
فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهان

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

نوبت اول

چاپ اول

شركت گازاستان اصفهان ، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

به متراژحدودًا 1870 متر،شبکه های پلی اتیلن 63  موضوع: اجرای عملیات خط تغذیه 8 اینچ بطول 300 متر،شبکه گذاری فوالدی 2 تا 8 اینچ جمعا ً
تا 160 میلی متر به متراژ حدودًا 20870 متر،ساخت و نصب ، انشعابات فوالدی ، پلی اتیلن،پلی فوالدی جمعًا به تعداد 300 انشعاب و نصب ایستگاه 

TBS به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت بصورت پراکنده و سری در شهرستان شاهین شهر و میمه و نواحی تابعه

فراخوان خرید میلگرد جهت پروژه بهسازی تقاطع غیر همسطح شاهین )پل گرگاب(
شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان خرید میلگرد جهت پروژه بهسازی تقاطع غیر همسطح شاهین )پل گرگاب( به شماره 2001094734000072 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

 مدیرکل هواشناسی استان اصفهان از االن خبر داده که اسفند  
 و فروردین بارندگی های مطلوبی در اصفهان خواهیم داشت

لطفًا بعدًا غافلگیر نشوید!
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مشکل ۲۵۰۰ مالک در شهر بهارستان 
حل شد

افزایش ۸۶ درصدی بارش ها در استان 
نسبت به سال گذشته

مشکل یکی، دوتا نیست!
واکاوی علت توقف صادرات فرش دستباف ایران به ا روپا از 
زبان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان؛

تصویب اعطای 
تسهیالت به ۶۶۷ 

واحد تولیدی و 
صنعتی

جای خالی برخی 
صنایع در بورس 

ملموس است

 گوشت گرم گوسفندی
  با هدف تنظیم بازار

  در اصفهان عرضه
 می شود

کام گاوخونی با سیالب تر شد
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8 33
5

7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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قیمت: ۵۰۰۰ تومان

                آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه شماره 103/1401/7

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان م الف: 1459943

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

موضوع مناقصه شماره 1۰3/14۰1/۷ : تهیه نقشه امالک و اراضی سایر دستگاه ها مرحله دوم – 1401
محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه 1401/12/02 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/12/07
محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.

آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.es.ssaa.ir نیز درج شده است.

تاریخ تحویل و بارگزاری پاکت های )الف، ب، ج( روز شنبه 14۰1/1۲/۲۰ تا ساعت 14 
بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 14۰1/1۲/۲1 و بازگشایی پاکت الف و ب و ج: بعد از ارزیابی کیفی و فنی شرکت کنندگان ساعت 9 صبح 

سه شنبه 14۰1/1۲/۲3 می باشد.
گروه و رشته شغلی: شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که 

1- دارای صالحیت حداقل رتبه دو در زمینه نقشه برداری زمینی از سازمان برنامه و بودجه کشور

2- شرکت باید حداقل پنج گواهی حسن انجام کار از ادارات کل ثبت اسناد و امالک استان ها داشته باشد.

توضیح: تاریخ صدور گواهینامه ها مربوط به سالهای 1399 و 1400 و 1401 باشد.

دارای تعداد ظرفیت خالی الزم از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.

محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی 
ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال- بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان برای مناقصه شماره 103/1401/7 به مبلغ 
900/000/000 )معادل نهصد میلیون ریال( می باشــد که می بایســت برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشــد. ضمنًا  به 

پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی 

که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است« 
آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالک: اصفهان خیابان چهار باغ باال- بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان        

  تلفن: 1113 ) 7-36611074 (                        دورنگار: 36623116 

آگهی مزایده مرحله دوم

اصغر رحیمی – شهردار دستگرد م الف: 1459873

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه پالک تجاری واقع در دستگرد – بلوار معلم- فاز 

4 منطقه کارگاهی- پالک شماره 23 اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری 

مورخ 1401/12/16 مراجعه و تا تاریخ 1401/12/18 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند. 

شركت گازاستان اصفهان

م الف: 1459736

م الف: 1457538

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/27
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/10

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/20
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 4/155/475/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی - 03145225200

به شــماره فراخوان ) 2001091138000187( مورخ 1401/11/24 را از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53138765  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت : تا ســاعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ  

12/11/ 1401  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز یکشنبه  تاریخ 1401/12/21 می باشد.
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  00: 09  دوشنبه  تاریخ 1401/12/22 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3,418,000,000  ریال می باشد.
رتبه مربوط به این مناقصه،  داشتن حداقل رتبه  5  معتبر  نفت و گاز و 5 تاسیسات و 

تجهیزات الزامی    می باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقع در خیابان 
چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3759 ، 3756( 

031-38132
 اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحل عضویــت در ســامانه : 

 مرکز تماس : 41934 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوان ردیف

بلوار معلم – فاز 4 منطقه کارگاهی50عادیپالک تجاری1

آگهی مزایده 

علی پیراینده – شهردار مشکات م الف: 1455600

نوبت دوم

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.

نوبت اول

نوبت اول

 به ویژه از نیمه دوم اسفند به بعد بارش های خوبی را در سطح استان خواهیم داشت؛ از هفته 
دوم اسفند مجدد بارش ها شروع می شود و شــدت بارش ها در نیمه غرب ادامه خواهد داشت. 
باید توجه داشــت که بارش های پیش رو در هفته های آتی و فروردین مــاه با ذوب برفی همراه 
خواهد شــد که اکنون در مناطق مختلف استان بر زمین نشســته و باید در مدتی که ذوب برف و 
بارندگی خواهیم داشت احتمال سیالبی شدن مسیل ها مدنظر باشد؛ هرچند که از این نعمت الهی 

باید استقبال شود؛ اما الزم است مدیریت شود.   
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رئیس بنیاد مسکن اردستان:

بارش ها به ۸5 واحد مسکونی خسارت زد
رئیس بنیاد مسکن شهرستان اردستان گفت: با توجه به گزارش دهیاری و بخشداری های شهرستان 
تعداد خانه های آسیب دیده از بارش های چند روز گذشته حدود ۸۵ واحد مسکونی است که به صورت 

جزئی و کلی آسیب دیده اند.
سید ایمان فتوحی در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: با توجه به بارش های هفته گذشته در سطح شهرستان 
اردستان که میزان آنها متفاوت بود، تعداد قابل توجهی از منازل مسکونی دچار خسارت های جزئی و 

کلی شد.
وی با اشــاره به ارزیابی های اولیه از میزان خســارت بارش های چند روز گذشــته، افــزود: تاکنون 
خسارت های احتمالی در ۳ روستای شهرستان اردســتان مورد ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن قرار 
گرفتند که بر این اساس ۳۲ واحد مسکونی خسارت دیده که ۱۹ واحد آن بر اثر خسارت های شدید باید 
به طور کامل تخریب و بازسازی شــود و ۱۳ واحد آن نیاز به تعمیرات جزئی دارد.رئیس بنیاد مسکن 
شهرستان اردستان، تصریح کرد: برآورد اولیه خسارت ها در این ۳ روستا حدود ۱۰ میلیارد تومان است که 
نیاز به اعتبارات بالعوض و تسهیالت است. البته با توجه به گزارش دهیاری و بخشداری های شهرستان 
تعداد خانه های آسیب دیده از بارش های چند روز گذشته حدود ۸۵ واحد مسکونی است که به صورت 
جزئی و کلی آسیب دیده اند و برای جبران میزان خسارت های آن نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

فتوحی با بیان اینکه پس از طی مراحل قانونی و برآوردهای مورد نیاز برای آســیب دیدگان تسهیالت 
بالعوض و معیشتی در نظر خواهیم گرفت، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال جاری با توجه به 
تکالیف دولت ۱۰۰ فقره تسهیالت کم بهره ۲۰۰ میلیون تومانی با موضوع مقاوم سازی در سطح شهر و روستا 
اعطا کرده است.وی بیان کرد: یکی از برنامه های بنیاد مسکن در موضوع مقاوم سازی بافت های فرسوده 
روستاها، ساخت مجموعه های مسکونی است که تاکنون در روستای شیرازان ۲۳ واحد، روستای درباغ 
۲۰ واحد و روستای ونین ۴۰ واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شده است.رئیس بنیاد مسکن 
شهرستان اردستان، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در ادامه تکالیف خود در موضوع مقاوم سازی در حال 
حاضر ساخت ۱۴۰ واحد مسکونی در روستاهای ظفرقند و امیران را در دستور کار دارد که پیشرفت این 

واحدها در مرحله سفت کاری قرار دارد.
 

عملیات بازگشایی گردنه »کلوسه« در حال انجام است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: با تثبیت شرایط جوی، عملیات برفروبی 
و بازگشایی محور گردنه »کلوسه« با تالش شبانه روزی راهداران، بصورت بی وقفه در حال انجام است.

فرزاد دادخواه اظهار داشت: با آغاز بارش های گســترده در طول مدت اخیر و نیز ریزش بهمن در گردنه 
کلوسه که ارتفاع برف را در برخی نقاط به ۴ تا ۶ متر رسانده بود، عملیات بازگشایی این محور با مشکل 

روبرو بود.
وی با بیان این مطلب که ۷ روستای منطقه پشت کوه فریدونشهر به علت ریزش بهمن در گردنه کلوسه راه 
آن ها بسته است، عنوان کرد: گردنه کلوسه ارتباط زمینی روستاهای کلوسه، وستگان، دورک، کاهگانک، 
کاهگان باال، گاهگان پایین و وزوه را با سایر نقاط شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان برقرارمی 

کند که در بیشتر روزهای زمستان بدنبال سقوط بهمن و بارش برِف سنگین مسدود می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: بارش برف و کوالک در هفته گذشته، تردد 
در این گردنه، بسیار سخت و در برخی اوقات غیرممکن ساخته بود تا عملیات برفروبی توسط راهداری 
صورت گیرد. به نحوی که وقتی بولدوزرها یک مسیر را باز می کردند، نیم ساعت بعد بر اثر کوالک دوباره 
آن مسیر مسدود می شد.وی افزود: با تثبیت شــرایط جوی از اواخر هفته گذشته، اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، عملیات بازگشایی محور گردنه کلوسه با تالش شبانه روزی راهداران، 
بصورت بی وقفه پیش می برد. البته در این مورد باید از توجه ویژه مجموعه مدیریت استان در مورد فراهم 

کردن ماشین آالت مورد نیاز و نیز همکاری سایر دستگاه ها و ارگان ها قدردانی کرد .

رئیس اتحادیه قصابان و فروشندگان مرغ و ماهی شهرستان لنجان:

قصابی ها نقشی در گرانی گوشت قرمز ندارند

رئیس اتحادیه قصابان و فروشندگان مرغ و ماهی شهرستان لنجان 
گفت: سود قصابان براساس نرخ مصوب اتحادیه محاسبه می شود؛ 
باید توجه داشــت کاهش شــدید قدرت خرید مردم عاملی شده تا 

برخی از فعاالن این صنف به فکر تغییر شغل خود بیفتند.
به گزارش »ایمنا«؛ علیرضا طغیانی با اشــاره به افزایش غیرمتعارف 
قیمت گوشت قرمز، اظهار کرد: طی روزهای اخیر قیمت گوشت قرمز 
روند صعودی داشت و اثر این اتفاق را می توانیم در بازار ماده پروتئینی 

شاهد باشیم.
وی افزود: براســاس نظر کارشناسان، گوشــت قرمز باید سهم قابل 
توجهی در سبد غذایی مردم داشته باشد اما افزایش سرسام آور قیمت 
این ماده پروتئینی به دغدغه اصلی برای شهروندان شهرهای ایران از 
جمله شهرستان لنجان تبدیل شــده، به گونه ای فروش قصابی ها نیز 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه قصابان و فروشندگان مرغ و ماهی شهرستان لنجان 
با بیان اینکه قصابی ها نقشی در گرانی گوشــت قرمز ندارند، تصریح 
کرد: سود قصابان براساس نرخ مصوب اتحادیه محاسبه می شود؛ باید 
توجه داشت که کسادی بازار قصابی ها و همچنین کاهش شدید قدرت 

خرید مردم عاملی شــده تا برخی از فعاالن این صنــف به فکر تغییر 
شــغل خود بیفتند، اما فردی که یک عمر در این صنف فعالیت کرده 

چگونه می تواند در شغل دیگر مشغول فعالیت شود.
وی ادامه داد: طبق گزارش های ارائه شده از سوی دامداران و فعاالن 
بازار عرضه دام زنده، دامداران به دلیل خشکســالی طی ســال های 
اخیر با کمبود علوفه یا افزایش قیمت آن مواجه بوده اند به گونه ای که 
دامدارانی که به شکل سنتی مشغول فعالیت هستند، بیشتر دام های 
خود را به کشتارگاه فرســتاده اند و دام های مولد زیادی نیز ذبح شده 
است. طغیانی علت افزایش قیمت گوشت قرمز را کمبود عرضه دام، 
صادرات و قاچاق دام دانست و اضافه کرد: قاچاق دام به خارج مرزها 
موجب شــده تا برخی دامداران رغبتی برای پرواربندی دام های خود 

نداشته و به فکر فروش دام های جوان خود بیفتند.
وی با بیان اینکه دالالن بازار دام زنده را در دســت دارند، مطرح کرد: 
امروز بخش قابــل توجهی از دام زنده مورد نیاز شهرســتان لنجان از 
دیگر اســتان ها تأمین و وارد شهرستان می شــود، بر همین اساس 

واسطه گران بیشترین سود را می برند.
رئیس اتحادیه قصابان و فروشندگان مرغ و ماهی شهرستان لنجان 

خاطرنشــان کرد: در جلســه ای که با حضور دامــداران و فعاالن بازار 
عرضه دام زنده در شهرســتان لنجان برگزار شد، این افراد درخواست 
ساماندهی به بازار آشفته نهاده های دامی، جلوگیری از قاچاق و کوتاه 
کردن دســت دالالن و واسطه گران، درنظرگرفتن تســهیالت بودند تا 

بتوانند به فعالیت خود در شهرستان ادامه دهند.
وی با بیان اینکه پتانســیل های توســعه دانش در حوزه دام مهجور 
مانده است، یادآور شد: شرکت های دانش بنیان نقش مؤثری در حل 
چالش ها و ایجاد فرصت در حوزه دام، طیــور و آبزیان دارند و اعتماد 
به دانــش و فناوری در راســتای ورود به بخش تولیــد دام می تواند 

گره گشای افزایش قیمت گوشت قرمز باشد.
طغیانی متذکر شــد: عرضه انبوه دام زنده ســبک، نظارت بیشتر بر 
مرزهای کشــور جهت جلوگیری از قاچاق دام، عرضه گسترده گوشت 
منجمد در بازار با هدف ایجاد تناسب در عرضه و تقاضا نیز تأثیر بسزایی 

در فروکش کردن قیمت گوشت قرمز خواهد داشت.
وی تاکید کرد: امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده در عرضه گوشت تنظیم 
بازاری و وارداتی گرم، قیمت این محصول در شهرستان لنجان نیز روند 

کاهشی به خود بگیرد.

شهردار نجف آباد گفت: ســینما پردیِس این شهر در 
فرهنگســرای خارون راه اندازی شده که اسفندماه به 
بهره برداری می رسد.عبدالرســول امامی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: فرهنگســرای خارون نجف آباد با 
زیرساخت های متنوع به یک مجموعه متنوع فرهنگی 
و هنری تبدیل شــده که با راه اندازی ســینما، بخش 
زیادی از خدمات فراغتی را پاسخ می دهد.وی افزود: 
این ســینما اســفندماه و هم زمان با روز ملی و هفته 
نجف آباد در کنار بیش از ۱۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و 
خدماتی به بهره برداری خواهد رسید.شهردار نجف آباد 
بخشــی از بوســتان زندگی  ، خیابان کشی و آسفالت 
معابر، ساختمان باغ بهشــت باغ بانوان، فاز نخست 
ساختمان باغ ایرانی واقع در بوستان زندگی ، موزه علم، 

ساماندهی و تکمیل مجموعه روباز ورزشی رفاهی امام 
رضا)ع(  فرهنگسرای کوثر، فاز نخست سازه و محوطه 
المان ورودی غــرب نجف آبــاد را از جمله پروژه های 
مورد بهره برداری اعالم کرد و گفت: ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
ریال برای احداث این پروژه ها هزینه شــده است.به 
گفته امامی، عالوه بر بهره برداری این پروژه ها، امسال 
عملیات اجرایی بیش از ۱۰ پروژه خدماتی و عمرانی در 
مناطق مختلف شــهر کلنگ زنی می شود.وی اضافه 
کرد: شهرداری ۶ هزار میلیارد ریال برای این پروژه ها 
اعتبار پیش بینی کرده که با کلنگ زنی آن، شاهد آغاز 
کار آن خواهیم بود.شــهردار نجف آباد بــا بیان اینکه 
شهروندان در اجرای این پروژه ها همکاری داشته اند، 
تصریح کرد: صبر و شــکیبایی آنان ســرمایه بزرگی 

برای مدیریت شهری بوده تا سریع تر و بدون حاشیه 
شاهد افتتاح باشیم.شهردار نجف آباد به آزادسازی که 
برای اجرای پروژه ها صورت گرفته اشاره کرد و افزود: 
مدیریت شــهری برای این کار بیــش از ۴ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد ریال هزینه کرده است.امامی با بیان اینکه عالوه 
بر توسعه زیرساخت ها، زیباسازی و ِالمان شهری هم 
مورد توجه بوده اســت، یادآور شد: بیش از هزار و ۴۰۰ 
میلیارد ریال برای زیباسازی و فضای سبز شهر هزینه 

شده که جزئی از پروژه های مورد بهره برداری است.

