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انتقاد صریح مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
از دستگاه های متولی در حوزه رصد و نظارت  بازار:

کم کاری می کنند

سایه تهدید برسر بافت تاریخی 
جنوب میدان نقش جهان 
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تورم، گریبان صنف آرایشگری اصفهان 
را گرفت

بازار پوشاک اصفهان، در انحصار اجناس 
ایرانی

مناقشه اول بودن یا نبودن!

 معاون اجتماعی بهزیستی: 
آمار کودکان کار اصفهان 

مورد تایید نیست؛

ممنوعیت آواز خوانی 
 در پل خواجو 

تکذیب شد

 گردوغبار ۲۵ درصد
 آلودگی هوای اصفهان 

را افزایش داد

درآمد گمرک استان 
اصفهان ۱۸۴ درصد 

افزایش یافت
 پیش بینی این است که زمان تعطیالت 
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آگهی مناقصه 

علی رجبی – شهردار بادرود م الف: 1464030

1- برگزاری مزایده صرفًا ، از طریق ســامانه تدارکات الکتریکی دولت می باشد و کلیه 
مراحل مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده، 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق توکن 

امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ تضمین در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
اسناد خزانه و یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شهرداری به شماره 106682190001 

بانک ملی ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
3- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز همه روزه به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد است.

5- متقاضیان از تاریخ نشر آگهی 1401/12/09 تا تاریخ 1401/12/15 نسبت به دریافت 
اسناد از طریق ســامانه مذکور اقدام و تا پایان وقت اداری مورخ 1401/12/25 فرصت 

دارند پیشنهاد قیمت خود را از طریق توکن ارسال نمایند و پیشنهادهای رسیده در تاریخ 
1401/12/27 بازگشایی خواهند شد.

6- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه 
پیشــنهادی اعم از کتبی یا شــفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته 
نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشــروط و مبهم و فاقد تضمین الزم و کافی و 

الک و مهر نشده معذور است.
7- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه 

را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:
الف- فیش واریز نزد بانک ملی شعبه شهر بادرود

ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بادرود
8- نفرات اول و دوم و سوم مزایده چنانچه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد. 

نوبت دوم

 شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، نسبت به فروش

 37 قطعه زمین با کاربری مسکونی از مجموع واگذاری محققی، حائری، غالمیان را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

آگهی مناقصه 

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف: 1460736

نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

حفظ آب حفظ زندگی است

»کار ما نظارت و بازرسی نیست. ما هیچ بازرسی در سطح بازار نداریم. این کار با جهاد کشاورزی، اتاق اصناف 
و صمت است. به خاطر کم کاری آنها ما ورود پیدا می کنیم. گاهی مجبور می شویم قاضی ای که مسئول رسیدگی 
به تخلفات است را برای پیگیری بفرستیم. وظیفه تعزیرات صدور و اجرای حکم است؛ اما مجبور می شویم کار 
 دســتگاه هایی که کم کاری می کنند را هم انجام بدهیم. بــا وجود اینکه وضعیت بازار بدتر شــده ؛ اما حجم 
پرونده ها کاهش یافته است! دستگاه های نظارتی باید عملکرد خود را تغییر بدهند و نظارت بیشتر و شدیدتری 
داشته باشند. درحال حاضر شاهد کم کاری دســتگاه های نظارتی در حوزه بازار هستیم. جهاد کشاورزی، 

صمت و اتاق اصناف باید عملکرد خود را بازنگری کنند. 
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رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان خبر داد:
آغاز طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه نوروز و ماه رمضان 

رییس اداره تعزیرات شهرستان اردستان گفت: طرح نظارتی نوروز از تاریخ ۸ اسفند هم زمان با سراسر 
کشور آغاز شده است و به دلیل هم زمانی با ایام نوروز و ماه رمضان، نظارت ها تا ۴ اردیبهشت سال آینده 
ادامه خواهد داشت.امید سالمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: امسال به دلیل حساسیت هایی که 
برای نظارت بر بازار وجود دارد طرح نظارتی نوروز از تاریخ ۸ اسفند هم زمان با سراسر کشور آغاز شده و به 
دلیل هم زمانی با ایام نوروز و ماه رمضان، نظارت ها تا ۴ اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.وی 
با بیان اینکه نانوایی ها، فروشگاه های پوشاک و اغذیه فروشی ها، رستوران ها و بازارهای روز و شیرینی 
فروشی ها در اولویت بازرسی و نظارت قرار خواهند داشت، افزود: نظارت های تعزیرات حکومتی به صورت 
شیفت بندی و در قالب اکیپ های مشترک با جهاد کشــاورزی، صمت، اتاق اصناف و شبکه بهداشت و 
درمان خواهد بود.رییس اداره تعزیرات شهرستان اردستان با بیان اینکه هر گونه گران فروشی، عدم درج 
قیمت، تخلفات بهداشتی و عدم صدور فاکتور رصد و نظارت می شود، گفت: با توجه به شروع مرحله سوم 
هوشمندســازی مدیریت یارانه آرد و نان و اختالف قیمتی که در قیمت آرد یارانه و آزاد وجود دارد شاهد 
افزایش پرونده های تخلف نانواها هستیم که متخلفان این بخش در دو ماه گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون 
تومان جریمه نقدی شدند.سالمی تصریح کرد: اکنون در جنگی اقتصادی به سر می بریم و دشمن سعی 
دارد مردم را از نظر معیشتی با مشکالتی روبه رو کند که از این رو از دستگاه های بازرسی درخواست داریم 
نظارت و بازرسی های خود را به صورت جدی و با حساسیت زیادی انجام دهند.وی با بیان اینکه انتظار 
داریم برخورد با متخلفان وگران فروشــان در بازار جدی و موثر باشد ،تاکید کرد: هر پرونده تخلفی که به 
تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود بدون هیچ گونه مماشاتی در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی خواهد 
شد.رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان با اشاره به اینکه بیشتر تخلفات و پرونده های 
تشکیل شده مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشــی و موضوعات بهداشتی است، خاطرنشان کرد: 
رستوران ها، قاچاق سوخت و نانوایی ها بیشترین میزان تخلفات را در اردستان دارند که باید علت آن توسط 

دستگاه های متولی بررسی شود. البته در این بخش بازرسی های بیشتری انجام می شود.

کشف نشانه هایی از معماری مذهبی در  آران و بیدگل
در دومین فصل کاوش آتشــکده ویگل آران و بیدگل، داده هایی در زمینــه معماری مذهبی دوره 
ساسانی همراه با تعدادی کتیبه به دست آمد.محسن جاوری باستان شناس در تشریح فصل دوم 
کاوش آتشکده ویگل گفت: محوطه باستانی ویگل در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی آران و بیدگل قرار 
دارد و با مســاحتی حدود ۴۵۰ هکتار از بزرگ ترین محوطه های باستانی استان اصفهان به شمار 
می رود.وی با بیان اینکه مهم ترین آثار معماری محوطه ویگل، دو ساختار شهری مجزا به مرکزیت 
دو قلعه خشتی در غرب و شرق محوطه است، تصریح کرد: مهم ترین یافته های باستان شناختی این 
محوطه، تعداد قابل توجهی از قطعات سفال است که به صورت پراکنده و گاه متراکم در محوطه دیده 
می شوند.به گفته این باستان شناس، مطالعاتی که تاکنون شده، نشان می دهد که این محوطه از 
دوره ساسانی تا پایان دوره سلجوقی، یعنی اواخر قرن ششم قمری مسکونی بوده است.جاوری 
با اشاره به اینکه مهم ترین یافته های این فصل از کاوش در داالن شمال شرقی به دست آمد، ادامه 
داد: در امتداد شرقی سکوی T شکل درســت در دهانه ورودی به داالن سکوی بزرگ ساخته شده 
که روکشی از گچ دارد، در دو سوی این دهانه، هر طرف دو صندلی گچی ساخته شده و ۵ میز گچی 
که یکی از آن ها سالم و کامل بود و چهار میز دیگر فقط شامل بخش پایه زیرین است.وی با اعالم 
اینکه در دومین فصل کاوش آتشکده ویگل آران و بیدگل، داده هایی در زمینه معماری مذهبی دوره 
ساسانی همراه با تعدادی کتیبه کشف شد، اظهار کرد: این دهانه به طور کامل با استفاده از خشت و 
سپس چینه و بقایای دو صندلی و بلوک های مربع شکل و حجیم گچی به طور عمد پر شده و به نظر 
می رسد این بخش از آتشکده قبل از متروک کردن این بنا به عنوان یک اقدام حفاظتی برای حفظ 

و صیانت از این داده ها مسدود شده است.

بارش  ها لرزه بر اندام تاریخ گلپایگان انداخت؛

قصه پرغصه تکراری

آســیب بارش برف وباران بــه بناهای تاریخی اســتان 
اصفهان و به ویژه شهرســتان گلپایگان قصه پر غصه ای 
تکراری است، اتفاقی که هر بار در هر بارشی شاهد آن هستیم و تاکنون 
راهکار جدی برای آن اندیشــیده نشده اســت.بر اساس اعالم وزارت 
میراث فرهنگی سیل تابستان امســال ۷۳۵ بنای تاریخی تخریب و 
۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این بناها خسارت وارد شد، خسارتی که 
تاکنون جبران نشــده و تکرار بارش ها در پاییز و زمستان بر میزان آن 
افزوده است.هر چند هنوز آمار دقیقی از خسارت های ناشی از بارش 
باران و سیل بر آثار تاریخی اعالم نشده؛ اما بررسی موردی آثار بیانگر 
تشدید خسارت ها به ویژه در بارش های بهمن است.در این راستا یکی 
از مهم ترین بناهای در معرض تخریب کشور که قدمتی هزار ساله دارد، 
مسجد جامع گلپایگان است، اثری تاریخی از دوره سلجوقی که تاکنون 
زخم های زیادی را تحمل کرده و این بار نیز با نم های ناشــی از بارش 
برف دست وپنجه نرم می کند.حمیدرضا قربانی، یکی از پژوهشگران 
و دوســتداران میراث فرهنگی گلپایگان ضمن ابراز تاسف از وضعیت 
کنونی مســجد جامع گلپایگان به خبرنگار مهر می گوید: نم کشــیدن 
پی های مسجد جامع گلپایگان موضوع تازه ای نیست و در گذشته نیز 

شاهد این اتفاق بوده ایم.

برف روبی ناقص مسجد جامع گلپایگان
وی ادامه می دهــد: آنچه بیش از گذشــته باعث رنجش اســت بی 
توجهی مسئوالن به ســاماندهی این بنای تاریخی بوده به گونه ای که 
حتی برف های موجود بر روی ســقف، کف و دیواره های مسجد پس 
از گذشــت ۲ هقته از بارش ها همچنان برف روبی نشده و روی بنا در 
حال آب شدن است.این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی با بیان اینکه 
گنبد این مسجد تا نصفه نم کشــیده و هیچ رسیدگی به این بنا انجام 
نمی شود، ابراز می کند: تنها راهکار مسئوالن برای ساماندهی این شرایط 
بستن درب مسجد بر روی گردشگران اســت.وی با بیان اینکه حتی 
وسایل گرمایشی داخل مسجد نیز برای از بین نرم استفاده نمی شود 
و این وسایل را خاموش کرده اند، می افزاید: نم پی ها روز به روز به باال 
کشیده شده و این بنا را در آستانه تخریب است و امکان ریزش سقف 

وجود دارد و بندکشی سقف و دیوارها به شدت در حال ریزش است.

تخریب چاه های جذبی اطراف مسجد جامع گلپایگان
قربانی با اشاره به اینکه بر اثر ساخت و سازهای غیراصولی در اطراف 
مسجد جامع منجر به مسدود شدن چاه ها و کانال های جذب رطوبت 
اطراف مسجد شده است، می گوید: این چاه ها علی رغم پیگیری های 
مختلف احیا نشده و این امر منجر به آسیب به بنای مسجد شده است.

وی اضافه می کند: از ســوی دیگر نیز باید توجه داشت که فرونشست 
این مســجد تاریخی را نیز تهدید می کند و این در حالی است که هیچ 
رسیدگی به مســجد انجام نمی شــود.این پژوهشــگر حوزه میراث 
فرهنگی همچنین به ریزش بخشی از سقف ودیواره های مسجد جامع 

گلپایگان در بارش های اخیر اشاره می کند و ادامه می دهد: این در حالی 
است که متولیان مسجد بخشی از مســجد را با استفاده از نصب چند 
الیه پرده و فرش به دیوارها به صورت غیراصلی جدا کرده تا نســبت به 
برگزاری نماز اقدام کنند که این امر نیز می تواند برای سالمت نمازگزاران 

خطرناک باشد.

ارزیابی خسارات بارش ها به بناهای تاریخی با سرعت انجام شود
همچنین منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه موظف به 
پایش وضعیت بناهای تاریخی استان اصفهان با توجه به بارش های 
اخیر هســتند، به خبرنگار مهر می گوید: در ایــن زمینه ابالغ های الزم 
صورت گرفتــه و باید هر چه زودتــر ارزیابی ها انجام شــود.وی ادامه 
می دهد: ما در بخش های مختلف پیگیر دریافت اعتبارات برای جبران 

خسارات ناشی از بارش ها هستیم.

نمی  توانیم به وظیفه خود عمل کنیم
ســید مهدی موســوی موحد، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان نیز در این زمینه با اشاره به اینکه بودجه های 
فعلی جوابگوی مرمت همه بناهای تاریخی نیست، می گوید: در سفر 

رییس جمهور به استان بیش ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دربخش میراث 
فرهنگی به تصویب رســید که تا به امروز فقط ۱۰ درصدش محقق شده 

است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان ۲۰ هزار اثر تاریخی و ثبتی دارد، افزود: با 
این رقم میراث فرهنگی استان نمی تواند به وظیفه حرفه ای خود برسد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان با اشــاره به اینکه برنامه ما رسیدگی به بناهای 
تاریخی با قدمت زیاد و آسیب بیشتر است، اضافه می کند: ما با کمبود 
نیروی انســانی نیز رو به رو هســتیم و با توجه به تعداد باالی بناهای 
تاریخی امکان رســیدگی به همه بناها را نداریــم.وی ادامه می دهد: 
رســیدگی به وضعیت مسجد جامع گلپایگان را در دســتور کار داریم و 
ارزیابی وضعیت آن را در آینده نزدیک اعالم خواهیم کرد.هر چند کمبود 
اعتبار و نیروی انســانی متخصص می تواند ۲ عامل مهم برای شرایط 
فعلی بناهای تاریخی و با قدمت استان اصفهان باشد؛ اما نباید فراموش 
کنیم که این بناها آثار فرهنگ و تمدن ایران است و در صورت نابودی آنها 
پیشینه و تاریخ ایران نیز از بین خواهد رفت، از این رو پیشنهاد می شود 
که با مسئوالن با برنامه ربزی و با استفاده از ظرفیت های مردمی نسبت 
به حفظ این بناها بیش از گذشته توجه داشته باشند و تنها با بستن درب 

آنها در صدد پاک کردن صورت مسئله نباشند.

به همت خیران چهار واحد آموزشی در چادگان و دو 
واحد در خمینی شهر ساخته می شود.

محمدرضا ابراهیمی، مدیــرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در مراسم انعقاد تفاهم نامه احداث 
۴ واحد آموزشــی با مشــارکت خیران مدرسه ساز 
در چادگان گفت: این شهرســتان یکی از ۴ منطقه 
استان است که نیاز به توجه ویژه در امور زیرساختی 

آموزشی دارد.
وی یادآور شــد: چادگان را به مناطــق تفرجگاهی 
آن می شناســند؛ این در حالی است که خود شهر و 
روســتا های اطراف آن از محرومیت رنج می برند و 
در حوزه آموزشی هم نیاز است تا طرح های دیگری 

هم اجرا شود.
بر اساس تفاهم نامه امضا شده، قرار است ۴ واحد 
آموزشی شــامل مدرسه خیرســاز شش کالسه در 
شهر رزوه ویژه مقطع متوسطه اول، مدرسه خیرساز 
هفت کالسه روستای معروف آباد که یک کالس آن 
به دانش آموزان استثنایی اختصاص دارد، مدرسه 
شش کالسه در چادگان وکارگاه آموزشی فنی مدرسه 
حمزه سیدالشــهدای رزوه با مشــارکت خیران در 

چادگان ساخته شود.
در خمینی شــهر هم ساخت دو مدرســه خیرساز 
 بــا ۲۵۰ میلیــارد ریــال اعتبــار آغاز شــد.توکلی،

 مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان خمینی 

 شــهر گفت: یک هنرستان ۹ کالســه به مساحت
 ۱۶۰۰ مترمربع در منظریه و یک دبستان به مساحت 
۸۰۰ مترمربــع در محلــه قرطمان بــه همت حاج 
محســن معظمی پور خیر خمینی شهری ساخته 

می شود.
به گفته وی، شهرستان خمینی شهر با داشتن حدود 
۶۰ هزار دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ مدرســه دارد که 

۳۴ درصد آن فرسوده و ۷۰ درصد دو نوبته است.

به همت خیران صورت گرفت؛

آغاز اجرای 6 مدرسه خیرساز در چادگان و خمینی شهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از ثبت تصاویر یک قالده یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد خبر داد.احمدرضا الهیجان زاده در حاشیه 
نشست زیست بوم اظهار کرد: هفته گذشته پس از حدود ۱۴ سال تالش های همکاران ما به ثمر نشست و سه تصویر از یک قالده یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد نایین ثبت شد.وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۸۷ مردم محل به ما گزارش داده بودند که یک قالده یوزپلنگ به همراه دو یا سه توله مشاهده کرده 
اند، ادامه داد: چندین بار در این منطقه دوربین نصب شد که نتیجه ای نداشت، اما هفته پیش با وجود اینکه باران و سیل دوربین را برده بود؛ محیط بانان ما پس 
از چندین ساعت در مسیر سیالب دوربین را پیدا کردند، خوشبختانه حافظه دوربین سالم بود و تصاویر زیبای یوز ثبت شده بود.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با بیان اینکه جنسیت این یوزپلنگ نر است، اضافه کرد: مشاهده این یوزپلنگ بیانگر پایدار بودن زیستگاه است؛ البته این مهم برای ما اثبات شده 
بود و پیش از ثبت تصویر حضور این یوزپلنگ در عباس آباد درخواســت ثبت معدن داشتیم که مخالفت کردیم.پناهگاه حیات وحش عباس آباد با وسعت۳۲۰ 
هزار هکتار در شهرستان نایین در شرق اســتان اصفهان قرار گرفته است.این منطقه یکی از مهم ترین زیســتگاه های یوزپلنگ و از زیستگاه های منتخب طرح 

حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است. 

خبر روزمشاهده یوزپلنگ آسیایی در عباس آباد نایین

عکس خبر

شکوفه کردن در ختان 
بادام در کاشان

در واپســین روز هــای زمســتان 
شکوفه های درختان بادام در کاشان 
شکفته شد. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان کاشان گفت: با توجه به 
تغییر ناگهانی دما در زمستان و گرم 
شــدن هوا درختان باغ های میوه 
شهرکاشــان یک ماه مانده به آغاز 

فصل بهار شکوفه داده اند.

در اجرای طرح ده روزه برخورد با مالخران انجام شد؛

دستگیری شش مالخر در شهرستان شاهین شهر و میمه
در اجرای طرح ده روزه برخورد با مالخران، شش مالخر در شهرستان شاهین شهر و میمه دستگیر 
شدند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: با اجرای این طرح ، اموال مسروقه 
کشف و صاحبان بیســت درصد از آن ها شناسایی شدند.ســرهنگ بهزاد ثابت راسخ افزود: پس از 
دستگیری مالخران با پیگیری سرنخ های به دست آمده، ۲۷ سارق حرفه ای هم دستگیر شدند.وی 
از مالباختگانی که احتمال می دهند اموال مسروقه آن ها در بین این اموال باشد خواست به پلیس 

آگاهی شاهین شهر و میمه مراجعه کنند.
 

به عنوان نخستین پارک جنگلی کویری کشور؛

مجموعه صد هکتاری در آران و بیدگل ساخته می شود
مجموعه صد هکتاری به عنوان نخستین پارک جنگلی کویری کشور در آران و بیدگل ساخته شده است.

