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شهرداری کرکوند باستناد مجوز شماره 300-1401/6 مورخ 1401/10/22 شورای اسالمی شهر در نظر دارد دو قطعه پالک زمین به مساحت های 349 

و 356 متر مربع متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی واقع در محله خیر آباد کوچه شهید عســگری جنب مسجد حضرت سید الشهداء با قیمت 
 کارشناسی رسمی به ترتیب 3/839/000/000 ریال و 3/916/000/000 ریال به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
می گردد از تاریخ 1401/12/11 جهت دریافت اسناد مزایده تا ســاعت 19:00 مورخ 1401/12/18 و جهت ثبت پیشــنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 

1401/12/28 به سامانه  setadiran.ir مراجعه نمایند.
)هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد(

شهرداری کرکوند باستناد مجوز شماره 210-6/1 مورخ 1401/8/3 شورای محترم اســالمی در نظر دارد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و گازسوز 
متعلق به شهرداری را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از محل بازدید و از تاریخ آگهی تا 
پایان وقت اداری 1401/12/18 اسناد را دریافت و مدارک مورد نیاز و نیز پیشــنهاد قیمت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 در 

سامانه setadiran.ir بارگذاری نمایند. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است. 
)هزینه آگهی بر عهده برنده می باشد(

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند، شهرداری  کرکوند           تلفاکس: 52382626
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شاخص های توسعه عشایری استان اصفهان پس از انقالب 
اسالمی به 6۵ درصد رسید

مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفت: شاخص های توســعه عشــایر اصفهان به خصوص در حوزه 
عمرانی، زیرســاختی و اقتصادی قبل از انقاب اســامی کمتر از حدود پنج و هفت درصد بود؛ اما 
اکنون به افزون بر ۶۵ درصد افزایش یافته است.مختار اســفندیاری اظهار داشت: هرچند تامین 
آب آشامیدنی، جاده سازی، بهداشــت و درمان، آموزش و خدمات مخابراتی برای عشایر در دهه 
۵۰ و پیش از آن پنج تا هفت درصد بود و این شــاخص ها، اکنون رشد چند برابری پیدا کرده است 
اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و در تاشــیم تا در برنامه هفتم این شاخص ها به 
۷۰ تا ۸۰ درصد برســد.وی ادامه داد: نظام ستم شــاهی قبل از انقاب جامعه عشایری را به حال 
خود رها کرده بود و هیچ خدمتی به آنها ارائه نمی کرد و کمتر از هفت درصد عشایر از آب مناسب، راه 
مناسب، بهداشــت و درمان و آموزش و پرورش و سایر شاخص های برخوردار بودند.مدیرکل امور 
عشایر اصفهان افزود: امور عشایر استان ساالنه بین ۴۰ تا ۶۰ پروژه بزرگ متفاوت از جمله جاده ها، 
احداث ابنیه فنی، ایســتگاه های پمپاژ، بندهای انحرافی و بندهای ذخیره آب و سوخت رسانی را 
برای عشایر انجام می دهد.وی اضافه کرد: ساالنه حدود ۲۰ هزار تن ارزاق رسانی از جمله آرد، قند، 
چای و برنج برای عشایر در استان انجام می شود.اسفندیاری گفت: عشایر ساالنه بیش از ۳۵ درصد 
صنایع دستی استان اصفهان را تامین می کنند و نزدیک به ۴۰ هزار متر مربع صنایع دستی توسط 
عشایر استان تولید می شود.به گفته وی، ۱۲۰ هزار تن از سیب درختی منطقه پادنای سمیرم متعلق 
به جامعه عشایری این استان اســت؛ اما به برکت نظام مقدس جمهوری اسامی پس از انقاب 
این شاخص ها به ۶۰ تا ۶۵ درصد رسیده است.اسفندیاری افزود: جمعیت عشایر اصفهان حدود ۶۰ 
هزار نفر با ۱۲ هزار خانوار است که بخشی از ایل بختیاری، بخشی از ایل قشقایی و عرب جرقویه در 
زمان ییاق در این استان استقرار پیدا می کنند.وی اظهار داشت: بختیاری ها در غرب استان از جمله 
فریدون شهر، چادگان، داران و دامنه، قشقایی ها در جنوب استان از جمله سمیرم، شهرضا و دهاقان 
تا مرز بروجن اســتان چهارمحال و بختیاری و عرب جرقویه هم در شرق اصفهان منطقه جرقویه، 

رامشه و تا زیردست استان یزد زندگی می کنند.
 

مدیر منابع آب کاشان:

4 هکتار ازحریم و بستر رودخانه های کاشان رفع تصرف شد
مدیر منابع آب شهرستان کاشان گفت: چهار هکتار ازحریم و بستر رودخانه های جهق، زنجانبر، مرق، 
سادیان و بن رود در این شهرستان با حکم قضایی رفع تصرف شد.محمدرضا نرجسیان اظهار داشت: 
با دستور دادســتان محترم شهرستان کاشــان، همکاری نیروی انتظامی و تاش و پیگیری های 
مستمر منابع آب شهرستان کاشان ســه کیلومتر از اراضی واقع شده در حریم و بستر رودخانه این 
شهرستان رفع تصرف شد.وی افزود: بر اســاس اولویت های مختلف، عملیات آزادسازی حریم و 

بستررودخانه های واقع شده در بازه های شهری و روستایی به طور جدی ادامه خواهد داشت.
مدیر منابع آب شهرستان کاشــان تصریح کرد: از تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی در خواست 
می شود جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مالی ناشی از خرید و ساخت و ساز در اراضی واقع در 
مجاورت رودخانه ها، انهار و مسیل ها قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به مدیریت منابع آب شهرستان 

کاشان برای مشخص شدن قانونی بستر و حریم به صورت دقیق استعام کنند.
نرجسیان خاطرنشــان کرد: به اســتناد تبصره ســه و چهار ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب و آئین 
نامه های مربوط به آن هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم کمی رودخانه ها ممنوع است و امور آب 
بر اساس وظایف حاکمیتی که برعهده دارد نســبت به برخورد با متخلفان و قلع و قمع اعیانی های 
ایجاد شده در حریم بستر رودخانه های کاشان اقدام می کند.به گفته وی، با دستور قضایی آزادسازی 
 حریم و بســتر رودخانه جهق، زنجانبر، مرق، ســادیان و بن رود قمصر به مســاحت چهار هکتار

 انجام شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

خرابی شدید آسفالت آزادراه اصفهان- کاشان، آزاردهنده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: خرابی شــدید 
روکش آسفالت آزادراه اصفهان- کاشان به خصوص در مسیر اصفهان، 
نطنز تا بعــد از عوارضی قمصــر، آزاردهنده اســت.فرزاد دادخواه، در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آزادراه اصفهان - کاشان به سمت 
قم متعلق به بخش خصوصی اســت و اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان در عمل نمی تواند هیچ هزینه ای در این زمینه انجام 
دهد و تنها وظیفه پیگیری و نظارت بر آن را بر عهده دارد.وی ادامه داد: 
ترمیم رویه آســفالت مقاطعی از این آزادراه با تاش مســئوالن انجام 
شده؛ اما طبق یک قرارداد منعقد شده ۶۰ میلیارد تومانی، پیگیری برای 
اختصاص قیر به این آزادراه نیز انجام شده تا مقاطعی از این محور که 
دارای خرابی شدید است، اصاح شود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان افزود: ترمیم این محور در حیطه کاری شرکت نگهداری 
آزادراه ها)سان آرا( است که امیدواریم با مساعد شدن وضعیت هوا اتفاق 
خوبی در این زمینه رخ دهد.وی همچنین با اشاره به وضعیت آزادراه ها 
و ایمنی آنها خاطرنشان کرد: باید ایمنی آزادراه ها در سطح باالیی مورد 
توجه قرار گیرد تا درآینده شاهد کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در 
آنها باشیم.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خاطرنشان 
کرد: این استان با برخورداری از حدود۵۰۰ کیلومتر آزادراه، رتبه اول کشور 

را این زمینه در اختیــار دارد.وی بیان کرد: آزادراه اصفهان- کاشــان- 
قم یکی از آزادراه های پرترافیک اســتان، در اختیار ۲ شــرکت بخش 
خصوصی)سان آرا و امیرکبیر( است که با توجه به مصوبات کمیسیون 
ایمنی راه های استان در ماه های گذشته مقرر شده در زمینه تعویض ۱۶۰ 
کیلومتر گاردریل  و نصب نیوجرسی این محور اقدام شود که امیدواریم با 
تخصیص اعتبار مناسب، این کار صورت بگیرد.دادخواه خاطرنشان کرد: 
سهمی از هزینه  نگهداری آزادراه ها از محل درآمد آنها تامین می شود؛ اما 
کمبود یا پایین بودن مبلغ عوارض خودروها و به تعویق افتادن افزایش 
این عوارض، مشکاتی را برای هزینه کردن در این آزادراه به وجود آورد.

به گزارش ایرنــا، وزیــر راه و شهرســازی اخیرا نرخ جدیــد عوارض 
آزادراه های مشارکتی را اباغ کرد که بر اساس آن برای آزادراه کاشان به 
اصفهان از خودروهای عبوری ۲۰ هزار تومان اخذ می شود. این میزان 
نســبت به قبل افزایش ۱۰۱ درصدی داشته و بیشترین درصد افزایش 
قیمت نسبت به دیگر آزادراه های کشور محســوب می شود که از دهم 

مرداد سال جاری اجرایی شده است.
استان اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است که به دلیل موقعیت 
خاص آن در مرکز به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مســافر کشــور، رتبه 

نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را داراست.

فرماندار اردســتان گفت: نگاه مســئوالن به حوزه 
مدیریتــی شــبانه روزی باشــد تا شــاهد ارتقای 
شــاخص های امیــد در جامعــه باشــیم و بیــن 
مردم حضوری چشــم گیری داشــته باشند.سید 
محمدهادی احمدی طبا، در مراسم تکریم و معارفه 
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اردســتان، 
اظهار کرد: یکی از اصلی ترین موضوعات شهرستان 
اردســتان مشــکات حوزه کار و کارگری و اشتغال 
است که بار اصلی این موضوع متوجه اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی است.وی افزود: وسعت شهرستان 
اردستان بسیار بزرگ اســت و طی ۱۵ سال گذشته 
دیدگاه مسئوالن شهرســتان در صنعت تغییر کرده 
است و از کشــاورزی و دامپروری به سمت صنایع 
فوالد، سیمان و ریســندگی حرکت کرده که طبیعتا 

حساسیت های حوزه اشــتغال را هم بیشتر کرده 
اســت.فرماندار اردستان با اشــاره به صنایع بزرگ 
شهرستان که بخش زیادی از اشتغال شهرستان را 
در بر گرفته است، گفت: بیش از ۲۵۰۰ نفر از اهالی 
شهرستان اردستان در بخش صنایع کوچک و بزرگ 
شهرستان مشغول کار هســتند و برای سال آینده 
نیز تعداد قابل توجهی اشــتغال جدید پیش بینی 
می شود.احمدی طبا با بیان اینکه اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی باید خط مقدم رسیدگی به مشکات 
حوزه کارگری و صنایع شهرستان باشد، تصریح کرد: 
شهرستان اردستان یکی از مناطق بسیار آرام کشور 
است که در اتفاقات اخیر دوست داشتن خود را به 

نظام و انقاب ثابت کرد. 
گاهی مواقع مشــکاتی در حوزه کارگری به وجود 

می آید کــه باعث ایجاد تنش هایــی در این بخش 
هستیم که از اداره کار انتظار می رود تعامات خود را 
با مدیران کارخانه ها قوی کند.وی با گایه از وضعیت 
سایت تبصره ۱۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
گفت: زیبنده نیســت که مردم را به دلیل مشکات 
سایت دریافت وام اشتغال متوقع کنیم. مردم فکر 
می کنند ما وام ها را می خواهیم به نزدیکان خودمان 
پرداخت کنیــم و ایــن کار بیهوده بــرای مجموعه 

شهرستان تبعاتی داشته است.

فرماندار اردستان:

نگاه مسئوالن به حوزه مدیریتی شبانه روزی باشد

دادستان گلپایگان:

اجازه اخالل در نظام اقتصادی را نمی دهیم
دادستان گلپایگان گفت: خط قرمز ما افرادی هستند که می خواهند در بازار اخال ایجاد کنند، به همین دلیل اجازه نخواهیم داد فردی در نظام اقتصادی شهرستان 
خللی ایجاد کند.سلمان جوادی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرســتان گلپایگان، اظهار کرد: اصناف باید نصب اتیکت را رعایت کنند. در این باره اتحادیه ها ورود 
پیدا کنند تا مشتری بتواند از قیمت ها آگاه باشد و این نظارت ها انجام شود که اگر برای کاالیی قیمتی مشخص شد به همان قیمت مصوب عرضه شود. به دنبال 
جلساتی که برگزار کردیم امیدوار هستیم در حوزه یدک کش ها در ایام نوروز دچار مشکل نشویم.وی ادامه داد: گرچه زحمات زیادی کشیده شده، اما کیفیت نان 
در شأن مردم نیست. اگر کیفیت نان بربری و سنگک را با کیفیت نان در شهرهای هم جوار خمین و خوانسار مقایسه کنید قابل قبول نبوده و نیست و امیدواریم 
با طرح ویژه ای که برای نانوایی ها راه اندازی شده کیفیت ها در این حوزه بهتر شود. کباب برند گلپایگان است پس مراقب باشید در ایام نوروز آسیب نبیند و مبادا 
سنگدان را چرخ کنند و به جای کباب درجه یک به دست مسافران و گردشگران بدهند. پس باید نظارت ها در این حوزه بیشتر باشد تا کیفیت کباب از بین نرود.

دادستان گلپایگان گفت: از شبکه بهداشت تقاضای نظارت مســتمر بر این موارد را داریم؛ اما در صورت بی توجهی این شبکه، خودمان دست به کار خواهیم شد. 
زمانی که چند روز پیاپی تعطیات داریم  برخی داروخانه ها به مردم خدمات ارائه دهند تا شهروندان مجبور نباشند مسافتی را برای رسیدن به داروخانه شبانه روزی 

طی کنند که شاید آن داروی مد نظر را هم نداشته باشد.

خبر روز

17 چاه غیرمجاز در گلپایگان اصفهان مسدود شد
مدیر منابع آب گلپایگان در شمال غربی اصفهان از پر و مسدود کردن ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان 
در سال جاری خبر داد.روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان، به نقل از حسن جوکاری با اشاره به 
برگزاری چهار جلسه شورای حفاظت منابع آب در این شهرستان افزود: در ماه های اخیر همچنین ۱۳مورد 
رفع تصرف حریم و بستر رودخانه انجام گرفت.وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای جلوگیری 
از حفر چاه های غیرمجاز بیشتر در شهرستان، سه ادوات حفاری چاه نیز توقیف شده است.مدیر منابع آب 
گلپایگان با بیان اینکه هرگونه تخلفات حوضه آب پیگیری قضایی می شود، تصریح کرد: در این راستا ۶۴ 
پرونده شکایت به دادگستری مفتوح شده که روند اعمال قانون در باره این تخلفات در حال پیگیری است.وی 
همچنین اصاح پروانه ها را یکی از ملزومات مدیریت منابع آب دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۹۰ پروانه  
چاه های کشاورزی اصاح و تعدیل و ۳۰۰ کنتور هوشمند  روی چاه های مجوزدار نصب شده است.بر اساس 
آمار منتشر شده، حفر چاه آب در استان اصفهان به دلیل خشکی زاینده رود به شدت افزایش یافته به طوری 
که تعداد چاه غیرمجاز فعال در این منطقه افزون بر ۱۰ هزار حلقه تخمین زده می شود.ساالنه سه میلیارد و ۶۷۰ 
میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی و چاه های این استان به صورت مجاز و غیرمجاز استخراج می شود.

 

برگزاری اولین رویداد نوآوری و کارآفرینی در نطنز
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( نطنز گفت: اولین دوره رویداد نوآوری و کارآفرینی با رویکرد »از ایده تا 
عمل« در نطنز برگزار شد.مهدی مزرعه خطیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نام گذاری امسال 
باعنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، اولین دوره رویداد نوآوری و کارآفرینی شهرستان نطنز برگزار 
شــد.وی افزود: این دوره با هدف حمایت از صاحبان ایده های کارآفرینی، نوآورانــه، فناورانه و خاقیت با 
رویکرد ایده تا عمل با حضور تعداد ۶۵ نفر از عاقه مندان در سالن عامه مجلسی دانشگاه آزاد اسامی نطنز 
برگزار شد.رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( نطنز گفت: شرکت کنندگان در این رویداد ضمن آشنایی با 
اصول و مفاهیم کارآفرینی، در حضور مدرسان و منتورهای دوره، روش های خلق، ارائه و ثبت ایده و همچنین 
بخش بندی بازار و روابط مشتریان، کانال های توزیع، ارزش های پیشنهـادی و بخش هزینه ای و جریان های 

درآمدی بوم مدل کسب و کار را به صورت عملی تمرین کردند.
 

غربالگری پوکی استخوان برای زنان باالی ۵0 سال در منطقه کاشان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از اجرای غربالگری پوکی استخوان برای زنان باالی ۵۰ سال 
در شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل خبر داد.مهدی دالوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زنان به 
عنوان رکن خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردارند، بنابراین سامت آنها، نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است 
به ویژه آنکه پوکی استخوان یکی از عارضه های فراگیر این بخش از شهروندان است.وی افزود: پزشکان 
عمومی سیستم نظام ارجاع در فرآیند غربالگری، تشخیص و درمان پوکی استخوان زنان نیز می توانند 
تشخیص سنجش تراکم استخوان انجام دهند که این اقدام موجب افزایش دسترسی و کاهش هزینه ها 
شده است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، افزود: بیش از ۴۸ هزار نفر از جمعیت زنان 
منطقه کاشان باالی ۵۰ سال سن دارند که با توجه به افزایشی شدن جمعیت سالمندی، اجرای این برنامه 

و نهادینه شدن آن یک ضرورت است.

