لیوان شــیرابه می تواند یک درخت 

چند ساله را خشک کند.
بقایی با اشــاره بــه اینکه شــهر اصفهان جزو شــهر هایی اســت که 
کمترین سرانه تولید پســماند در روز را با حدود ۵۰۰ گرم دارد، گفت: 
کالن شهر های دیگر همچون مشهد، شیراز و تهران بیشتر از این مقدار 

تولید پسماند را به ازای هر نفر دارند.
وی درمورد نارضایتی برخی شهروندان بابت جمع آوری نشدن زباله ها 
در روز های جمعه بــا توجه به برگزاری میهمانی هــا و ... گفت: اکنون 
جمعه شب ها حدود ۴۰۰ تن زباله از معابر اصلی جمع آوری می شود، 
اما از سال آینده بر اساس سیستم »اصپاک« این قابلیت برقرار است 
که روز های جمعه فقط پوست های میوه را از شهروندان دریافت کنیم.

اخبار جامعه

معاون فرهنگی فرمانده انتظامی استان اصفهان :

پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نیازمند تربیت افسران مددکار در کنار پلیس است
معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: پیشــگیری از وقوع جرم و کنتــرل جرائم در جامعه نیازمند تربیت افســران مددکار اجتماعی در 
کنار نیروهای پلیس است.ســرهنگ جهانگیر کریمی افزود: از آنجا که مددکاران اجتماعــی دارای مهارت های خاصی در ارتباط با افــراد جامعه و همچنین بزهکاران 
 و مجرمانی هســتند که مجدد به جامعه باز می گردنــد، همکاری و به کار گیــری آنها در حوزه انتظامــی که وظیفه نظم عمومــی و امنیت را در جامعه بــر عهده دارند

 بی شک یک نیاز مبرم است.وی اظهار داشت: یکی از راه های تحقق پلیس جامعه محور نیز ایجاد زمینه مشارکت جامعه در کسب اهداف پلیس و برقراری ارتباط تنگاتنگ 
و صمیمانه بین افراد جامعه و افسران پلیس است که این مشــارکت و ارتباط زمانی بروز می کند که مردم جامعه دریابند که پلیس مانند یک مددکار در پی مدد و یاری 
آنهاست.معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی اصفهان افزود: موفق ترین برنامه های مبتنی بر اجتماع که بر مسائل ایمنی و یا پیشگیری از جرم تاکید دارند، در 
ارتباط نزدیکی با پلیس است که در این راستا جامعه و پلیس موضوعات بسیاری دارند که با یکدیگر مبادله کنند.وی یادآور شد: این نکته نیز مسلم است که موفقیت پلیس 
در انجام وظایف محوله و بهبود کیفی کارآیی آن در گرو همکاری و ارتباط ســازنده پلیس و جامعه است.سرهنگ کریمی خاطرنشان کرد: پلیس جامعه محور از طریق 
مشارکت با جامعه در حل مسئله سعی دارد از خرابی و اغتشاش که باعث مشکل دیگری به نام جرم و جنایت می شود، جلوگیری کند.وی با بیان اینکه با افزایش ایمنی 
عمومی، مردم اعتماد بیشتری برای حضور در جامعه و تعامل با یکدیگر پیدا می کنند، گفت: این اولین قدم در ایجاد ارتباط و احساس اجتماعی بودن در جامعه است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

2 هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع شد
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از توزیع ۲ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان روستایی، عشایری و مناطق محروم استان خبر داد.

به گزارش ایرنا، وجیهه فاضل،  در آیین توزیع تجهیزات آموزشی اهدایی بین دانش آموزان مناطق محروم استان در اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: این 
اقدام خیرخواهانه با مساعدت معاونت پژوهش؛ برنامه ریزی و توسعه منابع این اداره کل صورت گرفته است.وی، هدف از انجام این کار را تحقق عدالت آموزشی و 
توجه به دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار عنوان کرد و گفت: این توزیع با اولویت مناطق عشایری در شهرستان های شهرضا، سمیرم، فریدون شهر، جرقویه 
سفلی، چادگان، دهاقان و در ۲۷ منطقه کم برخوردار استان صورت پذیرفت.معاون آموزش ابتدایی اداره  کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: با توجه به بی توجهی 
به تامین تجهیزات موردنیاز آموزشگاه های مناطق کم برخوردار استان در سال های اخیر و طی بازدیدهای به عمل آمده از این مناطق، تهیه قسمتی از وسایل موردنیاز 
مدارس در دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: در این راستا همچنین ۲۶ دستگاه چاپگر از محل اعتبارات ابالغی معاونت آموزش ابتدایی، خریداری و با 
همکاری معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش به مدارس نیازمند تحویل داده شد.فاضل افزود: ایجاد بستر الزم آموزش برای همه دانش آموزان یکی 
از رسالت های مهم آموزش و پرورش است که بر این اساس موضوع بازگرداندن دانش آموزانی که به هر دلیلی از آموزش فاصله گرفته اند نیز به طور جدی در این 

معاونت دنبال می شود.حدود یک میلیون دانش آموز در بیش از ۶ هزار واحد آموزشی در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند.

روزانه حدود ۵۰ تن پسماند خشک از مردم تحویل 
گرفته می شود، اما با توجه به برآورد ها که آمار روزانه 
را۱۲۰ تن تخمین می زنند، یک خأل ۷۰ تنی وجود دارد 
که به نظر می رسد شهروندان این نوع از پسماند را در 
اختیار شهرداری قرار نمی دهند و دوره گرد ها آن را 

جمع آوری می کنند

مفاد آراء
11/159 آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی وبر حســب ماده 3قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هيات مبنی 
برتایيد انتقال عادی ویاسهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی  می شودتاشخص یااشخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارند ازتاریخ 
اولين انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســليم نموده 
ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعوی اقدام نمایند دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه خواهــد بود ودرصورت انقضامهلت وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد وصدورسند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140160302031001095 - 1401/11/16  خانــم گل چهره 
سليمانی نائينی فرزند رضا سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک درب باغ  به پالک 
ثبتی  196  اصلی واقع در نائين  بخش 1  ثبت نایين به مســاحت  ششدانگ 650  
متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از رضا خواجه زاده نایينی و خليل حسينيان 

نائينی مالكين رسمی
2- رای شماره 140160302031001097 - 1401/11/16  آقای عباسعلی امامی 
آرندی فرزند غالمحســين  یكدانگ و نيم مشاع از ششدانگ یک درب باغ و اطاق 
متصل به آن  به پالک ثبتی  42 فرعی از 4094  اصلی واقع در روستای آرند  بخش 3  
ثبت نایين به مساحت  478/50  متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه خانم زینب 

و کوچک بيگم امامی آرندی مالكين رسمی
3- رای شــماره 140160302031001098 - 1401/11/16  آقای عباســعلی 
امامی آرندی فرزند غالمحسين ششدانگ مفروزی یک درب خانه  به پالک ثبتی 
قسمتی از   11 فرعی از 4094   اصلی واقع در روستای آرند  بخش 3  ثبت نایين به 
مساحت  247/06  متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از غالمحسين و محمد 

امامی مالكين رسمی
4- رای شماره 140160302031001099 - 1401/11/16  آقای عباس اکبری 
فيض آباد فرزند باقر هجده سهم و نيم مشــاع از 72 سهم ششدانگ مزرعه قاسم 
آباد   پالک ثبتی  62  اصلی واقع در  بخش 17  ثبت نایين به مســاحت  ششدانگ 
249640/45  متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از حيــدر علی غفرانی و 

ابوالقاسم خان توسلی کجانی و ميرزا ابراهيم غفرانی مالكين رسمی

5- رای شماره 140160302031001100 - 1401/11/16  آقای محسن محمد 
علی بيگی فرزند علی  ششدانگ مفروزی یكباب مرغداری  به پالک ثبتی قسمتی 
از  244 فرعی از 20816  اصلی واقع در مزرعه شورابه دعا گندم  بخش 2  ثبت نایين 
به مساحت  5000  متر مربع نسبت به تماميت مالكيت مشاعی از هجده سهم و یک 

سوم از یک سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ نامبرده
6-رای شماره 140160302031001101 - 1401/11/16  خانم فرشته پوربافرانی 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از  ششــدانگ مفروزی یكدرب خانه  به پالک ثبتی 
قسمتی از 1 فرعی از   20817  اصلی واقع در بافران  بخش 2  ثبت نایين به مساحت  

ششدانگ 184/73  متر مربع نسبت به مالكيت مشاعی نامبرده
 7-رای شــماره 140160302031001012 - 1401/11/16  آقــای مهــدی 
پوربافرانی فرزند حسين سه دانگ مشاع از  ششــدانگ مفروزی یكدرب خانه  به 
پالک ثبتی قسمتی از 1 فرعی از   20817  اصلی واقع در بافران  بخش 2  ثبت نایين 

به مساحت  ششدانگ 184/73  متر مربع نسبت به مالكيت مشاعی نامبرده
8-رای شماره 140160302031001103 - 1401/11/16  خانم نرگس السادات 
موسی کاظمی فرزند سيد جالل در   ششدانگ یكباب مغازه  به پالک ثبتی 3006  
اصلی واقع در محمدیه  بخش 2  ثبت نایين به مساحت  17/60  متر مربع خریداری 

عادی و مع الواسطه از محمد توکلی و حوابيگم موسی کاظمی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/25
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1401/12/10

م الــف: 1453381   عليرضا راحتی سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نائين

