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آگهی مناقصه 

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف: 1460736

نوبت اول

شهرداری دولت آباد در نظر دارد نســبت به  انجام عملیات امور رفت و روب و نظافت و حمل زباله سطح شهر دولت آباد  از طریق برگزاری آگهی 

مناقصه اقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی و اعالم نتیجه

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/13

مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه ستاد: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25

زمان بازگشائی پیشنهادات سامانه ستاد: بعد از پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25

محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه ستاد ایران
تلفن شهرداری دولت آباد: 031-45822010

)https://setadiran.ir( سامانه تدارکات الکترونیک دولت

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان؛ نشتی گاز مایع سیلندر عامل آتش سوزی پاساژ آزادی چهارباغ بوده است؛  

وقتی کابوس تکرار پالسکو خواب از سرمان پراند!

رنا
 ای

س:
عک

پایش نم زدگی 
بناهای تاریخی 
اصفهان در طرح 

»از نشاط تا خواجو«

دبیر اجرایی خانه کارگر استان 
اصفهان مطرح کرد: عدم 
تناسب سبد هزینه زندگی و 
افزایش مزد کارگران؛
قصه تکراری 
دلواپسی های آخر 
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لیست اموال مشمول طرح مولدسازی 
در استان اصفهان اعالم شد

اعزام دانش آموزان زیارت اولی 
اصفهان به مشهد مقدس

 رد درد روی برف!
 فرسودگی ماشین آالت راهداری، چالش مهم اصفهان 

در روزهای پربارش بود؛

فرمانداران و شهرداران 
در تأمین هزینه های 
 راهیان نور مشارکت

 کنند

در ذوب آهن به خاطر 
لج بازی برخی 

سکونشین شدم!

افزایش ساعت کار 
مترو و اتوبوسرانی 

اصفهان
شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضای مسکن در اصفهان؛

ساخت خانه های الکچری دردسرساز شده
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چهار شنبه 3  اسفند  1401
1 شعبان    1444
22  فوریه  2023
 شماره 3754    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

       فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهان

نوبت دوم

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

شركت گازاستان اصفهان

م الف: 1457538

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

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر:

درمانگاه تخصصی شبانه روزی درچه افتتاح شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر از راه اندازی درمانگاه تخصصی شبانه روزی در درچه خبر 
داد.جمشید اویســی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازسازی درمانگاه تخصصی شبانه 
روزی درچه در دو فاز در حال اجراســت که فاز اول آن که شــامل واحدهای خدمات تشخیصی و 
درمانی همچون آزمایشگاه، دیالیز، سی تی اســکن و ماموگرافی است به اتمام رسیده و فاز دوم 
آن شامل احداث کلینیک تخصصی، محوطه و نما و درحال اجراست.وی افزود: همچنین بالغ بر 
۱۰ میلیارد تومان توسط دانشگاه بابت خرید تجهیزات اختصاص یافته و بخشی از آن خریداری و 
الباقی در حال خریداری است.مدیر شبکه بهداشت ودرمان خمینی شهر ادامه داد: مقرر شد مرکز 
جامع خدمات سالمت اصغرآباد بهســازی و با همکاری بخش خصوصی، شیفت عصر به منظور 
ویزیت، تزریقات و پانســمان راه اندازی شــود، احداث پایگاه اورژانس در اصغر آباد با تخصیص 
زمین، ساخت، تجهیزات وتامین آمبوالنس از سوی خیران و تخصیص کد اورژانس و تامین نیروی 
انسانی از سوی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.وی اعالم کرد: در پی آتش سوزی بخش اداری 
بیمارستان اشرفی خمینی شهر تصمیم بر آن شــد که به شکل موقتی تعدادی کانکس در محوطه 
بیمارستان برای این امر اختصاص یابد و در بلندمدت با تخصیص زمین های مجاور با همکاری و 
کمک خیران و پیگیری از شهرداری، فضای اداری جدید برای بیمارستان احداث شود.اویسی از 
تخصیص یک دستگاه سی تی اسکن و بازســازی مرکز قدیمی تصویر برداری بیمارستان اشرفی 
خمینی شــهر خبر داد و ادامه داد: تخریب فضای فرسوده و بهســازی مرکز جدید تصویر برداری 
انجام و در مرحله اجرای تاسیسات و سپس نازک کاری است.وی افزود: پروژه احداث و راه اندازی 
مرکز جامع سالمت شهید موسوی اندوان در متراژ ۸۳۵ متر مربع در دو طبقه در حال اجراست و 
برنامه ریزی الزم برای اتمام و افتتاح آن در شهریور ماه سال آینده صورت گرفته است، در این مرکز 
تمام خدماتی بهداشتی همچون پزشکی، مامایی، روانشناسی، تغذیه، بهداشت محیط و حرفه ای 
به بیش از ۱۴ هزار نفر ارائه می شــود.مدیر شبکه بهداشــت ودرمان خمینی شهر با اشاره به اتمام 
ساخت واحد MRI و پیگیری نصب و راه اندازی دستگاه MRI بیمارستان ۹ دی تا پایان سال، اعالم 
کرد: همچنین بخش دیالیز بیمارســتان در دو طبقه با ظرفیت ۶۴ نفر با همکاری خیران ساخته 

خواهد شد که تفاهم نامه آن در حال امضاست.
وی افزود: نقشه ساخت فاز یک بخش دیالیز بیمارستان ۹ دی با ظرفیت پذیرش ۳۲ بیمار آماده 
شده که بخشی از سوی دانشگاه و بخشی توسط خیران تامین می شود.اویسی اعالم کرد: در مورد 
زمین واقع در خیابان مدرس در جوار شــهرداری، برنامه ریزی پروژه اشــتراکی با شهرداری برای 
احداث پارکینگ طبقاتی تجاری و اداری به منظور انتقال بخش اداری ستاد شبکه بهداشت، مطرح 

شده است و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 

تالش برای جمع آوری برف و بازگشایی معابر فریدونشهر
طی چند روز اخیر بارش سنگین برف در فریدونشهر باعث بسته شدن خیابان ها و کوچه های این 
شهر و اختالل در رفت و آمد شهروندان شد.با بارش برف در فریدونشهر باید حدود ۴۵۰ کیلومتر از 
معابر و کوچه ها برف روبی شود که کمبود امکانات و ماشین آالت برف روبی شهرداری و کوهستانی 
بودن شــهر سبب طوالنی شــدن پاکسازی این معابر شــده اســت.به گفته رییس شورای شهر 
فریدونشهر، امکانات شهرداری جوابگوی مطالبات شهروندان نیست که وزارت کشور و استانداری 
باید برای افزایش اعتبارات و تخصیص امکانات بیشتر به شهرداری فریدونشهر برنامه ریزی کنند.

به گفته شهردار فریدونشهر، با اعزام ماشین آالت برف روبی از شهرداری های نجف آباد، کهریزسنگ 
و مبارکه در چند روز اخیر بیش از ۴ هزار تن برف از سطح شهر جمع آوری و به بیرون از شهر منتقل 
شد.بارش سنگین برف طی چند روز گذشته در فریدونشــهر و کمبود امکانات، سبب بسته شدن 

معابر و خیابان ها و مختل شدن رفت و آمد در فریدونشهر شد.

فرماندار تیران و کرون:

حرفه آموزی متناسب با ظرفیت تیران و کرون انجام شود

فرماندار تیران و کرون گفت: حرفه آموزی و آموزش متناسب با ظرفیت 
شهرستان چرخه تولید و رشد اقتصادی را تسهیل می کند.

علی محمدی کیا در نشست تکریم و معارفه رییس مرکز فنی و حرفه 
تیران و کرون، اظهار کرد: گردشگری، کشاورزی مدرن و صنعت نوآورانه و 
دانش بنیان مهم ترین محور اقتصادی این شهرستان است که باید برای 

تکمیل این زنجیره فرآیندها را توسعه داد.
وی افزود: حرفه آموزی و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه جزو 
مهم ترین مولفه های توسعه اقتصادی و تکمیل چرخه تولید به حساب 
می آید که در این مســیر آموزش و پرورش، آموزش عالی و مرکز فنی 

حرفه ای نقش مهمی دارند.
فرماندار تیران و کرون ادامه داد: آموزش و مهارت آموزی در کنار یکدیگر 
راهبردی پایدار و زمینه ساز پیشرفت منطقه خواهند بود و برای همین 
موضوع باید صنعت و بخش اقتصــادی ارتباط خود را بــا این نهادها 

تقویت کنند.
وی اضافه کــرد: مرکز فنــی و حرفه ای عــالوه بر آمــوزش تئوری با 
زیرســاخت های آموزش عملــی قادر به تعامل بیشــتر بــا صنعت و 
دانشگاه هاست و از این رو عالوه بر لزوم تقویت بخش دولتی به بخش 

خصوصی هم نیاز داریم.

محمدی کیا از مسئوالن فنی و حرفه ای استان اصفهان خواست تا عالوه 
بر تقویت زیرساخت های کارگاهی در رشــته های مورد نیاز شهرستان 
نیروی انسانی اداری و آموزشی را در این منطقه با جذب افراد و یا جابه 

جایی نیروی انسانی محقق سازند.
وی معتقد اســت، بخش خصوصی در حــوزه مهارت آموزی ظرفیت 
باالیی داشته و باید از آن حمایت کرد و با تسهیل شرایط این عرصه را نیز 
تقویت کنیم.فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه توسعه اقتصادی این 
شهرستان مدرن شده، خاطرنشان کرد: این موضوع دانش آموختگان 
جوان و نیروی انسانی مولد را به انگیزه برای کار دعوت کرده و از فضای 
کارگری به شرایط فنی و تخصصی تبدیل ساخته که فرد نیز در کارخانه و 

یا گلخانه و هر محیط تولیدی رشد علمی هم پیدا می کند.
وی به انتصاب صورت گرفته در مرکز فنی و حرفه ای این منطقه اشاره کرد 
و گفت: با انتصاب یک فرد بومی و ساکن این منطقه پیش بینی می شود 
تحول جدی و همسو با نیاز شهرستان رقم بخورد که به پشتیبانی دیگر 

مسئوالن هم نیاز دارد.
در این نشســت اکبر فخاری به عنوان سرپرســت جدیــد مرکز فنی و 
حرفه ای تیران و کرون معرفی و از تالش های مسعود شفیعی رییس 

قبلی تجلیل شد.

رییس هیئت اســکی اصفهان گفت: بــا توجه به 
بارندگی های گســترده امســال به ویــژه برف در 
استان، پیست اسکی فریدونشــهر واقع در غرب 
اصفهان تا پایان فروردیــن ۱۴۰۲ فعالیت خواهد 

داشت.
محمود یســلیانی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا 
افزود: بر اســاس پیش بینی هــا بارش ها در ماه 
جاری نیز تداوم دارد، بنابراین استفاده از پیست به 
عنوان یکی از اصلی ترین مراکز ورزشی و تفریحی 
غرب استان در بهار ســال آینده نیز مقدور خواهد 
بود.وی ادامه داد: بارش های هفته گذشته، وزش 
باد، انســداد برخی راه ها و احتمال بروز ســوانح 
مختلف سبب شــد که پیســت روز جمعه تعطیل 
شود، اما بازگشایی مسیرها و بازگشت هوای آرام، 

از ســرگیری فعالیت آن از روز شــنبه را به همراه 
داشت.رییس هیئت اســکی اصفهان اضافه کرد: 
حضور مردم و ورزشکاران در پیست نسبت به سال 
قبل که البته بــا محدودیت های کرونایی هم رو به 
رو بودیم، افزایش چشــمگیری پیدا کرده است و 

امیدواریم این روند باز هم ادامه پیدا کند.
یســلیانی درباره میزان حــوادث و مصدومیت ها 
در پیست اسکی اظهارداشــت: با فرهنگ سازی، 
تذکر متولیــان حاضر در پیســت، افزایش آگاهی 
عمومی و همکاری مســئوالن قضایی و انتظامی، 
تیوب ســواری به کمترین مقدار خود در سال های 
اخیر رســیده و تفریحات دیگر مانند سورتمه و لوژ 
سواری جای آن ها را گرفته است.وی خاطرنشان 
کرد: امسال در پیست اســکی فریدونشهر حادثه 

و مصدومیت ناشــی از تیوب سواری نداشته ایم و 
افزایش تفریحات جایگزین ســبب بهبود شرایط 

و سرگرمی های بی خطر برای مردم خواهد شد.
رییس هیئت اســکی تصریح کرد: پیست اسکی 
فریدونشــهر به عنوان اصلی ترین پیســت استان 
با مدیریــت بخش خصوصی با مســاحت بالغ بر 
۷۰ هکتار در۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان، در ســه 
کیلومتری فریدونشــهر در دامنه کوه »تســیخه« 

قرار گرفته است.

پیست اسکی فریدونشهر اصفهان تا پایان فروردین 1402 
فعال است

هفته فرهنگی فالورجان با ۱۴ برنامه ملی و ۳۰۰ عنوان برنامه فرعی در ۱۱ شهر و سه بخش این شهرستان برگزار می شود.فرماندار فالورجان با اشاره به اینکه این 
شهرستان بیش از یک هزار و ۴۵۵ شهید و ۳۶ سردار و ۲ هزار و ۷۰۰ جانباز تقدیم کشور کرده، گفت: پنجم اسفند به عنوان روز حماسه و ایثار شهرستان فالورجان 
انتخاب شده و امسال از یکم اسفند ماه و تا هفتم اسفند ماه هفته نکوداشت فرهنگی برگزار می شود.معینی افزود: ۱۴ برنامه برای اقشار مختلف مردم شامل 
جشنواره سرود، جشنواره غذا، جشنواره تئاتر، اجالسیه کنگره ملی شهدا یادواره شهدا و گردهمایی رزمندگان و جانبازان، گردهمایی برگزیدگان شهرستان، جشنواره 
فرهنگی ورزشی، کنگره شهدای طالب و روحانیون، کنگره شهدای دانش آموز، همایش آزادگان و جانبازان، همایش محرومیت زدایی و خدمت رسانی و محفل 
شعر شهدا از جمله برنامه های اصلی نکوداشت هفته فرهنگی فالورجان است.وی افزود: در هفته فرهنگی شهرستان فالورجان بیش از ۳۰۰ برنامه فرعی مسجد 

محور، پایگاه محور و محله محور در تمام مدارس، مساجد، کانون های فرهنگی هنری و پایگاه های بسیج شهرستان برگزار می شود.

خبر روزآغاز برنامه های نکوداشت هفته فرهنگی شهرستان فالورجان

عکس خبر

کمک رسانی سپاه 
اصفهان در مناطق 
برف گیر کوهرنگ

فرمانده گروه مهندســی رزمی ۴۰ 
صاحب الزمان )ع( نیروی زمینی 
ســپاه پاســداران گفت: نیرو های 
فنی و امــدادی با ماشــین آالت 
ســنگین مهندســی و راهداری از 
گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحب 
الزمان )عج( در عملیات امدادی در 
شهرستان کوهرنگ مشارکت دارند.

 آغاز چهاردهمین جشنواره بزرگ کتابخوانی به استقبال
 ظهور در آران و بیدگل

چهاردهمین جشنواره بزرگ کتابخوانی به استقبال ظهور ویژه میالد حضرت مهدی موعود )عج( در 
آران و بیدگل آغاز شده است.

مسئول دبیرخانه جشنواره گفت: منبع این مسابقه، کتاب »دعا کنید برایم« نوشته دکتر مهدی خدامیان 
است که به آثار و فواید دعا برای ظهور امام زمان )عج( می پردازد.حسین ناظمی بیدگلی افزود: تمام 
افراد باالی ۹ سال می توانند تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ به درگاه اینترنتی www.haramein.ir مراجعه و یا 
فایل pdf منبع مسابقه و پرسشنامه را از کانال خیمه گاه آران و بیدگل در پیام رسان ایتا دریافت و در 
مسابقه شرکت کنند.وی گفت: شــرکت کنندگان باید پس از پاسخگویی صحیح به هشت پرسش، 

پاسخ مسابقه را در قالب یک عدد ۱۰ رقمی به سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۰ ارسال کنند.
مسئول دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بزرگ کتابخوانی به استقبال ظهور افزود: مراسم قرعه کشی 
این دوره از مسابقه کتابخوانی، صبح نیمه شعبان همراه با جشن بزرگ والدت حضرت مهدی )عج( 
در مهدیه آستان مقدس امامزادگان هاشم بن علی )ع( و فاطمه بنت العسکری )س( آران و بیدگل 
برگزار می شود.ناظمی بیدگلی گفت: به نفرات برگزیده جوایز ارزنده ای هم، چون کمک هزینه سفر به 

کربالی معلی، مشهد مقدس و کارت هدیه اهدا می شود.
 

