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دسترسی مسافران نوروزی اصفهان به 
ستاد های اسکان فرهنگیان با QR کد

چراغ این خانه روشن است...

آلودگی اصفهان به 
مرز اشباع رسیده 

است

 اصفهان، رتبه اول 
 کشور در صرفه جویی 

در مصرف برق

تشکیل پرونده قضایی 
 برای پیمانکاران 

 متقلب پاالیشگاه
 اصفهان
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شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

 سخنگوی وزارت صمت از عرضه یکپارچه خودرو بدون قرعه کشی
 از 20 اسفند خبرداد؛ متقاضیان 100 میلیون در حساب شان باشد

3الوعده وفا ؟!

 فعاالن فرهنگی و خادمان شهدا، خواستار ورود مسئوالن شهری برای حفظ خانه شهید حجت االسالم 
مصطفی ردانی پور شــده اند تا سرنوشت خانه شهید عبدالرســول زرین برای خانه این فرمانده  شهید تکرار 
نشــود.»خانه برترین تک تیرانداز جهان در ســایه غفلت مسئوالن تخریب شــد!« این خبر تلخ و کوتاه که 
رســانه ای هم نشــد، غمی بزرگی بر دل فعاالن فرهنگی شــهر و خادمان شــهدا بر جای نهاد.خانه شهید 
عبدالرســول زرین، یکی از ســرداران بزرگ جنگ تحمیلی ایران که به او لقب »صیاد خمینی« و »گردان 
تک نفره« داده بودند، درحالی که می توانست به یک موزه تبدیل شــود، از بین رفت تا یکی از ظرفیت های 

گردشگری جنگ در دیار نصف جهان به راحتی از دست برود. 

 رئیس دبیرخانه شورای سیاست گذاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور: 
مسجد امن ترین و بهترین جایگاه برای تربیت نسل جوان است؛

در آیین افتتاح مرکز مراقبتی 
حمایتی کودکان کار و خیابان 

در اصفهان مطرح شد:
شناسایی و حمایت 

 اجتماعی از 
 کودکان کار وظیفه
 بهزیستی است
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 تعیین تکلیف بیش از ۹8 درصد از
 اراضی ملی اصفهان

 آگهی مناقصه خرید و اجرای آسفالت معابر شهر شاپور آباد 
)نوبت دوم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد 

چاپ اول

شهردای شاپورآباد به استناد مصوبه شماره 432 مورخ 1401/11/18 شورای محترم اسالمی شهر شاپور آباد قصد دارد از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرح زیر 

نسبت به زیرسازی ضلع غربی محور شاپورآباد به دولت آباد تا سقف مبلغ 12/000/000/000 )دوازده میلیارد( ریال اقدام نماید. بنابراین از شرکت های صالحیت 
دار تقاضا می شود جهت بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1402/01/10 به شــهرداری شاپورآباد یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و 

سپس نسبت به ارائه قیمت بر مبنای آیتمهای اعالم شده در مناقصه شهرداری شرکت نمایند.
شماره مناقصه: 20010۹342800000۹ 

مهلت دریافت اسناد: 1401/12/27
مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/10

م الف: 1467791

شهردای شاپورآباد

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8
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 سپاهان، پرسپولیس یا استقالل؛
 در بی سابقه ترین کورس قهرمانی تاریخ لیگ برتر

   لیگی که باز جذاب شد



رییس دادگستری شهرستان گلپایگان خبرداد:

افزایش ۱۴ درصدی خروجی پرونده ها در دادگستری گلپایگان

رییس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت: در سال جاری نسبت به 
سال گذشته نزدیک به ۹ درصد ورودی پرونده ها افزایش داشته، اما 
خروجی پرونده ها ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده یعنی نســبت به سال 