ابالغ
11/160 کارفرمــای محترم ســنگبری صدرا  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6671410006  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای 
محمدرضا رفيعی مياندشــتی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل 
 سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواست نامبرده )قله بر(

 بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/06/24 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهت تكميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت و 
 زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1454943 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
11/161 کارفرمای محترم شــرکت مهــر آذین صفاهان  با کــد تامين اجتماعی 
کارگاه 6960008814  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پيش از موعد 
 آقای مهدی خویی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و 
 زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کارگر بسته بندی(

 بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهت تكميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت و 
 زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1455622 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/162 کارفرمای محترم شــرکت مهــر آذین صفاهان  با کــد تامين اجتماعی 
کارگاه 6960008814  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پيش از موعد 
 آقای ابراهيم احمدی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت و 
 زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کارگر بسته بندی(

 بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهت تكميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت و 
 زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1455610 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/163 کارفرمای محترم شــرکت آلی شــيمی قم با کد تامين اجتماعی کارگاه 
0583290009  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد 
 آقای مهدی خویی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و 
 زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کارگر بسته بندی(

 بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتــراض به تصميم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 

می باشــد در صورت اعتراض جهت تكميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل سخت و 
 زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1455616 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کف پوشان درچه 
به شناسه ملی 10260121917 و به شماره ثبت 645 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/08/26 ونامه 5191 مورخ 
1401/10/10 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: رسول رحیمی به شــماره ملی 1140562231 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ، مرتضی عابدی به شــماره ملی 1141311380 به سمت 
مدیرعامل ، محمد رحمت پناه به شماره ملی 1141694913 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ،علیرضامحمدی به کدملی1140828029 به ســمت منشــی 
هیئت مدیره ، فتح اله خانی به شــماره ملی 1283507927 به ســمت عضو 
اصلی هیئت مدیره ، علیرضا کبیری رنانی به شــماره ملی 1290406911 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. چک 
هاو اسناد تعهدآورشــرکت پس ازتصویب هئیت مدیره باامضامرتضی عابدی 
مدیرعامل ومحمدرحمت پناه رئیس هئیت مدیره و مهرشرکت معتبرو در غیاب 
محمدرحمت پناه رئیس هئیت مدیره رسول رحیمی سمت نائب رئیس حق امضا 
خواهدداشــت و اوراق عادی با امضا مرتضی عابدی مدیرعامل و مهرشرکت 
 معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1453149(

اعالم مفقودی 
 LXXU7 کارت ماشین خودروی ســواری سمند تیپ
 مدل 1392 بــه رنگ ســفید-روغنی به شــماره پالک
 ایران 67-966 ط 68 و شماره موتور 124K0178453 و 
شماره شاسی NAAC91CC4DF629421 و شناسه 
ملی خودرو IRFC921V1TT629421 به نام خانم 
زهرا جعفر خوش خلق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.



حاجی مراد گاتسالوف و ماگومد قربان علی اف، تیم روسیه را در رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان همراهی خواهند کرد.حاجی مراد گاتسالوف 
که به تازگی به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد روسیه منصوب شده است همراه با تیم روسیه در هفتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در 
ایران حضور خواهد یافت.از افتخارات گاتسالوف می توان به مدال طالی المپیک آتن، ۵ مدال طالی، یک مدال نقره و یک مدال برنز جهان اشاره کرد.ماگومد 
قربان علی اف، دارنده مدال های طال و برنز جهان به عنوان مربی همراه با گاتسالوف به ایران خواهد آمد.با اعالم سازمان لیگ فدراسیون کشتی قرار است جام 

باشگاه های جهان )لیگ جهانی( روز های ۲۸ و ۲۹ با حضور تیم بانک شهر و پنج تیم خارجی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شود.
بانک شهر میزبان و نماینده ایران در این دوره از رقابت هاست، جامی که یادگار فدراسیون پیشین کشتی است، البته آن زمان این مسابقات در تقویم اتحادیه 
جهانی هم قرار داشــت، حاال اگرچه رقابت های کشتی آزاد در تقویم نیست، اما متولیان فدراسیون کشــتی تصمیم به برگزاری آن دارند و قرار است تیم های 

ارمنستان، هند، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان در این دوره از پیکار ها شرکت کنند.

قهرمانان روس کشتی جهان در راه ایران
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بازیکن الهالل درگذشت
باشگاه الهالل از درگذشت یوسف السالم، ستاره سابق خود، در سن ۳۷ سالگی خبر داد. یوسف السالم 
در اواسط ژانویه به دلیل یک بیماری ناگهانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد و در آن 
زمان باشگاه الهالل اعالم کرد که این بازیکن را با هواپیما به بیمارستانی در ریاض منتقل خواهد کرد تا 
اقدامات درمانی الزم روی او صورت بگیرد.بازیکن سابق الهالل چند روز بعد از بیمارستان مرخص شد، 
اما پس از مدتی در تمرینات تیم فعلی خود، الجبیل که یکی از تیم های دسته سومی عربستان است، 
احساس بیماری شدیدی کرد و پیش از اینکه به بیمارستان منتقل شود، بی هوش شد و پس از حضور 
در بیمارستان درگذشت.این بازیکن ۳۷ ساله، فوتبال خود را از سال ۲۰۰۳ با باشگاه القادسیه آغاز کرد 
و سپس به باشگاه الشباب منتقل شد و در نهایت در سال ۲۰۱۳ به باشگاه الهالل پیوست و تا سال ۲۰۱۶ 
در این تیم ماند. السالم از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در باشگاه االتفاق بازی کرد و سال قبل به الجبیل پیوست.

 

 سود 1500 میلیاردی مدیر برنامه های »رونالدو« از انتقال 
فوق ستاره به النصر

مدیرنامه ابرســتاره پرتغالی درآمدی نجومی از عربستان کسب کرد.کریســتیانو رونالدو، ابرستاره 
پرتغالی دو ماه پیش با قراردادی دوساله با دستمزد ســالیانه ۲۰۰ میلیون یورو به النصر عربستان 
منتقل شد.نشریه »سان« انگلیس در گزارشــی از درآمد هنگفت مدیر برنامه رونالدو از انتقال این 
ابرستاره به لیگ عربستان خبر داد.طبق گزارش نشریه انگلیسی، ریکاردو ریگوف مدیر برنامه جدید 
رونالدو که جانشین خورخه مندز مشهور شد، در این انتقال بزرگ ۳۰ میلیون یورو)تقریبا ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان( کسب کرد.رونالدو با دستمزد ســالیانه ۲۰۰ میلیون یورو در عربستان به گران ترین بازیکن 

تاریخ فوتبال تبدیل شد.
 

پیشنهاد عجیب و باورنکردنی الهالل به »مسی«!
 »Sports finding« باشگاه الهالل عربستان از جذب ابرستاره آرژانتینی دست بردار نیست.سایت
انگلیس از پیشنهاد جدید و وسوسه برانگیز باشگاه الهالل عربستان به لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی 
پرده برداشت.لیونل مسی از ماه گذشته زیر رادار باشگاه الهالل قرار دارد و سعودی ها در چند مرحله 
به صورت جدی با مسی وارد مذاکره شدند.آخرین پیشنهاد سعودی ها به مسی ۹۰۰ میلیون دالر بود 
ولی این رســانه از افزایش این رقم به یک میلیارد دالر خبر داد.طبق گزارش رسانه انگلیسی، مسی 
بعد از این پیشنهاد نجومی و عجیب وسوسه شده و به صورت جدی برای امضای قرارداد با الهالل در 
تابستان پیش رو فکر می کند.مسی پیشنهاد تمدید قراردادش با پاری سن ژرمن را رد کرد. دارنده ۷ 
توپ طالی بهترین بازیکن دنیا در تابستان آینده به صورت جدی برای انتقال به الهالل فکر می کند.

النصر عربستان، رقیب الهالل دو ماه پیش رونالدو را با دستمزد نجومی سالیانه ۲۰۰ میلیون یورو به 
ریاض آورد. در صورت انتقال مسی، دوباره شاهد رقابت این دو ابرستاره در فوتبال آسیا خواهیم بود.

 

بابابزرگ په په رینا، با نوه ها هم بازی شده است!
په په رینا، دروازه بان ویارئال، رکورد عجیبی را در بازی برابر بارســلونا به نام خودش ثبت کرد.ویارئال 
در چارچوب رقابت های هفته بیست و یکم اللیگا به مصاف بارسلونا رفت و با نتیجه ۰-۱ برابر این تیم 
شکست خورد.  رینا در ترکیب اصلی این تیم برابر تیم سابقش به میدان نرفت؛ اما نتوانست جلوی 
گلزنی آنها را بگیرد و در دقیقه ۱۸ تسلیم پدری شد تا با همین یک گل طعم شکست برابر شاگردان 
ژاوی هرناندز را تجربه کرده باشد.  اتفاق جالب و عجیبی که در این بازی رخ داد این بود که رینا در حالی 
در درون دروازه ویارئال قرار گرفته بود که وقتی اولین بار با پیراهن بارسلونا به میدان رفت، پنج بازیکنی 
که در زمین حضور داشتند هنوز به دنیا نیامده بودند! این یعنی دوران حرفه ای حضور این بازیکن با 

بارسلونا در زمین فوتبال حتی از سن بعضی از بازیکنان حاضر در زمین نیز بیشتر بود. 

