
 رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:  
 رکود مطلق بر بازار میوه و تره بار حاکم شد؛

بازار میوه و تره بار سراسر کشور طی هفته های اخیر نسبتا آرام بوده است و تنها در مورد برخی محصوالت از جمله پیاز شاهد 
بودیم که بازار در مقطعی با کمبود مواجه شــد که به تبع افزایش قیمتها را در پی داشت. با این وجود بر اساس آنچه مسئوالن 
می گویند محموله هایی وارد شــده و این امر باعث ثبات قیمتی این محصول در بازار  شده است.بر اساس آنچه همه ساله در 
چنین شــرایطی رخ می دهد بازار از این به بعد خراب تر می شــود یعنی رکود مطلق بر بازار حاکم خواهد شد. به این دلیل که 
خانوارها اصوال به دنبال خرید دیگر مایحتاج خود برای سال جدید هســتند و به عبارتی از چنین خریدهایی تا حدودی غافل 

می شوند.    میوه هست، گران است!

گسیل امکانات سپاه در مناطق برفی 
شهرکرد و اصفهان
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پیشرفت ۸۰ درصدی پیرایش بافت 
فرسوده اطراف میدان امام )ره(

الزام واحد های تجاری اصفهان به 
نصب تجهیزات اعالم حریق

میهمان عزیز اما ناخوانده!
 عواقب و خسارت های کوچ زودرس بهاره عشایر به اصفهان در 

جلسه ای با حضور مسئوالن و مدیران استانی بررسی شد؛

کاهش مراجعه شهروندان 
 به کمیته های نظارتی
 شورای شهر اصفهان

ایمن کردن 
بزرگراه های اصفهان 

با نصب نیوجرسی

اگر مشکالت استان حل نشود، 
 تمام میراث فرهنگی 

 اصفهان به ویرانه 
تبدیل خواهند شد

بناهای تاریخی اصفهان بعد از بارندگی بی سابقه؛
باران همیشه حادثه ای عاشقانه نیست!
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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۸ صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

والدت     امام حسین )ع( و روز اپسدار را تبریک می گوییم

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
پرسپولیس در یک بازی سراســر هیجان و تماشایی با نتیجه چهار بر دو در 

طول ۱۲۰ دقیقه سپاهان را در نقش جهان شکست داد.
جالب توجه ترین قرعه مرحله یک هشتم جام حذفی رو به رو شدن سپاهان 
و پرســپولیس بود. دو تیم که این فصل رقابت نفس گیری برای قهرمانی 

لیگ برتر دارند، در جام حذفی هم یک فینال زودرس را تجربه کردند.
نیمه اول این بازی حســاس و نفس گیر دنبال شــد. مســابقه با یکی، دو 
موقعیت از سوی سپاهانی ها آغاز شد، اما با اشــاره بیژن حیدری به نقطه 
پنالتی برای پرسپولیس یخ بازی آب شد. محمدرضا منصوری، کمک اول 
بازی در دقیقه ۱۰ برخورد سیاوش یزدانی با محمد عمری را پنالتی تشخیص 

داد و گولسیانی پنالتی را گل کرد.
بعد از این گل ســپاهانی ها بیشــتر میل هجومی داشــتند و اصال دل شان 
نمی خواست بازنده به رختکن بروند. فشار ســپاهان به خصوص از سمت 
چپ در دقیقه ۴۰ جواب داد و وحید امیری با خطا کردن در پشــت محوطه 
زمینه ســاز گل اول سپاهان شــد. ســانتر بی نقص امید نورافکن با اشتباه 
مدافعان و البته گل به خودی دانیال اســماعیلی فر کار را در نیمه اول برای 

سپاهان به تساوی کشاند تا بازی در نیمه دوم هیجان انگیزتر شود.
بازی در نیمه دوم مطابق انتظــار جذاب ادامه پیدا کرد. ســرخ ها که روی 
ضربات ایستگاهی برنامه داشــتند، با پاس گل پورعلی گنجی و ضربه سر 

عیسی آل کثیر برای بار دوم پیش افتادند.
اما این پایان کار برای سپاهان نبود و آنها فشــار حمالت خود را زیاد کردند 
و شــاگردان مورایس در حالی که پرســپولیس با مصدومیت عمری برای 
دقایقی ده نفره شده بود و مدافعان نظم مناسبی نداشتند با سانتر از سمت 
چپ، تاثیر مغانلو و ضربه تمام کننده فرشاد احمدزاده به سمت دروازه خالی، 

کار را برای دومین بار به تساوی کشاندند.

پرسپولیس در نیمه دوم محمد عمری و مهدی ترابی را به دلیل مصدومیت 
از دســت داد و مهمترین موقعیت این نیمه نیز که به گل تبدیل نشد مربوط 
به پاس فوق العاده ترابی برای لئاندرو بود که مهاجم تازه وارد پرســپولیس 
نتوانست توپ را در شــرایط تک به تک وارد دروازه کند تا آه از نهاد بازیکنان 
سرخپوش بلند شود. در نهایت بازی در نود دقیقه با نتیجه دو بر دو به پایان 

رسید.
در نیمه اول وقت های اضافه باز هم پرســپولیس بود که بــرای گلزنی وارد 
زمین شد و ســرخ ها روی تکنیک و دریبل های وحید امیری و شوت عالی 
سیامک نعمتی برای سومین بار پیش افتادند. اما درحالی که میزبان هنوز 
با گل نعمتی کنار نیامده بود، فرار لئاندرو پریرا به ســمت دروازه ســپاهان 
در موقعیت تک به تک سبب شد ســیاوش یزدانی با تکل از پشت مهاجم 
برزیلی پرسپولیس را متوقف کند و داور برای دومین بار در طول بازی نقطه 

پنالتی را به سود قرمزها به خاطر خطای سیاوش یزدانی نشان داد.
داور با این خطا کارت زرد دوم را به سیاوش یزدانی نشان داد تا سپاهان ده 
نفره و کار برای بازگشتش به بازی بسیار سخت شود. گئورگی گولسیانی بار 
دیگر پشت ضربه پنالتی ایستاد و برای دومین بار پیام نیازمند را مغلوب کرد.

در وقت های اضافه دوم سپاهان خیلی تالش کرد باز هم به بازی برگردد اما 
خستگی ساق های بازیکنان، هشــیاری گلر و مدافعان سرخپوش و کنترل 
بازی توسط شاگردان یحیی این اجازه را به میزبان نداد. گل محمدی برای 
۱۵ دقیقه پایانی کمال کامیابی نیا را به زمین فرســتاد تا در میانه زمین یک 

بازیکن تازه نفس داشته باشد.
پرســپولیس با این پیروزی بزرگ به یک چهارم نهایی جام حذفی صعود 
کرد و ســپاهان که مدعی جدی قهرمانی در هر دو جام بــود وداعی تلخ و 

زودهنگام با جام داشت.

صعود پرسپولیس در جذاب ترین بازی سال؛

سپاهان 2- پرسپولیس 4: نقش جهان آنفیلد شد!

 صعود پرسپولیس
 در جذاب ترین بازی سال؛

 سپاهان 2-
  پرسپولیس 4: 

 نقش جهان 
آنفیلد شد!
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معاون شهردار کاشان خبر داد:

آغاز فعالیت فاز نخست هدایت ترافیکی شهر
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار کاشان از آغاز فعالیت فاز نخست هدایت ترافیکی شهر از طریق 
تجهیز به چراغ فرماندهی خبر داد و گفت: این تمهید ترافیکی فعالیت خود را آغاز کرده است.به گزارش 
ایمنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری کاشــان، مهدی مرادی غفار از آغاز فعالیت فاز نخست 
هدایت ترافیکی از طریق تجهیز به چراغ فرماندهی خبر داد و اظهار کرد: این تمهید ترافیکی به تازگی 
فعالیت خود را آغاز کرده است.وی با اشاره به فازبندی نصب و اجرای چراغ فرماندهی تقاطع، افزود: 
هدایت ترافیکی این تقاطع در سه فاز با چراغ فرماندهی دارای سیکل ۷۰ ثانیه انجام می شود.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار کاشان، مسیر رفت در بلوار قطب راوندی همراه با گردش چپ را یک فاز 
در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: مسیر برگشت همراه با گردش به چپ فاز دیگر و مسیر بلوار 
معمار و سردار حاج علی فارسی نیز فاز سوم فرآیند چراغ دار شدن تقاطع را تشکیل می دهد.مرادی غفار 
از شهروندان درخواست کرد با رعایت سرعت مطمئنه و پای بندی به اصول و قواعد ایمنی و رانندگی 
به ارتقای عملکرد این تقاطع به منظور کاهش تصادفات و سوانح کمک و از مسیرهای جایگزین در 
محدوده میدان شهید منتظری-میدان ولیعصر )عج( استفاده کنند.وی اضافه کرد: شهروندان در 
راستای تســهیل در تردد و کاهش بار ترافیکی این محور از محورهای جایگزین شامل خروجی پل 
شهید بهشتی به طرف بلوار صنعت، بلوار شهید معمار به طرف میدان جهاد، خیابان کلیم کاشانی به 
طرف بلوار مطهری و حکمت ۷۷ به طرف میدان نوش آباد و میدان شهید زجاجی استفاده کنند.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار کاشان تغییرات ترافیکی را در جهت تسهیل گری در عبور و مرور خودروها 

ضروری دانست و گفت: امید است همشهریان با رعایت این قوانین تردد خودروها را تسهیل کنند.
 

 خدمات رسانی گروه های جهادی اصفهان در مناطق
 برف گیر کوهرنگ

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان از ۸۵۰ نفر روز فعالیت گروه های جهادی در مناطق درگیر 
برف در کوهرنگ خبر داد.سرهنگ حسن عجمی، رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با 
اشاره به مشکالت ناشی از بارش سنگین برف در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
گروه های جهادی از درچه، خمینی شهر، ورزنه، مبارکه و ... به این منطقه اعزام شدند و در قالب ۸۵۰ نفر 
روز فعالیت به بازگشایی راه ها و برف روبی منازل کمک کردند.وی ادامه داد: در کوهرنگ و روستا های 
اطراف آن مشکالت ناشی از بارش برف رفع شــد و با اینکه برخی به دنبال ایجاد اختالف بین اهالی 
استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بودند، ولی گروه های جهادی استان اصفهان با همیاری 
خود مانع اختالف افکنی شدند.رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان افزود: موکبی هم در آن 
منطقه به منظور اطعام مردم و گروه های جهادی برپا شد.به گفته سرهنگ عجمی، گروه های جهادی در 
مناطق سیل زده و برف گیر داخل استان مثل سمیرم، بویین میاندشت، چادگان، فریدن و فریدونشهر 
هم خدمت رسانی کردند.وی کمک گروه جهادی مالک اشتر از ناحیه امام رضا )ع( برای رفع آب گرفتگی 

معابر اصفهان و برف رویی منازل چادگان را گوشه ای از این فعالیت ها نام برد.
 

 بودجه 1402 شهرداری کاشان در شورای اسالمی شهر
 تصویب شد

بودجه شهرداری کاشان پس از یک ماه بررسی و جلسات کارشناسی متعدد، با اولویت حمل ونقل و ترافیک، 
در شورای اسالمی شهر تصویب شد.حسن بخشنده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بودجه شهرداری 
کاشان پس از یک ماه بررسی و جلسات کارشناسی متعدد، با اولویت حمل ونقل و ترافیک، در شورای اسالمی 
شهر تصویب شد.وی افزود: بودجه تلفیقی شهرداری و سازمان های تابعه ۱.۹۲۳.۵ میلیارد تومان و بودجه 

داخلی شهرداری و سازمان های تابعه موضوع ماده ۵۴ قانون شهرداری ۱.۸۰۰ میلیارد تومان تصویب شد.

رییس اداره مخابرات شهرستان اردستان خبرداد:

بهره برداری از ۱۸ طرح مخابراتی در اردستان

رییس اداره مخابرات شهرستان اردستان گفت: اداره مخابرات شهرستان 
اردستان در ســال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ پروژه مخابراتی را با اعتباری بالغ بر ۳۶ 
میلیارد تومان اجرا و به بهره برداری رســانده اســت.حمیدرضا ترکیان در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: اداره مخابرات شهرستان اردستان در سال 
۱۴۰۱ تعداد ۱۸ پروژه مخابراتی و اینترنت پرسرعت را با اعتباری بالغ بر ۳۶ 
میلیارد تومان اجرا و به بهره برداری رسانده است.وی با اشاره به پروژه های 
شاخص انجام شده در سال جاری، افزود: راه اندازی و نصب ۳ سایت تلفن 
همراه در شهر مهاباد و روســتاهای داوران و ظفرقند و ارتقای سایت های 
روستایی شیرازان، همت آباد، مهرآباد و آســتانه از مهم ترین پروژه های 
مخابرات اردستان در سال ۱۴۰۱ بوده است. همچنین افزایش پهنای باند 
اینترنت در شهر اردســتان از دیگر پروژه های این اداره است.رییس اداره 
مخابرات شهرستان اردســتان با بیان اینکه در اردستان ۶۱ سایت موبایل 
در مناطق روســتایی و شــهری قرار دارد، گفت: این تعداد سایت موبایل 
ساکنین بیش از ۱۵۶ روستا را تحت پوشش قرار داده و تنها یکی دو روستا 
فاقد پوشش مخابراتی است. همچنین ۵۰ ســایت موبایل در اردستان 
تکنولوژی ۳ جی اینترنت دارد.ترکیان با اشاره به اینکه مقایسه خدمات 
ارائه شده در حوزه مخابرات از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با قبل از 
انقالب که هیچ گونه خدمات مخابراتی در کشور وجود نداشته غیرممکن 
است، تصریح کرد: مخابرات اردستان از سال ۱۳۵۱ با نصب دستگاه ۱۵۰ 

شماره مغناطیسی فعالیت خود را آغاز کرده و تا قبل از انقالب این تعداد 
شماره به ۴۵۰ خط تلفن ثابت با سیم آن هم فقط در شهر اردستان رسیده 
است.وی با بیان اینکه خدمات مخابرات شهرستان اردستان در سال ۱۴۰۱ 
به بیش از ۳۲ هزار شماره تلفن ثابت سیمی در ۵۸ مرکز مخابراتی رسیده 
اســت، گفت: بیش از ۱۵۱ روستا در شهرستان اردســتان دارای پوشش 
ارتباط هستند. همچنین مرکز مخابرات این شهرستان در زمان انقالب یک 
مرکز بوده که این تعداد در سایه انقالب اسالمی و ورود فّناوری های جدید 
به ۶۱ مرکز مخابرات در شهر و روستای شهرســتان رسیده است.رییس 
اداره مخابرات شهرستان اردستان گفت: حمایت و پیگیری های نماینده 
مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی در بخش مخابرات و ارتباطات 
باعث شده در هفت سال گذشته ظرفیت جذب منابع این اداره چند برابر 
افزایش پیدا کند و با وجود اینکه برای شــرکت مخابرات صرفه اقتصادی 
نداشته باشد در این سال ها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز 
شبکه های مخابراتی در سطح شهرستان سرمایه گذاری شده است.ترکیان 
خاطرنشان کرد: با تالش و پیگیری های صورت گرفته مسئوالن شهرستان 
و ایجاد زیرساخت های الزم در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد از روستاهای 
شهرستان اردســتان از تکنولوژی ارتباطات و اینترنت بهره مند هستند و 
تالش خواهیم کرد تا تعداد محدودی از روســتاهای باقیمانده به شبکه 

پوشش مخابرات و زیرساخت های الزم اینترنت مجهز شود.

فرماندار خــور و بیابانک گفت: در یک ســال اخیر 
طرح و ایده »سفیران خدمت« برای نخستین بار 
در شهرستان خور و بیابانک با موفقیت اجرا شده و 
استقبال مردم از این طرح خوب بوده است.احمد 
رضا طحانــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: طی 
چند سال اخیر اقدامات خوبی در سطح شهرستان 
برای اســتفاده از انرژی خورشــیدی انجام شده 
که تاثیر زیادی در تولید برق داشــته اســت. برای 
مثال عملیات تولید ۲ مگاوات برق از طریق انرژی 
خورشــیدی در جندق را کلنگ زنــی کرده ایم و در 
سطح شهرستان با توجه به تســهیالت اعطایی به 
مردم و اعتبارات پیش بینی شــده تقریبا استقبال 
شهروندان خوب بوده است.وی با بیان اینکه انرژی 

خورشیدی محل درآمد خوبی برای برخی از اقشار 
مردم است، افزود: افراد با توجه به مقدار تسهیالتی 
که دریافــت می کنند قســط هــای آن را که مبلغ 
ناچیزی است پرداخت می کنند و با توجه به مقدار 
برقی که دولت از انرژی خورشیدی به دست می آورد 
مبلغی نیز به این افراد پرداخت می کند که به نوعی 
یک ســرمایه گذاری خــوب برای خانوارهاســت.

فرماندار خور و بیابانک با بیان اینکه استان اصفهان 
در تولید انرژی خورشــیدی در کشور پیشرو است، 
گفت: میزان اعتبار و تســهیالتی که بــه افراد برای 
تولید انرژی خورشــیدی داده می شود معموال ۱۲۰ 
میلیون تومان اســت. پنل های خورشــیدی روی 
پشــت بام های این شــهروندان نصب می شود و 

مقدار برق تولید شــده از این پنل ها در اختیار اداره 
برق قرار می گیرد تا در مدار سراسری استفاده شود.

طحانی تصریح کرد: یکی از مواردی که طی یک سال 
اخیر به طور جدی به آن پرداخته ایــم طرح و ایده 
»سفیران خدمت« بوده اســت که برای نخستین 
بار در شهرستان خور و بیابانک با موفقیت اجرا شد. 
در این طرح روســای ادارات مختلف در شــهرها و 
روستاهای شهرستان حاضر می شوند و به مسائل و 

مشکالت مردم از نزدیک رسیدگی می کنند.

فرماندار خور و بیابانک:

طرح »سفیران خدمت« با موفقیت در خور و بیابانک اجرا می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: رســیدن به مقام نیکوکاران به تعبیر قرآن، شــرایطی دارد که یکی از آن ها انفاق خالصانه از دارایی و اموالی است که 
انسان به آن ها عالقه دارد و شهروندانی که در ساخت بناهای سالمت یا تامین نیازهای درمانی شــرکت می کنند، نماد این آیه قرآن هستند.کوروش ساکی در 
آیین گشایش مرکز غربالگری سرطان و درمان بیماری های خاص کاشان، اظهار کرد: راهکارهای دستیابی به اهداف نظام سالمت، نیازمند شناخت بیشتر و به 
کارگیری تجربه و توانمندی صاحب نظران است که بخشی از این ظرفیت در مجمع خیران ســالمت برآورده می شود.وی افزود: مجمع خیران سالمت واسطه 
خیری هستند که در تحقق نیازهای نظام سالمت کشور و شهروندان نیازمند تالش می کنند و برکات ارزشمندی را نصیب نیازمندان در حوزه سالمت کرده اند.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: هر فردی از نظر جسمی و روحی سیری را طی می کند که سیر جسمی قابل رؤیت است و در بعضی از افراد خصوصیات 
خلقی و جسمی با هم همراه است که با افزایش سن، خودخواهی او کاهش یافته و فرد توجه بیشتری به کمک به دیگران دارد.ساکی تاکید کرد: برخی انسان ها 
به جایگاهی می رسند که چیزی برای خود نمی خواهند و هر آنچه که دارند را انفاق می کنند. همان چیزی که در منطقه کاشان توسط خیران اتفاق می افتد، همان 

کاری که حاج سید محمدعلی امامت و خانواده او انجام می دهند.