شهردار آران و بیدگل گفت: این پارک با هدف جلوگیری از تخریب محیط زیست، استفاده از زیبایی های 
طبیعت و منابع طبیعی منطقه، کاهش روان ریگ ها و توسعه فضای سبز منطقه ساخته شده است.

محسن صانعی افزود: در این پارک کویری حوزه های مختلف تعبیه و گلخانه پارک با گونه های مقاومی، 
چون گز شاهی، سنجد و کاسنی در مجموعه ۶ هکتاری ایجاد و تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در این 
پارک جنگی کویری هزینه شده است.وی گفت: طرح های نیروگاه خورشیدی، اقامتگاه های بوم گردی، 
مجموعه های ورزشی، باغ وحش حیوانات اهلی ومجموعه گیاهان دارویی ازجمله طرح هایی است که در 
مرحله توسعه این پارک اجرا می شود.دو کانون بحران ریگ بلند شمالی و ریگ بلند جنوبی در شهرستان 
آران و بیدگل وجود دارد که مساحت این منطقه بیش از ۶۱۲ هکتار و نشانگر کانون بحران بودن شهرستان 

است.۹۷ هزار و ۵۷۱ هکتار جنگل های دست کاشت در آران و بیدگل وجود دارد.
 

تشکیل کمیته برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در سمیرم
۹ کمیته برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در سمیرم تشــکیل شده است.فرماندار سمیرم در 
جلسه ســتاد هماهنگی خدمات سفر این شهرستان گفت: برنامه ریزی شــده ۱۰۰ کالس درس در 
شهر و روستا در ایام تعطیالت نوروز در اختیار مسافران گذاشــته شود.مراد الیاسی پور افزود: عالوه 
بر کالس های درس مدارس ۱۵ واحد اقامتی بوم گردی، ۴۰ خانه مســافر، یک هتل و یک مجتمع 
گردشگری با تمامی امکانات آماده پذیرش و پذیرایی از مسافران نوروزی در شهرستان هستند.وی 
گفت: شهرستان سمیرم دارای ۹ نقطه مصوب گردشگری طبیعی است که مسافران می توانند در زمان 
اقامت خود از نقاط گردشگری و تاریخی این شهرستان دیدن کنند.وی به تقارن ماه میهمانی خدا با 
بهار طبیعت اشاره کرد و افزود:در برنامه ریزی ها برای پذیرش مسافران نوروزی در اقامتگاه ها و نقاط 
گردشگری باید حرمت ماه مبارک رمضان حفظ شود.شهرستان سمیرم با شش شهر، چهار بخش و 

۱۲۰ روستا و آبادی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.
 

آمادگی کاشان برای پذیرایی از مسافران نوروزی
فرماندار کاشان گفت: چهار هزار تخت در هتل ها، مهمانپذیر و اقامتگاه های بوم گردی و ۱۱۰ مدرسه کاشان 
برای مسافران و میهمانان نوروزی آماده شده است.محمد شریف زارعی افزود: راه اندازی بازارچه های 
موقت صنایع دستی، بهره گیری از توان تشکل های خصوصی و سازمان های مردم نهاد، استقرار راهنمایان 
مجوز دار در اماکن تاریخی و فرهنگی، توســعه پایگاه های میراث فرهنگی در محل آثار تاریخی مهم و 
معرفی و شناسایی آثار و جاذبه های گردشگری استان از جمله فعالیت هایی است که در دستور کار میراث 
فرهنگی و گردشگری استان قرار گرفته است.وی گفت: ایام نوروز برنامه های فرهنگی و گردشگری شامل 

نمایش آداب و آیین های نوروزی، برای مهمانان در باغ فین کاشان و خانه های تاریخی اجرا می شود.

اخبار

در راستای طرح ملی کاشت یک 
میلیارد اصله نهال؛

1.۵ میلیون اصله نهال در 
مبارکه کشت می شود

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهــان از توافق با فرمانداری شهرســتان 
مبارکه برای تولید و کاشت ۱.۵ میلیون اصله 
نهال در ســال با همکاری واحدهای صنعتی 

این شهرستان خبرداد.
ابوطالب امینی در گفت وگــو با خبرنگار مهر 
پیرامون نشســت بــا فرماندار شهرســتان 
مبارکه در خصوص اجرای طرح ملی کاشت 
یــک میلیارد اصلــه درخت، اظهار داشــت: 
این نشست در راســتای اجرای تعهد استان 
اصفهان در شهرستان مبارکه برگزار شد.وی 
ادامه داد: بــا توجه به اینکــه مبارکه یکی از 
شهرستان های صنعتی استان است و مراکز 
صنعتی بزرگ بســیاری دارد، نشســتی با 
موضوع طرح ملی کاشت یک میلیارد اصله 
نهال در فرمانداری برگزار شــد تا واحدهای 
صنعتی در تولید و کاشت نهال مشارکت کرده 
و با ما همکاری کنند.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهــان اضافه کرد: 
کارگروهی به دستور فرماندار مبارکه تشکیل 
و معاون ایشان مسئول پیگیری شد که مراکز 
صنعتی تا یک هفته آینده برنامه خود را برای 
چگونگی مشــارکت در طرح تولید و کاشت 
نهال، حفاظت و نگهداری اعالم کنند.امینی 
خاطرنشان کرد: طبق قوانین موجود مراکز و 
شهرک های صنعتی از ابتدای فعالیت خود 
وظیفه دارند و مسئولیت اجتماعی آنهاست 
که حداکثر ۲۵ درصد اراضی واگذار شده را به 
فضای سبز تبدیل کنند، از سوی دیگر صنایع 
به دلیــل تولید کربنی که دارنــد همه باید در 
 کاشــت یک میلیارد اصله نهال کمک کنند.
 وی بــا اشــاره بــه اقبــال صنایع اســتان

  بــرای مشــارکت در طــرح ملــی تولید و 
 کاشــت یک میلیــارد اصلــه نهــال، ابراز 
 داشــت: تاکنون با هــر کــدام از بخش ها 
 و صنایــع اســتان که بــرای مشــارکت در 
این طرح گفــت وگو کردیم بــرای همکاری 

اعالم آمادگی کردند.

با مسئولان

استان
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استاندار اصفهان:

مدیران، میدانی بازار را رصد کنند
اســتاندار اصفهان بر حضور میدانی مدیران مرتبط، برای نظارت، رصــد و پیش بینی قیمت ها در 
بازار تاکید کرد.سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در هفتاد و هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار 
اســتان که با حضور مدیران کل مرتبط و ارتباط تصویری از راه دور فرمانداران برگزار شــد؛ بر ورود 
جدی مسئوالن دستگاه های نظارتی به موضوع کنترل و ساماندهی قیمت اقالم اساسی در بازار 

تاکید کرد.
وی با تاکید بر حضور میدانی مدیران و مســئوالن مرتبط در بازار، ادامــه داد: رصد و پیش بینی 
قیمت ها در بازه های زمانی مشخص بایستی در اولویت فعالیت های اداره کل صمت استان قرار 
بگیرد.استاندار اصفهان عنوان کرد: ضروری است از ظرفیت حداکثری بازرسان اتحادیه ها در بازار 
بهره مند شویم، در این زمینه آموزش و به روز رسانی اطالعات دقیق بازرسان در سراسر استان در 
دستور کار قرار بگیرد.مرتضوی افزود: الزم اســت از ظرفیت نیرو های آموزش دیده اتحادیه ها و 

بسیج اصناف هم در طرح های نظارتی بازار استفاده شود.
وی گفت: باتوجه به در پیش بودن نوروز و ماه مبارک رمضان، متناســب با تجربیات گذشــته و 
برآورد های کارشناسی، مقدار اقالم ضروری مورد اســتفاده مردم در این ایام پیش بینی شود تا 

دچار مشکل کمبود کاال های اساسی نشویم.
 

کشت پاییزه دوم در 60 درصد از مزارع شرق اصفهان
با رهاسازی موقت آب زاینده رود و بارش باران، کشاورزان شرق اصفهان، تا ۶۰ درصد از زمین های 

زراعی خود را زیرکشت بردند.
حسین وحیدا، رییس صنف کشاورزان شــرق اصفهان گفت: رهاسازی آب زاینده رود یازده روز 
ادامه داشت و کشاورزان در این مدت ۶۰ درصد از مزارع شان را زیرکشت گندم، جو و گلرنگ بردند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان ۴۰ میلیون مترمکعب از آب سد زاینده رود را تحویل گرفتند، افزود: 
با توجه به بارش های خوبی که در بهمن داشــتیم، به همین میزان آب هم کشاورزان از سیالب  و 

روان آب ها دریافت کردند که کمک شایانی به سیراب شدن مزارع کرد.
رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان با بیان اینکه رها سازی آب دیر هنگام بود ،گفت: کشاورزان 
در این مقطع زمانی فقط می توانند غله کاری کنند و زمین های خود را زیرکشــت گندم و جو ببرند 
و هیچ کشت دیگری امکان پذیر نیست.در شرق اصفهان ۳۵ هزار کشاورز در حوزه زاینده رود به 

کشاورزی اشتغال دارند.
 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

شمیم شب بوی اصفهان در ایران می پیچد
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ارسال گل های شب بوی اصفهان 

از نیمه اسفند به سراسر کشور آغاز می شود.
احمدرضا رییس زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  اظهار کرد: استان 
اصفهان بزرگ ترین تولید کننده گل شب بو در کشور شناخته می شود و بیشتر این تولید، محصول 

گلخانه های شهرستان خمینی شهر است.
وی با اشاره به استفاده از شــب بو برای آراستن سفره هفت ســین افزود: گلخانه داران خمینی 
شهر، در ماه های پایانی سال، ۱۳ میلیون گلدان گل شب بو را پرورش می دهند و در آستانه نوروز 

به سراسر کشور عرضه می کنند.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: اصفهان بــا تولید بیش از 
١۵٠ میلیون انواع نهال، گل و گیاهان زینتی شــامل گل های شــاخه بریــده، آپارتمانی، درخت و 

درختچه های زینتی از استان های شاخص در این زمینه است.

در اختتامیه مسابقه »زیوری برای اصفهان«مطرح شد:

برندینگزیورآالتاصفهاندرعرصهبینالملل

برندینگ زیورآالت اصفهان از ســوی مســئوالن و هنرمندان در آیین 
اختتامیه مســابقه زیوری بــرای اصفهان مورد تاکید قــرار گرفت.به 
گزارش خبرنگار مهر، مسابقه ملی »زیوری برای اصفهان« )طراحی 
صنایع دســتی کوچک مقیاس در قالــب زیورآالت( بــه همت اداره 
خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان در جهت برندینگ گردشگری 
این شــهر در عرصه بین الملــل برگزار شــد و به مرحلــه اختتامیه و 
شناخت منتخبان خود رســید.در آیین اختتامیه این مسابقه، معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: مسابقه 
ملی زیوری برای اصفهان )طراحی صنایع دســتی کوچک مقیاس در 
قالب زیورآالت( در ادامه فراخوان سال گذشــته با عنوان »۴۰ وکتور 
از خط آســمان اصفهان« طراحی و برگزار شد.سعید ابراهیمی با بیان 
اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ شــهر عضو شــبکه شــهرهای خالق 
هستند، اظهار کرد: شهر اصفهان از ۷ ســال گذشته در مجموعه شبکه 
شهرهای خالق یونسکو عضو شد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان ادامه داد: در حاشــیه برگزاری برنامه ها و 
طرح های مختلف تالش می کنیم از تجارب ســایر اعضــا بهره مند و 
دانش مجموعه خودمان را ارتقا دهیم.ابراهیمی با بیان اینکه در حوزه 
شــهر خالق اداره خالقیت فعالیت های گســترده ای را در دستور کار 

قرار داده اســت، گفت: یکی از فعالیت های انجام شده به این منظور 
مســابقات حرفه ای است؛ الگوی مســابقه تجربه موفقی به حساب 
می آید چراکه با هزینــه کم می توانیم پیشــنهادات خالقانه زیادی را 
داشــته باشــیم.وی با تاکید به اینکه می توانیم از ظرفیت مسابقات 
برای ایده گرفتن پروژه ها اســتفاده کرد، خاطرنشــان کرد: در رویداد 
۴۰ وکتور از خط آسمان اصفهان که در ســال ۹۹ برگزار شد، از طراحان 
گرافیک و معماری خواسته بودیم »خط افق شهر اصفهان« را به عنوان 
یک نشان یا نماد از شهر اصفهان که در موارد زیادی مورد استفاده قرار 
می گیرد طراحی و ارسال کنند و در ادامه این رویداد، امسال مسابقه 
ملی زیوری برای اصفهان طراحی شــد.ابراهیمی عنوان کرد: مسابقه 
زیوری برای اصفهان تالش کرده به هنرمندان خط مشی دهد که از این 
وکتورها چه استفاده هایی می توان در حوزه صنایع دستی و برند شهر 

داشت تا گردشگران بتوانند نشانی از اصفهان با خود به یادگار ببرند.

نگذاریم اصفهان از برند اصلی خود یعنی فرهنگ و هنر خارج شود
جواد طاهری یکی از داوران مسابقه زیوری برای اصفهان در مورد آثار 
ارائه شــده به این مسابقه گفت: آثار دریافت شــده که حائز اهمیت و 
کیفیت کافی بوده اند و در نهایت پنج اثر انتخاب شد. طاهری با مثبت 

ارزیابی کردن ورود مدیران شهری به مسئله فرهنگ و هنر تصریح کرد: 
آنچه اصفهان را به آن می شناسند باید موردحمایت قرار گیرد و در این 
بین هنر برترین مقوله به حساب می آید چرا که اصفهان را به فرهنگ و 
هنر می شناسند.وی افزود: در حیطه شهر خالق نیازمند افرادی خالق 
هستیم و فکر می کنم در این حیطه باید بیشتر فعالیت داشته باشیم.

طاهری با انتقاد از اینکه از درون که اصفهان را بررســی کنیم بیشــتر 
اصفهان شهری صنعتی است تا فرهنگی گفت: نباید بگذاریم اصفهان 
از برند اصلی خود خارج شــود اگر اصفهان را با برند فرهنگی در نظر 
بگیریم صنعتی شدن بزرگ ترین ظلم به فرهنگ است.وی تاکید کرد: 
نباید بگذاریم ماهیت فرهنگی و هنری اصفهان با مهاجرت هنرمندان 
به فراموشی سپرده شــود و به این منظور مدیران ارشد کشور باید بر 
روی این موضوع دقت داشته باشند که شهرها ماهیت و ویژگی خود 
را حفظ کنند.این هنرمند با بیان اینکه هنر همیشه نجات بخش کشور 
بوده است، اضافه کرد: نباید بگذاریم شهرها هنر و اصالت فرهنگی خود 
را از دست بدهند و به عبارت دیگر شبیه یکدیگر شوند و وجه تمایز آنها 
از بین برود اگر چنین اتفاقی بیفتد چیزی برای عرضه نداریم.طاهری 
گفت: در حقیقت اقتدار کشور از طریق هنر عرضه شده و همین موضوع 
باعث تاثیرگذاری در حوزه بین المللی می شود.نســرین آرین، طراح 
و مدیر مســابقه زیوری برای اصفهان نیز در اختتامیه این مسابقه به 
قرائت بیانیه هیئت داوران پرداخت.آرین، اهداف اصلی این مسابقه 
را برندینگ شهر اصفهان در حوزه گردشگری، ایجاد نماد هویتی برای 
اصفهان، تولید صنایع دســتی کوچک مقیاس در راســتای برندینگ 
شــهر خالق اصفهان و ارتقای جایگاه صنایع دســتی و توسعه صنعت 
گردشگری عنوان کرد.این استاد دانشــگاه در مورد معیارهای جانبی 
داوری توضیح داد: رعایت موارد و ضوابط مســابقه، انتخاب بارزترین 
و تاثیرگذارترین نشانه ها و سمبل های فرهنگی و تاریخی اصفهان به 
شکل گویا و زبان امروز، بهره گیری از تکنیک مناسب، مهارت و تسلط 
در اجرا طرح و صالحیت در طراحی زیور، آشنایی با فرهنگ و معماری 
شــهر اصفهان قابلیت اجرا با اصول و قواعد فنی و تبدیل طرح به زیور 
کاربردی و سازگاری و تناســب با موضوع مورد درخواست فراخوان از 
مهم ترین معیارهای جانبی این مسابقه است.در این اختتامیه نگین 
طاهری با الهام از سی و ســه پل به عنوان نفر اول، مریم شیرودی و 
مریم بهزاد نژاد با الهام از سی و ســه پل نفر دوم و مهدی امیریان با 
الهام از مناره مسجد علی به عنوان نفر سوم شناخته شدند. همچنین 
فاطمه صباغ گل نیز با الهــام از زاینده رود برگزیــده جایزه ویژه این 

مسابقه شد.

کاهش شدید سطح کشــت گیاهان پر آب بر، حفظ 
باغات درجه یک در همه شهرستان ها و اصالح باغات 
درجه دو از اهداف الگوی کشت است.معاون بهبود 
تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان اولین استانی 
اســت که الگوی کشــت را اجرا کرده، گفت: اجرای 
الگوی کشت الزامات اجتماعی، حقوقی و اعتباری 
دارد.اصغر رستمی افزود: الگوی کشت رایج منطقه 
متناســب با میزان آب در اختیــار و با هدف حذف 

گیاهان پر آب بر و جایگزینی با گیاهان کم آب بر در 
نظر گرفته می شــود تا با افزایش بهره وری از منابع 
آب بتوانیم تولید پایدارتر را حفظ کنیم.اصغر رستمی 
افزود: اگر تامین آب به اندازه کافی و در زمان مناسب 
انجام نشود این طرح در هر منطقه ای باشد با مشکل 
روبه رو می شود.وی با اشاره به الگوی کشت مناسب 
در مناطق کویری گفت: کشــت غالت و گلرنگ در 
اولویت هستند و کاشت پنبه که از گذشته در مناطق 
شــرق رایج بوده در الگوی کشــت پیشنهاد شده و 
کشت های کم آب بر و کشــت در فضای گلخانه ای 
در نظر گرفته شــده اســت.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
افزود: در استان اصفهان طی ۵ سال گذشته کشت 

گلخانه ای توســعه یافته و به دو هزار و ۵۰۰ هکتار 
رسیده است.رستمی با بیان اینکه بیشترین سطح 
کشت گلخانه ای در شهرســتان های تیران و کرون، 
دهاقان، شهرضا، اصفهان، خمینی شهر، فالورجان و 
شاهین شهر است، گفت: با توسعه کشت گلخانه ای 
محصوالت مباحث ســرت )جداسازی محصوالت 
کشاورزی براساس ســایز( و بسته بندی و صنایع 
تبدیلی را می توان فراهم کرد.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه ۱۵ هزار هکتار انواع محصوالت کم آب بر 
جایگزین محصوالت پر آب بر شده، گفت: سورگوم 
علوفه ای و دانه ای و ارزن علوفه ای و دانه ای تامین 

کننده قسمتی از علوفه دامی استان شده است.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:

کشت های کم آب بر، در اصالح الگوی کشت اولویت دارند

خبر روز

درآمد گمرک استان اصفهان 184 درصد افزایش یافت
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: درآمد گمرک استان در سال جاری ۱۸۴ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافت.به گزارش ایرنا، رسول کوهستانی پزوه، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: گمرک استان در مدت یادشده ۲۲ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال درآمد داشت که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۸۴ درصد افزایش نشان می دهد.وی با اشاره به واردات کاال از طریق گمرکات 
استان اظهار داشت: ۱۳۹ هزار و ۶۰۹ تن کاال به ارزش ۶۶۷ میلیون و ۶۲۲ هزار دالر از طریق گمرکات 
استان ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۴ درصد و از حیث ارزش 
۱۶ درصد افزایش داشته است.مدیرکل گمرکات اصفهان اضافه کرد: در این مدت تشریفات واردات 
از طریق گمرک اصفهان ۷۲ هزار تن به ارزش ۴۳۵ میلیون و ۸۷۵ هزار دالر بود که ۶۵ درصد از کل 
واردات گمرکات استان را به خود اختصاص داد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 
۲۰ و از لحاظ ارزش ۱۷ درصد رشد داشت.وی ادامه داد: همچنین ۵۱ هزار تن تشریفات واردات از 
طریق گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه به ارزش ۲۰۷ میلیون دالر در این مدت یاد انجام شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۴ و از لحاظ ارزش ۹ درصد رشد داشته است.