گذشته عملکرد مثبت بوده است.
قاسم شــریفیان، در جلسه شــورای اداری شهرســتان که با حضور 
رییس سازمان زندان های کل کشــور برگزار شد با بیان اینکه در زمینه 
امنیتی مشــکل خاصی نداریم، اظهار کرد: عمده جرائم حوزه کیفری 
در شهرســتان گلپایگان درجه شــش هستند و خوشــبختانه جرائم 
خشن نداریم. دســتگاه قضایی ســعی کرده ضمن حفظ استقالل و 
بی طرفی تعامل خوبی در راســتای تحقق اهداف عالی نظام داشــته 
باشد و خوشبختانه بازدارندگی خوبی در سطح شهرستان ایجاد شده، 
به نحوی که افراد متخلف و مجرم مجازات شدند و آن افرادی هم که 

نیازمند کمک داشتند به آنها مساعدت شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد 
ورودی پرونده ها افزایش داشــته، اما خروجــی پرونده ها ۱۴ درصد 
افزایش پیدا کرده یعنی نســبت به سال گذشــته عملکرد مثبت بوده 
است. همچنین در زمینه شاخص های معاونت راهبردی قوه  قضاییه 

که هر ماه اعالم می شــود، دادگستری شهرســتان در میزان ورود و 
خروج پرونده ها، متوسط زمان رسیدگی و پرونده های معوقه در رتبه  

سوم در بین شهرستان های استان اصفهان قرار دارد.
رییس دادگســتری شهرســتان گلپایــگان گفت: خوشــبختانه ما 
پرونده های مســن از قبل از سال ۱۳۹۶ در رســیدگی نداریم و اکثر 
شــعبات ما کمتــر از ۱۰ درصد پرونده هــای مســن)پرونده هایی که 
بیش از یک ســال از تشــکیل آنها گذشــته اســت( دارند؛ اکنون با 
۱۳ قاضی مشــغول بــه کار هســتیم، در صورتی که بایــد ۳۶ قاضی 
در دادگســتری گلپایــگان مشــغول بــه کار باشــند. همچنیــن 
 بــا ۳۷ کارمنــد در حــال فعالیــت هســتیم که ایــن تعــداد باید

 ۹۹ نفر باشد. 
شریفیان با بیان اینکه در صلح و ســازش در استان رتبه  اول را داریم، 
تصریح کرد: میانگین صلح و سازش در پرونده هایی که قابلیت صلح 
و سازش دارد در یازده ماهه ســال جاری ۶۰ درصد بوده این در حالی 
است که میانگین کشوری این آمار ۳۷ درصد است. همچنین زندان 
گلپایگان رتبه  یک اســتان را از نظر تعداد افراد شــاغل دارد که در این 
بخش نیز آمار نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است. 

حدود ۲۷ میلیارد ریال حقوق به مددجویان پرداخت شده و در یازده 
ماهه ســال جاری  بالغ بر ۱۹۰ پروانه  حرفه آمــوزی برای مددجویان 

صادر شده است.
 وی در خصــوص کاهــش جمعیت کیفــری شهرســتان گلپایگان، 
اضافه کــرد: از ابتدای ســال تاکنــون ۳۱۸ نفر از زندان آزاد شــدند 
که ۲۱ نفر آنها بــا آزادی مشــروط، ۱۱۹ نفر پایان حبــس و ۱۸۷ نفر 
مشــمول عفو شــدند که ۹۳ نفر آنها عفو رهبری شــامل حال شان 
شــده اســت. همچنین ۶ نفر با پابند الکترونیکی آزاد هستند و تمام 
 ۱۴۴ پرونده مطرح شــده در شــورای حل اختالف منتهی به سازش 

شده است.
رییس دادگستری شهرســتان گلپایگان، یادآور شد: در سال گذشته 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعهداتی بوده که برای آزادی زندانیان 
وصول شده و باالترین کمک بعد از مرکز استان در شهرستان گلپایگان 
اتفاق افتاد که منجر به آزادی ۲۹ نفر شد. در انجمن حمایت از زندانیان 
در حال حاضر ۳۶۴ نفر در قالب ۱۸۲ خانوار تحت پوشش هستند که 
بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان به کمک خیران در طی ۱۱ ماه گذشته به آنها 

پرداخت شده است.