گشایش نمایشگاه مبل و کاالی خواب در دهاقان
نمایشگاه مبل، سوغات و اقام تنظیم بازار در دهاقان برپاســت.به مناسبت ایام نوروز و ایام ماه مبارک 
رمضان نمایشگاه مبل و لوستر و کاالی خواب، فروشگاه اقام تولیدی شهرستان، فروشگاه اقام دسترنج 
بانوان شهرستان، فروشگاه سوغات استان های کشور و فروشگاه اقام تنظیم بازار با هدف کنترل بازار و 
حمایت از همشهریان گشایش یافت.این نمایشگاه در تاالر وزرشی شهدا و کوثر تا ۱۲ اسفند از ساعت ۱۶ 

الی ۲۲ در ۱۰۰ غرفه پذیرای عاقه مندان است.

اخبار

سخنگوی شورای شهر اردستان:

ارائه خدمات شهرداری 
اردستان در نوروز چند برابر شود

سخنگوی شورای شهر اردستان گفت: با توجه 
به اینکه در ایام نوروز شاهد افزایش چشمگیر 
مســافر و گردشــگر در اردستان هســتیم به 
شهرداری تاکید کردیم شیفت کاری نیروهای 
خدماتی شهرداری در ایام نوروز چند برابر شود.

معین مهدانیــان در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: شورای شهر اردستان جلسات متعددی با 
سرپرست شهرداری انجام داده است و تاکید 
کرده ایم شهرداری اردستان برای نوروز امسال 
اقدامات متفاوت و کامل تری نســبت به سال 
گذشته داشته باشد.وی با اشاره به برنامه های 
شهرداری اردســتان برای نوروز ۱۴۰۲، گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شــده امســال بیش 
از ۱۵ هزار گل و درخــت در میادین، المان ها و 
باکس های نقاط مختلف شــهر با هدف ایجاد 
فضایی متفاوت و افزایش نشــاط اجتماعی 
کاشته و تزیین خواهد شد.سخنگوی شورای 
شهر اردستان اضافه کرد: همچنین زیباسازی 
سیما و منظر شهری، رنگ آمیزی ها، تعویض 
و تقویت روشــنایی میادین، بلوار و پارک ها و 
افزایش ریسه های نوری، جانمایی المان های 
ویژه نوروز و نصب تابلو و بنرهای معرفی نقاط 
مختلف شــهر در محورهای مختلــف از دیگر 
برنامه خواهد بود.مهدانیان تصریح کرد: با توجه 
به آسیب شناسی و مشکاتی که سال گذشته در 
پارک و استراحتگاه های اردستان وجود داشت، 
شورای شهر به مجموعه شهرداری تاکید کرده 
است امسال کمبودهای این گونه مکان ها به طور 
کامل برطرف و مسائل و موضوعات بهداشتی 
در پارک ها با حساسیت بیشتری نظارت شود.

وی گفت: با توجه به طبیعت بکر، مناطق دیدنی 
و تاریخی شهر اردســتان پیش بینی می شود 
امســال شــاهد افزایش چهار برابری مسافر 
و گردشــگر به اردستان باشــیم. بنابراین الزم 
است همه واحدهای شــهرداری با هماهنگی 
هم با ایجاد فضای مناســب به استقبال عید 
نوروز بروند تا مسافران و گردشــگران که وارد 
 شــهر می شــوند با خاطره خوبی اردســتان را

 ترک کنند.

با مسئولان

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

بدينوسيله از کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص( دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت 
در ساعت ۸  صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ که در محل دفتر شركت واقع در فاورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا قاسمی پاک ۳۰ تشکیل 

می گردد ، حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

- تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شركت 
- تصمیم گیری در خصوص تاسيس شعبه 

- سایر مواردیکه در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

استان

تکمیل تقاطع سفید شهر و 
نوش آباد، یک سال دیگر

رییس اداره نظارت بر ســاخت راه های اداره کل راه و 
شهرسازی اصفهان گفت: پیش بینی می شود تقاطع 
سفیدشــهر و نوش آباد در کنارگذر کاشــان و آران و 

بیدگل سال آینده تکمیل شود.
محســن قدیری در خصوص روند اجــرای کنارگذر 
کاشــان و آران و بیــدگل اظهــار کرد: طــول کل این 
مسیر ۴۶ کیلومتر اســت که ۲۰ کیلومتر آن تاکنون به 

بهره برداری رسیده است.
 وی با اشــاره بــه اینکــه در ایــن کمربنــدی طرح
  تقاطــع سفیدشــهر و نوش آبــاد بــا اعتبــار اولیه
  بیــش از ۱۲۹ میلیارد ریال شــامل ســه دســتگاه
  پــل زیرگــذر و روگذر در دســت اجراســت، افزود:
  ساخت یک دســتگاه پل به اتمام رسیده و ساخت

 پل شــماره دو نیز با توجه به تغییر ترافیک مســیر، 
شــروع شــده که مطابق برنامه زمان بندی چهار ماه 

دیگر تکمیل می شود.
رییس اداره نظارت بر ســاخت راه های اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان ادامه داد: شاه تیر های 
پل شماره سه در حال ساخت اســت که بعد از اتمام 
عملیات اجرایی پل شماره دو و تغییر ترافیک زیرگذر، 

این پل ساخته می شود.
قدیری بیان کرد: مســیر مورد نظر شــامل دو هزار و 
۷۰۰ متر عملیات راهســازی ازجمله روگذر، زیرگذر و 
رمپ هاست که همزمان با سازه پل ها اجرا می شود و 
با توجه به شــرایط خاص ترافیکی، معارضان موجود 
و برنامه زمان بندی پیش بینی می شود در آبان سال 

آینده طرح به بهره برداری برسد.

 » هیئت مدیره شرکت «
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2 پایگاه امداد واکنش سریع هالل احمر در استان اصفهان 

راه اندازی می شود
 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان از اضافه شدن ۲ پایگاه امدادی واکنش سریع، به 
مجموع پایگاه های امداد و نجات این نهاد در نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.داریوش کریمی روز چهارشــنبه در 

گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با اقدام 
مورد اشــاره جمع پایگاه های اصفهان به 
عدد ۴۵ خواهد رســید که یکــی از آنها را 
پایگاه امداد هوایی است.وی اضافه کرد: 
جانمایی ۲ پایگاه واکنش ســریع هنوز 
انجام نشده؛ اما شمال شرقی کالن شهر 
اصفهان در محدوده سه راهی فرودگاه و در 
محدوده باغ فدک در شمال این شهر برای 
اســتقرار آنها مطلوب خواهد بود.معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان 

تصریح کرد: با توجه به همزمانی روزهای ســال نو و ماه مبارک رمضان و احتمال سفرها پیش از آغاز 
سال نو، طرح نوروزی امسال از ۲۵ اسفند امسال آغاز خواهد شد و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد یافت.

کریمی اضافه کرد: از ۴۴ دستگاه آمبوالنس، ۲۲ دستگاه خودروی امداد و نجات و یک فروند بالگرد 
در طرح نوروزی امسال بهره خواهیم برد که البته شمار دیگری از آمبوالنس یدکی و وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز نیز پیش بینی شده است.وی با بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ نفر در قالب نیروهای امداد و نجات 
و دیگر بخش های این نهاد در طرح مورد اشاره مشارکت دارند، گفت: دوره های بازآموزی این افراد و 
توانندسازی نیروهای عملیاتی در حال انجام است.به گزارش ایرنا، استان اصفهان اکنون سه هزار و 

۸۷۵ نجاتگر و امدادگر، ۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان:
1۵0 ایده مددجویان کمیته امداد اصفهان در رویداد نوآوری 

پذیرفته شد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان از پذیرفته شدن ۱۵۰ ایده نو 
مددجویان کمیته امداد استان اصفهان در رویداد نوآوری و کارآفرینی خبر داد.احمد رضایی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری رویداد نوآوری و کارآفرینی با توجه به شعار امسال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، اظهار داشت: ۳۱ دوره رویداد نوآوری و کارآفرینی با محوریت 
ایده های دانش بنیان، خدمات، کشــاورزی و مشــاغل خرد خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی، 
دانشگاه های آزاد، علمی و کاربردی، پیام نور، سازمان فنی و حرفه ای و پارک علم و فناوری در سطح 
استان برگزار شد.وی با اشاره به برگزاری رویداد نوآوری و کارآفرینی با هدف حمایت از مشاغل نوآورانه 
و توانمندسازی مددجویان، ادامه داد: این دوره ها با تنوع موضوعی و محوریت ایده های دانش بنیان، 
براساس پتانسیل های مناطق و میزان متقاضیان اشــتغال در حوزه های مختلف مشاغل خانگی، 
هنرهای سنتی، گردشگری و بوم گردی، صنعت، خدمات و کشــاورزی، با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از 
مددجویان و افراد دارای ایده انجام شد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان افزود: شرکت کنندگان در این رویداد با ارائه ایده های خود و آموزش اصول و مفاهیم 
کارآفرینی، در حضور مدرسان با تجربه، روش های خلق، ارائه و ثبت ایده و همچنین بخش بندی بازار 
و روابط مشتریان، کانال های توزیع و جریان های درآمدی مدل کسب وکار را به صورت عملی تمرین 
کردند.وی با اعالم اینکه در این دوره ها از بین آثار ارائه شده، ۱۵۰ ایده برتر برگزیده شدند، گفت: طبق 
توافق صورت پذیرفته، برگزیدگان می توانند در مراکز رشد و فضاهای آموزشی دانشگاه ها، ایده های 
خود را تکمیل و بارور کرده و همچنین از حمایت این نهاد با دریافت تسهیالت اشتغال بهره مند شوند.

مهم ترین دغدغه  زوج ها برای دریافت تسهیالت چیست؟

مصائب جوانان برای دریافت وام ازدواج

افزایش مبلغ وام ازدواج از اخباری اســت که در نگاه اول خوشــایند، اما 
جدای از آنچــه دریافت آن با موانع بی شــماری همراه اســت با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، به نظر می رسد گره چندانی از مشکالت 
نمی گشاید.به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ در 
کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفته شد که وام ازدواج برای زوج ها ۱۸۰ میلیون 
تومان باشــد، همچنین مبلغ ایــن وام برای زوج های زیر ۲۵ ســال ۲۲۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شد.اما پرسش آن است که آیا این تصمیم با 
توجه به تورم شدید در قیمت برخی اقالم و مایحتاج ضروری زندگی مردم 
و قیمت مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ، می تواند اقدامی موثر برای 
ازدواج جوانان باشد؟ عده ای افزایش مبلغ وام ازدواج را به معنای افزایش 
سنگ اندازی ها و سخت گیری بانک ها و طوالنی شدن صف دریافت قلمداد 
می کنند و نسبت به پرداخت اقساط آن، با توجه به حداقل دستمزدها نگرانی 
دارند، به طوری که هنوز هم بسیاری از متقاضیان، به دلیل مشکالتی چون 
نبود اعتبار، نداشتن ضامن و شرایط دشواری که بانک ها برای آن ها مقرر 

می کنند، موفق به دریافت وام نشده اند.

یک وام و چند ضامن
اما اینکه چــه دالیلی وجود دارد کــه بانک ها درباره ضامــن با متقاضیان 
همکاری الزم را ندارند، موضوعی است که به تصمیم مجلس بازمی گردد. 
با وجود آنکه از دارا بودن یک ضامن ســخن گفته می شود؛ اما شرایط آن 

ضامن هم اهمیت زیادی دارد. البته در الیحه ابالغی به بانک ها و در بخش 
مربوط به ضامن، نقطه فراری برای بانک ها وجود دارد که منجر می شــود 
بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا هر ضامنی را نپذیرد.در این بند 
آمده است که بانک با »اعتبارسنجی« اقدام به پرداخت وام را انجام دهد. 
به همین دلیل بانک ها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضمین متقاضیان 
اقدام به پرداخت وام می کنند و با توجیه اعتبارســنجی و اطمینان یابی از 
تضمین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست می کنند.

مورد دیگری که در سال جاری باعث نارضایتی متقاضیان این وام شد، آن بود 
که زمان پرداخت وام ازدواج، نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود و افراد 
پس از ثبت نام، مدت زمان طوالنــی را در صف دریافت وام قرار می گرفتند 
که معموال بانک ها دلیل تاخیر در پرداخت وام ازدواج را کاهش نقدینگی و 

ذخایر بانکی مطرح می کنند.

اعتبارات وام ازدواج در اختیار بانک ها قرار می گیرد
در این خصوص حمید بهارلو، کارشــناس بانکی در گفت وگو با ایمنا اظهار 
می کند: وامی که توســط مجلس برای زوج ها در نظر گرفته می شــود از 
تسهیالت تکلیفی اســت که منابع آن در اختیار بانک ها قرار داده می شود.

وی تصریح می کنــد: زمان هایی هم که یک بانک در پرداخت تســهیالت 
ازدواج اعالم ناتوانایی می کند، مقطعی است، به دلیل آنکه اعتبار آن بانک 
به اتمام رسیده و به محض دریافت اعتبار الزم، وام دهی را آغاز می کند.این 

کارشناس می افزاید: در ارتباط با سخت گیری های بانکی برای پرداخت وام 
راهکاری وجود ندارد، بانک ناچار به دریافت تضامین الزم و اعتبارســنجی 
است.بهارلو می گوید: معموال شروط بانک ها برای معرفی ضامن با یکدیگر 
تفاوت دارد ولی به طورکلی هرچه اعتبار ضامن بیشتر باشد، تعداد کمتری 
هم نیاز است و اگر بانکی تقاضای دو یا سه ضامن را دارد به دلیل آن است که 
آن ها از شروط الزم برخوردار نبوده اند.وی یادآور می شود: براساس تصمیم 
مجلس قرار است از ســال آینده مبلغ وام افزایش یابد.این کارشناس در 
پاسخ به این پرسش که آیا مبلغ تصویب شــده برای وام ازدواج می تواند 
پاسخ گوی زندگی در شهرهای بزرگ باشد، می گوید: چنین مبالغی حتی 
برای سال آینده که افزایش هم داشته است با وجود تورم و شرایط اقتصادی 
فعلی چندان کارآمد نیست و زمانی هم که افراد نمی توانند با این وام، اقدام 
اساسی انجام دهند ممکن است خرج امور غیرضروری شود و سپس از 

پس پرداخت اقساط آن هم برنیایند.
بهارلو خاطرنشان می کند: اگر با روش دیگری این تسهیالت ارائه می شد 
شاید مفیدتر بود، به عنوان مثال به جای پول نقدی که خود تورم زاست زمین 
یا اقالم جهیزیه در نظر گرفته می شد، اما اگر قرار بر ادامه وام دهی با همین 
شرایط هم باشد، بهتر است با توجه به منطقه زندگی میزان وام تعیین شود؛ 
قطعا مخارج سکونت در شهرهای بزرگ با یک روستا بسیار متفاوت است.

پرداخت وام ازدواج، کارشناسانه تر باشد
جدای از موانع و چالش های دریافت وام، یکی از مسائلی که مطرح می شود 
آن است که با وجود افزایش تدریجی نرخ همه کاالها و خدمات مرتبط با 
ازدواج در کالن شهرها، تا چه میزان چنین مبلغی برای متقاضیان این وام 
مفید اســت؟ مهم تر آنکه این تســهیالت، چه مقدار از هزینه مسکن این 
زوج ها را پوشــش می دهد؟ در بهترین حالتی که زوج دریافت کننده وام 
۲۲۰ میلیونی باشد با این مبلغ چه می توان کرد؟شاید این مقدار پول، برای 
رهن یک خانه در آغاز زندگی مشــترک در شهرهای کوچک مناسب باشد 
اما با توجه به وضع موجود در کالن شــهرها این مقدار قابل توجه نیســت. 
به این ترتیب هرچند این وام تا میزانی گره ای از مشکالت زوج ها می گشاید 
اما به معنای آن نیست که با چنین مبالغی از تسهیالت، بتوان جوانان را به 
ســمت ازدواج تشــویق کرد.در این حال، گرچه ضرورت دارد برای تشویق 
جوانان به ازدواج تسهیالتی در نظر گرفته شود اما میزان وام، شرایط دریافت 
و بازپرداخت نسبتا ســنگین آن هم باید در نظر گرفته شود و مبحث قابل 
تامل تر، آن است که تفاوت های شرایط ازدواج و زندگی در یک شهر بزرگ 
با شهرستان ها و در کل مناطق کوچک تر، هم مورد توجه قانون گذاران باشد.