اعتراضتاادعا:چهکسیدرستمیگوید؟

تیم سابق »آزمون« عامل جنگ جهانی پرسپولیس و سپاهان!
 طبق اعالن ســازمان لیگ، دیدارهــای مرحله یک 
هشــتم جام حذفی از ســی بهمــن در روز اول با 

دیدار بین تیم های لیگ یکی اســتارت می خورد و برگــزاری یــک 
در ادامه نیز طی روزهای اول تا سوم اســفند نیز دیگر دیدارهای این 
مرحله به انجام خواهد رســید. اســتقالل، هوادار، مس رفسنجان، 
پیکان و ملوان از جمله تیم هایی هســتند که در روز دوم این مرحله و 
در تاریخ اول اســفند بازی های این مرحله از جام حذفی را به عنوان 
تیم های لیگ برتری برگزار خواهند کرد.با این حال اکنون دو موضوع 
مورد بحث پرسپولیسی هاســت؛ اول اینکه آنها بعد از انجام آخرین 
بازی خود پیش از جام حذفــی تا جدال با ســپاهان ۹ روز تعطیلی 

خواهند داشت. 
مســئله دوم هم این اســت که برگزاری بازی های دوستانه در کوران 
رقابت ها غیر معمول است؛ اما بی ســابقه هم نیست. این بازی برای 
ســپاهان اما اهمیت زیادی دارد و باشــگاه و مدیرش برنامه ریزی 
خاصی برای آن انجام داده اند.فالش بک به روز قرعه کشــی؛ روزی 
که قرعه بازی ســپاهان - پرســپولیس از گلدان بیرون آمد، تاریخ 
این بازی مشــخص نشده بود و روشــنک به عنوان مسئول برگزاری 
مسابقات جام حذفی و ســازمان لیگ 4۸ ساعت بعد از آن اقدام به 
اعالن تاریخ برگزاری بازی ها کرده بود. در برنامه ریزی این مسابقه به 
روز سوم اسفندماه موکول شده، دقیقا بعد از دیدارهای شش بازی از 
این مرحله که قرار است طی روزهای سی بهمن، اول و دوم اسفند به 
انجام برسد.باشگاه پرسپولیس دست روی همین موضوع گذاشته و 
با توجه به حساسیت بازی و البته دشمنی دیرینه اعتراض شدیدی به 
تغییر برنامه این بازی دارد. این مسئله با صدرنشینی سپاهان در لیگ 
توام شده تا در دو روز متوالی پرســپولیس از طریق سایت و سپس 
سرمربی اش در این باره ســر و صدا راه بیندازد و به دنبال احقاق حق 

خود در این زمینه باشد.

 اعتراض پرسپولیس: جنگ در موقعیت نابرابر
جرقه اول را افشــین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس زد که با اشاره به 
بازی تدارکاتی سپاهان مقابل زنیت روســیه، مدعی شد این فاصله 
برای برگــزاری بازی جام حذفی بــه این دلیل بــوده و در نهایت نیز 
طوالنی شدن آن باعث برهم خوردن برنامه تمرینی و آمادگی بازیکنان 
خواهد شد. اینکه ســپاهان در خالل آخرین بازی خود در لیگ و در 
ادامه جام حذفی برابر پرســپولیس، برابر زنیت قــرار خواهد گرفت 
و این فرصت مناسبی اســت تا همچنان در شــرایط بازی قرار گیرد. 

)این فرضیه البته بدون در نظر گرفتن خســتگی ناشــی از این بازی 
سخت مقابل حریف روسی خواهد بود که البته به واسطه تدارکاتی و 
نمادین بودن شاید شرایط بهره بردن از تمامی نفرات، آن را نفی کند(

با این حال یحیی گل محمدی نیز به عنوان ســرمربی پرسپولیس و 
نفر اول فنی سرخ پوشان طی چند وقت اخیر انتقادات تندی را نسبت 
به این موضوع داشــته و مدعی شــده برنامه ریزی به این شــکل از 
سوی فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ علیه جاه طلبی آنها در مسیر 
قهرمانی است و به تیمش اجحاف شده اســت.او در نشست خبری 
گفت: من از آقای ســهیل مهدی می خواهم که بیاید توضیح بدهد که 
چه دســتاوردی برای فوتبال ایران دارد، جز اینکه تقویم مسابقات را 
عوض کرده است. البته این مشــکلی است که فقط برای تیم ماست. 
 این اجحاف بزرگی اســت که در حق تیم ما شده و این برنامه برای ما 

قابل قبول نیست.

 دفاع سپاهان: برنامه ریزی از زمان قرعه کشی!
اما چندی پیش ســهیل مهدی در گفت وگویی جالب مدعی شــد که 
باشگاه ســپاهان حتی پیش از قرعه کشی لیگ در خصوص برگزاری 
یک بازی تدارکاتی هماهنگی الزم را با آنها داشــته باشــد: این بازی 
قبل از قرعه کشــی لیگ هماهنگ شــده بود و هیچ وقــت به تقابل 
پرسپولیس و ســپاهان و رقابت آن ها در جدول فکر نکرده بودیم.وی 

در دفاع از برگــزاری این بازی گفت: از طرفی باشــگاه زنیت یک تیم 
در کالس اروپاســت و می تواند برای فوتبال ما آورده داشته باشد. ما 
در برنامه ریزی فشار را به ســپاهان وارد کرده ایم.این در حالی است 
که مدیران ســپاهان نیز این ادعا را مطرح کرده  و مدعی شــده اند که 

برنامه ریزی این بازی پیش از شروع لیگ برتر بوده است.

 بررسی ادعا: سپاهان درست می گوید یا پرسپولیس؟
دو باشــگاه فوتبال زنیت و ســپاهان در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱4۰۱ 
با یکدیگر قرارداد همــکاری امضا کردند و به عنوان بخشــی از برنامه 
مشارکت، باشگاه ها در زمینه ورزش، آموزش علمی و فنی، دوره های 
آموزشی، استعدادیابی و همچنین توسعه تیم های جوانان و جوانان 

تبادل تجربیات می کنند.
اکنون باشگاه سپاهان قصد دارد بعد از برگزاری بازی هفته بیستم و با 
توجه به زمانی که تا برگزاری مسابقات حذفی وجود دارد، با تیم زنیت 
روسیه دیدار دوســتانه ای را برگزار کند و تمام توافق ها برای برگزاری 
این بازی انجام گرفته است.برای بررسی گفته های سهیل مهدی کافی 
است تاریخچه اخبار رویارویی دو باشــگاه سپاهان و زنیت را بررسی 
کرد. این خبر از سوی روابط عمومی باشگاه سپاهان در تاریخ بیست 
و یکم شهریورماه امسال منتشر شــده بود: »صبح امروز )دوشنبه( 
بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه در اصفهان و محسن اصالنی، 
مسئول بخش دیپلماســی عمومی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
در اصفهان با حضور در دفتر باشــگاه ســپاهان با محمدرضا ساکت، 
مدیرعامل این باشــگاه دیدار و گفت وگو کردند.بعــد از آن محمدرضا 
ســاکت، با مثبت ارزیابی کردن روابط ورزشــی دو باشگاه سپاهان و 
زنیت ســن پترزبورگ اینطور گفته بود: تیم بزرگساالن زنیت روسیه 
آذر ماه امســال به اصفهان ســفر خواهد کرد و در روز ششم آذر دیدار 
دوســتانه ای با تیم فوتبال سپاهان در ورزشــگاه نقش جهان خواهد 

داشت.
حال کافی است تاریخ برگزاری قرعه کشی لیگ بیست و دوم را به یاد 

بیاوریم: سوم مرداد ماه!
بدین ترتیب کامال مشــخص اســت که تعویق زمان بازی سپاهان و 
پرسپولیس در جام حذفی از قبل مشخص نبوده و به دلیل درخواست 
باشگاه اصفهانی این مســابقه با تاخیر برگزار می شود و ادعای سهیل 
مهدی که مدعی است با اعالم باشگاه سپاهان برای دیدار تدارکاتی با 
زنیت در تاریخ ۲۵ بهمن ، آنها اقدام به تغییر برنامه بازی حساس دو 

تیم در جام حذفی کرده اند نیز صحت ندارد.

خبر روز

دیدار دوستانه تیم ملی برابر عراق در تهران برگزار می شود
یک منبع نزدیک به تیم ملی فوتبال عراق اعالم کرد که دیدار دوســتانه بین ایران و عراق به میزبانی ایران 
و در تهران برگزار خواهد شد. به نقل از ســایت عربی کوره، قرار است که تیم ملی فوتبال ایران و عراق دیدار 
دوستانه ای را در ماه مارس)اوایل فروردین( پیش رو برگزار کنند.بر ســر میزبانی این بازی اختالف نظر 
وجود داشت. عراقی ها دوست داشتند که در بغداد از این بازی میزبانی کنند این درحالی  است که ایران هم 
پیشنهاد برگزاری بازی در تهران را داده بود.یک منبع نزدیک به تیم ملی فوتبال عراق در گفت وگویی که با 
سایت عربی کوره داشت، درباره این بازی گفت: خسوس کاساس، سرمربی تیم ملی فوتبال عراق با برگزاری 
بازی در تهران موافقت کرد و به این  ترتیب بازی در تهران برگزار خواهد شد.او هم چنین تاکید کرد که دیدار 
دوستانه با تایلند که قرار بود در بغداد برگزار شود لغو و به زودی حریف جدیدی انتخاب خواهد شد.تیم های 

ملی ایران و عراق خود را آماده جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ می کنند که به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.
 