خبر روزبهره برداری از مرکز غربالگری سرطان و درمان بیماری های خاص کاشان

وز عکس ر

بابا افضل الدین 
مرقی کاشانی، شاعر و 
دانشمند ایران اسالمی 
بابا افضــل الدین مرقی کاشــانی از 
شاعران و دانشمندان نیمه دوم سده 
۶ یکی از بزرگ ترین رباعی ســرایان 
ایرانی است. آرامگاه این فیلسوف در 
پای کوهی خوش منظره و سرسبز در 
روستای مرق در ۳۵ کیلومتری غرب 

کاشان واقع شده است.

با بارش سنگین برف صورت گرفت؛

بسته بودن جاده بزرگ ترین فرستنده کشور در کوهپایه 
جاده دسترسی به بلندترین ایستگاه فرستنده رادیویی و تلویزیونی مارشنان همچنان بسته است.مدیر 
فرستنده های رادیویی و تلویزیونی مرکز اصفهان با بیان اینکه مسیر این ایستگاه حدود ۴۰ روز است که بر 
اثر بارش برف و سقوط بهمن بسته است، گفت: فقط طی حدود ۱۰ روز گذشته یک روز این مسیر باز شد و 
امکان تعویض شیفت و حمل مواد غذایی و آبرسانی فراهم آمد.سید محسن حسینی با اشاره به اینکه ۱۰ 
روز است برق این ایستگاه رادیویی و تلویزیونی قطع شده، گفت: چهار بار هلیکوپتر به این ایستگاه اعزام 
شده که امکان فرود نداشته و آذوقه را از ارتفاع پرتاب کرده اند.وی با بیان اینکه ارتفاع برف در این ایستگاه 
به بیش از سه متر رسیده ، افزود: برای گرمایش این ایستگاه از ژنراتور استفاده می شود که روزانه دو هزار 
و ۵۰۰ لیتر گازوییل مصرف می کند و آلودگی صوتی فراوانی دارد.مدیر فرستنده های رادیویی و تلویزیونی 
مرکز اصفهان گفت: دو گروه ۱۵ نفره از نیرو های اداره برق و هالل احمر به صورت پیاده برای ترمیم ۲۰۰ متر 
از خطوط انتقال برق به این ایستگاه اعزام شده اند و در حال تعمیر هستند.ایستگاه فرستنده رادیویی و 

تلویزیونی مارشنان، با بیش از سه هزار و ۳۳۰ متر بلندترین ایستگاه فرستنده کشور است.
 

فرماندار سمیرم:

راه دسترسی به دکل های مخابراتی سمیرم همچنان مسدود است
فرماندار ســمیرم گفت: برق و مخابرات چهار شهر در این شهرســتان به دلیل بارش برف همچنان قطع 
است و در حال بازگشایی راه های دسترسی برای رفع مشــکل دکل های مخابراتی هستیم.مراد الیاس 
پور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شهرستان سمیرم در پی بارش سنگین برف هفته 
گذشته، اظهار داشت: هم اینک تمامی راه های شــهری و روستایی شهرستان باز است.وی با بیان اینکه 
برای وصل شدن تلفن برخی شهرهای شهرستان مشــکالتی داریم، ادامه داد: به دلیل بارش برف باالی 
۲ متر در ارتفاعات دسترسی به دکل های مخابراتی با دشواری هایی همراه است و باید برای دسترسی به 
دکل ها ابتدا مسیرهای مربوط به مناطق مرتفع را بازگشایی و سپس مشکل را برطرف کنند.فرماندار سمیرم 
خاطرنشان کرد: اکنون چهار شهر شهرستان قطعی برق و مخابرات دارند که تالش می کنیم با بازگشایی 

راه ها و دسترسی به دکل ها، مشکل بر طرف شود.
 

یک هفته پس از بارش سنگین برف؛

مسدود شدن جاده منتهی به مجتمع توپخانه ارتش در 
ساحل چادگان

بارش سنگین برف هفته گذشته باعث مسدود شــدن جاده منتهی به مجتمع توپخانه ارتش در ساحل 
چادگان شده اســت.فرماندار چادگان گفت: پس از بارش های هفته گذشته مسیر یک و نیم کیلومتری 
منتهی به مجتمع توپخانه ارتش در ساحل چادگان  بسته اســت.جواد شمسی پور افزود: حال سربازان 

مستقر در این مجتمع خوب است و هیچ مشکلی ندارند و فقط مسیر دسترسی آنان به شهر قطع است.
 

ساخت بزرگ ترین میدان عرضه دام غرب استان در فریدن
بزرگ ترین میدان عرضه دام غرب استان اصفهان، در شهرستان فریدن ساخته می شود.مختار اسفندیاری، 
مدیرکل امور عشایری استان در جلسه ساماندهی و بهبود کیفیت کشتارگاه فریدن با اشاره به قرار گرفتن 
یک سوم دام اســتان در منطقه غرب و جنوب استان گفت: در تالش هســتیم دو میدان عرضه دام در 
شهرستان های فریدن و شهرضا یا سمیرم احداث شود.عزیزا... عباسی، فرماندار فریدن هم با اشاره به 
تصمیم احداث میدان عرضه دام در این شهرستان برای حمایت از دامداران و کشاورزان شهرستان های 
غرب استان گفت: با احداث میدان عرضه دام و کشتارگاه صنعتی در فریدن؛ مشکالت کشاورزان و دامداران 

شهرستان های غرب استان برطرف می شود.

اخبار

فرماندار اردستان:

تکرار اخبار مثبت و واقعی 
توسط رسانه ها، اثرات 
تربیتی در جامعه دارد

فرماندار اردستان گفت: تکرار اخبار مثبت و 
واقعی اثرات تربیتــی خوبی در جامعه دارد 

که در درازمدت خود را نشان خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســید محمد هادی 
احمدی طبــا در کمیتــه فضــای مجــازی 
شهرســتان، اظهار داشــت: جلســه کمیته 
فضای مجازی شهرســتان بــه چند دلیل 
اهمیــت دارد که یکــی از آنهــا همگرایی و 
همفکری بین مســئوالن و اصحاب رسانه 
است که این موضوع با توجه به اهمیت آن، 
در جلسه شــورای فرهنگ عمومی مصوب 
شــد.وی افزود: به دنبال این هســتیم در 
اردستان نشاط و شادابی ایجاد شود و شهر 
در مســیر پیشــرفت قرار بگیــرد همچنین 
رسانه های شهرســتان نیز در ارتباط با این 
موضوع همفکر هســتند.فرماندار اردستان 
با بیان اینکه توســط خبرنگاران شهرستان 
اخبار خوب تولید می شــود، خاطرنشــان 
کرد: اخبار خوب رویکــرد مثبت در جامعه 
بر جای می گذارد همچنین باید فن رســانه 
را نیــز بدانیم چرا کــه تکــرار و تلقین اخبار 

تاثیرگذاری بسیاری در جامعه دارد.
احمدی طبا تاکید کرد: رسانه های شهرستان 
اردســتان عملکرد قابل قبولــی دارند و در 
این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده اســت 
و ما از مدیــران شهرســتان می خواهیم که 

پاسخگوی رسانه ها باشند.
وی بیان کرد: اکنون در آســتانه نوروز و ماه 
رمضان قــرار داریم و رســانه ها در این ایام 
می توانند تاثیرگذار باشند و شادابی و نشاط 

در شهرستان ایجاد کنند.
فرماندار اردستان با اشــاره به بحث مطرح 
شــده جهاد تبیین از ســوی رهبــر انقالب، 
تصریح کــرد: بعضــی از حرکت های جهاد 
تبیین بعد از اغتشاشات اخیر گاهی اشتباه 
بوده است که باید مطابق بیانات رهبری در 

این مسیر حرکت می کنیم.

با مسئولان

استان

شهردار کاشان خبر داد:

راه اندازی مجتمع گرمخانه و 
غربالگری شهرداری

شهردار کاشــان از راه اندازی مجتمع گرمخانه و غربالگری با 
هدف جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی خبر داد.

حسن بخشنده امنیه در آیین افتتاح و بهره برداری از مجتمع 
گرمخانه و غربالگری شهرداری کاشان، اظهار کرد: این محل 
به مســاحت ۱۲۰۰ مترمربــع محوطــه و ۱۷۰ مترمربع ابنیه 
شــامل گرمخانه، اتاق غربالگری، تجهیزات سرمایشــی و 
گرمایشی، ۲۱ تخت و پتو بوده که ظرفیت آن قابلیت افزایش 

تا ۳۰ تخت است.
وی ،اعتبار اجرای ایــن پروژه را ۱۲ میلیارد ریال دانســت و 
افزود: ایجاد این مجموعه که برای آقایان و بانوان به صورت 
مجزا احداث می شود، بر اســاس مصوبه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان در دستور کار مدیریت شهری 

قرار گرفته است.
شهردار کاشان خاطرنشــان کرد: مددجویان بر اساس نوع 
آسیب اجتماعی اعم از اعتیاد و بی خانمانی در این مجموعه ها 
اســکان داده یا به دســتگاه های مربوطه به منظور دریافت 

خدمات درمانی و اجتماعی ارجاع و معرفی می شوند.
بخشــنده امنیه با انتقاد از مغفول مانــدن این موضوع طی 
دوره های گذشته، تاکید کرد: وجود چنین مراکزی عالوه بر 
وظیفه قانونی و حاکمیتی، یک رسالت انسانی و اخالقی نیز 

به شمار می رود.
وی اضافــه کــرد: راه انــدازی ایــن مجموعه هــا می تواند 
شــاخص های اجتماعی به ویژه امنیت عمومی شهر را ارتقا 

دهد.
در ادامه حجت االسالم و المســلمین سید سعید حسینی، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه گرمخانه 
و مرکز غربالگری می تواند مقدمه عالج آسیب های اجتماعی 
باشــد، تصریح کرد: افتتاح و بهره برداری از گرمخانه و مرکز 
غربالگری شهرداری کاشان اقدامی بزرگ است، از شهردار و 

متولیان احداث این مجموعه قدردانی می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دامان خانواده بستر اصلی پرورش هر 
فردی است، گفت: بر اساس آموزه های دینی، محل رشد و 
پرورش هر فرد قبل از ورود به جامعه، خانواده اســت و اگر 
خانواده به هر دلیل دچار آسیب شد و شخصی نتواند در این 
محیط ارزشمند زندگی کند باید از او برای بازگشت دوباره به 

این کانون انسان ساز مراقبت شود.
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معاون استاندار خبر داد:

تصویب 15 فرصت جدید سرمایه گذاری در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان از تصویب ۱۵ فرصت سرمایه گذاری برای استان 
اصفهان خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا نقش در شــورای بررسی فرصت های سرمایه 
گذاری استان اصفهان با تاکید بر نگاه و رویکرد مدیریت استان بر جذب و تسهیل فرآیند ورود و 
فعالیت سرمایه گذار پایدار، اظهار داشــت: معتقدیم جذب و رضایت سرمایه گذاران برای انجام 
طرح های اقتصادی هر دو بایستی توأم با یکدیگر مالک عمل قرار بگیرد.وی ادامه داد: به همان 
میزان که برای جذب ســرمایه گذار در اســتان طرح و برنامه های مختلف ارائه می شود؛ بایستی 
اقدامات پسینی نیز مورد توجه قرار بگیرند، زیرا تسهیل امور و فرآیندها منجر به ماندگاری سرمایه 
گذاران در استان خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به حفظ زنجیره 
ارزش در اســتان بیان کرد: فعالیت در حوزه محصــوالت تکمیل کننده زنجیره ارزش بایســتی 
مالک فعالیت در استان قرار بگیرد از این رو ســرمایه گذاری در محصوالت نوین با در نظر گرفتن 
ظرفیت های موجود می تواند به توسعه اســتان کمک کند.نقش ادامه داد: صادرات نیز به عنوان 
یک اولویت در انجام فعالیت های اقتصادی و ســرمایه گذاری لحاظ شود همچنین تولید و ورود 
به فرصت اقتصادی برای استان و کشور در اولویت باشــد.وی خاطرنشان کرد: در انجام اینگونه 
فعالیت ها، مستندسازی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا نتیجه مطالعات و تحقیقات فعلی 
در دوره های مختلف مورد اســتفاده قرار بگیرد. در بســیاری از موارد به دلیل عدم مستندسازی 
صحیح پروژه، انجام یک فعالیت چندین بار تکرار و زمان بسیاری صرف می شود.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: طرح های توسعه ای استان را می توانیم به طرح هایی برای 
ساماندهی طرح های نیمه تمام تقســیم کنیم. هدف اتمام پروژه هایی اســت که شروع آنها از 
سال ها قبل آغاز شده اما به سرانجام نرسیده است. در کنار اتمام طرح های زمین مانده با ایجاد 
فرصت های جدید می توانیم به توسعه استان کمک کنیم.نقش خاطرنشان کرد: در استان ساخت 
قطعات ماشــین آالت به خوبی جواب داده از این رو می طلبد نگاه ویژه ای به این حوزه داشت و 
بخشی از نیاز استان و کشور را برآورده کرد.گفتنی است؛ در این نشست ۴۱ طرح در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت و ۲۵ طرح در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بررسی و 

۱۵ طرح به تصویب رسید.
 

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 ۹1۶ هکتار زمین به محدوده 41 شهر استان اصفهان
 الحاق می شود

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان از الحاق ۹۱۶ هکتار زمین به محدوده ۴۱ شهر این استان تا پایان 
سال جاری خبر داد.علیرضا قاری قرآن در نود و یکمین جلسه شــورای مسکن استان اصفهان 
در خصوص آخرین اطالعات و آمار وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن استان اظهار 
داشت: در استان اصفهان بیش از ۴۲۴ هزار نفر برای این طرح ثبت نام کردند که بیشترین میزان 
ثبت نامی در شهر جدید بهارستان با بیش از ۱۴۶ هزار متقاضی بوده است.وی افزود: از مجموع 
ثبت نام ها بالغ بر ۱۴۳ هزار متقاضی حائز شــرایط فعال )در انتظار بررســی تا تخصیص پروژه( 
بوده و تا کنون افزون بر ۲۳ هزار و ۷۰۰ متقاضی تخصیص پروژه شــدند.قاری قرآن ابراز داشت: 
در حال حاضر برای بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن در پهنه استان، پروانه 
ساختمانی اخذ و فونداسیون بالغ بر هشــت هزار واحد اتمام یافته است.وی با بیان اینکه زمین 
مورد نیاز برای ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد تامین شده اســت، گفت: در حال حاضر جمعا ۵۰۳ 
هکتار زمین به محدوده ۲۸ شهر اســتان اصفهان الحاق شده و برای ۴۱ شــهر دیگر نیز موافقت 
کمیته فنی مبنی بر الحاق ۹۱۶ هکتار زمین به محدوده شــهری اخذ و برنامه ریزی شده تا پایان 

سال جاری اقدامات مرتبط با آن به عمل آید.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی: رکود مطلق بر بازار میوه و تره بار حاکم شد؛

میوه هست، گران است!

     کارگر گلشن آبادی، رییس اتحادیه فروشندگان میوه 
و ســبزی تهران گفــت: در حالی که گفته می شــود 
محموله های پیاز وارد کشور شــده اما هنوز یک تن از آن به دست ما 

نرسیده در حالی که باید از طریق ما بین اعضا توزیع شود.
بازار میوه و تره بار سراسر کشــور طی هفته های اخیر نسبتا آرام بوده 
اســت و تنها در مورد برخی محصوالت از جمله پیاز شــاهد بودیم که 
بازار در مقطعی با کمبود مواجه شــد که به تبع افزایــش قیمتها را در 
پی داشت. با این وجود بر اســاس آنچه مسئوالن می گویند محموله 
 هایی وارد شــده و این امر باعث ثبات قیمتی ایــن محصول در بازار

 شده است. با این وجود اسدا... کارگر گلشن آبادی ،رییس اتحادیه 
فروشندگان میوه و ســبزی تهران در خصوص وضعیت فعلی بازار به 
خبرنگار بازار گفت: بر اساس آنچه همه ســاله در چنین شرایطی رخ 
می دهد بازار از این به بعد خراب تر می شود یعنی رکود مطلق بر بازار 
حاکم خواهد شــد. به این دلیل کــه خانوارها اصوال بــه دنبال خرید 
دیگر مایحتاج خود برای ســال جدید هســتند و به عبارتی از چنین 

خریدهایی تا حدودی غافل می شوند.

هر کیلو موز در سطح شهر تا ۶۸ هزار تومان به فروش می رسد

کارگر گلشن آبادی در خصوص موجودی محصوالت در بازار نیز اظهار 
داشت: خوشبختانه طی چند سال اخیر تولید کننده های جنوب کشور 
به خوبی عمل کرده اند و به وفور محصوالت به دســت ما  می رسد به 
طوری که حتی از نظر میزان موجود بودن محصوالت در بازار زمستان 
گاهی مواقع وضعیت موجودی ها از تابســتان هم بهتر بوده اســت. 

بنابراین خوشبختانه همه نوعی کاال االن در بازار به وفور وجود دارد.
وی در خصوص وضعیت محصوالت وارداتی نیز اظهار داشــت: از نظر 
کمبود در حوزه محصوالت وارداتی االن دو محصول موز و پیاز مطرح 
است که موز کامال وارداتی است و با توجه به افزایش نرخ ارز طی ماه 

های اخیر قطعا شاهد تغییراتی در بحث واردات آن هستیم.
گارگر گلشــن آبادی در خصوص آخرین قیمت موز در بازار نیز اظهار 
داشت: بر اساس آخرین گزارشاتی که از سطح شهر دریافت کرده ایم 

هر کیلو موز در سطح شهر تا ۶۸ هزار تومان هم به فروش می رسد.
خبر واردات پیاز قیمت ها را کاهشی کرد

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران همچنین در خصوص 
وضعیت موجودی و قیمت پیاز در سطح شهر نیز می گوید: بر اساس 
آنچه گفته می شــود برای تامین بازار محموله های پیاز به کشور وارد 
شده ؛اما متاسفانه تا به امروز حتی یک تن از این محموله ها به دست 

ما نرسیده است.
وی ادامه داد: درخواســت ما از وزارتخانه این اســت که در صورتی که 
چنین محموله هایی وارد کشور شده اســت بخشی از آن را در اختیار 
اتحادیه ما قرار بدهند تا بتوانیم به اعضــای خود بدهیم. به خصوص 
اینکه ما در فرعی ترین خیابان های ســطح تهران نیز فروشندگان و 
اعضای خــود را داریم و قطعــا بهترین راه برای اینکــه این محصول 
 نیز در دســترس مردم قرار بگیرد این اســت که از طریــق اعضای ما

 توزیع شود.
کارگر گلشن آبادی در خصوص نوسان قیمت پیاز نیز گفت: همانطور 
که می دانید در حوزه کاری ما قیمت ها مربوط به کیفیت آن محصول 
است و در مورد محصولی مانند پیاز هم طی روزهای اخیر متناسب با 
کیفیت آن از ۱۵ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان در سطح شهر به فروش 

می رسد.
وی ادامه داد: جالب اینکه خوشبختانه با منتشر شدن اخباری مبنی 
بر واردات محموله  های پیاز می بینیم که شــاهد افت قیمت هستیم. 
از سوی دیگر با قطع شــدن صادرات و از آن طرف با نزدیک شدن به 
پایان سال محصول پیاز جیرفت کرمان هم به بازار می آید و قطعا بازار 

به ثبات می رسد.