اجرای طرح خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های 
شهرستان آران و بیدگل

طرح خدمات مرجع مجازی با هدف تامین نیاز های پژوهشــی و دسترسی به پایگاه های اطالعات 
علمی و پژوهشی در کتابخانه های شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل گفت: این طرح به عنوان خدمتی نوین با 
هدف تسهیل دسترسی مراجعه کنندگان و پژوهشگران برای تامین منابع اطالعاتی معتبر از پایگاه های 
اطالعاتی داخلی و خارجی در کتابخانه های عمومی آران و بیدگل اجرا شده است.جوادرنجکش افزود: 
با اجرای این طرح امکان دسترسی دانشجویان، محققان و پژوهشگران به بیش از هزار و ۸۰۰ منبع 
الکترونیکی، پایگاه اطالعاتی، مقاله های فارسی و التین استاندارد های علمی و صنعتی، پایان نامه 

و گزارش در موضوع های تخصصی و عمومی ویژه اعضای کتابخانه های عمومی فراهم شده است.
وی گفت: در این طرح افراد عالوه بر دسترســی به جدیدترین اطالعات در این پایگاه ها، برای ارائه 
درخواست خود نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می توانند بدون مراجعه حضوری مقاله یا اطالعات 

مورد نظر خود را تحویل بگیرند.
 

رییس جمعیت هالل احمر استان اعالم کرد:

 ارسال کمک های مردمی جمعیت هالل احمر اصفهان 
به شهر های در محاصره برف

کمک های مردمی جمعیت هالل احمر به شهر های درگیر برف استان اصفهان ارسال شد .مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت : بیشــتر از ۵۳۰ امدادگر در یک هفته گذشته به ۱۳۵ مورد 
حادثه برف، ســیل و کوالک امدادرســانی کردند و حدود هزار قلم کاالی امدادی شامل پتو، وسایل 
گرمایشی و بسته های مواد غذایی به شهرهای غرب و جنوب استان که االن درگیر برف هستند، ارسال 

شده است .  
محمد نوید متقی به آماده باش کامل نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر استان اصفهان برای کمک 
رسانی به مناطق آسیب دیده اشاره کرده و اعالم کرد: به تعداد زیادی از شهروندان این مناطق اسکان 

اضطراری داده شده است .

اخبار

تجمع تعدادی از کارگران 
کارخانه فوالد اردستان

ایســنا نوشــت: تعدادی از کارگران کارخانه 
فوالد آریا اردســتان چند روزی اســت که به 
دلیل حقوق هــای معوق خود دســت از کار 
کشــیده اند و جلوی کارخانه تجمع کرده اند.

کارگران کارخانه فوالد آریا اردستان می گویند 
حقوق ماه های آبان، آذر، دی و بهمن خود را 
به طور کامل نگرفتند و در این وضعیت سخت 
معیشتی و اقتصادی دیگر تحمل ادامه این 
وضعیت را ندارند.یکــی از کارگران کارخانه به 
ایسنا می گوید: حدود دو هفته پیش فرماندار 
و اعضای شــورای تامین شهرســتان برای 
بررسی مشــکالت کارگران به کارخانه آمدند 
که مدیران شــرکت وعده هایی برای برطرف 
کردن مشکالت دادند، ولی از آن زمان تاکنون 
هیچ کدام از قول هایشان عملی نشده است.

وی با بیان اینکه مدیران کارخانه می گویند پول 
نداریم حقوق تان را بدهیم، می پرسد: اگر واقعا 
کارخانه برای پرداخت حقوق پرســنل خود با 
مشــکالت مالی مواجه است، پس این همه 

محصوالت کارخانه کجا می رود؟
به گفتــه کارگران کارخانه فــوالد آریا، تاکنون 
اعتراض آنها به جایی نرســیده است و فقط 
وعده و جواب های سر باال شنیدند و در عوض 
برطرف کردن مشــکالت، مدیــران کارخانه 

کارگران را تهدید و اخراج می کنند.

مشکالت حقوق کارگران برطرف می شود
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اردســتان 
در جمــع  کارگران به ایســنا گفــت: به دلیل 
بررســی مشــکالت کارگران به همراه برخی 
دیگر مســئوالن در محــل کارخانــه حاضر 
شــدیم.مصطفی صادق زاده با بیــان اینکه 
بــا هماهنگی های انجام شــده بــا مدیران 
کارخانه قرار شد جلسه ای با مدیران کارخانه 
و نمایندگان کارگران داشــته باشــیم، گفت: 
البته بخش زیــادی از حقوق هــای کارگران 
پرداخت شده است، ولی با این حال مدیران 
کارخانه قول مساعد دادند تا پایان هفته جاری 
بخش دیگری از معوقات حقــوق کارگران را 

پرداخت کنند.

با مسئولان

استان

دبیر ستاد مدیریت بحران تیران و کرون:

بارندگی امسال تیران ۹0 میلی متر 
بیشتر از پارسال است

دبیر ستاد مدیریت بحران تیران و کرون گفت: بارندگی های 
سال زراعی امسال این شهرستان۹۰ میلی متر بیشتر از زمان 

مشابه پارسال بوده است.
ذبیح ا...ابراهیمی در گفت وگو با ایســنا بــه آخرین وضعیت 
بارش های این شهرستان و عملیات امدادرسانی اشاره و اظهار 
کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۴۸ میلی متر بارندگی در تیران 
و کرون ثبت شده که این آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال 

قبل بیش از ۹۰ میلی متر افزایش دارد.
وی افــزود: بارندگی هــای برف و بــاران هفته گذشــته این 
شهرستان به بیش از ۷۰ میلی متر رسید و میزان برف نشسته 

بر زمین بیش از ۲۰ سانتی متر بود.
دبیر ســتاد مدیریــت بحران تیــران و کــرون با اشــاره به 
آمادگی های قبلی نیروهای امدادی، تصریح کرد: آب گرفتگی 
و حوادث منجر به سیالب نداشتیم و در سطح شهر و روستاها 
دفع آب های ســطحی به خوبی انجام و با توجــه به باز بودن 

کانال های انتقال روان آب ها، مشکلی نداشتیم.
وی ادامــه داد: تیم هــای مدیریــت بحران شــهرداری ها و 
دهیاری ها به صورت آماده باش کامل در کنار عوامل راهداری، 
اورژانس و ستاد مدیریت بحران مرکزی شهرستان طی چند 
روز پر بارش فعالیت خود را انجام داده و مسیر برای تردد در 

معابر اصلی و فرعی بازگشایی شد.
ابراهیمی با اشاره به طول مسیر محور تیران به داران و بلعکس 
و مسیر تیران به سامان و بلعکس و همچنین جاده تیران به 
نجف آباد و بلعکس، گفت: بازگشایی این مسیرها نیز همراه 
با راه های روستایی توســط نیروهای راهداری و حمل ونقل 

جاده ای انجام شد.
به گفته وی، ۱۶ دســتگاه ســنگین و ســبک اعم از لودرها، 
گریدرها و کامیون همراه با خودروهای مجهز به نمک پاش و 
تیغ برف روب به صورت شبانه روزی طی ۷۲ ساعت بازگشایی 

مسیرهای اصلی و معابر روستایی را انجام دادند.
دبیر ســتاد مدیریت بحران تیران و کرون یادآور شــد: برای 
بازگشــایی این معابر بیــش از ۷۰۰ تن شــن و نمک جهت 

یخ زدایی محورها استفاده شد.
وی خاطرنشــان کرد: ســه شــهرداری تیران، عســگران و 
رضوانشــهر نیز با به کارگیری ظرفیت و توان خود بازگشــایی 

معابر اصلی و فرعی شهر را انجام دادند.



چهار شنبه 3  اسفند  1401 /  1  شعبان  1444  /  22  فوریه   2023 / شماره 3754 
شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضای مسکن در اصفهان؛

ساخت خانه های الکچری دردسرساز شده است
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن از ماه های گذشته 
تاکنون مربوط به کاهش ارزش پول ملی و فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن است.رسول جهانگیری 
در گفت و گو با خبرنگار بازار در ارتباط با وضعیت امروز بازار مسکن در اصفهان، اظهار کرد: دلیل اصلی افزایش 
قیمت در بازار مسکن از ماه های گذشته تاکنون مربوط به کاهش ارزش پول ملی و فاصله زیاد بین عرضه 
و تقاضای مسکن است.وی با اشاره به اینکه اکنون بازار مسکن در حالت رکود تورمی به سر می برد، اظهار 
داشت: با وجود اینکه قیمت مسکن با افزایش بی سابقه ای روبه رو است؛ اما از لحاظ خرید و فروش دچار 
مشکل بوده و بالتکلیف مانده است.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان تاکید کرد: این رکود باعث 
شده که در قیمت های رهن و اجاره اثرات زیادی ببینیم تا جایی که با افزایش رهن و اجاره و با کاهش خرید 
و فروش مسکن در اصفهان روبه رو هستیم.وی ادامه داد: راه حل بیرون رفت از رکود در حوزه مسکن، تولید 
مسکن در کشور است، در حال حاضر نیاز جامعه ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است؛ اکنون نیز 
در کشــور نزدیک به ۲۶ تا ۲۷ میلیون خانوار وجود دارند و به همین تعداد منزل مسکونی در کشور وجود 
دارد.جهانگیری گفت: برای رفع نیاز جامعه به مسکن، الزم است هر ساله یک میلیون مسکن احداث شود 
و یک میلیون منزل مسکونی نیز بازسازی شود؛ اگر بتوان ساخت و ساز مسکن را متناسب با نیاز جامعه 
افزایش داد به طبع آن نیاز جامعه برطرف خواهد شد.وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز اصلی جامعه ساخت 
آپارتمان های در حد انبوه با متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متر زیربناست تا به این وسیله فاصله بین عرضه و تقاضا و قیمت 
بازار مسکن کنترل شود و از افزایش سرسام آور رهن و اجاره نیز جلوگیری به عمل آید.وی ادامه می دهد: 
در این مسیر بزرگ ترین اقدامی که دولت در جهت رفع مشکالت حوزه مسکن می تواند انجام دهد تسهیل 
شرایط برای بخش خصوصی در حوزه مسکن است. البته ســرمایه گذاران بخش خصوصی هم نباید با 

سلیقه شخصی اقدام به ساخت خانه های الکچری با ذائقه مصرف کننده و نیاز جامعه سازگار نباشد.
 

وزارت نیرو اعالم کرد:

حجم سد زاینده رود به 133 میلیون  مترمکعب رسید
براساس آخرین آمار اعالم شده از ســوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، در بازه زمانی ابتدای سال آبی تا 
بیست ونهم بهمن ماه حجم آب موجود در مخازن ۲۲.۵۰ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به حجم ۲۱.۷۹ 
میلیارد مترمکعبی سال گذشته، ۳درصد افزایش داشته است.به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس آخرین 
آمار اعالم شده از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا بیست وهشتم بهمن ماه، ارتفاع کل 
ریزش های جوی کشور معادل ۱۲۹.۹ میلی متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت )۱۳۶.۲ میلی متر( پنج درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۱۳۲.۹ 
میلی متر( دو درصد کاهش را نشان می دهد.میزان کل خروجی سدهای کشور در بازه زمانی ابتدای سال 
آبی تا بیست ونهم بهمن ماه، ۷.۳۵ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته 
است. در مدت زمان مشابه سال گذشته، میزان کل خروجی سدهای کشور ۸.۹۱ میلیارد مترمکعب بوده 
است.حجم آب پشت سد زاینده رود به ۱۳۳ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۱۱ درصد از حجم سد بوده و 
نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش را ثبت کرده است. حجم سد زاینده رود هفته گذشته ۱۳۸ میلیون 

مترمکعب بود که در هفته منتهی به بیست ونهم بهمن ماه به ۱۳۳ میلیون مترمکعب رسید.
 

کمبود دام سبک در استان
به گفته مسئول اتحادیه گوشت قرمز اصفهان، ۸۰ درصد دام سبک از استان های دیگر وارد می شود.اصغر 
پورباطنی گفته که این کمبودها، قیمت گوشت قرمز را افزایش داده و به عالوه  مشکلی که در این حوزه هم 
اکنون داریم این موضوع است که استان های همسایه به جای ارسال دام به اصفهان ،تنها به تهران دام 
ارسال می کنند. وی ادامه می دهد: جهاد کشاورزی هم پیگیر این موضوع است و درباره قیمت نهایی 

گوشت قرمز با اتحادیه اصفهان اختالف نظر دارد و می گوید که قیمت ها باید کارشناسی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان مطرح کرد: عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد کارگران؛

قصه تکراری دلواپسی های آخر سال

      دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: هرساله 
شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد 
هستیم که تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در آن 
موثر است.اصغر برشان در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: متاسفانه 
اگر شــرایط اقتصادی و شــرایط تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت 
مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال 
مبنی بر اینکه باز هم همانند هر سال با چالش تعیین حداقل دستمزد 
کارگران روبه رو هستیم و آیا می توان امیدوار بود که این مسئله امسال 
به سرانجام درستی برسد و شاهد افزایش متناسب با تورم باشیم، گفت: 
ما در ین زمینه با یک چالش بزرگ روبه رو هستیم، با توجه به اینکه  سال 
هاست شــورای عالی کار نتوانسته این مســئله را بهبود ببخشد.فعال 
کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان افزود: شورای عالی کار 
با اینکه سهم و حضور پررنگی در وضعیت حقوقی کارگران و مزدبگیران 
دارد؛ اما هر سال با نزدیک شــدن به روزهای پایانی با اتهام زنی و عمل 
نکردن به وظایفش نقشی منفعل را ایفا می کند. نقشی که باعث می شود 
کارگران در کفه سبک تری از ترازوی تعیین دستمزد قرار بگیرند و حقوق 
شان آن طور که باید و شاید تعیین نشود.دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان 
بیان کرد: وجود این مشــکالت بر دوش اجرایی نشدن قانونی است که 
اگر اجرا شده بود بسیاری از مسائل حل می شد.وی ادامه داد: چون از 

اول افزایش مزد براســاس ماده ۴۱ قانون پیش نرفته است، هرساله 
شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد هستیم، در کنار اینها 
البته نباید تاثیر تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا 
در عرصه کار را نیز نادیده بگیریم؛ البته، این موضوع فقط شــامل حال 
کارگران نمی شود و تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند.دبیر 
اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به اینکه احتمال افزایش ۲۰درصدی 
دستمزد حقوق کارگران وجود دارد؛ اما منطقی نیست که با شرایط موجود 
و تورمی که هســت حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد، تصریح 
کرد:گمانه زنی ها برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی احتمال 
افزایش ۲۰ درصدی کف دستمزدها را نشــان می دهد؛ دستمزدی که 
سفره های کارگران را کوچک تر می کند.برشان در پاسخ به این سوال که 
آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران می تواند در شرایط که با تورم شدید 
روبه رو هستیم کفاف مخارج کارگران را بدهد و یا تکرار سال های گذشته 
را باید شاهد باشیم، اظهار داشــت: اینکه اکنون در رابطه با مزد کارگران 
صحبت کنیم زود است اما این هم منطقی نیست که با شرایط موجود و 
تورمی که هســت حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد.وی افزود: 
سبد معیشت برگرفته از تورم ساالنه است که چشم اندازی برای تصمیم 
گیری های سال جدید به ما خواهد داد؛ اما دلیل چانه زنی های پایان 
ســال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد 

کارگران و دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد 
کارگران، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار است.

کارگران حتی بابت دوام شغل خود هم اطمینانی ندارند
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: اگــر ماده ۴۱ قانون کار اجرا 
می شد، امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی ذیل قانون 
کار شامل کانون شورای اســالمی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و 
انجمن های صنفی بودیم. با وجود چنین تشکل هایی، کارگر هم، عالوه 
بر برخورداری از امنیت شــغلی و قدرت چانه زنی با کارفرما، نمایندگان 
خودش را در این تشــکل ها انتخــاب می کرد و آن نماینــدگان هم، با 
برخورداری از پشتوانه میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشکل ها، قدرت 
چانه زنی با کارفرما را داشــتند. به دلیل اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار، 
طی سه دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خودش هم اطمینانی 
ندارد.وی تصریح کرد: بر اســاس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با دو 
پارامتر مشخص شود. پارامتر اول نرخ تورم سالیانه است که توسط بانک 
مرکزی اعالم می شود. برای پارامتر دوم هم باید هزینه متوسط خانوارها 
را در نظر بگیریم. پارامترهای تعیین حداقل حقوق برای بازنشســتگان 
تامین اجتماعی نیز همین است و به این دلیل که رعایت نمی شود این 

موضوع ضد بهره وری است و حقوق کارگر را پایمال می کند.