استاناخبار  
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مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

۱۹ درصد جمعیت اردستان سالمند هستند
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان اردستان گفت: شهرستان اردســتان یکی از نقاطی است که نرخ 
ســالمندی قابل توجهی دارد و اکنون بیش از ۱۹ درصد جمعیت شهرستان سالمند هستند.حسن ذبیحی 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که در کاهش فرزندآوری به وجود آمده باید باور کنیم 
جمعیت کشور به سمت پیری می رود و برای خروج از چاله جمعیتی تنها ۶ سال فرصت نداریم.وی افزود: 
کشور به سرعت به سمت ســالخوردگی می رود و با توجه به اینکه در اوج میان سالی قرار داریم تا ۲۰ سال 
آینده شاهد افزایش چشمگیری از ســالمندان خواهیم بود و طی سال های آینده خبری از نیروی انسانی 
جوان برای مدیریت کشور در بخش های مختلف نیست.مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان اینکه 
شهرستان اردستان یکی از نقاطی است که نرخ سالمندی قابل توجهی دارد و اکنون بیش از ۱۹ درصد جمعیت 
شهرستان سالمند هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳ درصد جمعیت شهرستان که حدود ۱۹ هزار نفر از 
جمعیت اردستان را تشکیل می دهند در وضعیت میانسالی قرار دارد و این مقدار طی چند سال آینده به نرخ 
سالمندان شهرستان اضافه می شود.ذبیحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸ هزار نفر از جمعیت شهرستان 
را سالمندان)افراد باالی ۶۰ سال( تشکیل می دهد و با وضعیتی که در نرخ میان سالی شهرستان مشاهده 
می شود تا ۲۰ سال آینده جمعیت سالمند شهرستان اردستان بیش از ۱۴ هزار نفر خواهد شد.وی با بیان اینکه 
افزایش نرخ سالمندی در اردستان می تواند یک هشدار بسیار جدی باشد، زیرا مشکالت بسیار زیادی را در 

بخش های مختلف و شیوع بیماری های مزمن و ناتوان کننده به وجود می آورد.
 

برگزاری نخستین جشنواره اقوام پنجگانه شهرستان فریدونشهر
نخستین جشــنواره اقوام پنجگانه شهرســتان فریدونشــهر در مجتمع اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این 
شهرستان برگزار شد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فریدونشهر گفت: در این جشنواره که 
پنج قوم گرجی، بختیاری، لر، ترک و فارس شهرستان فریدونشهر حضور داشتند، در ۲۵ غرفه لباس های 
محلی، سوغات و غذا های محلی، صنایع دستی، کیف و کفش و روسری و شال دست دوز، کتاب های معرفی 
تاریخچه اقوام و ابزار آالت قدیمی اقوام شهرستان فریدونشهر به تماشا گذاشته شده است.نورمحمد رحیمی 
افزود: ایجاد فضایی بانشاط و آشنایی با فرهنگ و هنر، تقویت وحدت و همدلی بین اقوام مختلف، معرفی 
آداب و رسوم، غذا های محلی و سوغات و صنایع دستی اقوام ســاکن در شهرستان از اهداف برگزاری این 

جشنواره است؛ این جشنواره تا ۲۱ اسفند برپاست.
 

افتتاح مجموعه ورزشی شهدای روستای جوجیل
همزمان با سالروز والدت امام زمان )عج( مجموعه ورزشی شهدای روستای جوجیل به بهره برداری رسید.

فرماندار فالورجان در حاشیه افتتاح مجموعه ورزشی شهدای روستای جوجیل با اشاره به اینکه این مجموعه 
شامل سه سالن ورزشی اســت، گفت: این مجموعه با زیر بنای ۶۰۰ متر مربع و به مساحت هزار و ۴۸۰ متر 
در دو طبقه در مدت کمتر از ۱۰ ماه ساخته و تجهیز شده است.مهدی معینی افزود: مجموعه ورزشی شهدای 
روستای جوجیل مجهز به سه سالن ورزشی، رزمی و باستانی با بیش از  ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه ساخت و 
همزمان با سالروز میالد امام زمان )عج( به بهره برداری رسید.روستای جوجیل با جمعیت بیش از  ۷ هزار 

نفر از توابع بخش مرکزی فالورجان است.
 