معاون اســتانداری اصفهان گفت: نخستین پرواز 
کارگو ترمینال شرکت اطلس بار از فرودگاه مهرآباد 
به اصفهان به زمین  نشســت.در نشســت بررسی 
مســائل کارگو ترمینال و برقراری خط هوایی باری 
استان اصفهان امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان گفت: درصدد هستیم 
بتوانیــم از ظرفیت های ویژه، اما مغفول اســتان به 
بهترین نحو اســتفاده کنیم که یکی از آن ها برقراری 

خط هوایی باری است.وی ادامه داد: رییس سازمان 
هواپیمایی کشــور پس از بازدیــد از کارگو ترمینال 
اصفهان عنوان کرد پس از فرودگاه امام خمینی )ره( 
بهترین زیرساخت را در این حوزه، فرودگاه اصفهان 
دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان با بیــان اینکــه در کمترین زمــان ممکن 
فعالیت های اداری برای حمل و نقل بار در فرودگاه 
اصفهان انجام خواهد شــد، افــزود: پنجره واحدی 
در فرودگاه اصفهــان پیش بینی شــده تا با حضور 
نمایندگان دستگاه هایی که مجوز دهنده حمل و نقل 
بار هستند در کمترین زمان و بدون نیاز به مراجعه به 
ادارات مختلف، حمل بار انجام شــود.نقش با بیان 
اینکه نخستین پرواز کارگو ترمینال شرکت اطلس 

بار از فرودگاه مهرآباد به اصفهان به زمین  نشســت، 
پیشنهاد کرد: زمینه حمل و نقل بار به صورت مستمر 
از اصفهان به روسیه با توجه به ظرفیت های موجود 
فراهم شود.وی به برخی ظرفیت های استان از جمله 
تولید محصوالت لبنی، گل شــاخه بریده و ... اشاره 
و اضافه کرد: با اختصــاص هواپیما های پهن پیکر و 
در نظر گرفتن قیمت مناســب برای صادرکنندگان 
می توانیم شاهد تحول عظیمی در حوزه حمل و نقل 
بار استان باشــیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان تصریح کرد: مدیریت استان 
آمادگی خود را برای پیگیری یارانه سوخت محصوالت 
کشاورزی اعالم می کند، این موضوع در بودجه سال 

۱۴۰۲ نیز دیده شده است.

اولین گام اصفهان برای راه اندازی خط صادرات هوایی

خبر روز

از نظر کمبود در حوزه محصوالت وارداتی االن دو محصول 
موز و پیاز مطرح است که موز کامال وارداتی است و با 
توجه به افزایش نرخ ارز طی ماه های اخیر قطعا شاهد 

تغییراتی در بحث واردات آن هستیم

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

برای افزایش قیمت لوازم خانگی مجوزی صادر نشده است
رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مجوزی برای افزایش قیمت لوازم 
خانگی و مواد شوینده صادر نشده و واحدهایی که خودســرانه قیمت ها را افزایش داده اند ملزم به 
برگرداندن قیمت ها شده اند.حسین فرهیدزاده اظهار کرد: جلسه ای برای تنظیم و نظارت بر بازار روزهای 
پایانی سال و ماه مبارک رمضان تشکیل و درباره مشکالت استان ها صحبت شد.وی افزود: با توجه به 
برنامه قرارگاه، با یک اقدام مشترک ذیل کمیته اقدام مشترک و با همکاری تعزیرات و اتاق اصناف و 
وزارت جهاد کشاورزی، تالش داریم تا بازار را تنظیم و از ظرفیت بازرسان استفاده کنیم.رییس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با استفاده از ظرفیت های ارتباطی مانند سامانه ۱۲۴ 
برای ثبت شکایات در خدمت مردم هستیم و چنانچه گران فروشی اتفاق افتاده است اطالع رسانی 
شود. ضمن اینکه به دنبال ایجاد یک اپلیکیشن برای ایجاد سامانه ۱۲۴ هستیم تا مردم شکایات خود 
را ثبت و پیگیری و استعالم قیمت کنند.رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح 
کرد: بحث نظارت به تامین و توزیع بستگی دارد و همکاران در وزارت جهاد کشاورزی و صمت در تالش 
برای تامین کاالهای اساسی هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین در حوزه نظارت از 

تمام ظرفیت ها استفاده می شود.
وی درباره افزایش قیمت کاالها گفت: تولیدکنندگانی که درخواست افزایش قیمت دارند مستندات 
را برای ما ارســال و دفاتر صمت و جهاد بررســی می کنند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند، 

می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند، اما اگر مجوز نگیرند، اجازه افزایش قیمت ندارند.
فرهیدزاده افزود: لوازم خانگی و مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده اند و معاونت 
سرمایه ای سازمان حمایت آن واحدهایی را که خودسرانه قیمت ها را افزایش داده اند، احضار کرده و 

به آن ها تذکر داده و ملزم به بازگشت قیمت ها به قبل شده اند.
 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

وام مسکن فقط برای خرید ۹ متر خانه در تهران کفایت می کند
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اقساط سنگین وام مسکن، در حالی که حداقل حقوق 
برای سال آتی حدود ۷ میلیون و نهصد هزار تومان مصوب شده، اقشار کم درآمد را با مشکل جدی 
در تسویه وام مواجه می کند.به گزارش بازار، عبدالجالل ایری، با اشاره به اقساط سنگین تسهیالت 
مسکن اظهار کرد: طبق گفته مدیرعامل بانک مسکن، نرخ سود وام های مسکن از ۱۸ به ۲۳ درصد، 
تغییر پیدا کرده که اقساط آن حدودا باالی ۸ میلیون تومان می شود.این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: اقساط سنگین وام مسکن، در حالی که حداقل حقوق برای سال آتی در 
کمیسیون تلفیق بودجه حدود ۷ میلیون و نهصد هزار تومان مصوب شده، اقشار کم درآمد که جامعه 
اصلی و مورد هدف وام های خرید خانه نیز هستند، را با مشکل جدی در تسویه وام مواجه می کند. 
مجلس به ویژه کمیسیون عمران همواره تاکید داشته تا اقساط وام های مسکن متناسب با درآمد 
افراد تعیین شده و مردم توان پرداخت داشته باشند.وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیالت بانکی 
برای طرح نهضت ملی مسکن تا حدودی تعدیل شده و به صورت شناور برای دهک های مختلف 
جامعه طراحی می شود ؛اما از طرفی گرانی مصالح ســاختمانی موجب افزایش بهای تمام شده 
ساختمان ها و در نهایت رشد تسهیالت می شود که خروجی آن نیز مجددا فشار مضاعف به متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه خرید اوراق برای دریافت وام مســکن با نرخ نجومی فعلی بخش قابل توجهی از تسهیالت 
مسکن را پیش خور می کند، عنوان کرد: اگر متوسط قیمت هر متر خانه در تهران را ۵۵ میلیون تومان 
در نظر بگیریم با تسهیالت ۴۸۰ میلیون تومانی خرید خانه زوجین تنها ۹ متر خانه می توان خریداری 
کرد.بنابراین پرداخت این وام هیچ تناسبی با وضعیت قیمت های امروز بازار مسکن نداشته و گره 

گشا نخواهد بود و حتما برای سال آینده باید افزایش پیدا کند.

اخبار

کافه اقتصاد

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: طی پنج سال گذشته هزار میلیارد تومان خسارت بیمه شدگان شخص ثالث در اصفهان پرداخت شده است.
مهدی قمصریان با اشاره به تشکیل بیش از ۱۱ هزار پرونده خسارتی، ذیل بیمه شخص ثالث در پنج سال گذشته در اصفهان، اظهار کرد: در این مدت هزار میلیارد 
تومان خسارت پرداخت و از زندانی شدن ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مقصران حوادث رانندگی جلوگیری شده است.وی یادآور شد: در حوادث رانندگی اگر راننده مقصر 

حادثه، فاقد بیمه شخص ثالث باشد خسارت را صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی می پردازد، اما صندوق مکلف است خسارت را از مقصران دریافت کند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی افزود: تعداد زیادی از دارندگان موتورسیکلت ها و خودرو ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند و به دالیلی همچون جرائم 
نداشتن بیمه نامه رغبتی برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه ای ندارند.قمصریان ادامه داد: برای تشویق مردم به بیمه شخص ثالث و توسعه پوشش بیمه ای در 
حوزه شخص ثالث اولین بار مهلت بخشودگی بیشتر از ۶۰ روز در نظر گرفته شده که دوره پایانی آن از ۱۵ بهمن آغاز شده و تا ۱۹ اسفند ادامه دارد.وی با بیان اینکه، 
این فرصت شاید به زودی و با این گستردگی تکرار نشود، تاکید کرد: تمام دارندگان وسایل نقلیه شامل موتورسیکلت، سواری و ماشین آالت کشاورزی می توانند 

از این فرصت استفاده و بدون پرداخت جریمه برای بیمه شدن اقدام کنند.

پرداخت هزار میلیارد تومان خسارت به بیمه شدگان شخص ثالث در اصفهان

نمایشگاه پوشاک 
شهر خانواده در 
مصالی امام 
خمینی )ره(

نمایشــگاه پوشــاک شــهر 
خانــواده از ۱۲ بهمــن الی ۱۹ 
اسفند ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۳ تا 
۲۰ هــر روز در مجموعه چهل 
سرا مصالی امام خمینی )ره( 

برگزار می شود.

وز عکس ر

رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان مطرح کرد:

افزایش رهن و اجاره بها؛ 
نتیجه رکود تورمی در بازار 

مسکن
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان 
گفت: رکــود تورمی در بازار مســکن ســبب 
کاهش خرید و فروش و افزایش نرخ رهن و 

اجاره شده است.
رســول جهانگیری دلیــل اصلــی افزایش 
قیمت مســکن در ماه های اخیــر را کاهش 
ارزش پول ملی و فاصله زیــاد بین عرضه و 
تقاضای مسکن دانست و اظهار کرد: با وجود 
اینکه قیمت مسکن با افزایش بی سابقه ای 
روبروست، اما از لحاظ خرید و فروش دچار 
مشکل و بالتکلیف است.وی با اشاره به اینکه 
اکنون بازار مســکن در حالت رکود تورمی به 
ســر می برد، ادامه داد: این رکود سبب شده 
که قیمت رهــن و اجاره افزایــش و خرید و 
فروش مســکن در اصفهان کاهش پیدا کند.
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان 
راهکار برون رفت حــوزه مســکن از رکود را 
ساخت سالیانه یک میلیون خانه و نوسازی 
یک میلیون مسکن دیگر اعالم و اضافه کرد: 
اگر بتوان ساخت و ساز مسکن را متناسب با 
نیاز جامعه افزایش داد به طبع آن نیاز جامعه 
برطرف خواهد شــد.وی ادامــه داد: راه حل 
بیرون رفــت از رکود در حوزه مســکن، تولید 
مســکن در کشور اســت، در حال حاضر نیاز 
جامعه ســاخت یک میلیون مســکن در هر 
سال است.جهانگیری گفت: اکنون در کشور 
نزدیک به ۲۶ تا ۲۷ میلیون خانوار داریم و به 
همین تعداد منزل مســکونی در کشور وجود 
دارد، اما باید با انبوه ســازی واحد های ۵۰ تا 
متری فاصلــه بین عرضه و تقاضــا را کنترل 
و از افزایش سرســام آور نرخ رهــن و اجاره 
نیز جلوگیری کرد.وی، تســهیل شرایط برای 
ورود بخــش خصوصی به حوزه مســکن را 
لبته  ضروی خوانــد و در عین حال گفــت: ا
ســرمایه گذاران بخش خصوصــی هم نباید 
خانه های الکچری بسازند که متناسب با نیاز 

و سرمایه جامعه نیست.

عکس: مهر
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بناهایتاریخیاصفهانبعدازبارندگیبیسابقه؛

باران همیشه حادثه ای عاشقانه نیست!
ایسنا برای بررسی آسیب های بناهای تاریخی شهر اصفهان که در 
پی بارندگی بی ســابقه اخیر رخ داد، از ابتدای چهارباغ عباسی تا 
محل کلیســای وانک به پایش برخی از بناهای تاریخی این محدوده بر اساس 
مشاهدات خود پرداخت و در پایان، وضعیت را از مسئولین میراث فرهنگی استان 
جویا شده است.بیست و هشتم دی ماه ۱۴۰۱ بود که سقف بخشی از ورودی بازار 
چیت سازها به دلیل بارش برف فروریخت و ایسنا در گزارشی مفصل به وضعیت 
فاجعه بار تیمچه دالخدجه در کنار آن پرداخت و با به تصویر کشیدن وضعیت بام 

این محدوده، از فاجعه ای سخن گفت که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد.
اما چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه نیز در پی بارندگی بی سابقه در شهر اصفهان که بیش 
از ۴۸ ساعت بدون وقفه ادامه داشــت بخشی از سقف بازار تاریخی دردشت نیز 
دچار ریزش شد که این موضوع نیز از نگاه ایسنا دور نماند و درست در همان روز 
بود که علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در گفت وگو با ایسنا از وقوع حادثه برای بناهای تاریخی در پی این بارندگی 
ابراز نگرانی کرد.خبرنگاران و عکاسان ایسنا برای بررسی آنچه به دنبال بارندگی 
۴۸ ساعته در روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برای بناهای 
تاریخی شهر اصفهان رخ داده اســت، از ابتدای چهارباغ عباسی تا محل کلیسای 
وانک به پایشی بر اساس مشاهدات خود پرداختند.از ابتدای پیاده راه چهارباغ 
عباسی شروع می کنیم، درست جایی که مجسمه چوگان باز در ابتدای این محور 
تاریخی، این روزها با زنگاری از آهن پوشانده شده و هرچند که به راحتی از سطح 
این مجسمه جداشدنی است، اما به خوبی نشان دهنده تاثیر مستقیم رطوبت بر 
این فرآیند است. نگاه ما به این مجســمه به عنوان یک اثر تاریخی نیست، بلکه 
افزایش رطوبت در پی بارندگی اخیر با نشســت زنگاری که پیش تر بسیار اندک 

بود، مورد نظر است.
مقابل این مجســمه، پایه های کاخ جهان نما چند سالی می شــود که با کاه گل، 
پوشانده و درون ویترینی از شیشه ای قرار داده شده است.  حاال با بارندگی های 
شدیدی که اصفهان در مدت دو روز )۲۶ و ۲۷ بهمن ماه( تجربه کرد، کاه گل هادر 
بخش های مختلف جداشــده و آثار رطوبت و نم زدگی در همه قسمت های این 
پوشش کاه گلی مشهود است.ریزش پوشش کاه گلی پایه های کاخ جهان نما در 
اثر بارش اخیر، نم زدگی نیز در آن قابل مشــاهد است.در چهارباغ عباسی جلوتر 
می رویم، نمای مسافرخانه اردیبهشــت با معماری متعلق به دوره پهلوی دوم و 
سنتوری آن نیز بنایی آشناست. این معماری از معدود نوستالژی های باقی مانده 
در بدنه غربی چهارباغ نیز از گزند باران در امان نمانده و بخشی از سقف این بنا در 

مقابل شدت بارش، توان ایستادگی نداشت و فروریخت.
آخرین بنا در پیاده راه چهارباغ عباسی که می توان تاثیر بارندگی های اخیر را در آن 
مشاهده کرد، مدرسه چهارباغ یا همان مدرسه مادرشاه است که در زمان آخرین 
پادشاه از حکومت صفوی یعنی شاه سلطان حسین ساخته شد و به نام مدرسه 

سلطانش نیز شهرت دارد. نخســتین موضوعی که در مدرسه برای ما جلب توجه 
می کند داربســت هایی است که سال هاســت برای مرمت گنبد آن نصب شده و 
شدت زنگ زدگی آن ها و تاثیرش روی کاشــی های گنبد هرروز بیش از روز قبل 
است و این بارندگی نیز قطعا بر شدت اکسیداسیون افزوده است؛ موضوعی که 

قدر مسلم به پاک سازی اصولی نیاز جدی دارد.
با وجود اینکه چند روز از بارندگی بی ســابقه اصفهان می گذرد، شــدت رطوبت و 
یخ زدگی در ستون های آجری مدرسه چهارباغ همچنان برجاست، رطوبتی که به 
دلیل ایرادهای موجود در ناودان های فوقانی هر ستون ایجاد و موجب شده بارش 
باران به سمت ستون ها مایل باشــد. به هرروی گویا آفتاب باید ادامه پیدا کند تا 
رطوبت از مدرســه چهارباغ رخت بربندد... و البته لزوم رسیدگی به ناودان های 
این مدرســه ضروری اســت.حاال باید به میدان نقش جهان سری بزنیم و حال 
و روز خانه های تاریخــی موجود در حریم این میدان را جویا شــویم و البته بازار 
را... به پشت مسجد شیخ لطف ا... می رسیم؛ جایی که بسیاری از خانه های این 
بافت ارزشمند از بین رفته است و حاال نیز از گزند آسیب حاصل از بارش، در امان 

نمانده اند.
وضعیت یکی دیگر از خانه های تاریخی پشــت مسجد شــیخ لطف ا... که دیوار 
کاه گلی آن در پی بارندگی  آسیب دیده است.مسیر را به سمت بازار حسن آباد و 
سرای هنرمندان رحیمه خاتون ادامه می دهیم. جایی که در بارندگی ۴۸ ساعته 

اصفهان نتوانست دوام بیاورد و ورودی آن فروریخته است.
بخشی از حجره مقابل این ســرا نیز که روزگاری محل پخت نان بود و این روزها 
میان کشمکش وراث این سو و آن سو می شود، در باراش اخیر آسیب دیده است.