کوهســتانی پزوه بیان کرد: ۱۶ هزار تن صادرات گمرک اختصاصی ذوب آهن به ارزش ۲۵ میلیون 
دالر در این مدت بوده که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از نظر وزن ۱۹۲ و از لحاظ ارزش ۷۸ 
درصد افزایش نشــان می دهد.وی، عمده کاالهای وارداتی گمرکات استان را ماشین آالت خطوط 
تولید و اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: در مدت یادشده ۱۷۸ 
میلیون دالر ماشین آالت و دستگاه های مکانیکی با سهم ۲۷ درصد، ۱۰۵ میلیون دالر ماشین آالت 
برقی با ســهم ۱۶ درصد، ۱۰۴ میلیون دالر چدن و آهن و فوالد با سهم ۱۶ درصد، الیاف سنتینک ۱۸ 
میلیون دالر با ســهم ۳ درصد و مواد پالستیکی ۱۶ میلیون دالر با ســهم ۲ درصد از طریق گمرکات 
استان ترخیص شده است.مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به مهم ترین کشورهای مبدأ واردات به 
گمرکات اصفهان خاطرنشان کرد: امارات متحده عربی ۱۶۷ میلیون دالر با سهم ۲۵ درصد، چین ۱۰۹ 
میلیون دالر با سهم ۱۶ درصد، ترکیه ۱۰۷ میلیون دالر با سهم ۱۶ درصد، کره جنوبی ۴۷ میلیون دالر با 
سهم ۷ درصد و آلمان ۳۹ میلیون دالر با سهم ۶ درصدی مبادی واردات کاال به مقصد گمرکات استان 
محسوب می شوند.وجود قطب های صنعتی نظیر فوالد، منسوجات، هواپیماسازی، لوازم خانگی، 
رنگ ســازی و صنایع نظامی از دالیل اهمیت گمرک اصفهان محســوب می شود.گمرکات استان 

اصفهان با پنج گمرک تابعه فعال، در کیلومتر پنج جاده اصفهان- شیراز قرار دارد.

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان:

تورم، گریبان صنف آرایشگری اصفهان را گرفت
رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان گفت: تورم صنفی آرایشگران مردانه را با خطر تعطیلی 
روبه رو کرده است.به گزارش خبرنگار بازار، تیغ بی رحم تورم و گرانی های اخیر این روزها آرایشگاه 
های مردانه را نیز تهدید می کند.رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار 
بازار اظهار کرد: بسیاری از آرایشگاه های مردانه در اصفهان به خاطر تورم دچار مشکل شده اند و نمی 
توانند از پس هزینه های اجاره بهای خود برآیند این هشــدار را داده که این صنف ممکن اســت با 
مشکالت زیادی روبه رو شود.سعید حنیف نژاد افزود: باالرفتن قیمت دالر و تورم موجود باعث شده 
که بسیاری از آرایشگران و پیرایشگرانی که از قدیم در این حرفه بوده اند با مشکالت زیادی روبه رو 
شوند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای مجوز و حدود 
۵۰۰ پرونده در دست اقدام در رابطه با آرایشــگاه های مردانه اصفهان در حال فعالیت هستند، بیان 
داشت: با تورم موجود ممکن است بسیاری از این واحدها که نمی توانند از پس هزینه های آب و برق 
و گاز و اجاره بها خود برآیند به تعطیلی کشیده شوند.حنیف نژاد با اظهار تاسف از اینکه این صنف تا 
قبل از این با مشکالت نداشتن بیمه روبه رو بودند و اکنون با وجود گرانی های بسیار مشکالت شان 
بیشتر هم شده است، بیان کرد: با این احوال نگرانی های بسیاری برای این صنف ایجاد شده است.

 

اخبار

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک اصفهان بیان کرد:با مسئولان 

بازار پوشاک اصفهان، در انحصار اجناس ایرانی
عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک اصفهان گفت: این روز ها تقاضا بیشتر برای اجناس ارزان قیمت است و تنها اجناس ایرانی عرضه می شود.رضا باطنی، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه پوشاک اصفهان با بیان اینکه اجناس در مقایسه با پارسال ۴۰ درصد افزایش قیمت دارد ، اظهار کرد: وضع امسال بازار پوشاک به مراتب نابسامان تر از سال های 
گذشته است.وی در ادامه گفت: بعضی از اجناس موجود در بازار معروف به فیک است که در شمار اجناس ارزان قیمت قرار می گیرند و این روز ها تقاضا برای این اجناس 
وجود دارد. ولی اجناس باکیفیت تر با قیمت باال آنچنان که باید و شاید مشتری ندارد.به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک اصفهان، اکنون جنس خارجی در بازار 
عرضه نمی شود و بازار پوشاک در انحصار اجناس ایرانی است.باطنی نوسان نرخ ارز را بر بازار پوشاک اثرگذار دانست و افزود: تولیدکنندگان پوشاک سرگردان شده اند، زیرا 
باتوجه به شرایط اقتصادی و نوسان قیمت دالر نمی توان آنچه را که تولید می شود سرجایش بازگرداند.وی توضیح داد: به عبارت دیگر مواد اولیه و پارچه به دلیل تغییرات 
نرخ دالر نوسان قیمت دارند؛ امروز تولیدکننده مواد اولیه را می خرد و هنوز به تولید وعرضه نرسیده که متوجه افزایش قیمت پارچه یا دیگر مواد اولیه می شود.عضو هیئت 
مدیره اتحادیه پوشاک باطنی با اشاره به اینکه شماری از تولیدکنندگان به جای تولید پوشاک تمایل به فروش مواد اولیه پیدا می کنند، افزود: تولیدکنندگان زمانی که 

می بینند همان مواد اولیه در بازار گران شده، شاید به این نتیجه برسند که اصال تولید نکنند و همان پارچه، نخ و ... را با وجود افزایش قیمت بفروشند.

شلوغی بازار 
خشک شویی ها در 
آستانه عید نوروز

نوروز عیــد باســتانی ایرانیان، 
سرشار از سنت های زیبا، دوست 
داشــتنی و مفید اســت. خانه 
تکانی در آستانه نوروز یکی از این 
سنت هاســت که نه تنها تازگی 
و طراوت را بــه خانه می آورد که 
تازگی نــوروزی را به روح و جان 

اهالی خانه هم تزریق می کند.

عکس خبر

رییس اتحادیه طالوجواهر تهران:

حباب سکه منطقی نیست
رییس اتحادیه طالوجواهر تهران با بیان اینکه 
حباب سکه در ابتدای ســال ۳۰۰ هزار تومان 
بوده و اکنون به ۵ میلیــون و ۵۰۰ هزارتومان 
رسیده اســت، گفت: نمی گوییم مردم سکه 
نخرند امــا بهترین اقــدام، خرید مصنوعات 
طالســت که توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

نادر بذرافشــان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهــار کرد: طــی ماه هــای گذشــته، انس 
جهانی نوســان هایی داشــته به نحوی که در 
یک ماه گذشــته قیمت آن بین ۷۰ تا ۸۰ دالر 
افزایش یافته اســت؛ در بازار طالی ایران نیز 
قیمت ها از نوســان های بازار جهانی و نرخ ارز 
تاثیر می پذیرد.وی افزود: البته شــرایط بازار 
داخلی ایران نسبت به سایر کشورها متفاوت 
است، به طوری که گاهی با وجود کاهش انس 
جهانی طال، قیمت ها در بازار ایران افزایشــی 
بوده است. طی ماه گذشــته نوسان های بازار 
ارز، مهم ترین دلیل افزایش قیمت ها و التهاب 
در بازار طال و سکه بوده است.رییس اتحادیه 
طال و جواهــر تهران گفت: البتــه با مدیریتی 
که انجام شــد در برخی مقاطع ثبات قیمت و 
کاهش های مقطعی داشته ایم اما به طورکلی 
قیمت ها افزایشــی بوده که دلیــل اصلی آن، 
نوسان های بازار ارز اســت که بازار طال و سکه 
را نیز با التهاب مواجه کرده است.بذرافشان با 
بیان اینکه طی هفته گذشته تقاضا برای خرید 
ســکه و مصنوعات طال در حــدود پنج درصد 
افزایش یافته اســت، افزود: این عامل نیز بر 
افزایش قیمت ها موثر بوده اســت.وی ادامه 
داد: براساس تجربه سال های گذشته همواره 
در روزهای پایانی سال و شروع مراسم جشن 
و شادی، خرید مصنوعات طال برای دادن هدیه 
افزایش می یابد، البته به دلیل نوســان های 
قیمتی کمی از این تقاضا کاهش پیدا می کند.

بذرافشــان اضافه کرد: ارقام حباب سکه، ربع 
سکه و نیم ســکه به مقداری رسیده که توجیه 
اقتصادی ندارد. افرادی که قصد سرمایه گذاری 
دارند می توانند از خرید مصنوعات طال و طالی 
آب شده استفاده کنند. اکنون دو گرم سکه طال 

بیش از چهارمیلیون تومان حباب دارد.

عکس: مهر
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بخشی از تاریخ تهران که ساخته روس هاست؛

شاهکارهای معمار روس در قلب ایران

»مدرسه البرز«، »ساختمان اداره پست ایران«، »مدرسه 
ژاندارک«، »کارخانه قند ورامین«، »زندان قصر«، »مدرسه 
جدید دارالفنون«، »مسجد فخرالدوله امین الدوله«، »مدرسه انوشیروان 
دادگر« و »کلیسای حضرت مریم«، از جمله بناهای تاریخی تهران هستند 
که با معماری شاخص و منحصر به فردی ساخته شده اند و حتی در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند، اما تمام این بناها یک وجه مشترک دارند 
و آن هم این است که یک معمار روس تبار به نام »نیکوالی مارکف« آن ها را 
پدید آورده است.به گزارش ایسنا،این معمار زاده گرجستان، در بریگاد قزاق 
که یک واحد ویژه نظامی در ایران بود، خدمت می کرد و از آکادمی هنرهای 
زیبای سن پترزبورگ فارغ التحصیل شده بود و در دوره ای از زندگی اش به 
یادگیری زبان فارســی پرداخته بود. او پس از خــروج از بریگاد قزاق به 
معماری می پردازد و آثاری با تلفیق معماری مدرن و سنتی ایرانی در تهران 
ایجاد می کند.مارکف طی سال های خدمتش در تهران، خانه های زیادی 
ساخت که اکنون اطالعات چندانی از آن ها در دسترس نیست و حتی برخی 
از آن ها تخریب شده اند، اما چندین اثر شاخص از مارکف به یادگار مانده و 

برخی از آن ها حفظ شده اند و برخی دیگر به حفاظت فوری نیاز دارند.
ایسنا درباره آثاری که از مارکف در تهران به جای مانده و وضعیت حال حاضر 
آن ها، با »اسکندر مختاری«ـ  معمار و مرمتگرـ  گفت وگویی کرد که در ادامه 

مشروح آن را می خوانید:
»از جمله معماران تاثیرگذار در جنبش معماری تحول »نیکوالی مارکف« 
معمار گرجســتانی اســت که از ســال ۱۹۲۱ به بعد وارد کار معماری شد. 
»مدرسه البرز« نخســتین اثری اســت که »مارکف« در ایران ساخته و 
یکی از مهم ترین آثار معماری معاصر ایران و برجســته ترین کارهای این 
معمار به شمار می آید. معماری این مدرسه بعدها به عنوان الگو برای دیگر 
معماران مورد استفاده قرار گرفت. »مدرسه البرز« در سال ۱۳۰۳ ساخته و 
در فهرست آثار ملی ثبت شده و از سال تاسیس تاکنون خدمات آموزشی 

ارائه داده است.
از دیگر اقدامات مارکف، بازسازی مدرســه »دارالفنون« است که در سال 
۱۳۰۷ انجام شد، به عبارتی ساختمان فعلی دارالفنون که هنوز پابرجاست، 
کار »مارکف« است و از عمر آن حدود ۹۵ سال می گذرد. این مدرسه هم در 
فهرست آثار ملی ثبت شده است.مدرسه دخترانه »ژاندارک« پروژه دیگر 
»مارکف« در تهران بوده که شبیه »مدرسه البرز« است. این مدرسه هم در 
فهرست آثار ملی ثبت شده است، اما با این وجود وضعیت مناسبی ندارد و 
بیشتر بخش های آن در حال حاضر بدون استفاده است.مدرسه دخترانه 
دیگری به نام »انوشیروان دادگر« در خیابان انقالب روبروی پارک دانشجو 
ساخته که این مدرسه هم مانند »البرز« از ابتدای ساخت تا کنون فعال بوده 
است.»زندان قصر« یکی دیگر از آثار این معمار گرجی تبار است که در سال 
۱۳۰۷ ساخته شد. خوشبختانه این اثر مارکف از بالیا جان سالم به در برد و 
عالوه بر ثبت در فهرست آثار ملی، درحال حاضر به عنوان »موزه« کاربرد دارد.

ساختمان پســت تهران نیز اثر دیگری از مارکف اســت و پس از مرمت و 
تغییر کارکرد به موزه ، در حال حاضر حال خوبی دارد.مارکف همچنین دو 
دانش سرا در تهران ساخت که یکی دانش سرای عالی واقع در باغ نگارستان 

است و دانشگاه تهران امروز در آن خدمات فرهنگی ارائه می دهد و دیگری 
دانش سرای مقدماتی )دانشگاه خوارزمی( در خیابان مفتح است.»کارخانه 
قند ورامین« نیز از کارهای شاخص این معمار است که در ادامه آن، مجموعه 
مسکونی برای کارکنان این کارخانه ساخت. این کارخانه هم ثبت آثار ملی 
شده است، اما امروز حال و روز مناسبی ندارد.مارکف تعدادی خانه هم در 
تهران ساخته است که برخی از آن ها ناشناخته هستند، اما از نحوه معماری 
آن ها می توان متوجه امضای مارکف شــد.خانه »پروفسور عدل« یکی از 
همین خانه هاست که این معمار در کنار خیابان ولیعصر تهران ساخت  این 
خانه ثبت ملی شده و در اختیار فرهنگستان هنر است.خانه »پیرنیا«  در 
الله زار نیز که امروز موزه طب ســنتی و گیاهان دارویی است، از جمله آثار 

مارُکف بوده و از جمله آثار ملی است که مرمت شده و وضعیت خوبی دارد.
خانه »حســن خان اکبر« که مدتی دفتر کار این معمار بوده و در خیابان 
جمهوری امروزی و سمت شرقی ســاختمان پالسکو واقع است، از دیگر 
آثار مارکف به شمار می آید که در آثار ملی ثبت شده، اما وضعیت نامساعدی 
دارد و در حال تخریب است که باید فوری رسیدگی شود.نکته جالب درباره 
مارکف این اســت که عالوه بر ساخت دو کلیســا در تهران، یکی در خیابان 
مفتح و دیگری در خیابان ســی تیر، مســجدی به نام »امین الدوله« در 
خیابان هدایت ساخته اســت.یکی از شاهکارهای مارکف مقبره شاهزاده 
گرجی در مجموعه گورســتان ارامنه در منطقه دوالب تهران است، با وجود 
این که این مجموعه در فهرســت میراث ملی ثبت شده است و یک بار هم 
مرمت شده، اما االن در وضعیت مناسبی نیست. با این حال یکی از زیباترین 

کارهای اوست. مقبره مارکف و همسرش نیز در چند قدمی مقبره شاهزاده 
گرجی قرار دارد. کلیســای کوچکی هم در این مجموعه وجود دارد که فکر 
می کنم از آثار این معمار اســت.«مختاری در ادامه درباره سبک معماری 
»مارکف«، گفت: مارکف بر معماری بلدیه تهران که از ســال ۱۳۰۲ با آمدن 
کریم آقاخان بوذرجمهری اقدامات موفقی را برای آماده کردن شهر برای 
دوره ای جدید از حیات شــهری انجام داد؛ نقش اساسی و موثری داشته 
است.این پژوهشــگر مطالعات معماری افزود: سبک معماری این دوره 
متاثر از کارهای مارکف است. در واقع آثار مارکف آن قدر اهمیت داشته که از 
سال ۱۳۰۵ هیئت وزیران مصوبه ای را تصویب می کند که از آن به بعد دولت 
اجازه دارد ساختمان های دولتی را بدون مناقصه با احتساب حق الزحمه 
چهار درصد برای طراحی و نظارت اجرا به »مارکف« واگذار کنند و این مصوبه 
در تاریخ توسعه شهری تهران بی نظیر است.مختاری بیان کرد: کار متمایز 
و برجسته مارکف این بود که از طرح های مدرن برای ساخت بنا استفاده 
می کرد، اما برای نمای بیرونی اثر از مفاهیم و جزئیات معماری ایرانی در 
دوران اسالمی استفاده بهره می برد. ساختمان هایی که او ساخته در شهر، 
غریبه به نظر نمی آیند و در پیوند با معماری گذشته ایران هستند. به عنوان 
مثال، برای مدرسه دارالفنون سردری با  ایوانی با شکوه به شیوه معماری 
ایرانی در دوران اســالمی می ســازد و برای آرایه های ســردر از هنر استاد 
»حسین لرزاده« بهره می گیرد. ورودی مدرسه البرز هم در پیوند با معمار 
ایرانی در دوران اسالمی است. او به حدی این کار را با دقت و وسواس انجام 

می دهد که به نظر می رسد این اثر کار یک معمار ایرانی است. 

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

 پیش بینی این است که زمان تعطیالت طوالنی تر شود
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی گفت: در ایام نوروز پیش بینی 
این است که غیر از افزایش حجم ســفرها، زمان تعطیالت نیز طوالنی تر شود.علی اصغر شالبافیان در 
پنجاه وچهارمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور عزت ا... ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دستگاه های عضو این ستاد  برگزار شد، اظهار کرد: پیش بینی این 
است که غیر از افزایش حجم سفرها، زمان تعطیالت طوالنی تر شــود و بعد از تعطیالت نوروز نیز حجم 
انبوهی از سفرها را به مناسبت عید سعید فطر خواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه مالحظاتی متناسب 
با ماه رمضان تدوین و ابالغ شده است، افزود: تاکید این است که نشاط اجتماعی همراه با حفظ حرمت 
ماه مبارک در نظر گرفته شود و مورد توجه دستگاه ها قرار گیرد.معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی با یادآوری اینکه سامانه ۰۹۶۲۹ برای درج شــکایت ها مردمی و انعکاس 
شکایت گردشگران در دســترس خواهد بود، تاکید کرد: این امکان اگر در سایر دستگاه ها به وجود آید، 

امکان رسیدگی به شکایات مردمی و و اعتماد به دستگاه ها را فراهم می کند.
 

ممنوعیت آواز خوانی در پل خواجو تکذیب شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ضمن تکذیب ممنوعیت آواز خوانی، 
از ادامه روند اجرای مردمی موسیقی سنتی ایرانی در بخش تحتانی پل خواجو خبر داد.علیرضا ایزدی 
اظهار داشــت: طی روزهای گذشــته مطلبی با موضوع ممنوعیت آوازخوانی در پل خواجو در فضای 
مجازی منتشرشده بود که بدین وســیله این ممنوعیت تکذیب شده و همچنان این روند فرهنگی و 
هنری ادامه خواهد داشت.وی افزود: بی تردید اصفهان یکی از اصلی ترین مراکز تولد مکاتب موسیقی 
اصیل ایرانی اســت،بنابراین فالت مرکزی ایران نقش مهمی در امتداد حیات هنر موسیقی سنتی 
ایرانی ایفا می کند.ایزدی ادامه داد: با توجه به معماری خاص پل تاریخی خواجو که به صورت سه طبقه 
طراحی شده از حدود چهار سده قبل تاکنون برخی از اصفهانی های خوش قریحه با حضور در طبقات 
تحتانی پل خواجو به ویژه بر روی بستر بند سنگی این پل و در طبقه زیرین شاه نشین مرکزی این پل 
همراه بانوای دل نشین زاینده رود، اقدام به اجرای موسیقی سنتی می کردند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان افزود: اگرچه در ســال های اخیر برخی موسیقی های 
بی هویت نیز در این مجموعه برگزار می شده که در برخی مقاطع شــاهد بروز برخی ناهنجاری های 
اجتماعی و فرهنگی بوده ایم ؛اما معتقدیم بخشی از شــکل گیری و امتداد حیات مکتب موسیقی 
اصیل اصفهان وابستگی تمام و کمالی به اجرای موسیقی سنتی در طبقات زیرین پل خواجو دارد و 
امیدواریم تا با همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی موسیقی اصیل ایرانی به حیات خود ادامه دهد.