ذبح ۶ رأس گوسفند در جرقویه به مناسبت میالد امام زمان )عج(
خیران شهرستان جرقویه با ذبح گوسفند به یاری نیازمندان رفتند.به مناسبت میالد امام زمان )عج( 
خیران جرقویه ۶ رأس گوسفند ذبح و گوشت آن را بین ۹۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد توزیع کردند.
محسن جعفری، رییس کمیته امداد بخش مرکزی جرقویه گفت: خیران برای خرید و ذبح این تعداد 

گوسفند ۳۷ میلیون تومان هزینه کردند.

 هنرستان فنی و حرفه ای بصیر نوش آباد به
 بهره برداری رسید

نیکوکار مدرسه ســاز نوش آبادی گفت: هر زمان که برای دیدار دانش آموزان دبیرستان بصیر به 
نوش آباد می آیم، از همه آنها درخواست می کنم، در هر قدمی که بر می دارید، به خدا توکل کنید و 

از لطف خداوند یاری و مدد بگیرید تا بتوانید به خلق خدا خدمت کنید.
بصیرا... نعمت الهی اظهار کرد: روز کلنگ زنی هنرستان به همه دانش آموزان سفارش کردم که اگر 
دنبال سعادت دنیا و آخرت خود هستید، فقط بنده خدا و به امید لطف خدا باشید و بدون منت به 
خلق خدا خدمت کنید و انتظار جبران و قدردانی هم نداشته باشید.وی افزود: دانش آموز کالس 
سوم شــابتدایی که بودم معلم ما، مرحوم امینی شــعری به ما یاد داد با این مفهوم که در زمان 
تولد، آدم گریان است و همه اطرافیان خندان هستند پس ای انسان کاری بکن که وقت مردن، تو 
خندان باشی و مردم در فراق تو و خوبی های تو گریان باشند و همیشه با این الگو زندگی کرده ام.

وی افزود: فرزندان کشــور عالوه بر درس نظری، باید یک مهارت شــغلی هم بلد باشند بنابراین 
سال ۹۳ که دبیرســتان بصیر نوش آباد به بهره برداری رسید، ساخت هنرستان را پیشنهاد کردم، 
زیرا که درس خواندن فقط کافی نیســت، دانش آموزان باید به فکر اقتصاد خود باشند تا سربار 
جامعه نباشند.نعمت الهی گفت: برای توسعه کشــور باید دانش آموزان متخصص پرورش داد 
که برای جامعه مفید باشند و حاال که با ساخت هنرســتان فنی و حرفه ای آرزوی سی ساله من 
برآورده شده است، امیدوارم مرحله ســوم مجتمع و ساخت مجموعه ورزشــی بصیر هم برای 
سالمت جسم و روح بچه های نوش آباد به زودی آغاز شود.هنرستان فنی و حرفه ای نوش آباد، 
در زمینی به مســاحت دوهزار متر و زیر بنای ۶۰۰ متر مربع با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال توسط حاج 
بصیرا... نعمت الهی ساخته شده که شامل شش کالس درس، سه اتاق اداری، دو کارگاه آموزشی 
و یک نمازخانه طراحی شده است.حاج بصیرا... نعمت الهی، در مهرماه ۹۳ نیز دبیرستان بصیر 

را در نوش آباد ساخته است.
 