شهردار نجف آباد:

»سینما پردیس« نجف آباد افتتاح می شود
خبر روز

رئیس جمعیت هالل احمر نطنز: 

جسد کوهنورد مفقود شده در کوه های کرکس نطنز پیدا شد
رئیس جمعیت هالل احمر نطنز گفت: با تالش های نیروهای امدادی جسد کوهنورد مفقود شده در 
کوه های کرکس نطنز پیدا شد. نور محمد موسوی ، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جسد بانوی 
کوهنورد خمینی شهری که روز قبل زیر بهمن دفن شــده بود، پیدا شد. وی افزود: جسد این کوهنورد 
حدود ۱۵۰ متر باالی جانپناه کرکس توسط تیم های امدادی پیدا شد و در حال حاضر در حال انتقال به 
پایین کوه است. رئیس جمعیت هالل احمر نطنز گفت: با پیدا شدن جسد عملیات تجسس به پایان 
رسیده و کلیه تیم های امدادی در حال ترک کوه کرکس هستند.وی تصریح کرد: تیم ۱۵ نفره خمینی 
شهری برای صعود به قله کرکس وارد این منطقه شــده بود که متاسفانه ۴ نفر از اعضای این گروه در 
محدوده ریزش بهمن گرفتار شــده و ۳ نفر نجات پیدا کردند ولی نفر چهارم مفقود شده بود.موسوی 
خاطرنشان کرد: عاجزانه از همه گروه های کوهنوردی سراسر کشور تقاضا داریم با توجه به شرایط ناپایدار 

در منطقه کرکس و احتمال ریزش بهمن از هرگونه صعود به این قله تا اطالع ثانوی خودداری کنند.
 

 اعتبار 200 میلیارد ریالی برای توسعه مراکز بهداشتی
 و درمانی نطنز

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از برخی پروژه های عمرانی در حال اجرای 
حوزه بهداشت و درمان شهرستان نطنز بازدید کرد.در این بازدید مسئوالن از نزدیک در جریان روند ارائه 
خدمات مراکز بهداشت و درمان و همچنین مسائل و مشکالت آن ها قرار گرفتند.نیاز بیمارستان ها به 
پزشکان متخصص و دارای تبحر، تجاری سازی اورژانس قدیم، دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسالیس، 
دستگاه های گرافی دندان و ماموگرافی، پانســیون برای پزشکان متخصص، سیستم اکسیژن ساز، 
دستگاه الپاراسکوپی و تجهیزات اتاق عمل و اورژانس هسته ای، دستگاه تصفیه فاضالب، سیستم اطفا 
حریق، شروع فاز توسعه ۵۲ تخت خوابی از مهمترین مشکالت و کمبود های بیمارستان فاطمیه بادرود 
و خاتم االنبیاء نطنز عنوان شده است.شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در پایان سفر یک روزه خود به شهر های بادرود و نطنز از اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی برای 

توسعه عمران مراکز بهداشتی و درمانی این شهر ها خبر داد.
 

ارزان ترین مدارس اسکی کشور در فریدونشهر
پیست اسکی فریدونشهر به عنوان یکی از پیست های مجهز و استاندارد ایران بیشترین مدارس اسکی 
کشور را دارد.رئیس هیئت اسکی استان با بیان اینکه تنها پیست مجهز و استاندارد ملی و بین المللی در 
استان در شهرستان فریدونشهر قرار دارد گفت: این پیست به دلیل دسترسی آسان، قرارگیری در مرکز 
کشور، ارتفاع مناسب و شیب بسیار ایده آل از بهترین پیست های کشور است.آقای محمود یسلیانی با 
اشاره به اینکه ساالنه بیش از ۳۰ هزار نفر در فصل ســرد از امکانات ورزشی پیست فریدونشهر استفاده 
می کنند افزود: این پیست با ظرفیت های فراوانی که در رشته های اسکی دارد توانسته در حوزه حرفه ای و 
قهرمانی هم از بهترین های کشور است.وی با بیان اینکه ارزانترین مدرسه اسکی کشور در پیست فریدونشهر 
قرار دارد گفت: عالقه مندان از همه رده های سنی می توانند با هزینه کم اجاره چوب و وسایل اسکی رایگان 
آموزش های این رشته را در کنار مربیان باتجربه استان و کشور فرا بگیرند.آقای یسلیانی افزود: طرح بزرگ 
استعدادیابی اسکی هرساله از رده های سنی باالی ۶ سال تا بزرگســاالن در پیست اسکی فریدونشهر 
انجام می شوند.وی گفت: هزینه کم، استقبال کم نظیر، مربیان باتجربه و با دانش در کنار پیست اسکی 
استاندارد و مجهز سبب شده ساالنه تعداد زیادی از اســتعداد های کشف شده در پیست فریدونشهر در 
رقابت های مختلف حائز رتبه های برتر شوند و به تیم های ملی راه یابند.رئیس هیئت اسکی فریدونشهر 
استان اصفهان افزود: طرح بزرگ استعدادیابی در مدرسه اسکی فریدونشهر در سال های اخیر جایگاه 
اسکی استان اصفهان را در کشور متمایز کرده و حاال جزو ۳ استان برتر کشور در این رشته قلمداد می شویم.

اخبار

دادستان تیران و کرون:

نهادهای اداری خدماتی 
چشم انداز مشخصی به 

مردم نشان دهند
دادستان عمومی و انقالب تیران و کرون گفت: 
نهادهای اداری و خدماتی شهرستان چشم انداز 
مشخص و برنامه خود را به مردم نشان دهند.

محمد رضایی در نشست مشترک با سرپرست 
شهرداری تیران با اشاره به لزوم دوری از رفتارها 
و تصمیم های سلیقه ای، اظهارکرد: تصمیم های 
سلیقه ای به پیشرفت شهر آسیب زده و در برخی 
از مواقع منجر به عقب افتادگی منطقه شــده 
اســت.وی افزود: نهادهای اداری و خدماتی 
شهرستان چشم انداز مشخص و برنامه خود 
را به مردم نشان دهند و با تغییرات مدیریتی 
این مســیر نباید تغییر کند، بلکه باید تکمیل 
شود.دادستان عمومی و انقالب تیران و کرون، 
ادامه داد: وجود این چشــم انداز در مدیریت 
شــهری بســیار الزم بوده تــا مدیریت های 
کوتاه مدت منجر به تصمیم ســازی شخصی 
و تضییع حقــوق و اموال مردم نشــود.وی با 
اشــاره به مدیریت خاص شهرداری ها، گفت: 
تضاد بین اعضاء شــوراهای اسالمی، قوانین 
باالدســتی، تعارض منافع مردمی و شــرایط 
خاصی که ایجاد می شود شــرایط کار را برای 
مدیران شهری پیچیده می کند که باید همدلی و 
هماهنگی ایجاد شود تا تصمیم سلیقه ای لحاظ 
نشود.رضایی با اشــاره به دغدغه های متعدد 
شــهروندان، تصریح کرد: بایــد اولویت بندی 
صورت بگیرد و بر اساس چشم انداز مشخص 
شهر اداره شود.وی از مدیران شهری و اعضای 
شوراهای اسالمی شهر خواست تا اطالع رسانی 
دقیق به مردم داشته باشند و بر اساس اصل 
شفافیت و آگاهی بخشــی مانع از نارضایتی 
و فساد شــوند که همین اطالع رســانی مانع 
از شــایعه پراکنی جریان هــای خاص خواهد 
شد.دادستان عمومی و انقالب تیران و کرون 
همچنین بر مشارکت جویی شهروندان تأکید 
کرد و گفت: زمینه همکاری چهره های علمی، 
صاحبان اندیشه و نســل جوان فعال را فراهم 
کنید تا در کنار یکدیگــر ایده و طرح های نوین 

اجرایی شود.

 براساس نظر کارشناسان، گوشت قرمز باید سهم قابل 
توجهی در سبد غذایی مردم داشته باشد اما افزایش 
سرسام آور قیمت این ماده پروتئینی به دغدغه اصلی 
برای شهروندان شهرهای ایران از جمله شهرستان 
لنجان تبدیل شده، به گونه ای فروش قصابی ها نیز به 

شدت کاهش پیدا کرده است.

با مسئولان

استان

آگهی مزایده تجدید عمومی

سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 1455811

آگهی مزایده عمومی

سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 1455816

نوبت دوم

نوبت دوم

 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 ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشــد .تضمین شــرکت در مزایده معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشدکه به یکی از صورت های 
مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.:۱-ضمانتنامه معتبربانکی-یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره ۰۱۰۷۱۵۷۱۶۶۰۰۹ 
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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.
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مدیر هماهنگی امور سرمایه گذاری اصفهان:

 شهرک تخصصی طال یکی از طرح های پیشران استان
 اصفهان است

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: شهرک تخصصی طال و فلزات 
گران بها به عنوان یکی از ۹ طرح پیشران اقتصادی این استان است که تحقق آن، به توسعه و رونق تولید 
و اشتغال بیش از پیش در اصفهان منجر خواهد شد.احسان شهیر افزود: شهرک طال و فلزات گران بها 
به عنوان یکی از اولویت ها و پیشران های استان اصفهان که بطور همه جانبه و متناسب با زمان و مکان 
مورد توجه قرار گرفته و بطور کامل بر اساس سند آمایش استان طراحی شده است.مدیر کل هماهنگی 
امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: دهکده لجستیک، شهرک شیمی 
پارک، شهرک پوشــاک و مناطق ویژه اقتصادی از دیگر طرح های پیشران این استان است که برنامه 
منظمی برای هر کدام از آنها طراحی شده تا به نتیجه مطلوب برسند.وی ادامه داد: برخی از این طرح ها 
بیش از ده ها سال متوقف شده بود و تنها از دولتی به دولت دیگر منتقل می شدند؛ دستگاه های اجرایی 
مرتبط و مسئول با طرح شهرک تخصصی طال و فلزات گران بها شامل سازمان صمت، شرکت شهرک 
های صنعتی، اتحادیه های بخش خصوصی مرتبط از جمله اتــاق بازرگانی، اتحادیه طال، انجمن طال، 
انجمن صادرکنندگان محصوالت طال هستند که باید با همفکری و تعامل با هم یک طرح ملی را در این 
استان رقم بزنند.وی بیان کرد: هم اینک قدم اول برای همفکری و تعامل انجام شده و امیدواریم تا سه 
هفته آینده الگوی نهایی این طرح ارائه شود و این شهرک با تالش همه دست اندرکاران در استان اصفهان 
افتتاح شود.جانمایی شهرک تخصصی طال و جواهر استان در مجاورت شهرک صنعتی جی و در مسیر 
فرودگاه اصفهان و قرارداد واگذاری زمین آن نیز از اراضی معادن اطراف انجام شده است.از سال ۱۳۸۶ 
کلنگ تاسیس شهرک طال و جواهر در شرق اصفهان به زمین خورد که احداث آن با مشکالت متعددی 
مواجه شد.ایجاد شهرک طال و جواهر استان اصفهان به این لحاظ ضروری است که وضعیت واحدهای 
صنوف مرتبط با طال، جواهر و سنگ های قیمتی ساماندهی شوند.طال و جواهر در استان اصفهان یک 
صنعت قابل توجه است به گونه ای که حدود ۶۰ درصد از مصنوعات طالی کشور در اصفهان تولید می شود.

 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در جمع بانوان عضو تاکید کرد:

برای بالندگی باید خود را وقف اصفهان کنیم
آخرين کارگاه از دوره عالی مدیریت ویژه بانوان کارآفرین با عنوان »اقتصاد کسب و کار« با حضور رئیس 
و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛ 
مسعود گلشیرازی رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در جمع بانوان عضو اتاق، برگزاری مستمر 
دوره های توانمندسازی بانوان را در فرهنگسازی این دوره ها و تقویت ساختارهای اجتماعی کشور حائز 
اهمیت دانست.وی ضمن تقدیر از فعالیت های قابل تقدیر و موثر رئیس شورای راهبردی مرکز بانوان 
اتاق بازرگانی اصفهان و همراهی بانوان صاحب کسب و کار، بر نقش مهم بانوان کارآفرین در توسعه، 
بالندگی، رشد و امیدآفرینی در جامعه تصریح کرد: بانوان به دلیل پشتکار و جدیت در عرصه کار در حال 
پیشرفت روزافزون و به دست گرفتن پست های کلیدی هستند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید 
کرد: برای آنکه اصفهان به مدل توسعه کشور تبدیل شود، نیازمند همراهی همه اقشار جامعه به ویژه 
بانوان هستیم. پیش شرط داشتن آینده روشن، پشتوانه سازی نیروی انسانی است و بر این اساس، 
دوره هایی برای ایجاد شرایط یکسان برای رده های مختلف سنی در دهک های مختلف جامعه تعریف 
گردید.گلشیرازی تربیت مدرس برای توانمندســازی کودکان، جوانان و بانوان در ۱5 مرکز استان را از 
دیگر اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در طول یک سال گذشته معرفی کرد و از هدفگذاری گسترش این 
خدمات در 2۰۰ مرکز و کانون فرهنگی در ســال های آتی خبر داد و گفت: این اقدام باید توسط مادران 
اصفهانی در خانواده ها نهادینه شود.وی بر ضرورت امیدآفرینی در سطح جامعه توسط کارآفرینان و 
سفیران اتاق بازرگانی اصفهان و مدیران دستگاه های اجرایی تاکید و تصریح کرد: باید از اکنون به فکر 

تربیت نسل های بعدی و ایجاد تفکر تجاری میان آحاد جامعه بود.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اصفهان خبرداد:

گوشتگرمگوسفندیباهدفتنظیمبازاردراصفهانعرضهمیشود

تا آخرین روز بهمن بازار اصفهان همچنان در انتظار توزیع گوشــت گرم 
وارداتی بسر می برد. گوشت قرمز منجمد البته در فروشگاه های استان 
اصفهان در حال توزیع بود، اما خبری از عرضه گوشت گرم قرمز وارداتی 
نبود.محمدعلی کاظمی معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشــاورزی 
سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان روز یکشنبه گفت: با توجه به 
شرایط و نیاز بازار، گوشت منجمد با قیمت مصوب بدون محدودیت در 

حال توزیع است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
او افزود: هر کیلوگرم گوشت منجمد داخلی )گوسفند و گوساله( از ۱۳۰ 
تا ۱55 هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف به 
فروش می رسد.معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهادکشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه هنوز گوشت گرم وارداتی 
به استان اصفهان نرسیده، افزود: سهمیه اصفهان برای دریافت گوشت 
گرم وارداتی هزار و ۱۰۰ تن اعالم شده که در صورت ورود، توزیع آن آغاز 

می شود.
دیروز اما کاظمی از عرضه گوشت گرم گوسفندی با هدف تنظیم بازار شب 
عید در این استان خبرداد. کاظمی در گفت وگو با خبرنگار »مهر« با اشاره 
به اینکه در حال حاضر برای پرورش دام ســبک در استان محدودیت 
وجود دارد، اظهار داشت: این در حالی اســت که استان اصفهان تولید 

کننده و صادر کننده دام ســنگین در کشور اســت و گوشت گوساله به 
اندازه کافی وجود دارد.وی با بیان اینکه اصفهان به دلیل محدودیت در 
تولید دام سبک، وارد کننده گوشت گوســفندی از سایر استان هاست، 
افزود: اکنون شرایط تأمین دام سبک در سراسر کشور بحرانی بوده و با 
محدودیت گوشت مواجه هســتیم زیرا استان های دیگر اجازه واردات 
گوشــت را به اصفهان نمی دهند و این امر سبب شــده کمی تعداد دام 
موجود قابل عرضه در کشتارگاه های دام استان محدود شود و قیمت 

گوشت افزایش یابد.

یک هزار ُتن گوشت منجمد گوسفندی در اصفهان توزیع شد
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه برای کنترل شــرایط، توزیع گوشــت 
منجمد گوســفندی به عنوان گوشــت تنظیــم بازاری در حــال انجام 
است، خاطرنشــان کرد: گوشــت منجمد تنظیم بازاری در تعاونی ها، 
فروشگاه های زنجیره ای و بین کاسبان امین استان از ۱5 دی ماه تاکنون 
در حال توزیع اســت و در این مدت بالغ بر یک هراز ُتن گوشت منجمد 
توزیع شده اســت. کاظمی ادامه داد: برای تأمین دام سبک با اتحادیه 
تعاونی ها، دامداران، عشایر و مرتع داران استان جلساتی برگزار و تاکید 

شده که دام مورد نیاز اصفهان برای کشتار را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه دولت پیگیر واردات گوشــت گرم اســت، اضافه کرد: 
وزارتخانه جهاد کشاورزی در یک ماه اخیر موضوع واردات گوشت گرم را 

در دستور کار قرار داده و با کشورهای مختلف رایزنی شده است.

توزیع گوشت گرم وارداتی برای تنظیم بازار گوشت گوسفندی
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه توزیع گوشــت گرم گوسفندی تنظیم 
بازاری در تهران آغاز شــده است، ابراز داشــت: منتظر هستیم سهمیه 
استان اصفهان را اعالم کنند تا عرضه گوشــت گرم سبب تعدیل بازار و 
کاهش قیمت ها شــود.کاظمی خاطرنشــان کرد: سیاست وزارتخانه 
برای کنترل بازار شــب عید، توزیع گوشت منجمد و نیز گوشت وارداتی 
و گرم با قیمت تنظیم بازاری در تعاونی ها، فروشــگاه های زنجیره ای و 
بین کاسبان امین اســت.وی با بیان اینکه گوشت منجمد گوسفندی 
هم اینک با قیمت ۱۳۰ هزار تا ۱۶۰ هزار تومان بر اساس کیفیت گوشت 
در تعاونی ها و فروشــگاه های زنحیره ای استان عرضه می شود، گفت: 
قیمت یک کیلوگرم گوشت دام ســبک زنده در کشتارگاه های اصفهان 
در حال حاضر بین ۱5۰ هزار تا ۱۶۰ هزار تومان اســت که متناسب با آن 
گوشت شقه گوســفندی هر کیلوگرم بین ۳2۰ هزار تا ۳5۰ هزار تومان 
در مغازه ها و بازار اصفهان به فروش می رسد که متأسفانه قیمت باالیی 
است اما اگر واردات گوشت مدیریت شــود می تواند بر کاهش قیمت 

تأثیر بگذارد.