 

برخورد با گران فروشان در نوروز
وزیر میراث فرهنگی درباره برخورد با گرانی ها و تالش برای ایجاد حال خوب در ســفرهای نوروز ۱۴۰۲ 
تاکید کرد.عزت ا... ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که 
در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، گفت: ما اکنون ۲۵ دستگاه هستیم که در حوزه سفر به مردم خدمات 
می دهیم. اگر این ستادها نبود، هر کدام از ما در دستگاه های خودمان این وظیفه را داشتیم که خدمات 
رسانی کنیم. ضرغامی همچنین درباره مشکل شهر کاشان و پر شدن ظرفیت مراکز گردشگری و اقامتی 
آن نیز گفت: سال گذشته ظرفیت کاشان کال پر شد و چند ساعتی کار متوقف بود و جاده ها متوقف شده 
بودند. اگر این مسائل حل نشوند به بحران تبدیل می شوند. با همکاری دستگاه هایی که مشخصا مسئول 
همین کار هستند به محض اینکه احساس کنیم یک جایی دو ساعت قفل می شود آن را به مردم اعالم 
می کنیم.وی گفت: االن قیمت دالر و سکه باال رفته و با این وجود رییس جمهور به دستگاه ها دستور داده 
تحت هیچ عنوانی هیچ چیزی نباید گران شود. ما باید دقت کنیم قحطی هم به وجود نیاید. باید از االن 

ستادها به قیمت ها توجه کنند، من هم پیگیری می کنم.

اخبار

مفاد آراء
12/72 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 3805 مورخ 1401/10/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای نصراله فالحی 
به شناسنامه شــماره 904 کدملی 4848605849  صادره فرزند فتح اله در ششدانگ 
يکباب خانه  به مساحت 134/01 متر مربع مفروزی از پالک شماره 79 فرعی از 4348   
اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/10

م الف: 1454822  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/73 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 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13755 مورخ 1401/11/13 هيات اول آقــای ابراهيم ياری  
به شناســنامه شــماره 339 کدملــي 1289957101  صادره فرزند غالمحســين در 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 268/99  متر مربع پالک شــماره  3869 
 فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت

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

م الف: 1454868  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/74 آگهي مفادآراصادره از هيــات قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نايين

دراجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 
رســمی وبر حســب ماده 3قانون مذکور  آرا ذيل که از طرف اين هيــات مبنی برتاييد 
 انتقال عادی وياسهم مفروزی متقاضی صادر گرديده دردونوبت به فاصله 15روزآگهی  
می شودتاشخص يااشخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارند ازتاريخ اولين انتشارآگهی 
ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تســليم نموده ودرمهلت يک ماه ازتاريخ 

تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه وارايه گواهی 
مبنی برطرح دعوی اقدام نماينــد دراين صورت اقدامات ثبت موکــول به ارايه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادر خواهد شــد وصدورســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- رای شــماره 140160302031001095 - 1401/11/16  خانــم گل چهــره 
سليمانی نائينی فرزند رضا سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يک درب باغ  به پالک ثبتی  
196  اصلی واقع در نائين  بخش 1  ثبت نايين به مســاحت  ششــدانگ 650  متر مربع 
 خريداری عادی و مع الواســطه از رضا خواجــه زاده نايينی و خليل حســينيان نائينی

 مالکين رسمی
2- رای شــماره 140160302031001097 - 1401/11/16  آقای عباسعلی امامی 
آرندی فرزند غالمحسين  يکدانگ و نيم مشاع از ششدانگ يک درب باغ و اطاق متصل 
به آن  به پالک ثبتی  42 فرعی از 4094  اصلی واقع در روستای آرند  بخش 3  ثبت نايين 
به مساحت  478/50  متر مربع خريداری عادی و مع الواسطه خانم زينب و کوچک بيگم 

امامی آرندی مالکين رسمی
3- رای شــماره 140160302031001098 - 1401/11/16  آقای عباسعلی امامی 
آرندی فرزند غالمحســين ششــدانگ مفروزی يک درب خانه  به پالک ثبتی قسمتی 
از   11 فرعی از 4094   اصلی واقع در روســتای آرند  بخش 3  ثبت نايين به مســاحت  
 247/06  متر مربع خريــداری عادی و مع الواســطه از غالمحســين و محمد امامی

 مالکين رسمی
4- رای شماره 140160302031001099 - 1401/11/16  آقای عباس اکبری فيض 
آباد فرزند باقر هجده سهم و نيم مشاع از 72 ســهم ششدانگ مزرعه قاسم آباد   پالک 
ثبتی  62  اصلی واقع در  بخش 17  ثبت نايين به مساحت  ششدانگ 249640/45  متر 
مربع خريداری عادی و مع الواسطه از حيدر علی غفرانی و ابوالقاسم خان توسلی کجانی 

و ميرزا ابراهيم غفرانی مالکين رسمی
5- رای شماره 140160302031001100 - 1401/11/16  آقای محسن محمد علی 
بيگی فرزند علی  ششــدانگ مفروزی يکباب مرغداری  به پالک ثبتی قسمتی از  244 
فرعی از 20816  اصلی واقع در مزرعه شورابه دعا گندم  بخش 2  ثبت نايين به مساحت  
5000  متر مربع نسبت به تماميت مالکيت مشاعی از هجده سهم و يک سوم از يک سهم 

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

184/73  متر مربع نسبت به مالکيت مشاعی نامبرده
 7-رای شــماره 140160302031001012 - 1401/11/16  آقــای مهــدی 
پوربافرانی فرزند حسين سه دانگ مشــاع از  ششدانگ مفروزی يکدرب خانه  به پالک 
ثبتی قســمتی از 1 فرعی از   20817  اصلــی واقع در بافران  بخــش 2  ثبت نايين به 

مساحت  ششدانگ 184/73  متر مربع نسبت به مالکيت مشاعی نامبرده
8-رای شــماره 140160302031001103 - 1401/11/16  خانم نرگس السادات 
موسی کاظمی فرزند سيد جالل در   ششدانگ يکباب مغازه  به پالک ثبتی 3006  اصلی 
واقع در محمديه  بخش 2  ثبت نايين به مســاحت  17/60  متر مربع خريداری عادی و 

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

م الف: 1453398  عليرضا راحتی سرپرســت اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نائين

 مفاد آراء
12/75 آگهي مفادآراصادره از هيــات قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي و اراضي و 

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

نخواهد بود.
1- رای شماره140160302031001139-1401/11/28 آقای ایرج خردمند فرزند 
محمد چهاردانگ و نيم مشاع از ششدانگ یک باب اتاق پالک ثبتی 3170  اصلی واقع 
در روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مساحت ششدانگ 30/90 متر مربع خریداری 

عادی و مع الواسطه از فرج اله قصاب نائينی مالک رسمی
2- رای شــماره140160302031001140-1401/11/28 آقــای ایــرج خردمند 
فرزند محمد ششــدانگ یكــدرب اتاق و باغچه پــالک ثبتی 3171  اصلــی واقع در 
روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت 172/70 متر مربع خریداری عادی 
 و مع الواسطه ازبشــارت و فرخ و برکت خانم کاشــفيان و وراث فرج اله قصاب نائينی

 مالكين رسمی
3- رای شــماره140160302031001141-1401/11/28 آقــای ایــرج خردمند 
فرزند محمد چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یــک درب خانه و باغچــه پالک ثبتی 
3172  اصلــی واقع در روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت ششــدانگ 
 365/5 متر مربع خریــداری عادی و مــع الواســطه ازوراث فرج اله قصــاب نائينی 

مالک رسمی
4- رای شــماره140160302031001142-1401/11/28 آقــای ایــرج خردمند 
فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتــی 3189  اصلی واقع در 
روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت 877/10 متر مربع خریداری عادی 
 و مع الواسطه ازبشــارت و فرخ و برکت خانم کاشــفيان و وراث فرج اله قصاب نائينی

 مالكين رسمی
5- رای شماره140160302031001143-1401/11/28 آقای ایرج خردمند فرزند 
محمد چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی پــالک ثبتی 3195  
اصلی واقع در روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مساحت ششدانگ 291 متر مربع 
خریداری عادی و مع الواســطه ازمحمد و فتح اله و عصمت و زیبنده و طوبی و محترم 

همگی قصاب نائينی مالكين رسمی
6- رای شــماره140160302031001144-1401/11/28 آقــای ایــرج خردمند 
فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتــی 3201  اصلی واقع در 
روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت 448 متر مربع خریــداری عادی و 
 مع الواســطه ازبشــارت و فرخ و برکت خانم کاشــفيان و وراث فرج اله قصاب نائينی 

مالكين رسمی
7- رای شماره140160302031001145-1401/11/28 آقای ایرج خردمند فرزند 
محمد چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 3202  اصلی 
واقع در روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مساحت ششــدانگ 306/4 متر مربع 
خریداری عادی و مع الواســطه ازمحمد و فتح اله و عصمت و زیبنده و طوبی و محترم 

همگی قصاب نائينی مالكين رسمی
8- رای شماره140160302031001146-1401/11/28 آقای ایرج خردمند فرزند 
محمد چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 3209  اصلی 
واقع در روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت ششدانگ 34/872 متر مربع 
خریداری عادی و مع الواســطه ازمحمد و فتح اله و عصمت و زیبنده و طوبی و محترم 

همگی قصاب نائينی مالكين رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/25

م الف: 1462621 عليرضا راحتی  سرپرســت اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نائين 

مفاد آراء
12/76 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر آراء شــماره 139360302033001609  مــورخ 1393/12/08 و 
اصالحی شماره 140060302033000020 مورخ 1400/04/27  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف  وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی  حوزه ثبت  ملک نطنــز تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای اصغر 
مرادی بيدهندی فرزند هدايت ا... بشماره شناسنامه 2232 صادره از تهران در يکدرب 
باغ به مساحت 1636 متر مربع به پالک 1188 فرعی از 15 اصلی واقع در بيدهند  جزء 
بخش 10 حوزه ثبتی نطنز خريداری از مالک رســمی آقای محمد مرادی بيدهندی و 

خانم رقيه لطفی بيدهندی  محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند   
از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد 
يا معترض گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه محل را ارا ئه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور سند  مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25

م الف: 1462978  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

اعالم مفقودی 
ســند و کارت ماشــین، بــرگ ســبز و بیمــه 
نامــه  خــودروی ســواری پــژو پــارس  مــدل 
پــاک شــماره  بــه  ای  نقــره  رنــگ  بــه   86 

 ایران 71-443  س 51 و شماره موتور 12486152420 
و شماره شاسی IN -50333715 به نام آقای سجاد 
مولوی وردنجانی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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کارشناس اداره کل بهزیستی اصفهان:

 مرکز مداخله در بحران بهزیستی 20 روز به بانوان
 خدمات می دهد

 کارشناس مسئول حوزه اجتماعی بهزیســتی اصفهان گفت: پذیرش در مرکز مداخله در بحران به 
صورت خودمعرفی و یا دستور قضایی است و فرد ۲۰ روز از خدمات مددکاری، پزشکی و روانشناسی 

بهره مند می شود. افســانه میرزایی در 
نشســت خبری اظهار داشت: پذیرش 
بانوان و دختران در مرکز مداخله درمانی 
در بحران به صورت خــود معرفی و یا با 
دستور قضایی اســت و افراد می توانند 
به مــدت ۲۰ روز از خدمــات مددکاری، 
پزشکی و درمانی و روانشناسی استفاده 
کنند.وی افزود: اگر برخــی از دختران 
و بانوان نتوانند به خانــواده بازگردند به 
مرکز دیگری منتقل می شوند که در آنجا 

دختران و زنان آســیب دیده که رفتارهای پرخطر دارد نگهداری می شــوند؛ اما مرکز دیگری را نیز 
برای دختران و زنان در معرض آسیب در نظر گرفتیم.کارشناس مسئول حوزه اجتماعی بهزیستی 
اصفهان گفت: خانه امن نیز برای زنانی است که از سوی همسر مورد خشونت واقع شده اند.میرزایی 
با اشــاره به راه اندازی مرکزی برای کودکان کار تصریح کرد: سعی می شود که این کودکان ساعات 
کمتری را در خیابان بگذرانند و بیشتر در کنار خانواده قرار گیرند.وی گفت: مرکز حمایتی آموزشی 
کودک و خانواده یک مرکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی است که خدماتی را برای کودکان کار 
فراهم می کند. به گزارش مهر، مراکز مداخله در بحران در راستای کنترل و کاهش بحران های فردی، 
خانوادگی و اجتماعی خدماتی متناسب با نیاز افراد را به صورت رایگان، شبانه روزی و همچنین به 
صورت سرپایی و نگهداری موقت به جامعه هدف خود ارائه می کند، به طوری که زنان و دختران در 
معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی می توانند به مدت ۲۰ تا حداکثر ۳۳ روز از خدمات نگهداری 

موقت این مراکز استفاده کنند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان  خبرداد:

افزایش کالهبرداری با ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان از افزایش کالهبرداری با شگرد ارسال 
پیامک جعلی سامانه ثنا به شهروندان خبر داد.سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان با اشاره به اینکه به تازگی شاهد افزایش پیامک های 
جعلی به بهانه ثبت نام و مشــاهده ابالغ الکترونیکی در ســامانه ابــالغ الکترونیک قضایی )ثنا( 
هستیم، اظهار کرد: با این شــیوه اطالعات شخصی و بانکی شــهروندان را دریافت و از این طریق 
اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.وی افزود: غیر از سامانه رسمی و مورد تایید سازمان های 
مربوط ســایر لینک های متفرقه یا تماس ها و پیامک ها قابل اعتماد نیستند و بیشتر این پیام ها 
از طریق سرشماره های ناشناس ارسال می شوند.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان ادامه داد: برخی از شهروندان هنگام ورود به سامانه ها به نشانی سایت توجه نمی کنند و با 
جست وجو از طریق موتورهای جست وجو یا رفتن به لینک هایی که در شبکه های اجتماعی معرفی 
شده در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند.سرهنگ مرتضوی یادآور شد: پیامک ارسالی از 
قوه قضاییه فاقد لینک است و به هیچ وجه برای مشاهده ابالغ الکترونیک قضایی نیاز به واریز وجه 
نیست؛ بنابراین شهروندان تنها به سامانه eblagh.adliran.ir مراجعه و از رفتن به سایر سایت ها 

و دانلود اپلیکیشن های مختلف خودداری کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی: آمار کودکان کار اصفهان مورد تایید نیست؛

مناقشه اول بودن یا نبودن!

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
طرح فرزندخواندگی مهمان، گفت: با همراهی مراجع 
قضایی تنها استانی که توانســت طرح مهمان را اجرا کند، اصفهان بود و 

اجرای این طرح ثمرات بسیاری داشت.
عبدالرضا اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: حدود 
۴۰ خانه کودک و نوجوان در اســتان اصفهان داریم که به صورت هیئت 
امنایی اداره می شود و کودکان و نوجوانان پسر را تا پایان سن ۱۸ سالگی و 
دختران را تا زمانی که خودشان بخواهند و ازدواج کنند، نگهداری می کنند.

وی افزود: تا قبل از ســال ۱۳۷۶ به طور کلی سه مرکز دولتی متشکل از 
مرکز نگهداری دختران در اصفهان، مرکز نگهداری پسران در کاشان و مرکز 
نگهداری شیرخوارگان داشتیم.معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
ادامه داد: آن ها بیشتر نیازهای ابتدایی و زیستی را تامین می کردند و در 
نهایت می توانستند یک دیپلم دریافت کنند، اما سال ۱۳۷۶ اولین خانه 
کودک و نوجوان به صورت هیئت امنایی در کشور در نطنز آغاز به فعالیت 
کرد.وی تصریح کرد: در این نوع خانه ها موفقیت کودکان افزایش یافت 
و این طرح پس از آن کشوری شد و در حال حاضر به ۴۰ خانه در استان 

رسیده ایم که نزدیک ۴۵۰ کودک در این ۴۰ خانه نگهداری می شوند.
اسماعیلی اظهار کرد: بین این کودکان، افرادی هستند که پزشک شدند، 
به مدارج باالی تحصیلی رسیدند و در زمینه های مختلف موفق هستند، 

یکی از دختران ما مجوز مرکز مشاوره گرفته و خودش درحال ارائه خدمات 
مشاوره است.وی ادامه داد: هدف اصلی بهزیستی این است که از حضور 
فرزندان در مراکز و خانه های کودک و نوجوان جلوگیری کنیم و فرزندان 
نزد بستگان دارای صالحیت نگهداری شوند و ما امداد ماهیانه پرداخت 
کنیم.معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان افزود: امکاناتی در اختیار 
آن خانواده قرار می گیرد تا فرزندان در محیط خانواده رشد کنند، رقم امداد 

ماهیانه حدود یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان است.

چگونگی اجرای طرح فرزندخواندگی
وی با بیان اینکه فرزندخواندگی را به صورت فرزندخواندگی دائمی، موقت 
و طرح مهمان اجرا می کنیم، گفت: اگر قرار باشد یک کودک به مدت یک 
ماه به شیرخوارگاه بیاید ترجیح می دهیم، مهمان خانواده های متقاضی 
شود. با همراهی مراجع قضایی تنها استانی که توانست طرح مهمان را 
اجرا کند، اصفهان بود و اجرای این طرح ثمرات بســیاری داشت، مدت 
فرزندخواندگی موقت، شش ماهه است، اما طرح مهمان ممکن است 
چند روز بعد به خانواده خود بازگردد.اســماعیلی با اشاره به اینکه برای 
سنین مختلف طرح مهمان اجرا می شود، افزود: سن فرزندخواندگی هم 
باال رفته و دیگر چیزی به نام شیرخوار نداریم که بتوانیم به صورت دائم به 
عنوان فرد بی سرپرست به یک خانواده تحویل دهیم و بیشتر پذیرش های 

بهزیستی بدسرپرست هســتند، در بحث کودکان کار پنج مرحله را اجرا 
می کنیم؛ شناسایی، جذب، پذیرش، ساماندهی و توانمندسازی مراحل 
اجرایی برای کودکان کار بوده که هدف اصلی توانمندســازی آن هاست، 
در این زمینه ۱۳ دستگاه فعال هســتند که برای هماهنگی و همکاری با 
آن ها مشکالتی داشتیم و هرکدام کاری انجام می دادند که به این دلیل 
آمارهایی هم که داشتیم دقیق نبود.وی خاطرنشان کرد: مطلب مطرح 
شده را در خصوص آمار کودکان کار استان اصفهان که باالترین تعداد را در 
کل کشور دارند، تایید نمی کنیم و شهرداری و قوه قضاییه نیز همین نظر 
را دارند و حتی ممکن است، اصفهان جزو هشت استان اول هم نباشیم. 
هفته آینده مرکزی در خیابان جی افتتاح می شــود و بــا این افتتاح به 
صورت رسمی با مسئله کودکان کار مقابله می شود و امید است که بتوانیم 

آمار کودکان کار را به حداقل برسانیم.