بدشانسی دست از سر لژیونر ایرانی برنمی دارد!
علی علیپور، ستاره ایرانی تیم ژیل ویسنته با مصدومیتی زودهنگام زمین بازی را ترک کرد.تیم فوتبال 
ژیل ویسنته که از علی علیپور، مهاجم ایرانی، در ترکیب خود بهره می برد، در چارچوب هفته بیستم لیگ 
پریمیرا پرتغال برابر فامالیسائو به برتری یک بر صفر دســت یافت.با این حال، این پیروزی برای تیم 
روی دور افتاده ژیل ویسنته با یک تلخ کامی ویژه همراه بود؛ علی علیپور، ستاره ایرانی این تیم در دقیقه 
شانزده بازی دچار مصدومیت شــد و از ترکیب تیمش خارج شد!ژیل ویسنته که در این فصل برخالف 
دوره گذشته جایگاه مناسبی در جدول ندارد، در پنج بازی گذشته خود موفق شده چهار پیروزی به دست 
بیاورد و ستاره ایرانی نیز با یک گل و یک پاس گل، بعد از جام جهانی اوج گرفته بود؛ اما با این مصدومیت 

نابهنگام، شرایطش متفاوت شده است.
 

دردسر جدید پرسپولیس!
باشگاه پرسپولیس که این روزها درگیر مشکالت مالی شده است، نتوانســته بدهی خود را به یکی از 
هتل های تهران پرداخت کند و همین موضوع باعث شــده اعضای تیم پرسپولیس با وساطت مدیران 
باشگاه در هتل مستقر شوند.بر اساس اعالم دو منبع مطلع در باشگاه  پرسپولیس به ایسنا، این باشگاه 
بابت حضور اعضای تیمش در اردوی های پیش از بازی و حضور برخی بازیکنان خارجی اش به یکی از 
هتل های تهران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی دارد که هنوز موفق به پرداخت این بدهی نشده 
است. طی چند روز اخیر چک ۵۰۰ میلیون تومانی باشگاه که در وجه این هتل صادر شده بود برگشت خورده 
و موعد یک چک یک میلیاردی دیگر پرسپولیس برای این هتل هم چند روز دیگر است که هنوز منابع الزم 
برای تامین این مبلغ فراهم نشده است.با وجود این مشکل، در تماسی که از سوی مدیران پرسپولیس 
با مدیران هتل مذکور برقرار شد، اعضای تیم پرسپولیس در هتل پذیرش شدند؛ اما برای روزهای آینده 

پرسپولیسی ها باید فکری به حال پرداخت این بدهی بکنند.
 

جزییات درگیری مجیدی در باشگاه استقالل
فرزاد مجیدی در محل این باشگاه دچار درگیری شد.فرزاد مجیدی به دلیل عدم پرداخت صد میلیون 
از مطالبات خود راهی باشگاه استقالل شده و با امور مالی این باشگاه وارد درگیری شد. درگیری طرفین 
طوری پیش رفت که مجیدی از شدت عصبانیت به میز و صندلی داخل باشگاه ضربه زد و باعث شکستگی 
آن ها شد. فرزاد مجیدی که در زمان سرمربیگری برادرش هم از این تیم کنار گذاشته شده بود و حق حضور 
در تمرینات را نداشت، با حضور خود در باشگاه استقالل جدا از مطالباتش، خواستار پاداش قهرمانی هم 
شد که به همین دلیل جر و بحث بین طرفین باال گرفت تا در نهایت به دلیل درگیری های به وجود آمده 
باشگاه استقالل طی تماس با ۱۱۰ خواســتار خاتمه این درگیری شد که در نهایت با وساطت ماموران، 

مجیدی باشگاه استقالل را ترک کرده است.

مستطیل سبز

مربی تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان:

حضور تیم ملی در 
مسابقات آسیایی و جهانی 

به لیگ کمک کرد
مربی تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان 
اصفهان گفت: امســال لیــگ پویایی داریم و 

باوجود بازیکنان زیر ۲۱ سال کیفیت باالست.
اعظم قینانی اظهار کرد: امســال لیگ پویایی 
داریم و با وجود اینکه برخی تیم ها بازیکنانی 
در رده سنی زیر ۲۱ سال دارند، اما بسیار توانمند 
ظاهر شــد ه اند. تیم هایی از جمله غدیر مالیر، 
شهید چمران الرستان و شیشه قزوین تیم های 
جوان و آینده داری هستند. مربی تیم هندبال 
بانوان سپاهان اصفهان عنوان کرد: تیم سپاهان 
هم می تواند دستاوردی بهتر از این داشته باشد 
و مطمئن هســتم که در دور برگشــت شرایط 
بهتری خواهیم داشــت. قینانــی در رابطه با 
وضعیت کیفی این دوره لیگ برتر نسبت به دوره 
پیشین اظهار کرد: لیگ سال گذشته و امسال 
در یک سمت و ســو حرکت می کنند و تفاوت 
فاحشی در بعضی روندها نداریم، اما با حضور 
برخی از مربیــان در تیم هــا از جمله تیم های 
سپاهان، ســنگ آهن بافق و شهید شاملی، 
تغییرات عمده ای را در روش بازی شاهد بودیم. 
زمان می برد تا نتیجــه این روند و تغییراتی که 
در سیســتم های حمله، دفــاع و روش بازی 
وجود دارد، دیده شود. نیاز به فرصت داریم تا 
بازیکنان از روش قبلی جدا شــوند و به روش 
جدیــد روی بیاورند.وی ادامــه داد: تیم های 
دیگر هم واقعا عملکرد خوبی داشتند. با حضور 
تیم ملی کشــورمان در رقابت های آســیایی 
و جهانی، ســطح و نوع بازی ها تغییر کرده و 
تیم ها از حالت محدود پاس کاری در حمله یا 
دفاع های بسته به دفاع های باز و سیستم های 
جدید روی آورده اند و شرایط بهتر شده است. 
قینانی در پایان با اشاره به تاثیر حضور تیم ملی 
 بانوان ایران در بازی های آسیایی و مسابقات

 قهرمانی جهان بر پیشــرفت هندبــال بانوان 
ایران تاکید کرد و گفت: هرچقدر که اعزام های 
تیم ملی بیشتر باشد، دستاوردهای بیشتری 

خواهیم داشت.

فوتبال جهان

وز عکس ر

درحالی که تنها دو روز دیگر بــه پایان زمان ثبت نام 
انتخابات هیئت کشــتی مازندران باقــی مانده، تا 
کنون تنها یک نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام 

کرده است.
بعد از برکناری زودتر از موعد عســکری محمدیان 
از ریاســت هیئت کشــتی مازندران، با پیشــنهاد 
فدراسیون کشــتی و موافقت اداره کل ورزش این 
استان، امید شایگان به عنوان سرپرست این هیئت 

تا زمان برگزاری انتخابات انتخاب شد.
در پایان دوره چهار ماهه سرپرستی شایگان، فرآیند 
ثبت نام از کاندیدا از هفته گذشته آغاز شد و به مدت 

۷ روز کاری ادامه خواهد داشت.
نکته جالب و البته عجیب در استانی که قطب اول 

کشتی آزاد کشور است، ثبت نام تنها یک کاندیدا، در 
فاصله چند روز مانده به پایان مهلت است.

درواقع بعد از امید شــایگان، سرپرست هیئت که 
در روز اول کار ثبت نامــش را انجــام داد، هیچ یک 
از قهرمانان و پیشکســوتان و مدیران ورزشی این 
اســتان تا اینجای کار بــرای شــرکت در انتخابات 
کاندیدا نشده اند و گفته می شود صحبت از احتمال 
حضــور هیچ یک از آنهــا طی روزهــای آینده برای 

ثبت نام نیز مطرح نیست.
ایــن در حالی اســت کــه انتخابات قبلــی هیئت 
کشتی مازندران که با پیروزی عسکری محمدیان 
نایب قهرمان پیشــین جهان و المپیــک به پایان 
رسید عالوه بر ثبت نام نامزدهای پرتعداد، با رقابت 

نزدیک، سنگین و البته با حاشیه و تنش های زیادی 
همراه بود.

باید دید طی روزهای باقی مانده فرد دیگری برای 
ثبت نام خواهد آمد و یا اینکه انتخابات بدون رقابت 

و با حضور تنها یک کاندیدا به انجام خواهد رسید.
مهلت ثبت نام نامزدهای ریاســت هیئت کشــتی 
مازنــدران روز چهارشــنبه هفته جاری بــه پایان 

می رسد.

نکته عجیب انتخابات قطب کشتی آزاد؛ کسی نیامد!