علل گران شدن گوشت گوسفند در بازار
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان در خصوص علت افزایش قیمت گوشــت دام سبک 
افزود: باید توجه داشت که سال زراعی گذشــته ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ به دلیل 
خشکســالی تولید علوفــه در مراتع کاهــش و از ســوی دیگر قیمت 
نهاده های دامی افزایش یافت که سبب مشــکالتی برای دامداران در 
تولید گوشــت و بره زایی شــد و مجبور بودند دام را برای تأمین نهاده 
کم کنند.کاظمی با اشــاره به اینکه صادرات و قاچاق دام سبب شده که 
تعداد دام سبک کم و قیمت گوشــت آن گران شود، اضافه کرد: امسال 
خوشبختانه با بارندگی که در خوزســتان و مناطق قشالقی کشور شده 
مراتع وضعیت بهتری دارند و تولید گوشــت در اســتان های قشالقی 
بهبود خواهد داشت و دامداران از ابتدای خرداد ماه از مناطق قشالق به 

ییالق کوچ می کنند

در پی بارش های اخیر ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب 
روان آب در ســازه های آبخیزداری اســتان اصفهان 
ذخیره شد.حســین یــاری سرپرســت معاونت 
آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان، میزان آبی را که در ســازه های آبخیزداری 
استان در پی بارش های هفته گذشته ذخیره شده سه 
میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب اعالم و اظهار کرد: ۴۰۰ 
هزار مترمکعب روان آب در سد های بتونی ۱ و 2 بازیاب 

شهرستان خور و بیابانک و صد هزار مترمکعب آب در 
بند کنترل سیالب جندق جمع آوری شد.او ادامه داد: 
بند های خاکی روستای حاج الوان و بند های کنترل 
سیالب حوضه چم آســمان و حاج الوان شهرستان 
لنجان با ۳5۰ هــزار مترمکعب آبگیری و بند پخش 
سیالب موغار اردســتان نیز با 25۰ هزار مترمکعب 
آبگیری شده است.سرپرست معاونت آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در بند خاکی روستای المرغ ُکهروییه 
۴۰۰ هزار مترمکعب روان آب مهار شــده، افزود: بند 

خاکی تنــگ چاییده هم۴۰۰ هــزار مترمکعب و بند 
تغذیه مصنوعی باغ ســرخ ۷۰۰ هزار مترمکعب آب 
ذخیره کرده اند.یاری به سیالبی شدن رودخانه شور 
دهاقان و هدایت آن به ســمت رودخانه زاینده رود 
هم اشــاره کرد و گفت: بند تغذیه مصنوعی مبارکه و 
سازه های کنترل سیالب شــور در مجموع 5۰۰ هزار 
مترمکعب سیالب مهار کردند و اکنون نیز این سیالب 
به مرور در حال جریان به سمت رودخانه زاینده رود 
اســت.او تصریح کرد: در پی بارش های اخیر هیچ 

آسیبی به سازه های آبخیزداری وارد نشده است.

سرپرست معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبرداد

آبگیری سه میلیون و 100 هزار مترمکعبی سازه های 
آبخیزداری اصفهان

خبر روز

واکاوی علت توقف صادرات فرش دستباف ایران به ا روپا از زبان رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان؛

مشکل یکی، دوتا نیست!
رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهــان گفت: تحریم هــای داخلی و خارجی 
مشکالتی اســت که پیش روی تولیدکنندگان فرش دستباف قرار داشــته و صادرات این کاال را 

متوقف کرده است.
ساعد عصاچی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان در ارتباط با وضعیت فرش دستباف در 
استان اصفهان اظهار داشــت: فرش دستباف در کل ایران با دو مشــکل عمده روبه رو ست؛ یکی 
تحریم هایی اســت که آمریکا ایجاد کرده و اجازه وارد شــدن فرش ما را به کشــورهای اروپایی، 

آمریکایی و عربی نمی دهد.
وی با بیان اینکه مشکل دوم داخلی است، عنوان کرد: این مشــکل هم تعرفه گمرکی مواد اولیه 
مورد نیاز ماست که سبب گران شــدن آنها برای تولیدکننده می شــود و هم پیمان ارزی که برای 

صادرات فرش دستباف مشخص شده و اجازه صادر شدن فرش را نمی دهد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان افزود: فرش دستباف را نمی توان به کشوری 
صادر کرد و بالفاصله پول آن را دریافت کرد و این فرآیند زمان بر اســت و احتمال عدم فروش آن 
فرش تا چند سال وجود دارد.وی ادامه داد: این موضوع مستلزم آن است که فرش فروش نیافته 
دوباره به کشور برگردد اما متاســفانه ورود فرش به ایران هم ممنوع اســت .عصاچی با اشاره به 
راهکار برون رفت از این مشــکالت تصریح کرد: راه هایی برای دور زدن تحریم خارجی وجود دارد 
اما امکان دور زدن تحریم داخلی وجود ندارد و این مشــکالت صادرات فرش دستباف را متوقف 
کرده است.وی در ارتباط با توقف صادرات فرش دســتباف عنوان کرد: ۸۰ درصد تولیدات فرش 
دستباف باید صادر شود اما اکنون صادرات متوقف شده است؛ 2۰ درصد تولید هم که باید در داخل 
به فروش برسد متاســفانه با قدرت خرید کم مردم مواجه اســت.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
فرش دستباف اصفهان اضافه کرد: این درحالی است که تولیدکنندگان نیز مجبورند مواد اولیه مورد 
نیاز خود را با قیمت گران تهیه کنند و به این دلیل قیمت تمام شــده فرش دستباف گران می شود 
و خرید آن برای خریداران دشوار می شود.وی با اشاره به چالش های پیش روی بافندگان فرش 
دستباف بیان کرد: اولین مشکل بافندگان فرش دستباف، بیمه تامین اجتماعی است که از سال 
۹۷ تاکنون قطع شــده و تمدید نشده است؛ از ســال ۱۳۹۳ نیز هیچگونه ثبت نام در بیمه تامین 
اجتماعی نداشتیم.عصاچی افزود: 5۰ هزار نفر از بافندگان ما در گذشــته بیمه تامین اجتماعی 
داشتند اما این تعداد اکنون به ۱۶ هزار رسیده و سایر افراد از تامین اجتماعی خارج شده اند.وی 
در ارتباط با علل قطع بیمه تامین اجتماعی بافندگان فرش دستباف گفت: علت آن عدم اختصاص 

بودجه از طرف دولت برای این موضوع است و تامین اجتماعی نیز قادر به انجام این کار نیست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان تصریح کرد: پیگیری های زیادی در این 
راستا انجام شده اما هنوز ســهمیه ای برای بافندگان مشخص نشــده و در مصوبه جدید امسال 

مجلس شورای اسالمی هم چیزی در خصوص بیمه بافندگان فرش دستباف دیده نمی شود.
وی با اشاره به تعداد بافندگان فرش دستباف در اصفهان بیان کرد: نزدیک به 2۷۰ هزار بافنده در 
اصفهان شناسایی شــده و برای آنها کارت شناسایی بافندگی صادر شــده است اما اعتقاد داریم 
که بیش از این تعداد بافنده در اصفهان وجود دارد.عصاچی افزود: شــاید نزدیک به یک میلیون 
نفر از فرش دستباف درآمدزایی و امرار معاش می کنند اما متاسفانه اکنون ادامه بافندگی فرش 

برایشان توجیهی ندارد و تعداد بافندگان درحال کاهش است.
وی با اشاره به مشکالت تولید فرش دستباف تاکید کرد: آینده بسیار خطرناکی پیش روی تولید 

فرش دستباف قرار دارد و این کار دیگر برای بافندگان و تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان خاطرنشــان کرد: موضوع مهم این است 
که بافندگان باید مورد حمایت قرار گیرند چراکه این قشــر هنرمندترین و زحمت کش ترین افراد 

جامعه هستند.

اخبار

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد؛سوژه

تصویب اعطای تسهیالت به ۶۶7 واحد تولیدی و صنعتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اعطای تسهیالت به ۶۶۷ واحد تولیدی و صنعتی برای رونق تولید در استان اصفهان تصویب شده که ۱۳۸ واحد 
تسهیالت را به ارزش ۱5 هزار میلیارد ریال دریافت کرده اند.امیرحسین کمیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمان طوالنی برای کسب برخی از مجوزها و فرآیند اداری 
به تولید و فعالیت صنعتگران خسارت می زند که در استان اصفهان بخشی از این اقدامات تسهیل شده تا در کمترین فرصت این مهم انجام شود. تسهیل فرآیندهای 
اداری صدور مجوزها رونق تولید را به همراه دارد که در استان اصفهان این امر تا حدی بهبود یافته است.وی افزود: رونق تولید یکی از مهم ترین مقوله های مدیریت استان 
بوده که رشد اقتصادی و اشتغال زایی را به همراه دارد و رفع این موانع باید جدی گرفته شود.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه باید به جامعه 
فعال اقتصادی و صنعتگران اعتماد کنیم، تصریح کرد: تالش های این بخش می تواند به خودکفایی و کاهش وابستگی ها کمک کند.وی ادامه داد:  صنعتگران با ایجاد 
فرصت های شغلی بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند و عالوه بر این در رفع نیازهای دیگر بخش ها و اقدامات خیرخواهانه نقش اساسی ایفا کرده اند.

کمیلی با اشاره به تولید ماسک در کشور، گفت: در آن دوران کرونا نیروهای جوان و توانمند وارد عرصه تولید شدند و همین اعتماد به آنان باعث برون رفت از دوران 
سخت شد.وی با بیان اینکه مشکل نقدینگی برای صنعتگران مطرح است، اذعان کرد: اعطای تسهیالت به ۶۶۷ واحد تولیدی و صنعتی برای رونق تولید در استان 

اصفهان تصویب شده که ۱۳۸ واحد تسهیالت را به ارزش ۱5 هزار میلیارد ریال دریافت کرده اند.

چالش راهداران 
با برف سنگین 

کوهرنگ
راهــداران در مســیرهای 
کوهرنــگ،  مواصالتــی 
بدون وقفــه در تالش برای 
بازگشــایی جاده های این 
شهرســتان پــس از بارش 
برف 2متر و۳۰ سانتیمتری 

روزهای گذشته، هستند.

وز عکس ر

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف ارز ترجیحی، 
صرفه جویی 4.5 میلیارد 

دالری به  همراه داشت
محمدرضــا پورابراهیمــی گفت: حــذف ارز 
ترجیحی توسط دولت سیزدهم، صرفه جویی 
۴.5 میلیارد دالری در واردات کاالهای اساسی 

در سال جاری به همراه داشت.
محمدرضــا پورابراهیمی رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلــس در چهارمیــن همایش 
ساالنه انجمن مالی ایران در دانشگاه اصفهان 
گفت: این میزان پول پیش از این بر سر ُسفره  
کشــورهای دیگر و همســایه بود اما اکنون 
توســط خودمــان در حال مدیریت اســت.

وی با بیان اینکه اصل تعیین تکلیف نرخ ارز 
ترجیحی در کشور، برغم تایید مجلس در اجرا 
با اِشکاالتی مواجه بود، اظهار داشت: اقدامات 
پشتیبانی و زیرســاخت های الزم برای این 
موضوع به موقع انجام و ایجاد نشده، هرچند 
اخیرا دولت اعالم کرده که در حال آماده سازی 

زیرساخت های مورد نیاز در این عرصه است.
وی به موضوع نرخ ارز ترجیحی در ســال ۹۷ 
در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در آن برهه 
زمانی، میلیاردها دالر بدلیل سیاســت های 
نادرست از بین رفت، حدود چهار و نیم میلیارد 
دالر از تعهدات تامین نشــد و هزاران پرونده 

قضایی نیز در این زمینه تشکیل شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه برخی سیاست های 
دولت قبل، بخش تولید را دچار مشکل کرد، 
گفت: ما حق تکرار اشتباهات گذشته و تصمیم 
های غیرکارشناسی را نداریم و انتظار داریم که 
با نگاه تخصصی و مبنای علمی در این زمینه 

حرکت شود.
وی با اشــاره به اینکه سیاست های ارزی در 
قانون مشخص شده است، افزود: بر اساس 
ماده 2۰ قانون احکام دائمی، سیاســت های 
ارزی بر سیاســت نرخ ارز شناور ُمبتنی شده 
اســت و هرگاه از طرف هر یک از مسووالن به 
جای سیاست نرخ شــناور، عدد ثابت اعالم 
شود یا از سیاســت ثبات نام ببرند، مغایرت 

صریح با قانون است. 
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مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان خبر داد:

 نم زدگی بخش هایی از بازار اصفهان پس از بارش های
 چند روز اخیر

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان گفت: بازار اصفهان ازجمله بازار لباف ها و فرش فروش ها 
در بارندگی چند روز اخیر ریزشی نداشت و مشکل، بیشتر نفوذ رطوبت و نم زدگی بوده است.به گزارش 
ایمنا، حمید محمدنژاد اظهار کرد: فقط در بارش برف هفته های گذشته، سقف بازار چیت سازها به دلیل 
نفوذ رطوبت، کمی ریزش داشت که در حال مرمت است.وی با اشاره به نفوذ رطوبت به سقف بازار لباف ها 
در حاشیه میدان امام )نقش جهان( افزود: به دلیل بارندگی زیاد در روزهای اخیر، آب از پای ناودان ها به 
سقف بازار لباف ها نفوذ کرد.مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان یادآور شد: به جز یک آجر که از 
تویزه ها جدا شده، داغ ناشی از رطوبت بر دیوارها افتاده است و به همین دلیل گروه امانی میراث فرهنگی 
اصفهان پیگیر مرمت این قسمت ها بود تا بیشتر از این باعث خسارت و خرابی و ریزش طاق بازار نشود.

وی تصریح کرد: اگر در همان ساعت های اولیه بارش ها، بازاریان ما را از شرایط نامساعد سقف ها مطلع 
کرده بودند، با ورود گروه امانی مرمت اضطراری انجام می شــد، اما آنقدر کار عقــب افتاده بود تا اینکه 
رطوبت و آب از طاق های بازار چکــه می کرد.محمدنژاد با تاکید بر نیاز حفاظــت بازار تاریخی اصفهان با 
همکاری چندجانبه بازاریان و نهادهای متولی گفت: پیش از بارندگی اخیر، تعدادی از بازاریان ما را در 
جریان شرایطی که ســقف بعضی قسمت های بازار در بارندگی های گذشــته داشت، قرار دادند و یگان 
حفاظت ما هم بازدید داشت که با هماهنگی شهرداری، قسمت هایی از سقف بازار را پالستیک کشیدند 
تا در شرایط فعلی به جهت بارندگی ها به بازار آسیب وارد نشــود؛ ولی از شرایط قسمت های دیگر بازار 
مطلع نبودیم و بازاریان هم ما را در جریان قرار ندادند.وی گفت: برخی معتقدند میراث فرهنگی مقصر 
این ماجراست، اما این نهاد به تنهایی نمی تواند پشت بام های بازاری که تنها یک راسته آن هشت کیلومتر 
اســت را پایش و محافظت کند. تا جایی که از عهده میراث فرهنگی بربیاید، گروه امانی بخش هایی از 
پشت بام ها را که مقدور باشد، بازدید و مرمت می کند؛ اما با توجه به میزان نیروی میراث فرهنگی، بررسی 
تمام طول بازار مقدور نیســت.محمدنژاد تاکید کرد: بازاریان باید کمک کنند. چراکه هم صاحب ملک یا 

متصرف پالک تجاری هستند و هم اینکه ملک آن ها بخشی از بازار و هویت فرهنگی و تاریخی اصفهان 
است و باید دلسوزانه تر با این ماجرا برخورد کنند.

اختالف در »تپه کالر« مازندران باال گرفت

پاسکاری در زمین تاریخ!

مســئول بافت های تاریخــی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان مازندران درباره چرایی بالتکلیفی حریم »تپه 
کالر« توضیحاتی داد و دلیل معطلی ها را کوتاهی باستان شــناس این 
محوطه دانست.محوطه تاریخی »تپه کالر«، از جمله آثار باستانی استان 
مازندران اســت که قدمت آن را تا دو هزار ســال پیش از میالد، تخمین 
زده اند. این تپه باســتانی که آثار شــهری قدیمی در آن یافت شده و به 
باور برخی باستان شناســان در دوره هایی مرکز حکمرانی،   اجتماع های 
کوچک محلی بوده است، پیش از انقالب اســالمی و در سال ۱۳۴۴ به 
شماره ۴۸۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، اما در طول این سال ها این 
محوطه تاریخی حریم مشخصی نداشته و محدوده وسیعی از زمین های 
اطراف آن متعلق به مالک هایی است که قصد دارند ساخت وسازهایی در 
زمین هایشان انجام دهند. از سال ۱۳۸۵ گمانه زنی هایی در این محوطه 
باستانی به منظور تعیین حریم انجام شده، اما این محدوده هنوز ابالغ و 
تصویب نشده است و آنچه در این تپه مشخص است، تنها عرصه آن است.

این در حالی اســت که مالک های زمین های »تپــه کالر« از بالتکلیفی 
و مخالفت میراث فرهنگی به تنــگ آمده اند و اختــالف بین مالک ها 
و میراث فرهنگی به مراجع  قضایی کشــیده شــده اســت. قــرار بود 
میراث فرهنگی اســتان مازندران ســال گذشــته حریم این محوطه را 

مشخص کند و تکلیف مالک ها با زمین معوض مشخص شود، اما خاطره 
آروندـ  مسئول بافت های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان مازندرانـ  با بیان این که حریم تپه کالر سال 
گذشته به دلیل کوتاهی های باستان شناس مسئول ابالغ نشد، به ایسنا 
گفت: قراردادی برای گمانه زنی و تعیین حریم این تپه با باستان شناسی 
داشتیم که قرار بود این گمانه زنی تا سال گذشته نهایی شود و در شورای 
حریم وزارتخانه ابالغ شود، اما این گمانه زنی و پرونده ایرادهایی داشت 
و ما به باستان شناس آن ایرادها را انتقال دادیم، ولی قبول نکرد و گفت از 
جلسه شورای حریم تایید پرونده را می گیرد. طبق تجربه می دانستیم که 
حساسیت شورای حریم وزارتخانه بسیار باالست و نقشه ها و مستندات 
باید کاماًل دقیق و اصولی باشد، بنابراین پرونده حریم »تپه کالر« تایید 
نشد و تا امروز، ثبت حریم این محوطه طول کشیده و به دلیل عدم تعهد 

باستان شناس پروژه، هنوز با مالکان مشکل داریم.
او اضافه کرد: طبق نظر شورای حریم، گمانه زنی های این منطقه اصولی 
انجام نشــده بود. این باستان شناس ســال ۱۳۸۵ هم این محوطه را 
گمانه زنی کرده بود و مشــخص شــد یکی دو گمانه ای که سال گذشته 
انجام داده، همان گمانه های سال ۱۳۸۵ بوده است. حتی مشهود است 

که برخی نقاط که در عرصه بوده را در محدوده حریم در نظر گرفته است.