ایــن نکته هم بایــد مدنظر قانون گذار باشــد کــه عده ای از ایــن زوج ها 
باوجود بازپرداخت های طوالنی مدت و تقریبا ســنگین ایــن وام نه تنها 
از مشکالت شان کاسته نمی شــود بلکه برای ســال های زیادی، همواره 
دل نگران اقساط این وام هستند.از سویی در آغاز ازدواج برای حل بخشی 
از چالش های زندگــی متمایل به دریافــت آن هســتند و باوجود موانع 
 بسیار، اگر وام را دریافت کنند با اقساط آن روبه رو می شوند که بازپرداخت

 سنگینی دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرســتان اصفهان گفت: 
نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت و سفیدامضا 
و درمان کارگران از مهم ترین مشکالت و معضالت 
جامعه کارگران است.حمیدرضا امینی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، درباره مشــکالت جامعه کارگران، 
اظهار کرد: معضل اساســی کارگران امنیت شغلی 
است، از این رو سازمان هایی مانند صنعت ، معدن 
و تجــارت، برنامه و بودجه و دســتگاه های متولی 
باید در راســتای ایجاد اشــتغال کارگران اقدامات 
الزم را انجام دهند.وی افــزود: قراردادهای موقت 

و ســفیدامضا، نیز رعایــت نکردن اصــول ایمنی 
و بهداشــتی در محیط های کار و درمــان از جمله 
مشکالت کارگران اســت.دبیر اجرایی خانه کارگر 
اصفهان تصریح کرد: اگر مشکالت درمانی که جامعه 
کارگری با آن دست و پنجه نرم می کنند را نتوانیم 
برطرف کنیم و به مسائل و مشکالت آن ها رسیدگی 
نکنیم، مشــکالت دیگری برای قشــر کارگری به 
وجود خواهــد آمد.امینی اضافه کرد: درخواســت 
می کنیم متولیان امر درمان کارگران و بازنشستگان 
که معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی است، 
نســبت به وظایفی که برعهده دارند به خوبی عمل 
کنند.وی گفت: درحال حاضر بــا توجه به جمعیت 
زیادی که در اصفهــان وجود دارد، کمبــود مراکز و 
فضای درمانی برای کارگران احســاس می شود به 

گونه ای که تعداد افراد تحت پوشش درمان تامین 
اجتماعی بــا مراکز درمانــی در اصفهان هم خوانی 
ندارند.دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اضافه کرد: 
کمبود کادر درمانــی از دیگر مشــکالت این حوزه 
بوده و دارو و تجهیزات نیز از مواردی است که برای 
قشر کارگر و بازنشسته مورد توجه قرار گیرد.امینی 
افزود: از شورای اسالمی شهر و شــهردار اصفهان 
درخواســت می کنیم که در راســتای بیمارســتان 
جایگزین شــریعتی که به نام بیمارســتان میالد 
بوده و کلنگ احداث آن به زمین زده شــده اســت 
مساعدت و همراهی کنند تا در مدت زمان کوتاهی 
برای جامعه تامین اجتماعی به بهره برداری برسد 
و بخشی از معضالت بهداشتی این قشر از جامعه 

برطرف شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان اصفهان:

نبود امنیت شغلی مهم ترین مشکل کارگران است

خبر روز

گشایش پاویون دستاوردهای شناختی در اصفهان
پاویون محصوالت و دستاوردهای شناختی ستاد توســعه علوم و فناوری های شناختی در بیست 
و یکمین نمایشگاه بین المللی »مادر، کودک و نوجوان« اصفهان گشایش یافت.به گزارش ایسنا، 
همزمان با آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی »مادر، کودک و نوجوان« اصفهان، پاویون 
محصوالت و دستاوردهای شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی آغاز به کار کرد و در 
آن ۷ شرکت استارت آپی و دانش بنیان فعال در این حوزه تولیدات و فناوری های خود را در معرض 
نمایش و عرضه عمومی قرار دادند.پاویون محصوالت و دستاوردهای شناختی در راستای اهداف 
و سیاست های حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری های شــناختی از شرکت های استارت آپی و 
دانش بنیان فعال در این حوزه و با هدف تجاری سازی و توسعه بازار کسب و کار در بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی اصفهان برپا شده است.به نقل از روابط عمومی ستاد علوم شناختی معاونت 
علمی، پاویون محصوالت و دستاوردهای شــناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در 
حوزه های روانشناسی شناختی، مدلسازی، هوش مصنوعی، داده کاوی، زبان شناسی شناختی، 
بازی های شناختی، آموزش و پرورش شــناختی با موضوع مادر، کودک و یا نوجوان در نمایشگاه 

بین المللی اصفهان گشایش یافته است.

افزایش 1۸4 درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان
درآمد گمرکات استان اصفهان در ۱۱ ماه امســال ۲۲ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۱۸۴ درصد افزایش داشته اســت.مدیرکل گمرک اصفهان گفت: امسال ۱۳۹ هزار و 
۶۰۹ تن کاال به ارزش ۶۶۷ میلیون و ۶۲۲ هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شده که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۱۶ درصد افزایش داشته است.

رسول کوهستانی پزوه افزود: همچنین امسال تشریفات واردات از طریق گمرک اختصاصی مجتمع 
فوالد مبارکه ۵۱ هزار تن و به ارزش ۲۰۷ میلیون دالر بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از 
نظر وزنی ۳۴ و از لحاظ ارزش ۹ درصد رشد داشته است.وی اضافه کرد: در این مدت صادرات گمرک 
اختصاصی ذوب آهن هم ۱۶ هزار تن و به ارزش ۲۵ میلیون دالر بوده که در مقایســه با مدت مشابه 
پارسال از نظر وزنی ۱۹۲ و از لحاظ ارزش ۷۸ درصد افزایش داشته است.مدیرکل گمرک اصفهان عمده 
کاال های وارداتی گمرکات استان اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد 
نیاز واحد های تولیدی برشمرد و افزود: ۱۷۸ میلیون دالر ماشین آالت و دستگاه های مکانیکی باسهم 
۲۷ درصد، ۱۰۵ میلیون دالر ماشین آالت برقی با سهم ۱۶ درصد، ۱۰۴ میلیون دالر چدن، آهن و فوالد 
با سهم ۱۶ درصد، ۱۸ میلیون دالر الیاف سنتینک با سهم ۳ درصد و ۱۶ میلیون دالر مواد پالستیکی با 

سهم ۲ درصد از طریق گمرکات استان اصفهان در سال جاری ترخیص شده است.

تفاهم نامه ای برای توانمندسازی دانشگاهیان اصفهان
به منظور توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه 
آزاد اســالمی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان امضا شــد.تفاهم نامه همکاری سه ساله 
دانشگاه آزاد اسالمی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به امضای پیام نجفی، رییس 
دانشــگاه و آرش اخوان مدیرکل فنی وحرفه ای رسید.پیام رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان 
در این جلســه اظهار کرد: این تفاهم نامه در اجرای طرح ملی توانمندســازی مهارتی دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشــگاهی با رویکرد اشــتغال به امضا رســید.وی افزود: این تفاهم نامه در 
اجرای برنامه های ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمینه »برنامه اشــتغال فراگیر« تنظیم 
شده و اهدافی از جمله فراهم سازی بستر های اشتغال مولد دانش آموختگان رشته های مختلف 
دانشگاهی، توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور برآوردن نیاز کشور 
به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای و استفاده از ظرفیت های آموزشی و 

پژوهشی دو طرف در ایفای ماموریت ها را در بردارد.

اخبار

کافه اقتصاد

فرماندار اصفهان گفت: تثبیت قیمت ها و هدفمند و بهینه شدن یارانه ها از مزایای کاالبرگ الکترونیکی است.محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان در جلسه طرح 
کاالبرگ الکترونیکی با بیان اینکه دولت تالش می کند که سفره مردم کوچک نشود، اظهار کرد: دولت تالش می کند توزیع یارانه عادالنه و تهدیدات دشمنان به 
فرصت تبدیل شود و کمترین فشاری به مردم وارد نشود.وی با اشاره به مزایای متعدد کاالبرگ الکترونیکی، افزود: تثبیت قیمت ها و هدفمند و بهینه شدن مصرف 
یارانه، از مزایای کاالبرگ الکترونیکی است که بایستی تالش کنیم این اقدام توأم با موفقیت باشد.فرماندار اصفهان تاکید کرد: اصناف باید به درستی در خصوص 
طرح کاالبرگ الکترونیکی توجیه شوند و آگاهی کامل و گفتمان درستی در این خصوص شکل بگیرد.احمدی ادامه داد: الزم است به صورت شهرستانی نشستی 

مشترک با دهیاران و فروشگاه های تعاون روستایی برگزار و طرح کاالبرگ الکترونیکی و دیگر موضوعات برای آن ها تشریح و تبیین شود.

فرماندار اصفهان:
تثبیت قیمت ها از مزایای کاال برگ الکترونیکی است

تولید ساالنه بیش 
ازشش هزار متر 

مربع فرش نفیس 
در کاشان

شهرســتان کاشــان یکــی 
از قطب هــای تولیــد فرش 
دستباف به شــمار می رود و 
ساالنه بیش ازشش هزار متر 
مربع فــرش نفیــس در این 

شهرستان تولید می شود.

وز عکس ر

امام جمعه اصفهان:
تورم ،کمیته امداد را از مسیر 

خدمت خارج نکرده است
  امام جمعه اصفهان تاکید کــرد: کمیته امداد
  امام خمینــی )ره( با وجود رشــد تــورم، در 
 مســیر خدمــت بــه نیازمنــدان و محرومان

 توقف نداشته است.
 آیــت ا... ســید یوســف طباطبایــی نــژاد، 
 نماینده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه
  اصفهــان در دیــدار مدیــر کل کمیتــه امداد
  امام خمینی )ره( استان اصفهان با بیان اینکه
  در بیــش از چهــار دهــه فعالیت ایــن نهاد

 هیچ نقطه تار و سیاهی در زمینه های اقتصادی 
 در آن مشــاهده نشــده، اظهار کرد: مجموعه
 کمیته امداد هیچ گاه از مســیر خدمت رسانی 
 صادقانه و خالصانــه به مســتضعفان خارج
 نشــده و این جای تبریک به مجموعه کارکنان 

این نهاد انقالبی را دارد.
وی با اشــاره به تاســیس کمیته امداد، بنیاد 
مستغضعفین، حساب ۱۰۰، بنیاد شهید و ... به 
دستور امام راحل )ره( تصریح کرد: توزیع عدالت 
اجتماعی از اهداف و چشم انداز های مهم انقالب 
اسالمی بوده و هســت و ارائه امکانات متعدد 
همچون گاز، آب آشــامیدنی و برق دردورترین 
مناطق روستایی از مصادیق این رویکرد عدالت 

خواهانه است.
امام جمعه اصفهان گفــت: یکی از ویژگی های 
 بــارز مــردم اصفهان این اســت که بــا وجود 
در مســیر  اقتصــادی   همــه مشــکالت 
خدمــت رســانی بــه همنوعــان و نیازمندان 
 گام های بلند، موثر و بیشــتری نسبت به دیگر 

شهر ها برمی دارند.
درابتدای این دیدار، کریم زارع مدیر کل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره 
به ۱۴ اسفند سالگرد تاسیس این نهاد انقالبی 
گفت: اکنون بیش از ۱۳۰ هزار خانوار با ۳۰۰ هزار 
نفر جمعیت در اســتان اصفهان زیر پوشــش 

کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند.
مدیــر کل کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( 
استان ادامه داد: امســال بیش از ۹۰۰ میلیارد 
 تومان مســتمری پرداخت و در زمینه بیماران 

صعب العالج نیز تسهیالتی را اعطا کرده ایم.
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با مکان های دیدنی نجف آباد بیشتر آشنا شویم؛

ُشهره به شکوفه های بادام!

نجف آباد، چهارمین شهر پرجمعیت اســتان اصفهان است. این شهر برای 
شکوفه های بادام، قالی دستباف و عسل و انار شهره بوده و شیرینی محلی 
معروف آن »اگردک« اســت و به نام شــهر علم و ایثار شناخته شده است. 
نجف آباد دو بخش مرکزی و مهردشت و ۶ شهر نجف آباد، گلدشت، جوزدان، 

علویجه، دهق و کهریزسنگ دارد .
در ادامه با مکان های دیدنی این شهر بیشتر آشنا می شویم:

خانه تاریخی مهرپرور)موزه مردم شناسی(
دارای عرصه ای به مساحت حدود ۳۶۰ مســتطیل شکل در دو طرف حیاط 
وسیعی جای گرفته که دارای دو جبهه اصلی شمالی و جنوبی است، بر اساس 
سبک معماری) دو جبهه ای شمالی-جنوبی(، شــیوه انواع طاق بندی ها، 
شــکل و نحوه گســترش پالن مرکزی، نوع تزیینات پیش ساخته آجری و 
کاربری  های فضاهای جبهه شمالی و زیرزمین خانه،سقف تیرپوش تاریخ 
ساخت بنا را می  توان متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی اول دانست. 
شهرداری نجف آباد در سال ۱۳۹۳ نســبت به بازسازی و بهسازی این خانه 
تاریخی اقدام کرد و پس ازآن این مجموعه را به موزه مردم شناســی شــهر 
نجف آباد تبدیل کرده است، این مجموعه شامل موزه مردم شناسی اسناد و 

موزه آثار باستانی است.

خانه تاریخی نوریان)مکتب  خانه علوم خواجه نصیرالدین طوسی(
اولین مکتب خانه علــوم نجف آباد در فضایی به مســاحت ۱۱۶۳ مترمربع 
گسترش یافته که شامل بخش اصلی دارای شاه نشین و بخش خلوت کناری 
در شرق آن است، ورودی اصلی خانه از طریق هشتی بزرگی مفروش شده با 
سنگ های قلوه ای به مساحت ۱۶ مترمربع در ضلع جنوبی خانه قرار دارد که با 
پیچشی شرقی و متناسب با معماری بومی ایران، دسترسی به حیاط اصلی 
بخش مرکزی خانه را ممکن می سازد، خانه نوریان از خانه های تاریخی متعلق 
به اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول که در بافت تاریخی نصیر)خیابان خواجه 

نصیرالدین طوسی( واقع شده است. 

ارگ شیخ بهایی 
برج های جوی خارون یا ارگ شــیخ بهایی در جنوب شهر واقع شده است 
که هفت برج کبوتر منفرد دارد. این برج ها به ارتفــاع تقریبا ۱۴ متر با دیوار 
کاه گلی بلندی به هم متصل شده اند. تقســیم بندی برج ها در زوایا و اضالع 
دیوارها به عالوه سردر ورودی بنا که به وسیله هشتی و اتاق هایی در باال، پایین 
و زیرزمین، ورودی به ارگ را ممکن می سازد، از ویژگی های منحصر به فرد 
معماری آن محسوب می شود. این کبوترخانه ها بخشی از هویت تاریخی شهر 
نجف آباد به شمار می روند. این ارگ بزرگ ترین مجموعه تفریحی در غرب 
استان اصفهان اســت که در حصار باغی به مساحت سه هزار متر مربع واقع 
شده است. هم اکنون از این ارگ با عنوان مجموعه تاریخی و فرهنگی شیخ 

بهایی در گردشگری استفاده می شود.

کارونسراهای جلوگیر و هسنیجه
کارونسراهای جلوگیر و هسنیجه دو کاروانسرای برجای مانده از عصر صفوی 

اســت که نقش مهمی به عنوان استراحتگاه داشــته اند، این دو کاروانسرا 
همچنین از لحاظ معماری جالب هستند دیدن آنها آنقدر پیشنهاد نمی شود 

چرا که این روزها شبه مخروبه هستند.

قلعه سنگی علویجه
شــهر تاریخی علویجه از آبادی های قدیم نجف آباد است. دقیقا مشخص 
نیست که ساخت این شهر مربوط به کدام دوره تاریخی است؛ اما وجود قلعه 
سنگی علویجه، که بنایی قدیمی با نشانه هایی از معماری کهن است، نشانی از 
قدیمی بودن نجف آباد و پشت سر گذاشتن دوره های مختلف تاریخی است. 
این قلعه سنگی طاق ها و ایوان های زیبا و منحصربه فردی دارد که زیبایی اش 
را چند برابر کرده است. گردشگران زیادی برای بازدید از تمدن کهن ایران به 

این قلعه سر می زنند.

عصارخانه 
در مرکز نجف آباد با عصارخانه آقا رو به رو می شــوید، یکی از فضاهایی که 
خود را در لیست جاهای دیدنی نجف آباد جا داده است. این عصار خانه، دو 
پاچال و دو تیر بزرگ دارد و یک سنگ آسیاب بزرگ در آن دیده می شود، اگر 
تا به حال عصارخانه ندیده اید، عصار خانه آقا مکان مناسبی برای دیدن یک 

عصارخانه حرفه ای است.

برج های دوقلوی صفا
برج های دوقلوی صفا، کبوترخانه ای دوقلو با پالنی مستطیل شکل است که 

از برج های نادر و منحصر به فرد به شمار می رود. هر گردشگری که در گذشته 
قصد سفر به این شهر را داشت، از پرواز کبوترهای بی شمار در باالی این منطقه، 
متوجه می شد که به نجف آباد نزدیک شده  است. متاسفانه در حال حاضر 
این کبوترخانه ها دیگر استفاده نمی شود و بسیاری از آن ها تخریب شده اند.

باغ گل های نجف آباد
باغ گل ها با وسعت ۴۰۰۰ متریکی از جاذبه های گردشگری نجف آباد است، 
این باغ در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده  و شهرداری نجف آباد این باغ را با کاربرد 
پژوهشی، آموزشی و نمایشگاهی ساخته است؛ گل های فصلی و دائمی و 
درختچه های زینتی ازجمله گیاهان پرورش یافته در این باغ هستند و کودکان 
نیز می توانند در این باغ تمام مراحل کاشتن گیاهان را آموزش ببینند و سپس 
گیاه بانام خود کودک در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت. این مجموعه 

در بلوار طالقانی این شهر واقع شده است.

پارک ملی قمیشلو 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو از مناطق حفاظت شده جهان 
محسوب می شود که ۱۵۰ سال پیش ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه 
و حاکم اصفهان قمیشلو را به عنوان قرق و شگارگاه اختصاصی اعالم و حتی از 
چرای دام در این منطقه جلوگیری کرد. اقلیم این منطقه نیمه خشک بیابانی 
است و از ارتفاعات و دشت تشکیل شده است. باغ قمیشلو در مجاورت قلعه 
تاریخی قمیشلو، تماشای آهوی ایرانی و قوچ و میش از جاذبه های دیدنی و 

گردشگری این پارک ملی به شمار می روند. 

کشف یک مجسمه عظیم الجثه دیگر
یک مجســمه دیگر از مجموعه مجسمه های »موآی« در جزیره »ایســتر«   کشف شد.»جزیره 
ایستر« که بیشتر ســه هزار کیلومتر با ساحل شــیلی فاصله دارد، خانه بیش از یک هزار تندیس 
سنگی با سرهای عظیم است که قرن ها پیش توســط بومیان این جزیره ساخته شده اند و این 
مکان را به یکی از مقاصد مشهور جهان و یکی از مکان های فهرست میراث جهانی یونسکو تبدیل 
کرده اند و هفته جاری یک مورد دیگر از این مجســمه ها کشــف شد.مجسمه ای که اخیرا کشف 
شده، در بســتر یک دریاچه خشک پیدا شده است.بلندترین این مجســمه ها ۱۰ متر طول دارد. 
وزن این مجسمه ها به طور میانگین بین ۳ تا ۵ تن اســت، اما وزن سنگین ترین آن ها به ۸۰ تن 
می رسد.با این که مجســمه ای که اخیرا کشف شده در مقایسه با ســایر مجسمه های »موآی«   
کوچک تر است،   اما این نخســتین مجسمه »موآی« محسوب می شــود که در بستر خشکیده 

دریاچه کشف شده است.
این اکتشــاف در نتیجه تغییرات در اقلیم این منطقه حاصل شده اســت؛ چراکه دریاچه اطراف 
این مجسمه خشکیده است. اگر خشک شدن دریاچه ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که 
تعداد بیشتری از این مجسمه ها کشف شود.باستان شناســان همچنین تالش می کنند بقایای 
ابزاری که برای تراشیدن این مجسمه ها مورد استفاده قرار گرفتند را نیز کشف کنند.سال گذشته، 
آتش سوزی ناشــی از فوران آتشفشان در »جزیره ایستر« به شــماری از مجسمه های مشهور و 

عظیم الجثه »موآی« آسیب  رساند.
 