آب چمن ورزشگاه را 
با مالقه جمع آوری 

می کنند! 
خیبــر خرم آباد در شــرایطی در 
خانــه بــه مصــاف ون پارس 
اصفهان رفت که زمین استادیوم 
خانگی شان با شرایط عجیبی در 

حال آماده سازی بود!
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 پخش بیش از 1800 تن آسفالت در معابر 
منطقه 5 اصفهان

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: روکش آسفالت معابر این منطقه با پخش بیش ۱۸۰۰ 
تن آسفالت در راســتای ارتقای کیفی محالت و تسهیل و روان ســازی عبور و مرور در دستور کار 
قرار دارد.به گزارش ایمنا، حسین کارگر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری عملیات روکش آسفالت 
و ســاماندهی معابر فرعی با پخش بیش ۱۸۰۰ تن آسفالت در مســاحتی حدود ۷۲۰۰ متر مربع 
با رعایت اصول فنی انجام شــده است.وی افزود: آســفالت معابر منطقه به منظور ارتقای کیفی 
محالت، تسهیل و روان ســازی معابر در راســتای پروژه های محله محور صورت می گیرد.مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به تعدد درخواست های مردمی در خصوص آسفالت این 
منطقه، تصریح کرد: آسفالت روکش الیه دوم کندروی شمالی خیابان رودکی به مساحت چهار 
هزار متر مربع به اتمام رسیده است و روکش آسفالت الین شــمالی خیابان شهید جوشقانی به 
مساحت ۱۵۰۰ متر مربع حدفاصل خیابان حکیم نظامی تا کوچه خدادادی در حال اجراست.وی 
خاطرنشان کرد: روکش آسفالت کوچه شهید الماسیان به مســاحت ۸۰۰ مترمربع، لکه گیری و 
آسفالت تراشی اتوبان شهید اقارب پرست حدفاصل پایانه صفه تا بعد از پل ستاری در دستور کار 

است و تا نوروز امسال انجام می شود.
کارگر اظهار کــرد: با توجه به وضعیت کنونــی معابر منطقه، هنوز تعداد زیــادی از گذرهای معابر 
اصلی و فرعی نیاز به بهسازی و روکش آسفالت دارد، در این راستا در بودجه سال آینده نیز منابع 
بسیار خوبی برای آن پیش بینی شده است.وی افزود: راه های ارتباطی برای مطالبات مردمی به 
خصوص آسفالت معابر و لکه گیری توسط شــهروندان از طریق تماس با سامانه مردمی ۱۳۷ یا 
به صورت حضوری در منطقه است؛ در این راســتا پس از بازدید از محل در صورت نیاز اقدام الزم 

انجام می شود.

 آغاز عملیات مناسب سازی خیابان های
 منطقه ۹ اصفهان 

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از اجرای عملیات مناسب ســازی خیابان های سطح منطقه 
خبر داد و گفت: این مناسب سازی ها عالوه بر اینکه به بهبود شرایط معلوالن کمک می کند، برای 
تأمین امنیت سایر شهروندان نیز مناسب است.به گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر اظهار 
کرد: مناسب ســازی پیاده راه ها و اصالح رمپ های ورودی به منظور تســهیل و دسترس پذیری 
تردد معلوالن و افراد کم توان جســمی به صورت اســتاندارد و با شــیب مجــاز و رعایت ضوابط 
مربوط به مسیر تردد معلوالن و افراد روشندل در حال انجام اســت.وی با اشاره به آغاز عملیات 
مناسب سازی خیابان های سطح منطقه ۹ افزود: این مناسب ســازی ها عالوه بر اینکه به بهبود 
شرایط معلوالن کمک می کند، برای تأمین امنیت سایر شهروندان نیز مناسب است.مدیر منطقه 
۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه همه دســتگاه های اجرایی ملزم به مناسب سازی محیط برای 
دسترسی پذیری معلوالن، روشندالن، جانبازان و افراد ناتوان به خدمات هستند، افزود: با تالش 
مضاعف واحد عمران منطقه این عملیات با اعتباری بالغ بر ســه میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال در 
مدت چهار ماه اجرایی می شــود.وی با تأکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد به منظور ارتقای 
خدمت رسانی به شهروندان به ویژه معلوالن و سالمندان ساکن در این منطقه ادامه داد: رسیدن 
به وضعیت مطلوب خدمات رسانی از اولویت های کاری شــهرداری منطقه است.قاضی عسگر با 
اشاره به مناسب سازی خیابان آتشگاه و میرزاطاهر افزود: هدف از اجرای عملیات مناسب سازی 
معابر تسهیل دسترسی اقشار مختلف مردم به ویژه کودکان، سالمندان و معلوالن به شبکه معابر 
درون شهری است.وی اظهار کرد: همشهریان معلول، جانباز و سالمندان بخش مهمی از جامعه 
را تشکیل می دهند و باید به منظور ایجاد فرصت های برابر برای زندگی بهتر برای تمام شهروندان 

تالش بیشتری صورت گیرد.

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان به کارخود پایان داد؛

استقبال از »قصه« و »قهرمان«

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان پس از گذشت ۷ شب اکران با 
۲۱ فیلم به کار خود پایان داد. هرچند که این دوره از جشنواره با چیدمان 
فیلم های قوی در سینما سپاهان ویژه فعاالن فرهنگ و هنر آغاز نشد؛ اما با 
اکران فیلم های »غریب« و »اتاقک گلی« لبخند رضایت مخاطب را بدرقه 
راه خود کرد. غریب با روایتی از شهید بروجردی به کارگردانی محمد حسین 
لطیفی از آن دســت فیلم هایی بود که از قصه و قهرمان برخوردار است و 
همین موضوع باعث شده تا عالوه بر جلب رضایت مردمی دریافت جایزه 

مقاومت را در اختتامیه جشنواره از آن خود کند.

فقدان قصه و قهرمان در سینمای ایران
فیلمنامه قوی و شخصیت پردازی شهید بروجردی و قصه مقابله با منافقان 
و کومله در فیلــم غریب با صحنه هایی تاثیرگذار و بازی درخشــان بابک 
حمیدی از مولفه های مهم این فیلم است. درست آن بخشی از مرتبط ترین 
تاثیرگذاری فیلم که مورد نقد بســیاری از اهالی فرهنگ و هنر واقع شده 
است. به عبارتی یکی از بزرگ ترین معضل های سینمای ایرانکه منتقدان 

بدان اتفاق نظر دارند، فقدان قصه و قهرمان است.
مرتضــی محمدی یکــی از نویســندگان عرصه فیلم و سینماســت که 
 در خصوص کیفیــت برگــزاری فیلم های جشــنواره به خبرنــگار مهر 

 می گویــد: هنر با ناخودآگاه انســان ســروکار دارد و بایــد در جایگاهی
  قرار گیرد کــه بــا آگاهــی دادن و دانش متفاوت باشــد؛ بــه عبارتی 
 فیلــم آنگونــه روایت شــود کــه ســیر داســتانی و قصــه در ضمیر 
 ناخودآگاه انســان ثبت شــده و خود بتواند با تحلیل کردن و برداشــت

 از آن قصه به نتیجه گیری برسد. 

»پرونده باز است« اثر ضعیف و بدون قصه
وی ادامه داد: تاکنون با توجه به تجربه دیرینه ای که در صنعت ســینما و 
تلویزیون وجود دارد، قصه های مجید به عنوان شاخص قرار گرفته و این 
امر ضرورت داشتن قصه را می رســاند. این در حالی است که آخرین اثر 
کیومرث پوراحمد با عنوان »پرونده باز است« و تنها اثری که می توانست 
نشانی از اصفهان را در جشنواره زنده کند، یک اثر ضعیف و بدون قصه بود 
و انتظار مخاطب از چنین کارگردانی برای این فیلم برآورده نشد و حتی در 

دریافت جوایز هم سربلند نشد.

حضور کارگردانان جوان امیدوارکننده بود
لی فرهنگ و رسانه است که با اشاره به  راضیه کازرونی از اها

  فضای جشنواره و فیلم ها در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح می کند: 

 با وجودی که کیفیت فیلم ها مناسب نبود؛ اما حضور کارگردانان 
 جوان و به میدان آمدن آنها را باید ارج نهیم و از این فرصت برای

  حمایت و هدایت به سمت فیلمنامه های قوی با بررسی و نقد 
 صحیح قدم برداشت. وی معتقد است که هر چه نقد بیشتری 
 در این فضا شکل گیرد می توان به قوی شدن فیلمنامه ها هم امیدوار 
 شد و در این راستا حتی برای نوجوانان و جوانان برنامه ریزی کنند

  و در این سنین برای آنها دغدغه سینما و تاثیرگذاری بر فرهنگ 
 مردم ایجاد کنند که حتی باید برای تربیت و سرمایه گذاری نسل 

جوان و متعهد، مراکز فرهنگی و اداره ارشاد همکاری کند.

استقبال اصفهانی ها از جشنواره فیلم فجر، نمره قبولی گرفت
دبیر سیزدهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان گفت: اصفهان در سراسر 
 کشــور رتبه قابل قبولــی را در اســتقبال مردمی و جــذب مخاطب به 
فیلم های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر داشته است. رضا دهقانی 
افــزود: نمره قابل قبــول اصفهان در جــذب مخاطب بر اســاس اعالم 
ســینماداران بوده اســت. به گفته دهقانــی، در ســه روز اول برگزاری 
سیزدهمین فیلم فجر در این خطه، فیلم های»کت چرمی« ، »شماره ۱۰« 
و »عطرآلود« به ترتیب در رده های اول تا سوم جذب مخاطب قرار داشتند . 