آروند افزود: در نهایت، حدود دو هفته پیش نمایندگانی از پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی به مازندران آمدند و از »تپه کالر« بازدید کردند. قرار شد که 
اداره میراث فرهنگی مازندران مسئول تعیین حریم این تپه شود. در حال 
حاضر در جست وجوی مستندات قدیمی از سال ۱۳۳۵ هستیم و با توجه 
به گمانه هایی که زده شده است، باید دید می توانیم تعیین حریم را انجام 
دهیم یا خیر. در این بازدید همچنین متوجه شــدیم که محدوده عرصه 
خیلی فراتر از آنچه تا کنون متصور بودیم، است.مسئول بافت های تاریخی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران درباره 
وضعیت زمین های اطراف این محوطه باستانی گفت: محدوده وسیعی 
در اطراف »تپه کالر« وجود دارد که کاربری باغ و کشاورزی داشته و امروز 
مالکان این زمین ها به هر طریقی که توانســته اند تغییر کاربری آن ها را 
گرفته اند که حتی نمی دانیم چه مرجعــی تغییر کاربری به این زمین ها 
داده اســت. حاال مالکان مدعی اند و می گویند چــرا میراث فرهنگی با 
ساخت وساز مخالف است. بر این اساس از میراث فرهنگی هم شکایت 
کردند. ما تالش کردیم همان پارسال حریم تپه کالر مشخص شود، اما 
به نتیجه نرسید و اگر گمانه زنی ها درست انجام شده بود، حریم آن ابالغ 
می شد و ما در مراجع قضایی حرفی برای گفتن داشتیم، اما رأی دادگاه 

در حال حاضر به نفع مالک ها صادر شده است.

 نمایشگاه »طراحی نشانه و هویت بصری« در نگارخانه صفوی اصفهان
 برپاشده است؛

نمایشگاهی برای برند و برندسازی
نگارخانه صفوی با تأکید بر مفهوم برند و هویت برندسازی در نمایشگاه »طراحی نشانه و هویت 

بصری« به ارائه آثاری از دانشجویان گرافیک دانشگاه هنر اصفهان پرداخته است.
ونوس نجفی، کیوریتور این نمایشگاه به ایسنا گفت: مجموعه ای از ویژگی  ها و خصوصیات کنار هم، 
هویت برند را می  سازند و این هویت برند است که برند را از دیگران و سایر رقبا متمایز و برای مردم 
قابل شناســایی و درک می  کند. برند بدون هویت معنایی ندارد. طراحی لوگو آرت و برندسازی، 
نوعی نمایش ذهنی یک شیء یا حتی یک موضوع در ذهن یک مشتری است که این نمایش به 
شکل یک شبکه ارتباطی حفظ می شود؛ ازاین رو برندسازی را می توان فرایندی منظم دانست که 

برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری کاربران استفاده می شود.
او ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری نمایشــگاه »طراحی نشانه و هویت بصری« ایجاد ذهنیت و 
چشم انداز در مشتریان نسبت به تجارت خود است تا جایی که رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه 
به شما بدانند، گفت: وقتی از منظر کالن به بحث فرهنگ نگاه می کنیم، برند و برندسازی فراتر از 
معادالت ساده و اولیه کسب وکار است. برندسازی کمک می  کند که برخی صفات و ویژگی ها در 
سطح کالن به یک فرهنگ نسبت داده شــوند. برند همچون روح، نامرئی است و به وسیله نام و 

نشان تجاری و هر خصوصیت دیگر به کالبد آن خدمت دمیده و با آن عجین می شود.
نجفی تصریح کرد: نمایشگاه »طراحی نشانه و هویت بصری« خروجی آثار ژوژمان دانشجویان 
رشته گرافیک دانشگاه هنر اصفهان است که با آموزش و نظارت مدرس و مدیر گروه هاویر انجام 
شد. شروع ترم تصمیم گرفته شد که موضوعاتی کاربردی به دانشجویان پیشنهاد شود، بر همین 
اســاس ۴ موضوِع »چرخاب اردکان«، »خانه نخل اردکان«، »کشار سفلی« و »حمام پنجشنبه 
دین« به آن ها ارائه شــد و دانشــجویان برای هریک از این موضوعات، طراحی نشانه به همراه 
مجموعه اوراق اداری (مانند ویزیت، ســربرگ A۵،A۴  پاکت نامه، برگه یادداشت، برگه فاکتور، 

لیبل CD، کارت پرسنلی و ...( طراحی  کردند که خروجی کار آن ها را در غالب شیت ارائه شد.
مدرس و مدیر گروه هاویر افزود: بعد از داوری ۲۴ اثر، تعداد ۱۰ اثر انتخاب و راهی نمایشگاه شد 
که هرکدام به صورت گسترده و مجموعه اوراق اداری چاپ شده و به نمایش درآمده است. این آثار 
توسط کیمیا پاکباز، نگار پاینده، فاطمه جعفری، ستاره خسروانی، امیرحسین دهدار، امیرمحمد 
ربیعی، علی سلحشــور، لیال صالحی، ماه منیر کدخدائی الیادرانی، فریده نصیری فرد خلق شده 

که همگی از دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه هنر اصفهان هستند.
به گزارش ایسنا، عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه »طراحی نشانه و هویت بصری« می توانند 
تا سوم اسفندماه از ســاعت ۱۶تا ۲۰ به نگارخانه صفوی، واقع در اصفهان، خیابان خاقانی، جنب 

کوچه شماره ۳۱ مراجعه کنند.

اخبار

از سال ۱۳۸۵ گمانه زنی هایی در این محوطه باستانی 
به منظور تعیین حریم انجام شده، اما این محدوده 
هنوز ابالغ و تصویب نشده است و آنچه در این تپه 

مشخص است، تنها عرصه آن است

مفاد آراء
12/14 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 - برابــر رای شــماره 3809 مــورخ 1401/10/29 هيــات اول موضــوع قانــون

 تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
 واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی 
مالکيــت محمد علــی رياحی  بــه شناســنامه شــماره 35 کدملــی 5129755928  
 صادره دهاقان  فرزند غالمحســين در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 89/92  متر مربع پالک شماره 209  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم 

پريچهر البهشتی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
1401 هيــات اول موضــوع /10 بــر رای شــماره 3700 مــورخ 19/  - برا

 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
 مالکيت  خانم زهرا شــاه مرادی قهه به شناســنامه شــماره 27 کدملی 5129822099  
صادره دهاقان  فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 89/92  
متر مربع پالک شــماره 209  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم پريچهر البهشتی 

)مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 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: 1401/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02

م الف: 1451529  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/15 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000661 مورخ 1401/10/05 آقای مجيد طغيانی 
ريزی فرزند علی  نسبت به ششدانگ يکباب مغازه  به مساحت 24/10 متر مربع مفروز از 
پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده 

از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02

م الف: 1450807 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

12/16 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000743 مورخ 1401/10/18 آقای حسين کريمی 
گله فرزند رحيم  نسبت به شش دانگ يکباب خانه  به مساحت 139/28 متر مربع مفروز از 
پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده 

از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02

م الف: 1451707 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

تحدید حدود اختصاصی
12/17 شــماره نامــه : 140185602024013123-1401/11/30 چــون تحديد 
حدود ششــدانگ يک باب خانه دو طبقه پالک 4348/3012  واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام آقای علی اکبر مرادی سمســانی فرزند محمد 
در جريان ثبت اســت و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به عمل نيامــده اينک بنا 
به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1401/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لــذا به موجب اين آگهی بــه کليه مجاوريــن اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعيين تکليف پرونده 
های معترضــی ثبت معترضين ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين 
اداره با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ 
 و به اين اداره تســليم نماييد. تاريــخ انتشــار: 1401/12/02 م الف: 1459347 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/18  شــماره نامه: 140185602033004316- 1401/11/18 نظر به اينکه سند 
مالکيت مجاری چهار سهم مشــاع از 672 سهم  ششــدانگ قنات معروف بهاء الدين 
بشــماره 85- اصلی  )رديف 102( ذيل ثبت 36 صفحه 55 دفتــر 17 مجاری بنام ماه 
سلطان رفيعی سرشکی صادر و تسليم گرديده است سپس بموجب اسناد قطعی شماره 
13679 مورخ 1329/09/28 و 17071 مورخ 1332/08/28 دفتر 7 نطنز تمامی 3 سهم 
از 672 ســهم مورد ثبت فوق به غير منتقل نموده است ســپس بموجب گواهی حصر 
وراثت شماره 293 مورخ 1371/10/12 صادره از سوی دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل 
نطنز ماه ســلطان فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از: 1- غفار حاجی عسگری )همسر( 
2- داود 3- غالمعلی شهرت هر دو حاجی عســگری فرزندان و الغير سپس بموجب 
دادنامه حصر وراثت 1591 مورخ 1379/10/26 دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی نطنز 
غفار حاجی عسگری فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از: 1- داود 2- غالمعلی شهرت 
هر دو حاجی عسگری فرزندان و الغير در ادامه بموجب دادنامه حصر وراثت 255 مورخ 
1383/11/29 رئيس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز داود حاجی عسگری فوت و 
ورثه حين الفوتش غالمعلی  حاجی عسگری برادر و الغير بموجب دادنامه حصر وراثت 
999973797200477 مروخ 1399/09/11 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز 
غالمعلی حاجی عسگری فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از : 1- پروين باقری سرشکی 
)همسر( 2- آتنا 3- امين شهرت هر دو حاجی عسگری فرزندان و الغير سپس ورثه مع 
الواسطه ماه سلطان نام برده با ارائه درخواستی بوارده شماره 140021702033007903 

مورخ 1401/11/10 منضم به دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
يکتــا 140102155884001073 و رمــز تصديق  175857 شــماره 70111 مورخ 
1401/11/03 که به تاييد دفترخانه اســناد رسمی 7 نطنز رســيده است مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گرديده است و درخواست 
ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامــه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1459090 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

 12/19 شــماره نامــه: 140185602253001520- 1401/11/16  نظــر به اينکه 
ســند مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1969 فرعی از 354  اصلــی واقع در 
بخش 9 اصفهــان  ذيل ثبت 6039 در صفحــه 13 دفتر امالک جلــد 35 باغبهادران 
به نــام آقای مجتبی عطائــی کچوئی تحت شــماره چاپی 184858 ثبــت و  صادر و 
تســليم گرديده و بموجب ســند رهنی شــماره 55995 تاريخ 1388/09/02 به مبلغ 
1/472/250/000 ريال توسط دفترخانه 37 زرين شــهر به نفع بانک کشاورزی شعبه 
زرين شهر در رهن قرار گرفته است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 140121702253000319 مورخ 1401/02/07 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شــهود آن ذيل شــماره 21676 مورخ 1401/02/01 و شناسه يکتا 
14012150168000087 به گواهی دفترخانه 251 چرمهين اســتان اصفهان رسيده 
است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا  ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيده اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس  و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 1454925 

اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران



سه شنبه 2  اسفند  1401 /  30 رجب  1444  /  21  فوریه   2023 / شماره 3753 
رئیس کل دادگستری اصفهان: 

انگيزه خدمت صادقانه به هم نوع از گران بها ترين گوهر های 
انسانی است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: كســانی كه با گذراندن آزمون استخدامی قوه قضاييه و 
پذیرفته شدن در مرحله مصاحبه و گزينش به عنوان كارمند در دستگاه قضايی استان مشغول به كار 
می شوند بايد تمام انگيزه، توانايی و تالش خود را در جهت خدمت رسانی به مردم به كار گيرند؛ خدمت 
صادقانه به هم نوع از گران بهاترين گوهر های انسانی به شــمار می آید.آيين افتتاحيه دوره آموزش 
پيش از خدمت كاركنان اداری تازه راه یافته به دادگســتری اصفهان با حضور معاون منابع انسانی و 
امور فرهنگی دادگستری و جمعی از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي قوه قضاييه در استان برگزار 
شد.حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفری ضمن تبريك عيد فرخنده مبعث پيامبر عظیم الشأن 
اســالم و خوش  آمد گويي به كارمندان تازه راه یافته به دستگاه قضايی استان بيان کرد: كسانی كه با 
گذراندن آزمون استخدامی قوه قضاييه و پذیرفته شدن در مرحله مصاحبه و گزينش به عنوان كارمند 
در دستگاه قضايی استان مشغول به كار می شوند بايد تمام انگيزه، توانايی و تالش خود را در جهت 
خدمت رسانی به مردم شريف استان به كار گيرند چرا كه خدمت صادقانه به هم نوع از گران بهاترين 
گوهر های انسانی به شمار می آید.وی افزود: به فرموده ائمه اطهار )ع( رفع نيازها و احتياجات مردم 
از بهترين نعمت های پروردگار اســت و خداوند منان اين فرصت را در اختيــار بندگان خود قرار داده 
تا با خدمت صادقانه و بی منت، افراد در مسير رســيدن به قله های انسانيت، گام بردارند.رئیس کل 
دادگستری استان اصفهان در ادامه از كارمندان ورودی جدید به دادگستری استان خواست به شكرانه 
عنايتی كه خداوند متعال به ايشان ارزانی داشته و به عنوان خادم نظام در دستگاه قضايی استان شروع 
به كار خواهند كرد همواره تكريم ارباب رجوع را جزو اصول كاری خود قرار دهند تا در دوران خدمت و 
پس از آن نزد خود و خدای خود سربلند باشند.حجت االسالم والمسلمین جعفری در پايان بر لزوم 
داشتن تفكر انقالبي برای انجام كار جهادی تأکید كرد و برای نيروهای جديد  دادگستری استان آرزوی 
ســالمتی و موفقيت کرد.با پیگیری و تالش رئیس کل دادگستری استان در جهت افزایش سهمیه 
اختصاص یافته به استان، در مجموع تعداد ۷۷۴ نفر نیرو برای کار در بخش اداری دادگستری استان 
اختصاص یافته که این تعداد با طی کردن مراحل استخدام در سطح حوزه های قضایی استان مشغول 

به کار خواهند شد و با این اقدام بخش زیادی از کمبود نیروی انسانی جبران می شود.
 

سخنگوی آتش نشانی اصفهان مطرح کرد:

امدادرسانی به 337 مورد حریق و حادثه در هفته گذشته
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: از بیست و دوم تا بیستون هم 
بهمن ماه، تعداد ۳۷۳ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی توسط سازمان آتش نشانی در ایستگاه های 
بیست وهفت گانه امدادرسانی شده است.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: در هفته گذشته از بیست ودوم تا بیست ونهم بهمن تعداد ۳۷۳ مورد حریق، حادثه و خدمات 
ایمنی توسط سازمان آتش نشانی در ایستگاه های بیست وهفت گانه امدادرسانی شده که از این تعداد 
۷۹ مورد حریق، ۲۰۶ مورد حادثه و ۸۸ مورد خدمات ایمنی بوده است.وی افزود: علت افزایش حوادث 
در هفته گذشته، آب گرفتگی معابر، اماکن و آبراهه ها به واسطه بارش های اخیر بود است، ازاین رو در 
مواقع بارندگی باید نکاتی را مدنظر قرارداد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در مواقعی که بارندگی داریم، کاهش دید هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و موارد 
مربوط به راهنمایی ورانندگی باید رعایت شود، از آن جایی که در زمان بارندگی جاده ها لغزنده است، 
باید از حرکت های مارپیچ و غیر ایمن خودداری شود.وی اضافه کرد: در زمان بارندگی ترددها با کندی 
انجام می شود، ازاین رو شهروندان زودتر از منازل خارج شوند تا باعجله رانندگی نکنند، همچنین از 
ترددهای غیرضروری خودداری کنند و از تردد در فضاهای مرتفع و فضاهایی که مستعد برخورد صاعقه 

است، خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان از االن خبر داده که اسفند و فروردین بارندگی های 
مطلوبی در اصفهان خواهیم داشت

لطفًا بعدًا غافلگیر نشوید!

مدیرکل هواشناســی اســتان با اشــاره به اینکه طی یک مــاه پیش رو 
بارش هــای خوبی در انتظــار اصفهان اســت، گفت: فروردیــن ۱۴۰۲ نیز 
بارش های مطلوبی در سطح استان خواهیم داشت.حمیدرضا خورشیدی 
شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران میانگین وزنی بارش ها در سطح استان 
اصفهان را از ابتدای ســال زراعی )مهرماه( تا ســی ام بهمن ۱۱۴ میلیمتر 
اعالم کرد و اظهار داشــت: میانگین بارش های تاکنون اســتان نسبت به 
بلندمدت مشابه ۵۴ درصد و نسبت به سال گذشته تا این تاریخ ۷۰ درصد 
افزایش یافته اســت.وی با بیــان اینکه این افزایــش بارش ها در مناطق 
جنوب و مرکز استان بیشتر محسوس بوده به طوری که تا حدود ۱۰۰ درصد 
رشد داشته است، افزود: در مناطق غربی استان نیز در سال زراعی کنونی 
شاهد افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارش ها هستیم؛ اما در مناطق شرقی 
و شــمالی، بارش ها تغییر محسوســی ندارد.مدیرکل هواشناسی استان 
اصفهان، وضعیت بارشی یک ماه آینده استان را مطلوب پیش بینی کرد و 
گفت: به ویژه از نیمه دوم اسفند به بعد بارش های خوبی را در سطح استان 
خواهیم داشت از هفته دوم اسفند مجدد بارش ها شروع می شود و شدت 
بارش ها در نیمه غرب ادامه خواهد داشت.خورشــیدی، شــدت و میزان 
بارش های یک ماه پیش رو را مناســب ارزیابی کرد و افزود: این شرایط 

بارشی در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز در استان اصفهان ادامه خواهد داشت.