افزایش حدود ۹6 درصدی آمار اقدام به خودکشی

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سه مرحله برای 
پذیرش کودکان کار داریم، افزود: مرحله کوتاه مدت از یک روز تا ۲۱ روز 
است و افرادی هستند که سرپرست دارند و سعی می کنیم از زمانی که 
جذب شدند تا اتمام ۲۱ روز وضعیت شــان مشخص شود و به خانواده 
بازگردند، مرحله میان مدت هم داریم که تا یک ســال ایــن کودکان را 
نگهداری می کند و در همین مرکزی که ذکر شد، این مرحله اجرا می شود 
و مرحله بلندمدت برای کودکانی اســت که فاقد سرپرست با صالحیت 
باشــند و به خانه های کودک و نوجوان منتقل می شوند.وی با اشاره به 
اینکه دو سال گذشته همکاری خوبی بین دستگاه ها برقرار شده است، 
افزود: جلسات مستمری داشتیم و تمام دســتگاه ها پیگیر مصوبات 
بودند و کارگروه های فرعی تشــکیل دادیم، مسئله دیگر خرید دستگاه 
عنبیه است و به محض اینکه کودکان کار جذب شدند ثبت می شوند تا اگر 
بار دیگر مراجعه کردند مشخص باشد.اسماعیلی تصریح کرد: اورژانس 
اجتماعی چهار فعالیت انجام می دهد که اولین مورد آن خط ۱۲۳ است که 
به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات هستند و تمام استان اصفهان 
را پوشش می دهد، خودروی ســیار، پایگاه اجتماعی و مداخله، دیگر 
فعالیت های اورژانس اجتماعی است، در ۱۶ شهرستان استان اصفهان، 
۱۶ اورژانس اجتماعی داریم که در اصفهان سه اورژانس اجتماعی وجود 
دارد، تنها شهری که سطح یک اســت و به صورت شبانه روزی خدمات 
ارائه می کند اصفهان است، آمار ثبت شــده در مرکز اورژانس اجتماعی 
اصفهان برای اقدام به خودکشی در ۹ ماهه ۱۴۰۰، ۵۵۷ نفر بوده و این آمار 
برای سال ۱۴۰۱، ۱۰۸۸ نفر بوده و حدود ۹۶ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: آمار افکار خودکشی یعنی تماس می گیرند و می گویند که 
قصد خودکشی دارند، در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰، ۳۰۳ نفر و ۱۴۰۱، ۶۲۶ نفر 
بوده است، فعالیت های ما محدود بود، اما امروز هیچ تماسی بی پاسخ 
نمی ماند و هیچ درخواســتی بدون مداخله نخواهنــد ماند، به جرأت 
می توان گفت که آمار مداخالت اورژانس اجتماعی بهزیســتی استان 

اصفهان صددرصدی است.

اخبار جامعه

مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و 
نوروپاتی، با بیان اینکه با توجه به تحت پوشش بیمه 
نبودن و هزینه های سرسام آور آمپول های تزریقی 
این بیماران، خانواده ها توان خریداری و استفاده از 
آن را ندارند، گفت: در بیشــتر زمان بندی های سال، 
قرص ریلوزول تولید نمی شود.حجت االسالم محمد 
زارعان در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا، با بیان اینکه 
جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی در 
سال ۱۳۹۷ به منظور حمایت از این بیماران تاسیس 
شد، اظهار کرد: تامین داروهای بیماران ای ال اس و 
نوروپاتی، از مهم ترین معضالت امروز افراد مبتال به 

شمار می رود و بسیاری از خانواده ها را درگیر کرده 
است.وی افزود: مشابه داخلی بعضی از داروهای 
این بیماری ها در کشور ساخته شده و بعضی از آن ها 
مانند قرص ریلوزول، تحت پوشش خدمات بیمه ای 
قرار دارند، اما بعضی داروهای تزریقی مانند آلساوا، 
از حمایت و پوشش بیمه ای برخوردار نیستند. تولید 
داروهای تحت پوشش بیمه از مشکالت حال حاضر 
محسوب می شود، چراکه در بیشتر زمان بندی های 
ســال، قرص ریلوزول تولید نمی شود یا در صورت 
تولید شــدن، در داروخانه هایی خاص و منتخب به 

فروش می رسد و بیماران از آن ها اطالعی ندارند.
مدیرعامل جمعیت حمایــت از بیماران ای ال اس 
و نوروپاتی با تاکیــد بر اینکه کمبود اطالع رســانی 

صحیح درباره محل عرضه داروهای بیماران خاص 
بســیار مهم اســت، تصریح کرد: ایــن جمعیت با 
داروخانه هایــی ماننــد هالل احمر ارتبــاط گرفته 
 اســت تا محل وجود داروی این بیماران به انجمن

 اعالم شود.
وی با اشــاره به کمبود بعضی اقالم دارویی بیماران 
مبتال به بیماری های نادر، ادامه داد: قرص ریلوزول 
برای چند ماه است که از چرخه تولید فاصله گرفته، 
شــنیده ها حاکی از این است که طی چند روز اخیر 
این قرص در استان اصفهان توزیع شده است، اما 
در سایر استان ها هنوز موضوعی مبنی بر توزیع دارو 
مطرح نیســت و خانواده ها برای تهیه این دارو در 

تکاپو هستند.

مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی مطرح کرد:

 معضالت کمبود و نبود داروهای بیماران ای ال اس
 و نوروپاتی

 دستفروشی تلخ 
یک کودک خردسال؛ 
فروش نقاشی هایش 

کنار خیابان

افزایش مجدد آمار کرونا در اصفهان، در محیط های شلوغ ماسک بزنید؛

کابوس این ویروس تمام نمی شود!
آمار ابتال و بستری بیماران کرونایی در استان اصفهان در یک هفته اخیر مجدد روند صعودی به خود 
گرفت و پزشــکان تاکید دارند که با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش ترددها، در محیط 
های شلوغ از ماسک استفاده شود.به گزارش ایرنا، شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های 
استان اصفهان از اواخر بهمن امسال روند صعودی به خود گرفته است به طوری که در هفته نخست 
اسفند حدود ۲ برابر شد و به ۸۰ نفر رسید.همچنین سهم مبتالیان قطعی به کرونا با جواب آزمایش 
مثبت در بین افراد محتمل و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی نیز افزایش یافته و در یک ماه گذشته 
تاکنون از حدود پنج به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است، افزایش این شاخص ها در حالی اتفاق می افتد 
که در بهمن ماه با فراز و فرودهایی در آمار کرونا مواجه بودیم اما روند صعودی آن در روزهای ابتدایی 
اسفند، نشان می دهد که ویروس کرونا هنوز در جامعه در حال گردش است و باید مراقبت های الزم 
را انجام داد.از اوایل دی ماه امسال بود که مسئوالن وزارت بهداشت از آغاز موج هشتم کرونا در کشور 
خبر دادند، هرچند این موج مانند موج های قبلی دچار افزایش ناگهانی آمار نشد و شاخص هایی 
مانند تعداد مبتالیان و بستری بیماران با شیب مالیمی تغییر کرد.تعداد بیماران کرونایی بستری 
در بیمارستان های استان اصفهان در اوایل دی امسال بین ۳۰ تا ۴۰ نفر بود و سپس با شیب کندی 
حدود یک و نیم برابر شد و به ۵۰ نفر در اواسط دی رسید، این آمار با افت و خیزهایی مواجه شد و در 
برخی روزها افزایش یا کاهش می یافت.در ماه بهمن نیز آمار کرونا فراز و فرودهای بسیاری داشت 
به طوری که تعداد بیماران بستری از حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر در اواسط ماه به حدود ۶۰ نفر در اواخر بهمن 
رسید و در هفته نخست اسفند نیز روند صعودی را طی کرد و تعداد بیماران کرونایی بستری به حدود 
۸۰ نفر رسیده و نسبت به یک ماه گذشته ۲ برابر شده است.به گفته سرپرست روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، این روند در کشور هم اتفاق افتاده و تعداد افراد مبتال و عالمت دار کووید-۱۹ و 
میزان مراجعه به مراکز درمانی خصوصی و دولتی، مقداری افزایش یافته است.پژمان عقدک اظهار 
داشت: نسبت آزمایش های مثبت کرونا نیز در استان اصفهان افزایش یافته و به نزدیک ۳۰ درصد 
رسیده است درحالی که یک ماه قبل حدود پنج درصد بود.وی با بیان اینکه یکی از دالیل افزایش آمار 
در این روزها می تواند شلوغی های قبل از ایام عید نوروز باشد، خاطرنشان کرد: پیش بینی ها این 
بود که افزایش آمار در یک ماه قبل اتفاق بیفتد؛ اما با وقفه و فاصله سه تا چهار هفته ای این تغییرات 
اتفاق افتاد و میزان بستری اکنون ۲ برابر شده است.وی درباره برخی مطالب منتشر شده در شبکه 
های اجتماعی مبنی بر شیوع ویروس جدید در استان، تاکید کرد: سویه غالب کرونا در اصفهان در 
زمان حاضر همان امیکرون است و مردم باید بدانند که تنها منبع رسمی برای اطالع رسانی در این 
زمینه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان است.عقدک با بیان اینکه این روزها بیماری 
های دستگاه تنفسی فوقانی در جامعه در جریان است و دچار فراز و فرود می شود، اضافه کرد: محور 
کار ما در زمان حاضر، کروناست و اگر ویروس یا بیماری دیگری بیاید پس از بررسی، شناسایی و 

تشخیص درباره آن اطالع رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سرعت ســرایت پذیری کرونا در این موج مانند موارد قبلی نیست که ناگهانی 
پیک بزند، خاطرنشان کرد: این ویروس از نظر شدت بیماری مردم را چندان گرفتار نمی کند به همین 

دلیل آمار بستری های بخش مراقبت ویژه )ICU( افزایش چندانی نیافته و کمتر از ۱۵ نفر است.
وی ادامه داد: بیمارانی که این روزها به مراکز درمانی مراجعه می کنند بیشــتر دارای عالئمی مانند 
تنفسی )عطسه، سرفه، آبریزش بینی و گلودرد(، عالئم متفرقه ای مانند سردرد، بدن درد و کمر درد 
و گاهی مشکالت گوارشی هستند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در چند روز 
اخیر گزارشی از موج جدید آنفلوآنزا نداشتیم، گفت: توصیه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
مردم، رعایت شیوه نامه های بهداشتی مربوط به کروناست، یعنی افراد عالمت دار و مبتال از منزل 
بیرون نروند، در محیط های شلوغ و تجمعی تا جای ممکن حضور نیابید و اگر ناچار به رفتن هستید 
از ماسک اســتفاده کنید، هوا تهویه و فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود و هرگاه به خانه می آیید 

دستان خود را بشویید.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان:

گردوغبار 2۵ درصدآلودگی 
هوای اصفهان را افزایش داد

 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: میزان آلودگی هوای اصفهان 
در تابستان امسال ۲۵ درصد افزایش داشت 
که علت آن تشدید گردوغبار و ذرات معلق بوده 
اســت. احمد رضا الهیجــان زاده در دومین 
نشست زیســت بوم گفت وگو که به مناسبت 
روز جهانی حیات وحش در دانشــکده منابع 
طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، 
اظهار داشت: بر اســاس مطالعاتی که توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست، هواشناسی 
و دانشگاه ها انجام شده، عرصه های مستعد 
گردوغبار کشور به ۵۶ میلیون هکتار می رسد 
که ۳۴ میلیون هکتار آن بــه کانون گردوغبار 
تبدیل شــدند که بخشی دشــت سجزی در 
شــرق اصفهان اســت. وی ادامــه داد: این 
مطالعات درصد غبار در مساحت را مشخص 
کرده که طبق آن در همین تابســتان گذشته 
۲۵ درصد میزان آلودگی هوای شهر اصفهان 
افزایش داشته که به دلیل افزایش گردوغبار 
و ذرات معلق ) pm( بــود. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه 
تغییر اقلیم در برخی مناطق جهان به صورت 
سیالب خود را نشــان می دهد، خاطرنشان 
کرد: این در حالی اســت کــه در خاورمیانه و 
به ویژه ایران تغییر اقلیم با خشکسالی بروز 
کرده اســت. الهیجان زاده با بیان اینکه بین 
هشــت هزار تا چهار هزار ســال پیش تغییر 
دما ۶ دهم بوده؛ اما در یکصد ســال گذشته 
یک درجه افزایش یافته اســت، اضافه کرد: 
بحران خشکسالی شدیدترین عارضه هاست 
که تاثیر گذاری آن از زمین لرزه و سیل باالتر 
اســت. وی افزود: به واســطه خشکسالی، 
آفت زدگی جنگل های بلوط اتفــاق افتاده و 
میلیون ها هســته بلوط را از دست دادیم و به 
بیان دیگر خشکســالی عامل ضعیف شدن 
درختان بلوط و هجوم آفت هــا بوده که بر اثر 
آن بزرگ ترین منابع آب کشور در زاگرس را از 

دست می دهیم.

محمودرضا همامی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه ردپای اکولوژیکی در غالب کشورهای اروپایی و خاورمیانه در وضعیت 
قرمز است، اظهار داشت: در حال حاضر ردپای اکولوژیکی بیش از ۱.۵ برابر ظرفیت اکولوژیکی است و ایران به صورت اختصاصی در گذشته طی دهه ۶۰ و ۷۰ در 
شرایط باالی ردپای اکولوژیکی قرار گرفته و از دهه ۸۰ با شیب تند مصرف باال می رود و هم اینک در ایران پنج برابر ظرفیت زیستی داریم استفاده می کنیم و به 
همین دلیل شاهد رشد بیابان زایی هستیم، مزارع از بین رفتند و منابع آبی تهی شدند و فرونشست در کمین است و گونه های حیات وحش در خطر انقراض است.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از گونه های حیات وحش با تهدید انقراض مواجه اند، خاطر نشان کرد: در کره زمین پنج انقراض کالن داشتیم که سبب شده تعداد 
زیادی گونه در دوره زمانی کوتاه از بین بروند که دالیل زمین شــناختی بوده؛ اما درحال حاضر وارد ششمین انقراض کالن شدیم که دلیل آن انسانی است و نرخ 

انقراض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار بار بیشتر از دوره های دیگر است.

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان:

 ردپای اکولوژیکی، 1.۵ برابر ظرفیت زیستی است



بعد از دو فینال الهالل و اوراواردز که با یک پیروزی برای هر کدام همراه بود، حاال راند سوم یک فینال واقعی برای آن ها محسوب می شود.در چارچوب مرحله نیمه نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، الهالل عربستان در یک دیدار یک طرفه موفق شد با نتیجه 7 بر صفر از سد الدوحیل قطر عبور کند و به راحتی راهی دیدار فینال  شود تا در 
اردیبهشت ماه به مصاف اوراواردز ژاپن برود.با توجه به پهناوری قاره کهن و اختالف زمانی زیاد بین کشورهای منطقه غرب و شرق آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 
2014 تصمیم گرفت تا تیم های منطقه غرب و شرق تا دیدار فینال به یکدیگر برخورد نکنند و به نوعی قهرمان غرب آسیا و قهرمان شرق آسیا در دیدار نهایی برای تعیین 
قهرمان آسیا به مصاف هم بروند.با این تصمیم تاکنون 4 تیم مختلف از منطقه غرب آسیا موفق شدند در دیدارهای نهایی به مصاف حریفان شرق آسیایی بروند که در 
این میان الهالل با 5 دوره حضور در فینال رکورد جالب توجه ای را از خود به جای گذاشته است و بعد از آن پرسپولیس با حضور در 2 دوره و شباب االهلی امارات و العین هر 
کدام یک بار موفق به حضور در دیدار نهایی شدند.نکته حائز اهمیت آنجاست که از سال 2017 تنها دو تیم الهالل )در سال های 2017، 2019، 2021 و 2022( و پرسپولیس 
)در سال های 2018 و 2020( از غرب آسیا توانسته اند در دیدار نهایی حاضر باشند و سایر تیم های این منطقه علی رغم هزینه های گزاف از صعود به دیدار نهایی بازماندند.

پرسپولیسی ها در سال 2018 در حالی در دیدار برگشت در ورزشگاه آزادی برابر کاشیما آنتلرز به تساوی بدون گل رسیدند که در بازی رفت از این حریف ژاپنی با نتیجه 2 بر 
صفر شکست خوردند و دست شان از جام کوتاه ماند. در سال 2020 پرسپولیس در حالی که با گل مهدی عبدی از اولسان هیوندای کره جنوبی پیش بود با 2 گل که از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسید بازی را با نماینده کره جنوبی باخت تا باز هم نتواند قهرمان آسیا شود.اما نکته جالب توجه در این خصوص آنجاست که الهالل در دیدار فینال این 

فصل باید به مصاف اوراواردز ژاپن برود  در حالی که  این بازی تکرار دیدارهای فینال در سال 2017 و 2019 خواهد بود.

رکورد ویژه پرسپولیس و الهالل در فینال آسیا

چهارشنبه 10  اسفند  1401 /  8  شعبان  1444  /  1  مارس   2023 / شماره 3760 

سال رویایی »لئو مسی« تکمیل شد؛

دومین جایزه The Best برای نابغه
مراسم بهترین های فیفا در سال 2022 در پاریس برگزار شد و لیونل مسی توانست عنوان بهترین 
 The« بازیکن جهان را به خود اختصاص دهد.مراسم انتخاب برترین های فوتبال جهان موسوم به
Best« از ساعت 2۳:۳0 دقیقه به وقت ایران شروع شد.جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی 
فوتبال، در سخنانی کوتاه در شروع برنامه با خوش آمدگویی به مهمانان و دنبال کنندگان این رویداد 
گفت: »به پاریس خوش آمدید. شبی که قرار است فوتبال را جشن بگیریم. خوش آمد به میلیون ها 
نفر در سراسر جهان که این شــب فوق العاده را دنبال می کنند. هوادارانی که روح و قلب فوتبال اند. 
سال قبل جام جهانی برگزار شــد و بار دیگر از قطر برای میزبانی فوق العاده تشکر می کنم. امسال 
هم سال جام جهانی است که جام جهانی زنان در اســترالیا و نیوزیلند برگزار می شود.«او در ادامه 
گفت: »فوتبال شادی و خوشحالی است ولی سال قبل به خاطر از دست دادن کسانی که عزیز بودند 
غمگین بود. افراد مانند سینیشا میهایلوویچ، جان لوکا ویالی را از دست دادیم ولی فقدان کسی مثل 
پله اوج آن بود. پله فوتبال بود ولی پله همیشه باقی می ماند.«در ادامه پس از حضور رونالدو روی 
صحنه و سخنان کوتاه او در تمجید از پله، جایزه ویژه فیفا به همسر پله که در مراسم حاضر بود، داده 
شد. این جایزه را مهاجم سابق سلسائو به همسر پله اهدا کرد.لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی، در 

این مراسم به عنوان بهترین بازیکن سال فیفا انتخاب شد.
 

واکنش» بنزما« به انتخاب مسی؛ شما دروغ می گویید!
مهاجم فرانسوی رئال مادرید به انتخاب لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن جهان از سوی فیفا 
واکنش طعنه آمیزی داشت.به نقل از اسپورت، مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال جهان در 
پاریس برگزار شد و لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی، به عنوان بهترین بازیکن سال فیفا انتخاب 
شد. او با پشت سر گذاشتن امباپه و کریم بنزما توانست این جایزه را به دست آورد.کریم بنزما که 
پیش از این از سوی نشریه معتبر فرانس فوتبال عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان را در سال 2022 
به دست آورده بود، واکنش جالبی به انتخاب مسی داشــت. او با منتشرکردن ویدئویی به طعنه 
نوشت: »شما دروغ می گویید. صبح تان به خیر.«بنزما پس از مسی و امباپه با کسب ۳4 امتیاز در 
رده سوم رده بندی فیفا برای انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال 2022 قرار گرفت. بعد از بنزما لوکا 
مودریچ با 28 امتیاز، ارلینگ هالند با 24 امتیاز، سادیو مانه با 19 امتیاز، آلوارز با 17 امتیاز، اشرف 
حکیمی با 15 امتیاز، نیمار با 1۳ امتیاز، وینیسیوس با 10 امتیاز و روبرت لواندوفسکی با 7 امتیاز در 

رده های بعدی قرار گرفتند.
 

مسی: قهرمانی در جام جهانی شگفت انگیز بود
لیونل مسی بعد از دریافت جایزه بهترین بازیکن ســال فیفا، قهرمانی در جام جهانی را شگفت 
انگیزترین اتفاق کل دوران حرفه ای خود دانست.آخرین و مهم ترین جایزه مراسم د بست 2022 
مطابق هر سال به بهترین بازیکن مرد ســال اختصاص داشت. لیونل مســی، ستاره آرژانتینی 
پاری سن ژرمن که کمتر از دو ماه پیش همراه با تیم ملی کشورش فاتح جام جهانی شد، در رقابت 
با کیلیان امباپه و کریم بنزما جایزه یاد شــده را مال خود کرد.جانی اینفانتینو، نام لیونل مسی را 
به عنوان برنده جایزه امسال از پاکت در آورده خواند تا ستاره آرژانتینی در میان تشویق حاضرین 
برای دریافت جایزه در ســن حضور پیدا کند. او بعد از این که جایزه خود را از رییس فدراســیون 
جهانی فوتبال فیفا دریافت کرد یک ســخنرانی کوتاه انجام داد.لئو صحبت های خود را این گونه 
آغاز کرد: »واو... شگفت انگیز اســت! با کریم بنزما که اینجا نیست و کیلیان )امباپه(، سال فوق 
العاده ای را پشت سر گذاشتیم. این یک افتخار بزرگ برای من اســت که اینجا هستم و جایزه 

بهترین بازیکن را به دست می آورم«.