مدیرکل موزه ها:

دوره های آموزشی برای موزه داران برگزار شد
مدیرکل موزه ها از برگــزاری دوره های آموزشــی در موزه ها با هدف انتقال دانــش و فناوری به 
کارکنان موزه ها در ســطح کشــور خبر داد.مرتضی ادیب زاده با بیان این مطلــب افزود: اداره کل 
موزه ها  دو دوره آموزشی با عناوین »آشنایی با اصول برنامه ریزی در موزه ها« و »آشنایی با اصول 
نورپردازی در موزه ها و بنا های تاریخی« را دوم و هشتم اسفندماه سال جاری در سالن اجتماعات 
مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با حضور جمعی از مدیران و موزه داران شاغل در موزه های سایر 
دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی و دولتی، برگزار کرد.وی با اشاره به محوریت سرفصل های 
تدریس شده در این دو دوره، افزود: دوره آموزشی »آشــنایی با اصول برنامه ریزی در موزه ها« 
با محوریت مراحل تدوین برنامه اســتراتژیک در موزه ها و بررسی ویژگی های آن، شاخص های 
برنامه ریزی و دوره آموزشی »آشنایی با اصول نورپردازی در موزه ها و بنا های تاریخی« با محوریت 
آشنایی با معماری نور در بنا های تاریخی و موزه ها، ابزار های مورد نیاز در طراحی نور، استاندارد های 
نورپردازی اجرا شد.ادیب زاده تصریح کرد: این اداره کل در نظر دارد طی برنامه ای منسجم و مدون 
نسبت به اجرای دوره های آموزشی تخصصی به منظور ارتقای کیفی دانش بدنه کارشناسی موزه ها 

در فواصل زمانی مشخص برنامه ریزی و اقدام کند.

کمپ گردشگری سد ستارخان اهر  را دریابید
منطقه نمونه گردشگری سد ستارخان اهر از مناطق مصوب سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از جمله مناطقی است که زیرساخت های الزم در قالب طرح خدمات گردشگری 
مشرف به چشم انداز زیبای ساحل سد ستارخان ساخته شده، اما به جهت عدم رسیدگی و نظارت 
الزم از ســوی مســئوالن ذی ربط، اکثر امکانات و تجهیزات موجود در آن از بین رفته و هم اکنون 
در حال تخریب کامل بوده و حال و هوای خوشــی ندارد.ســواالت متعدد مردم منطقه ارسباران 
خصوصا مردم اهر از مسئوالن ذی ربط این است که چرا هیچ فرد و مسئولی جوابگوی این تخریب 
گسترده کمپ گردشگری نیست؟ و چرا این مکان گردشگری برای فعالیت فرهنگی و گردشگری 

به سرمایه گذاران بخش خصوصی تحویل داده نمی شود.

اخبار

تحقیقات درباره محوطه های باستان شناســی و بناهای تاریخی ســوریه و ترکیه ابعــاد جدیدی درباره 
میزان خسارت های ناشــی از زمین لرزه های ویرانگر اخیر را مشــخص کرده است.دو مورد از بزرگ ترین 
زمین لرزه های تاریخ شرق مدیترانه، جنوب ترکیه و شمال غرب ســوریه را در ساعات اولیه روز دوشنبه 
۶ فوریه )۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱( لرزاند. شــدت این زمین لرزه ها ۷.۸ و ۷.۶ ریشتر بود. تعداد تلفات  بیش 
از ۴۶ هزار نفر اعالم شده اســت و چندین هزار نفری که ناپدیدشده اند اکنون جان باخته فرض می شوند. 
در ۲۰ فوریه، همان منطقه ترکیه توســط دو زمین لرزه دیگر به وســعت ۶.۴ و  ۵.۸ ریشتر دوباره لرزید. 
این رویدادهای فاجعه بار ساختارهای میراث های تاریخی بی شمار، مناطق باستان شناسی و مکان های 
مذهبی که بســیاری از آن ها همچنان برای فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند را در سراسر منطقه ای به 

وسعت ۱۰ استان ترکیه ویران کرده است.
از جمله بناهای تاریخی قابل توجهی که آســیب زیادی بر اثر زمین لرزه ها متحمل شــده اند می توان به 
اســتحکامات قلعه غازی عینتاب و یک دژ »امپراتوری هیتی« اشــاره کرد که در هزاره دوم قبل از میالد 

ساخته شده و در قرن دوم پس از میالد به بنای رومیـ  بیزانسی تبدیل شده است.
»لوکاس سوکولووسکی« )Łukas Sokołowski(، که یک باستان شناس لهستانی و کارشناس شرق 
روم است،   در توئیتر نوشت: »در حالی که برخی از عکس های قلعه فقط آسیب به بخش هایی از دیوارها 
و دو بخش از استحکامات آن را نشــان می دهند، در تصاویر دیگر، به نظر می رسد که زمین لرزه این بنای 

تاریخی ۱۸۰۰ ساله را کامال با خاک یکســان کرده اســت.«»تپه کاراکوش«، بنای یادبود ترحیمی که در 
سال های ۳۰ تا ۲۰ قبل از میالد در اســتان امروزی »آدیامان« ساخته شد نیز اکنون گزارش شده که فرو 
ریخته است.وضعیت فعلی »کوه نمرود« که در فهرست یونسکو قرار دارد و در آدیامان واقع شده،   همچنان 
نامشخص است؛ چراکه به دلیل شرایط آب و هوایی دسترسی به آن امکان پذیر نیست.برخی از سازه های 
باســتانی در امان مانده اند که از جمله  آن ها بــه   »گوبکلی تپه«   محوطه باستان شناســی معروف ترکیه 
می توان اشاره کرد که در استان »شانلی اورفه«، چند کیلومتر دورتر از مرکز زمین لرزه واقع شده و آسیبی 
به آن وارده نشده است.در جنوب »انطاکیه«، در ارتفاعات بین شهر و خط ساحلی، بسیاری از مکان های 
میراث مذهبی جوامع مسیحی نیز ویران شــده اند.برخی از مکان های تاریخی که در مناطق کوهستانی 
دورافتاده تر قرار دارند هنوز بررسی نشده اند،   برای مثال یک صومعه قرن ششم پس از میالد در ویرانه های 
باالی تپه »سمعان داغ« در فهرست چنین مکان های تاریخی قرار می گیرد.همچنین بر اساس گزارش های 
اولیه »تونل وسپاســیانوس تیتوس«   که یک تونل آبی متعلق به قرن دوم میالدی اســت و یک شــهر 
هلنیستی در »سمعان داغ« است، در گذشته نابود شده  بودند، اما خبرنگاران »آرت نیوزپیپر«   از هر دو این 
مکان ها در دوازدهم فوریه )شش روز پس از زلزله( بازدید کردند و در آن زمان این دو مکان چندان آسیب 
ندیده بودند.در حال حاضر تخمین دقیق میزان و مقیاس خســاراتی که زلزله به جوامع محلی و میراث 
آن ها وارد کرده، کار دشواری است، اما در حال حاضر می توان گفت که بخشی از ویرانی ها همیشگی است.

نگاهی به عمق فاجعه زلزله ترکیه و سوریه

مفاد آراء
12/78 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 13753 - 1401/11/13 هيات سوم خانم صديقه 
حلبيان به شناسنامه شماره 1206 کدملي 1286631351 صادره  اصفهان فرزند غفار  
در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 29/85  متر مربع پالک شماره 193  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به موجب سند 

13750 مورخ 91/12/28 دفترخانه 371 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455466  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-راي شماره 0568 - 1401/01/21 هيات سوم آقای علی بمان رجبی شهر 
بابکی  به شناسنامه شماره 2412 کدملي 4469369829 صادره  مهريز فرزند حسين  
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 178/67  متر مربع از پالک شماره 32   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 
رسمی ابراهيم جوادی طبق ســند انتقالی 49606 مورخ 1350/05/30 دفترخانه 

29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455386  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/80 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر آراء شــماره 4074 مــورخ 1401/11/17 و 4084 و 4085 و 4086 مورخ 
1401/11/19 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای عليرضا قميشه ء دستجردی به 
شناسنامه شماره 18 کدملی 1288567189 صادره اصفهان فرزند حسن  در 2/4 
دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشاورزی  به مساحت 
1019/53 متر مربع پالک شــماره 4350  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم شمسی قمشه دستجردی به شناسنامه 
شماره 16069 کدملی 1282629972 صادره اصفهان فرزند حسن در 1/2 دانگ 
مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی با کاربری کشاورزی به مساحت 

1019/53 متر مربع پالک شــماره 4350 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم اشــرف قميشه دستجردی به شناسنامه 
شماره 78 کدملی 1288512872 صادره اصفهان فرزند حسن در 1/2 دانگ مشاع 
از ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشاورزی به مساحت 1019/53 
متر مربع پالک شماره 4350 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و مالکيت خانم عفت قميشه دستجردی به شناسنامه شماره 15497 کدملی 
1282624245 صادره اصفهان فرزند حسن در 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ يک 
قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشاورزی به مساحت 1019/53 متر مربع پالک 
شــماره 4350 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 
 در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه )ســهم االرث نامبردگان از مرحومه ربابه 

يزدان پرست( مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455503  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/81 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  14016030207003794  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای محمد تقی هاديان 

قهدريجانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 36 صادره از قهدريجان در يک قطعه 
زمين کشاورزی با کاربری زارعی به مساحت 9490/80 متر مربع پالک 389   اصلی  
واقع در قلعه مير خريداری از مالک رسمی  آقای عباس حمزه زاده قهدريجانی فرزند 

رجبعلی محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11
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»گاوخونی« لب َتر کرد؛

حکایت خشکی تاالب همچنان باقیست ...
پس از بارش ها و سیالب های اخیری که کشور را فرا گرفت، قطره آبی هم به گاوخونی 
رسید و این تاالب لب تر کرد و اگرچه بســیار اندک بود، اما پساب ها و فاضالب ها و 
مانداب هایی که سال ها در رودخانه جمع شده بود در اثر این بارش ها شسته شد، ولی 
این حق تاالب گاوخونی نیست.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: رواناب ها و سیالب های اخیر حاصل بارندگی های روزهای گذشته بوده و 
سبب رسیدن آب به تاالب بین المللی گاوخونی شده است.محمود چیتیان، اظهار کرد: 
در پی افزایش خروجی سد زاینده رود برای تخصیص آب برای آبیاری کشت کشاورزان 
و پس از آن بارش های گسترده در منطقه، رواناب های متعددی در منطقه ایجاد شد 
که توانست بخشی از تاالب را َتر کند. میزان آب وارد شده به تاالب هنوز محاسبه نشده 
است، اما مقدار آن حدود چهار میلیون مترمکعب برآورد می شود.تاالب بین المللی 
گاوخونی واقع در شرق اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین تاالب های ایران 
شناخته می شود. این تاالب به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع، در ۱۶۷ کیلومتری جنوب 

شرق اصفهان و در کنار شهر ورزنه قرار دارد.

 حقابه ای نداده اند
اما فرماندار ورزنه با تکذیب سخنان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان به ایسنا گفت: این حجم آبی که اعالم شده به تاالب نرسیده است و تاالب یکی 
دو درصد همیشه زهاب رودخانه می رفته و این سیالب در حد یک روز و آن هم در حد 
چند متر جاری شد و هیچ حقابه ای ندادند.رضا رحیمی افزود: امسال بارندگی های 
بسیار خوبی در باالدست داشتیم، سیالبی از طرف رودخانه شور در زاینده رود حرکت کرد 
که مقدار کمی از آن به تاالب گاوخونی رسید. نمی دانم آماری که مهندس چیت چیان 
اعالم کرده از کجاست، اما واقعیت های میدانی نشان نمی دهد و همان طور که به صورت 
هوایی تصویربرداری کردید در حال حاضر ۲ تا ۳ درصد از تاالب فقط آب دارد آن هم 
زهابی است که در طول سال به مقدار بسیار کمی در رودخانه زاینده رود جاری است و 
به تاالب می رود.وی ادامه داد: سیالب به مدت یک روز و به مقدار خیلی کم در تاالب 
جاری شد، درحالی که به تاالب گاوخونی باید حقابه تخصیص دهند. با توجه به چند 
سال خشکســالی و عدم تخصیص حقابه تاالب، اگر ریزگردهایی که در تاالب در اثر 
فلزات سنگین مجتمع های صنعتی در تاالب رســوب کرده، به صورت ریزگرد منتشر 
شود زندگی در این منطقه و حتی شهرستان های هم جوار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت 
و سالمت مردم به خطر می افتد به همین دلیل باید هرچه زودتر تصمیم عاجل گرفته 

شود و حقابه تاالب تخصیص یابد.

برای فصل بهار ، حقابه گاوخونی لحاظ شود
فرماندار ورزنه تصریح کرد: با توجه به اینکه بارش ها به صورت برف بوده و هنوز پشت 
سد آورد این بارش ها خودش را نشــان نداده، فعال برای کشت پاییزه دوم استاندار 
اصفهان تصمیم به رهاســازی آب گرفت. انتظار داریم در فصــل بهار که هم برف آب 
می شود و هم بارندگی و آورد خوبی پشت ســد می آید حقابه تاالب گاوخونی دیده 

شود. در بهار طی یکی دو مرحله ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه تاالب رهاسازی شده 
و کام تاالب تر شود.رحیمی ادامه داد: با توجه به اینکه تاالب بین المللی گاوخونی در 
کنوانسیون رامسر و شهر ورزنه هم به صورت شــهر تاالبی قید شده، حتما باید از این 
زیست بوم محافظت کنیم. اگر حقابه به همین منوال داده نشود دچار مشکالت جدی 
خواهیم شد و باید به این نتیجه برسیم اگر می خواهیم کنار تاالب زندگی ادامه یابد 
حقابه تاالب در کنار آب شرب و کشاورزی دیده شود.وی افزود: از صبوری و همراهی 
کشاورزان با وجود مشکالت معیشتی که داشتند سپاسگزاریم. سرانجام در کشت 
پاییزه دوم در بهمن ماه حقابه ای برای کشاورزان رهاسازی شد که انتظار داریم وزارت 
نیرو و آب منطقه ای این آب را زمان خودش رهاسازی کنند تا به درد کشاورز بخورد، اما 
اگر این آب زودتر رهاسازی شده بود شاید می توانستیم کشت بهتری داشته باشیم و 

از برکات بارندگی های اخیر بهتر استفاده کنیم.

بی تدبیری برخی مسئوالن، عامل وضعیت امروز گاوخونی است
همچنین امام جمعه ورزنه به ایسنا گفت: در نتیجه بارندگی هایی که امسال داشتیم 
کشاورزان توانستند از این آب استفاده کنند، اما حقابه ای که از قدیم حق مردم منطقه 
بوده به دالیلی به نقاط دیگر فرســتاده شــد. بی تدبیری هایی که برخی مسئوالن در 
گذشته داشــتند این مردم را دچار مشــکالت عدیده ای کرد.حجت االسالم محمد 
شیاسی با بیان اینکه در ورزنه از صنعت خبری نیست و شغل بیشتر مردم کشاورزی 
است، افزود: بدون آب زندگی مردم این منطقه مختل است و با مشکالت زیادی روبه 
رو هستند. معیشت مردم به کشــاورزی گره خورده و نیاز به آب دارند. موضوع دیگر 
تاالبی است که چند سالی می شود خشک است و مشکالت زیادی به وجود آورده و 
از نظر محیط زیست اگر تاالب خشک باشد برای کل استان مشکالت زیادی به دنبال 
دارد، بنابراین می طلبد مسئوالن تدبیری بیندیشند تا آب همیشه در زاینده رود جاری 
باشد تا تاالب خشک نشــود.وی ادامه داد: اکنون که آب تخصیص یافته چند مرتبه 
باید آب رهاسازی شود تا کشت به ثمر برسد در غیر این صورت کشاورزان دچار خسارت 
می شوند. بخش بن رود در سال ۱۳۷۳ به مرکزیت شــهر ورزنه افتتاح شد و در ۱۱۰ 
کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع شده است، بنابراین از نظر جغرافیایی در آخر 
این بخش قرار داریم در نتیجه آبی هم که تخصیص می یابد به درستی به ما نمی رسد و 
به ناحق حق مردم از بین می رود. این گله را همیشه داشته ایم و در آینده باید با تدبیری 

پلیِس آب وجود داشته باشد تا از آن حراست کنند.

سه دهه است حقابه گاوخونی را نداده اند
سعید حیدری زاد، رییس شورای اسالمی شهر ورزنه نیز در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
با وجودی که تاالب گاوخونی ثبت جهانی شــده، اما این تاالب خشک است که این 
خشکی شرایط بدی برای اکوسیستم منطقه به وجود آورده و آن را به هم ریخته است. 
نزدیک به ۳۰ سال است حقابه تاالب را نداده اند و حقابه تاالب باید محقق شود چون 
محیط زیست را تحت شعاع قرار داده است.وی افزود: آبی که اکنون وجود دارد مربوط 

به سیالب های حاشیه زاینده رود یا زایش های زاینده رود بوده و حقابه ای تخصیص پیدا 
نکرده است که دوستداران محیط زیست از نزدیک باید این وضعیت را ببینند. باتوجه به 
بارش ها و شرایط جوی خوبی که امسال داشتیم امیدواریم حقابه تاالب محقق و شاهد 
رونق تاالب بین المللی گاوخونی باشیم، چراکه عدم تخصیص حقابه باعث می شود 
تاالب خشک شود جدا از اینکه می تواند منافعی داشته باشد، خشکی آن ضرر و زیان 
زیادی برای اصفهان و مناطق هم جوار دارد.رییس شورای اسالمی شهر ورزنه تصریح 
کرد: کارشناسان اعالم می کنند اگر این تاالب خشــک بیدار شود، ریزگردهای آن بر 
اثر وزش بادهای موسمی شروع به پراکنده شدن می کند و به اصفهان یا استان های 
هم جوار منتقل می شود که در این صورت شاهد بیماری های صعب العالج خواهیم بود.