لزوم آماده باش استان برای مدیریت بارش های پیش رو
وی تصریح کرد: باید توجه داشــت که بارش های پیش رو در هفته های 
آتی و فروردین ماه با ذوب برفی همراه خواهد شــد کــه اکنون در مناطق 
مختلف استان بر زمین نشســته و باید در مدتی که ذوب برف و بارندگی 
خواهیم داشت احتمال سیالبی شدن مسیل ها مدنظر باشد؛ هرچند که از 
این نعمت الهی باید استقبال شود؛ اما الزم است مدیریت شود.مدیرکل 
هواشناسی استان اصفهان، بارش های فروردین ماه ۱۴۰۲ را نیز در سطح 
استان مطلوب پیش بینی کرد و در خصوص بارش های چند روز اخیر گفت: 
بارندگی پنج روز گذشته استان بســیار خوب بود به ویژه در مناطق جنوبی 
استان به طوری که شهرستان سمیرم که بارش سال زراعی آن تا سی بهمن 
در بلندمدت ۳۲۴ میلیمتر بوده طی پنــج روز از ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه ۲۳۳ 
میلیمتر بارش دریافت کرد و اکنون میانگین بارشی این شهرستان در سال 
زراعی جاری نزدیک به ۵۰۰ میلیمتر رســیده و بارش های مرکز استان از 
جمله شــهر اصفهان بین ۷۰ تا ۱۰۰ طی این مدت بوده که نویدبخش سال 

زراعی مطلوبی به لحاظ بارشی است.

با مسئولان   جامعه

جریان سیالبی زاینده رود با گذر از بند شاخ کنار وارد 
تاالب بین المللی گاوخونی شــد.محمود چیتیان 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به افزایش جریان آب در رودخانه 
زاینده رود در پی ورود سیالب رودخانه شور و روان 
آب های بین حوضه ای اظهار کرد: باتوجه به اینکه در 
زمان حاضر آب برای کشاورزان شرق و شبکه های 
آبیاری توزیع می شود قطعًا تالش می کنیم مقدار 
مناســبی از این جریان را به ســمت تاالب هدایت 
کنیم.محمود قهرمانی کارشناس اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه آب با دبی 
۷ مترمکعب بر ثانیه وارد تــاالب ۴۷ هزارهکتاری 
گاوخونی می شود یادآور شد: با کاهش سیالب ها 
دبی آب کمتر می شود.او افزود: این میزان آب فقط 
۴ درصد از وســعت تاالب بین المللــی گاوخونی را 
مرطوب می کند که البته این مقدار اندک هم تأثیر 
زیادی در کاهش گردوغبار در منطقه دارد.کارشناس 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه این مقدار آب برای یک هفته در 
تاالب می ماند گفــت: با پیش بینی هواشناســی 
برای بارش های اسفند پیش بینی می شود بخش 
بیشتری از تاالب مرطوب شود.هشتم مرداد امسال 
در پی بارش های تابستان، جریان سیالبی از شمال 
و شــرق تاالب وارد گاوخونی شــده بود؛ اما شدت 

عطش این پهنه ۴۷ هزارهکتاری به قدری زیاد و آب 
آن قدر کم بود که طی ۲۴ ســاعت لکه های آبگیری 
شده دوباره خشک شــد و پس از آن طی ۲۰۴ روز 
گذشته آبی جز قطره های باران به لب های خشکیده 
تاالب نرسیده است.احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان هفته گذشته 
در نشســتی در خصوص نیاز های زیست محیطی 
تاالب گاوخونی از جلساتی با مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خبر داده و گفته بود: تالش می کنیم برای 
فروردین ماه حقابه خوبی را فراهــم کنیم؛ حتی از 
میزان برفی که در کوهرنگ می بارد منابع و مصارف 
را بررسی می کنیم که آب را به تاالب برسانیم و نکته 
مهم این اســت که اســتاندار اصفهان نیز به شدت 

حمایت می کند.

کام گاوخونی با سیالب تر شد

چشم اصفهان روشن

سرقت خودروهای 
لوکس توسط باند 
سه نفره با ترفند 

تصادف ساختگی!
طرح کاشــف پلیــس پایتخت، با 
حضور ســردار محمدیان، در محل 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ برگزار 
شــد. در این طرح ۲۴۰ ســارق و 
مالخــر، توســط پلیــس آگاهی 
پایتخت، شناســایی، دستگیر و به 

مراجع قضایی، ارجاع داده شدند.

در گفت وگو با استاد حقوق دانشگاه اصفهان مطرح شد؛

ضرورت حمایت قانون از مخاطرات احتمالی کودکان کار
استاد حقوق دانشگاه اصفهان گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عالوه بر زمینه های کیفری و 

جرم انگاری، نوآوری هایی هم برای حمایت از کودکان لحاظ کرده است.
امیر مقامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، 
اظهار کرد: این قانون به طور مستقیم به کودکان کار اشاره نکرده، اما برخی از مصوبات این قانون برای 
کودکان کار قابل اعمال است، اگرچه باید تعریفمان را از کودک کار مشخص کنیم، چراکه در ادبیات 

رسانه ای تعریف دقیقی از کودک کار ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه کارکردن کودک به نوبه خود عمل بد و ممنوعی نیست، گفت: در تعریف کودکان کار 
در جامعه ما بیشتر جنبه هایی موردتوجه اســت که باعث آسیب به کودکان می شود؛ مثل وضعیت 
کودکان کار و خیابانی که دست به انواع کارها همچون تکدی گری، دست فروشی، پاک کردن شیشه 
خودروها پشت چراغ قرمز و ... می زنند، درحالی که کودکانی که در محیط یک کارخانه یا کار می کند 
کمتر موردتوجه رسانه ها قرار می گیرند.این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه به طورکلی 
در ارتباط با کار کودک با دو مسئله روبه رو هستیم، توضیح داد: مسئله اول خشونت نسبت به کودک 
و مسئله دوم اصل کارکردن و درآمد داشتن کودکان است.وی با اشاره به اینکه در کارکردن کودکان 
ضرورتًا ممنوع نیســت، گفت: برخی قوانین به کار کودکان اشاره دارد، ازجمله ماده ۳۲ کنوانسیون 
حقوق کودکان به حمایت از کودکان در برابر استثمار پرداخته است که دولت ایران نیز در سال ۱۳۷۳ 
به این کنوانسیون پیوســته و متعهد به اجرای مفاد آن اســت. اما در قانون مورد تصویب در سال 
۱۳۹۹ تصویب شده، اگرچه مستقیمًا به کودکان کار و کودکان کار در خیابان اشاره نشده، ولی به نوعی 
به صورت غیرمستقیم برخی مفاد این قانون به حمایت این دســته از کودکان اشاره دارد، ازجمله 
در ماده یک این قانون بهره کشی اقتصادی را تعریف کرده و به کارگیری کودکان برای تکدی گری، 

فروش مواد مخدر و امثال آن را بهره کشی اقتصادی تعریف کرده است.
پژوهشگر حقوق بین الملل و حقوق بشر ادامه داد: در ماده ۳ این قانون بهره کشی را نوعی وضعیت 
مخاطره آمیز دانسته و براین اساس و به دولت و نهادها اجازه دخالت در وضعیت مخاطره آمیز داده 
شده است. نکته قابل توجه این اســت که اصواًل دولت حق دخالت در روابط خصوصی و روابط بین 
اشخاص و روابط خانوادگی را ندارد، به ویژه در نظام حقوقی ما که نهادهای والیت و حضانت و به دنبال 
آن قیمومیت، روابط بین والدین و فرزندان و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار می دهد، جایی برای 
دخالت دولت نیست و این یک قدم روبه جلو است که کسی نتواند با توسل به مفاهیمی مثل حریم 
خصوصی مرتکب اعمالی شود که کودک را در وضعیت مخاطره آمیز قرار دهد.وی با اشاره به اینکه 
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سازمان های متعددی با مسئولیت ها و تکالیف متنوعی برای 
کودکان پیش بینی شده و وظایفی برای آن ها مقرر شده است، اظهار کرد: در زمینه حمایت از کودکان 
کار، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه، ســازمان بهزیســتی، نیروی انتظامی و وزارت 
کار ازجمله سازمان ها و نهادهای مسئول هستند که وظایف مشخصی در این زمینه به عهده دارند، 
عالوه بر این ضمانت اجراهایی برای حمایت از کودکان در این قانون بیش بینی شــده است، برای 
مثال در ماده ۷ به جرم ممانعت از تحصیل پرداخته شده و در ماده ۸ فراری دادن کودک جرم انگاری 
شده، همچنین در ماده ۸ به آزار و سوءاستفاده و بهره کشی جنسی از کودکان اشاره شده، در ماده ۱۱ 
معامله راجع به کودکان باهدف بهره کشی اقتصادی جرم انگاری شده و برای آن حبس درجه چهار 
پیش بینی شده است، در ماده ۱۲ نیز قاچاق اطفال و نوجوانان با حبس درجه سه مجازات می شود.

مقامی ادامه داد: عالوه بر زمینه های کیفری و جرم انگاری، این قانون نوآوری هایی هم برای حمایت 
از کودکان  لحاظ کرده، ازجمله ماده ۳۰ قانون اجازه داده خود کودکان با اینکه کمتر از ۱۸ سال دارند 
و فاقد اهلیت هستند بتوانند وضعیت های مخاطره آمیز به خصوص ارتکاب جرائم توسط اشخاص 
دیگر و حتی والدین خود را به نهادهای انتظامی و قضایی گــزارش کنند، حتی افرادی که تمایل به 
افشــای هویت خود ندارد می توانند به نیروی انتظامی و مقامات قضایــی وضعیت مخاطره آمیز 

کودکان را گزارش کنند و درخواست دهند تا به جرائم علیه کودکان رسیدگی شود.

وز عکس ر

خبر روزدیدگاه 

طرح آموزشی »حرف های 
به دردبخور« در مدارس 
اصفهان اجرایی می شود

رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: برنامه شــاد و آموزشــی »حرف های 
به دردبخور« در مدارس اصفهــان به آموزش 

تغذیه سالم به دانش آموزان می پردازد.
هاجــر ابراهیمی در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
اظهار داشت: اصل تعیین هدف و تشکیل اداره 
فرهنگ سالمت بر این بود که در حوزه فرهنگ 
سالمت شهر و مواردی که به سالمت شهروندان 

ارتباط دارد، فرهنگ سازی و فعالیت کند.
وی افزود: اصلی ترین موضوعی که امسال در 
اداره توســعه فرهنگ سالمت دنبال می شود، 
ســبک تغذیه اســت. چرا که ایــن موضوع، 
اصلی ترین عامــل در کنتــرل و حتی درمان 
بیماری ها اســت. باتوجه به پیشــرفت های 
اقتصــادی، اجتماعی و زندگی شهرنشــینی 
و صنعتی شــدن جوامع تغییرات سریعی در 
الگوی غذایی و ســبک زندگی جوامع بشری 
ایجاد شده است.رئیس اداره توسعه فرهنگ 
سالمت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در روایت 
از معصومین آمده است »رأس و نقطه اصلی 
همه مرض ها، معده است و رأس و نقطه اصلی 
و مرکز ثقل همه داروها باز هم معده اســت«، 
اضافه کرد: بنابراین همه دردها از معده شروع 
می شود و هرآنچه دارو و درمان وجود دارد باز 
هم به معده مربوط می شــود؛ چون این موارد 
به ســبک تغذیه ارتباط پیــدا می کند، یکی از 
اصلی ترین موضوعاتی که از طرف اداره توسعه 
فرهنگ و ســالمت دنبال می شود، سالمت و 
سبک تغذیه سالم اســت.ابراهیمی با اشاره 
به اینکه اصفهان در کشــور رتبه ۱۳ اضافه وزن 
و چاقــی را دارد، تصریح کــرد: مذاکره انجام 
شــده با آموزش وپرورش، طرح سبک تغذیه 
دانش آموزان در ماه های پایانی ســال جاری 
برای ۳۰۰ دبســتان شــهر اصفهان که درواقع 
حدود نیمی از دبستان های کل شهر را تشکیل 
می دهند، اجرا شود و اجرای این طرح یکی از 

اصلی ترین برنامه های این اداره است. 

با تکمیل اعزام دختران دانش آموز اصفهان به اردو های راهیان نور، اعزام پسران دانش آموز از پنجم اسفند آغاز می شود.سردار مرتضی عمومهدی، جانشین فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در شورای آموزش وپرورش استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۱۴۳ دستگاه اتوبوس از دانش آموزان دختر به اردو های 
راهیان نور اعزام شده اند، ادامه داد: استقبال دانش آموزان و خانواده ها از اردوی راهیان نور خوب بوده است.او اظهار کرد: از پنجم اسفند اعزام دانش آموزان پسر و بعد از 
ماه مبارک رمضان برنامه راهیان نور غرب آغاز می شود، اما با وجود قول تأمین اعتبار برای اتوبوس ها، هنوز هیچ هزینه ای به شرکت های طرف حساب پرداخت نشده 
است.جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: بعد از اردوی راهیان نور دانش آموزی، دانشجویان نیز با ۱٠٠ دستگاه اتوبوس عازم اردو های 
راهیان نور می شوند.محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان هم درباره برنامه های فرهنگی و اجتماعی ویژه دانش آموزان گفت: حدود ۱۲ هزار 

نفر از دانش آموزان به اردوی راهیان پیشرفت رفته اند و امید است در فرصت باقی مانده از سال تحصیلی با ایجاد ظرفیت های بیشتر، این عدد افزایش پیدا کند.

نوبت راهیان نور به پسران اصفهان رسید

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

 آغاز طرح ساماندهی
  ترافیک پایان سال از 

اول اسفندماه
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
گفت: با نزدیک شــدن به پایان سال تسهیالتی 
برای ترغیب شهروندان به استفاده از حمل ونقل 

عمومی فراهم شده است.
حسین حق شناس با اشــاره به افزایش حجم 
ترافیک در ماه پایانی سال، اظهار کرد: از ابتدای 
اســفندماه فعالیت پارکینگ های شهر افزایش 
یافته و از ســاعت ۸ صبح الی ۱۲ شــب دایر در 

حال فعالیت هستند.
وی افــزود: شــهروندان می تواننــد از پــارک 
ســوارهای پایانه های کاوه، عاشــق آباد و صفه 
اســتفاده کرده و با خاطری آســوده بــا مترو و 

اتوبوس به مرکز شهر مراجعه کنند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با اشــاره به افزایش فعالیت ناوگان حمل ونقل 
عمومی خاطرنشــان کرد: در راســتای ترغیب 
شهروندان به اســتفاده از وســایل حمل ونقل 
عمومــی در کلیه مســیرهای شــهر، از ابتدای 
اسفندماه ناوگان مترو از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا 
۲۲ فعال بوده و ناوگان اتوبوسرانی نیز از ساعت 
۶ صبح تا ۲۲ و ۳۰ دقیقه به فعالیت خود ادامه 

می دهد.
به گفته وی، همچنیــن پارکینگ های برخی از 
مدارس و فضاهای باز به ظرفیت پارکینگ های 
عمومی شــهر افزوده می شــود و اکیپ هایی با 
همراهی پلیس راهــور در معابر اصلــی بر رفع 
گلوگاه های ایجاد شده در اثر پارک دوبل نظارت 

می کنند.
به گزارش ایســنا و بــه نقــل از اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، حق شــناس از 
شــهروندان خواســت تا از پارک دوبل در معابر 
اصلی خودداری کرده و در صــورت تمایل برای 
خرید از مرکز شــهر از حمل ونقــل همگانی و یا 

پارکینگ های عمومی استفاده کنند.
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طعنه کاسیاس به بارسا: یک تیم از داوری سود برد
ایکر کاسیاس، اسطوره باشگاه رئال مادرید، در بحثی که با جرارد پیکه داشت مدعی شد که تنها بارسا 
بوده که از داوری سود برده اســت.بحث پرداخت پول از سوی بارسلونا به نایب رئیس سابق کمیته 
داوران اللیگا در چند روز اخیر به بحثی بسیار جنجالی تبدیل شده است. بسیاری از فوتبال دوستان 
اسپانیایی و خصوصًا هواداران رئال مادرید و همچنین چهره های شناخته شده فوتبال در این کشور 
نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و رفتار مدیران بارسا را محکوم کردند. حتی رییس اللیگا 
هم در این بین مدعی شده بود که از شنیدن این خبر شوکه شده است و جنجال بزرگی در رسانه ها 
به راه افتاده بود. بحث در این باره به پیکه و کاسیاس هم رسید و آنها که در برنامه ای برای تلویزیون 
آ.اس حضور دارند درباره این موضوع صحبت کردند و دروازه بان افسانه ای رئال مادرید طعنه جالبی 
در این باره به مدافع سابق بارسا زد. پیکه درباره داوری و تأثیر آن در نتایج اللیگا گفت: »رئال مادرید و 
بارسلونا دو تیمی هستند که همیشه بیشترین سود را از تصمیمات داوری برده اند.«اما کاسیاس با او 
مخالفت کرد و مدعی شد: »نه، نه، نه، این طور نیست. فقط یک تیم است که دو سال هیچ پنالتی ای 
علیه اش گرفته نشد و کارت قرمزی به آنها نشان داده نشد. چنین چیزی باورکردنی نیست.«اشاره 
او در واقع به همان دو سالی بوده که بارسا پرداختی هایی به نایب رئیس کمیته داوران اللیگا داشته 

و در طول این مدت هیچ پنالتی ای به سود حریفان این تیم اعالم نشده است.
 