بازاری ها می گویند بازهم هست... »بروید سمت چهارسو مقصود را ببینید، سقف 
دوتا حجره ریخته« و ما نیز به همان ســو حرکت می کنیم.بــازار مقصود بیک یا 
چهارسو مقصود در جنوب شرقی میدان نقش جهان قرار دارد که تا بازار حسن آباد 

امتداد می یابد و درست در میانه این بازار، سقف سه حجره ریخته است.
بازاریان می گویند »خدا را شکر که باران خیلی خوبی آمد، اما متاسفانه سقف های 
این بازار نم داده و خطر ریزش هنوز هم وجود دارد، خدای ناکرده اگر یکی از آجرها 

روی سر یک عابر بیفتد و خانواده ای داغدار شود چه باید کرد؟!«
این بازار را به سمت بازار شیخ لطف ا... یا راسته اصلی بازار آهنگرها ادامه می دهیم 
و سقفی دیگر از یکی از حجره ها در این بازار نیز با بارش باران اخیر ریخته و حاال 

داربست های چوبی برای نگه داشتن سقف در این محل نصب شده است.
اما بناهای تاریخــی در محله جلفای اصفهان نیز از گزند آســیب در پی بارندگی 
اخیر در امان نماندند. در ابتدای خیابان خاقانی و درســت ابتدای کوچه کلیسای 
وانک، خانه مارتا پیترز قرار دارد که سال هاست از این بنای متعلق به دوره صفوی 
به عنوان یکی از ساختمان های دانشــگاه هنر اصفهان استفاده می شود. اگرچه 
بازهم تاثیر رطوبت در دیوار بیرونی این خانه مشهود است، اما درست در حاشیه 

تزئینات آجرکاری در قسمت جنوبی این خانه تاریخی نیز تاثیر رطوبت با گذشت 
۶ روز از بارندگی همچنان قابل رؤیت است.شاید آشناترین مکان برای شهروندان 
اصفهان و البته سایر گردشگران ایرانی و خارجی، کلیسای وانک باشد که در دوران 
شاه عباس دوم صفوی ساخته شد. به گفته مدیر کلیسای وانک، آسیب فقط در 
قسمت کاه گلی دیوار جنوبی اتفاق افتاده اســت. کلیسای وانک ازنظر طالکاری 
و تذهیب در میان کلیســاهای ارمنیــان منحصربه فرد اســت و تمامی دیوارها، 
طاق نماها، طوق گنبد، داخل گنبد و زوایای آن با رنگ روغن، نقاشی و تزئین شده 

و رطوبت یکی از عوامل به شدت آسیب زا برای تزئینات بناهای تاریخی است .
اما سید مهدی موســوی موحد، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان به ایسنا 
می گوید: بعد از بارندگی اخیر که مدت ها بود چنین بارشی در این مقدار و شدت در 
استان اصفهان نداشتیم بناهایی مثل اطراف میدان نقش جهان، بازار دور میدان، 
راسته بازار قیصریه، ســرای چهارسوی ضرابخانه، چهارســوی چیت سازها و کل 
محور بازار به دلیل وجود سازه خشتی در اطراف بعضی از آن ها، در معرض آسیب 
بیشــتری قرار گرفت؛ اما گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با 
همان ظرفیت محدودی که داشت قبل از این بارندگی، کار رصد ناودان ها و درواقع 
رصد کل محور بازار را انجــام دادند و در زمان بارندگی نیز از همان ســاعات اولیه 
درگیر موضوع بودند و تا آنجا که می شــد رفع خطر کردند.وی با تاکید بر ضرورت 
همکاری نهادها و بازاریان برای رفع مشکالت موجود در اطراف میدان نقش جهان 
و پیشگیری از رخدادهای ناگوار در بناهای تاریخی، اظهار کرد: علت اینکه بناهای 
تاریخِی ما مثال راسته های بازار با گذشت چند صدســال دوام آورده اند این بوده 
که تک تک بازاریــان متعهد به حفظ آن هــا بودند، اما در حال حاضر متاســفانه 
این گونه نیست! چند صدســال پیش اداره میراث فرهنگی وجود نداشت، بلکه 
تک تک مردم و کســبه متعهد به حفظ بناهای تاریخی بودند و تالش می کردند، 
اما االن بسیاری از بازاریان مستأجر هستند و حساسیت الزم را ندارند و یا اینکه 
مالکیت با اوقاف است و همکاری ارگانی برای حفاظت از راسته های بازار به شکل 
ایده ال اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که تک تک مردم و 

استفاده کنندگان، حافظ بناهای تاریخی باشند.

فعالیت گروه امانی میراث فرهنگی در پایش بناهای تاریخی
همچنین هادی الهیاری، مدیر گروه امانــی مرمت بنا و تزئینات اداره کل میراث 
فرهنگ استان اصفهان اظهار کرد: ما قبل از بارندگی اخیر پیش بینی های الزم را تا 
حدودی انجام داد بودیم، به طوری که در این خصوص بازار صراف ها و بازار قنادها 
در ضلع شرقی میدان نقش جهان و طبقه دوم میدان را به طور کامل پایش کردیم و 
قسمت هایی که به مرمت نیاز داشتند به طور اصولی مرمت شده و ناودان ها بررسی 
شدند، اما ما با بخش های مختلفی در راسته اصلی بازار و بازارهای اطراف و بناهای 

تاریخی در استان و شهر اصفهان مواجه هستیم.

وی ادامه داد: بارندگی بی سابقه اخیر، بازار شــیخ لطف ا... یا راسته اصلی بازار 
آهنگران) از سمت مسجد شــیخ لطف الله به سمت مســجد جامع عباسی( را 
تحت تاثیر خود قرار دارد، آن هم به این دلیل که بعد از گذشت سال ها یکسری از 
ناودان ها گرفته بود و دچار مشکل شد و به محض گزارش به گروه امانی اداره کل 
میراث فرهنگی استان، از ساعت ۹ صبح مرمت های اضطراری روی سقف بازار 
آهنگرها را شروع کردیم و تا ساعت ۴ و نیم صبح گروه امانی این اداره با تمام قوا 
و تجهیزاتی که برای مرمت اضطراری نیاز بود در محل مستقر بودند و این بخش 
مرمت شد و خدا را شکر به سالمت این بازار را پشت سر گذراندیم.الهیاری گفت: 
در جریان این بارش، تعدادی از آجرهــای نمای یکی از حجره ها در بازار آهنگرها 
ریزش کرد که ما کارگاه اضطراری بنا کردیم و اگر چند روز دیگر آفتاب ادامه پیدا 
کند و رطوبت را از بافت بنا بگیرد مرمت آن سریعا آغاز می شود.مدیر گروه امانی 
مرمت بنا و تزئینات اداره کل میراث فرهنگ استان اصفهان با بیان اینکه اولویت 
اصلی معاونت میراث فرهنگی و گروه امانی و دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی 
استان، راســته بازار اصلی و بناهای تاریخی است که دچار نم زدگی شده اند و این 
موضوع به طورجدی در حال انجام است، افزود: درمجموع با بارش اخیر، مرمت ها 
و حفاظت های اضطراری در راسته بازار انجام شده؛ کل سطح نایلون کشیده شد و 
ناودان ها را به صورت موقف لوله گذاری کردیم تا بتوانیم حجم آب را کنترل کنیم. 
این مسئله در دستور کار قرار دارد و باید به طور اصولی مرمت شود.وی در خصوص 
آسیب واردشده در چهارسو مقصود یا بازار مقصود بیک نیز اظهار کرد: یک مقدار از 
نمای کاه گلی یکی از حجره ها ریخته بود و مشکل خاصی آن را تهدید نمی کند. در 
سایر بخش ها نیز به غیراز یک مقدار رطوبت و نم زدگی، مشکل دیگری وجود ندارد، 
ضمن اینکه پایش ها به طورمرتب در حال انجام است و اگر اتفاق غیرمنتظره ای 

نباشند بناهای ما مشکل خاصی ندارند.
الهیاری تصریح کرد: عوامل طبیعی و انسانی، دو عامل تهدیدکننده بناهای تاریخی 
هستند و البته بیشترین تهدید از سوی نزوالت است و اگر پشت بام ها و ناودان ها 
به طور مرتب پایش و اصالح شوند، شیب بندی، عایق و ایزوله درستی در بناهای 
تاریخی داشته باشــیم و ناکش ها را اصالح کنیم، شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد از آسیب 
بناهای تاریخی در برابر نزوالت آسمانی جلوگیری خواهیم کرد. از سوی دیگر با 
گسترش فضاهای شهری، باید در نظر داشته باشیم که سیستم فاضالب شهری 

و لوله کشی ها به بناهای تاریخی وارد نشوند.

مفاد آراء
12/44 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غــرب اصفهان 
 تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات

 متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زيــر به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 3496 - 1401/03/30 هيات ســوم  ششــدانگ به مساحت 
98/12 متــر مربع با حدودات ذيل: شــمااًل: بطــول 7/40 متر درب و ديواريســت به 
 کوچه ، شــرقًا: بطول 15/30 متر  دد پالک 68 اصلی باقيمانده ، جنوبًا: بطول 7 متر دد 
پالک 68 اصلی باقيمانــده، غربًا: بطــول 12/50 متر دد پالک 68 اصلــی باقيمانده 
صحيح است که در رای شــماره 30230-1395/11/18 هيات سوم خانم فضه ترابی 
به شناســنامه شــماره 9 کدملی 5659608493 صادره اصفهان فرزند شمســعلی از 
 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 90 متر مربع از پالک شماره فرعی از 68 اصلی واقع

 در اصفهــان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک رســمی حســين 
 زارع بهرام آبادی از ســند شــماره 36379 مــورخ 50/2/29 دفترخانــه 65 اصفهان

 آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/04

م الف: 1452252  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/45 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابــر رای شــماره 3669 مــورخ 1401/10/17 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی مالکيــت آقــای عزيزاله درويشــی  به شناســنامه شــماره 1004 کدملی 
1288913397  صــادره اصفهان  فرزند محمد در ششــدانگ يکبــاب خانه متروکه 
به مســاحت 99/63  متــر مربع مفــروزی از پالک شــماره 3610  اصلــی واقع در 
 اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان  بــه موجب بيع نامــه عادی و 
 مــع الواســطه از طرف بانــو نصــرت عموآقــا بابايی )مالــک رســمی ( خريداری 

گرديده است.
 لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/04

م الف: 1452254  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
12/46 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر آراء شماره 3726 و 3727 و 3728 و 3729 و 3730 و 3731  مورخ 1401/10/20 
هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی مالکيت آقای رســول عنايت دستجردی  به شناسنامه شماره 245 
کدملی 1289209235  صادره اصفهان  فرزند جمشيد  در نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 265/25  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  و مالکيت آقای جالل عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 1271588226 کدملی 1271588226 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 265/25 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4370 اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم شهناز سخنی دستجردی به شناسنامه شماره 18 
کدملی 1288759193 صادره اصفهان فرزند ماندعلی در 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 265/25 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان و مالکيت آقای جواد عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 18611 کدملی 1292895748 صادره اصفهان فرزند 
جمشيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 265/25 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 4370 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و مالکيت آقای عليرضا عنايت دســتجردی به شناسنامه شماره 1973 کدملی 
1289052166 صادره اصفهان فرزند جمشــيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 265/25 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت آقای محمد حســن عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 1273684974 کدملی 1273684974 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 265/25 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4370 اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه )سهم االرث نامبردگان از 
 مرحوم جمشيد عنايت دستجردی به عنوان مالک رسمی و همچنين همه ورثه به موجب 
بيع نامه عادی مورخ 90/8/20 مقدار يک دانگ مشاع و نيز به موجب صلح نامه عادی 
مورخ 1401/7/28 مقدار 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا را به مادر خودشان 
)خانم شهناز سخنی دســتجردی( واگذار نموده اند و خانم شــهناز سخنی دستجردی 
نيز به موجب اقرار نامه شــماره 21224 مورخ 1401/9/13 دفتر 348 اصفهان اقرار به 
وصول کليه بهای ثمنيه عرصه و اعيان نسبت به قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول و 
غير منقول از ورثه قانونی مرحوم جمشيد عنايت دستجردی نموده است و حق هرگونه 
ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده اســت بنابراين سهم خانم شهناز سخنی 
دستجردی 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ و سهم هر يک از پسران )عليرضا، رسول، جواد، 
جالل، محمد حسن همگی عنايت دستجردی( نيم دانگ مشاع از ششدانگ می باشد( 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/04

م الف: 1452498  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
12/47 شــماره نامــه: 140185602024011866- 1401/10/27 نظــر به اينکه 
ســند مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1105 فرعی از 4852  اصلی واقع در 
بخش پنج  اصفهان به شــماره دفتر الکترونيــک 139720302024006152  به نام 
عذرا تکيه بان فوالدی تحت شــماره چاپــی 348807 ب 96  ثبت و صادر و تســليم 
گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 4034535 مورخ 
1401/10/27 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 
140102157156000339 و رمز تصديــق 615140  مورخ 1401/10/20 به گواهی 
دفترخانه 119 اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن در اثر  جابجايی 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1460614 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/48 شــماره نامه: 140185602024012107- 1401/11/03 نظر به اينکه سند 
مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1112 فرعی از 4852  اصلی واقع در بخش 
پنج  اصفهان به شــماره دفتــر الکترونيــک 139720302024006168  به نام عذرا 
تکيه بان فوالدی تحت شماره چاپی 348814 سری ب سال 96  ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 4035306 مورخ 
1401/11/03 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 
140102157156000338 و رمز تصديــق 144958  مورخ 1401/10/20 به گواهی 
دفترخانه 119 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن مفقود گرديده است 
و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1460616 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

 : پرونــده  شــماره   140103902120000021 آگهــی:  شــماره   12 /49
140004002004000153 آگهی مزايده پرونده های اجرائی کالســه 140100108 
الی 140100111  تمامت ششــدانگ پالک ثبتی 212 فرعــی از 648 اصلی ،مفروز و 
مجزا شــده از 4 فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش 09 حــوزه ثبت ملک فالورجان 
استان اصفهان به مساحت 5000 متر مربع به آدرس اصفهان اتوبان ذوب آهن شهرک 
صنعتی اشــترجان خيابان پانزدهم پالک 198 با مالکيت توليدی پلی اتيلن ادمان که 
سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 074949 که در صفحه 17 دفتر امالک جلد 229 ذيل 
شماره 23957 ثبت گرديده است و حدود و مشــخصات آن طبق سند مالکيت مربوطه 
عبارتست از شمااًل: مرزی است به  پالک 213 فرعی بطول 100 متر شرقًا مرزی است 
پالک 220 فرعی بطول 50 متر جنوبًا بديوار 211 فرعی بطول 99/70 متر غربا مرزی 

اســت به خيابان احداثی بطول 50 متر و طبق اعالم کارشناســان رسمی دادگستری 
مورد مزايده بصورت يک کارخانه فاقد فعاليت در شــهرک صنعتی اشترجان است که 
مستند به تصوير سند مالکيت ارايه شده به شــماره چاپی 074949 دارای پالک ثبتی 
212 فرعی از 648 اصلی بخش نه ثبت اصفهان، شماره ثبت 23957 دفتر 229 صفحه 
17 به مساحت 5000 متر مربع اســت و حدود آن عبارتست از شماال به طول 100 متر 
به پالک شــرقًا به طول 50 متر به پالک جنوبا به طول 99/70 متــر به پالک غربا به 
طول 50 متر به گذر، مســتحدثات موجود در کارخانه به شرح ذيل می باشد: 1- سالن 
اصلی که به صورت يک ســوله صنعتی به مساحت حدود 1200 متر مربع است و دارای 
کف بتن ليســه ای و ديوارهای آجری دو طرف نما چيده شده درب آهنی و سقف ورق 
موجدار و پشم و شيشه توری مرغی است 2- بچه ســوله: که از سمت جنوب به سوله 
اصلی  چسبيده است و دارای سقف شيبدار اســت و حدود 300 متر مربع مساحت دارد 
و شامل ناهارخوری و آشپزخانه و اتاق مديريت و ســرويس بهداشتی و انبار و رختکن 
اســت کف آن موزائيک و ســراميک و ديوارهای آجری دارد 3- ســوله کوچک: که 
به صورت يک سوله صنعتی اســت و از سمت شمال به ســوله اصلی چسبيده است و 
حدود 500 متر مربع مســاحت دارد دارای کــف بتن ليســه ای و ديوارهای آجری دو 
طرف نماچيده شــده درب آهنی و ســقف ورق موجدار و پشم و شيشــه توری مرغی 
 اســت داخل اين ســوله فضايی به مســاحت حدود 30 متر مربع با ديوار آجری بدوم

 سقف جدا شده است 4- اتاق شــرق سوله کوچک: به مســاحت حدود 40 متر مربع و 
دارای ديوارهای آجری نماچيده شــده اســت و درب و پنجره پروفيل آهنی با شيشــه 
معمولی دارد سقف آن مسطح است 5- اتاق تاسيسات که در سمت غرب سوله کوچک 
قرار دارد اين اتاق دارای ســقف شــيبدار و ديوارهای آجر نما چيده شده است 6- اتاق 
 تاسيسات: در زيرزمين و با سقف بتنی است و لوله های تاسيساتی از آن خارج شده است

 7- اتاق وســط ســايت حدود 8 متر مربــع مســاحت دارد و دارای ديوارهای آجری 
چيده شــده و سقف مســطح اســت 8- ســرايداری و نگهبانی: در کنار درب ورودی 
اســت و حدود 70 متر مربع مســاحت دارد و دارای ديوارهای آجر نما چيده شده است 
9- ديوارکشــی: عرصه اين ملک در سمت شــمال و غرب به ارتفاع حدود 2/20 ديوار 
اختصاصی نماچيده شده 35 ســانتی دارد 10- محوطه ســازی کل عرصه اين ملک 
که فاقد ســاخت است زيرســازی و آسفالت شــده است 11- ســاختمان پست برق: 
در گوشــه جنوب غرب عرصه قــرار گرفته اســت دارای ديوارهای نماچيده اســت با 
مالکيت توليدی پلی اتيلن ادمان شــماره ثبــت 12951 تاريخ ثبــت 1376/03/29 
دارای شناســه ملی 10260339717 که طبق اســناد رهنی شــماره 107745 مورخ 
1378/12/16 )اصلی( و شــماره 120855 مورخ 1381/06/25 )مازاد 1( و شــماره 
143252 مورخ 1385/10/27 )مازاد 2( و شــماره 149079  مــورخ 1387/04/11 
 )مازاد 3( و تنظيمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 15 شــهر اصفهان استان اصفهان 
قرار گرفته است از ســاعت 9 الی 12 روز يکشــنبه مورخ 1401/12/21 در اداره ثبت 
اســناد و امالک فالورجان واقع در خيابان فردوســی جنب بانک کشاورزی از طريق 
مزايده به فروش می رســد و مزايده از مبلغ 243/000/000/000 ريال )دويســت و 
چهل و سه ميليارد ريال( شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی هــای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب 
و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تــا تاريخ مزايده اعــم از اينکه رقم قطعی 
آن معلوم شده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی  بابت هزينه های فــوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد 
شــد و نيم عشــر و حق مزايده  نقدا وصول می گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد 
مزايده فاقد بيمه می باشــد لذا اين آگهی عالوه بر سايت آگهی های سازمان فقط يک 
نوبت در روزنامه زاينده رود درج و منتشــر می گردد و در صــورت تعطيلی روز مزايده 
 به روز بعد موکول می گــردد. تاريخ مزايــده : 1401/12/21 م الف: 1459772 

محسن اسماعيل زاده  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان 
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رییس پلیس فضای تولید وتبادل اطالعات )فتا( 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در آستانه 
خریدهای نوروزی، کالهبرداران اینترنتی در کمین 
خریداران کاالهای عرضه شــده در فضای مجازی 
هستند و بر این اساس الزم است که مردم اصالت 
نماد اعتماد فروشگاه مورد نظر خود را بررسی کنند.

ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: با توجه به اینکه در ســال های اخیر 
خریدهای فیزیکی مردم کاهش یافته و بیشترین 
شیوه تامین کاالها از طریق خریدهای مجازی است، 

شهروندان باید مراقب باشند تا در دام  کالهبرداران 
اینترنتی گرفتار نشوند.وی اظهار داشت: مردم باید 
مراقبت بیشتری در حساب های بانکی خود داشته 
باشند، ضمن آنکه کاربران در خریدهای اینترنتی به 
نکات امنیتی در این فضا توجه بیشــتری داشته تا 

گرفتارکالهبرداران مجازی نشوند.
رییــس پلیس فتای اصفهــان افزود: در آســتانه 
نوروز، برخی حراج ها به صــورت برخط با احتمال 
کالهبرداری و فروش اجناس تقلبی همراه اســت 
که مردم باید با آگاهی بیشــتری اقــدام به خرید 

مجازی کنند.
وی بــه شــهروندان  توصیه کــرد که بــرای خرید 
اینترنتی از سایت های معتبر که دارای نماد اعتماد 

الکترونیکی است، استفاده کنند.
ســرهنگ مرتضوی افزود: کالهبــردارای اینترنتی 
با مخاطب شناســی اقدام به عرضــه الکترونیکی 
کاالهای به ظاهر زیبا و ارزان  قیمت می کنند بر این 
اســاس کاربران باید هنگام خرید، فاکتور و جعبه 
اصلی کاال را دریافت کنند و به یاد داشــته باشند که 
ســریال جعبه و نوع کاال یکی باشــد تا اصالت کاال 

مشخص شود.
وی تصریح کرد: در خریدهای اینترنتی برخی مواقع 
تبلیغات غیرواقعــی وجود دارد کــه در آنها هویت 
واقعی فروشــنده و مکان وی مشخص نیست که 
کاربران با دقــت کافی باید اصالــت کاال را مد نظر 

قراردهند.

رییس پلیس فتای اصفهان:

کالهبرداران اینترنتی هنگام خریدهای نوروزی 
درکمین مردم هستند

یادواره سرداران و هزار 
و 320 شهید یگان 
ویژه فراجا در اصفهان

فرمانده یگان های ویــژه فراجای 
کشور در چهارمین یادواره سرداران 
و هزار و ۳۲۰ شهید یگان های ویژه 
فرا جــا در اصفهان گفت: اســتان 
اصفهان شــهدای زیادی را تقدیم 

انقالب و امنیت کشور کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

پیش بینی وقوع سیل و سقوط بهمن در اصفهان 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وقوع سیل و سقوط بهمن در شرایط فعلی با توجه به 
افزایش دما در استان اصفهان به ویژه در گردنه ها پیش بینی شده است.منصور شیشه فروش در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان اصفهان مبنی بر افزایش دما اظهار داشت: بر این 
اساس باید توجه داشت که با افزایش دما شاهد ذوب شــدن برف های چند روز اخیر خواهیم بود.وی 

ادامه داد: از این رو با ذوب شدن برف ها جاری شدن رواناب و سیالب در مسیل ها پیش بینی می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ریزش بهمن در مناطق جنوب، غرب و شمال به 
ویژه در گردنه های برف گیر استان دور از انتظار نیست، تصریح کرد: از این رو توصیه می شود از هرگونه صعود 
به ارتفاعات برف گیر، کوهنوردی و انجام ورزش های زمستانی در مناطق پر خطر کوهستان های کرکس، 
زاگرس مارشنان و ارتفاعات سمیرم، فریدونشهر، فریدن، تیران کرون و بویین میاندشت خودداری شود.

 

2 حادثه گازگرفتگی در اصفهان، 2 مسموم و یک فوتی داشت
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: ۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان ۲ مسموم و یک فوتی 
داشت.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت با گاز منوکسید کرین 
اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۰ و ۴۴ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش 
شده است.وی با بیان اینکه این حادثه در کهریزسنگ – بلوار شهید سلیمانی رخ داده است، ابراز داشت: 
برای این حادثه یک کد اورژانس اعزام و فرد مسموم شده که آقای ۵۰ ساله بود را به صورت سرپایی در 
محل درمان کرد.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به دیگر حادثه گازگرفتگی در اصفهان 
اشــاره کرد و افزود: این حادثه نیز ســاعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان 
اصفهان گزارش شده است.وی با اشاره به اینکه این حادثه در مسجدسید کوچه قاضی عسگر گزار شده 

است، گفت: این حادثه یک مسموم شده ۶۰ ساله داشت که به بیمارستان عیسی بن مریم منتقل شد.
عابدی اضافه کرد: متاسفانه یک نفر آقا ۶۶ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

 

الزام واحد های تجاری اصفهان به نصب تجهیزات اعالم حریق
واحد های تجاری استان اصفهان برای رعایت اصول ایمنی به نصب تجهیزات اعالم حریق ملزم شدند.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به دو حادثه حریق روز دوشنبه 
در استان و مجروح شدن ۲۵ نفر در این حوادث گفت: اتاق اصناف موظف شد به تمام صنوف و واحد های 
تجاری برای رعایت اصول ایمنی و استقرار تجهیزات اعالم و اطفای حریق اطالع رسانی کند.شیشه فروش 
با تاکید بر اینکه نقاط حادثه خیز باید شناسایی شوند، افزود: تمام واحد های تجاری در استان باید خود 
را در برابر حریق و حوادث بیمه و تجهیزات اعالم و اطفای حریق را در محل کسب و کار خود نصب کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین گفت: دستگاه آسانسور و پله های برقی در همه 
مجتمع های تجاری و مسکونی باید استاندارد الزم را از اداره کل استاندارد اخذ کنند.

 
معاون امدادونجات هالل احمر استان خبر داد:

امدادرسانی به 1۹ نفر در حوادث اخیر
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۱۹ حادثه دیده ناشی از ۹ حادثه 
گزارش شــده خبر داد.داریوش کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به وضعیت امدادرسانی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در حوادث روز گذشته، اظهار کرد: در روز سه شنبه دوم اسفندماه، به ۹ 
حادثه با ۱۹ حادثه دیده امدادرسانی شد.وی با اشاره به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر ، افزود: 
در این بازه زمانی دو حادثه جاده ای، پنج خدمت حضوری و یک حادثه صنعتی و کارگاهی توسط نیروهای 

امدادی جمعیت هالل احمر استان اصفهان پوشش داده شد.

عکس خبر 

خبر روزبا مسئولان

170 هزار تبعه خارجی 
تحت پوشش بیمه سالمت

معاون اداره کل بیمه گری و درآمد سازمان 
بیمه ســالمت ایران با تاکید بــر اینکه بیمه 
ســالمت ایران بــا حمایــت از پناهندگان 
آســیب پذیر، به کاهش هزینه های درمانی 
آنها کمک می کنــد، گفت: در حــال حاضر 
قریب به ۱۲۰ هــزار نفر از اتبــاع خارجی با 
اســتفاده از کمک های بین المللی و قریب 
بــه ۵۰ هزار نفــر نیز بــا اســتفاده از منابع 
داخلی جمهوری اســالمی ایران از مزایای 
بیمه ســالمت برخوردار هستند.جمشــید 
شــایانفر در گفت وگو با ایســنا، درخصوص 
خدمات ســازمان بیمه ســالمت ایران به 
اتباع و پناهندگان، اظهــار کرد: اولین توافق 
همکاری مشــترک ســازمان بیمه سالمت 
ایران و کمیساریای عالی پناهندگان مستقر 
در جمهوری اســالمی ایــران در خصوص 
اجرای پــروژه تامین دسترســی بــه بیمه 
پایه ســالمت همگانــی بــرای پناهندگان 
در جمهوری اســالمی ایران )بســته جامع 
خدمات بیمه پایه ســالمت شامل خدمات 
سرپایی، بســتری و بســتری موقت( در 
اکتبر ســال ۲۰۱۵ میالدی به امضا رســید 
که همچنــان نیز اســتمرار دارد.وی افزود: 
پیش از توافق مورد نظر نیز اتباع خارجی به 
خصوص بیماران خــاص و صعب العالج با 
معرفی وزارت کشور تحت پوشش بیمه پایه 
سالمت قرار می گرفتند.وی تصریح کرد: به 
دنبال انعقاد تفاهم نامــه مورد نظر، تمامی 
پناهندگان معرفی شده ساکن ایران مشابه 
اتباع ایرانی تحت پوشش بیمه پایه سالمت 
قرار گرفته و از مزایای بسته جامع پایه بیمه 
سالمت کشــور، شــامل خدمات مشابه با 
خدمات ارائه شــده به اتباع ایرانی از جمله 
درمان سرپایی، بســتری و بستری موقت 
برخوردار شــدند.وی افزود: البته با اجرای 
این پروژه، تمامی پناهندگان از جمله آنانی 
که مبتال به بیماری هــای خاص هموفیلی، 
 MS ،تاالسمی، بیماران دیالیزی، پیوند کلیه
و صعب العالج بودند نیز از خدمات بیمه ای 

این سازمان بهره مند شدند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ایمنی بزرگراه های اصفهان با جایگزین کردن نیوجرسی ها به جای گاردریل ها افزایش پیدا می کند.سرهنگ محمدرضا 
محمدی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشــاره به اینکه گاردریل ها در تصادفات آسیب پذیر هستند، گفت: با همکاری 
پلیس راهور و شهرداری اصفهان از دو ســال پیش طرح جمع آوری گاردریل ها و جایگزنی آن با نیوجرسی در شهر اصفهان آغاز شده و اکنون بزرگراه های شهید 
کشوری و آقابابایی با نیوجرسی ایمن شــده اند.وی ادامه داد: گاردریل ها در کل کشور جزو تجهیزات حفاظ ایمنی جاده ها هســتند و در بزرگراه ها، آزادراه ها و 
جاده های برون شهری استفاده می شود، اما نسبت به نیوجرسی ایمن نیست و مانند یک وسیله برنده وارد خودرو و منجر به مرگ می شود.رییس پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مورد حادثه برخورد پراید در بزرگراه شهید صیاد شیرازی با گاردریل و مجروح شدن راننده آن توضیح داد: دلیل حادثه کورس 
گذاشتن چند خودرو بود که بر اثر سرعت زیاد، پراید با گاردریل های بزرگراه به شدت برخورد کرد.سرهنگ محمدی گفت: گاردریل هایی که در محل تعبیه شده بود، 

دو الیه و استاندارد بوده و حتی چند وقت پیش یک کامیون فوتون با گاردریل ها برخورد می کند که مانع خروج کامیون شده بود.

ایمن کردن بزرگراه های اصفهان با نصب نیوجرسی

عواقب و خسارت های کوچ زودرس بهاره عشایر به اصفهان در جلسه ای با حضور مسئوالن و مدیران استانی بررسی شد؛

میهمان عزیز اما ناخوانده!
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهــان گفت: کوچ 
زودرس بهاره عشایر سبب از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع استان 

و الزم است برای این معضل با خرد جمعی چاره اندیشی شود.اصفهان شده 
ابوطالب امینی در جلسه کارگروه استانی ساماندهی و مدیریت کوچ که با حضور 
مدیرکل امور امنیتی و انتظامی اســتانداری اصفهان برگزار شــد، اظهار داشت: 
کمتر از ۱۰ درصد عشایر کوچ رو قانون را رعایت نمی کنند و با نافرمانی، زودهنگام 
به مراتع وارد و دیرهنگام خارج می شــوند.وی با اشاره به اینکه این افراد معموال 
دامداران بدون مجوز هستند، گفت: درصد کمی از عشایر کوچ رو با رعایت نکردن 
قانون و ورود زودهنگام به صورت پنهانی و قاچاقی سبب خسارت به مراتع استان 
می شوند و این در حالی است که سایر عشــایر که در زمان مقرر کوچ خود را آغاز 

می کنند، همواره گالیه مند هستند که چرا از عشایر متخلف جلوگیری نمی شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، عشایر را قشری زحمت کش 
دانست و ابراز داشت: این قشر کم درآمد، نقش قابل توجهی در تولید کشور دارند و 
از این رو الزم است راهکارها و اهداف برای خدمت به جامعه عشایری و نیز برخورد 

با متخلفان بررسی و برای مسائل موجود چاره اندیشی شود.
امینی افزود: هدف جامعه عشایری اســت که اوایل بهار شروع به کوچ می کنند 
و الزم است راهکاری برای تخلف شــمار معدود این قشر اندیشیده شود تا طبق 
قانون همه در کنار هم با محوریت اســتانداری و پلیس اقدام شــود زیرا گاهی 
مشاهده شده که عشایری که زودهنگام وارد مراتع می شوند حتی با همکاران ما 
درگیر شدند.وی اضافه کرد: همه عشــایر متخلف نیستند؛ اما معدود افرادی که 
تخلف می کنند سبب خســارت و نابودی پوشش گیاهی می شوند که معضالتی 
چون فرسایش خاک، تولید گرد و غبار و کاهش تولید را به دنبال دارد و از این رو 
باید در کنار یکدیگر با خرد جمعی درباره این مســئله مهم تدبیری اساسی برای 

بهار پیش رو داشته باشیم.

تولید ساالنه 4۶0 هزار تن علوفه در مراتع استان اصفهان
در ادامه حســینعلی نریمانی، معاون فنی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس حکم وزیر محترم کشور ستاد مدیریت 
کوچ استان ها به ریاست استانداران تشکیل می شود، اظهار داشت: جلسه کارگروه 
استانی ساماندهی و مدیریت کوچ معموال در اسفندماه برگزار می شود زیرا از ۱۵ 
اسفند تا پایان اردیبهشت درگیر کوچ عشایر به هشت شهرستان استان هستیم.

وی با بیان اینکه عشــایر تامین کننده ۴۰ درصد تولید گوشــت کشــور هستند، 
خاطرنشــان کرد: ۵ هزار و ۷۰۰ خانوار عشایری اســتان دارای مجوز است و ۱۵ 
درصد خانوار مرتع داران اســتان اصفهان عشایری هســتند که از اردیبهشت ماه 

شهرستان های استان پذیرای ایشان است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهــان با بیان اینکه 

ساالنه نزدیک به ۴۶۰ هزار تن علوفه در مراتع استان تولید می شود، اضافه کرد: از 
این میزان ۲۳۰ هزار تن علوفه قابل برداشت است که اگر به خوبی مدیریت شود، 
پیش بینی این اســت که ۹۶۰ هزار واحد دامی و ۹ هزار ۵۰۰ تن گوشــت قرمز در 
استان اصفهان تولید و صادر شود که این مهم هم برای عشایر و هم برای چرخه 

گوشت کشور مثمر ثمر است.

خسارات ناشی از کوچ زودهنگام به عشایر تفهیم شود
در ادامه مراد الیاس پور، فرماندار ســمیرم با اشــاره به اینکه میزان بارش های 
این شهرستان در سال زراعی جاری تاکنون حدود ۶۰۰ میلیمتر بوده است، اظهار 
داشت: میزان بارش این شهرســتان تنها طی هفته گذشته ۲۴۰ میلیمتر بوده که 
میزان بارش های دریافتی تاکنون این شهرستان حاکی از افزایش ۱۰۰ درصدی 
بارش ها اســت.وی با بیان اینکه بارش های امسال نوید بخش بهاری شاداب و 
مطلوب خواهد بود، خاطرنشان کرد: ســمیرم بزرگ ترین شهرستان عشایری 
استان محسوب می شــود که پنج هزار خانوار عشــایری دارد که قشالق آنان در 
اســتان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و ییالق ایشان بخش های چهارگانه 

سمیرم از جمله پادنای علیا، پادنای وسطی، بخش مرکزی و وردشت است.
فرماندار سمیرم با اشاره به اینکه در خصوص کوچ زودهنگام باید تالش کنیم که 
عرصه های منابع طبیعی و آب و خاک حفظ شود، تصریح کرد: خشکسالی های 
پی در پی سالیان گذشته سبب شد کوچ زودهنگام داشــته باشیم و این اثرات 
مخربی بر پوشش گیاهی شهرستان داشته و واقعا پوشش گیاهی ضعیف شده 
است.الیاس پور با بیان اینکه ضرر از بین رفتن پوشش گیاهی متوجه دامداران و 
عشایر می شود، ابراز داشت: الزم است ادارات امور عشایر استان ها و شهرستان 
در مناطق قشالق عواقب کوچ زودهنگام را به عشایر تفهیم کنند و تامین علوفه و 

امکاناتی که آنان بتوانند گذران زندگی داشته باشند، مورد توجه باشد.

عشایر برای کاهش خسارات جانی باید با کامیون تردد کنند
همچنین مجتبی کاظمی، نماینده پلیس راه استان در این جلسه با اشاره به اینکه 
سال گذشته در موسم کوچ عشایر تصادفاتی داشتیم، اظهار داشت: عشایر کوچ 
رو نیاز به آموزش دارند که تردد در جاده برای کوچ ممنوع است و الزم است برای 
کاهش خطرات جانی ایشــان با کامیون تردد کرده و از حرکت در زمان تاریکی و 

شب هنگام خودداری کنند.
همچنین علیرضا کاظمی، نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
در این جلســه با بیان اینکه به رغم تمهیدات و اطالع رســانی هرساله اما شاهد 
مشکالتی در موسم کوچ هستیم، گفت: با وجود مدیریت هرساله مشکالت ادامه 
دارد و از این رو آموزش و تفهیم موضوع و تشــکیل صنف یا اتحادیه برای عشایر 

کوچ رو ضروری است.

وی اضافه کرد: همچنین نیاز است برای ایجاد نظم هوشمند سازی پروانه های 
کوچ مورد توجه باشــد تا تمامی موضوعات تشویقی و تنبیهی از طریق آن اعمال 

شود.