اراده ای برای احیای گاوخونی وجود ندارد
حیدری زاد با بیان اینکه جای تاسف دارد مسئوالن به فکر این مسئله حیاتی نیستند، 
گفت: حقابه در طومار شیخ بهایی مشخص شده، نباید این تفکر امروز وجود داشته 
باشد که در باالدست به هر اندازه بخواهند می توانند آب برداشت کنند. هنوز این اراده 
وجود ندارد که تاالب احیا شود و تا این اراده وجود نداشته باشد اتفاقی نخواهد افتاد. 
رودخانه زاینده رود زایش های آبی داشته و اگر حقابه کشاورزان محقق شود و آب به 

زمین های کشاورزی برسد و این آب بر اثر زهاب به تاالب برسد، هیچ مشکلی ندارد.
وی افزود: اما امروز پساب فاضالب به تاالب می رســد که خودش تبعات بدی دارد 
چراکه در مسیر زاینده رود روستاها و شهرها پساب فاضالب را به زاینده رود می ریزند 
که به مرور زمان تاالب را نابود می کند. امروز هیچ پرنده و موجود زنده ای در این تاالب 

نیست، چراکه به جای آب، فاضالب به تاالب گاوخونی هدایت شده است.

فقط با رودخانه، تاالب سیراب می شود
همچنین رضا خلیلی ورزنه، کارشناس محیط زیســت و رییس انجمن دوستداران 
میراث طبیعی ورزنه گفت: با توجه به بارندگی های اواخر بهمن ماه سال جاری مقداری 
سیالب به تاالب گاوخونی رســید که به قول معروف تاالب لب تر کرد و نمی توان آن 
را حقابه تلقی کرد. از سال ۱۳۸۵ تاکنون حقابه ای که مربوط به گاوخونی بوده به آن 
تعلق نگرفته است، اما حداقل بســتر رودخانه زاینده رود شسته شد و از محل اژیه تا 
ورزنه پساب ها و فاضالب هایی که مانده بود را با خودش برد و وضعیت مطلوب تر شد.

وی افزود: با هر دســتی با طبیعت برخورد کنیم با همان دست بر می گردد. فاضالب 
به تاالب دادیم که فعال بارش ها کف این رودخانه را شست، اما باید منتظر باشیم در 
طوفان های گرد و غبار به ما پس داده شود، چراکه قانون عمل و عکس العمل حاکم 
است. اولویت دوم پس از تامین آب شــرب، محیط زیست است. ۱۷۶ میلیون متر 
مکعب حقابه گاوخونی در نظر گرفته شده، اما بیش از ۹۵ درصد تاالب خشک است. 
با اینکه امســال رطوبت و بارندگی بهتر بود، اما کافی نیست و این موارد حقابه تلقی 
نمی شود و همچنان منتظر رسیدن حقابه گاوخونی و سیر شدن کام گاوخونی هستیم.

این کارشناس محیط زیســت و رییس انجمن دوســتداران میراث طبیعی ورزنه، 

ادامه داد: ۴ روز فاصله اصفهان تا گاوخونی را آب زاینده رود طی کرد به خصوص باالتر 
از اژیه رودخانه کامال خشک و خالی بود و تا ســرازیر شدن آب به تاالب زمان زیادی 
طول کشید. اگر فاضالب های صنعتی عناصر کادمیوم و سرب که وزن کمی دارند با 
ذرات میکرونی رس قاطی و ریزگرد ســمی تولید کنند می تواند خطرناک باشد و تا 
زمانی که گاوخونی در اثر بارندگی یا سیالب مرطوب است خطری ندارد، اما اگر کامال 
خشک شود خطرناک است. هرچند نیزار تاالب به عنوان یک فیلتر طبیعی بسیاری 
از آالیندگی ها به خصوص شوری را کم می کند؛ اما کافی نیست و ممکن است روزی 
به خود ما برگردد.خلیلی ورزنه تصریح کرد: فقط با رودخانه تاالب ســیراب می شود 
و باران ها ممکن است یکی دو روز باشد و با اولین وزش باد تبخیر و تمام شود، چون 
گاوخونی ۴۷ هزار هکتار وسعت دارد و عمق آن شــاید نیم متر بیشتر نیست. حاال 
صاف دارد آب پخش می شود و با نسیمی خشک می شود. آبرسانی به گاوخونی کار 
سختی است و اینکه هیچ کشتی در رودخانه نشود پایش رودخانه را سخت می کند 
و محیط زیست می گوید وظیفه ما نیست، وظیفه وزارت نیرو و آب منطقه ای است 
که آن هم یا نیرو ندارد یا نمی خواهد با مردم درگیر شود.وی افزود: بنابراین حتی در 
بهترین حالت اگر حقابه ای تخصیص یابد، پایش این آب و رساندن آن به گاوخونی 
سخت است، چون معیشت مردم به خطر افتاده و این باور را هنوز ندارند که گاوخونی 
در زندگی آنها تاثیرگذار است. راهکار این است که مثل یک موجود زنده تاالب را در نظر 
بگیریم. گفته می شود گاوخونی، بیواندیکاتور)فرآیندهای بیولوژیکی( حوضه آبریز 
زاینده رود است، یعنی شاخص زیستی است که حالش خوب نیست و مثل انگشت 
پا عفونت کرده است و اگر درمان نشــود امکان دارد به پا و زانو برسد و زمانی کل بدن 
را عفونی کند. این تاالب دارد فریاد می زند حال من خوب نیســت و اگر به فریاد آن 
نرسیم می تواند خسارت جبران ناپذیری داشته باشد.حسین اکبری، معاون محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان چندی 
پیش به ایسنا گفت: تالش می شود از طریق احیای زاینده رود و پایداری جریان آب 
در زاینده رود، تاالب گاوخونی هم احیا شود.وی، طرح جامع احیای زاینده رود که در 
دست تهیه است را راهکار اصلی برای نجات تاالب گاوخونی دانست و گفت: اگر این 
طرح در ستاد هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور به تصویب برسد، طرح و سندی 
است که بر اساس آن بودجه هایی که دستگاه های مختلف نیاز دارند احصا و اقداماتی 

برای پایداری جریان زاینده رود و نجات و احیای تاالب گاوخونی شروع می شود.

جامعه

امکان شناسایی کودکان کار با اسکن عنبیه چشم 
در استان اصفهان فراهم شد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان با 
اشاره به آیین نامه ساماندهی کودکان کار مصوب 

سال ۱۳۸۴ با محوریت ســازمان بهزیستی و ۱۳ 
دستگاه اجرایی گفت: وجود آمار دقیق از کودکان 
کار باعث ســرعت بخشی ســاماندهی و توانمند 

سازی آنان می شود.
اســماعیلی با اشــاره به اینکه خیران بــا ظرفیت 
سازی های مناسب امکان تحصیل این کودکان را 
فراهم کرده اند، افزود: بــه همت خیران در یکی از 
مدارس شهر اصفهان کودکان کار مشغول تحصیل 

هستند.
مدیر این آموزشــگاه با اشــاره به ثبت نام رایگان 
کودکان کار در این مدرسه گفت: در این آموزشگاه 

امکاناتی فراهم شــده تا از خانــواده ها ی محروم 
حمایت شود.

ملکوتی افــزود: توزیــع صبحانه قبل از شــروع 
کالس های درس، توزیع پوشــاک، آرایشــگاه و 
حمــام بــرای دانــش اموزانی کــه از ســرکار به 
مدرســه می آینــد بخــش از خدمــات رفاهــی 
 در نظــر گرفتــه شــده کنــار تحصیــل در ایــن

 مدرسه است.
وی گفت: قرار اســت بــا احداث مــدارس دیگر 
فعالیت را برای پوشش دانش آموزان بی بضاعت 

و کودکان کار افزایش دهیم.

معاون اداره کل بهزیستی استان خبر داد:

شناسایی کودکان کار با اسکن عنبیه در اصفهان

همایش 
سراسری مدیران 

راهور فراجا
همایش سراسری مدیران 
راهور فراجا با حضور فرمانده 
کل راهــور فراجا،وزیر راه و 
شهرسازی و رییس سازمان 
هالل احمر در محل شهرک 

آزمایش برگزار شد.

توصیه های ایمنی پلیس راهور اصفهان به مسافران نوروزی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای 
پایانی ســال و قصد برخی از کردم برای ســفر در تعطیالت نوروزی، به ذکر چنــد توصیه  ایمنی به 

مسافران پرداخت.
سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از حوادث رانندگی بر اثر سرعت زیاد 
خودرو و رعایت نکردن فاصله مناســب روی می دهد رانندگان باید آگاه باشند که در فاصله یکصد 
کیلومتری، راننده ای که با سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کند، تنها ۹ دقیقه زودتر از کسی 

که با سرعت ۹۵ کیلومتر در ساعت رانندگی می کند، به مقصد خواهد رسید.
وی اظهار داشت: اگر فاصله مناسب را با سایر وسایط نقلیه بویژه وسیله نقلیه جلویی حفظ کنید، در 
مواقع ضروری و رویارویی با موقعیت های مخاطره آمیز، سریعتر و راحت تر می توانید عکس العمل 
نشــان دهید.رییس پلیس راهور اصفهان افرود: کمربند ایمنی وسیله ای است که کارآمدی آن در 
کاهش ضایعات انسانی و جراحات ناشی از حوادث به اثبات رســیده است بر این اساس بستن 
کمربند ، یک کار تفننی و تشریفاتی نیست، بلکه یک نیاز جدی برای حفظ جان شما و سرنشینان 
خودرو اســت.وی تاکید کرد: قبل از هر ســفر باید از ســالم بودن خودروی خود و کارکرد درست 
قســمت های مختلف آن اطمینان پیدا کنید و عالوه بر آن اگر سفر شما طوالنی است هر ۲ ساعت 
یک بار توقف و وضعیت فنی وسیله نقلیه خود را کنترل کنید.سرهنگ  محمدی افرود: باید فشار باد 
تایرها را تنظیم کنید زیرا اختالف فشار باد تایرها در کنترل خودرو تاثیر می گذارد و حتی موجب بروز 
حادثه می شــود.وی به رانندگان توصیه کرد که هرگز در حال رانندگی با سرنشینان خودرو گفت وگو 

نکنید و همچنین توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن حین رانندگی عمل خطرناکی است.
رییس پلیس راهور اصفهان افزود: برای حمل بار فقط از باربند تایید شده مجاز استفاده کنید، حد 
مجاز بارگیری روی باربند ۵۰ کیلوگرم است پس با رعایت این مسئله بار را به طور یکنواخت توزیع 
کنید تا در پیچ راه ها با مشکل مواجه نشوید.وی خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیل در جاده به ویژه در 
بزرگراه ها ناچار به توقف شدید، تا حد ممکن وسیله نقلیه خود را از سطح سواره رو خارج سازید و با 
قراردادن عالئم ایمنی مانند مثلث شب رنگ، رانندگان دیگر را مطلع کنیدو در چنین شرایطی پس 

از پیاده شدن از خودرو، به صورت ناگهانی وارد جاده نشوید.
 

برپایی پایگاههای مطالعات نوروزی در مدارس اصفهان 
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از دایر شــدن پایگاه های مطالعات 

نوروزی ویژه دانش آموزان متوسطه دوم به منظور تداوم آموزش و یادگیری خبر داد.
 سید احمد بنی لوحی با اشاره به تالش دستگاه تعلیم وتربیت برای افزایش کیفیت بخشی آموزشی 
گفت: در نوروز حدود ۲ هفته دانش آموزان به دلیل حضور نیافتن در مدرسه تعطیل هستند و این 
پایگاه ها که در مدارس تشکیل می شــود به ویژه برای دانش آموزان پایه دوازدهم  که آزمون کنکور 

سراسری را در پیش  دارند، بسیار مفید و موثر است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: تعطیالت  نوروزی دوران طالیی 
برای کنکوری هاست که باید به بهترین نحو ضمن مطالعه مستمر به جبران ضعف های خود بپردازید.

این مسئول افرود: از این رو پایگاه های مطالعاتی با قوت و قدرت پس از دوران کرونا برپا شد و از 
دانش آموزان دعوت می شود تا با حضور در این پایگاه ها از دبیران و مشاوارن بهره کافی را ببرند.

وی همچنین به پایش کیفیت آموزشی ۳۲۰هزار دانش آموز در هفته جاری اشاره کرد وگفت: این 
پایش به منظور آگاهی دانش آموزان وخانواده آنان از وضعیت تحصیلی آنهاســت که مطلع شوند 
در چه مواد درسی نیاز به تالش بیشتری دارند و با آمادگی باالیی در امتحانات خرداد شرکت کنند.

بنی لوحی افزود: اکنون ۲۱۸ هزار دانش آموز در دوره متوســطه اول و ۱۰۲ هزار دانش آموز در دوره 
متوسطه دوم مشغول به تحصیل هســتند.حدود یک میلیون دانش آموز در بیش از ۶ هزار واحد 

آموزشی در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

دانشجویان دانشگاه هنر 
اصفهان خواستار رسیدگی 

به وضعیت خوابگاه 
دختران شدند

شماری از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، روز 
سه شنبه خواستار رسیدگی به وضعیت خوابگاه 
دختران و مشکالت صنفی و رفاهی این دانشگاه 
شدند.دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 
هنر اصفهان به خبرنگار ایرنا گفت: شــماری از 
دانشجویان دختر و پسر با حضور در ساختمان 
مرکزی دانشگاه، مطالبه های خود را با مسئوالن 
در میان گذاشتند که مهم ترین آنها رسیدگی به 
وضعیت مجموعــه خوابگاهی »صبا« دختران 
و تشکیل شورای صنفی در این مرکز علمی بود.
آرمان سلطانی با اشاره به مشکالت خوابگاهی 
دختران دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: 
در زمان حاضر دانشجویان دختر این دانشگاه 
در مجموعه خوابگاهی»صبا« به ســر می برند 
که در خارج از شــهر اصفهان و در ابتدای اتوبان 
آزادگان)پس از میدان اســتقالل( به ســمت 
شاهین شهر قرار دارد.وی با اشــاره به اسکان 
حدود ۷۰۰ دانشــجوی دختر در ایــن خوابگاه 
افزود: یکی از مهم ترین مطالبات دانشجویان 
این است که مکان این خوابگاه تغییر یابد و به 
داخل شهر منتقل شــود و وضعیت سرویس 
حمل و نقل نیز بهبود پیدا کند.وی خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر سرویس رفت و آمد خوابگاه 
دختران این دانشــگاه فقط تا ایســتگاه قطار 
شــهری »قدس« در خیابان امام خمینی)ره( 
تردد می کند و ســرویس مســتقیم به محل 
دانشگاه وجود ندارد.سلطانی خاطرنشان کرد: از 
طرفی حرکت آخرین سرویس دانشگاه ساعت 
۲۰ و ۳۰ دقیقه اســت که باید زمان آن افزایش 
یابد تا دانشجویان مجبور به استفاده از تاکسی 
نشوند، به ویژه اینکه بســیاری از کالس های 
دانشــگاه هنر به صورت کارگاهی بوده و ممکن 
است برخی از آنها طول بکشد و دانشجویان به 
موقع به آخرین سرویس نرســند.وی با بیان 
اینکــه در ابتدای صبح نیز ســرویس هایی که 
دانشجویان دختر را از خوابگاه به ایستگاه قطار 
شهری می رساند، اندک اســت، اظهار داشت: 

الزم است تعداد وسائط نقلیه نیز افزایش یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از افزایش ۲۲ درصدی تلفات غرق شدگی در استان از ابتدای امسال تا پایان دی، خبر داد.منصور فیروزبخت با اشاره 
به فوت ۴۳ مرد و ۱۲ زن در حوادث غرق شدگی از ابتدای امسال تا پایان دی گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲.۲ درصد افزایش یافت.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲ نفر در استخر های کشاورزی، ۱۲ نفر در کانال های آب، ۱۱ نفر در رودخانه، ۱۰ نفر در استخر های شنا، پنج نفر در چاه، یک نفر در دریا 
و چهار نفر در سایر مکان ها جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان آماری ۱۰ ماهه هم از مســمومیت با قرص برنج ارائه و اضافه کرد: در این مدت ۱۶ نفر )۱۳ مرد و ۳ زن( به دلیل 
مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که در مقایسه با آمار ۲۴ نفری پارسال ۸ نفر کمتر اســت.فیروزبخت ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون 
مکانیسم دقیق بروز آثار سمی فسفید آلومینیوم در انسان شناخته نشده، هیچ پادزهر اختصاصی در درمان مسمومیت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات درمانی 
تنها شامل اقدامات حمایتی _ عالمتی است.وی گفت: از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه های بالینی نیز پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از مصرف خوراکی قرص فسفید 

آلومینیوم، نشانه های مسمومیت ظاهر می شود و در مدت کمتر از شش ساعت ممکن است مرگ رخ دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

  افزایش 22 درصدی تلفات غرق شدگی در اصفهان



مدیرعامل باشگاه نساجی درباره راه ندادن تابلوهای تبلیغاتی به ورزشگاه وطنی قائمشهر توضیحاتی را ارائه کرد.یکی از حواشی قبل از مسابقه استقالل و نساجی 
راه ندادن تابلوهای تبلیغاتی به ورزشگاه وطنی قائمشهر بود. مسئوالن نساجی به خاطر پرداخت نشدن حق تبلیغات محیطی از سوی سازمان لیگ تصمیم به 
چنین کاری گرفتند و البته این موضوع بعد از دقایقی رفع شد و تابلوها در محل مورد نظر نصب شدند.بعد از پایان مسابقه استقالل و نساجی، ایزد سیف ا...پور 
مدیرعامل باشگاه شمالی به پاسخگویی در این خصوص پرداخت و گفت:تابلوهای تبلیغات اخیرا رسیدند که آنها را به ورزشگاه راه ندادیم.به تازگی جلسه دو سه 
ساعته در سازمان لیگ برگزار و توافق شد مطالبات باشگاه نساجی پرداخت شود. ما مشکلی با سازمان لیگ نداشتیم، ولی این حق باشگاه است که حقش را 
بگیرد.وی ادامه داد: تا االن یک سوم سال گذشته به ما پرداختی داشته اند و ما به این علت اجازه ندادیم تبلیغات وارد زمین شود، اما با صحبت هایی که انجام شد 
توافقات صورت گرفت.مدیرعامل باشگاه نساجی درباره اینکه آیا تغییراتی در استادیوم وطنی صورت خواهد گرفت، گفت: قرار است که خودمان جایگاه خبرنگاران، 

VIP و CIP را درست کنیم تا ان شاءا... یک ورزشگاه در خور شأن باشگاه نساجی داشته باشیم. سه چهار ماهه هم این کار را خواهیم کرد.