امباپه: سوءتفاهم شد، به نیمار تیکه ننداختم!
کیلیان امباپه، ستاره پاری سن ژرمن، می گوید توصیه اش درباره خوب غذاخوردن و خوب خوابیدن 
خطاب به نیمار نبوده است.پاری ســن ژرمن در بازی رفت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان برابر 
بایرن مونیخ شکست خورد تا کار دشواری در بازی برگشت داشــته باشد. امباپه پس از این بازی 
به هم تیمی هایش هشدار داد که بهتر اســت برای بازی برگشت در مونیخ در اوج آمادگی باشند تا 
باخت در خانه را جبران و بــه مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعــود کنند. این در حالی بود 
که نیمار چند ساعت بعد در حالی که در یکی از رستوران های پاریس مشغول بازی بود دیده شد و 
بسیاری مدعی شدند که منظور امباپه در اصل با همین بازیکن بوده است. او در گفتگو با پرایم ویدئو 
در این باره اظهار داشــت: »این صحبت من برای همه بود. برای همه! من دیدم که افرادی در این 
باره حرف می زنند که منظور من درباره نیمار و اتفاقاتی بود که چند ساعت پس از بازی با بایرن رخ 
داد، این طور نبود. من قصد نداشــتم به نیمار کنایه بزنم.«این ستاره فرانسوی با اشاره به وضعیت 
پی اس جی اضافه کرد: »فکر می کنم در حال حاضر تنها چیزی که الزم نداریم کنایه زدن است. این 
توصیه واقعًا برای همه بود؛ چون همان طور که گفتم اگر همه ما آماده باشید، بقیه تیم های جلوی 

تیم ما به مشکل می خورند.« 
نیمار در بازی پی اس جی برابر لیل به شدت مصدوم شد و از بازی بیرون رفت و امباپه پس از پایان 
بازی با انتشــار تصویری در اینســتاگرامش برای او آرزوی بهبودی کرد تا نشــان دهد دلخوری و 

مشکلی بین آنها وجود ندارد.
 

پاداش درخشش بارسا: قرارداد ژاوی تمدید می شود
مدیران باشگاه بارسلونا قصد دارند قرارداد ژاوی هرناندز، سرمربی این تیم، را تمدید کنند.بارسلونا 
موفق شد برابر کادیز در اللیگا به پیروزی برسد و بار دیگر اختالفش با رئال مادرید در صدر جدول را به 
هشت امتیاز برساند. این تیم تحت هدایت ژاوی پیشرفت قابل توجهی داشته اس. آنها پیش ازاین 
موفق شدند قهرمانی در سوپرجام اســپانیا را با پیروزی برابر رئال مادرید در دیدار نهایی به دست 
آورند و حاال منتظر جام های بیشــتری به همراه این مربی جوان هستند. بارسا همچنین هنوز در 
لیگ اروپا شانس دارد و امیدوار اســت که بتواند با ارائه یک نمایش خوب و حساب شده در دیدار 
برگشت برابر منچســتریونایتد در این رقابت ها بماند، هرچند بازی در اولدترافورد ممکن است کار 

آنها را کمی سخت کند.

پیش کسوت فوتبال مطرح کرد: پرسپولیس - سپاهان همیشه تماشایی است

این بار برگ برنده در دست شاگردان مورایس

یک پیشکســوت فوتبال اصفهان گفت: زردپوشان در فاز حمله عملکرد 
بهتری نسبت به پرسپولیس دارند؛ اما نباید فراموش کرد که شاگردان 
گل محمدی در حفظ توپ بسیار موفق عمل می کنند و در ضدحمالت نیز 
زهردار ظاهر می شوند؛ اما درعین حال نفرات کمی در محوطه جریمه حضور 
پیدا می کنند.حسین چرخابی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا درباره دیدار این 
تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل پرسپولیس اظهار کرد: 
این دو تیم در جدول لیگ برتر رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ اما از نظر 
من ارزش جام حذفی بیش از لیگ کشور است؛ زیرا در این جام می توان 
با انجام پنج بازی به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرد، درصورتی که در لیگ 
برتر باید ۳۰ رقابت را پشت ســر بگذارید تا به این مهم برسید؛ بنابراین 
ارزش این دیدار که یک فینال زودرس هم خواهد بود، بسیار زیاد است.

وی با اشاره به قرعه دشــوار دو تیم افزود: زیبایی جام حذفی به همین 
موضوع است و بدون تردید این رقابت برای هر دو تیم یک قرعه دشوار 
محسوب می شود، اگرچه بعضی تیم ها پس از تقابل با نمایندگان لیگ 
دسته اول و دوم به مراحل باالتر می رسند، اما گاهی پیش می آید که دو 
تیم مدعی در همین مراحل ابتدایی روبه روی یکدیگر صف آرایی کنند. از 
نظر من هرکس بگوید این قرعه تنها برای سپاهان یا پرسپولیس دشوار 
است، اشتباه می کند؛ زیرا این تقابل برای هر دو سرمربی اهمیت باالیی 

دارد.پیشکسوت فوتبال اصفهان در تشــریح وضعیت روحی هر دو تیم 
و تأثیر آن روی ال کالســیکوی ایران تصریح کرد: هــر تیمی که بتواند از 
مشکالت روحی و روانی خود فاصله بگیرد شانس بیشتری برای کسب 
پیروزی دارد؛ زیرا هرچه حواشی بیشتر باشد، تمرکز تیم ها نیز کاهش 
پیدا می کند؛ اما به طورکلی و از نظر من، شاگردان مورایس در فاکتورهایی 
شرایط مطلوب تری نسبت به قرمزپوشان دارند، چراکه طالیی پوشان در 
لیگ عالوه بر اینکه موفق شدند فاصله امتیازی خود را از بین ببرند در صدر 
جدول قرار گرفتند و فاصله امتیازی اندکی نیز ایجاد کردند، همچنین یک 
دیدار تدارکاتی را پشت سر گذاشتند که برای خود من در این برهه زمانی 
جالب توجه بود؛ مورایس با استفاده از جوانان خود و با یک برنامه ریزی 
مناسب برابر تیمی قرار گرفت که آمادگی کاملی نداشت و شاکله اصلی تیم 
خود روبه روی پرسپولیس را در دقایق پایانی به میدان فرستاد و در نهایت 
با مدیریت صحیح این بازی را پشت سر گذاشــت.وی درباره مقایسه 
مهاجمان سپاهان و پرســپولیس ادامه داد: مشــکل اصلی شاگردان 
گل محمدی در خط حمله است؛ زیرا تیمی که مهاجم شش دانگ در اختیار 
نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شــد. پرسپولیس پس از لوکادیا 
یک گلزن حرفه ای ندارد، درصورتی که شهریار مغانلو در سپاهان تبدیل به 
یک مهاجم حرفه ای شده و هم اکنون آقای گل رقابت ها است. درهرحال 

زردپوشــان در فاز حمله عملکرد بهتری نسبت به پرسپولیس دارند؛ اما 
نباید فراموش کرد که شــاگردان گل محمدی در حفظ توپ بسیار موفق 
عمل کرده اند و در ضدحمالت نیز زهردار ظاهر می شوند؛ اما درعین حال 
نفرات کمی در محوطه جریمه حضور پیدا می کنند و از نظر من موفقیت در 
فاز حمله از آن تیمی است که با تعداد زیادی از نفرات در محوطه جریمه 
حریف خلق موقعیت می کند.چرخابی درباره عملکرد خط هافبک و دفاع 
دو تیم خاطرنشان کرد: هافبک های سپاهان در فاز هجومی و قرمزپوشان 
در امور دفاعی عملکرد موفق تری دارند به همین دلیل فکر می کنم هر دو 
تیم تالش می کنند پرس از خط دفاع را اولویت خود قرار دهند و اگر یکی از 
این دو تیم در این مسابقه از ضدحمالت بهره ببرد، شانس بیشتری برای 
پیروزی دارد. سپاهان یک تیم هجومی است و در شهرآورد اصفهان مدام 
در حال حمله به سمت دروازه حریف بود؛ اما ذوب آهن توان قرارگرفتن 
در ضد حمله را نداشت، درصورتی که پرسپولیس عناصر بسیار خوبی در 
ضد حمله دارد و می تواند در این زمینه برای طالیی پوشــان دردسرساز 
شود. همچنین مدافعان دو تیم عملکرد مطلوبی داشته اند. شاگردان گل 
محمدی علی رغم اینکه در دفاع تیمی موفق ظاهر شده اند در جناح چپ 
دفاعی لغزش هایی داشته اند و دفاع این منطقه نسبت به سایر مناطق 

کمی متزلزل تر است.

خبر روز

الکس آلگریا در جمع شاگردان نکونام

آخرین انتقال زمستانی فوتبال ایران: فوالد شعبه دوم اللیگا!
آخرین ورودی فوتبال ایران در فصل زمســتان الکس الگریا مهاجم ســابق تیم های رئال بتیس، 
نومانســیا، لوانته، وایکانو، اســپورتینگ خیخون و ... اســت؛ مهاجمی که پس از چند روز تمرین با 
فوالدی ها بدون انتشار حتی یک عکس درنهایت با رفع مشکالت مربوط به ITC مجوز خود را برای 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا به دست آورده استکریستوفر کنت، روبرتو تورس و سوگیتا سه سهمیه 
خارجی فوالدی ها در آسیا به شمار می روند که حاال الکس الگریا هم با صدور به موقع آی تی سی به این 
جمع اضافه شده است. یکی از مشکالت فوالد خوزستان در لیگ بیست و دوم فقدان یک مهاجم تمام 
کننده و زهردار بوده که خرید تورس باسابقه قابل توجه اللیگایی اولین تالش جواد نکونام برای حل این 
معضل تیمش بود؛ خریدی که در لیگ برتر هم به خوبی کیفیت خود را نشان داد و حاال در آستانه دیدار 
برابر الفیصلی این بار جواد نکونام دومین خرید اللیگایی خود را به الکس الگریای ۳۰ساله اختصاص 

داده که به عنوان رقیب اصلی ساسان انصاری در بخش هجومی قرمزپوشان کار خواهد کرد.
 

اظهارنظر جالب بازیکن سابق اسپارتاک؛

زنیتی ها بازی با سپاهان را دوست نداشتند
پیشکسوت فوتبال روســیه درباره شکســت زنیت برابر ســپاهان موضع گیری کرده است.اوگنی 
سارافیموویچ الوچو بازیکن سابق اسپارتاک مسکو یکی از کارشناسان فوتبال روسیه که درباره دیدار 
دوستانه سپاهان برابر زنیت و شکست دو بر صفر نماینده روسیه واکنش نشان داده و در فضای مجازی 
خود این طور نوشته است: »زنیت این بازی را خیلی دوست نداشت. می دانم که این مسابقه بعد از 
اردوی تمرینی بود و دیداری غیررسمی بود، بااین حال این مسابقه همچنان یک بازی بین المللی است 

که به آن اشاره می شود و باتوجه به آن می گویند فوتبال روسیه در خأل است.« 
 

مدافع سپاهان، زندانی آزاد کرد
مدافع سپاهان در اقدامی خیرخواهانه شرایط آزادسازی تعدادی از زندانیان نوشهری را فراهم کرد.

میالد زکی پور که فصل موفقی همراه با سپاهان پشت سر می گذارد و توانسته یکی از مهره های ثابت 
ژوزه مورایس شود و با عملکردش در روند امتیازگیری طالیی پوشــان مؤثر باشد، در آستانه دیدار با 
پرسپولیس اقدامی خیرخواهانه انجام داد.مدافع چپ پیشین اســتقالل و گل گهر رقم قابل توجه 
۱۰۰ میلیون تومان را به انجمن حمایت از زندانیان نوشــهری اهدا کرد تا شرایط آزادسازی تعدادی از 
همشهریان زندانی اش که جرایم غیرعمد انجام نداده اند را فراهم بیاورد.زکی پور که در آخرین مسابقه 
رسمی تیمش مقابل ذوب آهن پاس یکی از دو گل تیمش را با یک سانتر زیبا به شهریار مغانلو داد و 
برابر زنیت سن پترزبورگ نیز یک پاس گل مردود دیگر داشت، حاال با روحیه خوبی به استقبال بازی 
حساس جام حذفی با پرسپولیس می رود.مدافع چپ سپاهان که در فصل جاری دو گل به ثمر رسانده 
و روی دو گل دیگر تأثیرگذاری داشته، امیدوار است مثل رقابت های لیگ برتر، در جام حذفی نیز مهره 

مؤثری باشد تا بتوانند پرسپولیس را از پیش رو بردارند.
 

کاوه رضایی کوتاه نمی آید
کاوه رضایی به رأی کمیته وضعیت در خصوص غیرقانونی تلقی شــدن فســخ قراردادش با باشگاه 
تراکتور اعتراض کرد.کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال حدود ۱۰ روز پیش با صدور حکمی، فسخ قرارداد 
کاوه رضایی  با باشگاه تراکتور در نقل و انتقاالت زمستانی را غیرقانونی اعالم و تأکید کرد این بازیکن 
تا پایان فصل نمی تواند با هیچ تیمی قرارداد ببندد و باید دور از میادین فوتبال باشد.بر اساس حکم 
کمیته وضعیت، کاوه رضایی به دلیل فسخ قراردادش با باشگاه تراکتور، دیگر اجازه بازی در نیم فصل 
دوم برای این تیم را نیز ندارد و به همین دلیل باید حداقل تا پایان فصل جاری دور از مسابقات باشد.

مستطیل سبز

ستاره پرسپولیس:

 کار به ضربات پنالتی 
نمی کشد

گولســیانی می گوید: در ال کالســیکو تیمی 
برنده می شــوند کــه جنگجوتــر، دونده تر و 
شجاع تر باشد.حســاس ترین دیدار مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی کشور در اصفهان 
و بین دو تیم ســپاهان و پرسپولیس برگزار 
خواهد شد. یکی از بازیکنانی که سابقه بازی 
در دو تیم ســپاهان و پرســپولیس را دارد، 
گئورگی گولســیانی است.مدافع گرجستانی 
پرسپولیس در خصوص بازگشت به ورزشگاه 
نقش جهان می گوید: من خاطرات خوبی از 
بازی در شــهر اصفهان دارم. خاصیت جالب 
فوتبال همین است که شما یک روز در تیمی 
بازی می کنید و روزی دیگر به تیم رقیب همان 
تیم می روید. من هم به عنــوان یک بازیکن 
حرفه ای از این قاعده مســتثنی نیستم. در 
حال حاضر پیراهن تیم پرسپولیس را بر تن 
دارم و تالش می کنم بهترین عملکرد خودم 
را در این تیم داشته باشــم.خیلی ها از دیدار 
سپاهان و پرسپولیس به عنوان ال کالسیکوی 
فوتبال ایران یاد می کنند و گولســیانی نیز بر 
این موضوع صحه می گذارد و تأکید می کند: 
زمانــی هم که در ســپاهان بــازی می کردم 
این دیدار بســیار مهم بود. به نوعی می توان 
گفت که ال کالســیکوی ایران است و در این 
دیدار بازیکنان هر تیمی جنگجوتر، دونده تر و 
شجاع تر باشند برنده خواهند شد.گولسیانی 
این دیــدار را فینال زودهنــگام جام حذفی 
خوانده و خاطرنشان می کند: من هم معتقدم 
پرسپولیس و سپاهان می توانستند در مراحل 
باالتر و حتی فینال جام حذفــی به یکدیگر 
برخورد کنند؛ اما به هرحال این قرعه به اسم دو 
تیم خورده است. گئورگی گولسیانی می گوید: 
ما تالش می کنیم بازی را در وقت های قانونی 
تمام کنیم. فکر هم نمی کنــم کار به ضربات 
پنالتی کشــیده شــود؛ اما برای آن وضعیت 
هم فکر کرده ایم. همه بازیکنان پرسپولیس 
همدل شــده اند که در این دیدار حساس در 
اصفهان به پیروزی برســیم چرا که می دانیم 

چقدر این برد ارزشمند است.

هافبک های سپاهان در فاز هجومی و قرمزپوشان در 
امور دفاعی عملکرد موفق تری دارند؛ به همین دلیل 
فکر می کنم هر دو تیم تالش می کنند پرس از خط 
دفاع را اولویت خود قرار دهند و اگر یکی از این دو 
تیم در این مسابقه از ضدحمالت بهره ببرد، شانس 

بیشتری برای پیروزی دارد

فوتبال جهان

وز عکس ر

رشفورد و هالند در کالبد 
سعید عزت اللهی! 

در دقیقه ۶۵ بازی وایله مقابل آماگر سعید 
عزت اللهی روی یــک ضد حمله در محوطه 
جریمه حریف صاحب توپ شــد و بعد از 
سرتوپ، دروازه حریف را به ساده ترین شکل 
ممکن گشــود. این اولین گل سال میالدی 
برای سعید عزت اللهی بود که با خوشحالی 
جالب او همراه شد. ابتدا اشــاره به سر که 
شادی این روزهای مارکوس رشفورد ستاره 
منچستریونایتد اســت و سپس نشستن 

روی زمین خوشحالی بعدی.