کمبود نیرو و ممنوعیت اســتفاده از ســالح، چالش یگان حفاظت منابع 
طبیعی است

در ادامه سرهنگ علیرضا طاهری، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان کمبود نیرو و مسلح نبودن نیروهای یگان حفاظت 
منابع طبیعی اســتان را از چالش های طرح مدیریت کوچ دانست و گفت: نیاز 
اســت که پلیس راه در صدور بارنامه اداره راه نظارت کند زیرا از مبدأ نباید انجام 
شود و مصوبه ای باشــد که ماموران از ورود خودرویی که در طول این مدت وارد 
حوزه استحفاظی اصفهان می شود و فاقد بارنامه است جلوگیری کنند و جریمه 

اعمال شود.
وی بر لزوم همکاری کالنتری ها با یگان حفاظت منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: 
در سال جاری ۸۷۸ فقره پرونده برای دامداران متخلف با ۱۵۱ هزار و ۱۷۳ رأس 
دام تشکیل شده است.فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان اضافه کرد: طی ۱۵ روز گذشته چهار اکیپ از منابع طبیعی استان به 

استان های جنوبی برای جلوگیری از کوچ زودهنگام اعزام شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلســه کارگروه اســتانی ســاماندهی و مدیریت کوچ 
با حضور فرمانداران شهرســتان های سمیرم، شــهرضا، فریدون شهر، فریدن، 
خوانســار، چادگان و نجف آباد و نماینده پلیس راه، اداره امور عشــایر اســتان 
و راهــداری و حمل و نقل جاده ای صبــح سه شــنبه در اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان برگزار و در خصوص ساماندهی عشایر در موسم کوچ 

بهاره بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری:

 قرارگاه مدیریت کوچ در اصفهان
 تشکیل شود

مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: الزم است برای رصد، کنترل و ارزیابی اجرای طرح مدیریت کوچ 
استان قرارگاه تشکیل شود.محمدرضا قنبری با بیان اینکه سالی یک 
بار در خصوص مسائل کوچ جلسه برگزار می شود در حالی که در مدت 
اجرای طرح رصد، کنترل و ارزیابی وجود ندارد، اظهار داشــت: استان 
اصفهان از حدود ۲۵ اسفندماه تا پایان اردیبهشت هر سال درگیر طرح 
مدیریت کوچ اســت و از این رو الزم اســت که قرارگاهی تحت عنوان 

مدیریت کوچ تشکیل شود.
وی ادامه داد: با تشــکیل قرارگاه مدیریت کوچ می توان هر دو هفته 
یک بار جلســاتی برگزار و روند اجرای طرح را بررسی و ارزیابی کرد تا 
تصمیم گیری ها و اقدامات الزم به لحظه و سریع باشد.قنبری تصریح 
کرد: اگر که امسال وزارت کشور به مســئله کوچ ورود کرده الزم است 
جلساتی در سطح ملی برای طرح مسائل کوچ و حل و فصل آنها برگزار 
شــود که برای مثال خارج از فصل کوچ از بوشــهر اجازه شروع کوچ و 
بارگیری عشایر داده نشود.وی با بیان اینکه در خصوص مدیریت کوچ 
باید در سطح ملی تصمیم گیری و مصوبه ابالغ شود، اظهار داشت: اگر 
این مسئله در سطح ملی مطرح شود و درباره موضوعاتی چون ایمنی 
جاده و مسائل امنیتی راه ها قرارگاه حکم کند ، می توان مسائل موجود 
کوچ زودهنگام را کنترل کرد.مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری 
اصفهان تاکید کرد: الزم است یک جلسه منطقه ای با محوریت تهران 
برگزار شود تا دستگاه ملی جلوی بارگیری و شروع کوچ زودهنگام از 
استان های مبدأ را بگیرد.قنبری همچنین به لزوم کنترل های هوشمند 
خطوط و ایل راه ها با بکارگیری یگان های پهپاد اشاره کرد و گفت: تجهیز 
یگان حفاظت منابع طبیعی به کنترل های هوشمند، جایگزین استقرار 

نیرو در مناطق شود.
وی همچنین بر لزوم اســتفاده از ظرفیت قانونی شوراهای عشایری 
برای مدیریــت کوچ تاکیــد و خاطرنشــان کرد: الزم اســت پلیس 
پیشگیری از وقوع جرائم توجه ویژه ای برای کنترل منازعات در حومه 

روستاها داشته باشد.



آغاز مذاکرات هالس ورونا با مهاجم سابق پرسپولیس؛

»لوکادیا«راهیسریآایتالیامیشود!
نیکولو اسکیرا، خبرنگار مشهور ایتالیایی، از عالقه هالس ورونا به جذب یورگن لوکادیا، مهاجم سابق پرسپولیس خبر داد.به گزارش »ورزش سه«، بازیکنی که 
تا چند ماه عنوان آقای گلی لیگ برتر ایران را از آن خود کرده بود و یکی از بهترین خریدهای چند ســال اخیر فوتبال ایران و پرسپولیس به شمار می رفت، اکنون 
در مسیر عجیبی از دوران حرفه ای خود قرار دارد و ممکن است باشگاه ایتالیایی هالس ورونا برای فرار از سقوط، یورگن لوکادیا را به خدمت بگیرد.بی شک این 
بدترین خبر ممکن برای هواداران پرسپولیس است. ستاره هلندی که تابستان امسال به جمع سرخپوشان پایتخت اضافه شد و طی فقط 9 بازی، موفق به زدن 6 
گل شد و تا همین چند وقت پیش، همچنان عنوان آقای گلی لیگ برتر را در اختیار داشت، به یکباره قراردادش را فسخ کرد و اکنون در آستانه انتخاب یک مقصد 
غیرمنتظره است.نیکولو اسکیرا، خبرنگار ایتالیایی روزنامه گاتزتا دلو اسپورت، با انتشار توئیتی، از آغاز صحبت های میان باشگاه هالس ورونا با یورگن لوکادیا خبر 

داد. اسکیرا نوشت که ورونا به این بازیکن آزاد عالقه مند است و مذاکرات میان طرفین در حال انجام است.
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رفتارعجیبصاحبیکرستورانبا»پیکه«ونامزدش!
این روزها شایعه ای در رسانه های مختلف پخش شده که به نقل از ویدئویی در تیک تاک می گویند 
که صاحب یک رستوران ژاپنی به خاطر عالقه به شکیرا از میزبانی پیکه و نامزد جدیدش خودداری 

کرده است.
از زمانی که مشــخص شــد جرارد پیکه رابطه عاشــقانه ای با کالرا چیا دارد، هر دو نفر مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفتند. آنها کم کم شــروع به علنی کردن عشــق بین خود کردند. اما آهنگ شکیرا 
بیرون آمد و این زوج را دوباره در کانون توجهات قرار داد و درســت زمانی که به نظر می رسید جو 
آرام شده ، پیکه و کالرا دوباره در تیتر خبرها قرار گرفتند. به نظر می رسد داشتن یک رابطه طبیعی 
و نرمال برای آنها نشدنی اســت.ویدئویی در تیک تاک وایرال شده که در آن پیکه و کالرا ظاهرا از 
یک رستوران ژاپنی در بارسلونا به بیرون فرســتاده شده اند و شوکه کننده ترین قسمت ماجرا این 
بود: ظاهرا صاحب رستوران از طرفداران شــکیرا بود و هنگامی که این زوج وارد رستوران شدند، 
پیشخدمت از سرویس دادن به آنها خودداری کرد. گفته می شود کالرا چیا هنگام بیرون آمدن از 
رستوران به شــدت ناراحت بود. در این ویدئو فقط می توان آنها را دید که سوار ماشین می شوند و 
برخی از کاربران ادعا می کنند دلیل بیرون کردن این دو نفر این است که صاحب رستوران طرفدار 

خواننده کلمبیایی است.
در توضیح ویدئو نوشته شــده: »کالرا چیا و پیکه برای صرف غذا به یک رستوران رفتند و صاحب 

آنجا یکی از طرفداران شکیراست و شخصا به سمت کالرا چیا مارتی دوید.«
 

هیچتیمیاینطورلیورپولرانابودنکردهبود!
جیمی کاراگر، ستاره سابق لیورپول، معتقد اســت که عملکرد این تیم در دیدار برابر رئال مادرید 

فاجعه و شرم آور بوده است.
لیورپول در دیدار رفت از مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا در آنفیلد میزبان رئال مادرید بود 

و با نتیجه 2-5 برابر این تیم شکست خورد. 
آنها خیلی زود دو گل به ثمر رساندند و در حالی که به نظر می رسید رئال قرار است شب سختی در 
پیش داشته باشد، شرایط با درخشش وینیســیوس جونیور تغییر کرد و بار دیگر این شاگردان 
کارلو آنچلوتی بودند کــه به عنوان برنده زمین بازی را ترک کردنــد. کاراگر پس از پایان این بازی 
به CBS Sport گفت:» حالم خیلی خوب نیســت. اول از همه باید درباره عملکرد رئال مادرید 
بگویم، این که آنها در آنفیلد چنین کاری کردند. من هرگز ندیده بودم که هیچ تیمی در شبی اروپایی 
به آنفیلد بیاید، شــبی که من در زمین حضور داشته باشم یا شــاهدش باشم و اینطور لیورپول را 

نابود کند.«
 

خبربدبرایطرفدارانپاریسنژرمن
بیانیه جدید باشگاه پاریسن ژرمن درباره آسیب دیدگی نیمار نشان می دهد که شانس این بازیکن 

برای رسیدن به دیدار برگشت برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا بسیار کم است.
به نقل از لوپاریزین، پاریسن ژرمن در حساس ترین بازی هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ 
فرانسه به مصاف لیل رفت.پاریســن ژرمن در این بازی جذاب و مهیج که ۷ گل داشت توانست 
با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی دست پیدا کند و ســه امتیاز بازی را به دست آورد. نیمار در این بازی 
عملکرد خوبی از خود نشــان داد که هم گل زد و هم پاس گل داد؛ اما او در ادامه بازی به شــدت 
مصدوم و در دقیقه 5۱ تعویض شد.باشگاه پاریســن ژرمن درباره مصدومیت نیمار دوباره اطالع 
رسانی کرد. در بیانیه جدید این باشگاه فرانسوی آمده است که نیمار فقط از ناحیه مچ پا مصدوم 
نشده بلکه از ناحیه رباط هم احساس درد می کند.آســیب دیدگی نیمار اگر از ناحیه رباط جدی 
باشــد نه تنها احتمال حضورش در دیدار برگشت برابر بایرن مونیخ بســیار کم است بلکه ممکن 

است که بازی های حساس دیگری را هم از دست دهد.

اظهارات جدید و مهم مهدی تاج:

سرمربیتیمملیدرجزیرهخارکانتخابمیشود!

با اظهارات اخیــر رییس فدراســیون فوتبال، به نظر 
می رسد که پروسه انتخاب ســرمربی تیم ملی وارد 

است.رییس فدراسیون فوتبال در ماه منتهی به پایان فاز نهایی شــده 
سال، روزهای بسیار شلوغی را پشت سر می گذارد و عالوه بر رسیدگی به 
موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی، برگزاری مجامع هیئت های فوتبال 
استان های مختلف را هم بر عهده دارد.مهدی تاج که برای انتخابات هیئت 
فوتبال البرز به این استان سفر کرده بود، در حاشیه برگزاری آن، مقابل 
خبرنگاران قرار گرفت و نکته مهمی را در مورد آینده تیم ملی ایران مطرح 
کرد. رییس فدراســیون گفت آنها عجله ای برای انتخاب سرمربی تیم 
بزرگساالن ندارند و به دنبال این هستند تا با آرامش و طمانینه به بهترین 
انتخاب برسند. صحبتی که این گمان را به وجود آورد که تیم ملی با مربی 
موقت در بازی های دوستانه فروردین ماه شرکت می کند و سپس پس 
از پایان لیگ برتر و هم چنین بررسی دقیق درباره گزینه های خارجی اقدام 

به انتخاب سرمربی تیم ملی می کند.
اما در کمتر از 2۴ ساعت، مهدی تاج حرف های تازه و مهم تری را به زبان 
آورده که نشان می دهد پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی وارد فاز جدی تر 
و نهایی شده است. رییس فدراسیون فوتبال که برای برگزاری انتخابات 
هیئت فوتبال استان فارس به شیراز سفر کرده بود در واکنش به سوال 

تکراری و هر روز خبرنگاران درباره سرنوشــت نیمکت تیم ملی، جواب 
تازه ای به زبان آورد. وی درباره انتخاب سرمربی تیم  ملی و تیم امید گفت: 
»سرمربی تیم ملی صرف نظر از اینکه داخلی و یا خارجی است یا اینکه 
چه زمانی انتخاب می شود، اگر االن ســرمربی را انتخاب کنیم، مجالی 
برای اردوی تیم ملی وجود ندارد؛ یعنی ما در کوران مســابقات هستیم. 
چون االن جام حذفی را برگزار می کنیم و بعد از آن به سرعت لیگ را ادامه 
می دهیم. ما تالش مان این است تا در فیفا دی که دو بازی دوستانه جور 

کرده ایم، سرمربی را انتخاب کنیم.«
وی در ادامه گفت: »خیلی امیدوارم که بتوانیم با سرمربی اصلی تیم ملی 
این دو مسابقه را برگزار کنیم. به هر جهت به دنبال این هستیم با هیئت 
رییسه ســرمربی را زودتر انتخاب کنیم تا در فیفا دی مورد استقاده قرار 
گیرد.«تاج باز هم طوری صحبت کرد که ثابت کند آرامش و رســیدن به 
یک انتخاب درست اولویت فدراسیون فوتبال است؛ اما در این بین برای 
اولین بار یک تایم زمانی را بر زبان آورد. رییس فدراسیون فوتبال تاکید 
داشت، تالش می کنند با نظر هیئت رییسه سرمربی تیم ملی را برای دو 
فیفا دی پیش رو انتخاب کنند.اما تمامی این نکات را باید کنار بگذارید؛ 
چرا که مهم ترین نکته از مصاحبه  مهدی تاج، در انتهای صحبت های ا و بود. 
رییس فدراسیون طی خبری مهم تر اعالم کرد که به دنبال دریافت بخشی 

از طلب فدراسیون از فیفاست. موضوعی که می تواند دست آن ها را حتی 
برای انتخاب سرمربی خارجی باز کند. وی در این خصوص گفت: »به هر 
جهت، پول داریم. ما ۱6 میلیون دالر در فیفــا پول داریم. اما اینکه پول را 
بتوانیم بیاوریم داخل کشور و با سرمربی خارجی مبادله کنیم، االن در حال 
حاضر امکانش نیست. ولی در تالش هستیم و مکاتباتی انجام داده ایم 
تا ۳ میلیون دالر پرســپولیس و 5۰۰ هزار دالر اســتقالل پرداخت شود. 

فدراسیون هم شاید 2 میلیون یورو از طریق مبادله با قطر دریافت کند.«
اما تاج به مورد مهمی اشــاره کرد و آن هم بحث مبادله پول با سرمربی 
خارجی و مشکالت احتمالی در این راه بود. موضوعی که منشأ آن، تجربه 
تلخ عقد قرارداد با مارک ویلموتس اســت و شاید همین امر باعث شود 
تا شانس نشستن گزینه ایرانی روی نیمکت تیم ملی افزایش پیدا کند. 
هر چه هست باید منتظر ماند و دید انتخاب فدراسیون برای سرمربی در 

روزهای باقی مانده از اسفند ماه کیست.
جلسه بعدی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال که در اسفندماه است، طبق 
اعالم قبلی در جزیره خارک برگزار می شود و باید دید نظر نهایی اعضا درباره 
ســرمربی تیم ملی چه خواهد بود. روندی که آن ها اختیارش را بر عهده 
مهدی تاج گذاشته اند تا گزینه اصلح را معرفی کرده و اعضای هیئت رییسه 
پس از بررسی های تکمیلی، روی آن توافق کرده و سرمربی را اعالم کنند.

خبر روز

هشداربازیکنسابقالهالل؛مراقبفوالدباشید!
بازیکن سابق تیم فوتبال الهالل عربســتان در آســتانه دیدار این تیم برابر فوالد ایران، درخواست 
دوستانه ای را از بازیکنان الهالل مطرح کرد.»ســلطان بن نصیب« بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 
عربستان و باشگاه الهالل عربستان، در آستانه دیدار الهالل با تیم فوالد ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
درخواستی را از بازیکنان تیم کشورش مطرح کرد.در شرایطی که هواداران الهالل از رویارویی با فوالد 
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا خوشحال هســتند و معتقدند تیم شان یک قرعه 
آســان برای صعود به مرحله نیمه نهایی دارد، ســلطان بن نصیب که تجربیات بین المللی زیادی 
دارد، از الهاللی ها خواست که نماینده ایران را دست کم نگیرند.بن نصیب با انتشار پیامی نوشت: 
»برادران عزیزم بازیکنان الهالل؛ تیم فوالد ایران یکی از قوی ترین تیم های حاضر در مسابقات است. 
بنابراین، شما باید مراقب باشید و مغرور نشوید و به تیم فوالد احترام بگذارید. توجه داشته باشید 
که این مسابقه بسیار سخت و مهم است و باید جدی و مراقب باشید«.این همان صحبتی است که 
»رامون دیاز« سرمربی آرژانتینی الهالل آن را مطرح کرد. دیاز پس از قرعه کشی مرحله یک چهارم 
نهایی تاکید کرد که به هیچ عنوان تیم فوالد را دست کم نمی گیرد و برای این تیم احترام قائل است.

بازی فوالد ایران با الهالل عربستان از ساعت 2۱:۳۰ در کشور قطر برگزار می شود.
 

پشیمانی»گلمحمدی«ازخریداینستاره
یحیی از اینکه مهاجمش مجددا قبل از بازی حســاس تیم مصدوم شد حسابی شاکی است و از 

جذب او نیز به نوعی پشیمان شده است.
شیخ دیاباته باز هم سر بزنگاه پایش را گرفت و دست سرمربی قرمزها را در پوست گردو گذاشت. بار 
قبل در آستانه دربی بود که شیخ به یکباره در بازی دوستانه با سپاهان مصدوم شد و سه هفته ای را 
دور از میادین سپری کرد. شیخ تا به فرم ایده آل برگردد و آماده شود چند بازی به صورت تعویضی 
راهی میدان شد و موقعیت هایی را هم در بازی های حساس به خاطر ناآمادگی از دست داد. یحیی 
آماده بود تا شیخ به فرم مطلوب برگشــته را در کنار لئاندرو پریرای برزیلی با هم در بازی به میدان 
بفرستد که مهاجم بلند قامت سرخپوشان همه معادالت را ۴۸ ساعت قبل از بازی برهم زد. اتفاقی 
که شاید یحیی را مجبور کند قید سیستم 2-۴-۴ را زده و تیمش را با یک مهاجم به میدان بفرستد.
یحیی از اینکه دیاباته مجددا قبل از بازی حساس تیم مصدوم شد حسابی شاکی است و از جذب 
او نیز به نوعی پشیمان شده است. جالب اینکه مصدومیت شیخ همان مصدومیت کهنه ای است که 
در استقالل و الغرافه هم دچار آن می شد، اما با این حال پرسپولیس این بازیکن را برای فصل جاری 
به خدمت گرفت. درهرصورت یحیی به طور کلی دیگر قید دیاباته را زده و از حاال باید این بازیکن را 

اولین جدا شده سرخپوشان در تابستان نامید.
 

پیشنهاد100میلیوندالریبرایخریدپرسپولیس
باشگاه پرسپولیس با یک خریدار ویژه مواجه شده است؛ فردی که مدعی هزینه ۱۰۰ میلیون دالری 

برای سرخ هاست!
پرسپولیس که امسال به بورس واگذار شده اســت، اکنون با یک خریدار ایرانی مقیم کانادا مواجه 

شده که می تواند انقالبی بزرگ با توجه به ادعای هزینه ۱۰۰ میلیون دالری اش در آن شکل دهد.
به تازگی نامه ای به باشگاه پرسپولیس ارسال شد که محتوای آن حامل ادعایی شاید باورنکردنی 
باشد؛ تاجری ایران که ســاکن کاناداست و با اشــاره به عالقه دوران کودکی و ۴۰ ساله اش به این 
تیم، خواهان مذاکره برای خرید آن و هزینه ای ۱۰۰ میلیون دالری شــده است.فردی به نام الکس 
هادی تقی با معرفی خود به عنوان یک کارآفرین که یکی از بزرگ ترین شرکت های مالی در کانادا را 
بنیانگذاری کرده، به این شکل از عالقه خود برای مذاکره با مدیران تیم پرسپولیس برای در اختیار 
گرفتن تیم خبر داده است.جایی که او مدعی است به عنوان یک کارآفرین وجهه ویژه ای در کانادا 

به عنوان یک سرمایه گذار در بخش امالک محسوب می شود.