واکنش مدیرعامل نساجی به راه ندادن تابلوی تبلیغاتی

پنجشنبه 11  اسفند  1401 /  9  شعبان  1444  /  2   مارس   2023 / شماره 3761 

موج ضد آتاالنتا؛ مربی نباید ساندویچ پرت کند!
رفتار جنجالی سرمربی آتاالنتا بعد از شکست 2-0 مقابل میالن، در ایتالیا پر سر و صدا شده و او را 
با موجی گسترده از انتقادها مواجه کرده است.میالن در ورزشگاه خانگی اش سن سیرو به مصاف 
آتاالنتا رفت و موفق شد این تیم را 2-0 شکست دهد، اما رفتار عجیبی که سرمربی خشمگین آتاالنتا 
در پایان این بازی داشت همچنان سوژه رسانه هاست و او را هدف موجی از انتقادهای شدید کرده 
است.آتاالنتا با این شکست چهارمین باخت خود در پنج مسابقه اخیرش را تجربه کرد و عصبانی 
بودن گاسپرینی، سرمربی این تیم، دور از انتظار نبود. زمانی که گاســپرینی در حال سوار شدن به 
خودروی شخصی خود بود تا رهسپار خانه شــود با عده ای از هواداران میالن روبه رو شد که برای او 
کری خوانی می کردند. رفتار گاســپرینی در این لحظات خبرساز شده است.در تصاویر جدیدی که 
رسانه های ایتالیایی منتشر کرده اند سرمربی خشــمگین آتاالنتا ابتدا به هواداران میالن فحاشی 
کرده و سپس ساندویچی نیمه خورده را به سمت آن ها پرتاب می کند. در این فیلم مشخص است 
که هواداران میالن به کنار خودروی گاسپرینی آمده و به او می گویند در تمام عمرش هیچ دستاوردی 
نداشته است.آتاالنتا در حال حاضر در وضعیتی شبه بحرانی به سر می برد. شاگردان گاسپرینی که 
در جام حذفی ایتالیا امیدهای زیادی داشتند در مرحله یک چهارم نهایی با شکست مقابل اینتر از 

دور رقابت ها حذف شدند.
 

»تن هاخ« این ستاره ایتالیایی را بهترین هافبک دنیا می داند
منچستریونایتد با اینتر برای جذب نیکولو بارال تماس گرفته است چرا که اریک تن هاخ، سرمربی این 
تیم، به سبک بازی این ملی پوش ایتالیایی عالقه زیادی دارد.در حالی که گفته می شد منچسترسیتی 
قصد دارد در تابستان آینده نیکولو بارال، هافبک ایتالیایی اینتر، را به خدمت بگیرد اما گزارش های جدید 
در ایتالیا حاکی است منچستریونایتد زودتر از حریف همشهری اش جنبیده و از همین حاال برقراری 
تماس با نراتزوری را آغاز کرده است.چند رسانه انگلیســی هم با تایید این خبر می گویند علت تالش 
منچســتریونایتد برای جذب بارال این است که اریک تن هاخ به ســبک بازی این هافبک ملی پوش 
ایتالیایی عالقه زیادی دارد. گفته می شود اینتر در پاسخ تماس های یونایتد قیمت بارال را 75 میلیون 
یورو اعالم کرده است.بارالی 26 ساله در حال حاضر با اینتر تا سال 2026 قرارداد دارد. او در سال 2020 از 
کالیاری به نراتزوری پیوست. بارال پیش از آن به صورت قرضی در اینتر بازی می کرد و بعد از درخشش با 
پیراهن این تیم به صورت دائمی خریداری شد.این ملی پوش ایتالیایی در فصل جاری برای اینتر تا اینجا 
31 بازی انجام داده و در این مدت 6 گل به ثمر رسانده و 7 پاس گل ساخته است. گاتزتا دلو اسپورت در 
گزارش خود قیمت مد نظر اینتر برای نیکولو بارال را 75 میلیون یورو اعالم کرده و مدعی است تنها دو تیم 

شهر منچستر خواهان او نیستند بلکه لیورپول هم مایل است این هافبک ایتالیایی را در اختیار بگیرد.
 

آرسنال دست بردار نیست: دستبرد دوباره به همسایه
بعد از انتقال جورجینیو از چلســی به آرســنال در ماه ژانویه، توپچی ها حاال یک ستاره دیگر، حریف 
همشهری شان را هدف گرفته اند و قصد دارند او را در اولین فرصت به خدمت بگیرند.آرسنال به عنوان 
صدرنشین لیگ برتر یکی از اضالع مهم کورس قهرمانی این لیگ در فصل جاری به حساب می آید و 
دست کم از اینکه در پایان فصل سهمیه چمپیونزلیگ را به دست آورده و سال آینده در این رقابت بزرگ 
حضور خواهد داشت، مطمئن است.برخی رسانه های انگلیسی مدعی شدند میکل آرتتا و کادر فنی اش 
به این موضوع معتقدند که تیم شان در خط هجومی برای درخشش در چمپیونزلیگ نیاز به تقویت دارد، 
اما بخش جنجالی این ادعا آنجاست که توپچی ها یکی از ستاره های حریف همشهری شان چلسی 
را در نظر گرفته اند: رحیم استرلینگ.استرلینگ 28 ساله که به عنوان وینگر برای چلسی بازی می کند 
تجربه زیادی از حضور در چمپیونزلیگ دارد و شاید کادر فنی آرسنال به همین علت او را برای اضافه 
شدن به خط تهاجمی این تیم مناسب می بیند. استرلینگ سابقه 79 بازی در لیگ قهرمانان اروپا را 

دارد و در این رقابت ها 26 گل به ثمر رسانده و 22 پاس گل داده است.

                                 گزینه »قلعه نویی« باز هم روی میز فدراسیون؛

یک چرخه تکراری!

با وجود انصراف امیر قلعه نویی از سرمربیگری تیم ملی اما به نظر می رسد او تنها گزینه مد نظر مقامات 
فدراسیون فوتبال برای این عنوان است.

موضوع انتخاب ســرمربی تیم ملی این روزها بــه بزرگ ترین چالش نزد فدراسیون نشــینان تبدیل 
شده است؛ هواداران فوتبال مدت  زیادی است که منتظر اعالم نهایی هیئت رییسه فدراسیون در این 
خصوص هســتند. به ویژه اینکه هفته پیش معرفی 7 گزینه ایرانی از سوی مدیران فدراسیون صدای 
بسیاری از پیشکســوتان و کارشناســان و هواداران را در آورد.در کنار همه حواشی و موضوعات جلسه 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال برگزار شد و بر اســاس آنچه سخنگوی فدراسیون اعالم کرده انتخاب 
سرمربی تیم ملی در این جلسه به مراحل پایانی نزدیک شــده است. اصولی بعد از جلسه بدون آنکه 
نامی از کسی ببرد، تاکید کرد که گزینه هایی نهایی مشخص شده اند. او البته کدهایی داد که می شود به 
راحتی نام گزینه های نهایی را حدس زد.اصولی در صحبت های خود گفت که هم گزینه خارجی دارند و 
هم گزینه داخلی مد نظر فدراسیون است.وی با بیان اینکه گزینه اول و دوم فدراسیون در حال حاضر 
در تیمی مشغول به کار هستند، همچنین اعالم کرد ســرمربی بعدی تیم ملی از فوتبال ایران شناخت 
دارد که نشان دهنده سابقه او در مســابقات داخلی لیگ ایران است.سخنگوی فدراسیون فوتبال در 
البه الی صحبت های خود با پرسشــی مواجه شــد که آیا فکری برای مذاکره با باشگاه تحت قرارداد 
سرمربی جدید کرده اند؟ پاسخ این پرسش چنین بود: »قطعا برنامه برای گرفتن رضایت نامه داریم. 
یکی از آن متغیر هایی که عرض می کنیم همین است که اگر ســرمربی ما تحت قرارداد باشگاه باشد، 

درباره اش بحث می کنیم.«
بعد از بررسی صحبت های اصولی با پیگیری های زیاد مشخص شد که امیر قلعه نویی با وجود انصراف 
از هدایت تیم ملی ایران، اما همچنان گزینه اصلی ایرانی فدراســیون برای برعهده گرفته این امر مهم 
است. از فدراسیون فوتبال خبر می رسد که هنوز تعدادی از اعضای هیئت رییسه فدراسیون روی انتخاب 
گزینه ایرانی اتفاق نظر دارند و گزینه اصلی آن ها نیز امیر قلعه نویی است.از سوی دیگر نام چند مربی 
خارجی مطرح شــده که به گفته اصولی شــناخت خوبی از فوتبال ایران دارند. بر این اساس 4 مربی 
خارجی نام شان از سوی اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال مطرح شده است. فلیکس سانچز، 
سرمربی اســپانیایی ســابق قطر، برانکو ایوانکوویچ ســرمربی کنونی تیم ملی عمان، ژوزه مورایس 

سرمربی سپاهان و پاکو خمس سرمربی تراکتور این 4 مربی خارجی هستند.
البته اصولی گفته که سرمربی جدید از فوتبال ایران شــناخت دارد و در حال حاضر تیم دارد. به همین 
خاطر می توان این طور برداشت کرد که سانچز از بین گزینه های خارجی کنار رفته باشد و برانکو،  مورایس 
و خمس سه گزینه نهایی تیم ملی ایران باشند.اگرچه انتخاب سرمربی خارجی هم اولویت تعدادی از 
مدیران فدراسیون است، اما در این خصوص مهم ترین موضوع بحث مالی است. حضور مربی خارجی 
روی نیمکت تیم ملی با توجه به باالرفتن بی سابقه نرخ ارز نیازمند تامین منابع مالی است و به همین 
خاطر فدراسیون فقط در صورتی گزینه خارجی برای تیم ملی برمی گزیند که از دولت مجوزهای الزم را 
دریافت کند. به عبارتی مسئوالن فدراسیون در صورتی که قول همکاری برای تامین پول سرمربی جدید 
)دالر یا یورو( را از نهادهای دولتی بگیرد، به دنبال ســرمربی خارجی خواهد رفت.همه این مسائل در 
گروی رایزنی هایی اســت که مهدی تاج در روزهای آینده با مقامات دولتی خواهد داشت و به همین 

خاطر به نوعی همه منتظر تصمیمی هســتند که رییس فدراســیون فوتبال درباره سرمربی تیم ملی 
اتخاذ می کند. تاج که برای حضور در اجالس آسیایی راهی تایلند شــده،  حاال در آستانه اتخاذ یکی از 
بزرگ ترین تصمیمات دوران مدیریتی اش قرار گرفته است. طبق گفته خودش، نمی خواهد ماجراهای 
ویلموتس تکرار شود و از طرفی فوتبال ایران ضرر مالی و معنوی نکند. به همین خاطر باید در آینده ای 
نزدیک گزینه ای مناسب را برای نیمکت تیم ملی برگزیند. گزینه ای که به احتمال فراوان از میان امیر 

قلعه نویی، ژوزه مورایس، پاکو خمس و برانکو ایوانکوویچ انتخاب خواهد شد.

خبر روز

 واکنش تند به شادی گل جنجالی؛ در کار بزرگ ترها 
دخالت نکنید!

مدیر رسانه ای هوادار، پس از بازی با مس رفسنجان مصاحبه تندی انجام داد.میالد فاندر، مدیر 
رسانه ای هوادار روز پرتنشی را مقابل مس رفسنجان پشت ســر گذاشت و در آخر اخراج شد.وی 
در این خصوص گفت: من کارت زرد دوم را گرفتم. در کارت زرد اول یک مقدار تند شدیم بابت یک 
تصمیم آقای جنگی ولی در کارت زرد دوم با توپ جمع کن حرف می زدم، میانگین ســنی اش باال 
بود و اعتراض داشــتیم که چرا همچین توپ  جمع کن هایی در زمین خودمان گذاشتند. چند نکته 
باید گفته شود؛ باشگاه هوادار شکایت خود را برای اعتراض به قضاوت ضعیف داوری تنظیم کرده 
است. من فکر می کنم تفکری وجود دارد که یک تیم هایی از یک جایی باالتر نباید بروند. نمی گویم 
برنامه ریزی شده چون بار لغات را می شناســیم، اما احساس می کنم چین تفکری وجود دارد.در 
مورد مهرداد رضایی، بعد از بازی هفته گذشته این همه اتفاقات قشنگ افتاد، دو سرمربی با هم رفیق 
بودند و یک حرکت بد کار را خراب می کند. توصیه ام به مهرداد رضایی این است که در کار بزرگ ترها 
دخالت نکند. اصال نیاز نبود مهرداد رضایی چنین تنشــی ایجاد کند. نوع رفتارهایی که اتفاق افتاد 
قشنگی های فوتبال را زیر سوال برد.وی در پایان راجع به داوری اضافه کرد: وقت تلف شده را آدم 
باید شهامت داشته باشد و اگر 15 دقیقه بوده، 15 دقیقه را اعالم کند. در هفت دقیقه اعالمی شما، سه 
دقیقه اش خودتان مصدوم شدید. مگر می شود وقت تلف شده را اعالم نکنید. حداقل 15، 20 دقیقه 
وقت تلف شده داشته است. بازی با نفت در مسجد سلیمان و تراکتور هم این اتفاق افتاد و ظاهرا 
سکوت ما فایده ای ندارد. باید یک جاهایی شکایتی انجام شود و دوستان فکر نکنند همینجوری 
است. اگر یک سری حرکاتی داشته باشید باید با دردسر هم مواجه شوید. اگر قضاوت شان سهوا 
هم اشتباه بوده باید تاوان بدهند و دو بازی محروم شود. چرا وقتی داوران در بازی های ما اشتباه 

می کنند هیچ اتفاقی نمی افتد؟
 

به استقالل احترام نمی گذارند!
هافبک استقالل می گوید آنقدر هجمه رسانه ای علیه استقالل وجود دارد که داوران می ترسند برای 

استقالل پنالتی بگیرند.
روزبه چشمی پس از تساوی یک بر یک استقالل مقابل نساجی اظهار کرد: فوتبالی که بازی می کنیم 
قابل احترام است. در این بازی فقط به خاطر این که توپ هایمان را گل نکردیم امتیاز از دست دادیم. 
سبک بازی و تالش بازیکنان ما قابل ستایش است. رسانه ها برد بعضی از تیم ها را بزرگ می کنند 
اما آنقدری که باید، به تیم ما احترام نمی گذارند. زمانی هم که نتیجه نمی گیریم، دنبال این هستند 
که تیم را بزنند. هواداران سبک بازی ما را می شناسند و قدردان تیم ما هستند. وقتی  تیم های دیگر 
نتیجه نمی گیرند، رسانه ها و کارشناسان، آن ها را تحت فشار نمی گذارند تا از بحران بیرون بیایند.

هافبک استقالل درباره مشکالت مالی این باشگاه بیان کرد: آقای فتح ا...زاده را آوردند و به او قول 
دادند که 300 میلیارد تومان در حساب اســتقالل خواهد بود. چه کسی این قول را داد؟ کسانی که 
قول دادند باید پاسخگو باشند. اگر اکنون وزیر نیست، چه کســی پاسخگو خواهد بود؟ چه کسی 
مشکل بدهی به استراماچونی را باید حل کند؟ همه بازیکنان این مسائل را دنبال می کنند و فکرشان 
درگیر چنین مسائلی می شود. اگر برای تیم های دیگر بحث بدهی ملی بوده، برای استقالل هم باید 

به همین صورت باشد. استقالل همیشه برای تهران نیست و در بحث ملی، استقالل ایران است.
وی ادامه داد: نباید کار به اینجا می کشــید و دولت باید کمک کند. بدهی اســتراماچونی قبال باید 
پرداخت می شد؛ اما نشد تا به این رقم رسید. قطعا یک نفر باید پاسخگو باشد. این بحث، ملی است 
و خواهش می کنم مسئوالن این مشــکل را حل کنند. بحث 100 یا 200 میلیون نیست. 100 میلیارد 
بدهی چگونه اتفاق می افتد؟ اصال بحث درصد بازیکن نیســت. ما باید مشکالت را حل کنیم. ابتدا 
چنین بدهی هنگفتی را باید پرداخت کنید و بعد از آن طلب بازیکنان را بدهید. خدا شاهد است که 

بازیکنان ما قابل احترام اند چون مدت طوالنی است که پول نگرفته و چیزی هم نگفته اند.