همزمان با نیمه شعبان؛

آیین سنتی »مجمع گردانی« در متین آباد نطنز برگزار شد
رییس اداره  میراث فرهنگی نطنز گفت: هم زمان با نیمه شعبان، آیین سنتی و کهن مجمع گردانی 

در روستای متین آباد از توابع بخش امامزاده شهرستان نطنز برگزار شد.
حســین یزدانمهر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آیین کهن و ســنتی مجمع گردانی به مانند هر 
سال در روز نیمه شعبان در روستای متین آباد برگزار شــد.وی افزود: همه  ساله هم زمان با تولد 
امام زمان)عج( در روز نیمه شــعبان این مراسم ســنتی به نام آیین مجمع گردانی در روستای 
متین آباد با شور و حال خاصی و با حضور اهالی روســتا و میهمانان انجام می شود.رییس اداره 
میراث فرهنگی نطنز گفت: زنان روستای متین آباد از صبح روز نیمه شعبان، چادر بر سر گذاشته و 

سینی های دایره شکل بزرگ پر از تنقالتی مانند آجیل، شیرینی و کله قند آماده می کنند.
وی تصریح کرد: این سینی های بزرگ که در گویش محلی »مجمع« نام دارد، در کنار خوراکی های 
گوناگون با خنچه و سایر تزیینات آماده شده و سپس آن را بر سر گذاشته و در میان فریاد شادی و 
هلهله و نوای سازهای سنتی مانند دف در کوچه ها به حرکت در می آیند.یزدانمهر خاطرنشان کرد: 
مسیر راهپیمایی با مجمع ها از در خانه ها تا حسینیه روســتای متین آباد است و زنان با رسیدن 
به محل، تمام مجمع ها را در حسینیه بر زمین می گذارند.وی، پیرامون نقش مردان و پذیرایی از 
میهمانان در این مراسم سنتی گفت: مردان نیز در این آیین حضور می یابند و پذیرایی از میهمانان 
و مردم در خانه ها و مسیر راهپیمایی با انواع نذری و آش هم امری مرسوم است.این آیین سنتی 
که مشابهت هایی به سینی گردانی حضرت قاســم)ع( در ماه محرم دارد، به عنوان یکی از میراث 
معنوی شهرستان نطنز سال ۹۵ با شماره ۱۲۰۲ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

خبر روز

آ غاز نظارت های میدانی 
نوروزی در شهرستان تیران 

و کرون
رییس اداره صنعت، معــدن و تجارت تیران و 
کرون گفت: نظارت های میدانی بر بازار عرضه 
کاال در قالــب تیــم مشــترک ادارات در این 
شهرستان آغاز شد.امین طلبی با اشاره به طرح 
نوروزی برای مدیریت بازار و نظارت، اظهار کرد: 
تیم نظارت مشترک ادارات مرتبط با کاالهای 
مورد نیاز مردم در شب عید تشکیل شده و این 
تیم هم زمان با اجرای مانور ماشینی کار خود را 
آغاز کرد.وی افزود: صنعت، معدن و تجارت، 
اتاق اصناف، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، 
تعزیرات حکومتی، پلیس نظــارت بر اماکن 
عمومی، اجراییات شهرداری، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری و دامپزشکی از 
جمله نهادهای عضو این تیم مشترک نظارتی 
هستند.رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 
تیران و کــرون ادامــه داد: ایــن نظارت ها تا 
پایان نوروز بر کســبه و اصنــاف، مراکز عرضه 
محصوالت خوراکی، پایانه ها، مراکز اقامتی و 
سایر واحدهای خدماتی وجود دارد که کیفیت 
محصوالت، سالمت، قیمت و پیشگیری از سد 
معبر مورد توجه اســت.وی به نقش نظارتی 
شهروندان نیز اشاره کرد و گفت: همکاری مردم 
با مشاهده هر گونه تخلف صنفی و گزارش به 
اداره صنعت، معدن و تجارت و یا بازرسی اتاق 
اصناف و بازرســی اتحادیه و دیگر موضوعات 
تخلف به ادارات مرتبط می تواند به بهبود اوضاع 
کمک کند.طلبی با بیان اینکه شــبکه تعاملی 
مجازی در پیام رسان ایتا تحت عنوان بازرسان 
تنظیم بازار تیران وکرون راه اندازی شد، تصریح 
کرد:  در صورتــی که مردم این شهرســتان در 
هنگام خرید هر نوع کاال و خدمات با تخلفاتی از 
جمله گران فروشی کم فروشی، احتکار، عرضه 
کاالی قاچــاق، تداخل صنفی، عــدم رعایت 
مسائل بهداشتی روبه رو شدند، موضوع را به 
ادمین این کانال اعالم کننــد.وی اضافه کرد: 
موضوع در اسرع وقت توسط بازرسان تنظیم 
بازار پیگیری شد که نتیجه اقدام صورت گرفته 
 nezarat_tiran@ در همین کانال به آدرس