نگاهی به محصوالت لوازم خانگی شامل تلویزیون، 
ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر نشان می دهد 
که میزان تولید آنها در اســتان اصفهان در ســال 

جاری به ویژه پاییز افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، بر اســاس آمار و اطالعات مربوط 
به شــاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اصفهان در ســه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ 
که توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی انتشار 
یافته، میزان تولیــد انواع لــوازم خانگی در میان 
محصوالت صنعتی منتخب این اســتان بیشــتر 
شده است.بر این اساس در جدول مربوط به مقدار 
تولید محصوالت صنعتی منتخب استان اصفهان، 
میزان تولیــد محصوالتی مانند الیاف پلی اســتر، 
انواع تلویزیون، قند و شــکر، ماشین لباسشویی، 
محصوالت فوالدی و یخچال و فریزر در فصل های 

بهار، تابستان و پاییز امسال منتشر شده است.
نگاهی به این آمار نشــان می دهد که میزان تولید 
انواع تلویزیون در پاییز امســال در استان به ۲۰۲ 
هزار و ۹۲۸ دستگاه رســید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته ۶۸.۴ درصد افزایش داشته 
اســت.میزان تولید انواع تلویزیون در اصفهان در 
سال جاری روند افزایشــی داشته به طوری که در 

بهار امسال ۱۴۱ هزار و ۶۵۲ دستگاه )با افزایش ۱۵ 
درصدی( و در تابستان ۱۶۸ هزار و ۶۶۹ دستگاه)با 

افزایش ۴۴.۱ درصدی( بوده است.
همچنین میزان تولید یخچال و فریزر در این خطه 
در سه ماه سوم امســال ۱۳۴ هزار و ۸۵۱ دستگاه 
بوده است که در مقایسه با پاییز پارسال ۳.۳ درصد 
افزایش نشان می دهد؛ میزان تولید این محصول 
در استان در بهار و تابســتان امسال به ترتیب ۱۰۴ 

هزار و ۱۶۲ و ۱۰۵ هزار و ۶۰۱ دستگاه بود.
تولید ماشین لباسشویی نیز در استان اصفهان طی 
سه ماه سوم امســال به ۱۵۷ هزار و ۱۰۲ دستگاه 
رسید در حالی که در بهار امسال ۱۵۳ هزار و ۵۸۷ 
دســتگاه بود؛ میزان تولید ایــن محصول در پاییز 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۹.۱ 

درصد افزایش نشان می دهد.
نگاهی به سایر محصوالت صنعتی منتخب استان 
اصفهان نشان می دهد که میزان تولید الیاف پلی 
اســتر نیز در پاییز امســال ۱۸ هــزار و ۸۶۶ تن با 
افزایش ۴۱.۶ درصدی بوده و در ۹ ماه امسال روند 
افزایش داشته است به طوری که در بهار ۱۳ هزار و 

۷۸۵ و در تابستان ۱۶ هزار و ۵۱۶ تن بود.
قند و شکر نیز از محصوالتی منتخب استان است 
که از ابتدای امســال تاکنون تولیــد آن روند رو به 
رشــدی داشــته و از ۱۱ هزار و ۳۵۶ تن در بهار به 
۵۳ هزار و ۵۰۴ تــن در پاییز رســید؛ میزان تولید 
این محصول در سه ماه ســوم امسال در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشــته ۵.۳ درصد افزایش 
نشان می دهد.

از طرفــی، آمار مربــوط به محصــوالت فوالدی و 
سیمان، حاکی از کاهش میزان تولید آنها در پاییز 
امسال نســبت به مدت مشابه پارســال است به 
طوری که تولید ســیمان یک میلیون و ۲۱۴ هزار 
و ۷۲۴ تن بوده که نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است.
همچنین میزان تولید محصوالت فوالدی در پاییز 
امسال در اســتان معادل ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و 
۳۹۹ تن بوده که نســبت به مدت مشــابه پارسال 

کاهش ۲۳.۲ درصدی نشان می دهد.
نگاهی به ســایر شــاخص های اقتصادی استان 
اصفهان در پاییز امسال نشــان می دهد که مانده 
کل ســپرده های بانکی بیش از ۳۲۳ هزار میلیارد 
تومان است که نســبت به مدت مشــابه پارسال 

۲۸.۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین نســبت تســهیالت به منابع)سپرده ها( 
در سه ماه سوم امســال در استان اصفهان معادل 
۷۳ درصد است که نسبت به پاییز پارسال افزایش 
۹ درصدی نشــان می دهد؛ نســبت تسهیالت به 
منابع در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۵۶ و ۷۳ 
درصد بود.کل درآمدهای مالیاتی اســتان نیز در 
پاییز امسال حدود هشــت هزار میلیارد تومان بود 
که نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۳۴.۸ درصد 

افزایش دارد.

روند صعودی تولید لوازم خانگی در اصفهان خبر روز

اینکه اکنون در رابطه با مزد کارگران صحبت کنیم زود 
است اما این هم منطقی نیست که با شرایط موجود و 
تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش 

یابد.

لیست اموال مشمول طرح مولدسازی در استان اصفهان 
اعالم شد

فهرست اموال آموزش وپرورش و جهاد کشاورزی مشمول طرح مولدسازی دارایی های دولت در استان 
اصفهان اعالم شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، با تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، صحبت از مولدسازی 
دارایی های دولت توسط برخی از وزرا و مسئوالن مطرح شد.سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره 
شفافیت در مولدسازی دارایی های دولت اظهار کرد: مولدسازی دارایی های منجمد و مستهلک در ابتدا 
به دلیل رونق در پروژه های عمرانی کشور در نظر گرفته شده اســت. قریب به هزار ملکی که وزارتخانه ها 
آوردند، همه از جنس تهاتر بود که هدف، آزادسازی بسیاری از دارایی ها به نفع مردم بود؛ ما تنها در مناطق 
یک تا چهار تهران بیش از ۲۰ هکتار مستغالتی داشتیم که مربوط به محیط های رفاهی بانک های دولتی 
می شد. یکی از اهداف این مصوبه این است که آغوش ما برای شنیدن نقطه نظرات مردم، باز است و در 
این زمینه صمیمانه از نظرات کارشناسان تشکر می کنم.وی افزود: ابتکار در این زمینه این است که همه 
اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشه ای رخ می دهد، چه برای امالک و مســتغالت و چه برای پروژه ها به 
شکل کامال بی سابقه ای شفافیت کامل و بی رحمانه ای برقرار خواهیم کرد تا برای پیشگیری از ایجاد شبهه ، 
تک تک امالک با شفافیت کامل در همه مراحل مولدسازی شوند.وزیر اقتصاد اضافه کرد: در تمام مراحل 
کار مولدسازی به مردم می گوییم که وجوه هر ملکی، صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری 
و چه استانی هزینه می شود و در یک سامانه ای که از آن رونمایی می کنیم، این مولدسازی تبدیل به اتاق 
شیشه ای مولدسازی دارایی های دولتی خواهد شد. در حقیقت دولت سیزدهم خود را مکلف می داند که 
در اجراییات کاری کند که در شفافیت کامل باشد تا هیچ مدیری فساد نکند و این فساد به مدت طوالنی 
ادامه داشته باشد.خاندوزی درباره پاسخ گویی مراحل مختلف این مصوبه توضیح داد: در نظام تقسیم کار و 
مسئولیتی که در کشور وجود دارد، در ترکیب خود هیئت هفت نفره، یک نماینده از قوه نظارتی یعنی نماینده 
رییس مجلس شورای اسالمی، یک نماینده از رییس قوه قضاییه در تمام جلسات هیئت حضور خواهند 
داشت که حق رای نیز دارند، این افراد گزارش های نظارتی می خواهند و ما به عنوان دبیر هیئت مولدسازی 
دارایی های دولتی، مکلف شده ایم که سه ماه یک بار به سران قوا و شش ماه یک بار به محضر مقام معظم 
رهبری گزارش دوره ای دهیم.وی خاطرنشان کرد: بنابراین تمام اتفاقات و تصمیمات هیئت عالی واگذاری 
در یک اتاق شیشه ای گرفته می شود و به صورت کامال شفاف صورت می گیرد، به گونه ای که هر فرد ایرانی با 
یک گوشی موبایل می تواند در جریان تمام تصمیم گیری های این هیئت باشد و در حقیقت ۸۵ میلیون ناظر 
بی طرف پشت اتاق شیشه ای مولدسازی قرار خواهند داشت. این اتاق هیچ نقشه تاریکی ندارد.همچنین 
علیرضا عرب ها، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان درباره وضعیت مولدسازی در استان اظهار 
کرد: تاکنون تعداد ۳۹ ملک مازاد مربوط به دستگاه های اجرایی استان شناسایی و جهت کارشناسی و 
اخذ تصمیمات الزم به دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی ارسال شده است، با توجه به روش های متنوع 
مولدسازی پیش بینی شده در آیین نامه، اولویت استان استفاده از روش تهاتر به منظور تکمیل طرح های 
نیمه تمام دستگاه های اجرایی استان است.اما با رونمایی شدن از سایت مولدسازی دارایی های دولت، 

فهرست امالک و پروژه های دولت که مشمول مولدسازی می شود، اعالم شد.
 

فروش ارز با کارت ملی متوقف شد
با تصمیم بانک مرکزی، فروش ارز با کارت ملی متوقف شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا 
فرزین، با اعالم خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طالی ایران اظهار کرد: طی ماه های اخیر، بانک مرکزی 
تالش کرده است که ارز الزم را برای تمام نیازهای واقعی کشور به اندازه کافی تامین کند، بر این اساس 
طی سال جاری، ارزی که در سامانه نیما برای واردات تمام کاالهای مورد نیاز کشور تامین شده، به 
میزان ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته، درحالی که نرخ آن در این مدت صرفًا ۱۷ درصد 
رشد داشته است.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ کنونی در بازار به دلیل مسائل انتظاراتی 
نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیســت، گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طال کشف و اعالم 

می شود، نرخ مبنا و مرجع قیمت گذاری در بازار خواهد شد.

اخبار

کافه اقتصاد

بازار البسه در شهر 
»الگوس« نیجریه

وز عکس ر

87 درصد ظرفیت سد های 
اصفهان خالی از آب است

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان 

پرشدگی سد های استان ۱۳ درصد است.
امینی با اشــاره به این که ذخیره ســد های 
اســتان ۱۵۶ میلیــون مترمکعــب و میزان 
پرشــدگی آن هــا ۱۳ درصد اســت، افزود: 
بررسی ها نشان می دهد که میزان پرشدگی 
سد های استان نسبت به میانگین بلندمدت 

۷۴درصد کاهش یافته است.
وی درباره وضع ذخیره سد زاینده رود گفت: 
ذخیره ســد مخزنی زاینده رود بــا ظرفیت 
نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب، 
اول اسفند به ۱۳۲ میلیون مترمکعب یعنی 
معادل حــدود ۱۰ درصد از کل آن رســید که 
۱۰ درصد کمتر از پارســال و ۷۹ درصد کمتر از 

میانگین بلندمدت )۵۰ سال( است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان، ذخیره 
سد گلپایگان را نیز ۹.۴۰ میلیون مترمکعب 
اعالم و اضافه کرد: ذخیره آب این سد نسبت 
به پارسال، ۵۲ درصد افزایش، اما در مقایسه 

با بلندمدت ۳۷ درصد کاهش یافته است.
امینی افزود: ذخیره سد قره آقاچ سمیرم به 
۱۹.۵ میلیون مترمکعب و ذخیره سد حنای 
این شهرســتان به ۹.۹۸ میلیون مترمکعب 
رسیده که نســبت به سال گذشــته ۲۲ و در 

مقایسه با بلندمدت ۴۲ درصد کاهش دارد.
وی ادامه داد: ســد خمیران تیــران و کرون 
حدود ۲.۴۹ میلیــون مترمکعب آب دارد که 
نسبت به پارسال ۱۴ و نسبت به بلندمدت ۲۴ 

درصد کمتر است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان ذخیره سد 
باغکل خوانسار را هم ۱.۶۸ میلیون مترمکعب 
اعالم و بیان کرد: این میزان آب، ۲۶ درصد از 
سال قبل و ۲۴ درصد از بلندمدت کمتر است.
امینی گفت: ســد کمانه نیــز ۳.۳۱ میلیون 
مترمکعــب آب دارد کــه ۳۱ درصد نســبت 
به پارســال و ۷ درصد نســبت به بلندمدت 

بیشتر است.
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مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، اصفهان خبر داد:

پایش نم زدگی بناهای تاریخی اصفهان در طرح »از نشاط تا خواجو«

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اصفهان گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگی، محوری را با عنوان 
»از نشاط تا خواجو« تعریف کرده اند که از همان روز پایان بارش ها، کار را از 
مسجد جامع اصفهان در این محدوده آغاز کردند.شهرام امیری در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بارندگی های هفته گذشــته بسیار شدید بود و 
طبق اعالم سازمان هواشناســی، ۷۰ میلی متر باران طی ۷۲ ساعت ثبت 
شــده، این در حالی اســت که مجموع بارش ها تنها در طول سال گذشته 
۱۲۰ میلی متر بوده است.وی خاطرنشــان کرد: بر اثر بارش روزهای پایانی 
بهمن ماه، بخشی از سقف ها یا دیواره بناهای تاریخی دچار آب گرفتگی و 
نم زدگی شد. هیئت پایش بناهای تاریخی فردای روز اتمام بارش ها تشکیل 
شد و به شکل روزانه، بازدید از این ســازه ها و بناها را در دستور کار فوری و 
جدی قرار داد.مدیر امــور فرهنگی و ارتباطــات اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان افزود: دو پل تاریخی دو طبقه در شهر 
اصفهان وجود دارد که یکی از پل ها مورد بازدید کارشناسان و ارزیابان میراث 
فرهنگی قرار گرفت، همچنین پایش سی وسه پل به اتمام رسیده و ارزیابان 
پایش پل خواجو را آغاز کرده اند.وی با اشاره به تخصیص اعتبار ویژه برای 
مرمت فوری بناهای آسیب دیده و نم زده ناشــی از بارندگی، تصریح کرد: 
عالوه بر پل ها، بخش کوچکی از دیواره کاه گلی کلیسای وانک و سقف بازار 

تاریخی اصفهان ریزش کرده و آســیب دیده بود.امیری تصریح کرد: طبق 
اطالع سازمان هواشناسی تا پانزدهم اسفندماه بارندگی دیگری نخواهیم 
داشت و در این فرصت که هوا مساعد است، مرمت این آثار انجام خواهد 
شــد.وی ادامه داد: یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان، محوری را با 
عنوان »از نشاط تا خواجو« تعریف کرده اند که از همان روز پایان بارش ها، 
کار را از مسجد جامع اصفهان در این محدوده آغاز کردند. طبق گزارش این 
گروه ،آسیب ها محدود بوده و تنها در بازار اصفهان شاهد آسیب هایی بودیم 
که قبل از ریزش بخشی از سقف جلوی آن گرفته شد.مدیر امور فرهنگی و 
ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: 
طبقات و رواق های فوقانی سی وسه پل و حتی پایه های این پل تاریخی، 
با توجه به فشار آب ناشی از بازگشایی آب ســد و همزمانی آن با بارش ها 
آسیب چندانی ندیده و تنها در بخش هایی دچار آب گرفتگی و نم زدگی شده 
است؛ همچنین تنها پلی که می توان وارد قسمت زیرین آن شد، پل خواجو 
بود که در زمان وقوع بارندگی یگان حفاظت میراث فرهنگی، این قسمت را 
مسدود کردند.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر موارد اشاره شده ناودان پشت 
مسجد شیخ لطف ا... دچار شکستگی شــده بود که مرمت شد. در طبقه 
چهارم عمارت تاریخی عالی قاپو هم تعدادی از ناودان ها آســیب دیده بود 
که مرمت آن ها آغاز شده اســت. عمارت چهل ستون، کاخ هشت بهشت، 

منار جنبان و آتشگاه هم آسیب خاصی ندیده اند.امیری در رابطه به آسیب 
بارندگی برف در بخش های جنوبی و غربی استان اصفهان اظهار کرد: عمده 
آثار تاریخی منطقه سمیرم سنگی است و آســیب ها محدود بوده، ضمن 
اینکه آثار طبیعی این شهرستان شاخص و بیشتر است. در غرب اصفهان 
و در شهر چادگان آثار تاریخی همچون خانه تاریخی صالحی مورد پایش 
قرار گرفته که با پارو کردن به موقع برف جلوی آسیب گرفته شد.وی افزود: 
در شهرستان فریدن نیز چند بنای تاریخی متعلق به هموطنان ارمنی وجود 
دارد ازجمله کلیساهایی در زرنه و قرغن که با پارو کردن به موقع برف آسیبی 
ندیدند و تنها بر اثر بارش شدید باران در بخش های محدودی دچار نم زدگی 
شدند.مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه تا قبل از تعطیالت عید نوروز و با توجه 
به هم زمانی عید نوروز با دهه اول ماه مبارک رمضان، ستاد نوروزی فعالیت 
خود را زودتر آغاز خواهد کرد، گفت: امیدوارم گردشــگران و شــهروندان 
استفاده و بهره بهتری از این فرصت ببرند.اســتان اصفهان با بیش از ۲۲ 
هزار بنا و اثر تاریخی که یک هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن 
به نام های میدان امام)ره(، کاخ موزه چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد 
جامع و سه قنات به نام های »وزوان«، »مزدآباد« و »مون« به ثبت جهانی 

رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران خبر داد:

ریزش سفر ایرانی ها به ترکیه
پس از گذشت حدود دو هفته از زلزله ویرانگر ترکیه، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی ایران از کاهش ســفر ایرانی ها به این کشور خبر داد.حرمت ا... رفیعی به ایسنا 
گفت:  زلزله در مناطق توریستی ترکیه رخ نداده است و شهروندان ایرانی معموال به مناطق زلزله زده 
سفر نداشتند، بنابراین پیش بینی می شد زلزله های اخیر، در سفر ایرانی ها به ترکیه تاثیر چندانی 
نداشته باشد، اما پس از گذشته حدود دو هفته،  حجم تقاضا در این مسیر کاهش یافته و سفرها 
به ترکیه ریزش داشته است.وی با اشــاره به کاهش نرخ بلیت پروازهای ترکیه،  اظهار کرد:  پس از 
زلزله مهیب ترکیه،  قیمت پروازها در این مسیر تقریبا به یک سوم کاهش یافت که بیانگر تقاضای 
پایین سفر ترکیه است. تا پیش از این نرخ بلیت یک طرفه میانگین حدود ۹ میلیون تومان بود، ولی 
درحال حاضر نرخ پروازهای یک طرفه به دو میلیون تومان هم رسیده است.رفیعی درباره ادامه این 
وضعیت با توجه به شــرایط بحرانی ترکیه به ویژه در مناطق زلزله زده، اظهار کرد:  احتمال دارد با گذر 
زمان و سرعت عمل کشــور ترکیه در احیا، برای نوروز وضعیت سفر به این مقصد عادی تر شود، اما 
فضای جامعه درحال حاضر آرام نبوده و شرایط به هیچ وجه قابل پیش بینی و باثبات نیست. بنابراین 
به شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتی توصیه می شود در صورتی که برای سفرهای نوروزی خدمات 
می دهند تعهدات را به گونه ای ایجاد کنند که اگر التهاب دیگری به وجود آمد، بتوانند پاسخگوی مردم 
باشند و هر دو گروه متضرر نشوند. به هر حال باید درنظر گرفت شرایط ما با ترکیه و برخی کشورهای 
دیگر روال معمول را ندارد.حدود دو هفته قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر جنوب شرق ترکیه 
و مناطقی از سوریه را لرزاند. این زمین لرزه در این دو کشور تاکنون بیش از ۴۶ هزار قربانی گرفته و 
بیش از یک میلیون نفر را بی خانمان کرده است. همچنین این حادثه طبیعی میلیاردها دالر هزینه 
های اقتصادی برجا گذاشته است. بنابر گزارش های رسمی، این زلزله مرگبار و ویرانگر تاکنون بیش 
از ۶۰۰۰ پس لرزه داشته است. بامداد سه شنبه دوم اسفندماه نیز زمین لرزه ای با قدرت ۶.۳ ریشتر 
استان هاتای ترکیه را لرزاند. شدت این زلزله به اندازه ای بود که در لبنان، سوریه، اردن و فلسطین 

اشغالی نیز احساس شده است.
 

رییس انجمن علمی طبیعت گردی ایران:

امیدی به بهبود شرایط پروازها و توسعه گردشگری نیست
رییس انجمن علمی طبیعت گردی ایران گفت: به دلیل شــیوه رفتاری ایرالین های داخلی هیچ 
امیدی به بهبود شرایط در پروازها و همچنین توسعه گردشگری داخلی که بخش عمده  آن موضوع 
حمل ونقل است، نمی توان داشت.فریدجواهرزاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه ایرالین های ما 
به شکل عجیبی طی همین ایام گذشته نرخ های خود را افزایش دادند، گفت: در این رابطه اعتراضات 
زیادی نیز صورت گرفت، مسافر و گردشــگر این انتظار را دارد که اگر قیمت ها افزایش پیدا می کند 
الجرم باید حقوق آن ها نیز حفظ شود، اما در این راستا اتفاق خاصی رخ نمی دهد. به عنوان مثال در 
هرجای دنیا اگر پروازی کنسل شود ایرالین ها و خطوط هوایی موظف به تامین هواپیمای جایگزین 
هستند و در واقع مســافر را حمایت می کنند، اما در کشــور ما در صورت کنسل شدن پروازها هیچ 

پاسخی از ایرالین ها دریافت نخواهید کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر به هر دلیلی مثل وضعیت آب وهوا، مشکالت امنیتی و ... پروازی کنسل شد 
ایرالین موظف است که حقوق مسافر و گردشــگر را تامین کند، خاطرنشان کرد: حتی اگر ایرالینی 
نمی تواند پرواز جایگزین فراهم کند با امکانات دیگری همچــون تامین محل اقامت، می تواند از 
گردشگری که به او اعتماد کرده و از او بلیت خریداری کرده ، حمایت کند؛ این حرکت به معنی تکریم 
مسافر و گردشگر است.جواهرزاده ادامه داد: باید گفت که به دلیل شیوه رفتاری ایرالین های داخلی 
هیچ امیدی به بهبود شرایط در پروازها و همچنین توســعه گردشگری داخلی که بخش عمده  آن 

موضوع حمل ونقل است، نمی توان داشت.

اخبار

یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان، محوری را با عنوان 
»از نشاط تا خواجو« تعریف کرده اند که از همان روز پایان 
بارش ها، کار را از مسجد جامع اصفهان در این محدوده آغاز 
کردند. طبق گزارش این گروه، آسیب ها محدود بوده و تنها 
در بازار اصفهان شاهد آسیب هایی بودیم که قبل از ریزش 

بخشی از سقف جلوی آن گرفته شد.

مفاد آراء
12/20 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7329 - 1401/06/23 هيات چهارم آقای بهرام استرکی  به شناسنامه 
شماره 1293 کدملي 6219344502  صادره فرزند ميرزا  آقا  در ششدانگ يکباب ساختمان  
به مساحت 118/70 متر مربع پالک شماره 2618 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ثبت در سامانه امالک به نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451599  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/21 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13751 - 1401/11/12 هيات سوم آقای هوشنگ بابائی  به شناسنامه 
شــماره 595  کدملي 1209329514  صادره سميرم فرزند  حســين نسبت به چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 132/53 متر مربع پالک 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مع الواسطه از غالمرضا خدادادی ثبت 

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

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

م الف: 1451832  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/22 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3712 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای محمود بقائی  
به شناسنامه شــماره 40 کدملی 1249888034  صادره  فرزند عبداله در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 61/02  متر مربع مفروزی از پالک شماره 1  فرعی از 2447  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.

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

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

م الف: 1451628  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/23 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3715 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای مصطفی 
مطلبی دستگردی  به شناســنامه شــماره 61830 کدملی 1281715328صادره 
اصفهان  فرزند اسمعيل در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 117/94  متر مربع  
مفروزی از پالک شــماره 383  فرعــی از 4348  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

م الف: 1451658  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/24 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3710 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت خانم عباسه رنگاور 
به شناسنامه شــماره 3016 کدملی 0051574578  صادره تهران  فرزند محمود در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 131/67  متر مربع  پالک شماره 48  فرعی از 
4485  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

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

م الف: 1451645  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/25 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

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

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

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/03

م الف: 1451635  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/26 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3705 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی مالکيت خانم منصوره 
طائريان  به شناسنامه شماره 63528 کدملی 1281735248  صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی در ششدانگ يکباب فروشگاه به مســاحت 272/94  متر مربع مفروزی  از 
پالک شماره 2216  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

م الف: 1452088   مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/27 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13506 - 1401/11/08 هيات سوم خانم گوهر بيگم مير حسينی به 
شناسنامه شماره 90 کدملي 1290318735  صادره اصفهان فرزند  سيد هاشم  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 119/27 متر مربع پالک شماره 822 فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سيد عبدا... ولد سيد حاجی 

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

م الف: 1460519  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصي

12/28 شــماره نامــه : 140185602025015358-1401/11/30 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب انبار پالک شــماره 1980 فرعی از 17/453  واقع در رهنان 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتي به نام  محمد کبيری فرزند حســن  
در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده اينک بنا به 
دستور قســمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/12/25 راس ســاعت 9 در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهي به کليه مالکيــن و مجاورين اخطار
 مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
 تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد  و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانــون تعيين تکليف

پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
بايستي با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را 
 اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1401/12/03 م الف: 1459324  

ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ابالغ

12/42 کارفرمای محترم شرکت باســتيان صنعت اصفهان با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيش از موعد آقای 
ابراهيم بهرامی ديزيچه از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت و 
زيان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده ) نظافت صنعتی 
سرويس و روغنکاری (  بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين 
نامه اجرايی مشاغل ســخت و زيان آور که در تاريخ 1401/10/29 برگزار گرديده، با 
اکثريت آراء در گروه الف ســخت و زيان آور شناخته شد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15روز 
 اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و

  زيان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1460548 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان



چهار شنبه 3  اسفند  1401 /  1  شعبان  1444  /  22  فوریه   2023 / شماره 3754 
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان؛ نشتی گاز مایع سیلندر عامل 

آتش سوزی پاساژ آزادی چهارباغ بوده است؛

وقتی کابوس تکرار پالسکو خواب از سرمان پراند!
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعالم اینکه در حادثه آتش سوزی پاساژ آزادی چهارباغ 
پایین اصفهان ۲۵ نفر مجروح شدند، گفت: یکی از واحدهای تجاری این پاساژ، کپسول مایع سیلندر 
داشته که نشتی گاز مایع سیلندر باعث شد حادثه انفجار رخ دهد.منصور شیشه فروش، در گفت وگو 
با ایسنا درباره آخرین جزئیات آتش سوزی پاســاژ آزادی واقع در چهارباغ پایین اصفهان، اظهار کرد: 
حادثه آتش سوزی پاساژ آزادی چهارباغ اصفهان در ساعت ۱۶:۰۸ بعدازظهر روز دوشنبه یکم اسفندماه، 
توسط شهروندان به نیروهای امدادی گزارش شد که بر اساس آن طبقه منفی یک پاساژ دچار حریق 
شده بود. بالفاصله تیم های آتش نشانی از ۸ ایستگاه اعزام شدند و از ۸ ایستگاه دیگر تجهیزات ارسال 
شد.وی با اشاره به ازدحام ترافیک در محل حادثه که با تالش پلیس کنترل ترافیک  انجام شد، افزود: 
با توجه به اینکه محور چهارباغ محور شلوغی است و در مجاور خیابان شمس آبادی قرار دارد، مجبور 
شدیم که الین های مختلف و ایستگاه های متعددی امدادرســانی ها را انجام دهیم، در مجموع ۲۳ 
خودروی امدادی و ۷۰ نفر نیرو عملیاتی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. همچنین ۷ دستگاه 
آمبوالنس، ۲۷ نیرو اورژانس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس هم برای نجات جان شهروندان به محل 
حادثه اعزام شدند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، درباره علت این حادثه، توضیح داد: 
با عدم رعایت اصول ایمنی توسط یکی از واحدهای تجاری که کپسول مایع سیلندر نگهداری می کرده، 
این کپسول نشتی داشته و نشت گاز مایع سیلندر باعث شد که حادثه انفجار رخ دهد و مغازه های یک 
الین کامال آسیب ببینند. تردد در این پاساژ ممنوع شد تا نیروهای بازرسی از نظر ایستگاهی ساختمان را 
بررسی و امروز تعیین تکلیف کنند.وی با تاکید بر اینکه حوادث این چنینی کم نیستند، اضافه کرد: برای 
پیشگیری از این موارد به شهرداری های استان اعالم کردیم، کارگروه شناسایی و ایمن سازی سازه های 
آسیب پذیر را در برابر حوادث تشکیل دهند، چرا که ۳۳۰ ساختمان در شهر اصفهان شناسایی شده که 
آسیب پذیر هستند و به آن ها اعالم اخطار شده است و موظف هستند با دریافت اخطاریه ها اقدامات الزم 
را انجام دهند. در قانون گفته شده شهرداری ها اخطار دهند و اگر مالک اقدام به رفع نقص نکرد، از مراجع 

قضایی پیگیری شود. در این حادثه کسی جان نباخت، اما آخرین موردی نیست که اتفاق می افتد.
 

رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش  و پرورش استان:

والدین تحت تاثیر تبلیغات مراکز استعدادیابی کودکان قرار نگیرند
رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: والدین نباید تحت تاثیر تبلیغات 
صرف مراکز استعدادیابی برای شناسایی استعداد فرزندانشان قرار بگیرند.حجت ا... مهدی افزود: 
برخی از والدین استعدادهای فرزندشان را نمی شناسند و ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی و تحت 
تاثیر تبلیغ مراکز استعدادیابی، آنها را در مسیری قرار دهند که بازدهی چندانی نداشته باشد.وی تاکید 
کرد: والدین ممکن است بدون  آگاهی مانع رشد فرزندان خود به عنوان فردی موثر در جامعه شوند 
در حالی که هر فرد باید فرصت رشد و روند طبیعی خود را داشته باشد.رییس مرکز مشاوره اداره کل 
آموزش  و پرورش اصفهان با اشاره به نقش مراکز استعدادیابی در کشف  استعدادها گفت: این مراکز 
قبل از رشد فرآیندهای مهم طبیعی، تنها می توانند دانش آموزان را به یک جنبه خاص از استعدادشان 
جهت دهند و او را از فرآیند معمول زندگی دور سازند.وی یادآور شد: اگر والدین اجازه دهند فرآیند رشد 
کودکان مسیر طبیعی خود را طی کند، در این شرایط، استعدادیابی صحیح اتفاق می افتد و به صورت 
شایسته استعدادهای کودک شان شناسایی می شود.مهدی خاطرنشان کرد: بر این اساس در دوران 
پیش از دبستان نباید به دنبال انواع استعدادیابی از جمله استعداد هوشی، هنری، کالمی و هرگونه 
استعداد دیگر بود و با این کار فرآیند رشد کودکان را مختل کرد.این روانشناس افزود: این موضوع در 
دوران ابتدایی نیز صدق می کند، زیرا در این دوره، تمرکز بر این است که دانش آموزان در کنار یادگیری 
مهارت های شناختی خواندن، نوشتن و جمع و تفریق بتوانند مهارت اجتماعی، زندگی کردن در کنار 

یکدیگر، بازی با همساالن و ارتباط گیری نیز را فرا بگیرند.

فرسودگی ماشین آالت راهداری، چالش مهم اصفهان در روزهای پربارش بود؛

رّد درد روی برف!

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: یکی از مشــکالت 
پیش آمده در چند روز گذشــته در پی بارش های ســنگین برف در نقاط 
مختلف استان، قدمت باال و فرسودگی ماشین آالت راهداری بود.منصور 
شیشه فروش  افزود: تعداد بسیاری از ماشین آالت اداره راه استان، قدمت 
بیش از ۳۰ ساله دارد که جوابگوی رسیدگی به وضعیت جاده ها با توجه 
به شرایط خاص استان در پی بارش های ســنگین برف و باران نیست.

وی اظهار داشــت: در پی بارش های اخیر در مجموع ۵۳۰ میلیارد تومان 
به بخش راه، جاده و ماشین آالت استان خسارت وارد شد که باید برای 
بازسازی تجهیزات و رفع خسارت ها، سازمان راهداری کشور به اصفهان 
کمک ویژه ای کند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان افزود: 
در مجموع بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی استان در پی 
بارش های سنگین برف دچار آسیب شدند که کارشناسان مربوطه در حال 
بررسی میزان خسارت ها و جمع بندی آنها هستند.وی همچنین به وارد 
شدن خسارت سنگین به شبکه راه، آب، برق و گاز در روستاهای مناطق 
غربی و جنوبی استان اشاره کرد و گفت: تنها در شهرستان سمیرم حدود 
۷۰ میلیارد تومان به بخش برق زیان وارد شده است.شیشه فروش افزود: 
در چند روز اخیر به دنبال بارش های سنگین برف، راه زمینی ۱۶۵ روستا در 

استان مسدود شد که بیشتر شامل شهرستان های فریدونشهر و سمیرم 
است.وی خاطرنشــان کرد: با تالش راهداران تاکنون سه هزار کیلومتر 
برف  روبی صورت گرفته، با این حال هنوز راه ارتباطی ۸۰ تا ۱۰۰ روستا در غرب 
و جنوب استان مسدود است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
افزود: اکنون ۱۵۰ روستا در غرب و جنوب اســتان پربرف است و عوامل 
شهری و راهداری در حال برف روبی در این مناطق هستند.وی همچنین به 
وارد شدن خسارت هایی به انبارهای دام و علوفه، جایگاه های دام، بخش 
کشاوری، درختان و تاسیسات در مناطق غربی و جنوبی استان اشاره کرد 
و گفت: در پی بارش برف در شمال استان، پنج چوپان در ارتفاعات منطقه 
حسن رباط شهرستان میمه گرفتار شدند که مقرر شد تا با تیغ زدن هفت 
کیلومتر و برف روبی مســیر، نجات یابند.وی همچنیــن به تالش برای 
یافتن یکی از پنج کوهنورد مفقود شــده در ارتفاعات »کشه« کوهستان 
کرکس نطنز اشاره کرد و گفت: ه ۳۱ نفر در قالب ۶ تیم در حال بررسی این 
منطقه برای یافتن کوهنورد مفقود شده که خانمی ۳۰ ساله است، هستند.