مستطیل سبز

حضوردوستارهکشتی
ترکیهدردومینمسابقه

UWWرنکینگدار
باوجود زلزلــه ویرانگر ترکیــه، طاها آکگول 
و رضا کایالــپ قهرمانان ســنگین وزن آزاد 
و فرنگــی این کشــور در دومین مســابقه 
رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشــتی شرکت 

خواهند کرد.
درحالی که تیم های منتخب کشتی فرنگی 
و آزاد ایران در دومین مســابقه رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی شــرکت خواهنــد کرد، رضا 
کایالپ قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی 
جهان در سال 2۰22 و همچنین طاها آکگول 
قهرمان سنگین وزن کشــتی آزاد جهان در 
ســال 2۰22 دو قهرمان صاحب نام کشتی 
ترکیه هســتند که برای شرکت در مسابقات 

مصر راهی اسکندریه شده اند.
این در شرایطی است که ترک ها طی روزهای 
اخیر با بحــران زلزله در چندین شــهر خود 
مواجه بوده اند و طاها آکگــول جزو اولین 
قهرمانانی بــود که از تخریب یک باشــگاه 
به همراه مرگ تعــداد زیــادی از قهرمانان 
کشتی این کشــور در این باشــگاه در زلزله 

خبر داده بود.
اتحادیه جهانی کشــتی نیز بعــد از آنکه از 
حضور رضا کایالپ قهرمــان عنوان دار ترک 
در این رقابت ها خبر داد، با انتشار عکسی از 
طاها آکگول از اولین حضور او در مسابقات 
رسمی، بعد از کسب مدال طالی کشتی آزاد 
جهان که ســپتامبر 2۰22 در بلگــراد برگزار 

شد، خبر داد.
درحالی کــه کشــتی آزاد ایــران قهرمانان 
عنــوان دارش از جملــه حســن یزدانــی، 
امیرحســین زارع، رضــا اطــری و یونس 
امامی را در تورنمنــت زاگرب محک زد، این 
بار کشتی فرنگی ســتاره هایش را به مصر 
می فرستد: محمدرضا گرایی، محمدهادی 
ســاروی و میثم دلخانی. پیش از این قرار 
بود امین میرزازاده هم در این جمع باشــد 
که به دلیل اضافه شــدن نام او به مسافران 
قهرمانی آســیا، از لیســت اعزامی به مصر 

خارج شد.

تاج باز هم طوری صحبت کرد که ثابت کند آرامش 
و رسیدن به یک انتخاب درست اولویت فدراسیون 
فوتبال است؛ اما در این بین برای اولین بار یک تایم 
زمانی را بر زبان آورد. رییس فدراسیون فوتبال تاکید 
داشت، تالش می کنند با نظر هیئت رییسه سرمربی 

تیم ملی را برای دو فیفا دی پیش رو انتخاب کنند

فوتبال جهان

عکس خبر 

»مسی«دوباره
دربارسلون

لیونل مســی از فرصــت دو روز 
تعطیالت تمرینات پاریس نهایت 
اســتفاده را برد و به بارسلونا سفر 
کرد. دوشــنبه شــب، مســی با 
همسرش و دو هم تیمی سابق خود 
در بارسلونا شام خورد: یوردی آلبا و 
سرخیو بوسکتس، نیز با همسران 
خود در این مراسم شرکت کردند. 

ابعاد جدیدی از مســابقات ســطح یک باشگاهی 
فوتبال آسیا منتشر شــد که خبر خوبی برای باشگاه 
های ایران به شمار می آید.کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دو ماه پیش فرمت جدید مسابقات در سطح باشگاه 

فوتبال قاره کهن را تغییرات گسترده داد.
طبق اعالم AFC فرمت جدید مسابقات باشگاهی 
فوتبال آسیا از سال 2۰2۴-2۰25 در ۳ سطح متفاوت 
با حضور ۷6 باشــگاه برگزار خواهد شد. ۳ تورنمنت 
جدید AFC برای فوتبال باشــگاهی آسیا به شرح 

زیر است:
۱-سطح یک: با حضور 2۴ تیم ) ۱2 تیم از غرب آسیا 

و ۱2 تیم از شرق آسیا(
2-سطح دو: با حضور ۳2 تیم در ۸ گروه ۴ تیمی به 

رقابت می پردازند
۳- سطح سوم: با حضور 2۰ تیم در 5 گروه ۴ تیمی 

باهم رقابت می کنند

 AFC بدین ترتیب در فرمت جدید لیگ قهرمانان آسیا و
کاپ دیگر برگزار نخواهد شد و این ۳ تورنمنت جایگزین 
این دو تورنمنت می شود.شــبکه »دبی اسپورت« به 
صورت اختصاصی دست به افشــاگری از ابعاد جدید 
فرمت جدید مسابقات باشگاهی آسیا پرداخت.طبق 
اعالم رســانه اماراتی، پاداش ســطح یک مسابقات 
باشگاهی آسیا از ۴ میلیون دالر ســابق برای قهرمان 
آســیا به ۱۴ میلیون دالر)تقریبا 65۰ میلیارد تومان( 
افزایش می یابد. یعنی AFC تقریبا پاداش ۴ برابری 
را نسبت به گذشته به تیم قهرمان تقدیم می کند.نکته 
دیگر در مسابقات سطح یک باشگاهی آسیا برگزاری 
این مســابقات از مرحله یک چهارم نهایی تا فینال به 
صورت متمرکز در یک کشور است.همچنین از مرحله 
یک چهارم نهایی باشگاه های شرق و غرب آسیا باهم 
رقابت خواهند کرد. میزبانی مســابقات هم به صورت 
منظم یک سال به میزبانی یک کشور غربی و سال بعد 

به میزبانی یک کشور شرقی برگزار خواهد شد.2۴ تیم 
شرکت کننده در سطح یک مسابقات باشگاهی آسیا به 
این شکل خواهد بود که ۱2 تیم از غرب و ۱2 تیم از شرق 
آسیا خواهد بود. ۸ تیم برتر راه یافته از مرحله گروهی به 
صورت رفت و برگشت مرحله یک هشتم را بازی خواهند 
کرد. این خبر برای باشــگاه های کشورمان خبر خوبی 
است. بمب پولی AFC برای ســامان دادن وضعیت 
مالی باشگاه های فوتبال می تواند بسیاری از مشکالت 
مالی باشگاه های بزرگ کشــورمان یعنی استقالل و 
پرسپولیس را حل کند. سرخابی ها سال گذشته به دلیل 
مشکالت مالی و عدم صدور مجوز حرفه ای از حضور در 

لیگ قهرمانان آسیا محروم شدند.

بمبپولیAFCبرایباشگاههادرآسیا
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مدیر منطقه ۳ شهرداری خبر داد:

پیشرفت ۸0 درصدی پیرایش بافت فرسوده اطراف میدان 
امام )ره(

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از تکمیل ساماندهی سیما و منظر شهری و احیای هویت تاریخی 
در مسیر تاریخی و گردشگری میدان امام )ره( و محوطه پیرامون این میدان با اختصاص ۳۰ میلیارد 
ریال هزینه، تا پایان ســال جاری خبر داد.محمدباقر کالهدوزان با بیان اینکــه یکی از اولویت های 
شورای اسالمی شهر در دوره ششــم، اهتمام بر رفع نازیبایی هایی حریم میدان امام )ره( و پیرامون 
آن بوده است، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم تاریخی و گردشگری منتهی به میدان امام )ره(، گذر 
پشت مسجد امام )ره( است، چراکه گردشگران بیشتر مایل هستند تا از معماری بدنه پشت میدان 
نیز دیدن کنند، اما این بافت بسیار فرسوده است و از لحاظ بصری هیچ تناسبی با معماری باشکوه 
میدان امام )ره( ندارد.وی افزود: به دلیل فرســوده شدن بناهای این گذر و منظره نازیبای حاصل از 
فروریختن دیوارهای بافت تاریخی اطراف، برخی شهروندان از گالیه مند هستند و خواستار نوسازی 
و ساماندهی نازیبایی های این گذر تاریخی به سبک قدیم شدند.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
ادامه داد: شهرداری این منطقه، ساماندهی ســیما و منظر این محور را در دستور کار خود قرار داد و 
بعضی دیواره های پشتی منتهی به میدان و بناهای آن، الیه های داخلی محوطه میدان امام )ره( و گذر 
پشتی مسجد امام )ره( را مرمت کرد.وی با اشاره به همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با شهرداری منطقه ســه گفت: هدف از این عملیات ، رفع پوشش نامناسب و نازیبای نقاط 
فرسوده و فروریخته، اصالح ناهمگونی بافت فرسوده، بازسازی و دیوارکشی الیه دوم و سنگ فرش 

پیاده راه ها بوده است. 
 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری مطرح کرد:

رسیدگی به 40 پرونده در کمیته نظارتی شورای شهر
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از برگزاری دهمین جلســه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با حضور اعضای شورا و رسیدگی 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 شــد که ۳۰ درصد آن ها مرتبط با موضوع شهرسازی، ۵۰ درصد مربوط 
به درخواســت مســاعدت 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.

 
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری خبر داد:

احداث فاز دوم خیابان کاتب اصفهانی
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه فاز نخست خیابان کاتب اصفهانی با هزینه سه  میلیارد 
تومان به بهره برداری رســید، گفت: عملیات احداث فاز دوم این خیابان حدفاصل خیابان شــهدای 
لیمجیر تا خیابان امام رضا )ع( به طول ۲۵۰ متر در دستور کار قرار دارد.حسن محمدحسینی اظهار کرد: 
احداث خیابان کاتب اصفهانی با عرض ۲۴ متر، حدفاصل خیابان شهدای لیمجیر تا خیابان امام رضا 
)ع( یکی از پروژه های سال جاری منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان است.وی با اشاره به آزادسازی اراضی 
مورد نیاز برای احداث خیابان کاتب اصفهانی افزود: از ۱۰ هزار مترمربع عرصه برای آزادســازی، چهار 

هزار متر مربع در فاز نخست و شش هزار متر مربع از آزادسازی آن نیز در فاز دوم انجام شده است.

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری:

میز نوآوری شهری در اصفهان راه اندازی شده است

رییــس اداره خالقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهان گفــت: میز 
نوآوری شــهری در فاز نخســت برای منطقه ســه، معاونت خدمات 
 شــهری و شــرکت اتوبوســرانی شــهرداری اصفهــان راه انــدازی

 شده است.
به گزارش ایمنا، محســن معصومی اظهار کرد: با توجه به مشغله های 
زیاد اجرایی مدیریت شهری و روند تکراری بعضی از برنامه های این 
حوزه، لزوم نوآوری و خالقیت در برنامه های شهری احساس می شد؛ 
در این راستا اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان فعالیت خود 

را سال ۱۳۹۴ با هدف تحقق این مهم آغاز کرد.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی راه اندازی این اداره، مشاوره در حوزه 
خالقیت و نوآوری است، افزود: در این راســتا دو ماموریت »ارتقای 
خالقیت و ایجاد نوآوری در مدیریت شــهری و کارکنان« و »ایجاد و 
ارتقای خالقیت در شهروندان« برای این حوزه تعریف شده است؛ این 
ماموریت ها در برنامه ها و راهبردهای ســاالنه با استفاده از مدل های 

نوآوری در جهان تحقق خواهد یافت.
رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به راه اندازی 
دبیرخانه شهر خالق صنایع دستی در این اداره گفت: اصفهان از سوی 
یونسکو به عنوان شهر خالق صنایع دستی کشور معرفی شده است و 

جزو ۶۰ شهر خالق جهان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه دو شــهر خالق اصفهــان و بندرعباس ذیل 
کمیسیون صنایع دستی و هنرهای مردمی یونسکو قرار دارد، تصریح 
کرد: دبیرخانه شــهر خالق صنایــع دســتی در اداره خالقیت درصدد 
برآمد تا اکوسیستم شهر خالق صنایع دســتی را تشکیل دهد و آن را 
کارگردانی کند، در این راستا با بازیگران این حوزه از جمله اداره میراث 
فرهنگی، اتاق بازرگانی و اتحادیه صنایع دســتی جلســات مختلفی 

برگزار شده است.
معصومی خاطرنشــان کرد: به دنبال برگزاری این جلسات راهبردها 
و برنامه هایی در اکوسیستم صنایع دســتی تعریف شده و به مرحله 
اجرا رسیده اســت که در این راســتا می توان به برگزاری هفته صنایع 

دستی اشاره کرد.
وی ادامــه داد: بر این اســاس امســال در یک حرکــت بی نظیر ۲۰ 
ســازمان با محوریت دبیرخانه شــهر خالق صنایع دســتی گرد هم 
آمدنــد و ۱۷ رویــداد را در یک هفتــه برگــزار کردند؛ هفتــه صنایع 
دســتی توســط حلقه های میانــی و جبهه های مردمی برگزار شــد، 
 به طــوری کــه در روز ۳۰۰ هنرمنــد در ســطح شــهر، کار هنــری

 انجام می دادند.

توجه به برندینگ »اصفهان شهر خالق صنایع دستی« با رویکرد 
ملی و جهانی

رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان گفت: برنامه دیگر 
این حوزه کار کردن روی »برندینگ اصفهان شهر خالق صنایع دستی« 
با رویکرد ملی و جهانی اســت.وی با تاکید بر اینکه در دبیرخانه شــهر 
خالق به شــهروندان و هنرمندان صنایع دســتی خدمــت می کنیم، 
افزود: در ارتبــاط با هنرمندان نیز با معاون صنایع دســتی وزیر میراث 
فرهنگی جلساتی برگزار و دغدغه های آنها نیز مطرح شد.معصومی با 
بیان اینکه اداره خالقیت در جهت رســالت خود با استفاده از مدل های 
استاندارد جهانی، سه مدل ایده مسابقات، مدل نوآوری شبکه ای و مدل 
مفهومی قیف توسعه را در دســتور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: 
سامانه »نظام پیشنهادات« نیز فعال است که در این راستا شهروندان 
می توانند با مراجعه به سایت idea.isfahan.ir پیشنهادهای خود را 
در زمینه شهری مطرح کنند، به طور حتم پیشنهادهای آن ها بررسی و 
در کمیته تخصصی داوری می شود و در نهایت هر کدام قابل اجرا باشد، 
به مسئوالن مربوطه ارجاع خواهد شد.وی با اشــاره به سه برابر شدن 
تعداد پیشنهادها نسبت به سال گذشته اظهار کرد: کارمندان شهرداری 
knowledge. نیز می توانند در سامانه »نظام پیشنهادات« به آدرس

isfahan.ir ایده های خود را ثبت کنند.رییس اداره خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: با استفاده از سه مدل ایده کاپ، مسابقات 
و ایده بذر مســائل و چالش های شــهری را جمع آوری و با شهروندان 
مطرح می کنیم، سپس ایده های شهروندان وارد کمیته های تخصصی 
شده و پس از بررسی وارد مرحله اجرایی می شود.وی با تاکید بر اینکه 
روح اصلی اداره خالقیت به عنوان مشاور و بازوی فکری مدیریت شهری 
حل مسئله است، گفت: سازمان های شهرداری و معاونت ها مسائل و 
چالش های خود را مطرح می کنند و ما با استفاده از مدل های استاندارد 
نوآوری و ابزارهای ایده کاپ و مسابقات با جامعه نخبگان و شهروندان 
و کارمندان تخصصی بــا تکنیک هایی اقدام به حل مســئله می کنیم.

معصومی با بیان اینکه دبیرخانه مســابقات بین المللی شهرسازی و 
معماری در اداره خالقیت مستقر است، گفت: مسابقه طراحی ورودی 
باغ گل ها سال گذشته توسط این اداره برگزار و امسال نیز برگزیدگان آن 
طی یک اختتامیه اعالم شدند. همچنین مسابقه طراحی المان ورودی 
پارک صفه نیز در حال برگزاری اســت و فراخوان مســابقه شهرسازی 
و معماری دیگر با عنوان طراحی پل عابر پیاده آبشــار نیز اعالم شــده 
rct. که شــهروندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت

idfahan.ir مراجعه و در این مسابقات شرکت کنند.

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: میزان مراجعه شهروندان 
به کمیته های نظارتی در حال حاضر و نسبت به گذشته، 
کمتر شده اســت و این موضوع می تواند از آن جهت 
که مردم کمتر با شهرداری به مشکل می خورند و در 
هر منطقه مشکالت رفع می شود، امیدبخش باشد.

احمدرضا مصور در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان، پیگیر فرآیند اجرای مصوبات 
شورا است که این نظارت به صورت کلی انجام می شود 
و مختص یک مصوبه خاص نیســت.وی افزود: در 
صورتی که موارد خاصی به شورای اسالمی شهر اعالم 
شود، رییس شــورا مکاتبات الزم با شــهردار را برای 
جلوگیری از ادامه تخلف یا اصالح فرآیند اجرای امور 
انجام می دهد و کمیســیون پایش مصوبات شورای 
اسالمی شهر آن را پایش می کند و در صورتی که خالف 
مصوبات اتفاق افتد، گزارش دهی می شود؛ در صورتی 
که روند عادی جاری باشد، این کمیسیون دخالتی در 
موضوع نمی کند.رییس کمیسیون پایش و نظارت بر 
مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
اصالح فرآیندها نیز در دستور کار این کمیسیون است، 
خاطرنشان کرد: این کمیسیون با گزارش به شورا و از 
طریق شــهردار اقدام به اجرای فرآیندهایی می کند 
که بدون وارد شدن خدشــه به قانون های باالدستی 
و مصوبات شــورا، بتواند به نفع شــهروندان تسهیل 
شود و الزامات اجرایی دست وپاگیر را حذف می کند.

وی ادامه داد: اولویت نخســت کمیته های نظارتی، 

متشکل از تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر که 
هر یکشــنبه در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 
تشکیل می شــود، اجرای قوانین است و اعضا ابتدا 
طبق قوانین موضوع را پیگیری می کنند و در مواقعی 
که شهرداری درست عمل کرده است این موضوع به 
شهروندان نیز اعالم می شود.مصور تاکید کرد: بخش 
دیگری از فعالیت های کمیته های نظارتی، تشخیص 
ضرورت های مساعدت و تعامل بیشتر شهرداری با 
شهروندان است؛ گاهی برای ایجاد این تعامل تذکراتی 
ارائه می شود تا به نقطه مناســبی به نفع شهروندان 
برســیم.وی با بیان اینکه فضایی که در کمیته های 
نظارتی وجــود دارد و تعدد مراجعــان در موضوعات 
خاص، می تواند نبض هر منطقه را نشان دهد، ادامه 
داد: به عنوان مثال اگر تعدد مراجعه به علت اشکال در 
مسائل مالی و محاسباتی صدور پروانه ساختمانی 
وجود داشته باشد، بدان معناست که شهرداری منطقه 

وظیفه خود در حوزه مربوطه را درســت انجام نداده 
اســت که این موضوع در ارزیابی های شورا از منطقه 
و مدیریت آن تاثیر می گذارد و در جلســات داخلی 
مطرح می شود.رییس کمیســیون پایش و نظارت 
بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: 
میزان مراجعه شــهروندان به کمیته های نظارتی در 
حال حاضر و نسبت به گذشته، کمتر شده است و این 
موضوع می تواند از آن جهت که مردم کمتر با شهرداری 
به مشــکل می خورند و در هر منطقه مشکالت رفع 
می شود، امیدبخش باشد.وی گفت: اعضای شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در کمیته های نظارتی حضور 
می یابند تــا عالوه بر ارتباط آســان تر شــهروندان با 
اعضای شــورا، نمایندگان مردم در پارلمان شهری از 
جاری و ساری بودن قوانین مصوب و رعایت حقوق 
 شــهروندان در مناطق پانزده گانه شهرداری اطمینان 

حاصل کنند.