منتشر خواهد شد.

با مسئولان  شهردار سده لنجان مطرح کرد:

تحقق کامل بودجه شهرداری سده لنجان در سال ۱۴۰۱
شهردار ســده لنجان گفت: بودجه ۶۰ میلیارد تومانی ۱۴۰۱ به صورت کامل و با اجرای نزدیک به ۵۶ پروژه در سطح شهر محقق شد.حمید شهبازی با اشاره به 
تحقق کامل بودجه سال ۱۴۰۱ شهر سده لنجان به عنوان یک دســتاورد، اظهار کرد: بودجه ۶۰ میلیارد تومانی سال جاری به همت همکاران و حمایت اعضای 
شورای شهر به صورت کامل وصول شد و حتی از برنامه های پیش بینی شده نیز یک قدم جلو افتادیم.وی افزود: اغلب پروژه های پیش بینی شده سال جاری 
نزدیک به ۵۶ پروژه بود و بر اســاس زمان بندی مشخص انجام شده اســت و به توزیع امکانات رفاهی و خدماتی در سطح شهر و محله محوری و مشارکت 
نظرات مردم توجه ویژه شد.شهردار سده لنجان با اشاره به اینکه ۶۵ درصد بودجه مربوط به مسائل عمرانی است، گفت: تناسب میان بودجه خوشبختانه برقرار 
شد و در راستای بهبود عملکرد حمل و نقل و ترافیک، نوسازی تجهیزات و خرید یک دســتگاه اتوبوس، ون و مینی لودر صورت گرفت.شهبازی در خصوص 
بودجه سال آینده گفت: بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که در شورای شهر در دســت بررسی است و پس از تصویب آن، برنامه ریزی  

برای پروژه های در نظر گرفته شده به تعداد ۶۰ پروژه در سطح محالت انجام خواهد شد که به توسعه و رشد و شکوفایی شهر سده لنجان منجر می شود.

عکس: فارس

عکس    خبر

افتتاح طرح آبرسانی 
به روستا های الی 

سیاه شهرستان نایین 
به همت سپاه صاحب 
الزمان )عج( استان 

اصفهان

میانگین صلح و سازش در پرونده هایی که قابلیت 
صلح و سازش دارد در یازده ماهه سال جاری 60 
درصد بوده این در حالی است که میانگین کشوری 
این آمار 37 درصد است. همچنین زندان گلپایگان 

رتبه  یک استان را از نظر تعداد افراد شاغل دارد 

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری تیران و کرون  گفت: پتانســیل متعدد 
این شهرســتان شــامل موقعیت جغرافیایی، هوای 
پاک و ظرفیــت تاریخی و قدیمی پشــتوانه ای برای 
گزینه قرار گرفتن مقاصد گردشــگری است.محسن 
مظاهری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: فاصله ۴۵ 
کیلومتری تیران تا مرکز استان اقبال عمومی را برای 
سفر به این خطه تقویت می کند.وی افزود: وجود کراب 
مسجد، حمام تاریخی، آســیاب قدیمی، خانه های 
تاریخی و اقامتگاه های سنتی، ۴۰ کیلومتر کوچه باغ و 
درهای سنگی همگی ظرفیت خاص و متمرکز در تیران 
اســت.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری تیران و کرون، ادامه داد: دو روســتای 