از آن باال تکان نخور شهریار؛

چرا ما این قدر علی دایی را دوست داریم
طی ســال هایی که علی دایی دیگر به کلــی از فوتبال 
فاصله گرفتــه و نامــی از او روی نیمکــت هیچ تیمی 

زیباترین تصاویر فوتبال ایران توسط او خلق می شود. دیده نمی شــود، 
مردی که در سه دهه اخیر و بی مضایقه و توقف ناپذیر، به این عادت کرده 

که باالتر از مایه مباهات و افتخار هواداران فوتبال ایران شود. 
در واقع نام علی دایی دیگر تبدیل به عمود خیمــه برای طرفداران فوتبال 
شده است. این دیگر در بین معدود مواردی است که همه ما در مورد این 
اسطوره ملی اتفاق نظر داریم و نهایت چند لغت است که بعد از زمزمه نام 
علی دایی در ذهن ما زنده می شــود: بزرگی- ابهت- افتخار، انسانیت یا 

کلماتی از این دست.
اینکه هر بار تصاویر حضور علی دایی در مراســمی بین المللی ما را اینقدر 
سر ذوق می آورد، دلیل محکمی دارد. در واقع این همان تصویری است که 
ما عالقه داریم تمام مردم جهان از یک ایرانی داشته باشند: مردی خوش 
پوش، با طمانینه، پرافتخار و موقر که جایگاهی ثابت در عرصه های بزرگ 
دارد.در حقیقت در سال های اخیر علی دایی تبدیل به نمادی از آن چیزی 
شده که تصور می کنیم دیگر دنیا از فوتبال ایران نمی بیند. برای مردی که به 
پرواز در باالترین ارتفاع و باالتر از همه همیشه عادت داشت و حاال با حضور 
ثابت و همیشگی در مهم ترین رویدادهای فوتبالی، حتی از این حیث به 
مهم ترین چهره فوتبال آسیا هم تبدیل شده و صد افسوس که این حضور 

همیشگی و دائمی نیست.
ما آرزو داریم همانند علی دایی اینقدر مورد احترام قرار گرفته و تحســین 
جهانیان را برانگیزیم. شــما به باالنشــینی عادت داری آقای علی دایی! 
مقاومت غیرقابل توصیف شما در دشــوارترین دقایق و بازی کردن حتی 
با مصدومیت های شــدید، تاب آوردن در برابر نامنصفانه ترین انتقادات و 
تحسین دوست و دشــمن را برانگیختن، تصویری از فوتبال ایران با نماد 
شما در بین مردم جهان ساخته که بیش از حد برای ما لذت بخش است. 
شاید باورش آسان نیســت، اما اینقدر در مورد شما به وحدت نظر رسیده 
ایم که لحظه ای که آن هیمنه اعجاب انگیز روی سن مراسم فیفا ظاهر می 
شوید، تقریبا در گوش اغلب ما فقط یک ترانه زمزمه می شود و حقیقتا هم 
عجبا به نشستن این شعر روی تصویر و ترکیب : یک هارمونی فوق العاده .

این بار بیشــتر از همیشــه به شــما افتخار کردیــم و قطعــا اینکه جایزه 
 بازی جوانمردانه فیفا توسط شــما اهدا شد، اتفاقی نیســت: در کنار آن 
سرزنی های فراموش نشــدنی، قدرت رهبری و اراده شــگفت انگیز در 
فوتبال، صفت »جوانمردی« بیش از تمام آن گل های تکرارنشدنی در دل 

هواداران فوتبال در ایران بر جای مانده است.

خبر روز

رای دیدار جنجالی پیکان و استقالل اعالم شد
با حکم کمیته انضباطی، ســرمربی پیکان به علت اتفاقات رخ داده در بازی با استقالل، دو جلسه 
محروم شد.دیدار جنجالی استقالل و پیکان هنوز هم قربانی می گیرد و کمیته انضباطی این مرتبه، 
برای اعضای پیکان حکم صادر کرده اســت.در حالی که ریکاردو ســاپینتو بــه علت اظهاراتش در 
کنفرانس مطبوعاتی، 4 جلسه از همراهی استقالل محروم شده بود، حاال نیز برای مجتبی حسینی، 
سرمربی پیکان محرومیت در نظر گرفته شده است.این حکم در حالی صادر شده که کمیته انضباطی 
بعد از اتفاقات آن مسابقه از مجتبی حســینی و جالل امیدیان به عنوان سرمربی و مربی توضیح 
خواسته بود؛ اما حاال در کنار سرمربی، مدیر پیکان را محروم کرده است.حکم کمیته انضباطی به این 
شرح است: دیدار پیکان و استقالل در هفته بیستم برگزار و از سوی مجتبی حسینی، سرمربی تیم 
پیکان تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به دو جلسه محرومیت 
از همراهی تیم که یک جلســه آن به مدت ۶ ماه تعلیق می شــود، محروم شد.حسینی باید یک 
میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر اســت.علیرضا رهقی، مدیر تیم 
پیکان به دلیل رفتار غیر ورزشی باید 500 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. وی به یک جلسه 
محرومیت تعلیقی به مدت ۶ ماه محروم شــد. هم چنین تیم پیکان به خاطر داشــتن ۶ بازیکن 

اخطاری باید 240 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
 

یقه کسی که سال قبل ۵00میلیارد گرفته را نمی گیرند؛ اما به 
من حمله می کنند

مدیر عامل باشگاه استقالل  با اشاره به تالش برای دریافت کمک دولتی جهت پرداخت بدهی ها، 
عنوان کرد: من به همه جا از جمله به رییس جمهور، مخبر، قالیباف و ... نامه زده ام و پیگیر هستم. 
کسی که 500میلیارد پارسال گرفته و هزینه کرده و طلب 40میلیاردی را نداده، یقه اش را نمی گیرند 
و به من حمله می کنند. یک مقدار انصاف داشته باشــید.فتح ا... زاده افزود: خیلی ها به من پیام 
داده اند که شماره حســاب بده، اگر نمی دادم می گفتند چرا از ما نخواستی. ما احترام گذاشتیم به 
درخواست ها، از هواداران انتظاری نداریم و همین که برای حمایت از تیم شان به ورزشگاه می آیند، 
دست شان را هم می بوسیم.مدیرعامل استقالل در خصوص جذب اسپانسر، گفت: من با دو شرکت 
صحبت کرده ام و ان شاءا... حدود 50 میلیارد از مبلغ مورد نیاز را قرار است از این دو شرکت بگیریم و 

باقی را هم باید دوستان بیایند وسط و کمک کنند. امیدوارم این اتفاق بیفتد.
 

قرض ۵00 هزار دالری پرسپولیس از یک بانک!
باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی خود، از یک بانک به صورت 
ارزی پول قرض گرفته است.باشگاه پرسپولیس این روزها با مشکالت مالی زیادی روبه رو شده و در 
این میان نتوانسته به تعهدات مالی خود در قبال برخی طلبکاران عمل کند. از طرف دیگر این باشگاه 
پرداختی مناسبی به بازیکنان تیمش هم نداشــته و تا اینجای فصل که هفته بیست ویکم برگزار 
شده، تنها 44 درصد پرداختی داشته است. با این حال پرسپولیس با قرض گرفتن ارز، سعی کرده 
خارجی های خود را راضی نگه دارد تا به این ترتیب مشکلی بابت آنها وجود نداشته باشد.بر اساس 
اعالم یک مقام مطلع در باشگاه پرسپولیس به ایسنا، این باشگاه در ماه های اخیر بیش از 500 هزار 
دالر از یکی از بانک ها به صورت قرض دریافت کرده و حدود 200 هزار دالر از این پول را به پرییرا بابت 
پیش قرارداد پرداخت کرده است. از طرف دیگر پرسپولیسی ها قرض هایی را هم به صورت یورویی 
از این بانک داشته اند.این مبالغ درحالی به صورت قرضی از این بانک تامین شده که  پرسپولیس از 

بانک مذکور 1۳0 میلیارد تومان هم وام اخذ کرده تا هزینه های جاری خود را بپردازد.
AFC بابت حضور در فینال لیگ  با توجه به اینکه باشگاه پرســپولیس ۳ میلیون و 450 هزار دالر از َ
قهرمانان آسیا در سال 2020 طلبکار است و به خاطر تحریم ها هنوز نتوانسته این پول را دریافت کند، 

به نظر می رسد قرض های ارزی این باشگاه به پشتوانه این پول انجام شده است.

مستطیل سبز

دو مربی اسپانیایی گزینه 
سرمربیگری تیم ملی ایران

روزنامه آاس اسپانیا با استناد به صحبت های 
اخیر رییــس فدراســیون فوتبال ایــران به 
بررســی آینده نیمکت تیم ملــی پرداخت و 
گزینه های جانشــینی کارلوس کی روش را 
بررسی کرد.روزنامه آاس اسپانیا در گزارشی 
وضعیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران 
را بررسی کرده است. این روزنامه با استناد به 
صحبت های مهدی تاج، رییس فدراســیون 
ایران، بــه گزینه های مدنظر بــرای تیم ملی 
اشاره کرده از جمله »پاکو خمز« و »فلیکس 
سانچز« دو مربی اسپانیایی که تاج احتمال 
حضور آنها را به جای »کارلوس کی روش« رد 
نکرده است.در بخشی از گزارش این روزنامه 
با عنوان فلیکس ســانچز برای مربیگری به 
خمز اضافه می شــود، آمده است: »رییس 
فدراســیون بدون اینکه شانس خمز را از بین 
ببرد، نام ســرمربی ســابق قطر را اعالم کرد: 
مربیان خارجی که در ایــران حضور دارند نیز 
 گزینه هســتند.«آاس در ادامه آورده است: 
» ایران بدون مربی مانده است. در حالی که 
یک ماه تا بازگشــت بازی هــای بین المللی 
باقی مانده، تیم آســیایی پس از جدایی کی 
روش، نیمکت نشین بعدی خود را مشخص 
نکرده اســت«. AS در 29 ژانویه گزارش داد 
که پاکو خمــز یکی از نامزدهــای مربیگری 
ایران بوده است. فوتبال فوق العاده ای که در 
تراکتور نمایش داده شده در فدراسیون ایران 
طرفداران زیــادی دارد. به خمز، نام فلیکس 
ســانچز مربی ســابق قطر و ژوزه مورایس، 
مربی با ســابقه حضور در رئال مادرید اضافه 
شده است.این روزنامه همچنین با انعکاس 
صحبت های مهدی تاج در خصوص مربیان 
داخلی و انصراف آنها از نیمکت تیم ملی نوشته 
است:در ایران می گویند اوضاع پیچیده است 
و هیچ کس روی نیمکت قبل از بازی دوستانه 
مقابل روسیه در 2۳ مارس نیست. امیر قلعه 
نویی، حســین فرکی، مهدی تارتــار و حمید 
مطهری تمایلی برای مربیگری نشان ندادند. 
تاج در این خصــوص گفت:»اگر آنها تمایلی 
نداشته باشــند فدراســیون از مربیان دیگر 

استفاده می کند. «

فوتبال جهان

عکس خبر

اهدای جام 
 قهرمانی لیگ برتر 

به صنایع مس
مس سونگونی ها جام قهرمانی 
لیگ برتر فوتســال را به صنایع 
مس ایران تقدیــم کردند. تیم 
فوتسال مس سونگون دو هفته 
پیش موفق به رقم زدن مقتدرانه 
ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر 
شد تا به اولین تیم پنج ستاره 

فوتسال ایران تبدیل شود.

باشگاه االتحاد عربستان با برآورده کردن معیارهای 
کسب مجوز حرفه ای مدنظر AFC آماده حضور در 

لیگ قهرمانان آسیا می شود.
تیم فوتبال االتحاد عربستان از جمله باشگاه هایی 
بود که در دوره گذشــته به دلیل عدم کســب مجوز 
حرفه ای جواز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را به 
دست نیاورد. درست در همان دوره ای که تیم های 
استقالل و پرسپولیس از ایران به دلیل مشابهی از 

لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شدند.
حاال و در شرایطی که لیگ قهرمانان سال 2022 آسیا 
به مرحله فینال رسیده است، باشگاه االتحاد خود 

را آماده کسب مجوز حرفه ای برای دوره بعدی این 
رقابت ها می کند.

روزنامه الریاضیه عربســتان خبر داد مدیر باشگاه 
االتحــاد مســتندات و ضوابــط مجــوز از جملــه 
زیرساخت، استاندارد ورزشــی، استاندارد کارکنان 
و مدیریت و همچنین اســتاندارد قانونی را آماده و 
تکمیل کرده است. تنها اســتاندارد باقی مانده این 
باشگاه مربوط به مسائل مالی اســت که تا قبل از 

پایان مهلت ارسال پرونده تکمیل خواهد شد.
این در شرایطی است که از استقالل و پرسپولیس 
دو باشگاه ایرانی برای رفع ایرادات مربوط به کسب 

مجوز حرفه ای اخبار جدیدی منتشــر نشده است 
و مشخص نیست دو باشــگاه برای برآورده کردن 
استانداردهای مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا چه 
اقداماتی انجام داده اند.در صورتی که حتی یکی از 
معیارهای مدنظر AFC فراهم نشود، این دو باشگاه 
برای دومین دوره پیاپی از حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا محروم خواهند شد.

االتحاد در آستانه بازگشت؛

 استقالل و پرسپولیس در خواب!

انصراف 11 کشور از حضور 
در مسابقات جهانی بوکس 
به دلیل پذیرش روس ها!

فدراسیون بوکس نروژ به مانند 10 کشور دیگر، 
به دلیل پذیرش روس ها در مسابقات جهانی 

از حضور در این تورنمنت کناره گیری کرد.
پــس از ایاالت متحــده آمریکا، لهســتان، 
ایرلنــد،  بریتانیــا،  هلنــد،  ســوئیس، 
جمهوری چــک، ســوئد، کانــادا و اوکراین، 
فدراسیون بوکس نیز با انتقاد از حضور روسیه 
در مســابقات جهانی به مانند 10 کشور دیگر، 
از شــرکت در این رقابت ها کناره گیری کرد.

فدراســیون بوکس نــروژ در این خصوص 
نوشت: هیئت مدیره فدراسیون بوکس نروژ 
تصمیم گرفته است در مســابقات قهرمانی 
جهان و رویدادهایی که بوکسورهای روس یا 
بالروس در آن شرکت می کنند، شرکت نکند.

البته قبــل از تمــام این ماجراهــای اخیر، 
فدراســیون بوکس ایاالت متحــده آمریکا 
نخســتین کشــوری بــود کــه از شــرکت 
در مســابقات امتنــاع کــرد و پــس از آن 
کشــورهای دیگر نیز چنین موضعی گرفتند 
و این نشان دهنده اختالف نظر گسترده بین 
کشورهای حاضر در رقابت های بوکس است.

فدراسیون بین المللی بوکس در ماه اکتبر به 
ورزشکاران دو کشور روس و بالروس  اجازه 
داد تا در مســابقات با پرچم کشورهای خود 
شرکت کنند. ضمن اینکه رییس این سازمان 
عمر کرملف، اهل روسیه است و در اظهار نظر 
جنجالی پیش از این گفته بود کشــورهایی 
که به تحریم این رقابت ها رای دادند بدتر از 

کفتارها هستند.
مسابقات جهانی زنان بوکس در ماه مارس 
سال 202۳ به میزبانی هندوستان و همچنین 
رقابت های بوکس قهرمانی جهان در بخش 
مردان نیز در ماه مه ســال 202۳ در کشــور 

ازبکستان برگزار می شود.
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سایه تهدید برسر بافت تاریخی جنوب میدان نقش جهان اصفهان؛

وقتی »میراث« مجوز می دهد!
 هفته گذشته،خبر تخریب سه خانه تاریخی در جنوب میدان نقش 
جهان اصفهان فعاالن میراث فرهنگی را شوکه کرد؛ اینکه چرا میراث 
فرهنگی اجازه تخریب داده و دیگر اینکه چرا نسبت به شناسایی خانه های تاریخی 
 این محدوده و ســتاره دار کردن آنهاکوتاهی شــده، برای فعاالن میراث فرهنگی 

بی پاسخ مانده است.
آن طور که کارشناسان بافت و بناهای تاریخی گفته اند، جنوب میدان نقش جهان 
یکی از دست نخورده ترین اجزای بافت های تاریخی اصفهان را دارد. این بافت در 
جنوب میدان نقش جهان دارای پالک های صفوی، قاجاری و پهلوی است که مطابق 
نظر کارشناسان، حفظ این پالک ها به ســبب حفظ تداوم معماری در بافت حائز 
اهمیت است ؛اما همه اینها در حالی است که هفته گذشته تخریب یک خانه قاجاری 
و ستاره دار در طرح تفصیلی و دو خانه پهلوی که در جنوب میدان و مسجد جامع 
عباسی قرار دارد، کارشناسان میراث فرهنگی را نگران کرد.نگرانی آنها از این بابت 
است که چرا میراث فرهنگی پیش از این که مالکان تصمیم به تغییرات اینچنینی 
بزنند، نسبت به شناســایی خانه های تاریخی بافت جنوبی میدان نقش جهان و 
ستاره دار اعالم کردن آنها اقدام نکرده است؛ اتفاقی که به دلیل ستاره دار نبودن آنها 
در طرح تفصیلی، به راحتی می تواند برای تخریب و نوسازی رای کمیسیون ماده 
۵ و اساسا چتر قانونی بگیرد؛ در حالی که حتی حفظ خانه های پهلوی اول در بافت 
جنوبی میدان به سبب حفظ تدوام معماری اهمیت دارد.آنها معتقدند می توان با 
کالبدهای تاریخی هم اقدام به ایجاد کاربری هایی مثل اقامتگاه ســنتی کرد؛ اما 
اینکه ۲ باب خانه پهلوی و جبهه غربی خانه قاجاری و ستاره دار در دل بافت جنوبی 
میدان نقش جهان تخریب و تبدیل به پارکینگ خودرو شوند یا اینکه با گذشت زمان 
در محدوده این خانه ها که حاال تبدیل به زمین صاف شده اند اقامتگاه سنتی ساخته 
شود؛ مخرب و آسیب زا برای این بافت با اهمیت است. همه اینها اما در حالی است 
که از سویی مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تغییر کاربری به پارکینگ را رد می کند 
و می گوید که قرار اســت این محدوده اقامتگاه سنتی شود و از سوی دیگر معاون 
شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بر نبود مصوبه کمیسیون ماده 

۵ برای تغییر کاربری در این محدوده تاکید دارد.
بررسی اسناد، نقشه ها و عکس های هوایی بافت جنوب میدان نقش جهان نشان 
می دهد که خانه قاجاری و ۲ باب خانه پهلوی در ابتدا یک پالک بوده اند که بعدها 
۲ خانه پهلوی در جنوب خانه قاجاری ایجاد می شود؛ اما حاال آخرین عکس های 
هوایی که مربوط به سال ۰۰ ۱۴ است، نشــان می دهد که پالک های پهلوی اول تا 
۱۴۰۰ هم تخریب نشده اند و در و پنجره های خانه قاجاری موجود بوده اما به یکباره 
تغییرات و تخریب هایی در یک سال اخیر ایجاد شد تا اینکه به طور کامل خانه های 

پهلوی و جبهه غربی خانه قاجاری تخریب شده است.
شهرداری منطقه ۳ اما در این میان بر اینکه تنها اجازه تخریب دیوار مشرف به گذر 
را داده، تاکید می کند و اینکه اجازه هیچ تخریب دیگری را به مالک نداده اســت 

اما اینکه چگونه ۲بنای پهلوی تخریب شــده در حالی که شهرداری نسبت به آن با 
توجه به وظایفش ابراز بی اطالعی می کند؛ پرسشــی است که برای خبرنگار ایرنا 

بی پاسخ و مبهم ماند.
این همه ماجرای سه خانه تاریخی تخریب شده در محدوده جنوب میدان نقش 
جهان و مسجد جامع عباسی است؛ اما با پیگیری ها ، ابعاد دیگر خطرات یا تهدیداتی 
که بافت جنوب میدان نقش جهان را تهدید می کند، برای خبرنگار ایرنا روشن شد و 
این خطر از دو سو جبهه جنوبی را تهدید می کند. اینکه طرح بازآفرینی بافت جنوب 
میدان که در سال ۱۳۸۶ مصوب و تغییراتی را در سال ۱۳۹۲ داشته، قرار است حاال 
چه سرنوشتی برای بافت تاریخی جنوب میدان رقم بزند؟ آیا قرار است این طرح از 
بافت و دانه های آن حفاظت کند یا اینکه مالکان، خود تصمیم بگیرند که چه کاربری 
ای به پالک هایشان بدهند؟دومین خطر اما می تواند از پالزا یا همان میدانگاه روبه 
روی بلوار هشت بهشت، درست مقابل مجسمه استاد علی اکبر بنا، بافت جنوب 
میدان و مسجد جامع عباسی را تهدید کند. آن طور که یکی از فعاالن میراث فرهنگی 
به ایرنا گفته ممکن اســت طرحی که فعال متوقف شــده یعنی ادامه بلوار هشت 
بهشت و ایجاد یک پارکینگ طبقاتی در محل میدانگاه یاد شده که پیش تر قرار بود 
به مجتمع و پارکینگ تبدیل شود دوباره کلید بخورد و اینگونه خطری بزرگ، بافت 
جنوب میدان را تهدید کند.در رابطه با طرح بازآفرینی جنوب میدان نقش جهان اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان ابراز بی اطالعی می کند و به نظر می رسد سازمان 
نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان آن را پیگیری می کند. اما در رابطه با این 
نگرانی ها و آنچه در ابعاد یاد شده به نظر می رسد بافت جنوبی میدان نقش جهان 
را تهدید می کند، با برخی کارشناسان بافت و میراث فرهنگی و البته مسئوالن ذی 
ربطی که باید پاسخگو باشند، گفت و گو کردیم.در این پیوند، یک پژوهشگر مرمت 
بناها و بافت های تاریخی با بیان اینکه وظیفه نه فقط ادارات بلکه وظیفه جامعه ما 
حفاظت از داشته هایی است که از گذشــته برای اصفهان باقی مانده است، گفت: 
حفظ تک به تک پالک هایی که از گذشته باقی مانده مهم است. تمام تخریب هایی 
که در طول سال های گذشته انجام شده به طور دقیق تکی تکی تخریب شده و به 
اینجا رسیده اســت که حاال خیلی از آثار و بافت های تاریخی را از دست داده ایم.