استان اصفهان از میانه تا پایان هفته گذشته روزهای پربارشی را پشت سر 
گذاشت که این بارش ها در مرکز و شرق استان در قالب باران و در مناطق 

غرب و جنوب و تا حدودی شمال استان به شکل برف بود.

اخبار جامعه

فقدان سند مالکیت
12/29 شــماره نامــه: 140185602210008333- 1401/10/29 تمامــت 
ششدانگ  پالک ثبتی شماره 34464 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان  در دفتر 475 صفحه 372 ذیل شماره ثبت 101585 به نام مسعود فاریابی 
سابقه ثبت کاداستری به شماره چاپی 011617 الف/ 94 دارد سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتا  140102159101001191 و رمز تصدیق 637268  مورخ 1401/09/28  
که به گواهی دفترخانه 482 اصفهان رســیده  مدعی اســت که  ســند مالکیت 
 آن مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1459663 ناصر صیادی صومعه 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/30 شــماره نامه : 140185602024013152-1401/12/01 نظر به اینکه 
به موجب رای شــماره 140160302024002555 هیات قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 47/88 متر مربع تحت شماره 751 فرعی  از 4786 اصلی مجزی از اصلی 
مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای مجید عســگری حسن وند 
فرزند سهراب مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز  چهارشنبه مورخ 1401/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد و بــه موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
میدهد. تاریخ انتشار: 1401/12/03 م الف: 1460024 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ

12/31 کارفرمای محترم شــرکت آجرســازی هراب  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6703410007  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
مصطفی کاظمی اســفه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت 
 و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )خامه چین(
 بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و 
 زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1459760 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/32 کارفرمای محترم شــرکت آجرســازی هراب  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6703410007  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
ولی ا... کاظمی اســفه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و 
 زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )خامه چین(

 بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و 
 زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1459763 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/33 کارفرمای محترم شــرکت آجرســازی هراب  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6703410007  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
مرتضی کاظمی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان 
آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )خامه چین(  بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/09/17 برگزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف سخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و

 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه 
گردد.  م الف: 1459765 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/34 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا اکبری بیشــه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و 
زیان آور استان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواست نامبرده )راننده ویژه(  بر 
اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
و زیان آور که در تاریــخ 1401/10/29 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در گروه 
الف سخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و

 زیــان آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
 مراجعه گردد.  م الــف: 1460504 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان اصفهان
ابالغ

12/35 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای  
حســن کریمی نوکابادی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت 
و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کنترل باند(  
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/29 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و

 زیــان آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
 مراجعه گردد.  م الــف: 1460518 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان اصفهان

ابالغ
12/36 کارفرمــای محتــرم شــرکت  الرک نوین  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570006875  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای  
حســن کریمی نوکابادی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت 
و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کنترل باند(  بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
و زیــان آور که در تاریــخ 1401/10/29 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1460526 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/37 کارفرمــای محتــرم شــرکت  الرک نوین  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570007615  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای  
مجتبی گلی فروشــانی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت 
و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر سنگ 
شــکن(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئیــن نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/29 برگزار گردیده، با اکثریت 
آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1460540 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/38 کارفرمای محترم شرکت  الرک نوین  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای  ابراهیم  بهرامی دیزیچه  
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده ) نظافت صنعتی ســرویس و روغنکاری(  
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/10/29 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1460534 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/39 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای  ابراهیم  بهرامی دیزیچه  
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده ) نظافت صنعتی ســرویس و روغنکاری(  
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/10/29 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1460532 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/40 کارفرمــای محتــرم شــرکت صدف بــی تا  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 

6570009790  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای  
احســان بهرامی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده ) نظافت صنعتی(  بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
و زیــان آور که در تاریــخ 1401/10/29 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1460545 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/41 کارفرمــای محتــرم شــرکت متین  آذرخــش با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6570005335  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
حســن کریمی نوکابادی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت 
و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده ) کنترل باند(  
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/10/29 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1460498 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
تبصره 3 ذیل ماده 120

 12/43 شــماره نامــه: 140185602024012502- 1401/11/13  نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4999/19902 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
صفحه 41 دفتر 1316 امالک به شماره ثبت 244814 و شماره چاپی سند دفترچه ای 
071986 به نام آقای علی شــامحمدی مهرجردی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد سپس به موجب گواهی انحصار وراثت شــماره 9909976862503952 مورخ 
1399/11/08 شــعبه 54 حقوقی )حصر وراثت( شورای حل اختالف اصفهان فوت 
نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از مهین خیام باشــی )زوجه( و مهدی و محسن 
و شــیرین همگی شــامحمدی مهرجردی )فرزندان متوفی( می باشند و به موجب 
دستور شــماره 140009990000338758 مورخ 1400/01/08 صادره از شعبه 20 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( و به موجب دستور 
شماره 140009990007234378 مورخ 1400/03/06 صادره از شعبه ششم اجرای 
احکام مدنی ویژه نیابت شهرستان اصفهان )مجتمع قضایی شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی( به نفع احسان بناپور و به موجب دستور شماره 140105802002003934 
مورخ 1401/06/01 صادره از اجرای اسناد ذمه ای )شــعبه مهریه( اصفهان به نفع 
مهین خیام باشی بازداشت می باشد سپس آقای محسن شامحمدی مهرجردی احدی 
از ورثه به موجب درخواست شماره 1401/017068 مورخ 1401/05/31 مدعی است 
که سند مالکیت مذکور نزد خانم مهین خیام باشی می باشد که به موجب تبصره 3 ذیل 
 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدواً  به نامبــرده اخطار و به جهت انقضای مدت یک

 هفته از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی، 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1459734  مهدی شبان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان 

 معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور
 مطرح کرد:

ضعف پدافند غیرعامل کشور در 
برخی حوزه ها

معاون ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفــت: پدافند 
غیرعامل کشور در برخی حوزه ها ضعف داشته که به عنوان 

یک تکلیف ملی این نقاط ضعف باید برطرف شود.
لطیفی در جلسه کارگروه زیستی پدافند غیرعامل استان 
اظهار کرد: پدافند غیرعامل کشــور در برخی جنبه ها خوب 
بوده، ولــی در بعضی جنبه ها ضعف داشــته کــه در همه 
حوزه ها پدافنــد غیرعامل تکلیفی ملی اســت که برطرف 

شدن نقاط ضعف آن نیازمند اراده مسئوالن است.
لطیفی افزود: در سازمان پدافند غیرعامل، کاهش آسیب 
پذیری به ویژه در زیرســاخت های حســاس و حیاتی و 

حفظ و ارتقای تاب آوری ملی در دستور کار قرار دارد.
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان هــم پدافند 
غیرعامل را عامل بازدارنده ای برای جلوگیری از تهدید ها 
دانســت و گفت: هر چقدر آمادگی مــا در این حوزه باالتر 

باشد از بسیاری از مسائل پیشگیری خواهد شد.
شــاهین شــیرانی افــزود: پدافنــد غیرعامــل یکی از 
شاخص های مهم برای پیشــگیری است و برای صیانت 
و ارتقا بخشــیدن به موضوع ســالمت مردم، هم افزایی 
دســتگاه های مختلف در حوزه زیســتی مثل کشاورزی 
دام و طیور و حوزه های انســانی و بیماری هــای نوپدید 

الزم است.
وی گفت: در دانشــگاه علوم پزشکی هم آموزش در بحث 
پدافند غیرعامل در رأس امور است و دانشجویان، اساتید 
و کارکنان در رشته های مختلف آموزش های الزم را کسب 

می کنند.



بنفش ها در ادامه سیاست جوان گرایی کادر فنی و مدیریتی شان بازیکن دیگری را جذب کردند.به گزارش ورزش سه، علی نصر اصفهانی کاپیتان فصل گذشته 
امیدهای سپاهان با عقد قراردادی رسمی و به عنوان سهمیه زیر بیست و سه سال به هوادار پیوست.هافبک میانی فصل گذشته طالیی پوشان اصفهان که سابقه 
بستن بازوبند کاپیتانی در تمامی رده های سنی سپاهان و به ثمر رساندن شش گل و سیزده پاس گل در رقابت های فصل گذشته لیگ برتر امیدهای فوتبال ایران 
را در کارنامه دارد را باید آخرین فعالیت هواداری ها در نقل و انتقاالت زمستانی نامید.بنفش پوشان پایتخت در فصل جاری با ثبت میانگین سنی ۲۵.۹ سال یکی 
از جوان ترین،اقتصادی ترین و موفق ترین باشگاه ها در لیگ برتر و جام حذفی تا بدین جای کار به شمار می روند.ساکت الهامی و شاگردانش ده هفته مانده 
تا پایان رقابت های لیگ برتر و در حالی که دو سوم ماراتن فرسایشی خلیج فارس پیموده شده است، با شایستگی خود را به نیمه نخست جدول رده بندی لیگ 
برتر رسانده و در رتبه ارزشمند هشتمی قرار گرفته اند و در رقابت های جام حذفی نیز با شکست چادرملو یزد و مس رفسنجان موفق شدند برای نخستین بار در 

تاریخ چهار ساله هوادار به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کنند.

کاپیتان سپاهان به هوادار پیوست

چهار شنبه 3  اسفند  1401 /  1  شعبان  1444  /  22  فوریه   2023 / شماره 3754 

خط حمله PSG بدون »مسی« و »نیمار«!
پاری سن ژرمن برای فصل بعد قصد دارد که اســتعدادهای جوان فوتبال فرانسه را به خط حمله 
خود اضافه کند تا جایی که احتمال جدایی مسی و نیمار بســیار زیاد است.به گزارش ایسنا و به 
نقل از RMC، پاری سن ژرمن به نظر می رسد که در فصل جاری هم نمی تواند انتظارات هوادارانش 
را برآورده کند.بســیاری پیش بینی می کردند که پاری ســن ژرمن با جذب مسی و حضور نیمار و 
امباپه می تواند به رویای خود که قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاســت برســد ؛اما این تیم فصل 
قبل شکست ناامیدکننده ای برابر رئال مادرید داشت و حذف شــد و در فصل جاری هم با توجه 

به شکست یک بر صفر در دیدار رفت برابر بایرن مونیخ کار سختی برای صعود به دور بعد دارد.
طبق اعالم شبکه RMC فرانسه روند مذاکره باشگاه پاری سن ژرمن با مسی برای تمدید قرارداد 
به بن بست خورده و احتمال جدایی این بازیکن در تابســتان زیاد است. این شبکه اعالم کرد که 
پاری سن ژرمن جدید به دنبال پایان دادن به مثلث مسی، نیمار و امباپه است تا جایی که اولویت 

باشگاه نگه داشتن امباپه است و به این ترتیب مسی و نیمار می توانند در تابستان جدا شوند.
 

ستاره رئال مادرید خیال بازنشستگی ندارد
لوکا مودریچ امیدوار است با امضای قراردادی جدید به حضورش در رئال مادرید ادامه بدهد.به 
نقل از گل، لوکا مودریچ اواخر امسال ۳۸ ساله می شود؛ اما می گوید امیدوار است قرارداد جدیدی 
با رئال مادرید امضا کند. قرارداد مودریچ با رئال مادرید در پایان فصل جاری تمام می شود ولی 
هنوز قصد بازنشستگی ندارد. ملی پوش کروات به خبرنگاران گفته است که سخت تالش می کند 
تا قراردادش را تمدید کند: »هر کاری از دســتم برمی آید را انجام می دهم تا بهترین عملکردم را 
ارائه دهم و سزاوار این شانس باشــم که همین جا به بازی ادامه دهم. من همیشه رابطه بسیار 
خوبی با باشگاه داشته ام و این رابطه تغییر نخواهد کرد.«مودریچ همچنین گفت: »همانند سال 
گذشته، عجله ای وجود ندارد. ما در نیمه راه هستیم و چالش های زیادی پیش رویم قرار دارند. 
روی بازگشــت به بهترین ســطح خود تمرکز کرده ام تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.«مودریچ 
ممکن است به پایان دوران حرفه ای خود نزدیک شده باشد؛ اما همچنان یکی از اعضای کلیدی 
تیم کارلو آنچلوتی اســت. او در این فصل تنها در یکی از بازی های رئال در لیگا حضور نداشــته و 

شش بار در تمام رقابت ها برای تیمش گلزنی کرده است.
 

»ساکا« مثل رونالدو، مسی و نیمار!
اولکساندر زینچنکو، ستاره آرســنال، معتقد است که بوکایو ساکا هم ردیف بازیکنان بزرگ دنیای 
فوتبال است و داوران باید از او مراقبت کنند. ساکا یکی از مهره های کلیدی این فصل آرسنال برای 
درخشش در لیگ برتر و صدرنشینی این رقابت ها بوده است. این وینگر انگلیسی یکی از بهترین 
نمایش های ممکن در لیگ برتر انگلیس را ارائه کرده و نام خودش را در کنار نام بازیکنان بزرگی 

که در حال حاضر در این رقابت ها حضور دارند مطرح کرده است. 
همین درخشش و توقف ناپذیر بودن او باعث شده که بسیاری از بازیکنان حریف برای جلوگیری 
از پیشروی و دردسرســاز شدن این بازیکن، دســت به دامن خطاهای شدیدی روی او بشوند و 
این موضوع باعث نگرانی سایر هم تیمی های این بازیکن شده  است. زینچنکو در این باره اظهار 
داشت:» ســاکا بازیکنی باورنکردنی اســت. تمام مدافعان کناری تیم های رقیب می دانند که او 
بسیار خطرناک است. بنابراین سعی دارند که هر طور شده جلوی او را بگیرند و حتی حاضر هستند 

این کار را با تکل زدن روی او انجام دهند و این چیزی است که داوران باید بدانند.«
این ستاره آرسنال با مقایسه هم تیمی اش با بهترین بازیکنان دنیا اضافه کرد:» ما می توانیم درباره 
بازیکنانی چون لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، نیمار و ساکا حرف بزنیم. داوران واقعا باید برای 

مراقبت از این بازیکنان در زمین کاری انجام دهند.«

گزینه های دور و نزدیک برای هدایت تیم ملی امید؛

عجیب و غریب!

فدراســیون فوتبال نام های مختلفی را برای هدایت تیم ملی امید در 
نظر گرفته که برخی از آن ها غیر واقع بینانه و مطرح شدن برخی از آن ها 
هم عجیب هستند.از زمان اتمام قرارداد مهدی مهدوی کیا با تیم ملی 
امید و برگزاری مسابقات جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا که با ناکامی 
شــاگردان مهدوی کیا در دور گروهی همراه بود، نیمکت تیم ملی امید 

بالتکلیف است.
با وجود تغییر و تحوالت در فدراسیون فوتبال و روی کار آمدن مهدی تاج 
به عنوان رییس این فدراسیون، هیچ برنامه ای برای تیم ملی امید در 
کار نبود چرا که در وهله نخست تمام تمرکزها روی تیم ملی بزرگساالن 
و جام جهانی بود و بعد از آن هم به علت جدایی راه تیم ملی و کی روش، 

تمام نگاه ها معطوف به سرمربی تیم ملی بزرگساالن است.
تنها اتفاق مهم در این مدت، توافق کمیته ملی  المپیک و وزارت ورزش 
برای سپردن مدیریت تیم ملی امید به حبیب کاشانی بوده که این اتفاق 
هم به صورت صددرصد رخ نداده و قرار اســت در روزهــای آتی تاج و 
کاشانی جلسه ای در رابطه با همکاری خود برای موفقیت تیم ملی زیر 

۲۳ سال و صعود این تیم به المپیک انجام دهند.
با این حال مسئوالن فدراســیون به صورت غیر رسمی نام هایی را برای 
هدایت تیم ملی امید مطرح کرده اند که برخی دور از واقعیت هستند و 

برخی هم عجیب به نظر می رسند.
از جمله  نام هایی که از ســوی مدیران فدراسیون برای هدایت تیم ملی 
مطرح شــده، باید به محرم نویدکیا، رسول خطیبی، وحید هاشمیان و 
چندین گزینه دیگر اشاره کرد. حتی نام فرهاد مجیدی هم شنیده شده 
که مطمئنا مجاب کردن مجیدی برای هدایت تیم ملی امید، کاری غیر 

ممکن خواهد بود.
البته انتخاب سرمربی تیم ملی امید فعال به اولویت دوم تبدیل شده و 
بعد از انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگساالن، انتخاب سرمربی تیم ملی 
امید کلید خواهد خورد و اگر این اتفاق به موقع رخ دهد، شاید تیم ملی 

بتواند یک اردوی خارجی را هم در این دوره پشت سر بگذارد.
فدراسیون فوتبال تایلند چندی قبل از تیم ملی فوتبال امید برای حضور 
در تورنمنت چهارجانبه در این کشور دعوت به عمل آورده که از ۲۸ اسفند 
تا ۸ فروردین ۱۴۰۲ برگزار می شود؛ اما حضور در این مسابقات در گرو 

انتخاب سرمربی و تشکیل اردوی این تیم است.
تیم ملی امید تا یک سال آینده در مسابقات مختلفی مانند بازی های 
آســیایی ۲۰۲۳ هانگــژو و انتخابی المپیک ۲۰۲۴ شــرکت می کند و 
مسئوالن کمیته ملی المپیک و فدراسیون امیدوارند این تیم به طلسم 

۴۴ سال غیبت در المپیک خاتمه بخشد.