تاریخی جاجا و خمیران و شهر زیرزمینی کردعلیا هم 
بسته گردشگری این شهر را تکمیل می کنند.به گفته 
وی، گردشگری طبیعی در چشــمه مرغاب و مناطق 
سرسبز شهر و هوای پاک شهرســتان جلوه ممتازی 
برای توسعه این صنعت به شــمار می رود.مظاهری 
یادآور شد: گردشگری دینی با مساجد تاریخی و آستان 
امامزادگان معنا پیدا کرده که این مراکز دینی در بافت 
تاریخی و گردشگری هم قرار گرفته اند.وی با بیان  اینکه 
درهای سنگی و کوچه باغ های این شهر جایگاه مهمی 
دارد، تصریح کرد: ۴۰ کیلومتر کوچه باغ و پیچ در پیچ 
جذابیت خاصی برای گردشگران دارد که در همه فصول 
مورد توجه است.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری تیران و کرون درهای سنگی با 

قابلیت خاص که با وجود سنگینی می چرخند را مهم 
بیان کرد و گفت: همین قابلیت تیران را به داشتن  چنین 
اثر تاریخی معروف کرده اســت.وی همچنین اجرای 
طرح های گردشــگری در شــهر را مهم خواند و گفت: 
تیران گردی، معرفی شهرســتان و تولید محتوا برای 
فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته تا بیش از گذشته 
این منطقه معرفی شود.دبیر ســتاد تسهیالت سفر 
تیران و کرون، از راه اندازی اقامتگاه های سنتی خبر داد 
و گفت: پنج مرکز راه اندازی و دارای مجوز است و پنج 

اقامتگاه دیگر هم در حال مرمت و اخذ مجوز هستند.

رییس اداره میراث فرهنگی تیران و کرون تاکید کرد:

تقویت زیرساخت های گردشگری تیران و کرون
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رییس حدنگاری اداره کل منابع طبیعی استان اعالم کرد:

تعیین تکلیف بیش از ۹۸ درصد از اراضی ملی اصفهان
۹ میلیون و ۵۰۰ هکتار اراضی ملی استان تعیین تکلیف و سند تک برگ اخذ شده است.رییس اداره 
ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: از ۹ میلیون و ۶۱۵ هزار 
و ۸۰۸ هکتار اراضی منابع طبیعی، برای ۹ میلیون و ۵۰۰ هکتار سند تک برگ اخذ شده است.سهیل 
سهیلی اصفهانی افزود: برای حفاظت و حراست از عرصه های منابع طبیعی که تکلیف سازمان های 
تخصصی دولت از جمله نقش پر اهمیت سازمان منابع طبیعی با مدیریت حفاظت حدود ۸۵ درصد 
از عرصه های کشور، اهمیت راه اندازی سامانه مدیریت پنجره واحد زمین را دو چندان کرده است.

سهیلی اصفهانی با اشاره به پایلوت بودن اصفهان در متصل شدن تمام دستگاه های مرتبط با زمین 
به سامانه پنجره واحد زمین گفت: این سامانه به آدرس الکترونیکی www.iraneland.ir دارای 
دو زیر مجموعه پایش اراضی ملی )رصد مداوم اراضی تصرف شده( و استعالمات متقاضیان است.

وی با بیام اینکه فعالیت این سامانه در استان اصفهان آغاز شده، گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت 
زمین به منظور ایجاد ســهولت در ارایه خدمات و مجوز های زمین و مدیریت و پایش بهینه اراضی 

راه اندازی شده و صدور تمامی مجوز ها از طریق این سامانه انجام می شود.
 