محمدمهدی کالنتری با گریز به تخریب ۳۰ پالک تاریخی در گذر سال های گذشته 
و در محدوده شرق میدان نقش جهان به دلیل احداث گذر آقا نجفی، افزود: ما با دو 
نوع تخریب مواجه هستیم. یکی تخریب هایی که پروژه های دولتی انجام می دهند 
و دیگری تخریب هایی که پروژه های شخصی انجام می دهند.در تخریب های دولتی 
همه ارگان ها با هم یکی می شوند و میراث چشمش را روی پالک های تاریخی و 
بافت می بندد و یگان حفاظت آن، هیچ اقدامی نمی کند. اداره ثبت میراث فرهنگی 
هم هیچ اقدامی برای ثبت اضطراری پالک های واجد ارزش نمی کند. از این رو با 
یک همکاری و تعامل گسترده و مشــخص، پروژه های دولتی مثل گذر آقا نجفی 
بافت های تاریخی را تخریب می کنند .وی در ادامه با اشــاره تخریب ها در قالب 

پروژه های شــخصی به عنوان دومین عامل تخریب بافت های تاریخی گفت: در 
پروژه های شخصی هم باز تخلف ارگان دولتی را می بینیم چراکه یک شخص بدون 
مجوز نمی تواند اقدام به تخریب کند.این متخصص بافت های تاریخی یادآور شد: 
در تخریبی که در جنوب میدان نقش جهان اتفاق افتاده است، جبهه شمالی یک 
پالک قاجاری، باقی مانده اما با توجه به عکس های هوایی، ۲ پالک پهلوی در جنوب 
پالک قاجاری ، بناهای ارزشمندی بوده اند که اگر هم ستاره دار نشده اند به دلیل 
ترک فعل های اداره میراث فرهنگی استان بوده است که چنین نکرده اند.کالنتری 
افزود: یک موقع تخریب، زمانی سکوت و زمانی هم ترک فعل می کنیم و وظایف 
ذاتی که برعهده مان هست را انجام نمی دهیم و این باعث اتفاقات ناگوار می شود.

از نگاه وی، تخریب صورت گرفته در جنوب میــدان نقش جهان از ترک فعل های 
اداره کل میراث فرهنگی اصفهان نشأت می گیرد که اوال این بناها را ستاره دار نکرده 
و در ثانی باید این موضوع مشخص شود که آیا اداره کل میراث مجوزی برای این 
تخریب داده است یا خیر. وی در ادامه گفت: اگر اداره کل میراث فرهنگی اصفهان 
مجوزتخریب داده اســت که باید فاتحه میراث فرهنگی را خواند و اگر بدون اجازه 
میراث این اتفاق افتاده، باز هم باید گفت میراث فرهنگی دقت کافی نداشته است.

دبیر انجمن علمی مرمت دانشــگاه علم و صنعت ایران و مدرس دانشگاه سوره با 
بیان اینکه اصفهان دیگر بافت یکپارچه ندارد، ادامه داد : بافت به صورت لکه ای تنها 
در بخش هایی از اصفهان باقی مانده و تک تک این پالک ها از دوره صفوی تا پهلوی 
اول در یک تداومی شکل گرفته اند که ارزشمند است.از نگاه وی، پالک های پهلوی 
اول به این دلیل کــه تداوم معماری در آن ها وجود دارد باید حفظ شــوند. به گفته 
کالنتری، سرستون ها و نوع معماری این بناهای پهلوی نشان دهنده ارزشمندی 
این بناهاست و باید برای تک تک شان حساس بود.دبیر پویش نجات بافت های 
تاریخی اصفهان و شیراز افزود: جدا از موضوع تخریب سه خانه جنوب میدان نقش 
جهان و مسجد جامع عباسی که یک تخریب شخصی با مجوزهای دولتی است 
اما یک طرح هم برای این محدده وجــود دارد که طرح »بازآفرینی جنوب میدان 
نقش جهان« است.وی در ادامه افزود: روبه روی خیابان هشت بهشت یک زمین 
خالی وجود دارد که قبال تملک و تخریب شد و یک سازه بتونی نیمه کاره هم داخل 
آن ساخته شده بود که قرار بوده پارکینگ شود؛ اما متوقف شد.آنچه کالنتری تحت 
عنوان زمین روبه روی خیابان هشت بهشت مشرف به جنوب میدان نقش جهان 

و مسجد جامع عباسی اشاره می کند، اکنون تبدیل به یک میدانگاه شده است.

مصوبه کمسیون ماده ۵ وجود ندارد
معاون معماری و شهرســازی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان که دبیر 
کمیسون ماده ۵ استان است؛ اما در پاسخ پیگیری خبرنگار ایرنا در رابطه با اینکه 
آیا تخریب و تغییر کاربری پالک های تخریب شده در جنوب میدان نقش جهان 
مصوبه کمیسیون ماده ۵ داشته است یا خیر ، گفت: هیچ مصوبه و کمیسیونی در 

رابطه با محدوده مورد نظر نداشته ایم.همچنین روابط عمومی این اداره کل در رابطه 
با طرح بازآفرینی جنوب میدان نقش جهان گفت: شرکت بازآفرینی ایران طرح 
مصوبی برای بازآفرینی بافت این محدوده ندارد و اگر شهرداری هم در این رابطه 
طرحی دارد، در جریان آن نیســت.در همین رابطه خبرنگار ایرنا کوشید با سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در رابطه با طرح بازآفرینی آنها برای جنوب 
میدان نقش جهان گفت و گو کند که میسر نشد اما ایرنا این آمادگی را دارد که صحبت 
های این سازمان را در زمان مقتضی منتشــر کند.مجوز تخریب داده ایم اما آنچه 
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی در پاسخ به سواالت ایرنا گفت، اینچنین 
بود: اینکه مالک مجوز از میراث فرهنگی نداشته است، درست نیست؛ ماجرا هم 
ایجاد پارکینگ نبوده است.وی در ادامه گفت: مورد کال یک پالک بوده است، از آن 
پالک هایی که در همه جای ایران زیاد داریم و مالک قسمتی از ملکش را، دو اتاق 
برای محل زندگی بچه هایشان که تشکیل زندگی داده اند ،ساخته است. بنابراین به 
هیچ عنوان دو قواره)پالک( دیگر واجد ارزش نبوده و مربوط به اواخر دوران پهلوی 
و بدون هیچ نوع زیبایی و استحکامی بوده است.ایزدی خاطرنشان ساخت: مالک 
زمین به اداره میراث فرهنگی مراجعه کرد؛ ملک واجد ارزش تاریخی نیست اما یک 
بخشی از آن که منتهی الیه ضلع شمالی بنا باشد را اجازه تخریب نداده ایم  ولی گفته 
ایم الباقی را به دلیل تقاضای ایجاد اقامتگاه سنتی، بر اساس ضوابط و طرح ارتفاعی 
و معماری همگون با بافت بســازد.در حالی که شــواهد و گفته های اهالی جنوب 
میدان نقش جهان نشان می دهد که در زمان حاضر زمین های حاصل از صاف شدن 
پالک های یاد شده، پارکینگ موقت شده است، مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان 
تاکید دارد که این مکان تبدیل به اقامتگاه سنتی خواهد شد.وی در این رابطه افزود: 
پالک های پهلوی به هیچ عنوان فضای واجد ارزش یا ثبتی و تاریخی نداشته است 
و ما هم بر اســاس قانون و حمایت خودمان از مالکان ، بخش خصوصی و ایجاد 
تاسیسات گردشگری مورد نیاز، موافقت کرده ایم که اینجا با رعایت ضوابط بافت 
تاریخی مصوب تبدیل به اقامتگاه سنتی شود.وی با گریز دوباره به سه  باب خانه 
تاریخی تخریب شــده در جنوب میدان نقش جهان، افزود: مالک ملکی که راجع 
به آن صحبت شد، می گوید می خواهم این ملک را بخرم و دو قواره غیر ارزشمند را 
تخریب کنم؛ کمک کنید به من تا تغییر کاربری بدهم . ما هم رفته ایم پیگیری کرده 
ایم و آن را به کمیسیون ماده ۵ برده ایم؛ تغییر کاربری را برایش مصوب و تخریب 

کرده و دستورالعمل و ضوابط به مالک اعالم کرده ایم. 

قائم مقام مدیر شهرســازی الکترونیک شهرداری 
اصفهان گفت: تعامل شــهرداری اصفهان با ســایر 
شهرداری های کشور ضمن ارتقای آموزش و انتقال 
تجربیات، با توجه به راه اندازی ســامانه هوشمند 
توسعه شهری، باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه 

شده می شود.
عباس افرادی اظهار کــرد: با توجه بــه بازدید تیم 

شهرداری یزد از فعالیت های شهرسازی الکترونیک 
»اصنو«، بخش های مختلف این ســامانه از جمله 
دیتا بیس، تیم فنی، مستندات تهیه شده، جلسات 
آمــوزش، چالش های تســری ســامانه و دیگر 

موضوعات فنی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلســه فرآیندهــای جاری در 
شهرسازی الکترونیک و اقدامات صورت گرفته مورد 

بررسی و تعامل میان دو طرف قرار گرفت.
قائم مقام مدیر شهرســازی الکترونیک شهرداری 
اصفهــان تصریح کرد: بــا توجه به ارتقای ســطح 
تکنولــوژی در جامعه و تغییــر در نیازهای جامعه، 

حرکت به ســوی بهبــود و ارتقای ســطح خدمات 
شهرســازی ارائه شده به شــهروندان کالن شهرها 
اجتناب ناپذیر اســت و باید چالش هــا و جذابیت 
مثبــت و منفی ایــن اقدامات به طــور کامل مورد 
بررســی قرار گیرد تا بتوان گام های هدفمندی در 

راستای سطح کیفی خدمات شهرسازی برداشت.
وی خاطرنشــان کرد: هدف نهایــی ارائه خدمات 
شایسته به شــهروندان کالن شهرهاست تا با توجه 
به مقوله هــای ترافیک، آلودگی شــهری و اهمیت 
وقت و زمان، افزایش سطح رضایتمندی مراجعان 

تامین شود.

 انتقال تجربیات موفق شهرسازی الکترونیک
 شهرداری اصفهان

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

 ایجاد 2 پارکینگ عمومی در محدوده خیابان
 آیت  ا... شمس آبادی

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: به منظور کاهش مســائل ترافیک شهری و رفع مشکل 
کمبود جای پارک خیابان آیت ا...شــمس آبادی، دو پارکینگ عمومی در حیاط دو مدرسه واقع در 
خیابان های عباس آباد و شــیخ بهایی با هماهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک ایجاد شده است.

میثم بکتاشیان با اشاره به معضل همیشگی حجم باالی ترددها و ترافیک شدید در منطقه مرکزی 
شهری خاصه محور خیابان شــمس آبادی اظهار کرد: منطقه یک با توجه به وجود بیمارستان ها و 
مراکز تجاری در مرکز شهر، جزو پرترددترین مناطق شهری محسوب می شود، به طوری که همواره 
ترافیک سنگینی در بیشتر ساعات شبانه روز این منطقه وجود دارد.وی افزود: نظم بخشی و تسهیل 
در رفت وآمد خودروها با حجم ترافیکی باال، از دغدغه های مدیریت شهری محسوب می شود.مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: برای رفع مشکل ترافیک و کمبود جای پارک در مرکز شهر 
باید به دنبال راهکارهای نوین همچون پارکینگ های اشــتراکی باشــیم، چراکه احداث پارکینگ 

فرآیندی زمان بر است و با محدودیت هایی متعدد در این زمینه مواجه خواهیم شد.
 

در آستانه نوروز انجام می شود؛

 از نورپردازی معابر تا رنگ آمیزی جداول با 6 طیف رنگی 
در منطقه 2 اصفهان

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه دو شــهرداری اصفهان با اشــاره به آغاز عملیات رنگ آمیزی 
جداول و بلوارها با شش طیف رنگی و زیباسازی چهره این منطقه در آستانه نوروز ۱۴۰۲ گفت: نصب 
پرچم و بنر، آماده سازی چراغ های راهنمایی، آذین بندی و نورپردازی معابر و میادین سطح منطقه 
از مهم ترین برنامه ها در آستانه نوروز است.محمد صیرفی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره 
به آغاز خانه تکانی شهر در آستانه نوروز، اظهار کرد: در آستانه نوروز ۱۴۰۲ اعیاد شعبانیه در اسفندماه 
و ایام ماه رمضان را همزمان با عید نوروز داریم که بر همین اساس به منظور زیباسازی چهره شهر و 
ایجاد نمایی زیبا و دل انگیز برای شهروندان، از اواخر بهمن ، عملیات رنگ آمیزی جداول آغاز شده 
اســت و همچنان ادامه دارد.وی افزود: المان های متنوع نوروزی به همراه گل آرایی و دیوارنگاری 
نقاطی همچون خیابان ملت دهنو، ورودی سمت خیابان شهیدان و خروجی سمت خیابان ملت 
از سمت ولدان، ورودی خیابان مشــکین، ورودی محله دهنو و خیریه محله دهنو با نماد معروف 
محالت در دستور کار قرار گرفته است.مسئول ستاد تسهیالت ســفر منطقه دو شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: المان خیابان شهیدان غربی با ۱۶ لوستر نوری بزرگ و کوچک زیباسازی و هزینه ای 

بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان در بر داشته است.

رونمایی از 81 دستگاه اتوبوس جدید شهری
 دوازدهمین برنامه »به احترام مردم اصفهان« امروز برگزار خواهد شــد و از ۸۱ دســتگاه اتوبوس

 جدید شهری رونمایی می شود.برنامه »به احترام مردم اصفهان« امروز به ایستگاه دوازدهم خود 
می رســد تا بار دیگر با بهره برداری از پروژه ها و رونمایی از خدمات جدید، زمینه رفاه هرچه بیشتر 
شهروندان اصفهانی فراهم شود.دوازدهمین برنامه »به احترام مردم اصفهان« با محوریت رونمایی 
از ۸۱ دستگاه اتوبوس جدید شــهری با اعتبار ۳,۵۰۰ میلیارد ریال )با مشارکت دولت( و آغاز به کار 
نخستین مرکز مکانیزه معاینه فنی موتورســیکلت و مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در منطقه 
 ۱۴ با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان برگزار می شود.بهره برداری از پروژه اتصال بزرگراه معلم

 به بلوار فرزانگان در مناطق هفت و ۱۲ شــهرداری با اعتبار ۵۵۰ میلیارد ریــال نیز به احترام مردم 
اصفهان انجام می شود.

خبر روزاخبار

همزمان با روز درختکاری؛

»نفس شهر« در ناژوان 
اجرا می شود

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: ویژه برنامه 
فرهنگــی »نفــس شــهر« همزمان بــا روز 
درختکاری در پارک جنگلی ناژوان برگزار خواهد 
شد.مهدی قائلی با اشاره به اجرای ویژه برنامه 
فرهنگی »نفس شهر« در ناژوان به مناسبت روز 
درختکاری اظهار کرد: برگزاری کارگاه نقاشی، 
اجرای گــروه پرفورمنس، نمایشــگاه عکس 
درخت و پاکسازی بخشی از حاشیه رودخانه 
به صورت نمادین توســط گروه هــای مردمی 
از عناویــن برنامه نفس شــهر خواهد بود.وی 
افزود: این برنامه به همت اداره های فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی، خدمات شهری و مدیریت 
ناژوان با مشارکت و همکاری سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان در جاده سالمت 
شــماره یک ناژوان اجرا می شــود.مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان با اشــاره به نقش محوری 
دانش آمــوزان در اجرای ایــن برنامه گفت: با 
هماهنگی صورت گرفتــه دانش آموزان بعضی 
از دبیرســتان ها و هنرســتان های همجوار با 
محدوده ناژوان در این برنامه شرکت و نقش 
عمده ای در اجــرای برنامه های میدانی نفس 
شــهر ایفا خواهند کرد.وی خاطرنشان کرد: با 
توجه به سکونت بســیاری از جانبازان گرانقدر 
شیمیایی در اصفهان و استقرار برخی از آن ها در 
حاشیه ناژوان، در این برنامه با هدف حمایت 
از بیماران و جانبازان ریوی و شیمیایی، کاشت 
تعــدادی نهال به دســت با برکت پنــج نفر از 
جانبازان سرافراز شیمیایی هشت سال دفاع 
مقدس انجــام خواهد شــد.قائلی گفت: این 
برنامه روز جمعه، دوازدهم اســفند از ساعت 
۹ تا ۱۲ در محل مجموعه آالچیق های خانواده 
جاده سالمت شماره یک برگزار خواهد شد.وی 
با اشاره به نقش حفاظتی منطقه ناژوان از هوای 
شــهر اصفهان اظهار امیدواری کــرد: با اجرای 
برنامه های متعدد و موثر در نقاط مختلف عرصه 
پارک جنگلی و حساس سازی اقشار مختلف، 
بتوانیم در برابر آســیب های حوزه فضای سبز 
و اســتفاده نامطلوب تفریحی از عرصه ناژوان 

گام های مفیدی برداریم .