مستطیل سبز

مورایس: خوشحالم به 
بازی برگشتیم

ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان از اینکه 
تیمش در مصاف با آلومینیوم گل تساوی 
را زده و به جریان مسابقه بازگشته است، 

ابراز خوشحالی کرد.
ژوزه مورایس پس از تســاوی یک - یک 
تیمــش مقابــل آلومینیــوم اراک اظهار 
داشــت: یک - یک نتیجه ای اســت  که 
باید قبول کنیم. شــروع بــازی به نحوی 
بود که به حریف موقعیــت دادیم و اجازه 
دادیــم اعتماد به نفس حریــف باال برود. 
روی اولین شــوتی که به سمت دروازه ما 
زدند با اشــتباه خودمان توپ وارد دروازه 
شــد. در آخر هــای بازی هــم تالش مان 
به انــدازه ای بود کــه به بــازی برگردیم، 
ولــی االن لیــگ همینطور اســت و باید 
جلو برویــم و ببینیم چه پیــش می آید. 
خوشــحالم به بــازی برگشــتیم. دوباره 
 تکرار می کنم که تال ش مــان در آخر بازی 

خوب بود.
وی در مورد تیم آلومینیــوم نیز گفت: در 
این مورد توضیح دادم. از نظر اســتراتژی 
آمده بودند که امتیاز بگیرنــد. آلومینیوم 
تیمی است که در میانه جدول حضور دارد 
و تالش می کند به حداکثــر امتیازاتی که 
می تواند برسد. شــاگردان رحمتی خیلی 
خوب دفاع کردند و از موقعیت شــان هم 
بهره الزم را بردند. ما باید جلو برویم و برای 

بازی های آینده تالش کنیم.
ســرمربی تیم سپاهان در پاســخ به این 
پرسش که آیا به نظرش نتیجه عادالنه ای 
رقم خورده است، توضیح داد: یک - یک 
نتیجه ای اســت که اتفاق افتــاده و باید 
قبولش کنیم. ما موقعیت هایی داشتیم که 
به گل برسیم، اما آلومینیوم یک موقعیت 
داشــت و از آن اســتفاده کــرد. می توانم 
بگویم بله، نتیجه مســاوی منصفانه بود؛ 
اما از آن طرف هم می توانم بگویم بله من 
دوست داشتم برنده شویم. فوتبال است 
و به نظرم هــر نتیجه ای که اتفــاق بیفتد، 

منصفانه است.

فوتبال جهان

عکس خبر

تفریح عجیب 
ستاره های رئال در 
تولد پسر »والورده« 
جشن تولد پســر فدریکو والورده، 
ستاره رئال مادرید، با حضور بسیاری 
از بازیکنــان این تیم برگزار شــد و 
تصاویر آن توجه بســیاری را جلب 
کرده اســت. والورده ایــن فصل به 
یکی از مهره های کلیدی رئال مادرید 
تبدیل شده و عملکرد درخشانی را به 

نمایش گذاشته است.

بازیکن تیم فوتبال اســتقالل می گوید پرداخت 
پول استراماچونی پروژه ملی است.

محمد محبــی بعــد از تســاوی تیمــش برابر 
نســاجی مازندران در هفته بیســت ویکم لیگ 
برتــر اظهار کرد: مــا در این بازی 5 یــا 6 فرصت 
خوب داشــتیم و بازی باید 3 بر یــک و یا 4 بر 
یک بــه اتمــام می رســید. در این زمیــن بازی 
روانی انجام دادیم؛ اما شــانس با مــا یار نبود. 
 زمین کیفیت خوبی نداشــت و انتظار بیشــتری

 داشتیم.
وی درباره میزان دریافتی های بازیکنان استقالل 
هم گفت: این موضوع بــه مدیرعامل برمی گردد 

اما اصلی ترین بحث این اســت که ما در پرونده 
استراماچونی در خطر هســتیم و این پروژه ملی 
است. همانطور که به ســایر تیم ها کمک کردند و 
از آسیا حذف نشدند، این تیم هم استقالل ایران 
اســت اگر پول را ندهند اســتقالل از آسیا حذف 

می شود.
گفتنی است؛ باشــگاه اســتقالل برای پرداخت 
بدهی های خود دست به دامن هواداران این تیم 
شد. باشگاه اســتقالل اعالم کرد: هواداران عزیز، 
شما می توانید از طریق شــماره حساب یا شماره 
شبای باشگاه استقالل، با تیم خود در پشت سر 

گذاشتن مانع بزرگ پیش روی همیاری کنید.

محبی: پرداخت طلب »استراماچونی« پروژه ملی است!
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عضو شورای اسالمی شهر:

محله محوری یکی از اولویت های بودجه 1402 شهرداری 
اصفهان است

عضو شــورای اســامی شــهر اصفهان گفت: محله محوری یکی از اولویت های بودجه سال آینده 
شهرداری اصفهان است که با تصویب اعتباری بیشتر از سال جاری برای آن، مورد توجه قرار گرفته 

اســت.احمد شــریعتی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا با اشاره به تصویب بودجه 
۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان شهرداری 
اصفهان، مناطق و سازمان های وابسته 
برای ســال آینده اظهار کــرد: این رقم 
نسبت به بودجه امسال حدود ۶۰ درصد 
افزایش یافته اســت.وی افزود: بودجه 
سال آینده شهرداری اصفهان ۷۱ درصد 
در حوزه حمل ونقــل، ۷۶ درصد در حوزه 
خدمات شــهری و ۱۲۵ درصد در حوزه 

فرهنگی و اجتماعی رشــد خواهد داشت.عضو شــورای اسامی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
اعتبارات هزینه ای سال آینده شهرداری پنج میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده که نسبت 
به بودجه امسال حدود ۸۰ درصد بیشتر است.وی با بیان اینکه اولویت های شهر اصفهان در بودجه 
سال آینده توجه به موضوعاتی برای کاهش آلودگی هوا و تقویت زیرساخت های حمل ونقل عمومی 
است، گفت: نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ توجه به اولویت های زیست محیطی و حمل ونقلی شهر است، 
زیرا اعتقاد داریم توجه به این مســائل می تواند به کاهش آلودگی هوای این کان شهر و افزایش 
زیست پذیری آن کمک کند.شــریعتی تصریح کرد: محله محوری یکی دیگر از اولویت های بودجه 
سال آینده شهرداری اصفهان است که با تصویب اعتباری بیشتر از سال جاری برای آن، مورد توجه 
قرار گرفته است.وی با بیان اینکه در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه محله محوری برای ۳۰ 
محله از مناطق پانزده گانه شهرداری به تصویب شورا رسید، ادامه داد: برای سال آینده نیز بودجه ۶۰۰ 

میلیارد تومانی برای محله محوری در نظر گرفته شده است.

از سرگیری فعالیت اورژانس موتوری در اصفهان
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان از آغاز به کار دوباره اورژانس موتوری 
پس از پنج سال خبر داد.فرهاد حیدری با اشاره به اینکه اورژانس موتوری سال ۱۳۸۲در اصفهان 
راه اندازی شد، اما به دلیل فرسودگی ناوگان پنج سال پیش تعطیل شد، گفت: اورژانس موتوری، 
با هدف کاهش زمان رســیدن بر بالین بیماران با دو دســتگاه موتورالنس کار خود را از سر گرفت.

وی با بیان اینکه شهریور امسال از ۷ دستگاه موتورالنس اورژانس رونمایی شده، اضافه کرد: این 
ناوگان جدید با چهار نفر از کارشناســان اورژانس در دو پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز 

شهر اصفهان راه اندازی شده است.
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ادامه داد: اورژانس موتوری به عنوان واحد 
امدادی پیشرو برای بیمار در وضع بحرانی که نیاز به دریافت اقدامات فوری اورژانس دارد، همزمان 
با آمبوالنس از نزدیک ترین محل اعزام می شود.حیدری با بیان اینکه موتورالنس به منظور پایش 
و درمان بیماران یا مصدومان طراحی و تجهیز شده، افزود: تعیین تکلیف ارائه خدمات فوریت های 
پزشــکی در امدادرســانی به بیماران غیربحرانی و اســتقرار در محل های خاص به منظور ایفای 
ماموریت های احتمالی در کوتاه ترین زمان، از دیگر موارد اعزام اورژانس موتوری است.وی با اشاره 
به خروج ۶۷ دستگاه آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان از چرخه امدادرسانی 

گفت: برای بازسازی این ناوگان فرسوده به مشارکت خیران نیاز داریم.

آمادگی نصف جهان برای میزبانی از مسافران و گردشگران  نوروزی؛

بوی بهار می رسد

مســئول کمیته اسکان ســتاد دائمی خدمات سفر شــهر اصفهان از 
آمادگی نصف جهان برای میزبانی از مســافران و گردشگران نوروزی 
خبر داد و گفت: اقدامات الزم برای آماده سازی محل اسکان مسافران 
نوروزی انجام شده اســت و از ظرفیت های بخش خصوصی حداکثر 

استفاده را خواهیم کرد.
جواد شــفیعی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به آغاز 
فعالیت ســتاد دائمی خدمات ســفر شــهر اصفهان از بیست وپنجم 
اسفند سال جاری، کمیته اسکان ستاد وظیفه ساماندهی و مدیریت 
اسکان مسافران نوروزی را در این کان شهر با همکاری سایر ارگان ها 

و دستگاه های مربوطه بر عهده دارد.
 وی افزود: بــا توجه بــه تعامل هــا و هماهنگی های انجام شــده با

 نهادها و ارگان های مختلف، اقدامات الزم برای آماده ســازی محل 
اسکان مســافران نوروزی انجام شده اســت و از تمام ظرفیت های 
بخــش خصوصــی شــامل هتل هــا، مهمان پذیرهــا، مــدارس 
آموزش وپــرورش و خوابگاه های دانشــجویی حداکثر اســتفاده را 

خواهیم کرد.
مســئول کمیته اســکان ســتاد دائمی خدمات سفر شــهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: باغ فدک به عنوان تنها محل اسکان مسافران نوروزی 

به صورت چادرخواب مهیای پذیرایی از مســافران نوروزی اســت و 
درهای آن از بیســت وپنجم اسفند ســال جاری به روی مسافران باز 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از ظرفیت ها برای پذیرش مسافران نوروزی، 
اسکان در منازل استیجاری اســت،بنابراین هماهنگی های خوبی با 
اتحادیه مشاوران اماک انجام شده است و در حال حاضر حدود ۵۰ 
واحد صنفی از سوی اتحادیه انتخاب و به وسیله نصب بنر سر در این 
واحدها مشخص شده که با توجه به اطاع رسانی های انجام شده در 
سطح شهر و شبکه های مجازی، شهروندان می توانند با مراجعه به این 
واحدهای صنفی، نســبت به ثبت ملک و اعام آمادگی برای اسکان 

مسافران نوروزی اقدام کنند.
شــفیعی با بیان اینکه ســامانه ۱۳۷ و اتحادیه مشــاوران اماک به 
شماره ۳۲۶۶۴۴۵۰ آماده ارائه خدمات به شــهروندان است، تاکید 
کرد: بــا توجه به اینکه امســال هماهنگی های الزم با دادگســتری و 
نیروی انتظامی انجام شده اســت، از طریق کمیته قضایی و انتظامی 
با جدیت با کلیدبه دستان و بازاریابان اسکان غیرمجاز برخورد قانونی 

انجام می شود.
 وی گفــت: از شــهروندانی کــه تمایــل دارند منــازل خــود را برای

  اسکان مســافران در اختیار مســافران قرار دهند، درخواست داریم
  تنهــا از طریق مبــادی قانونی و واحدهــای صنفی مجــاز برای این

  موضوع اقــدام کنند تا مشــکلی برای آن هــا و مســافران به وجود 
نیاید.

مسئول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان افزود: 
با توجه به پیش بینی شرایط آب وهوایی و احتمال بارندگی و برودت 
هوا در نصف جهان، برای اسکان مســافران در شرایط اضطرار تعدادی 
از ورزشــگاه های تحت پوشش شهرداری، ورزشــگاه های تحت نظر 
اداره کل ورزش و جوانــان و بخش خصوصی پیش بینی شــده و در 
حال تجهیز است تا به چرخه اسکان اضافه شــود که در همین راستا 

هماهنگی های الزم انجام شده است.
 وی با بیــان اینکه از طریــق کمیته ایمنــی و حوادث مــوارد مربوط

 به ایمنی و آتش نشــانی محل های اســکان انجام شده است، ادامه 
داد: در صورتی که با ســردی هوا و بارندگی روبه رو شــویم، می توانیم 
از ســالن های ورزشی سرپوشــیده برای اسکان مســافران نوروزی 

استفاده کنیم.
شفیعی گفت: امیدواریم نوروز امســال نیز میزبان شایسته ای برای 

مسافران نصف جهان باشیم.

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اقدامات ایــن اداره کل در بخش 
کنترل ساخت وسازهای شــهر همچون پیشگیری از 
تخلف و تعطیلــی کارگاه های ایجادکننده ســد معبر 
مصالح و نخاله گفت: در ۱۱ ماه امسال ۱۳ هزار و ۳۹۴ 
اخطاریه صادر و ۱۱۵۴ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل 
شده اســت.روح ا... ابوطالبی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری در ۱۱ ماه امسال اظهار 

کرد: در این مدت، برای پیشگیری از تخلف سد معبر، 
۲۷ هزار و ۹۳۲ تذکر و ۶۹۰۸ اخطاریه صادر و رفع تخلف 
۲۴ هزار و ۸۹۹ متصدی صنف انجام شــده است.وی 
افزود: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز، 
تعداد ۵۹۴۵ اخطاریه صادر و ۱۹۴۷ مورد نصب تابلوی 
غیرمجاز رفع تخلف شده است.مدیرکل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در ۱۱ ماهه امسال در راســتای جمع آوری خودروهای 
فرسوده رها شده در معابر شهر، ۸۵۹ اخطاریه صادر و 
۲۲۳ خودروی فرسوده رهاشده جمع آوری شده است، 
گفت: طی این مدت ۸۳۴ دســت فروش و ۵۷۹ نفر 
متکدی جمع آوری و سامان دهی شــدند.وی با بیان 
اینکه طی ۱۱ ماه امسال، در بخش کنترل ساختمان در 

راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های 
ســاختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، از احداث 
۱۱۲ ساختمان در زمین های بایر جلوگیری شده، افزود: 
طی این مــدت از افزایش طبقات ۱۲۷۰ ســاختمان، 
تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳۷۱۸ ســاختمان، تبدیل 
وضعیت ۹۸۱ ساختمان و فعالیت ۱۴ هزار و ۵۱ کارگاه 
ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.ابوطالبی 
با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری در بخش کنترل ساخت وسازهای شهر همچون 
پیشگیری از تخلف و تعطیلی کارگاه های ایجادکننده 
سد معبر مصالح و نخاله اظهار کرد: در این زمینه ۱۳ هزار 
و ۳۹۴ اخطاریه صادر و ۱۱۵۴ کارگاه ساختمانی متخلف 

نیز تعطیل شده است.

طی ۱۱ ماه امسال انجام شد؛

تعطیلی 11۵4 کارگاه ساختمانی متخلف در اصفهان

با توجه به پیش بینی شرایط آب وهوایی و احتمال 
بارندگی و برودت هوا در نصف جهان، برای اسکان 
مسافران در شرایط اضطرار تعدادی از ورزشگاه های 
تحت پوشش شهرداری، ورزشگاه های تحت نظر اداره 
کل ورزش و جوانان و بخش خصوصی پیش بینی شده 
و در حال تجهیز است تا به چرخه اسکان اضافه شود که در 

همین راستا هماهنگی های الزم انجام شده است

 سمینار آموزشی متاورس و کابردهای آن در اصفهان
 برگزار خواهد شد

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان از برگزاری سمینار آموزشی متاورس و کابردهای آن با 
همکاری خانه نوآوری اصفهان، شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد، سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان سیزدهم اسفند ســال  جاری خبر داد.به گزارش ایمنا، سیدحمیدرضا 
ابطحی اظهار کرد: متاورس، پدیده ای نوظهور اســت که با وجود گذشــت بیش از چند دهه قدمت 
این واژه، به تازگی مفهومی عملیاتی به خود گرفته که به گفته کارشناســان قرار است تحولی عظیم 
در نحوه زندگی ما ایجاد کند.وی افزود: متاورس، همگرایی زندگی فیزیکی و دیجیتالی بوده که با 
پیشرفت در اتصال به اینترنت و باک چین ایجاد شده است؛ این نقطه اوج تمام رویاپردازی های 
علمی تخیلی انسان هاست.مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
متاورس به عنوان یک جهان مجازی قلمداد می شود که تمام جنبه های فناوری های دیجیتال شامل 
ویدئوکنفرانس، بازی های ویدئویی، فروش محصوالت و خدمات )تجارت الکترونیک(، واقعیت 
مجازی، رســانه های اجتماعی، آموزش و پخش های زنده را با هم ترکیب می کند.وی ادامه داد: 
به عنوان مثال دادگاهی در کلمبیا به تازگی جلسه محاکمه خود را در متاورس برگزار کرده است که در 
این جلسه دوساعته شرکت کنندگان نیز در یک دادگاه مجازی با آواتار خود حاضر شده اند؛ میزبان 
این جلسه پلتفرم »Horizon Workrooms« شرکت متا بوده و یکی از اولین دادگاه های جهان 

محسوب می شود که در متاورس برگزار شده است.
ابطحی گفت: در بســتر این فناوری همچون بســیاری از حوزه های نوظهور افرادی هســتند که با 
سوءاســتفاده از ناآگاهی مردم و ناشــناخته بودن فناوری، به کاهبــرداری می پردازند و مردم را 
نسبت به موضوعات و فناوری های جدید بدبین می کنند.وی اظهار کرد: سازمان فناوری اطاعات 
و ارتباطات شــهرداری اصفهان به عنوان متولی حوزه فناوری اطاعات در شــهرداری و با توجه به 
مســئولیت اجتماعی که برای خویش قائل اســت، در نظر دارد با همکاری خانه نوآوری اصفهان، 
شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد و دانشگاه ها، سمیناری را برای آشنایی عامه مردم با مفهوم 
باک چین، وب ۳، رمز ارز، متاورس و NFT روز شنبه ، ســیزدهم اسفند از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۰۰ 
در محل سالن همایش کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار کند.مدیرعامل سازمان فاوای 
شــهرداری اصفهان گفت: عاقه مندان می توانند جهت اطاعات بیشــتر و لینــک ثبت نام رایگان 
این ســمینار به آدرس ict.isfahan.ir/metaverse مراجعه کنند ، همچنین در پایان همایش 

گواهی نامه رسمی شرکت در این سمینار برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

حدود نیمی از پست های قضایی اصفهان، بدون متصدی
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان گفت: حدود نیمی از پست های قضایی در استان بدون 
متصدی است که سبب افزایش فشار کاری شده است.محمدحسین آقایی در نشست خبری به 
مناسبت سالگرد استقال کانون وکای دادگستری و روز وکیل مدافع، اظهار کرد: اکنون ۴۸ درصد 
پست های قضایی باتصدی است؛ در واقع فردی که باید بر اســاس دستورالعمل ها به حدود ۱۲۰ 
پرونده در ماه رسیدگی کند، بیش از ۲۷۰ پرونده را رسیدگی می کند.وی خبر داد: به منظور استفاده 
از ظرفیت قانون اساسی در جذب قضات، ریاست دادگســتری اصفهان موفق شد تا مجوز جذب 
اختصاصی قضات را دریافت کند.معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان ادامه داد: سهمیه 
نیروی اداری استان اصفهان در آزمون استخدامی ســال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ نفر بود که با پیگیری ها 
این شمار به ۷۷۷ نفر افزایش یافت؛ گزینش بیش از ۴۰۰ نفر به پایان رسیده و از چهاردهم اسفند 
کارورزی آن ها در شعب قضایی سراسر استان آغاز می شود.آقایی افزود: اکنون ۱۰۴ کارآموز قضایی 
در قالب چهار دوره کارآموزی در مرکز کارآموزان قضایی دادگســتری کل استان در حال کارآموزی 
هستند که تعدادی از آن ها اردیبهشــت تا تیر، فارغ التحصیل و به عنوان قاضی به بدنه دادگستری 

اضافه می شوند.