خبر روز

رقابت عجیب و خاص شاگردان »داوود فنایی«!
مهرداد طهماسبی می گوید کادرفنی هوادار از قبل برنامه داشت که برای پنالتی ها او را به زمین بفرستند.

مهرداد طهماسبی، دروازه بان با تجربه هوادار در بازی جام حذفی مقابل مس رفسنجان در دقیقه ۱۲۰ 
وارد زمین شــد تا در ضربات پنالتی در چارچوب دروازه قرار بگیرد. طهماسبی که با مهار ضربه حسن 
جعفری موجب صعود تیمش شد ، گفت:  بازی حذفی، همانطور که می دانید حساسیت باالیی دارد و 
دو تیم سخت به هم موقعیت می دادند و سعی می کردند بازی را کنترل کنند. فکر می کنم مساوی در 
طول بازی نتیجه عادالنه ای بود. یک اتفاق برای فریبرز گرامی رخ داد و ما پس از ده نفره شدن کارمان 
سخت شد ولی بچه ها بازی را خوب کنترل کردند و با اینکه ده نفره شدیم، اصال موقعیت ندادند و بازی 
به ضربات پنالتی رفت.وی راجع به حضورش در زمین به جای خالدآبادی در دقایق پایانی بیان کرد: 
کادرفنی پنالتی را پیش بینی کرده و قبال با من صحبت کرده بودند و قرار بر این بود اگر این اتفاق افتاد 
من به زمین بروم. به هرحال خالد دروازه بان جوانی است و در این چند وقت برای ما خوب گلری کرده 
و چیزی که هست را نمی شــود کتمان کرد ولی برای ضربات پنالتی آقای ساکت و فنایی تشخیص 

دادند که من به زمین بروم. خداراشکر توانستم یک پنالتی بگیرم.
 

گلزن تیم قهرمان جام حذفی آماده شد
هافبک نساجی مازندران با رفع کامل مصدومیت آماده بازی با آلومینیوم شد.نساجی مازندران طی 
چهار مسابقه اخیرش در حالی یک تساوی مقابل پیکان و سه شکست برابر سپاهان، ملوان انزلی 
و مس کرمان داشت که مهرداد عبدی، هافبک دفاعی این تیم به خاطر آسیب دیدگی نتوانست از 
ابتدا به میدان برود و غیبت او در عملکرد تیمش در فاز میانی هم تاثیر منفی گذاشت.این بازیکن که 
تا هفته شانزدهم لیگ برتر فقط یک مسابقه را به خاطر مصدومیت از دست داده و در ۱۵ دیدار دیگر 
حضور داشت و یک گل هم به ثمر رسانده بود، پس از دوری در ترکیب تیمش در چهار بازی دوباره در 
دسترس حمید مطهری قرار گرفته است.مهرداد عبدی در مسابقه اخیرشان مقابل مس کرمان از 
دقیقه ۸۲ وارد زمین شد و به عنوان آخرین تعویضی جای ایوب کالنتری را گرفت تا به شرایط بازی 
برگردد، اما نساجی مازندران برای جدال حساس برابر آلومینیوم اراک این بازیکن را به طور کامل 
در اختیار دارد.مهرداد عبدی فصل گذشته تک گل قهرمانی نساجی مازندران در فینال جام حذفی 
مقابل آلومینیوم اراک را به ثمر رساند و حاال دوباره در یک رقابت حذفی با این تیم، آماده شده و پس 

از یک هفته تمرین گروهی، می تواند در ترکیب تیمش قرار بگیرد.
 

»کنعانی زادگان« آسمان لیگ ستارگان را خاموش کرد!
ستاره ایرانی خط دفاعی االهلی با یک دبل بالک استثنایی جلوی از دست رفتن پیروزی تیمش برابر 
قهرمان سابق آسیا را گرفت.تیم فوتبال االهلی قطر در چارچوب هفته پانزدهم لیگ ستارگان این کشور با 
نتیجه دو بر یک السد قطر را شکست داد تا با بیست امتیاز از چهارده مسابقه موقتا در رده ششم جدول 
قرار بگیرد.این پیروزی در شرایطی رقم خورد که محمدحسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده، دو مدافع 
ایرانی تیم االهلی به مانند ســایر بازی ها زوج قلب دفاع این تیم را تشکیل داده بودند و بعد از بازگشت 
تماشایی شاگردان نبوشا یووچیچ با زدن دو گل پس از دریافت گل اول مسابقه از اکرم عفیف، مقاومت 
جانانه ای برابر حمالت حریف داشتند.در حالی که االهلی بعد از دریافت گل در دقیقه ۳6 مسابقه به نظر 
برای حضور در رختکن با همین نتیجه آماده شــده بود، این عمر یانسانه بود که گل تساوی را وارد دروازه 
حریف کرد. در دقیقه 7۱ بار دیگر این مهاجم نوزده ساله اهل گینه دروازه مشعل عیسی را باز کرد تا کامبک 
یاران شجاع و کنعانی تکمیل شود.اتفاقاتی که حمالت پردامنه حریف را در پی داشت و فشار روی دروازه 
االهلی را به اوج خود رساند تا شاهد یکی از بهترین عملکردهای دفاعی فصل فوتبال قطر توسط ستاره 
ایرانی این تیم باشیم.در یکی از جدی ترین فرصت های گلزنی برای السد، حسن الهیدوس در آخرین 
دقیقه بازی با یک شوت دقیق قصد بازکردن دروازه االهلی را داشت که محمدحسین کنعانی زادگان با 

جای گیری درست روی خط مانع از فروپاشی دروازه تیمش شد.

مستطیل سبز

نخستین صعود تاریخ فوالد به مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ  قهرمانان آسیا؛

دستاورد بزرگی که پشت 
استعفای »نکونام« گم شد!

تیم فوتبال فوالد خوزستان برای نخستین بار 
در تاریــخ خــود توانســت راهــی مرحله 

یک چهارم نهایی لیگ  قهرمانان آسیا شود.
تیم های فوتبال فوالد خوزستان و الفیصلی 
عربســتان در چارچوب مرحله یک هشــتم 
نهایــی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در 
ورزشــگاه الثمامه قطر برابر هــم به میدان 
رفتنــد و ســرانجام فوالدمــردان ایــران با 
تک گل ساسان انصاری موفق شدند حریف 
عربستانی خود را شکست دهند و به مرحله 

یک چهارم نهایی صعود کنند.
اما پــس از پایان این جدال ســخت، جواد 
نکونام به کنفرانس خبری آمد و در جمالتی 
شوکه کننده از سرمربیگری این تیم استعفا 
داد. نکونام دلیل ایــن اقدام را بی حرمتی به 
مربیگری قلمداد کرد و مدعی شد اتفاقاتی 
در طول یک ماه اخیر رخ داده که وی تصمیم 
گرفته است دیگر روی نیمکت سرمربیگری 
فوالد ننشیند. البته این اســتعفا با موافقت 
مدیرعامل فوالد همراه نخواهد شــد، اما به 

بحث اصلی رسانه ها تبدیل شده است.
نقطه عطف پیروزی فوالد اما این اســت که 
عنابی پوشان موفق شدند برای نخستین بار 
در تاریخ خــود به مرحله یک چهــارم نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا صعود کنند 
و یک دستاورد بســیار مهم را پس از سال ها 
به دســت آوردند. فوالدمــردان پیش از این 
ســه بار دیگر در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
داشــتند که حاصل آن فقط یــک صعود از 
دور گروهی در ســال ۲۰۱۴ بود که در مرحله 
یک هشتم نهایی برابر السد پس از تساوی ۲ 
بر ۲ به دلیل گل زده تیم قطری در خانه حریف 

از گردونه رقابت ها حذف شدند.
بدین ترتیب به غیــر از فصــل ۲۰۱۴ و فصل 
جاری، فوالد در فصول ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا بــا حضور در 
رتبه های سوم و چهارم از دور مسابقات کنار 

رفته بود. 

فوتبال جهان

عکس خبر

باسابقه ترین لیدر و هوادار 
فوتبال اصفهان درگذشت

مهدی میرســعیدی، باســابقه ترین لیدر 
باشگاه ســپاهان اصفهان که در سال های 
گذشــته به دلیل کهولــت ســن کمتر در 
ورزشگاه های اصفهان حضور پیدا می کرد، 
درگذشــت. مهدی میرســعیدی ملقب به 
)مهدی عرب( یکی از از هواداران و لیدرهای 
متعصب باشگاه سپاهان و فوتبال اصفهان به 
شمار می رفت که در سال های گذشته همواره 
در ورزشگاه های مختلف حضور پیدا می کرد.

عارف رســتمی، آقــای گل فعلــی لیــگ برتر در 
گفت وگوی اختصاصــی خود با خبرنــگار ایمنا، از 
شــرایط کابوس وار خود در فصل گذشته تا روزهای 
درخشانی که امسال پشت ســر می گذارد، سخن 
گفته است. رستمی گفت: دو فصل گذشته در لیگ 
دســته اول به همراه خیبر خرم آباد آقای گل شدم، 
پیشنهادهای زیادی از جانب تیم های لیگ برتری و 
باالنشین داشتم؛ اما تصمیم گرفتم به تیمی بروم که 
در شروع حضورم در لیگ برتر بیشتر دیده شوم و به 
ذوب آهن رفتم. عالقه مند هم بودم که به ذوب آهن 
بپیوندم ولی ته دلم به این انتقال به خاطر کادر فنی 
راضی نبودم و با مشاوره های غلطی که به من داده 
شد، به شدت اذیت شــدم.وی افزود: در ذوب آهن 

هم خوب کار کردم و در بازی های ابتدایی فصل دو 
گل سه امتیازی به ثمر رساندم؛ شرایط گذشت و تا 
نیم فصل روی پنج گل ذوب آهــن تاثیرگذار بودم، 
گل های کل مهاجمان تیم را روی هم می گذاشتیم 
هم اندازه مــن گلزنی نکرده بودند. امــا با کادر فنی 
درباره اینکه چرا به من به صورت ثابت و از ابتدا بازی 
نمی دادند صحبت کردم، نیم فصل از راه رسید و چند 
پیشنهاد هم داشتم اما کادر فنی ذوب آهن با جدایی 
من موافقت نکرد و مدعی شدند به من نیاز دارند، 
به محض اینکه مهلت نقل وانتقاالت زمستانی بسته 
شــد با من لج کردند و سکونشــین شدم.رستمی 
گفت: دلیل سکونشینی ام نیز این بود که در نیم فصل 
به خاطر بازی نکردن درخواست جدایی دادم؛ مشکل 

خیلی بزرگی بین ما وجود نداشت ؛اما رزومه تارتار 
را نــگاه کنید می توانید متوجه شــوید بــا خیلی از 
بازیکنان چنین برخوردی داشته است. سال گذشته 
در ذوب آهن بازیکنانی بودند که می خواستند جدا 
شوند ولی کادر فنی اجازه نداد و سپس قراردادشان 
را یک طرفه فسخ می کرد؛ این اقدامات زیاد انجام 
می شود که به نظر من درست نیست، اگر بازیکن را 
نمی خواهید، اجازه دهید که جدا شود و اگر هم او را 

می خواهید، طبیعتا باید از بازیکن استفاده کنید.

آقای  گل فعلی لیگ برتر:

در ذوب آهن به خاطر لج بازی برخی سکونشین شدم!

واکنش دو روزنامه نگار عربستانی 
 به حضور »هروه رنار« روی

 نیمکت ایران
در شرایطی که بحث احتمال حضور »هروه رنار« سرمربی 
تیم ملی فوتبــال عربســتان در ایران به جــای کارلوس 
کی روش مطرح شــده اســت، دو روزنامه نگار ورزشــی 
عربســتان به این موضوع واکنش نشــان دادند.پس از 
اظهارات چند روز پیــش امیرمهدی علــوی، مدیر روابط 
عمومی فدراسیون فوتبال درباره گزینه های سرمربیگری 
تیم ملی ایــران، گمانه زنی هــا درباره حضور هــروه رنار 
سرمربی تیم ملی عربستان به جای کارلوس کی روش در 
ایران باال گرفت.علوی گفته بود که اگر رنار قراردادش را با 
عربستان فسخ کند می تواند یکی از گزینه های ایران باشد. 
این موضوع در شــبکه های اجتماعی در عربستان بازتاب 
داشت اما رسانه های اصلی و ورزشی این کشور به آن ورود 
نکردند و ظاهرا این ماجرا از سوی آنها جدی گرفته نشد.این 
در حالی بود که شایعه عدم رضایت و خوشحالی رنار در تیم 
ملی عربستان هم باال گرفت و گمانه زنی هایی در خصوص 
عدم تمدید قرارداد او تا ســال ۲۰۲7 مطرح شد.خبرنگار 
مهر برای بررسی این موضوع سراغ دو روزنامه نگار ورزشی 
عربســتان رفت تا نظر آنها را درباره میزان احتمال جدایی 
رنار از تیم ملی این کشور و حضور در ایران جویا شود.»مازن 
العســرج« که در روزنامه معتبر الریاضیه مشغول به کار 
اســت، با تاکید بر اینکه زبان انگلیســی اش برای انجام 
مصاحبه و ارائه نظراتش چندان مناســب نیست، گفت: 
قرارداد رنار با عربستان تمدید شده است.وی در پاسخ به 
این سوال که با این حساب رنار در عربستان ماندنی است؟ 
تاکید کرد: جزئیات بیشتر را می توانید از بخش رسانه ای 
فدراســیون عربســتان ســوال کنید.اما »عناد الرشید« 
خبرنگار بخش ورزشــی روزنامه »الیوم« عربستان هم 
اطالعات مشابهی را با خبرنگار مهر در میان گذاشت. رشید 
درباره اینکه آیا چیزی درباره حضور رنار در تیم ملی ایران و 
جدایی از عربستان شنیده است؟ گفت: فکر می کنم این 
خبر درست نباشد.خبرنگار روزنامه الیوم افزود: رنار با تیم 
ملی عربســتان یک پروژه دارد و می خواهد این پروژه را 
پیش ببرد.رشید در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره رنار با 
ایران می تواند درست باشد؟ گفت: اطالعات دقیقی برای 
قضاوت در این مورد ندارم. تا جایی که می دانم قرارداد رنار 

تا سال ۲۰۲7 با فدراسیون عربستان تمدید شده است.



چهار شنبه 3  اسفند  1401 /  1  شعبان  1444  /  22  فوریه   2023 / شماره 3754 
در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی؛

شهرداری اصفهان تندیس بلورین تعالی را دریافت کرد
معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شــهرداری این کالن شهر در 
ارزیابی همایش تعالی ســازمانی با موضوع تعالی ســازمانی و تحول دیجیتال در سطح تندیس 

بلورین به عنوان تنها شهرداری در سطح 
کشور موفق به دریافت جایزه تعالی شد.