عضو شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

کاهش مراجعه شهروندان به کمیته های نظارتی شورای شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تشریح کرد:

۶ اقدام شاخص سازمان فاوا در سال 1401
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان با اشــاره به مهم ترین فعالیت های صورت گرفته 
این سازمان در ســال ۱۴۰۱، به تشــریح جزئیات اقدامات انجام شــده در حوزه های مشارکت و 
سرمایه گذاری، زیرســاخت، مرکز داده، نرم افزاری، »داده«، عرصه اطالعات مکانی و تبادل داده 
با شــرکت های دانش بنیان پرداخت.ســیدحمیدرضا ابطحی با اشــاره به نتایج شاخص بعضی 
فعالیت های سازمان فاوای شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: یکی از عرصه های شاخص 
در این سازمان، حوزه مشارکت و سرمایه گذاری است که شامل ارائه خدمات فیبر نوری، بهره برداری 
و راه اندازی فضای کار اشتراکی ســاختمان آمادگاه با همکاری یک شرکت دانش بنیان و فروش 
سامانه میز خدمت به شــهرداری های قزوین، بابل و نجف آباد است.وی افزود: حوزه زیرساخت و 
مرکز داده از دیگر عرصه ها و نتایج شاخص سازمان فاوا در سال جاری است که شامل کانال سازی 
فیبرنوری ۱۵ ایســتگاه آتش نشانی، اتصال ۱۰ ایستگاه به شبکه شــهرداری اصفهان با فیبرنوری، 
بهره برداری از ۲۸ نقطه پروژه اعالن صوتی، افزودن خدمات دوربین نظارت تصویری از ۴۲۹ مورد به 
دو هزار دوربین، ارائه خدمات به سازمان ها همچون آرامستان ها، میادین میوه و تره بار، آتش نشانی، 
تاکسیرانی و راه اندازی پســت موقت برق مرکز داده است.مدیرعامل ســازمان فاوای شهرداری 
اصفهان در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه نرم افزاری گفت: توسعه زیرساخت میز خدمت 
شهرداری اصفهان، ایجاد پروفایل جدید شــهروندی به صورت یکپارچه با قابلیت اتصال به دولت 
من، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری جهت توسعه باشگاه شهروندی، افزایش سطح یکپارچگی 
محصوالت نرم افزاری، توسعه بانک اطالعات امالک شــهرداری، ایجاد فهرست های امنیتی، ارائه 
خدمات تنظیم گری و نظارت بر استقرار سامانه ها در برخی سازمان های شهرداری از دیگر اقدامات 
این سازمان در حوزه نرم افزاری است.وی با اشاره به فعالیت های انجام شده سازمان فاوا در حوزه 
»داده« گفت: تامین زیرســاخت جدید درگاه یکپارچه ارائه خدمــات ) API Manager(، تامین 
زیرســاخت یکپارچه مدیریت داده و اجرای معماری اسناد در حوزه ســرمایه انسانی و امالک از 
مهمترین اقدامات صورت گرفته ســال ۱۴۰۱ در این بخش است.ابطحی با اشاره به حوزه اطالعات 
مکانی به عنوان بخش دیگری از عرصه های فعالیتی ســازمان فاوا در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: 
بهبود و ساماندهی پایگاه داده مکان مند شهرداری اصفهان )GeoDB(، تامین زیرساخت جدید 
یکپارچه اطالعات مکانی شهر اصفهان )SDI(، اجرای پالک های هوشمند آبی در سه منطقه و اتصال 
سازمان ها از طریق بارکد دوبعدی در ســامانه پالک هوشمند )اداره آب( از مهم ترین فعالیت های 
صورت گرفته است.وی، تبادل داده با شرکت های دانش بنیان را آخرین اقدام شاخص صورت گرفته 
از سوی سازمان فاوای شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ دانست و افزود: انعقاد تفاهم نامه با شرکت 
راژمان در حوزه حمل ونقل و ترافیک و مذاکره به منظور ارائه خدمات پالک آبی هوشــمند با شرکت 

سپانو )سرویس شیپ نو( در این راستا انجام شده است.
 

آدم فضایی ها به خیابان های اصفهان آمدند
در اجرای پویش آدم و هوا، مانور خیابانی آدم فضایی ها برای ترغیب مردم به اســتفاده نکردن از 
خودرو های تک سرنشین برگزار شد.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اجرای پویش »آدم و هوا« به منظور فرهنگ ســازی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک گفت:این 
پویش با نصب بنر های شهری و تابلو های کمیته شهروندی آغاز شد.حسین حق شناس افزود: در 
مرحله آخر این پویش برای جلب توجه مردم به خودرو هایی که هوا را آلوده و ترافیک ایجاد می کنند، 
مانور های خیابانی بعداز ظهر ها در چهاراه ها و میدان های شلوغ شهر برگزار می شود.معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: هدف این مانور ها فرهنگ سازی است تا مردم در حد امکان با 
خودرو های تک سرنشین در شهر تردد نکنند.حق شناس به شهروندان توصیه کرد با توجه به شلوغی 

روز های پایانی سال از ناوگان حمل و نقل عمومی برای تردد استفاده کنند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

گسیل امکانات سپاه در 
مناطق برفی شهرکرد و 

اصفهان
از نخستین ســاعات ایجاد مشکالت ناشی 
از بارش های سنگین و کم ســابقه برف در 
مناطقی از استان های چهارمحال و بختیاری 
و اصفهان، بخشــی از توانمنــدی و امکانات 
نیروی زمینی ســپاه برای امدادرســانی و 

خدمت به مردم بسیج شده است.
ظرفیت و توانمندی نیروی زمینی ســپاه از 
نخستین ســاعات ایجاد مشــکالت ناشی 
از بارش های ســنگین و کم ســابقه برف در 
مناطقــی از اســتان های چهارمحــال و 
بختیاری و اصفهــان در قالب نیروهای فنی 
و امدادی گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحب 
الزمان)عج(، ۸ نجــف و ۱۹ فجر و همچنین 
زیر گروه جهادی شهید صیاد شیرازی در دو 
بخش نیروی انســانی و همچنین ادوات و 
تجهیزات فنی و مهندسی در عملیات امدادی 
مشــارکت دارند. عالوه بر اعزام ۱۰ دستگاه 
ماشین آالت سنگین مهندســی و راهداری 
این نیرو به مناطقی از شهرســتان کوهرنگ 
و گردنه کلوسه در بخش موگویی چهارمحال 
و بختیاری و فریدونشهر اصفهان، بخشی از 
عملیات رســاندن مواد غذایی مــورد نیاز در 
روستاهای گرفتار آمده در برف نیز با محوریت 
گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحــب الزمان 
)عج( نیروی زمینی سپاه در حال اجراست.

واحدهای انسانی و فنی و مهندسی نیروی 
زمینی سپاه در کنار ســایر ارگان ها و نهادها 
و گروه های جهــادی موفق شــدند تا چند 
کیلومتــر از راه های اصلی و فرعی مســدود 
شده در اثر بارش ســنگین برف را بازگشایی 
کــرده و درهمین حــال به دلیــل محدود 
شدن دسترســی مردم مناطق صعب العبور 
روســتایی، بیش از ۵۰۰ بســته معیشــتی 
اهدایی نیروی زمینی ســپاه را نیز در اختیار 
ســاکنان این مناطق قرار دهند؛ هر بســته 
اهدایی شامل برنج، روغن، مرغ، ماکارونی 
و حبوبات به همراه نان بسته بندی است که 
در اختیار مردم گرفتار آمده در محاصره برف 

قرار گرفت.

استقبال اصفهانی ها از 
اکران های سینماسیار

ســیدمحمد طباطبایی، مدیر انجمن 
سینمای جوانان اســتان اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با حمایت 
استانداری و اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان، بیش از ۱۲ هزار نفر در 
برنامه های انجمن ســینمای جوانان 
اســتان اصفهان به  خصوص در دهه 
فجر انقالب اسالمی در مناطق محروم، 
شهرها و روستاهای فاقد سالن سینما 

شرکت کردند.

عکس خبر 
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قائم مقام بنیاد نخبگان گفت: باید ارتباط نظام مندی بین نظام اداری اســتان ها 
و نخبگان اســتانی مقیم پایتخت برقرار شــود، ایــن امر را می تــوان در قالب 
تفاهم نامه های همکاری بر مبنای نیازهای بومی هر استان محقق کرد.گردهمایی 
نخبگان و سرآمدان اصفهانی مقیم تهران با حضور قائم مقام و معاونان بنیاد ملی 
نخبگان، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران ارشد استان به میزبانی بنیاد ملی 
نخبگان برگزار شد.ناصر باقری مقدم با تاکید بر ضرورت برگزاری این قبیل نشست 
ها، گفت: در دور جدید فعالیت ها بنیاد ملی نخبگان و بــه تبع آن بنیاد نخبگان 
استان ها تحوالت مثبتی ایجاد شده است. طرح هایی در بنیاد ملی نخبگان اجرا 
شده و بنیاد این آمادگی را دارد که با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها به خصوص 
استانداری اصفهان، آنها را اجرایی کند. عالوه بر آن، بنیاد نخبگان استان اصفهان 
نیز طرح ها و ایده های بسیار خوبی در دست اجرا دارد و با همکاری استانداری می 
تواند اثرگذاری باالتری در حوزه نخبگانی داشته باشد.باقری مقدم با بیان اینکه 
صرف اطالع از جمعیت نخبگانی کشور و پراکندگی آنان و همچنین حوزه اثرگذاری 
شان، نقش بسزایی در زمینه سازی برای اثرگذاری نخبگانی دارد، ادامه داد: تراکم 
نخبگانی در تهران باالست و الزم است نخبگان، احساس مسئولیت بیشتری در 
قبال محل تولد و زادگاه خود  کنند که این امر تا حد زیادی با ایجاد ارتباط هدفمند 
میان آنها و مسئوالن استانی صورت خواهد گرفت.قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با 
اشاره به اینکه استان اصفهان مراکز و واحدهای تولیدی توسعه یافته ای دارد و به 
همین دلیل بخش قابل توجهی از نخبگان استان در بوم اقلیم خود مشغول فعالیت 
هستند، تصریح کرد: ضروری است ارتباط نظام مندی بین سیستم اداری استان 
ها و نخبگان استانی مقیم پایتخت برقرار شود که این امر را می توان در قالب تفاهم 
نامه های همکاری بر مبنای نیازهای بومی هر استان اجرایی و محقق کرد. در این 
بخش، بنیاد ملی نخبگان آمادگی دارد متناسب با نیازهای هر منطقه و همچنین 

ظرفیت های نخبگانی زمینه را برای تعامل و هم افزایی با استان ها فراهم کند.

ضرورت برقراری ارتباط هدفمند میان جامعه نخبگانی و سیستم اداری استان
استاندار اصفهان نیز در این نشست تصریح کرد: برپایی این جلسات و نشست ها 
گام بزرگی در جهت اثربخشی بیشتر جامعه نخبگانی برای تحقق توسعه یافتگی 
کشور است.سید رضا مرتضوی با اشاره به ضرورت برقراری ارتباط هدفمند میان 
اجتماع نخبگانی و سیســتم اداری اســتان، بهره مندی از نظرات و پیشنهادات 
نخبگانی را امری ضروری توصیف کرد و افزود: تراکم نخبگانی در استان اصفهان 
یک مزیت منحصر به فرد برای استان است؛ به خصوص که نخبگان دغدغه حل 

مسائل کشور و اســتان را دارند و به دنبال فرآیندهای مختلف برای حل مسائل 
جامعه بومی هســتند. تمام برنامه های توسعه اســتان بر مبنای اقتصاد دانش 
بنیان استوار اســت و تمام رویکردها در تمام مناطق اســتانی تحت تاثیر شرایط 
اقلیمی همچنین منابع جدید استان که مهم ترین آنها نیروی انسانی نخبه و کار 
آمد است، بر محور اقتصاد دانش بنیان استوار است.استاندار اصفهان با بیان اینکه 
کنار هویت تاریخی و میراث فرهنگی استان، نیروی انسانی نخبه هویت آینده را 
خواهد ساخت، افزود: در توسعه شــرکت های دانش بنیان و محصوالت دانش 
بنیان و تسهیل مسیر معیشت مردم، رفع مشــکالت متعدد کشور مانند آلودگی 
هوا، از مهم ترین زمینه های اثرگذاری نخبگان اســت.وی بــا تاکید بر اینکه اگر 
امروز مشکالت استان حل نشود، تمام میراث فرهنگی موجود در استان به ویرانه 
تبدیل خواهند شد، یادآورشد: مسئله آب یکی از دغدغه های اصلی اصفهان آینده 
است. اگر امروز رویکرد استان در رفع مشکالتی مانند بحران آب، به سمت حوزه 
دانش بنیان جهت دهی نشود، این استان محوری نقش آفرینی خود را در ایران 
اسالمی از دســت خواهد داد.استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه ارتباط مداوم با 
جامعه نخبگانی کاربردی کردن ایده ها و نظرات آنها امری ضروری است، بیان کرد: 
امروزه ارتباط با جامعه نخبگانی یک الزام است و نباید محدود به جلسات نمایشی 
باشد؛ بنابراین جامعه نخبگانی باید با جدیت تمام مسائل و چالش های استان 
را شناسایی و معرفی کنند و راه حل های آنها را نیز به سیستم اداری ارائه دهند. در 
این بین، تشکیل کارگروه های تخصصی بنیاد نخبگان استان با محوریت نیازهای 
مختلف و مسائل متنوع استان امری مهم است؛ چراکه بخش زیادی از مسائل 
امروز کشور، نیازمند ارائه راهکارهای خارج از راه حل های مرسوم است.وی با بیان 
اینکه توسعه در گرو پیشرفت منطقه ای است، افزود: ساختار اداری کشور نیاز به 
تمرکززدایی دارد و الزم است بستر ایجاد امکانات در حوزه های مختلف صنعتی، 
فناوری، ورزشی و سیاسی در همه جای کشــور فراهم شود.مرتضوی ادامه داد: 
اصفهان، شهر صنایع دستی جهان اســت و این اعتباری است که حتی یونسکو 
نیز آن را پذیرفته و اصفهان را به عنوان شهر صنایع دستی جهان می داند. از طرف 
دیگر، نزدیک به 70 درصد مصنوعات طالی کشور در اصفهان ساخته می شود. به 
این موارد می توان شاخص های بسیاری را نیز اضافه کرد. با این همه اما به دلیل 
ایرادات موجود، از ظرفیت های مختلف استان نمی توان برای توسعه استان بهره 
برد. متاسفانه این موضوع در همه استان های کشور وجود دارد؛ بنابراین این میراث 
نامیمون تمرکزگرایی در سیستم اداری کشور باید از بین برود تا هر استان بتواند 

برای رسیدن به توسعه، برنامه ریزی طوالنی مدت انجام دهد.

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

آباد و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان نجف آباد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این مراسم با بیان این که 
امیدواریم افتتاح این پروژه مقدمه ای برای پیشرفت های پروژه های آبرسانی 
در سطح شهرستان نجف آباد و استان اصفهان باشد، گفت: آب اساسی  ترین 
نیاز بشریت است و افتتاح طرح های آبرسانی مایه مباهات و خوشحالی برای 
مردم و مسئوالن محسوب می شود.مهران زینلیان، به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در دیدار اخیر با مردم و مسئوالن استان اصفهان اشاره و بیان کرد: رهبر 
انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن اســتان اصفهان بر اهتمام به کار و تالش 
شبانه روزی تاکید داشــتند و افتتاح چنین پروژه هایی مصداق تالش شبانه 
روزی است و تالش آبفای استان در راســتای آبرسانی پایدار به مردم شریف 

استان اصفهان ستودنی است.
شــایان ذکر اســت ؛این پروژه شــامل احداث مخزن دو هزار متر مکعبی با 

مشارکت دهیاری روســتای نهضت آباد به مبلغ 60 میلیارد ریال و اجرای خط 
رفت و برگشت در قطرهای 160، 200 و 250 میلی متر به طول 4350 متر به مبلغ 

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

کیفیت و کمیت بهتری مصرف کنند.

سامانه پایش هوشمند ســپهر برای به روز رسانی اطالعات مکانی حوزه برق 
در اصفهان به بهره برداری رســید.مدیر دفتر کنترل طرح معاونت مهندسی 
 GIS( و نظارت شــرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه مرحلــه مطالعاتی
ســامانه های اطالعات جغرافیایی(از سال 88 شروع شــده، گفت: در سال 
۹4 سامانه های اتوماسیون و شماره خوان های هوشــمند وارد سامانه های 
پردازش اطالعاتی و تجمع این اطالعات منجر به طراحی و پیاده سازی سپهر 
شد.حمید متقی با اشاره به اینکه سپهر، پایش هوشمند برق را کامال خودکار 
پیاده سازی می کند، افزود: یک گروه 50 نفره متخصص برق با 200 میلیارد 
تومان هزینه از ابتدای زیرساخت تا بهره برداری سپهر موفق به بومی سازی 
این ســامانه شــده اند.مدیر دفتر کنترل طرح معاونت مهندســی و نظارت 
شرکت توزیع برق اصفهان، ارائه دائم اطالعات پایش را مزیت سپهر اعالم و 
اضافه کرد: این سامانه با ورود اطالعات غلط هشدار خطا صادر می کند و اجازه 

نمی دهد اطالعات اشتباه در حوزه تصمیم گیری دخیل شود و در این فرآیند 
هر چقدر اطالعات صحیح تر و دقیق تر باشد به مشــترکان با کیفیت بیشتر و 

سرعت باالتری خدمت رسانی و خاموشی ها و افت فشار کمتر می شود.
به گفته متقی، با اجرای مرحله توسعه سامانه پایش هوشمند به روز رسانی 
اطالعات مکانی حوزه برق با یک میلیارد تومان اعتبار، به روزرسانی تغییرات 
شبکه برق از یک هفته به یک ساعت می رســد.وی گفت: اطالعات حدود ۹ 
هزار کیلومتر شبکه فشار متوســط و 6 هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق 
و حدود 14 هزار پست زمینی و هوایی تا شماره خوان های برق مشترکان در 
سپهر به روز رســانی می شود.شــرکت توزیع برق اصفهان خدمات خود را به 
بیش از یک میلیون و 265 هزار مشــترک پنج شهرستان اصفهان، کوهپایه، 
ورزنه، هرند و جرقویه ارائه می کند که از این تعداد 75 درصدشان مشترکان 

خانگی هستند.

استاندار اصفهان در گردهمایی نخبگان و سرآمدان اصفهانی مقیم تهران:
اگر مشکالت استان حل نشود، تمام میراث فرهنگی اصفهان به ویرانه 

تبدیل خواهند شد

پروژه آبرسانی به روستای نهضت آباد شهرستان نجف آباد افتتاح شد

بهره برداری از سامانه پایش هوشمند سپهر در اصفهان

منبع: بازار 
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