شــوکه و ناراحت؛ کاپیتان سابق تیم ملی نمی تواند 
ســرقت از خانه اش را باور کند.به گزارش »ورزش 
سه«، یک اتفاق عجیب و ناراحت کننده برای ستاره 
و کاپیتان ســابق تیم ملی والیبال ایران؛ جایی که 
منزل علیرضا نادی مورد سرقت قرار گرفته و مقدار 
زیادی پــول و لوازم قیمتی و البتــه مدارک مهم از 
خانه او دزدیده شده اســت.این اتفاق جمعه شب 
هفته اخیر رخ داده است. یعنی شبی که فردای آن 
تعطیلی رسمی بوده و به نوعی سارقان با برنامه ریزی 
قبلی می دانســتند که نادی به همــره خانواده اش 
قرار است منزل شخصی شان را برای ساعاتی ترک 
کنند.یک پژوی 2۰7 سفیدرنگ بعد از خروج نادی 
و خانــواده اش وارد منزل کاپیتان ســابق تیم ملی 
والیبال ایران شده است. کار این سارقان که چهار نفر 
هم بوده اند تا ساعت ۱۱:4۰ شب طول کشیده است. 
یعنی حدود یک ساعت قبل از بازگشت علیرضا نادی 

و خانواده اش.
وقتی علیرضا نادی به همراه خانواده اش وارد منزل 
می شــوند با یک وضعیت عجیــب و درهم ریخته 
برخورد می کنند. گاوصندوقی که دیگر خبری از آن 
نبوده و یک سری اشــیا قیمتی و طال که به سرقت 
رفته اســت.نادی و خانواده اش که کاماًل بابت این 
اتفاق شوکه شــده بودند، بالفاصله پلیس آگاهی 
را در جریــان این اتفاق می گذارند. بعد از گذشــت 
تقریبًا ســه روز از این اتفاق همچنان جست وجوی 
پلیس برای پیداکردن ســارقان ادامه دارد.علیرضا 

نادی درباره ســرقتی که از خانه اش انجام شــده 
گفت: »من به همراه خانواده فقط برای دو ساعت 
به خانه خواهرم رفته بودیم. وقتی برگشتیم دیدم 
در خانه باز است و سرقت انجام شده است. چهار نفر 
آمدند؛ گاوصندوق، مقدار خیلی زیادی طال و اسناد 
و مدارک و همه را بردند. ما ســاعت  9:۳۰ رفتیم و 
۱2:۳۰ برگشتیم؛ می شــود گفت در سه ساعت این 

اتفاق رخ داده است.«
نادی در ادامه گفت: »متأســفانه قطعًا این سرقت 
برنامه ریزی شده بوده است؛ چون دقیقًا تایم ورود 
و خروج ما را داشــتند. حدودًا دو، سه میلیارد هم 

ارزش چیزهایی بوده که دزدیده شده است.«
نادی درباره اقداماتی که بعدازاین اتفاق انجام داده 
گفت: »از روز اول ما دنبال کارهایش رفتیم و کارها 
را پیگیــری می کنیم. من واقعًا نمی دانم اســناد و 

مدارک به چه دردشان می خورد. پول و طالها را بردید 
قبول دیگر چرا اســناد و مدارک را بردید؟ من واقعًا 
نمی دانم چه بگویم. اصاًل اوضــاع روحی ام خوب 
نیست.ببینید من ناراحت این هستم که طرف آمده 
اتاق را به هم ریخته، مدال من، عنوان های ورزشــی 
من، آیدی کارتم و همه اینها را دیده و فهمیده که من 
هستم؛ ولی باز ادامه داده است. همه چیزهایی که 
مربوط به مشخصات من است، در خانه پخش شده 
بود.«کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران در پایان 
گفت: »بســتگی به پلیس آگاهی دارد که سارقان 
پیدا شوند یا نه. آن ها تمام تالش خود را می کنند. 
وقتی به آگاهی رفتم بنده خداها گفتند شما به گردن 
ایران حق دارید، پرچم ایــران را باال بردید و مردم را 
شــاد کردید و ما تمام تالشــمان را می کنیم. دیگر 

پیداشدن سارقان به خیلی مسائل دیگر دارد.«

دو، سه میلیارد پول و طال و اسناد و مدارک؛

دزد خانه کاپیتان تیم ملی را جارو کرد
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شهردار اصفهان:

نخبگان باید به بخش های اجرایی کمک کنند
شهردار اصفهان گفت: نخبگان باید به بخش های اجرایی کمک کنند تا دچار سردرگمی یا گرفتار چالش ها 
نشوند و بدهکاری ها و تعهدات مالی ایجاد نشود.علی قاسم زاده در چهارمین نشست ساالنه انجمن مالی 
ایران اظهار کرد: انتظار می رود از مسیر برگزاری این گونه نشست ها و با استفاده از نگاه درست و کارشناسی 
به مسائل اقتصادی و مالی، به نفع گردش مالی صحیح در مدیریت شهری بهره ببریم.وی افزود: ما در 
شهرداری، به عنوان یک دستگاه اجرایی و خدماتی مانند دیگر بخش های اجرایی کشور درگیر مشکالت 
و گره هایی هستیم که الزم است توسط نخبگان برطرف شود.شهردار اصفهان ادامه داد: شاید ریشه این 
مشکالت، به این مسئله بازمی گردد که در امور خود تجربه های سایر نقاط دنیا را نادیده گرفتیم و به جای 
علم  و نظام های مالی، هیچ تجربه مدونی را جایگزین نکردیم.وی با بیان اینکه اگر یک سیستم را حذف 
می کنیم، باید برای آن جایگزینی داشــته باشــیم، تصریح کرد: اگر در حوزه اقتصاد، تجربه های دنیا را 
پاسخگو نمی دانیم، باید مدلی ارائه دهیم که مزیت بارزی نسبت به سایر مدل ها داشته باشد.قاسم زاده با 
تأکید بر اینکه نخبگان باید به بخش های اجرایی کمک کنند تا دچار سردرگمی یا گرفتار چالش ها نشوند 
و بدهکاری ها و تعهدات مالی ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خروجی این جلسات ما را به سمت الگوی 

مالی نظام مند و شفاف هدایت کند و این الگوها به کمک ما بیاید.
 

مدیر مطالعات و برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان خبر داد

 عبورنکردن خط 40 اتوبوس رانی اصفهان از »توحید« 
و »نظر غربی«

خط ۴۰ اتوبوس رانی اصفهان از »توحید« و »نظر غربی« عبور نخواهد کرد.مدیر مطالعات و برنامه ریزی 
شــرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان گفت: طبق مصوبه کمیته مهندســی خطوط، خیابان های توحید و 
نظر غربی از مسیر خط ۴۰ حذف شــد.بهنام جلیلیان با بیان اینکه برای تسهیل در عبور و مرور و کاهش 
در زمان سفر، از اول اسفند مسیر خط ۴۰ تغییر خواهد کرد افزود: طبق مصوبه کمیته مهندسی خطوط، 
اتوبوس های این خط در مسیر برگشت از خیابان های توحید و نظر غربی عبور نخواهد کرد و سه ایستگاه 
در این خیابان حذف می شود و شهروندان می توانند برای استفاده از اتوبوس به ایستگاه های قبل یا بعد 
این خیابان ها مراجعه کنند.وی گفت: خط ۴۰ پس از تغییر مسیر از هتل پل در بلوار ملت آغاز می شود و با 
گذر از خیابان بوستان سعدی، بزرگراه میرزا کوچک خان جنگلی، میدان سهروردی، خیابان سهروردی، 
بلوار جانبازان تا خیابان ملک شــعرای بهار، بزرگراه شهید میثمی، پل شهید مفتح و خیابان پیروزی به 
کوی امیریه می رسد و تا ایستگاه ســپهر و برعکس تردد و سرویس دهی خواهد کرد.مدیر مطالعات و 
برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان افزود: شهروندان می توانند پیشنهاد ها یا انتقاد های خود 

را به شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ ارسال کنند یا با شماره تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.
 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

آثار هنرمندان و تولیدکنندگان خانگی به نمایش گذاشته می شود
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اعالم فراخوان نمایشگاهی برای عرضه آثار هنرمندان و تولیدکنندگان 
خانگی گفت: این افراد می توانند برای شرکت در این نمایشــگاه به اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری منطقه واقع در خیابان پروین اعتصامی مراجعه کنند.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار 
کرد: عالقه مندان به شرکت در نمایشگاه عرضه آثار هنرمندان و تولیدکنندگان خانگی باید تا یکم اسفند با 
دریافت حضوری فرم شرکت در نمایشگاه محصوالت خود را ارائه کنند.وی با بیان اینکه آثار باید مبتنی بر 
شیوه های تولید دستی خلق شده باشد، افزود: مهم ترین شاخص انتخاب آثار وجوه متمایز صنایع دستی 
و مشاغل خانگی از لحاظ طراحی، کیفیت اجرا، اصالت برند و هویت و کاربرد خالقانه است.مدیر منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: پذیرفته شدن آثار در مرحله نخست به معنی راهیابی به نمایشگاه نیست و 
آثار نهایی در مرحله دوم توسط هیئت داوران انتخاب می شود و نتیجه نهایی دوم اسفند اعالم خواهد شد..

شهردار اصفهان:

هتلارگجهاننمانماداعتمادسرمایهگذاریدراصفهانمیشود

شهردار اصفهان با اشــاره به پروژه ساخت هتل در ارگ   
جهان نما، گفت: امیدواریم پــروژه احداث هتل در ارگ 
جهان نما با سرعت و کیفیت تحقق یابد و به نماد اعتماد سرمایه گذاری در 
اصفهان تبدیل شود.علی قاسم زاده در آئین انعقاد قرارداد ساخت هتل در 
ارگ جهان نما، با اشاره به ســرمایه گذاری چهارهزار میلیاردتومانی برای 
اجرای این پروژه گفت: این پروژه تجربه بی نظیری در حوزه سرمایه گذاری 
برای شهرداری و سرمایه گذار به شمار می رود.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
در بودجه ۱۴۰۱ سرفصلی برای مشــارکت ها ایجاد و بودجه خوبی به آن 
اختصاص داده شــد، تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲ نیز این رقم افزایش 
یافت، چراکه معتقدیم شــهرداری باید به ســمتی حرکت کند که برای 
سرمایه گذار اطمینان فراهم شود.وی خاطرنشان کرد: برای توسعه کشور 
و حل مســائل تنها راه اعتماد به مردم اســت؛ ازاین رو باید عرصه را برای 

فعالیت مردم فراهم کرده و پای خود را از حوزه اقتصاد بیرون بکشیم.

آمادگی شهرداری اصفهان برای کمک به ساخت هتل هما
قاسم زاده با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکالت سرمایه گذاری ناشی 
از عدم تعامل میان دســتگاه های اجرایی بود، اظهار کرد: در یک سال 
 و نیم گذشــته تجربه همدلی و همکاری خوبی با اداره میراث فرهنگی 

استان داشــتیم که امیدواریم این همکاری نتایجی به نفع شهر داشته 
باشد.وی با اعالم آمادگی شــهرداری برای حمایت از ساخت هتل هما 
در شهر اصفهان، گفت: آماده ایم برای سه نقطه در شهر که در تملک هتل 

هما است، وارد تعامل شویم.

گردشگری، راهکار برون رفت از مشکالت اقتصادی
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
نیز ضمن تأکید بــر اهمیت نقش صنعت گردشــگری در برون رفت از 
مشــکالت اقتصادی کنونی و ظرفیت های قابل توجــه اصفهان در این 
حوزه، گفت: موفقیت در این زمینه به عملکرد شهرداری، شورای اسالمی 
شهر و میراث فرهنگی بســتگی دارد که در بسیاری از مقاطع در تقابل با 
یکدیگر عمل کرده و بسیاری از منافع را ازدست داده اند.علیرضا ایزدی 
با بیان اینکه شــهرداری قــدرت اجرایی الزم برای تحقق گردشــگری 
شهری را در اختیار دارد، افزود: سال هاست نتوانسته ایم ارگ جهان نما 
را به یک مرکز فرهنگی اقتصادی تبدیل کنیم، درحالی که این مکان در 
مرکز دولت خانه صفوی واقع شده و درگذشته همه تحوالت اجتماعی 
اقتصادی از این مکان آغاز می شده است.وی تأکید کرد: با افتخار پای 
تبدیل ارگ جهان نما به مکانی برای رویدادهای ناب شهر ایستاده ایم تا 

اقتصاد شهری و گردشگری نیز در اصفهان محقق شود.

قابلیت سرمایه گذاری در ایستگاه های خط دو مترو
معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان هم با بیان اینکه مدیریت شهری 
اصفهان حرکت به سوی درآمدهای پایدار را در دستور کار خود دارد، گفت: 
براین اساس در بودجه ۱۴۰۱، بالغ بر دو هزار میلیارد تومان به پروژه های 
مشارکتی اختصاص یافته و چند مجموعه نیز هدف گذاری شده که یکی 
از آن ها احداث هتل ارگ جهان نماست.محسن رنجبر ادامه داد: در این 
راستا، مجلدی بالغ بر ۵۰۰ صفحه از شرح وظایف مشارکت کننده تدوین 
شده است تا مسیر کار بادقت ترسیم و مراحل قانونی اقدامات انجام 
شــود.وی با اعالم اینکه در خط دوم مترو ایستگاه هایی وجود دارد که 
توسعه دهندگان حرفه ای می توانند برای ســرمایه گذاری در آن اقدام 
کنند، خبر داد: همچنین پارک ۲۲ هکتاری گل نرگس از دیگر پروژه هایی 
است که قابلیت سرمایه گذاری دارد.سرمایه گذار ساخت هتل در ارگ 
جهان نما نیز در این باره اظهار کرد: اصفهان نیازمند ایده های نو است و 
برای اینکه مجموعه جهان نما به ثمر بنشیند، به ایده و تفکر نو نیاز داریم.

مسعود فرقدانی خاطرنشــان کرد: متعهد می شــوم در صورت انجام 
همکاری های الزم تا کمتر از سه سال این پروژه را تکمیل کنم.

معــاون مالی اقتصــادی شــهردار اصفهان بــا بیان 
اینکه در حــال حاضر هیچ محدودیتــی برای حضور 
مشارکت کننده حرفه ای در شــهرداری نداریم، گفت: 
کســانی که به صورت حرفه ای به توســعه شهر فکر 
می کنند و وقت و ســرمایه خود را برای زندگی بهتر در 
اصفهان صرف می کنند، می توانند کمک کننده اصلی 
شهر شوند.محسن رنجبر در جلســه تکریم و معارفه 
مدیرعامل سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: »مشــارکت« 
موضوع بســیار مهمــی در جوامع امروز اســت، لفظ 
مشارکت در مفهوم و معنای مثبت گنجانده می شود، 

لذا باید به صورت دسته جمعی فکر، اقدام و کمک کنیم 
امور بهتر رقم بخورد.وی با بیان اینکه از سال های قبل 
موضوع مشــارکت بخش خصوصی با شهرداری در 
اجرای امور اقتصادی در شهرداری اصفهان مدنظر بوده 
است، افزود: براین اساس مجموعه ای به نام سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان تشکیل شده است که ساختار آن دائم در حال 
بسط و توسعه است؛ یک شورای عالی مشارکت ها نیز 
ذیل این سازمان فعالیت می کند که مسیری قانونی و 
سریع برای تصویب پروژه های مشارکتی در شهرداری 
اصفهان به شــمار می رود.سرپرســت سابق سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در دوره جدید مدیریت شهری از 

سال ۱۴۰۰ تاکنون، همواره بر این موضوع تأکید و توجه 
شده است که تأمین منابع درآمدی شهرداری از منابع 
ساختمانی به سمت منابع مشارکتی و سرمایه گذاری 
تغییر پیدا کند و طی یک ساله گذشته سعی بر این بود 
که این مهم رقم بخورد.وی ادامه داد: در این راستا در 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان، حدود دو هزار میلیارد 
تومان سهم بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
مشــارکت های مردمی تحت عنوان بودجه مشارکتی 

در نظر گرفته شد.
رنجبر خاطرنشــان کرد: افزایش بودجه مشــارکتی 
در ســال ۱۴۰۱ بدین معنی تعریف شــد کــه کارهای 
زیرساختی که قرار است در شــهر انجام شود، توسط 

توسعه دهندگان اقتصادی شهر رقم بخورد.

معاون مالی شهردار اصفهان:

هیچ محدودیتی برای حضور مشارکت کننده حرفه ای در 
شهرداری نداریم

این پروژه تجربه بی نظیری در حوزه سرمایه گذاری برای 
شهرداری و سرمایه گذار به شمار می رود. در بودجه ۱۴۰۱ 
سرفصلی برای مشارکت ها ایجاد و بودجه خوبی به آن 
اختصاص داده شد، در بودجه ۱۴۰۲ نیز این رقم افزایش 
یافت، چراکه معتقدیم شهرداری باید به سمتی حرکت 

کند که برای سرمایه گذار اطمینان فراهم شود.

گشایش نمایشگاه نسخ خطی کالم وحی در اصفهان
نمایشــگاه قرآن کریم و نســخ خطی کالم وحی در دانشــگاه اصفهان گشــایش یافت.ســید 
مسعود ســید بنکدار رئیس موزه و مرکز اسناد دانشــگاه اصفهان در آیین گشــایش نمایشگاه 
قرآن کریم و نسخ خطی کالم وحی در 
دانشــگاه اصفهان یادآور شد: سال ها 
قبل نمایشــگاه کوچک تری با موضوع 
قرآن و عترت در دانشــگاه برگــزار و با 
استقبال بسیار خوب دانشجویان روبه رو 
شــد.او با اشــاره به اینکه برخی از آثار 
به نمایش درآمــده در این نمایشــگاه 
امانت از سایر نهادها و سازمان ها است، 
اظهار کرد: یکی از نسخ خطی ارائه شده 
در نمایشگاه، ۶۰ نیم جزء به خط نسخ 
متعلق به سال ۱۳۰۱ هجری قمری و مربوط به دوره ناصرالدین شــاه قاجار است.رئیس موزه و 
مرکز اســناد دانشــگاه اصفهان افزود: قدیمی ترین قرآن موجود در این مجموعه مربوط به دوره 

شاه عباس صفوی است که با خطی بسیار زیبا نوشته شده است.
بنکدار ادامه داد: در بخشی از این نمایشگاه تعدادی آثار نقاشــی وجود دارد که با مضمون آیات 
نورانی کالم خدا ترسیم شده است.نمایشگاه قرآن و نســخ خطی تا دهم اسفند در محل موزه و 

مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در ساختمان مرکزی این دانشگاه دایر است.
 

رئیس اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان

 استقبال گنبد های فیروزه ای از اعیاد شعبانیه، رمضان
 و نوروز

رئیس اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان از اعالم دو فراخوان صبح امید 
و گنبد های فیروزه ای به استقبال نوروز و ماه خدا خبر داد.مریم امینی رئیس اداره مشارکت های 
فرهنگی و اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: فراخوان 
صبح امید باهدف برگزاری جشن های محله محور به مناسبت نیمه شعبان و فراخوان گنبد های 
فیروزه ای به منظور ارائه خدمت مساجد به مسافران نوروزی اعالم شده است.او درباره فراخوان 
صبح امید اظهار کــرد: این فراخوان با موضــوع حمایت از کانون ها و مراکــز فرهنگی و به منظور 
برگزاری جشن ها و ایستگاه های شادی محله محور در عرصه های شهری تدارک دیده شده است.