سعید ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، با اشــاره به برگزاری بیســتمین 
همایش تعالی ســازمانی بــا موضوع 
تعالی ســازمانی و تحــول دیجیتال که 
یکم اسفند در مرکز همایش های سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: 
در این همایش روال اینگونه اســت که 
سازمان های برتر از شش ماه دوم سال 

قبل، مدارک، مستندات و فرم هایی را به طور خودارزیابی ارسال می کنند و از طریق ارزیابان ارشد و 
ملی در سطوح مختلف، سازمان های متقاضی ارزیابی می شوند.وی افزود: این سازمان ها عملکرد 
خود را محک بیرونی می زنند و متناسب با سطحی که دارند، از سطح تقدیرنامه یک ستاره، دوستاره، 
سه ستاره، چهارستاره و سطوح باالتر که سطح تندیس بلورین، سیمین و زرین است، به سازمان های 
برتر تعلق می گیرد و امتیاز کسب می کنند.معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان با بیان اینکه شهرداری در این ارزیابی، سوابق و گزارش خوبی از عملکردهای سازمانی خود 
تعریف کرده بود و به عنوان تنها شهرداری در سطح کشــور موفق به دریافت جایزه تعالی و تندیس 
بلورین شد، تصریح کرد: به طور معمول در این فرآیند شرکت های مطرح و بزرگ تولیدی، صنعتی و 
نفت و گاز و انرژی مانند گروه مپنا، فوالد مبارکه و فوالد خوزستان شرکت می کنند و می توان گفت که 
در این همایش هر سازمان با خود، مقایسه می شود. حضور شهرداری اصفهان در کنار این سازمان ها 
گویای آن است که فرآیندها، دستاوردها و مدیریت منابع سازمانی به نحو خوب انجام می شود که 
می تواند این جایزه را کسب کند.وی با بیان اینکه این موفقیت نیازمند حمایت مدیران ارشد سازمان 
به ویژه شخص شــهردار اصفهان بود، گفت: کســب جایزه تعالی محصول تالش و همکاری تمام 
بخش های شهرداری اصفهان است و حوزه تعالی، تمام حوزه های بخش های سازمانی شهرداری 
از جمله سازمان ها، معاونت ها و مناطق را درگیر می کند؛ این گزارش ها نیز مبتنی بر استانداردها و 
چارچوبی که وجود دارد، ارائه می شود.ابراهیمی خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات مهمی که در این 
همایش مطرح شد، الگوهای جدید تعالی سازمانی و رابطه نزدیک آن با موضوع تحول دیجیتال بود 
که به نوعی ویرایش های جدید مدل تعالی، موضوع تحول دیجیتال را به شدت در چارچوب معیارها 
مورد توجه ویژه قرار می دهد. شهرداری تالش می کند در برنامه ریزی های آینده، موضوع تعالی را 
در بستر تحول دیجیتال دنبال کند؛ از این رو می توانیم دستاوردهای بزرگ تر و مشهودتری را برای 

شهروندان به دست آوریم.
 

اعزام دانش آموزان زیارت اولی اصفهان به مشهد مقدس
۱۳۰ نفر از دانش آموزان اصفهانی که تاکنون به زیارت حضرت ثامن الحجج )ع( نرفته اند، به مشهد 
مقدس اعزام می شوند.مدیر سازمان دانش آموزی استان اصفهان گفت: ۱۳۰ دانش آموز پسر از ۴۱ 
ناحیه و منطقه آموزش و پرورش استان اصفهان به اردوی دانش آموزی زائر اولی ها اعزام می شوند.

اکبر رحمتی ادامه داد: این افراد دانش آموزان پایه های هفتم، هشــتم و نهم هســتند که تاکنون 
نتوانسته اند به مشهد مقدس مشرف شوند.مدیر سازمان دانش آموزی استان اصفهان تاریخ این 
اردوی زیارتی را از ۱۲ تا ۱۷ اسفند اعالم و اضافه کرد: برای این افرادعالوه بر زیارت حرم امام رضا )ع( 

برنامه های مختلف فرهنگی، تفریحی و ورزشی تدارک دیده شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر ، مهم ترین ردیف های بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان را تشریح کرد:

یک بودجه ُپر و پیمان

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان، ردیف های بودجه سال 
آینده شهرداری این کالن شهر را تشــریح کرد.عباس حاج رسولی ها با 
اشاره به در نظر گرفتن اعتبار مشارکت برای هزینه در حوزه گردشگری 
اصفهان در بودجه سال آینده شــهرداری اظهار کرد: حدود ۶۰۰ میلیارد 
تومان برای این موضــوع و اجرای پروژه های مشــارکتی پروژه هایی 
همچون چرخ وفلک بزرگ اصفهان در نظر گرفته شده است.وی افزود: 
حمل ونقــل عمومــی در بودجه ســال آینده شــهرداری مــورد توجه 
است،بنابراین بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای مترو و حدود هزار 
میلیارد تومان نیز برای پروژه رینگ چهارم به عنوان مهم ترین پروژه های 

شهر در نظر گرفته شده است.
رییس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه بخشی از آلودگی هوای شــهر، مربوط به 
خودروهاست که پروژه رینگ چهارم در راستا کاهش آلودگی هوا اجرا 
می شود، خاطرنشان کرد: فاز نخســت رینگ چهارم در محدوده شهر 
اصفهان حدفاصل بلوار فرزانگان تا مجموعه پل های شهید سردار حاج 
قاسم سلیمانی و در ادامه تا اتوبان خلیج فارس، سال آینده بهره برداری 
می شــود.وی اضافه کرد: بخش دیگری از رینگ چهارم شهر اصفهان 

در محدوده ســایر شــهرهای اطراف همچون درچه، خمینی شــهر و 
دولت آباد قرار دارد که امیدواریم با در نظر گرفتن تمهیداتی تکمیل شود.

حاج رسولی ها با بیان اینکه بودجه مناسبی برای سال آینده شهرداری 
اصفهان مورد تصویب شــورای اسالمی شــهر گرفته شده است، ادامه 
داد: اجرای پروژه ها در سال آینده تالش مضاعفی می طلبد و با توجه به 
اینکه جهشی در زمینه درآمد برای اجرای پروژه های وجود داشته است، 
معتقدم اقدامات قابل توجهی انجام خواهد شد؛ همچنین امیدواریم 
فاز نخست خط دو مترو حدفاصل ایستگاه دارک تا ایستگاه الله نیز تا 

دو سال آینده به بهره برداری برسد.

از تکمیل جهان نما تا بودجه ۸00 میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس
وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه اصفهان شــهری تاریخی اســت و 
ظرفیت هایی در حوزه گردشــگری دارد، باید زیرساخت های تفریحی 
شهر نیز توسعه پیدا کند که امیدواریم عالوه بر ساماندهی مجموعه صفه، 
خط دو تله کابین نیز راه اندازی شود.رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی 
و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: افزودن سیستم های 
جدید تفریحی به مجموعه شهر رویاها، افزایش فعالیت ها در محدوده 
ناژوان، اجرای طرح هــای مدنظر در محدوده قائمیــه از دیگر مصارف 

بودجه شهرداری در سال آینده است.وی اضافه کرد: عالوه بر عقد قرارداد 
احداث هتل در مجموعه ارگ جهان نمــا، در بخش ترمیم ظرفیت های 
میراثی و محورهای گردشگری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان برای احیای 
گذرهای گردشگری، بازسازی ســاختمان های میراثی و ظرفیت های 
این حوزه در بودجه ســال ۱۴۰۲ در شــهرداری مرکزی و مناطق دارای 
ظرفیت های بافت تاریخی در نظر گرفته شــده است.حاج رســولی ها 
تاکید کرد: با احداث هتل در ارگ جهان نما، عالوه بر تکمیل فازهای این 
مجموعه، ۲۰۰ تخت خواب به ظرفیت هتل های اصفهان افزوده خواهد 
شد؛ همچنین هتل های دیگری در سطح شهر در حال احداث است.وی 
تاکید کرد: با توجه به کمبود ظرفیت هتل ها، مدیریت شــهری اصفهان 
سیاســتی را برای ارائه پروانه ســاختمان رایگان برای کاربری هتل در 
نظر گرفته است تا نیازهای شــهر توسط بخش خصوصی تامین شود.

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان افزود: رفع گلوگاه های محالت، 
بودجه حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی برای احداث کمربندی شمالی منطقه 
۱۵ و اتصال رینگ سوم به رینگ چهارم، کاهش ترافیک خیابان جی، 
افزایش حدود پنج خط تندرو برای توسعه حمل ونقل عمومی و بودجه 
حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس از دیگر ردیف های بودجه 

سال آینده شهرداری اصفهان است.

اســتاندار اصفهان گفت: مکاتباتی صورت گرفته تا 
فرمانداران و شهرداران سراسر استان از اعتبارات و 
بودجه های فرهنگی در تامین بخشی از هزینه های 
راهیان نور مشارکت کنند.به گزارش ایرنا، سید رضا 
مرتضوی در یک صد و شــصت و پنجمین جلســه 
شــورای آموزش و پرورش با تبریــک عید مبعث 
اظهار داشت: مســئوالن سپاه پاســداران در زمینه 
راهیان نور در هر منطقه با فرمانداران و شــهرداران 

برای پشــتیبانی از برگزاری اردوهــای راهیان نور 
برنامه ریزی کنند.وی با اشــاره به تامین تجهیزات 
موردنیاز مدارس شــبانه روزی استان اصفهان ابراز 
داشت: یک صد دستگاه رایانه نوسازی شده بانک 
ملت اســتان اصفهان به مدارس اســتان اصفهان 
برای تجهیز آموزشگاه ها و بهره مندی دانش آموزان 
انجام خواهد شد.اســتاندار اصفهان خاطرنشــان 
کرد: جهاد کشــاورزی هم برای تامین مواد غذایی 
مدارس شــبانه روزی همکاری الزم را با آموزش و 
پرورش انجام دهند.مرتضــوی ابراز امیدواری کرد 
که اتاق بازرگانی بــرای تامین و تجهیــز تلویزیون 

در این مدارس هــم با همکاری و مســاعدت الزم 
را با این مدارس متناســب با جمعیت آموزشــگاه 
ها انجام دهد.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز در این جلسه گفت:بیش از ۶ هزار نفر در 
استان در ۵۷ مدرسه شبانه روزی در حال تحصیل 
هستند، بیشــتر این مدارس در نقاط محروم بوده 
و نیازمند حمایت های همه جانبه هســتند.محمد 
رضا ابراهیمی افزود: این دانش آموزان در ۲۱ واحد 
دوره متوسطه اول، ۳۶ واحد متوسط نظری، فنی و 
حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند که ۲۰ واحد 

دخترانه و ۳۷ واحد پسرانه است.

استاندار اصفهان:

فرمانداران و شهرداران در تامین هزینه های راهیان نور 
مشارکت کنند

حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع و اجرای 
پروژه های مشارکتی پروژه هایی همچون چرخ وفلک 
بزرگ اصفهان در نظر گرفته شده است.حمل ونقل 
عمومی در بودجه سال آینده شهرداری مورد توجه است، 
بنابراین بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای مترو و 
حدود هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه رینگ چهارم 
به عنوان مهم ترین پروژه های شهر در نظر گرفته شده 

است.

در منطقه ۱۰ شهرداری انجام شد؛

رسیدگی به 40 پرونده در کمیته نظارتی شورای شهر
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از برگزاری دهمین جلسه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با حضور اعضای شورا و رســیدگی به ۴۰ پرونده درخواست های مردمی در این منطقه خبر داد.داوود 
بحیرایی اظهار کرد: جلسه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر اصفهان در منطقه ۱۰ شهرداری با حضور 
مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و ابوالفضل قربانی، نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان برگزار شد.وی افزود: در این جلســه بالغ بر ۴۰ پرونده با حضور شهروندان و متقاضیان 
بررسی و ارزیابی شد که ۳۰ درصد آن ها مرتبط با موضوع شهرسازی، ۵۰ درصد مربوط به درخواست 
مساعدت و ۲۰ درصد از کل پرونده ها به امور خدماتی، عمرانی و فرهنگی مرتبط می شد.مدیر منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حاشیه کمیته نظارتی شورا در منطقه ۱۰ از دو ورزشکار زن صاحب نام 
این منطقه »محبوبه آذری محمودزاده« مربی تیم ملی جودوی کشور، دارنده مقام در ۱۸ رشته ورزشی 
و داور بین المللی جودو و »پرنیان رضوی« کاراته کار نوجوان، دارنده هفت مدال طال، یک مدال نقره و 
هشت مدال برنز کشوری و استان با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.وی تاکید کرد: تجلیل از نخبگان 
ساکن در این منطقه که از افتخارات کشور، استان و شهر اصفهان هستند را با هدف هویت سازی و ایجاد 

روحیه و انگیزه بیشتر بین نخبگان به طور مستمر ادامه خواهیم داد.
 

رییس اداره مالی و اقتصادی منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

پرداخت عوارض خودرو بدون مراجعه به شهرداری 
رییس اداره مالی و اقتصادی شهرداری منطقه یک اصفهان از ایجاد روش های جدید برای پرداخت 
عوارض ساالنه خودرو خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، میترا خوروش با 
اعالم این خبر گفت: شهرداری اصفهان جهت رفاه حال شهروندان و سهولت در پرداخت عوارض خودرو، 
شرایطی را فراهم کرده است که از این پس نیازی به مراجعه حضوری به شهرداری منطقه نیست.وی 
افزود: پیش از این، بیشتر شهروندان برای پرداخت عوارض خودرو به واحد درآمد شهرداری منطقه 
مراجعه می کردند و با توجه به اینکه به طور معمول پرداخت را به روزهای پایانی سال موکول می کردند، 
شــاهد ازدحام مراجعات حضوری در این ایام بودیم.رییس اداره مالــی و اقتصادی منطقه یک از 
ایجاد روش های جدیدی برای پرداخت عوارض ساالنه خودرو خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر 
شهروندان می توانند از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، یا مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ 
و همچنین از طریق سایتmy.isfahan.ir نسبت به پرداخت عوارض ساالنه خودرو بدون مراجعه 
به شهرداری منطقه اقدام کنند.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به متمرکز شدن روش های 

ذکر شده، پرداخت عوارض خودرو دیگر در شهرداری منطقه امکان پذیر نیست.
 

مدیر منطقه پنج شهرداری خبر داد:

صدور 2۶۶ پروانه ساختمانی از ابتدای سال  در منطقه 5
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: از ابتدای ســال  جــاری تاکنون بیــش از ۲۶۶ پروانه 
ساختمانی در قالب سامانه سرا ۸ و سرا ۱۰ و ۱۳۷۰ گواهی پایان کار در این منطقه صادر شده است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، حسین کارگر اظهار کرد: طرح صدور پروانه 
الکترونیک که از ابتدای تیرماه امسال در اصفهان با شــعار »در خانه پروانه بگیرید« اجرایی شده 
تا حد زیادی با رضایت شهروندان و شهرداری روبه رو شده اســت.وی افزود: کاهش زمان صدور 
پروانه ســاختمانی، حذف امضاهای طالیی، غیرحضوری شدن فرآیند صدور پروانه و شفافیت در 
هزینه های پرداختی از جمله اهداف طرح شهرسازی الکترونیک است.وی تاکید کرد: منطقه پنج 
شهرداری اصفهان هم سو با دیگر مناطق شهری در راســتای تحقق شهرسازی الکترونیک و ایجاد 
شفافیت، طرح صدور پروانه الکترونیکی ساختمان را در اولویت خود قرار داده و با جدیت در صدد 

رفع مشکالت شهروندان در این مسیر برآمده است.

اخبار

خبر روزبا مسئولان

مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار شهرداری:

رانندگان دریافت معاینه 
فنی خودرو را به روزهای 
پایانی سال موکول نکنند

مدیرعامل ســازمان مدیریــت حمل ونقل 
بار شــهرداری اصفهان گفت: به شهروندان 
توصیه می شــود برای جلوگیــری از اتالف 
وقت در صفوف معاینه فنــی، دریافت این 
خدمات را به روزهای پایانی ســال موکول 

نکنند.
ســیدعلی عبداللهی با اشــاره بــه آغاز ماه 
اســفند و روزهای پایانی ســال و افزایش 
سفرهای برون شهری شهروندان اظهار کرد: 
رانندگان همه ساله با توجه به نزدیک شدن 
به روزهای پایانی سال و سفرهای نوروزی، 
بیش از پیش نسبت به دریافت معاینه فنی 

خود اهتمام می ورزند.
وی با بیان اینکه رانندگان هنگام مراجعه به 
مراکز معاینه فنی خودرو باید کارت یا سند 
خودروی خود را همراه داشته باشند، افزود: 
بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای نو 
و سبک بنزینی تا چهار ســال از زمان تولید 
نیازی به دریافت گواهی معاینه فنی ندارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه به شهروندان 
توصیه می شود برای جلوگیری از اتالف وقت 
در صفــوف معاینه فنــی، دریافت خدمات 
معاینه فنی را به روزهای پایانی سال موکول 
نکنند، ادامه داد: در حال حاضر مرکز معاینه 
فنی جی در اســتان اصفهان مجــاز به ارائه 
خدمات و صــدور گواهی معاینــه فنی برتر 

است.
وی تصریح کــرد: در فرآیند انجــام معاینه 
فنی خودروهــا در مراکز مجــاز، مواردی از 
قبیل وضعیت ظاهری خودرو مانند آینه ها، 
چراغ هــا، برف پاک کــن ، بررســی میزان 
آالیندگی خودروها، وضعیت سیستم تعلیق 
و کمک فنرها، ســالمت سیســتم ایمنی و 
ترمز خودرو توســط تجهیزات مکانیزه مورد 

بررسی قرار می گیرد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان از آغاز اجرای طرح ساماندهی ترافیک پایان سال خبر داد و گفت: ساعات کاری مترو و اتوبوسرانی افزایش یافت.
حسین حق شناس با اشاره به ترافیک شهر در روز های پایانی سال اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام پایان سال و حضور شهروندان در هسته مرکزی شهر برای 
خرید های نوروزی، تسهیالتی برای ترغیب شهروندان به منظور استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی فراهم شده است.وی افزود: فعالیت پارکینگ های شهر 
از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ دایر است، اما از شهروندان درخواست می شود با توجه به محدودیت ظرفیت پارکینگ ها به خصوص برای حضور در هسته مرکزی شهر 
و مراکز خرید از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند تا باعث و تشدید ترافیک نشوند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان درباره فعالیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی در روز های پایانی سال هم گفت: ناوگان مترو از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۲:۰۰ و ناوگان اتوبوسرانی از ساعت ۶:۰۰ تا ۲۲:۳۰ فعال است.حق شناس 
ادامه داد: شهروندان می توانند از پارک سوار هایی که در پایانه های کاوه، عاشق آباد و صفه در نظر گرفته شده، استفاده، خودروی خود را پارک و با آسودگی خاطر 
با مترو و اتوبوس به مراکز خرید مراجعه کنند.به گفته وی، پارکینگ هایی از ظرفیت مدارس و فضا های باز به ظرفیت پارکینگ های عمومی شهر افزوده می شود 

و اکیپ هایی با همراهی پلیس راهور در معابر اصلی بر باز بودن معابر و رفع گلوگاه های ناشی از پارک دوبل نظارت می کنند.