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان گفت: همزمان با ســالروز بیعت ایل غیور 
بختیــاری در روز بیســتم بهمن ماه ســال ۱۳۵۷ 
با حضــرت امام خمینــی )ره( ســازمان پایانه ها 
ویژه برنامه ای بــه نام از جنس غیــرت را در پایانه 
مسافربری زاینده رود برگزار کرد.به گزارش صاحب 
نیوز؛ ابوالفضل توکلی مدیرعامل سازمان پایانه های 
مســافربری شــهرداری اصفهان اظهار داشــت: 

همزمان با ســالروز بیعت ایل غیــور بختیاری در 
روز بیستم بهمن ماه ســال ۱۳۵۷ با حضرت امام 
خمینی)ره( ســازمان پایانه ها با همکاری معاونت 
فرهنگــی اجتماعی منطقه ۱۳شــهرداری اصفهان 
ویژه برنامه ای بــه نام از جنس غیــرت را در پایانه 
مســافربری زاینده رود باحضور سردار فدا، فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان)عج( و جمعی از مســئوالن 
شهری و اســتانی و بزرگان ایل بختیاری و خانواده 

شهدا برگزار کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه طوایف مختلف بختیاری 
در مناطق ١۵ گانه شــهر اصفهان ســاکن هســتند 
و پایانــه مســافربری زاینده رود مبــادی ورودی 

ســفرهای اســتان چهار محال و بختیاری به شهر 
اصفهان است، این ویژه برنامه به پاس گرامیداشت 
ســالروز بیعت ایل غیور بختیاری بــا حضرت امام 
خمینی)ره( و گرامیداشــت یاد و خاطره امام)ره( 
و شــهدا را برگزار شــد.توکلی گفت: ایــن برنامه با 
حضور جمعــی از بزرگان ایل بختیــاری و با حضور 
مدیران شــهری و اســتانی با اجــرای برنامه های 
متنوع از جمله سخنرانی سردار فدا، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، اجرای خواننده 
محبوب و کشوری ایل بختیاری و تجلیل از خانواده 
شهید شاخص راننده حمل و نقل برون شهر برگزار 

شد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:

ویژه برنامه »از جنس غیرت« در پایانه زاینده رود برگزار شد

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان پس از گذشت 
۷ شب اکران با ۲۱ فیلم به کار خود پایان داد. هرچند که 
این دوره از جشنواره با چیدمان فیلم های قوی در سینما 
سپاهان ویژه فعاالن فرهنگ و هنر آغاز نشد؛ اما با اکران 
فیلم های »غریب« و »اتاقک گلی« لبخند رضایت 

مخاطب را بدرقه راه خود کرد

مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی، فرهنگی، مذهبی تخت فوالد:
سفر مجازی به تخت فوالد امکان پذیر می شود

مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی، فرهنگی، مذهبی تخت فوالد از اجرای زیرساخت 
گردشگری مجازی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.

هادی نظری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: برنامه ای کاربردی با رویکرد اجرای گردشــگری 
مجازی در تخت فوالد در حال اجراست که تعداد ۱۲۶۰۰ عکس ۳۶۰ درجه کروی و نشانه شناسی 
عناصر و جاذبه های گردشــگری از مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد در قالب های 

بصری و صوتی از قابلیت های این زیرساخت مجازی است.
وی با بیان اینکه بارگیری محتوا و بهره مندی از محتوای برنامه گردشگری مجازی از سایر امکانات 
این برنامه کاربردی اســت، افزود: در دهه اخیر با رشد و گســترش وسیع فضای مجازی و لزوم 
ایجاد زیرســاخت های گردشــگری مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد، این پروژه 

متناسب با ابزارها و نیازهای گردشگران در حال اجراست.
 نظری با اشــاره به موقعیت مجموعــه تخت فوالد که مکانــی باز با فضای متنــوع ازنظر تجارب

  معنوی اســت، گفت: گردشــگری مجازی می تواند در ترویج گردشــگری معنــوی و همچنین 
 معرفی و برجسته ســازی ظرفیت هــای هنری و گردشــگری مجموعه تخت فوالد موثر باشــد.
 مســئول فرهنگی و گردشــگری مجموعه تاریخــی فرهنگی مذهبــی تخت فــوالد ادامه داد:
  از قابلیت هــا و ویژگی هــای زیرســاخت گردشــگری مجازی می تــوان به عــدم محدودیت
  زمانی، محدودیت مکانی و فضا اشــاره کرد؛ ضمــن اینکه این پروژه دارای امکان گردشــگری
  مجازی در ســاعات روز و همچنین گردشــگری در شــب اســت.نظری اضافه کرد که از نکات
  قابل توجــه در اجــرای ایــن پروژه، همــکاری بــا شــرکت دانش بنیــان در حوزه فنــاوری و

 گردشگری مجازی است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:
آغاز رقابت بین المللی هنرمندان مجسمه ساز در اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان از برگزاری نخستین ســمپوزیوم بین المللی 
مجسمه سازی در اصفهان خبر داد.حمید قنادنیا، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
با اشاره به استقبال از شش دوره سمپوزیوم مجسمه سازی کشــوری اظهار کرد: تصمیم گرفتیم 

دوره هفتم را در گستره بین المللی برگزار کنیم.
وی ادامه داد: برای شرکت در این رویداد ۳۷ نفر از مجسمه سازان برجسته داخل و خارج از کشور 
بیش از ۷۰ طرح ارسال کردند که در کمیته تخصصی ســازمان با حضور آقایان محمد ساالریان، 
پیمان کریمی و مرتضی نعمت الهی از هنرمندان سرشــناس حوزه مجســمه سازی، داوری و در 

نهایت ۱۴ طرح انتخاب شد.
 مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان گفت: طرح هــای برگزیــده را ۱۱ هنرمند 
 برجسته کشوری و ســه هنرمند از روسیه، ترکیه و ارمنســتان در بازه زمانی بیست وچهارم بهمن 
 تا هفتم اســفند می ســازند.قنادنیا با اشــاره به اینکه آثار این دوره با آهن و حول محور زندگی 
 شهری، ساخته می شــود، افزود: زمان ساخت آثار هر روز از ســاعت ۱۰ تا ۱۷ در محل کارگاه فنی 
 ســازمان زیباســازی پیش بینی شــده و در کنار هر هنرمند یک اســتادکار ماهر جوشــکاری

 هم قرار می گیرد.
وی با اشــاره به هزینه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برگزاری این رویداد، اظهار کرد: در حالت 
عادی سفارش آثار هنری به این مجسمه سازان برجسته هزینه ای به مراتب بیشتر خواهد داشت.

مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان از رونمایی آثار نخســتین ســمپوزیوم 
مجسمه سازی بین المللی اصفهان در نوروز ۱۴۰۲ خبر داد و اضافه کرد: این آثار، سه ماه در یکی از 
محور های پرتردد به صورت نمایشگاهی قرار می گیرد و پس از آن در مناطق پانزده گانه شهرداری 

به صورت دائم جانمایی خواهد شد.

با مسئولان

اخبار

پارک  حاشیه ای خودروها در 
اصفهان ساماندهی می شود

خبر روز

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
گفت: پارک حاشــیه ای خودروهــا به صورت 
آزمایشــی در ۳ خیابــان پرتردد منطقه ســه 
شهرداری اصفهان توســط پارکبان ها مدیریت 
می شــود تا ســایر شــهروندان بتوانند از این 
ظرفیت به صورت عادالنه استفاده کنند.حسین 
حق شناس با اعالم این خبر، اظهار کرد: معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان طی 
ســال های اخیر در حال اجــرای روش هایی 
برای کنترل ترافیک پارک  خودروها در حاشیه 
خیابان های شهر است.وی با اشاره به مشکالت 
و هرج ومرج ناشی از پارک خودروها به صورت 
غیر ســاماندهی شــده در نقاط مختلف شهر 
افــزود: معاونت حمل ونقــل و ترافیک در نظر 
دارد با همکاری پلیس راهور نســبت به اعمال 
قانون رانندگان خاطی از طریق سامانه متحرک 
موتورســیکلت اقدام کند.معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: دوره های 
آزمایشی این طرح اجرا شــده و نسبت به رفع 
مشــکالت آن اقدام الزم صورت گرفته اســت، 
چنان که ایــن طرح بــا دریافت کد پلیســی 

ماموریت خود را آغاز خواهد کرد.
وی با اشــاره به دیگر اقدامات ایــن معاونت 
در خصوص کاهش بار ترافیکــی خیابان های 
مرکزی شــهر اظهار کــرد: پارک حاشــیه ای 
خودروها به صورت آزمایشــی در ســه خیابان 
پرتردد منطقه ســه شــهرداری اصفهان توسط 
پارکبان مدیریت می شــود تا سایر شهروندان 
بتوانند از این ظرفیت به صورت عادالنه استفاده 
کنند.به گزارش ایسنا، حق شــناس ادامه داد: 
عملیات خط کشی و نصب تجهیزات ترافیکی 
در این سه خیابان در دســتور کار قرار گرفته که 
با هماهنگی پلیس راهور اجرا می شود.معاون 
حمل ونقل و ترافیــک شــهرداری اصفهان با 
اشاره به مشکالت ایجاد شده در سیستم پارک 
حاشیه ای و عدم بهره برداری از سامانه هوشمند 
خاطرنشان کرد: ابتدا باید اقدامات فیزیکی در 
این خصوص انجام شود و پس از فرهنگ سازی 
الزم، هوشمندسازی آن در رأس فعالیت های 

این معاونت قرار  گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: نخستین توقفگاه ناوگان باری درون شهری در غرب اصفهان واقع در منطقه ۱۱ شهرداری 
راه اندازی شد.به گزارش ایمنا، سیدعلی عبدالهی اظهار کرد: نخســتین توقفگاه ناوگان باری درون شهری در غرب اصفهان در منطقه رهنان راه اندازی شده 
که به صورت ۲۴ ساعته مشغول به فعالیت است.وی ادامه داد: توقفگاه دیگری نیز در منطقه هفت شهرداری در مجاورت دهکده المپیک با وسعت چهار 
هکتار با هماهنگی سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان راه اندازی شده و مشغول به فعالیت است.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
شهرداری اصفهان به رانندگان و مالکان ناوگان بار توصیه کرد که به منظور جلوگیری از خسارات به زیرساخت ها و تأسیسات شهر نسبت به پارک و توقف در 
این مکان ها اقدام و از ورود خودروهای سنگین و نیمه سنگین خود به شــهر جلوگیری کنند.وی تاکید کرد: در صورت تردد خودروها در ساعات غیرمجاز در 
شهر، توسط دوربین های ثبت تخلف، عوامل راهور و بازرسان سازمان مدیریت حمل و نقل بار، اعمال قانون خواهند شد.به گزارش ایمنا، سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار شهرداری به منظور بهبود حمل ونقل بار در شــهر، از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توســعه ناوگان، اعمال نظارت صحیح، توسعه و ایجاد 
زیرساخت های حمل ونقل بار )پایانه ها، توقفگاه ها، باراندازهای مورد نیاز( و استفاده از امکانات بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در 

امر جابه جایی مدیریت شده بار راه اندازی شده است.