رئیس اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: مراکز و کانون های فرهنگی برای شــرکت در این فراخوان، می توانند تا ۱۰ اسفند 
با مراجعه بــه ادارات فرهنگی اجتماعــی در مناطق پانزده  گانه شــهرداری، از حمایت های مالی 

بهره مند شوند.
امینی در مــورد فراخوان گنبد های فیروزه ای به اســتقبال نوروز و ماه خدا هــم گفت: هدف این 
فراخوان، حمایت از مساجدی است که به مناسبت نوروز از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین به مسافران 
خدمات ارائه می کنند.به گفته او، مســاجدی که محل تردد مســافران نوروزی باشند، امکان باز 
بودن سرویس های بهداشــتی، ارائه خدمات رفاهی نظیر مکان استراحت، محل طبخ و پذیرایی 
و نیز امکان ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی از جمله برپایی غرفه های فرهنگی، مذهبی، میز های 
مشاوره، غرفه های ویژه کودک و... را داشته باشند، مشمول این فراخوان می شوند.رئیس اداره 
مشــارکت های فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان از 
اعضای هیئت امنای این مساجد خواست تا ۱۵ اسفند با مراجعه به اداره مشارکت های فرهنگی و 

اجتماعی، در خیابان کمال اسماعیل برای ثبت نام و حضور در این فراخوان اقدام کنند.

اخبار

خبر روزبامسئولان

اولین گام برای تهیه طرح 
 جامع اصفهان پس از

 35 سال
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
طرح جامع اصفهان، سال ۱۴۰۲ تهیه می شود 
تا مالک تصمیم گیــری در حوزه های مختلف 
مدیریت شــهری باشــد.محمد نور صالحی 
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه طرح جامع هر شهری نقشه راه و برنامه 
باالدستی اســت که طرح های تفصیلی باید 
ذیل آن تهیه شود اظهار کرد: اعتبار طرح جامع 
شهر ها ۱۰ساله اســت و برای اصفهان پس از 
ســال ۶۷ که طرح جامع تهیه شد، دیگر طرح 
جامعی تدوین نشــده، البتــه بازنگری طرح 
تفصیلی در سال ۹۴ ابالغ شده است.او ادامه 
داد: سال ۹۷ با پیگیری شورای اسالمی شهر 
و شــهرداری وقت، تفاهم نامه ســه جانبه ای 
بین شورای اسالمی شهر، شهرداری اصفهان 
و اداره کل راه و شهرســازی تنظیم شد تا طرح 
جامع با رویکرد برنامه محور برای برنامه های 
آینده شــهر اصفهان تهیه شود.رئیس شورای 
اسالمی شــهر اصفهان اضافه کرد: بر اساس 
آن تفاهم نامه، در ســال های بعد مشــاوری 
انتخاب و مرحله نخست طرح جامع که تعریف 
مهندسی خواسته های طرح است با مشارکت 
شورا، شــهرداری و اداره راه و شهرسازی تهیه 
خواهد شد.نور صالحی با اشــاره به اینکه این 
طرح حدود یک ســال ونیم در مرحله فرایند 
انتخاب مشــاور مانده بود، گفــت: به تازگی با 
محوریت اداره کل راه و شهرســازی و پیگیری 
و تأکید اســتاندار، شــورای اســالمی شهر و 
شهرداری اصفهان مقرر شــده است اداره کل 
راه و شهرسازی تا پایان امســال، مشاوری را 
با طی پیش نیازها، انتخاب کند.او با تأکید بر 
اینکه تهیه طرح جامع یک کار حاکمیتی و در 
اختیار وزارت و در اســتان ها، در حوزه ادارات 
کل راه و شهرسازی اســت، گفت: البته برای 
تهیه این طرح، شورا و شهرداری نیز همکاری 
می کنند و امیدواریم تا پایان امســال فرایند 
انتخاب مشاور طی و از ابتدای سال آینده تهیه 
طرح جامع با همکاری تمام دستگاه ها برای 

اصفهان آغاز شود.

مروری بر میزان بارش ها؛

افزایش ۸۶ درصدی بارش ها در استان نسبت به سال گذشته
میزان بارش ها در استان نســبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۶ درصد افزایش یافته است.سرپرســت مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان گفت: بارندگی استان از ابتدای سال زراعی تاکنون در کالن شهر اصفهان با ۱۶۷.۲ میلیمتر بوده و بارش یک سال کامل زراعی را دریافت کرده که 
نسبت به میانگین تا امروز ۱۶۰ درصد بیشتر و نسبت به سال گذشته تا ۳۰ بهمن ۳۸۶ درصد افزایش یافته است.لیال امینی افزود: میانگین بارش یک سال کامل 
زراعی شهر اصفهان ۱۲۱ میلیمتر است که تا این تاریخ بارش ها بیش از حد معمول بوده است.وی اشاره ای هم بارش در استان داشت و گفت: میزان بارش در 
استان اصفهان تا امروز ۱۷۳ میلیمتر ثبت شده که میانگین بلندمدت تا این تاریخ ۱۱۲ و سال گذشته تا این تاریخ ۹۳ میلی متر که نسبت به نرمال ۵۴ درصد و 
نسبت به سال گذشته افزایش ۸۶ درصدی را نشان می دهد.امینی گفت: سمیرم از ابتدای سال زراعی )مهرماه( تا ۳۰ بهمن ماه با ۴۹۵ میلیمتر بارش به عنوان 
پربارش ترین شهرستان استان اصفهان ثبت شده که سال قبل میانگین بارش های این شهرستان  ۲۷۴ میلیمتر و در بلندمدت ۳۱۱ میلیمتر بوده است.سرپرست 
مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان هفته جاری را جوی پایدار همراه با موج ضعیف افزایش ابروباد برای روز سه شنبه پیش بینی کرد.

عکس: مهر

وز عکس ر

محله تاریخی جویباره
جویباره اصلی ترین هســته اولیه 
شهر اصفهان اســت که منشأ آن به 
حکومت هخامنشــی باز می گردد. 
محله جویباره در شــمال شــرقی 
اصفهــان قــرار دارد که از شــمال 
به میــدان قــدس، از جنــوب به 
عبدالرزاق، از غرب به خیابان هاتف 
و میدان عتیق و از شرق به خیابان 

سروش محدود می شود.
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ذوب آهن اصفهان همواره تولید محصوالت مطابق با آخرین استانداردهای روز 
دنیا را رســالت اصلی خودش قلمداد می کند. تولید محصول ارزش افزای ریل 
که به واقع یک رنسانس در صنعت فوالد ایران به شمار می رود، به دست کارکنان 
این کارخانه به ثمر نشست تا یک خودکفایی شیرین برای مردم سرزمین ایران 
جاودانه شود.محصول ریلی که تاکنون تعداد 131 هزار و 163 شاخه از آن به وزن 
تقریبی 141 هزار تن، تولید و تحویل داده شده است. ریل این کارخانه بر اساس 
استاندارد بین المللی  EN 13674-1در ذوب آهن اصفهان تولید و پس از طی 
مراحل کنترل کیفی، تحویل مشتری می شود. یکی از قطعات مهم در فرایند تولید 
ریل، مکانیزم هات استمپینگ است که هد مجموعه، قطعه اصلی آن محسوب 
می شــود و با تالش کارکنان مدیریت های نورد و تحقیق و توســعه و همکاری 
شرکت های داخلی بومی ســازی گردید.حجت ا... کریم زاده، معاون تجهیزات 
مکانیک نورد 650، گفت: ذوب آهن اصفهان از بدو تولید محصول ریل در ســال 
13۹5 و بر اساس استاندارد بین المللی  EN 13674-1 به منظور کنترل، پیگیری 
و رصد جامع فرایند تولید این محصول اســتراتژیک از مرحله ذوب تا نصب در 
خطوط شهری، بین شهری و معدنی، استفاده از تجهیز هات استمپینگ)مارک 
زن( را در حین فرایند تولید نورد گرم به عنوان یک الزام و بخشی از فرایند تولید 
در دســتور کار قرارداد.وی ادامه داد: از طریق هات استمپینگ یک کد ده رقمی 
که ترکیبی از عدد و حروف است و بیانگر شماره ذوب، شماره شاخه در شمش 
و موقعیت آن است به روش گرم بر روی جان ریل حک می شود و در واقع همان 
شناسنامه واحد محصول، به شمار می رود.کریم زاده تصریح کرد: ساخت این 
دستگاه در انحصار کشور اتریش بود که همراه با نصب تجهیزات ریل، این قطعه 
هم در خط تولید قرار گرفت؛ اما به دلیل حساسیت باال، فشار و دمای محیط نیاز 
بود قطعات رزرو آن نیز تأمین شود و بنابراین بومی سازی آنها باهدف دستیابی 
به دانش داخلی و جلوگیری از خروج ارز در دستور کار قرار گرفت.مهدی زمانی، 
مهندس ارشــد کارگاه نورد 650 نیز در ادامه گفت: قطعه هد هات اســتمپینگ 
توسط شرکت پویا گستر آرمین و با همکاری و نظارت مدیریت های نورد و تحقیق 
و توسعه و با 10 درصد قیمت مشابه خارجی و هزینه ای بالغ بر ۹00 میلیون تومان 
به ازای یک ســت مجموعه هد هات اســتمپینگ به کارنامه بومی سازی های 
ذوب آهن اصفهان افزوده شد تا ریل ملی باتکیه بر هوشمندی داخلی و منطبق با 

شعار با اطمینان بسازید به دست مصرف کننده نهایی برسد.
وی بیان کرد: قطعه هد هات اســتمپینگ که هم اکنون دو نمونه رزرو از آن در 
کارخانه موجود اســت حدود 700 میلیمتر قطر دارد و به صورت کاماًل اتوماتیک، 

هویت هر شاخه ریل تولیدی را بر اساس نوع آن و بااصالت کامل اعالم می کند.

سعید اکبری، مهندس ارشــد طراحی کالیبر نیز اضافه کرد: ذوب آهن اصفهان 
از دیرباز مسئولیت اجتماعی را ســرلوحه تولید محصوالتش قرار داده است و 
براین اساس بومی سازی مجموعه هد هات استمپینگ که هیچ نقشه ای از آن 
در کشور وجود نداشت در دستور کار مهندســی نورد قرار گرفت.وی افزود: این 
موفقیت چشمگیر و ارزشــمند با حمایت و پیگیری مدیر بخش، برنامه ریزی، 
همراهی و همکاری کارکنان مکانیک و پرســنل تولیــد کارگاه 650 و همچنین 
بخش طراحی کالیبر به ثمر نشست.اکبری اظهار کرد: مرحله دمونتاژ مجموعه، 
انتقال آن به خارج از کارخانه جهت انجام فرایند مهندسی معکوس و عملکرد 
خوب شرکت ســازنده جهت کروکی برداری کاماًل دقیق با دستگاه C.M.M و 
تولید قطعات آن با دقیق ترین دســتگاه های CNC  و در نهایت مونتاژ، تست 
و تحویل آن به کارگاه نورد 650 افتخــاری بزرگ برای مجموعه نورد و ذوب آهن 
اصفهان محسوب می شــود.مهندس ارشــد طراحی کالیبر در خصوص نقشه 
هات استمپینگ در کاهش ریسک تولید ریل نیز گفت: حساسیت تأمین رزرو 
این مجموعه که بخش مهمی از یک ربات هوشــمند را تشکیل می دهد جهت 
پشتیبانی از فرایند تولید ریل الزامی بود و باتوجه به شرایط تحریم و عدم ارائه این 
مجموعه از طرف شرکت اتریشی، بومی سازی آن با موفقیت و صرفه اقتصادی 
باال محقق شد و عالوه بر جلوگیری از خروج ارز و کاهش توقفات تولید، افزایش 
اعتمادبه نفس، انگیــزه و خودباوری را برای کارکنان مجموعــه به ارمغان آورد.

مهندس ارشد طراحی کالیبر خاطرنشان کرد: مجموعه هدهات استمپینگ که از 
لحاظ سطح تولید جزء قطعات   High-tech است در مجموع 23۹ قطعه و 35 
شیت نقشه پارت و اسمبلی  دارد که طی مدت زمان 4 ماه و بر اساس بهره گیری 
از روش های نوین کروکی برداری، مونتاژ و ساخته شد و بادقت دو صدم میلی متر 

به بهره برداری رسید.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اینکه جای بســیاری از صنایع در 
بورس خالی است، گفت: در بورس بر شرکت های کاال محور و دارایی محور تمرکز 
کرده ایم .مجید عشقی در همایش ساالنه انجمن مالی ایران که در شهر اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: در چند ماه اخیر به دنبال این هستیم که به جای نشستن 
در دفتر ســازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیم گیری برای پروژه ها، به صورت 
میدانی در استان های مختلف از نزدیک با پروژه های بزرگ آشنا شویم. امروز با 
ظرفیت های موجود در استان اصفهان آشنا شدیم و من معتقدم حضور و تماشای 
ظرفیت ها از نزدیک، می تواند تفکرات مدیران را نسبت به صنایع مختلف تغییر 
دهد.وی افزود: برگزاری نشست های تخصصی چنانچه منتج به ارائه راه حل های 
کاربردی برای چالش های سیاست گذاری و اجرایی شود، حتمًا مفید خواهد بود. 
سازمان بورس از دیرباز هر دو هفته یکبار جلسات همفکری و مشورت با اساتید به 
نام و رؤسای ادوار سازمان را تشکیل داده که منشأ اثرات مفید بسیار بوده است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه جای بســیاری از صنایع در 
بورس خالی است، گفت: در بورس بر شرکت های کاال محور و دارایی محور تمرکز 
کرده ایم، درحالی که پروژه هایی همچون شهرک ســالمت اصفهان می تواند با 
سرمایه گذاری کمتری نسبت به شــرکت های بزرگ درآمدهای بسیار زیادی 
کسب کرده و به عموم مردم خدمت رسانی کند.وی با اشاره به منفی بودن روند 
سرمایه گذاری در یک دهه گذشته، تصریح کرد: متأسفانه طی ده سال گذشته 
استهالک بر تشکیل سرمایه پیشی گرفته و این مهم ترین دغدغه اقتصاد کشور 
و سازمان بورس اســت. از وظایف اصلی انجمن های علمی و مراکز دانشگاهی 
آسیب شناسی همین منفی شدن سرمایه گذاری و راه برون رفت از آن است. کشور 

مجرایی جز افزایش سرمایه گذاری برای حل چالش های خود ندارد.
عشقی درباره ضرورت حمایت از سرمایه گذاری در کشــور توضیح داد: قطعًا 
برخی موانع از جنس سیاسی است، اما برخی موانع از جنس درونی و سیاست 
داخلی است. امنیت سرمایه گذاری و پیش بینی پذیری برای یک سرمایه گذار 
بسیار مهم است. آیا سرمایه گذار ما می تواند سه یا پنج سال آینده را پیش بینی 
کند؟ احترام به سرمایه گذاری و مالکیت خصوصی از دغدغه همیشگی ما بوده 
و گاهی شاهدیم که با یک تصمیم نادرست روابط میان میلیون ها ذی نفع یک 
صنعت به هم می ریزد. وی با تأکید بر اینکه به نظر می رســد ارتباط صحیحی 
بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی آن برقرار نشده است، گفت: بنابراین 
کارگاه هایی با حضور صنایع بزرگ برای آشنایی با ابزارهای تأمین مالی تشکیل 
خواهد شد که می تواند نتایج خوبی داشته باشد. در اصفهان ظرفیت های باالیی 

در حوزه دانش بنیان وجود دارد که باید به آن نیز پرداخته شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بحث اصالح حاکمیت شرکتی 
به جد محور کار سازمان بورس است، گفت: متعادل کردن روابط بین ذی نفعان و 
جلوگیری از واردشدن زیان به یک طرف از سوی ذی نفع دیگر دستور کار جدی ما 
است. دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مواردی از آن، سال ها مسکوت مانده بود 

که با اصالحاتی، بر اجرای آنها اصرار خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: وقتی از بخش خصوصی انتظار توسعه سرمایه گذاری داریم، نباید 
هرسال به بهانه های مختلف مثل بودجه سنواتی و... امنیت و پیش بینی پذیری 
را مخدوش کنیم؛ چرا که سرمایه گذار سال آینده دیگر به سیاست های ما اطمینان 

نمی کند. تالش ما این بوده این موضوع در تالطمات اخیر مدیریت شود.
 عشقی خاطرنشــان کرد: می توان یک ابزار مالی تأمین مالی برای شهرداری 
تعریف کرد تا به کمک آن مسائل شــهرداری ها در این حوزه نیز رفع شود. البته 
نیازمند ارزیابی صحیح برای این ابزار هســتیم تا در آینــده بتوان از آن به عنوان 
پشتوانه ابزارهای بدهی قابل انتشار استفاده کرد. سندیکای امالک و مستغالت 
نیز می تواند برای شــهرداری ها ایفای نقش کند. البته باید در ارزش گذاری ها 
محتاطانه عمل کرد تا مشــارکت بیشــتری در پروژه ها انجام شود. در سازمان 
بورس منعی برای همکاری با شهرداری ها نداریموی در خاتمه گفت: هیئت مدیره 
شرکت ها نقش سنگینی دارند که متأسفانه گاها به وظایف، اختیارات و تعهدات 
و مسئولیت های خود واقف نیســتند. ما هم آموزش و هم مطالبه و نظارت را 
با جدیت بیشــتری دنبال خواهیم کرد. موضوع ارزش گــذاری و تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان بسیار مهم است. چشم انداز مطلوب ما افزایش سهم 
شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه است. ساختارهایی برای سرمایه گذاری 
خطرپذیر نیز وجود دارد که توسعه آن ها آغاز شده است. این اتفاق قطعًا می تواند 

موجبات افزایش بهره وری در اقتصاد را فراهم آورد.

با بومی سازی »هات استمپینگ« انجام شد؛

هرشاخهریلذوبآهناصفهانازتولیدتامصرف،کدهویتمیگیرد
رئیس سازمان بورس در همایش ساالنه انجمن مالی ایران که در شهر اصفهان برگزار شد، مطرح کرد:

جایخالیبرخیصنایعدربورسملموساست

منبع: بازار 
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