افزایش ساعت کار مترو و اتوبوسرانی اصفهان

آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل سازمان 

سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان

آیین تکریــم و معارفه مدیرعامل ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی 
شهرداری اصفهان روز یکشنبه برگزار شد. در این 
مراسم از زحمات »محسن رنجبر« سرپرست 
ســابق ســازمان ســرمایه گذاری قدردانی و 
»مسعود حیدری« به عنوان مدیرعامل جدید 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 

شهرداری اصفهان معرفی شد.

عکس خبر روز

عکس: ایمنا



   

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

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

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

چهار شنبه 3  اسفند  1401 /  1  شعبان  1444  /  22  فوریه   2023 / شماره 3754 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان، 
آرش اخوان طبســی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اظهار کرد: 
آرتین علیزاده دانش آموز پایه هفتم دبیرستان غیردولتی پرسش شهرستان 
اصفهان در اولین دوره مســابقات ملی مهارت نوجوانان کــه با حضور 38 
نوجوان در رده ســنی 12 تا 15 سال از 16 استان کشــور برگزار شد، رتبه اول 

کشوری را در رشته  برنامه نویسی تحت ویندوز کسب کرد.
اخوان طبسی ضمن تبریک و قدردانی بیان داشت: توجه به مهارت آموزی از 
جمله اصلی ترین اهداف هر جامعه رو به رشد بوده و از مهم ترین نتایج آن، 

پویایی و ثبات اقتصادی مستمر یک کشور خواهد بود. 
وی افزود: در این مسیر، توجه به مهارت آموزی نوجوانان به عنوان کسانی 
که در مراحل ابتدایی جاده پر پیچ و خم و طوالنی مهارت آموزی قرار دارند، 
غیر قابل انکار بوده و برگزاری مسابقات مهارتی برای این قشر خاص، سبب 

شناسایی نخبگان مهارتی در بین این افراد می شود.
گفتنی است، اولین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ویژه دانش آموزان 
دوره متوســطه اول )پایه های هفتم، هشــتم، نهم( در چهار رشــته برنامه  

نویسی ویندوز، برنامه  نویسی موبایل، فناوری طراحی وب و فناوری طراحی 
گرافیک توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری و مشارکت 
دانشگاه آزاد اسالمی، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( 

شهرری در استان تهران برگزار شد.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
متصرفین اراضی ملی در اســتان اصفهان اعم از حقیقــی و حقوقی که در 
محدوده یا حریم شــهرها اقدام به احداث بنا و بهره بــرداری از آن کرده اند، 

جهت دریافت سند به ادارات راه و شهرسازی استان مراجعه کنند.
محمد کیانی در خصوص جزئیات واگذاری عرصه ساختمان های احداثی در 
اراضی ملی تصرفی استان اصفهان اظهار داشت: براساس آیین نامه اجرایی 
بند )ک( تبصره )11( ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، اراضی 
دولتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف و در آن احداث بنا شده 
و به صورت ساختمان، واحد تجاری و یا کارگاه مورد بهره برداری قرار گرفته 
باشد، قابل واگذاری اســت.  وی افزود: زمین های داخل محدوده و حریم 
شهرها که متعلق به وزارت راه و شهرسازی باشد مشمول این قانون می شود.  
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان اذعان 
داشت: متقاضیان مشمول این آیین نامه، تا پایان سال 1401 مهلت دارند با 
در دست داشتن مدارک الزم به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند تا پس 
از تشکیل پرونده اقدامات الزم جهت واگذاری عرصه تصرفی به عمل آید.  

وی عنوان کرد: قیمت گذاری براساس مبنای قیمت هر مترمربع و جدولی که 
از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 
ارسال شــده اســت انجام می پذیرد بنابراین در صورتی که مورد تصرف به 
صورت منزل مسکونی به بهره برداری رسیده و فرد واجد شرایط باشد قیمت 
بخشی از اراضی به صورت منطقه بندی و قسمتی به صورت کارشناسی روز 

ارزیابی و اخذ می شود.  
کیانی افزود: در صورت واجد شرایط نبودن اشخاص و همچنین برای عرصه 
اعیانی های تجاری یا کارگاهی قیمت زمین به صورت کارشناسی روز ارزیابی 

و اخذ می شود.  
وی در خصوص زمین هایی که به صورت قولنامه ای خرید و فروش شده اند، 
توضیح داد: اراضی که در اختیار اشــخاص اســت و در آن احداث بنا شده 
چه خود آن شــخص از ابتدا تصرف کرده باشد و چه به صورت قولنامه ای به 
اشخاص دیگر واگذار کرده باشد آخرین شخصی که قولنامه در اختیار دارد 
با ارائه اقرارنامــه و تعهدنامه محضری به عنوان متقاضــی می تواند به این 

اداره کل مراجعه و تقاضای خود را پیگیری کند.  
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر واگذاری عرصه ســاختمان های احداثی در اراضی ملی 
تصرفی تا پایان سال جاری امکان پذیر است همچنین تمدید این موضوع 
در بودجه پیشنهادی سال 1402 به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب 

قابل تمدید و اجرا خواهد بود.  

بیــش از 1500 نفر از مادران و دختــران در تیران، در پویــش حامیان آب با 
محوریت زنان و مدیریت مصرف آب حضور یافتند.

رییس خانه فرهنگ آب با اشــاره به برگزاری پویش حامیان آب در برخی 
از مناطق اســتان گفت: این پویش در شهرستان هایی که مصرف سرانه آب 
شرب ساکنان آن مناطق بیش از اســتاندارد بوده برگزار شد تا از این طریق 
برخی از راه های مصرف بهینه آب به مادران و دختران که نقش بسزایی در 

فرهنگ سازی مصرف بهینه در محیط خانواده دارند، آموزش داده شود.
زهره تشــیعی اعالم کرد: در حال حاضر مصرف ســرانه آب شرب در منطقه 
تیران بیش از حــد متعارف و حــدود 400 لیتر درشــبانه روز اســت، این 
درحالیست که نیاز هر شــخص به آب شــرب در هر روز  حدود 150 لیتر در 
شــبانه روز اســت.وی با بیان اینکه  صرفه جویی به معنای استفاده نکردن 
نیســت، بلکه این اصطالح داللت بر درست و بجا اســتفاده کردن از منابع 
و امکانات موجــود دارد، عنوان کرد: فرهنگ صرفه جویــی متضمن باورها، 
ارزش ها، هنجارهــا و رفتارهایی اســت که عمل صرفه جویــی را در جامعه 
نهادینه می ســازد. در واقع ترویج  فرهنگ صرفه جویی به این معناست  که 
افراد جامعه بیاموزند منابع و امکانات موجود با محدودیت مواجه هســتند 
و باید همواره به شیوه صحیح از آنها اســتفاده کنیم؛ به عالوه، هزینه تهیه و 
فراهم آوردن آنها بسیار گزاف است و با استفاده بهینه و صحیح می توانیم از 
اسراف و دور ریختن بســیاری از منابعی که در اختیار داریم جلوگیری کنیم 
و از این راه هم به توســعه کشــور کمک کنیم و هم به فکر آیندگان و تامین 

امکانات برای آنها باشیم.
رییس خانه فرهنگ آب ارتقای فرهنگ صرفه جویی در جامعه را یک ضرورت 
انکار نشدنی دانست و تصریح کرد: همکاری تمام بخش های مختلف جامعه 
اعم از دولتی، خصوصی، ســازمان های مردمی و خود مردم در این امر الزم 
است و عدم وجود چنین فرهنگی می تواند موجب کاهش چشمگیر و اتالف 

بسیاری از منابع و مواهب طبیعی و از بین رفتن سرمایه های ملی شود.
زهره تشیعی گفت: بسیاری از خانواده ها را مشاهده می کنیم که در استفاده 
منابع و کاالها  اســراف زیادی می کنند در حالی که قناعت و صرفه جویی در 
اقتصاد خانواده ها اهمیت زیــادی دارد؛ زیرا می توان از مخارج بســیار که 
بابت اسراف می شــود جلوگیری کرد  و برای مصرف بهینه آب هم می توان 
از تجهیزات کاهنده مصرف بهره برد.در ادامــه این برنامه، مدیر آبفای تیران 
گفت: متاسفانه سرانه مصرف آب شــرب در منطقه تیران که شامل 3 شهر 
و 50 روستاســت بیش از اســتاندارد و 400 لیتر در شــبانه روز است و باید 
برنامه های فنــی و فرهنگی در زمینه کاهش مصــرف آب همچنان در این 
منطقه ادامه یابد.سعید عابدینی به اصالح شبکه فرسوده آب در روستاهای 

منطقه تیران اشاره کرد و اظهار داشت: 50 روســتا در این منطقه وجود دارد 
که 41 روستا تحت پوشــش آبفا قرار دارد و بر این اساس در سال جاری در 
12 روستا با همکاری دهیاران 10 کیلومتر اصالح شبکه فرسوده آب در دستور 

کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تعویض کنتور های خراب ، اصالح انشــعابات فرســوده و 
اصالح شبکه های فرسوده که دارای نشتی هســتند از مهم ترین برنامه ها 

جهت کاهش هدر رفت آب در منطقه تیران است.
مدیر آبفای تیران به برگزاری برنامه های فرهنگی در زمینه فرهنگ ســازی 
مصرف بهینه آب در جامعه پرداخت و اظهار داشــت: در ســال های اخیر با 
همکاری و تعامــل با ائمه جماعــات و امامان جمعــه راهکارهای  صحیح 

مصرف آب به اقشار مختلف جامعه آموزش داده شده است.
عابدینی اعالم کرد: تامین پایدار آب شــرب 31 هزار مشترک آب در منطقه 
تیران یکی از مهم ترین اولویت هاســت که مطمئن هستیم مردم با مصرف 

درست ما را در دستیابی به این مهم یاری می کنند.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان تیران و کرون گفت: همه ساله برای 14 
هزار و 200 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی برنامه هایی در خصوص 
مصرف درســت آب داریم وانتظار می رود دستگاه های اجرایی با همکاری 
و تعامل بیشــتر با آموزش و پرورش، فرهنگ سازی بســیاری از امور را که 
نهادینه شــدن آن را در جامعه ضروری می دانند بیش از گذشته در دستور 

کار قرار دهند.
عباس ســلطانی به نقش و ظرفیت آموزش و پرورش در فرهنگ ســازی 
صحیح آب در جامعه پرداخت و تصریح کرد: آبفا می تواند با اجرای برنامه 
های فرهنگی برای دانش آموزان، اولیا و مربیان و نیزتولید محتوا در زمینه 
مصرف بهینه آب بستر مصرف درست آب را درجامعه بیش از گذشته فراهم 
کنند و در این زمینه آموزش و پرورش نهایت همکاری را با آبفا در دستور کار 
قرار می دهد.در ادامه برنامه شهناز مظاهری یکی از مدیران مدرسه حاضر 
در این برنامه گفت: بــه منظور جلوگیری از هدر رفت آب و مصرف درســت 
این کاالی حیاتی ، چندین دانش آموز به عنوان آب بند در آبخوری ها از باز 
گذاشتن شــیرهای آب توســط دانش آموزان جلوگیری می کنند و به آنان 
تذکر می دهند و دانش آموزانی که آب را درست مصرف می کنند به مسئوالن 
مدرسه معرفی می کنند که با تشویق این دانش آموزان در مراسم صبحگاهی 
دیگر دانش آموزان نیز ترغیب به مصرف درست آب می شوند.وی اعالم کرد: 
استفاده از ظرفیت هنرمندان نقش بسیار موثری در فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب دارد و اگر این امر به طور مستمر ادامه یابد قطعا نتایج مطلوبی به 

همراه خواهد داشت.

گروه فوالد مبارکه در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی مورد تقدیر قرار 
گرفتند.تندیس بلورین تعالی سازمان های بزرگ در بخش ساخت وتولید در 

سازمان های بزرگ به فوالد امیرکبیر کاشان رسید.
تقدیرنامه سه ستاره تعالی ســاخت وتولید نیز به شرکت فوالدسنگ مبارکه 
رسید.همچنین شرکت فوالد سنگان خراسان و فوالدسفیددشت نیز موفق به 

کسب تقدیرنامه دو ستاره در بخش ساخت تولید شدند.

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالدمبارکه سپاهان در بخش خدمات نیز موفق به 
کسب تقدیرنامه دوستاره شد.

شــایان ذکر اســت؛ فوالد مبارکه نیز در سال گذشــته تندیس زرین تعالی 
ســازمانی را به خود اختصاص داده بود و طبق قوانین این همایش که جهت 
ایجاد فرصت برای شــرکت های دیگر وضع شده، امســال در این همایش 

شرکت نکرد.

رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان از امضای تفاهم نامه همکاری های پژوهشی، 
آموزشی و تحقیق و توسعه میان دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان و شرکت پلی 
اکریل ایران خبر داد.پیام نجفی گفت: به منظــور ایجاد فرصت همکاری های 
متقابل بخش صنعت و مراکز علمی و گسترش همکاری های پژوهشی، آموزشی 
و تحقیق و توسعه، تفاهم نامه همکاری های چندجانبه میان دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان و شرکت پلی اکریل ایران به امضای طرفین رسید.
وی افزود: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی 
و شرکت پلی اکریل در زمینه هایی از قبیل شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای 
مناســب عملیاتی در حوزه هایی مانند ارتقای بهره وری، فناوری و بهینه سازی 
فرآیندهای تولیدی، مطالعات مربوط با تولید محصوالت، پژوهش های فنی و 
اقتصادی، راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه و سایر مطالعات مرتبط با حوزه 

صنعت است.رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( تاکید کرد: 
همکاری مشترک در زمینه معرفی استادان و دانشجویان نخبه و فراهم کردن 
بستر الزم برای سرریز فناوری در حوزه علمی به حوزه صنعت، ارائه مشاوره های 
تخصصی برای تجاری ســازی ایده ها و دستاوردهای پژوهشــی و فناورانه در 
حوزه صنعت و تبادل دســتاوردهای علمی و پژوهشــی مرتبط و بهره مندی از 
امکانات مشترک و ظرفیت های علمی و تجربی طرفین از دیگر مفاد آمده در این 
تفاهم نامه است.نجفی تصریح کرد: حمایت از پایان نامه های تحصیلی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیل به اهداف حوزه صنعت، ارائه سمینارها، 
دوره های تخصصــی و کارگاه های آموزشــی کوتاه مدت و اجــرای پروژه های 
پژوهشی کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی، جزو مهم ترین بندهای 

اشاره شده در این تفاهم نامه است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبرداد:
 افتخار آفرینی نوجوان اصفهانی در نخستین دوره مسابقات ملی

 مهارت نوجوانان ایران

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:
ارائه سند به ساختمان های احداثی در اراضی ملی تصرفی استان اصفهان

حضور بیش از 1500 نفر در پویش حامیان آب شهرستان تیران

 درخشش گروه فوالد مبارکه در بیستمین همایش 
ملی تعالی سازمانی

به منظور گسترش همکاری های چندجانبه:

 دانشگاه آزاد اصفهان و شرکت پلی اکریل تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند
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