با مسئولان

اخبار

کاشت بیش از 171 هزار گلدان 
گل  بهاری در منطقه 9

خبر روز

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان نقش فضای 
ســبز و گل های فصلی را در ارتقای شــادی و 
نشاط شــهروندان انکارناپذیر دانست و گفت: 
باغچه های گل فصل منطقه با کاشت ۱۷۱ هزار 
و ۹۱۰ گلدان از انــواع گل های بهــاری در حال 
آماده سازی برای استقبال از بهار است.به گزارش 
ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: کاشت 
گل و گیاه به عنوان زیباترین عنصر هستی، نه تنها 
در شــهرها و منازل عامل زیبایی محیط است، 
بلکه عطر دلپذیر و زیبایی متعلق به آن می تواند 
انسان را به تفکر درباره عظمت پروردگار وادار کند.
وی افزود: عملیات کاشت بهاره گل و گیاه با هدف 
طراوت بخشیدن به محیط شهری، چشم انداز 
زیبا و دلنشین در آستانه زنده شدن بهار طبیعت 
و اســتقبال از نوروز ۱۴۰۲ در سطح منطقه ۹ در 
حال انجام اســت.مدیر منطقه ۹ شــهرداری 
اصفهان نقش فضای ســبز و گل های فصلی را 
در ارتقای شادی و نشاط شهروندان انکارناپذیر 
دانست و تصریح کرد: مساحت باغچه های گل 
فصلی منطقه، ۱۰ هزار و ۵۲۶ متر مربع است که 
با ۱۷۱ هزار و ۹۱۰ گلــدان از انواع گل های بهاری 
شامل همیشه بهار، ســنبل، اطلسی، پامچال، 
آالله، مروارید، بنفشــه، حنایــی و الله در حال 
آماده ســازی برای اســتقبال از بهار است.وی 
افزود: در راستای ایجاد فضایی دلپذیر، زیبا و 
باطراوت برای ورود میهمانان نوروزی و استفاده 
شهروندان منطقه، ۷۰ فاورباکس و ۱۰ المان با 
طرح های متنوع در میادین اصلی، سایر معابر و 
بوستان های سطح منطقه در حال آماده سازی 
و کاشت است .قاضی عســگر خاطرنشان کرد: 
همزمان با طرح گلکاری بهاره و ایجاد نشــاط 
اجتماعی، واحد فضای ســبز منطقه ۹ در حال 
آماده سازی باغچه های گل دائم به مساحت ۹۴ 
هزار و ۶۵۷ متر مربع بــا گل هایی با نیاز آبی کم 
است.وی با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۹۸۴ متر مربع 
از مساحت باغچه های سطح منطقه به کاشت 
گل رز اختصاص دارد، افزود: کاشت گل و گیاه از 
عوامل مهم در محیط زیست به شمار می رود و 
نقش مهمی در سامت این محیط برای زندگی 

مردم ایفا می کند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: نمایشگاه »به توان ۱۰«با حضور جمعی از مسئوالن در ورزشگاه ۹ دی به منظور شناسایی و معرفی هنرمندان ناشناخته، 
حمایت از تولید محصوالت خانگی، رونق صنایع دستی و حمایت از ایجاد اشتغال خانگی افتتاح شد.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار کرد: در نمایشگاه »به 
توان ۱۰« که به همت اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این شهرداری برگزار شده است، بانوان هنرمند منطقه ۱۰ صنایع دستی و تولیدات خانگی خود را به نمایش 
گذاشته اند.وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ بانوی هنرمند و سه استاد و هنرمند مرد تولیدات و صنایع دستی خود را در ۲۱ غرفه به نمایش گذاشتند.مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات خانگی هنرمندان بیش از ۳۵ صنایع دستی و تولیدات خانگی خود از جمله مینا، 
مس، سفال، گلیم، ادویه جات، زیورآالت و شیرینی به نمایش گذاشته اســت، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه شناسایی و معرفی هنرمندان ناشناخته، 
حمایت از تولید محصوالت خانگی و رونق صنایع دستی و حمایت از ایجاد اشتغال خانگی است.به گزارش ایمنا، در مراسم افتتاح این نمایشگاه مجید نادراالصلی 
و حجت االسام مهروی پور از اعضای شورای اسامی شهر اصفهان، داوود بحیرایی مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان و جمعی دیگر از مسئوالن حضور داشتند. این 

نمایشگاه تا دوازدهم اسفند از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برای بازدید عموم در ورزشگاه ۹ دی واقع در خیابان معراج خیابان کشاورز دایر است.

برگزاری نمایشگاه عرضه صنایع دستی بانوان اصفهانی در منطقه 10 اصفهان

تولید گل در مرکز تولید و 
تحقیقات سازمان پارک ها 

و فضای سبز شهرداری
مرکز شــماره دو تولیــد و تحقیقات 
گل و گیاه ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان در زمینی به 
مساحت ۳۰ هزار متر مربع گونه های 
متنوعی از گل های مــورد نیاز فضای 
سبز شــهری از قبیل اطلسی، گازانیا، 
آالله، قرنفل، بومادران، مریم گلی و... 
را با بیش از یک میلیون گلدان گل در 

سال تولید می کند.

وز عکس ر
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دوازدهمین برنامه » به احترام مردم اصفهان« به بهره برداری های 
حمل و نقلی اختصاص داشــت. مدیریت شــهری بارها به این 
موضوع اشاره کرده که بحث حمل و نقل، در اولویت برنامه ریزی ها، بهره برداری ها 
وتصمیمات بودجه ای در این دوره است. دیروز قرار بود از 81 دستگاه اتوبوس جدید 
شــهری با اعتبار 3,500 میلیارد ریال رونمایی شود تا شــهروندان شاهد سومین 
افتتاح در ناوگان اتوبوسرانی طی فعالیت این دوره مدیریت شهری اصفهان باشند.

 مرکز مکانیزه معانیه فنی منطقه 14؛ گام مهم در کاهش مشکالت شهر
آغاز به کار نخســتین مرکز مکانیزه معاینه فنی موتورســیکلت و مرکــز معاینه فنی 
خودروهای سبک در منطقه 14 با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان؛ اولین برنامه 
افتتاحیه و مقصد اصحاب رسانه بود. سیدعلی عبداللهی، مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار شهرداری اصفهان در آیین بهره برداری از این مرکز گفت: جانمایی این 
مرکز معاینه فنی در منطقه 14 شهرداری انجام شد، چراکه این محدوده جغرافیایی 
به عنوان یکی از پرترددترین مناطق شــهری از منظر موتورسیکلت است.وی با بیان 
اینکه این مرکز به همت انجمن حمایت از زندانیان شهر اصفهان و با مشارکت سازمان 
حمل ونقل بار شهرداری اصفهان در مســائل فنی افتتاح شد، افزود: یکی از تکالیف 
شهرداری ها راه اندازی مراکز معاینه فنی است که شهرداری اصفهان از دیرباز نسبت 
به این امر اقدام ورزیده و تاکنون 10 مرکز معاینه فنی را دایر کرده اســت.مدیرعامل 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان تصریح کرد: منابع متحرک آالینده 
یکی از دالیل آلودگی هوای شهر اصفهان به شــمار می رود که الزم است کنترل شود، 
در این راستا راه اندازی مراکز معاینه فنی در نقاط مختلف شهر برای کنترل آالیندگی 
خودروها و موتورسیکلت ها می تواند راهگشا باشد.وی خاطرنشان کرد: در این راستا 
شاهد افتتاح نخستین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و دوگانه 
سوز و موتورسیکلت در خیابان زینبیه و دومین مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در منطقه 
شفق هستیم که امیدواریم راه اندازی این مراکز گام مهمی در راستای کاهش مشکالت 
شهر اصفهان از جمله آلودگی هوا باشــد.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: چشم انداز سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی 
درون شهری، کارآمدی برای تحقق جابه جایی ایمن، مناسب و سریع بار و کاال در شهر 
با به کارگیری سامانه های هوشمند با رعایت اســتانداردهای زیست محیطی است؛ 
شیوه نامه این سازمان، در بین شیوه نامه های کالن شهرها برتر شناخته شده است و 
از این بابت به طور مکرر با دیگر شــهرداری ها انتقال تجربه داریم.وی با بیان اینکه با 
پلیس راهور و مجموعه های انتظامی همکاری تنگاتنگی داریم، اظهارکرد: ستاد مرکز 

معاینه فنی نیز زیر نظر این ســازمان فعالیت می کند، صدور پروانه، پروانه اشتغال 
حوزه ایمنی حمل بار، صدور مجوز تردد ناوگان بار درون شهری نیز جزو فعالیت های 

این سازمان است.

خیرانی که به فکر حمل و نقل پاک هستند
در ادامه؛ محمدرضا کجانی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان نیز در 
این آیین اظهار کرد: دو خیریه ســتاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان در کشور 
وجود دارد که به ترتیب فعالیت آن ها آزادســازی زندانیــان و حمایت از خانواده 
آن هاست.وی ضمن قدردانی از شهرداری اصفهان که سهم مشارکت 40 درصدی 
خود را برای ســاخت این مرکز به انجمن واگذار کرده است، افزود: مرکز معاینه 
فنی موتورسیکلت و خودروهای سبک منطقه 14 با هزینه پنج میلیارد تومان که از 

سوی خیران تامین شده است، به بهره برداری رسید.

شرمنده مردم نیستیم
اما در مقصد بعدی؛ 81 اتوبوس خریداری شــده و اضافه شده به ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان آماده بودند تا شهردار قیچی به دست، ربان افتتاح را بُبرد تا به تعبیر مجری، 

بزرگ ترین مراسم ربان چینی در دنیا، آن هم از نوع حمل و نقلش به اجر درآید. 
در این بخش؛ اولین ســخنران ســیدعباس روحانی، مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه بود که در ورودی یکی از اتوبوس های خریداری شده 
ایستاد و برای حاضران سخنرانی کرد. روحانی تاکید کرد که این اتوبوس ها تمام 
ایرانی و درواقع »ساخت ایران« هستند. روحانی گفت: بر اساس پیش بینی ها 
باید در چهار سال فعالیت مدیریت شهری ساالنه 150 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
افزوده می شد؛ اما در طول چهار سال مدیریت شهر دوره گذشته فقط 125 دستگاه 
اتوبوس خریداری و به شهر وارد شده است.وی افزود: به دنبال قیاس دوره های 
مدیریت شهری نیســتیم بلکه از همت و تالش می گوییم چراکه طی یک سال 
و نیم گذشته 185 دستگاه اتوبوس ســهمیه ای وارد شهر شده است.مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: بخش دیگری از اتوبوس ها 
نیز به قیمت آزاد خریداری شده، بنابراین در مجموع در این دوره مدیریت شهری 
طی یک سال و نیم گذشته 285 دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده است.وی 
خاطرنشان کرد: ناوگان فرسوده و خراب اتوبوسرانی فعالیت کل ناوگان شهر را به 
حداقل رسانده بود؛ اما با خریداری این تعداد دستگاه خدمات رسانی به شهروندان 

افزایش می یابد، در این راستا دیگر از رویارویی با مردم شرمنده نیستیم.

اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان؛ یکی از مهم ترین پروژه های به ثمررسیده
اما در آخرین ایستگاه بهره برداری ها؛ شاهد یکی از مهم ترین پروژه های به سرانجام 
رســیده شــهرداری بودیم که همان بهره برداری از پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار 
فرزانگان در مناطق هفت و 12 شهرداری بود که با اعتبار 550 میلیارد ریال و به طول دو 
هزار متر و عرض 15 متر انجام شده است. پروژه ای که با به سرانجام رسیدن آن؛ می 
توانیم امیدوار باشیم که از حجم ترافیک سنگین ورودی شمال شهر اصفهان در منطقه 
پل شریعتی و کاوه کاسته شود. این وعده ای است که مدیران منطقه 7 و 12 هم دادند. 
علی اکبر رسالت، مدیر منطقه 12 شهرداری با اشاره به ضرورت اجرای پروژه از منظر 
ترافیکی و کاهش سوانح رانندگی، گفت: اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان باعث 
کاهش ترافیک در ورودی شمال شهر، تسهیل تردد وسایل نقلیه سنگین و پیشگیری 
از بــروز تصادفات جاده ای می شــود.وی با بیــان اینکه اصفهان در مســیر کریدور 
شمال_جنوب و بالعکس قرار دارد، افزود: در این راستا مدیریت جریان ترافیک باید 
به صورت مدون و سازمان یافته با استفاده از ظرفیت هایی باشد که می تواند حمل ونقل 
ایمن و روان را به وجود آورد، امروز نیز با تمهیداتی که برای آن پیش بینی شده است، بار 
ترافیکی سنگین از شمال شهر اصفهان دور و مسیر ایمن تر جهت تردد وسایل سنگین 
جایگزین شد.رسالت با بیان اینکه به منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل عبور و مرور 
این پروژه پیش از این بهره برداری رسیده بود، اما اکنون به صورت رسمی افتتاح شد، 
تصریح کرد: با افتتاح این پروژه مسافران و شهروندانی که قصد ورود به شهر اصفهان 
را ندارند در ایمنی کامل به راحتی به ســمت چپ پل، باغ فدک و شــرق شهر حرکت 
می کنند، در حالی که در گذشته شاهد حوادث و تصادفات زیادی در این مسیر بودیم.

وی اضافه کرد: با توجه به قرارگیری ستاد هدایت و راهنمایی مسافران نوروزی جنب 
این نقطه شهری و سردرگمی مسافران در رسیدن به ستاد اسکان باغ فدک، با اتصال 
بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان این مشکل رفع شد.علی اصغر شاطوری، مدیرمنطقه 7 
شهرداری هم درباره این پروژه گفت: این پروژه به منظور تامین امنیت جانی سرنشینان 
خودروها و روان سازی ترافیک اجرایی شده است. در گذشته با توجه به اینکه مسیر 
به دوراهی منتهی می شد و شیب غیراستانداردی داشــت، باعث تصادف خودروها 
می شد یا در بارندگی ها شــاهد واژگونی خودروها بودیم.شاطوری ضمن قدردانی از 
شهرداری های مناطق 12 و هشــت برای همکاری و مشارکت در اجرای پروژه افزود: 
زمانی که این پروژه اجرا می شد، هیچ مانع و ترافیکی برای مسیر ایجاد نشد و به میزان 

کمی رانندگان را وادار به تغییر مسیر کرد.

سیاست های حمل و نقلی 4 گانه مدیریت شهری

معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهــان نیز یکــی از حاضــران در آیین 
افتتاحیه های روز گذشته بود. حسین حق شــناس در این مراسم وعده داد که تا 
سال آینده 150 دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان اضافه می شود.حق شناس گفت: 
اولویت نخست مدیریت شهر و شــورا بهبود حمل ونقل شهر محسوب می شود، در 
این راستا نقطه اتصال همه افتتاحیه ها از راه اندازی مرکز معاینه فنی موتورسیکلت 
و خودروهای ســبک تا رونمایی از 81 اتوبوس جدید کاهش آلودگی هوا و ترافیک 
اســت.وی، سیاســت دوم این معاونت را حمل ونقل پاک دانست و گفت: توسعه 
مراکز معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت، توسعه بستر استفاده از دوچرخه و موتور، 
خودرو و اتوبوس های برقی در این راستا انجام می شود، بر این اساس با همکاری 
شرکت های دانش بنیان از سال آینده در این بخش شاهد تحوالت در شهر هستیم.

وی با بیان اینکه رفع گلوگاه ها و مشــکالت ترافیکی ســطح شــهر یکــی دیگر از 
سیاست های مدیریت شهری در این حوزه است، افزود: پروژه اتصال بزرگراه معلم 
به بلوار فرزانگان یکی از اقدامات در این راستاســت، چراکه این نقطه یکی از نقاط 
حادثه خیز اصفهان بود که مشکالت ترافیکی بسیاری داشت و خودروهای سنگین 
در آن تردد می کردند، البته با هدایت مسیر و اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار 

فرزانگان در جاده فرودگاه که در دست انجام است، این مسیر تکمیل می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه 
دیگر شاهد ورود خودروهای ســنگین به بلوار کاوه و خودروهایی که قصد دور زدن 
اصفهان را دارند، نخواهیم بود.وی، سیاست چهارم در این حوزه را مدیریت تقاضای 
سفر دانست و خاطرنشان کرد: سیاست تغییر ساعات اداری، دورکاری و سفرهای 
مجازی اعمال شده است، البته برنامه آینده ما اجرای طرح محدودیت ورود به مرکز 
شهر با مدیریت قیمت گذاری پارکینگ و محدوده خواهد بود، تمام این اقدامات افق 

روشنی را پیش روی ما با کاهش آلودگی و ترافیک ترسیم می کند.

افتتاح 3 پروژه بزرگ حمل و نقلی در اصفهان با حضور مدیران شهری و اصحاب رسانه؛

 حمل و نقل؛ دغدغه همیشگی مدیریت شهری
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