مسئول کمیته حراست و امنیت ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان از اعزام تیم های بازرسی حراست به محل های اسکان مسافران نوروزی در این کالن شهر 
خبر داد و گفت: احصا و انعکاس نقاط ضعف ستادهای نوروزی و نحوه خدمات رسانی به مدیران مربوطه برای رفع مشکالت مسافران در دستور کار این کمیته 
است.مجید جمشیدیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن تبریک به مناسبت فرارســیدن سال جدید و مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان و بهار دل ها 
اظهار کرد: کمیته حراست و امنیت همچون سال های گذشته جهت تعامل و همکاری با سایر کمیته ها در راستای وظایف محوله و ارائه پیشنهادهای کاربردی 

برای بهبود روش ها و فرآیندهای اجرایی ستاد، گام برخواهد داشت تا این مجموعه بتواند با تمرکز هرچه تمام تر به خدمت رسانی مردم و مسافران بپردازد.
وی افزود: این کمیته با محوریت نظارت بر عملکرد کادر اجرایی ستاد در کنار ســایر کمیته های ذی ربط، به منظور استفاده هرچه بهتر از ظرفیت سامانه های 
نظارتی، جمع آوری اطالعات و اخبار مرتبط و نیز ایجاد بســترهای الزم برای حفظ و صیانت از کارکنان ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، برنامه ریزی هایی را 
انجام داده است.مسئول کمیته حراست و امنیت ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به اعزام تیم های بازرسی حراست به اماکن و محیط های 
مرتبط با اسکان مسافران نوروزی تصریح کرد: هم فکری و همکاری با دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش سطح ایمنی، امنیت، رفاه و آسایش مسافران و 
ایجاد سفر خاطره انگیز از دیگر اقدامات این کمیته است.وی خاطرنشان کرد: احصا و انعکاس نقاط ضعف ستادهای نوروزی و نحوه خدمات رسانی به مدیران 

مربوطه جهت رفع مشکالت مسافران نیز در دستور کار کمیته حراست و امنیت ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان است.

اعزام تیم های بازرسی حراست به محل های اسکان مسافران نوروزی در اصفهان

تولید گل در مرکز تولید و 
تحقیقات سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان

مرکز شــماره دو تولیــد و تحقیقات گل 
و گیاه ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان در زمینی به مساحت 
۳۰ هزار متر مربع گونه هــای متنوعی از 
گل های مورد نیاز فضای ســبز شــهری 
از قبیل اطلســی، گازانیا، آاللــه، قرنفل، 
بومادران، مریم گلی و... را با بیش از یک 

میلیون گلدان گل در سال تولید می کند.

عکس خبر

عکس: ایمنا
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جمعی از مدیران ارشد و مسئوالن بخش های مختلف معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از بخش های مختلف دانشگاه آزاد اصفهان از جمله شرکت های 
دانش بنیان و ســراهای نوآوری بازدید کردند.در این بازدید کــه با هدف دیدار با 
محققان و پژوهشگران و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و انجام 
حمایت های علمی و رفع مشکالت و موانع آنان صورت گرفت، رضا محمودی لموکی 
سرپرست حقوقی و امور مجلس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمید 
ذوالفقاری معاون توسعه اقتصاد معاونت و علیرضا خاکدامن مشاور و سرپرست 
حوزه ریاســت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری حضور داشتند.این 
مسئوالن در این سفر یک روزه، از بخش های مختلف دانشگاه از جمله پژوهشگاه 
مرکزی، مرکز تحقیقات بیابان زدایی، مرکز تولید دستگاه های وندینگ)دستگاه 
فروش خودکار( گرم و سرد، قطب علمی ترانسژنزیز، مراکز رشد و فناوری مستقر 

در دانشگاه و سرای نوآوری گیاهان دارویی دیدن کرده و با پژوهشگران حاضر در 
این بخش ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه ارزیابی کمیته کیفیت محصوالت و خدمات مخابرات اصفهان با حضور 
علی اصغر ترابی، مدیر کل پایش و ارزیابــی محصوالت و خدمات معاونت 

تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در اصفهان برگزار شد.
به گزارش رکنا از اصفهان؛ اســماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
در این جلســه که اعضای کمیته ارزیابی کیفیت محصوالت و خدمات این 
مجموعه نیز حضور داشتند با اشاره به لزوم پایش مستمر کیفیت سرویس 
گفت: اولین و موثرترین مولفه در راســتای مشــتری مــداری و افزایش 
رضایت مشترکین، پایش آنی و مســتمر کیفیت سرویس های ارائه شده 
توسط یک مجموعه است که توجه به این مهم منجر به ارتقای کیفی و کمی 
سرویس ها و خدمات خواهد شــد.قربانی افزود: فعالیت های روزمره در 
مراکز فنی و پاسخگویی مخابرات منطقه اصفهان برای کاهش مشکالت الیه 
دسترسی، نشــان از توجه ویژه همکاران ما به مقوله سرویس گرایی دارد و 
مجموعه اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش قطعی و افزایش کیفیت 
سرویس ها، گوشه ای از این تالش های شــبانه روزی است.وی، تشکیل 
جلسات کمیته کیفیت محصوالت و خدمات را گامی مهم در جریان مشتری 
مداری دانست و عنوان کرد: قطعا تشکیل این جلسات و تضارب آرای افراد، 
به همگرایی و وصول نقطه مشــترک برای افزایش کیفیت سرویس منجر 
خواهد شد و اگر در این جلسات گزارشات تحلیلی مبنای تصمیم گیری ها 
قرار بگیرد؛ ثمرات بســیار خوبی به همراه خواهد داشــت.قربانی بیان کرد: 
آمار قابل توجه مشــترکین باند پهــن مخابرات منطقه اصفهان در ســطح 
کشور، نشانگر توازن کشش شبکه و نیاز مشترک در سطح استان است و ما 
خدا را شاکریم که توانســته ایم با تالش همکاران مان به تقاضای سرویس 

مشترکین استان جواب مثبت بدهیم.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان بــا تقدیر از حرکت هــای جهادی همکاران 
مخابــرات اصفهان در راســتای خدمت رســانی بــه مردم اســتان گفت: 
خوشــبختانه در بخش های مختلف مخابرات اســتان افــراد متخصص، 

پرتالش و متعهد زیادی داریم کــه در کنار هم فضایی را ایجــاد کرده اند تا 
بتوانیم در بین استان های بزرگ کشور جایگاه خوبی داشته باشیم.

برکات تشکیل کمیته محصوالت و خدمات کامال مشهود است
مدیر کل پایش و ارزیابی محصــوالت و خدمات معاونت تجاری و خدمات 
مشتریان شرکت مخابرات ایران نیز در این جلســه با اشاره به آثار تشکیل 
کمیته محصوالت و خدمات گفت: از ابتدای تشــکیل این کمیته که با الگو 
گیری از استان های پیشرو در عرصه امور مشتریان نظیر اصفهان آغاز شده؛ 
اتفاقات بســیار مبارکی در کشــور رقم خورده که منتج به ارتقای شــاخص 
 ها، بهبود تجربه مشــتری و رضایتمندی مشــترکین در سراســر کشــور 

شده است.
علی اصغر ترابی نتایج تشــکیل جلسات هم اندیشــی در در مناطق را قابل 
توجه ارزیابی کرد و بیان داشــت: حضور در اســتان های خوب و با تجربه 
مانند اصفهان، می توانــد منجر به اتفاقات خوبی از جمله اســتخراج نقاط 
مثبت مناطق و اشاعه به سایر کشور و استفاده از این تجربیات موفق سایر 
استان ها در ستاد شــود.وی ضمن ارائه گزارش ارزیابی کمیته های کیفیت 
محصوالت و خدمات مناطق کشــور، بر لزوم توجه ویژه به پاســخگویان به 
عنوان خط مقدم ارتباط با مشــتری و مشــتریان خاص با آرپوی باال تاکید 
کرد.احمد شاه میرزایی، معاون تجاری و امور مشــتریان مخابرات منطقه 
اصفهان نیز در این جلســه ضمن معرفی اعضای کمیته کیفیت محصوالت 
و خدمات این منطقه، گزارشی از روند عملکرد 11 ماهه این کمیته در استان 
ارائه  داد.گفتنی است، در حاشیه این جلسه با اعطای لوح تقدیری از جانب 
داود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران، از 
فعالیت های فاطمه دانشــمند بابت همکاری با کمیته کیفیت محصوالت و 
خدمات مخابرات منطقه اصفهان، تجلیل به عمل آمد.شایان ذکر است، در 
ادامه این جلسه بندهای صورتجلسه مورد بررسی و تحلیل حضار قرار گرفت.

ویژه برنامه »مدرسه دوســتدار آب« با حضور 200 دانش آموز دبستان دخترانه 
طلوع آزادی شــهر بادرود برگزار شــد.مدیر آبفای بادرود در این ویژه برنامه با 
اشــاره به اهمیت ترویج فرهنگ مصرف بهینــه آب از دوران کودکی و نوجوانی 
برای دانش آموزان اشاره و بیان کرد: دانش آموزان به عنوان سفیران آب نقش 
بسیار مهمی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در خانواده های خود و در سطح 
جامعه ایفا می کنند که در این راه نقش آموزگاران و مسئوالن آموزش و پروش نیز 
بسیار موثر است.افشین بارونی خاطرنشان کرد: کلمه آب از نخستین واژه هایی 
است که دانش آموزان آن را فرا می گیرند و از این عزیزان درخواست می کنم با 
اشاعه فرهنگ مصرف درست، همیار آب باشند.وی بیان کرد: با توجه به این که 
کشور ما در منطقه نیمه خشک و خشک در سطح جهان واقع شده است و شاهد 
کاهش چشمگیر منابع آب در سطح کشور هستیم، رعایت مدیریت مصرف بهینه 
مهمترین عامل حفاظت و نگهداری از منابع آبی برای نسل آینده است.گفتنی 

است؛ در این مراسم برنامه های متنوعی از جمله اجرای مسابقه، ارائه راه کارهای 
صرفه جویی در مصرف آب برای دانش آموزان، موسیقی و ... اجرا و به  دانش 

آموزان شرکت کننده  مدال آب و جوایز ویژه اهدا  شد.

جلسه یک ساعت و نیمه؛ بدون شاخ و برگ اضافه،    پریا پارسادوست 
با توضیحات کامل و بــه دردبخــور و البته فضای 

صمیمی، راحت و بدون تکلف خبرنگاران با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. 
این ماحصل گپ و گفت اصحاب رسانه اصفهان با »علی اکبر مختاری« مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان بود که روز گذشته در سالن جلســات این اداره کل 
برگزارشد. مختاری در ابتدا گزارشی از عملکرد ده ماهه خود در اداره کل تعزیرات 
حکومتی ارائه داد و سپس درباره روند اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و ماه مبارک 

رمضان سخن گفت. 

کار ما نظارت و بازرسی نیست
همان اول صحبت، آقای مدیرکل پیکان انتقاد صریح خود را به سمت سه ارگان 
مرتبط با رصد و نظارت بازار گرفت؛ جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف. مختاری 
گفت که این ســه دســتگاه »کم کاری« می کنند و درواقع کم کاری آنهاست که 
پای تعزیرات حکومتی را به بازار باز می کند و باعث می شود این اداره کل مجبور 
شود مستقیما ورود کند: » کار ما نظارت و بازرســی نیست. ما هیچ بازرسی در 
 سطح بازار نداریم. این کار با جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و صمت است. به خاطر

 کم کاری آنها ما ورود پیدا می کنیم. گاهی مجبور می شویم قاضی ای که مسئول 
رسیدگی به تخلفات است را برای پیگیری بفرســتیم. وظیفه تعزیرات صدور و 
اجرای حکم است؛ اما مجبور می شــویم کار دستگاه هایی که کم کاری می کنند 

را هم انجام بدهیم.«

رسیدگی به تخلفات در سه حوزه
طبق گفته مختاری؛ رســیدگی تعزیرات حکومتی به پرونده های تخلف گزارش 
شده توسط دستگاه ها، در سه حوزه »کاال و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز« بوده است. 

رتبه اول در حوزه رسیدگی به تخلفات در حوزه کاال و خدمات
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان در این باره گفــت: در حوزه کاال و 
خدمات )مایحتاج مردم( نزدیــک به 20 هزار پرونده وارد تعزیرات شــد و به 
22 هزار و 236 پرونده رسیدگی شــد. در این میان حتی به پرونده هایی که از 
سال های قبل هم مانده بودند، رسیدگی شد.  4/5 درصد از پرونده های کشور 
در این حوزه، مربوط به اصفهان بود و عملکرد 112 درصدی رسیدگی و صدورحکم 

را داشتیم که رتبه اول اصفهان در این حوزه را به دنبال داشت.

رویکرد قاطعانه تعزیرات در برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر
در حوزه بهداشــت، دارو و درمان هم به گفته مختاری، 7/3 درصد پرونده های 
کشور مربوط به اصفهان بوده اســت . گزارش تخلفات را علوم پزشکی می دهد 
و تعزیرات رســیدگی می کند: »3273 پرونده در این حوزه وارد تعزیرات شد. 
3439 پرونده مورد رســیدگی قــرار گرفت.)به پرونده های مانــده از قبل هم 
رسیدگی شــد.( و فقط 7 پرونده در حوزه بهداشــت مانده که هنوز حکم درباره 
آنها صادر نشده اســت.«اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در این بخش از 
صحبت های خود به رویکرد جدید این دســتگاه که »برخورد قاطع با پزشــکان 
زیرمیزی بگیر« هست، اشــاره کرد و گفت: »برخورد قاطع می کنیم و مجازات 
سنگین هم برای این دسته از پزشکان درنظر می گیریم و حتی حکم به تعطیلی 
مطب می دهیم و اصال در این باره شوخی نداریم.« مختاری تاکید کرد که مردم 
می توانند با مستندات، گزارش های خود درباره این پزشکان متخلف را به بازرسی 
ارائه دهند تا پیگیری شود. اما در حوزه رســیدگی به تخلفات در حوزه بهداشت، 
توسط تعزیرات حکومتی استان، رتبه این اداره کل در کشور دوم است و کهگیلویه 

و بویر احمد در رتبه اول قرار دارد. 

رتبه برتر استان در زمینه رسیدگی به پرونده تخلفات  در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز
اما در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ 5/2 درصد از پرونده های کشور مربوط به 
اصفهان است. در دو گلوگاه نایین و رامشه بیشترین کشفیات صورت گرفته است. 
درمجموع 5610 فقره پرونــده در این حوزه و طی ده ماه گذشــته وارد مجموعه 
تعزیرات شــده که از این تعداد، 5800 پرونده منتهی به صدور حکم شده است. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان می گوید در این زمینه عملکرد 103 درصدی را 
شاهد بوده ایم که باعث شده تا اصفهان هم تراز با چهارمحال و بختیاری در رتبه 

اول زمینه رسیدگی به پرونده تخلفات در این حوزه قرار بگیرد. 

یک آمار کلی
4/8 درصد از کل پرونده های کشور مربوط به اصفهان است. 28717 پرونده وارد 
اداره کل تعزیرات شده و 31475 پرونده منتهی به صدور رای شده است. 6900 
میلیارد تومان حکم محکومیت طی ده ماه گذشته صادر شده که حاصل افزایش 

جرائم و ارسال گزارشات تخلف به این مجموعه بوده است. 

چند آمار دیگر
به گفته مختاری؛ در مقایسه با پنج سال گذشــته، بیشترین پرونده ها مربوط 

به امســال بوده؛ حجم پرونده و گزارشــات تخلفات خیلی بیشتر شده؛ اما به 
همان میزان رسیدگی ها هم بسیار قاطعانه بوده اســت. بیشترین پرونده در 
حوزه کاال و خدمات مربوط به شــهرهای اصفهان، لنجان، نجف آباد، کاشان و 

مبارکه بوده است.
 در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ اصفهان، شــاهین شهر، مبارکه  و فالورجان 
بیشترین پرونده را داشته اند. در حوزه بهداشــت، دارو و درمان هم بیشترین 
پرونده ها مربوط به اصفهان، خمینی شهر، کاشــان و گلپایگان بوده است. به 
طورکلی؛ بیشــترین پرونده های تخلف به ترتیب در حوزه قاچاق سوخت)52 
درصد(، لوازم خانگی)20 درصد(، پوشاک)13 درصد( و کیس ماینر )11 درصد( 

بوده است. 
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان خبرداد که گران فروشــی، عدم 
درج نرخنامه، عدم رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و کم فروشی و حمل 
کاالی قاچــاق هم به ترتیب بیشــترین موضوعات پرونده هــای تخلف های 
گزارش شده توسط دستگاه های مختلف بوده که مورد رسیدگی و صدور حکم 

تعزیرات قرارگرفته است. 

دستگاه هایی که بیشترین گزارش تخلف را به تعزیرات داده اند
و اما طبق گفته مختاری؛ اداره صمت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی ، نیروی 
انتظامی و شــرکت نفت مجموعه هایی بوده اند که به ترتیب بیشترین گزارش 

تخلف را به تعزیرات داده و پرونده برای رسیدگی ارسال کرده اند. 

انتقاد صریح از کم کاری دستگاه های متولی نظارت در بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در میانه پرسش و پاسخ با خبرنگاران، بازهم 

به ابتدای سخن بازگشت: » کم کاری دســتگاه هایی که وظیفه رصد و نظارت 
بازار را دارند.« مختاری گفت: »با وجود اینکه وضعیت بازار بدتر شده ؛ اما حجم 
پرونده ها کاهش یافته است! دستگاه های نظارتی باید عملکرد خود را تغییر 
بدهند و نظارت بیشتر و شدیدتری داشته باشند درحال حاضر شاهد کم کاری 
دستگاه های نظارتی در حوزه بازار هستیم. جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف 

باید عملکرد خود را بازنگری کنند.«

طرح ویژه برای بازار نوروز و ماه مبارک رمضان
اما بخش پایانی صحبت های آقای مدیرکل به طــرح ویژه تعزیرات حکومتی 
اســتان برای رســیدگی، رصد و نظارت بازار در ایام نوروز و مــاه مبارک رمضان 

اختصاص داشت. 
مختاری در این باره گفت که این طرح در دو مرحله اجرا می شود: مرحله اول از 
8 تا 29 اسفند با شعب سیار و ثابت رسیدگی کننده صورت خواهد گرفت. مرحله 
دوم هم از اول فروردین آغاز و تا 4 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. در این طرح؛ 
رستوران ها، هتل ها و مهمانپذیرها هم از نظر قیمتی و هم از نظر بهداشتی مورد 

رصد و بازرسی قرار می گیرند. 

احتکار  اکیدا ممنوع 
مختاری این هشدار را هم داد که تولیدی ها و عمده فروشی هایی که اقدام به 
احتکار کنند، با برخورد جدی روبه رو خواهند شد: »بعضی تولیدی ها فروش 
را در سطح کشور آهسته کرده و قطره چکانی اجناس را به فروش می رسانند. 
اگر موردی گزارش شود برخورد قاطعانه می کنیم و قابلیت تعقیب کیفری هم 
دارد. در این زمینه اطالعات استان و اطالعات سپاه هم ما را همراهی می کنند.« 

با هدف حمایت از دانش بنیان ها صورت گرفت؛
 بازدید مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 از دانشگاه آزاد اصفهان

برگزاری جلسه ارزیابی کمیته کیفیت محصوالت و خدمات در مخابرات اصفهان  برگزاری ویژه برنامه »مدرسه دوستدار آب« در دبستان دخترانه
 طلوع آزدی شهر بادرود

انتقاد صریح مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از دستگاه های متولی در حوزه رصد و نظارت بازار:

کم کاری می کنند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان از سرمایه گذاری 
3 هزار میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان در تولید کنسانتره و تکمیل زنجیره فوالد 
در کردستان خبر داد.حامد قادر زاده دوشنبه شب در جلسه پیگیری تفاهم نامه 
منعقد شده در ارتباط با اجرایی شــدن تفاهم نامه تکمیل زنجیره ارزش سنگ 
آهن با ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه منعقد 
شده بین استانداری کردستان و ذوب آهن اصفهان زمینی به مساحت 70 هکتار 

در شهرستان دهگالن به اجرای این پروژه اختصاص یافت.سرپرست معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردســتان افزود: با اجرای این فاز از طرح به 
طور مستقیم و غیرمستقیم برای 386 نفر اشــتغال ایجاد می شود.قادرزاده 
خاطرنشان کرد: زنجیره کامل فوالد مدنظر استان است و به هیچ وجه اجازه خام 
فروشی مواد معدنی داده نخواهد شد.وی اظهار داشت: اراضی محدوده پروژه 

هم برای فاز توسعه آن در نظر گرفته شده و به طرح دیگری واگذار نخواهد شد.

سرمایه گذاری ۳ هزار میلیاردی ذوب آهن اصفهان برای تکمیل زنجیره فوالد کردستان
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