راه اندازی نخستین توقفگاه ناوگان باری درون شهری در اصفهان

رویداد رقابتی 
اصفهان هوشمند

رویــداد رقابتــی اصفهــان 
هوشمند با موضوع بررسی و 
ارائه راهکار برای چالش های 
مجتمع گردشگری صفه صبح 

روز یکشنبه برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

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

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

سه شنبه 25  بهمن  1401 /  23  رجب  1444  /  14  فوریه   2023 / شماره 3748 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان، یکی 
از ویژگی های منحصربه فرد گز را ایرانی بودن آن دانست و قدمت آن را پیش 

از جنگ جهانی دوم عنوان کرد.
علی سرشــوقی،  در نشســت خبری »همایش گز اصیــل اصفهان« که در 
دانشگاه اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه قدمت تشکیل انجمن کارفرمایان 
صنایع غذایی استان اصفهان به سال 1373 برمی گردد، اظهار کرد: در سال 
13۹۹ با تشکیل هیئت مدیره جدید، کار تازه ای در این زمینه آغاز شد و یکی 
از اولین فعالیت های این انجمن بحث همایــش روز جهانی غذا بود که 26 

مهرماه در اتاق بازرگانی برگزار شد. 
وی افزود: این انجمن در حال حاضر تحت حمایت و پوشــش وزارت کار و 

ذیل اتاق بازرگانی استان اصفهان است.
سرشــوقی با تاکید بر اینکه اهمیت نقش صنایع غذایی استان اصفهان بی 
بدیل است، ادامه داد: در بسیاری از موادخام مانند شیر خام، گوشت سفید 
و تخم مرغ رتبه بســیار باالیی داریم، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم این 
مواد خام را به یک برند تبدیل کنیــم. در این زمینه نیاز به یک ارزش گذاری 

جدی تری در بحث صنایع غذایی استان اصفهان داریم.
وی ادامه داد: به جرات می توان گفت استان اصفهان می تواند یک سبد کامل 
در بحث غذایی جامعه را تامین کند و توجه به این امر در بخش کارآفرینی، 
صادرات، ارزآوری، ایجاد سرمایه و ثروت اســتان اصفهان بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی اســتان 
اصفهان، با بیان اینکه انجمــن کارفرمایان صنایع غذایی اســتان اصفهان 
تنوع زیــادی دارد، افزود: این انجمن صنایع غذایی زیــادی اعم از لبنیات، 

فرآورده های گوشتی، شیرینیجات و شکالت را شامل می شود. 
وی ادامه داد: یکی دیگــر از موضوعاتی کــه این انجمن بــه آن پرداخته، 
بحث جایــگاه گز اصیل اصفهان اســت. گز اصیل اصفهان یکــی از  قدیمی 
ترنی ســوغات های اصفهان محسوب می شــود. با توجه به اینکه احتمال 
می رود تولید گز بــه زمان صفویه برگردد، اما در حــال حاضر آنچنان که باید 
ارزش گذاری نشــده است. وی همچنین شناســاندن گز اصیل اصفهان در 
سطح کشور و بین المللی را علتی برای ایجاد ثروت آوری در استان اصفهان 
دانســت.محمد گوهریان، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی استان 
اصفهان نیز یکــی از ویژگی های منحصر به فرد گــز را ایرانی بودن آن مطرح  

کرد و  افزود: این در حالی اســت که شــکالت، کیک و بیسکویت فاقد این 
ویژگی هستند. 

وی ادامه داد: در حال حاضــر ما 200 مهندس گزســازی داریم، صنعت گز 
حداقل 100 ســال قدمت دارد و و نکته جالب اینکه این صنعت قبل از جنگ 

جهانی دوم نیز وجود داشته است.
عضو هیئــت مدیره انجمن صنایع غذایی اســتان اصفهان بــه بیان آماری 
کلیدی در صنعت تولیــد گز پرداخت و گفت: در حــال حاضر بدون کمک از 
دولت، ما در این صنعت 50 میلیون کیلــو ظرفیت تولید بالفعل داریم و این 
یعنی ایجاد گردش مالی به میزان قابل توجــه، در حالی که به این ظرفیت 

توجهی نمی شود. 
وی با بیان اینکه گز یک محصول اصیل ایرانی است و اتحادیه گز و شیرینی 
اصفهان، گز را ثبت اصالت کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر 10 هزار شغل 

مستقیم در صنعت گز وجود دارد.
شریفی، مسئول اتحادیه صنف گز و شیرینی اصفهان، نیز تصریح کرد: با در 
نظر گرفتن کارهایی که وابسته به صنعت گز انجام می شود، درواقع می توان 

گفت حدود 35 هزار نفر در صنعت گز مشغول به کار هستند. 
وی همچنین یکی از ویژگی های منحصر به فرد گز را نداشتن چربی نسبت 
به شکالت دانست و ادامه داد: موادی که گز از آن تشکیل می شود، محتویات 
گیاهی اســت، برای مثال مغز پسته برای تمام ســنین بدون ضرر است و 
غذایی مفید و سالم به شمار می رود.مســئول اتحادیه صنف گز و شیرینی 
اصفهان، افزود: طی سالیان زیاد، با ادامه دادن صنعت گزسازی، به شکلی 

سنت به صنعت تبدیل شده است.
همچنین سید مهدی دردشــتی، عضو هیئت مدیره گز و شــیرینی استان 
اصفهان، ادامه داد: متاسفانه در شهر اصفهان بیشتر به مسئله صنعت مانند 
صنعت فوالد و پتروشــیمی پرداخته شــده تا به صنعت گز؛ در حالی که گز 

اصفهان همیشه در کنار صنایع دستی و در کنار نام اصفهان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: حدود 100 سال است که گز صنعتی شده، اما پیش از آن 
نیز به صورت سنتی تولید می شده و از زمان صفویه وجود داشته است. پس 

می توان برآورد کرد که گز حدود 450 سال قدمت دارد. 
دردشتی، گز را ســالم ترین شــیرینی دنیا بدون افزودنی و مواد نگهدارنده 

دانست و یادآور شد: باید به ارزش غذایی گز اصفهان بیشتر پرداخته شود.

همزمان با دهه مبارک فجر پروژه آبرسانی به روستای نهضت آباد شهرستان نجف 
آباد افتتاح شد.مراسم افتتاحیه این پروژه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان، قائم مقام آبفای اســتان اصفهان، مدیر آبفای نجف آباد و 

جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان نجف آباد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این مراسم با بیان این که 
امیدواریم افتتاح این پروژه مقدمه ای برای پیشرفت های پروژه های آبرسانی 
در سطح شهرستان نجف آباد و استان اصفهان باشد، گفت: آب، اساسی  ترین 
نیاز بشریت است و افتتاح طرح های آبرسانی مایه مباهات و خوشحالی برای 
مردم و مسئوالن  محسوب می شود. مهران زینلیان به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در دیدار اخیر با مردم و مسئوالن استان اصفهان اشاره و بیان کرد: رهبر 

انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن استان اصفهان بر اهتمام به کار و تالش شبانه 
روزی تاکید داشتند و افتتاح چنین پروژه هایی مصداق تالش شبانه روزی است 
و تالش آبفای استان در راستای آبرسانی پایدار به مردم شریف استان اصفهان 
ستودنی است.شایان ذکر است؛ این پروژه شــامل احداث مخزن دو هزار متر 
مکعبی با مشارکت دهیاری روستای نهضت آباد به مبلغ 60 میلیارد ریال و اجرای 
خط رفت و برگشت در قطرهای 160، 200 و 250 میلی متر به طول 4350 متر به 

مبلغ 55 میلیارد ریال است که در مدت 5 سال اجرا شد.
با تکمیل این پروژه مشکالت آبرســانی به این روستا مرتفع  شد تا 1800 خانوار 
این روستا شامل 4800 نفر آب شرب آشامیدنی و بهداشتی را با کیفیت و کمیت 

بهتری مصرف کنند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در 
سال جاری 630 مصوبه برآیند 3۹ جلسه کمیسیون ماده 5 استان بوده است.

محمد بناییان، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با اشــاره به حجم باالی موارد قابل طرح در جلسات کمیسیون ماده 
5 اســتان و تصمیمات و برنامه ریزی های به عمل آمده در راســتای تسریع 
و تســهیل امور اظهار داشت: به طور کلی دبیرخانه کمیســیون ماده 5 قانون 
تاسیس شورای عالی معماری و شهرســازی ایران و دبیرخانه کارگروه امور 
زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شــهری و آمایش سرزمین و محیط 
زیست در استان ها، اداره کل راه و شهرسازی استان است و مدیرکل نیز دبیر 
آن محســوب می شــود.وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با تغییــر یا تعیین 
کاربری در داخل یا خارج از محدوده شــهرها و حتی خارج از حریم شهرها 
پس از بررسی های الزم در این دو جلسه مطرح می شود، اذعان داشت: حوزه 
عملکرد کمیسیون ماده 5 داخل محدوده شهری را شامل می شود و هر آنچه 
مرتبط با خارج از محدوده و حریم شهرها باشد در حوزه جلسات کارگروه امور 
زیربنایی است.  معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: این جلسات در اســتان اصفهان به طور منظم هر 
هفته برگزار می شود و با توجه به تعداد زیاد موارد قابل رسیدگی تمهیداتی در 

راستای تسریع امور اندیشیده شده است.  
وی افزود: براین اساس برای ارجاع موارد به جلســات کمیسیون ماده 5 و 
کارگروه امور زیربنایی، شهرهای استان را براساس جمعیت آن شهر تقسیم 
بندی کردیم بنابراین مطابق با برنامه ریزی به عمل آمده این جلسه برای هر 

شهرستان حداقل دو مرتبه در سال برگزار می شود.  
بناییان عنوان کرد: در ســال جاری تعداد 3۹ جلسه کمیســیون ماده 5 در 
استان اصفهان برای موارد داخل محدوده شهرها برگزار شده که 630 مصوبه 
داشته است. وی با اشاره به اینکه تعداد هفت جلسه کارگروه امور زیربنایی، 
توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش ســرزمین و محیط زیست در 

استان اصفهان در سال جاری برگزار شده اســت، گفت: این کارگروه تا کنون 
626 مصوبه داشــته و تمام تالش این اداره کل برگزاری جلسات کارگروه با 

فاصله زمانی کوتاه است.  
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان بیان 
داشت: با توجه به اینکه جلســات کارگروه امور زیربنایی به ریاست استاندار 
برگزار می شود بنابراین  با تصمیمات اخذ شده در راستای سرعت بخشی به 
امور، در استان اصفهان گروه های کاری تخصصی ذیل کارگروه تعریف شده 
است.  وی ادامه داد: در حال حاضر گروه کاری گردشگری به دبیری میراث 
فرهنگی، گروه کاری طرح های وابسته به کشاورزی به دبیری جهادکشاورزی، 
گروه کاری صمت بــه دبیری صنعت معدن تجارت، گروه کاری عشــایری و 
روســتایی، گروه کاری موارد داخل حریم به دبیری راه و شهرسازی و گروه 
کاری موارد خارج حریم به دبیری فرمانداری هر شهرستان در ذیل کارگروه 
امور زیربنایی تعریف شــده اســت.  بناییان توضیــح داد: روش کار به این 
صورت اســت که موارد در گروه کاری مربوطه به صورت تخصصی بررسی و 
کارشناسی می شــود و نتایج آن به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی)اداره کل 
راه و شهرسازی( ارسال و پس از آن در گروه کاری تلفیق زیربنایی به ریاست 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد بررسی قرار می گیرد.  
وی گفت: نتایج حاصل از بررسی ها در گروه کاری تلفیق زیربنایی به کارگروه 
امور زیربنایی ارجــاع و پس از تایید جهت تصویب و تایید نهایی در شــورای 
برنامه ریزی توسعه استان مطرح می شود که در سال جاری نیز شش جلسه 
شورا برگزار و 38۹ مصوبه داشته است.  معاون شهرسازی و معماری اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان تاکید کرد: یکی از مواردی که در جلسات 
کارگروه امور زیربنایی بســیار مورد توجه قرار می گیرد میــزان آب مورد نیاز 
طرح هاســت بنابراین آب در دو حوزه فرآیندی و بهداشت مورد بررسی قرار 
می گیرد و در صورت وجود ابهــام در تامین آب و انرژی، آن طرح برگشــت 

می خورد.  

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــركت توزیع برق اصفهان با بیان این كه 76 
درصد از مشــتركین را مشتركان بخش خانگی تشــكیل می دهند ، گفت: 
در حال حاضر 280 هزار مشــترك بخش خانگی معادل 30 درصد آنها جزو 
مشــتركان پر مصرف اند كه بیش از الگوی مصرف برق مصرف می كنند و 
در هر دوره به آنها یادآوری می شــود تا مصرف برق خود را مطابق با الگوی 
مصرف كاهش دهند و برای كنترل برق مصرفی مشــتركان خانگی به آنها 
مشاوره داده می شود.الگوی مصرف برق از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت 
سال بعد 200 كیلووات ساعت در ماه است ومشتركانی كه الگوی مصرف را 
رعایت كنند پاداش می گیرند و امســال در بخش های خانگی، دیماندی و 
تجاری افزون بر 7۹ میلیارد تومان پاداش تعلق گرفته كه در قبوض برق آنها 
درهر دوره لحاظ می شود .به نقل از روابط عمومی شركت توزیع برق اصفهان، 
مرسل صالحی افزود: الگوی مصرف برق از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت 
سال بعد 200 كیلووات ساعت در ماه است ومشتركانی كه الگوی مصرف را 
رعایت كنند پاداش می گیرند و امســال در بخش های خانگی، دیماندی و 
تجاری افزون بر 7۹ میلیارد تومان پاداش تعلق گرفته كه در قبوض برق آنها 

درهر دوره لحاظ می شود .

ساعات پیك زمستان از ساعت 17 تا 21
صالحی با بیان این كه 30 درصد برق شهرســتان اصفهان در بخش خانگی 
مصرف می شــود كه این میزان مصرف با برق مصرفــی بخش صنعت در 
اصفهان برابری می كند ، گفت: هرچقدر میزان مصرف برق در بخش خانگی 
افزایش یابد به ناچار باید سهم بخش صنعت را كاهش دهیم.وی، ساعات 

پیك مصرف برق در فصل زمستان را از ساعت 17 تا 21 و در فصل تابستان از 
1۹ تا 23 اعالم كرد و گفت: اگر مشتركان استفاده از وسایل برقی پرمصرف 
همچون ماشــین لباس شــویی، جاروبرقی و اتو را به ســاعات غیر از پیك 
موكول كنند هزینه مصرف برق آنها به یك چهارم كاهش می یابد. مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شركت توزیع برق اصفهان با بیان این كه تمام 700 مشترك 
بخش اداری شهرستان اصفهان دارای كنتور برق هوشمند هستند و مصرف 
اداره ها به صورت لحظه ای پایش می شود، افزود: تمام ادارات دولتی ملزم 
به كاهش حداقل 10 درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری نسبت به مدت 
مشابه پارسال شده اند و پس از ســاعات اداری و روزهای تعطیل نیز باید 
سامانه های گرمایشی خود را خاموش كنند و در صورت عدم رعایت به عنوان 

ترك فعل، مدیر به دستگاه های نظارتی معرفی می شود.

رعایت دستورالعمل های مصرف بهینه برق در ادارات اصفهان
وی با تاكید بر این كه شركت های برق و گاز می توانند بر اساس دستور وزیر 
كشور برق ادارات خاطی را قطع كنند، تصریح كرد : خوشبختانه بیشتر ادارات 
شهرستان اصفهان دستور العمل را رعایت كرده اند؛ اما چند دستگاه رعایت 
نكردند كه به آنها اخطار داده شد. صالحی از تشكیل گروه های بازرسی برای 
رعایت مصرف انرژی و كنترل دمای رفاه در اداره هــای اصفهان خبر داد و 
گفت: این گروه های بازرســی با مراجعه به ادارات دمای رفاه در اداره ها كه 
18 تا 21 درجه ســانتگراد اســت، كنترل می كنند و در صورت عدم رعایت با 

آنها برخورد می شود.

هوشمند سازی ســامانه برق ادارات ، تاثیر زیادی در مدیریت مصرف 
داشته است

وی با بیان این كه هوشــمند سازی ســامانه ها در اداره ها بر بستر اینترنت 
اشــیا،  تاثیر زیادی در مدیریت مصرف بهینه دارد، گفت: شركت توزیع برق 
اصفهان در حال حاضر تمام سامانه های سرمایشی و گرمایشی ساختمان 
های خود را به اینترنت اشــیا تجهیز كرده است و سامانه های سرمایشی و 
گرمایشــی آن به صورت مركزی پایش و دمای رفاه را كنترل می كند. مدیر 
دفتر مدیریت مصرف شركت توزیع برق اصفهان با اشاره به 60 هزار چراغ الك 
پشتی در معابر اصلی شهر اصفهان گفت: شــركت توزیع برق اصفهان برای 
مصرف بهینه برق تمام چراغ های الك پشــتی معابر اصلی را به صورت یك 
در میان روشن می كند كه این كار موجب 10 مگاوات صرفه جویی در مصرف 
برق شده است. به گفته وی، با تجدید ساختار شبكه توزیع همچون استفاده 
از كابل های مســی به خودنگهدار، تلفات شبكه توزیع برق این شركت به 6 
درصد كاهش یافته این میزان تلفات نزدیك با استانداردهای جهانی است. 
وی اضافه كرد : در حال حاضركنتور برق تمام مشتركان دیماندی شركت برق 

اصفهان هوشمند شده و به راحتی از راه دور قابل كنترل است.

در نشست خبری »همایش گز اصیل اصفهان« مطرح شد:

اشتغال ۱۰ هزار نفر در صنعت گز 

پروژه آبرسانی به روستای نهضت آباد شهرستان نجف آباد افتتاح شد

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق اصفهان :

مشتركين خوش مصرف برق، پاداش می گيرند

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

تصویب ۶۳۰ طرح؛ برآیند جلسات کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان
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