صادرات ۵۴ میلیون دالری تعاونی های اصفهان
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: شرکت های تعاونی استان امسال 
با ۵۴ میلیون دالر  صادرات رتبه چهارم کشور را کســب کردند.روح االمین امیری، مدیر امور تعاون 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: صادرات بخش تعاون کشور، امسال 
حدود هزار و ۵۶ میلیون دالر بوده که سهم اســتان اصفهان از این رقم ۵۴ میلیون دالر و کسب رتبه 
چهارم کشور اســت.وی افزود: صادرات محصوالت تولیدی و خدمات، زمینه بهره وری و افزایش 
کیفیت محصوالت و خدمات تعاونی ها را فراهم می کند و به عنوان یکی از گزینه ها در افزایش سهم 
تعاون در اقتصاد کشور محسوب می شود.مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان با بیان اینکه تحقق این امر، ارزآوری، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه بازار شرکت های 
تعاونی را در پی دارد، گفت: تعاونی از کارآمدترین الگو های توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تحقق 
اهدافی همچون مردمی سازی اقتصاد، توزیع عادالنه فرصت ها و منابع و امکانات، ایجاد اشتغال و 
بهبود معیشت و رفاه گروه های کم درآمد و متوسط جامعه است.۴ درصد از اشتغال کشور با بیش از 
۵۴ هزار فرصت شغلی در تعاونی های استان اصفهان ایجاد شده و ۶ درصد تعاونی های فعال کشور 

در اصفهان دایر است.استان اصفهان ۶ هزار و ۷۵۶ تعاونی فعال و غیرفعال و در دست اجرا دارد.
 

تشکیل پرونده قضایی برای پیمانکاران متقلب پاالیشگاه 
اصفهان

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان از قوه قضاییه درخواســت کرد بــه پرونده تخلف پیمانکاران 
پاالیشگاه در نصب تجهیزات تقلبی سریع تر رسیدگی کند.محسن قدیری گفت: با بررسی بیش از ۷۲ هزار 
نقطه در پاالیشگاه اصفهان، ۲ هزار و ۴۰۰ نقطه پرخطر که در آن از تجهیزات تقلبی استفاده شده با همکاری 
اداره کل اطالعات استان اصفهان، همچنین اطالعات سپاه، شناسایی شد.وی ادامه داد: امسال اََبر پروژه 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با عنوان »تصفیه گازوییل« را ۲ سال زودتر و با سود ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
به بهره برداری رساندیم، اما مشخص شد که تجهیزات فیک )تقلبی( توسط پیمانکاران نااهل در این طرح 
بکار گرفته شده که در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد.مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با 
اشاره به دیدار روز دوشنبه با محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه افزود: درخواست ما از قوه قضاییه تسریع 
در رسیدگی به این پرونده است.قدیری همچنین گفت: امسال ۱۳ میلیون یورو صادرات داشتیم و برنامه 
ریزی ما برای سال ۱۴۰۵ هم ۵۰۰ میلیون یورو صادرات با فعال سازی کامل ۶ شرکت زیرمجموعه است.

با مسئولان 

سخنگوی وزارت صمت از عرضه یکپارچه خودرو بدون قرعه کشی از 20 اسفند خبرداد؛ متقاضیان 100 میلیون در حساب شان باشد

الوعده وفا ؟!

طال، ارز، مســکن، خــودرو از جمله مواردی به شــمار 
می آیند که افراد برای ســرمایه گذاری به سمت آن ها 
روی می آوردند. خرید ارز، یکی از موارد برای ســرمایه 
گذاری غیرمولد به شمار می رود و نوساناتی که این چند روزه رخ داده باعث 
شده خریداران سرگردان شــوند.یکی دیگر از موارد سرمایه گذاری، خرید 
خودروســت، اما خرید این کاال با مشکالتی رو به رو شــده است. ۳ سال 
است که خودرو از طریق قرعه کشی به دست مصرف کننده می رسد و علت 
تصمیم دولت این بود که با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کشی 
میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش یابد؛ اما این شــیوه، خالف 
آنچه که مسئوالن تصور می کردند عمل کرد؛ یعنی با جوالن دالالن عالوه بر 
مشکالت عدیده ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام در 
قرعه کشی ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر 
شد و مصرف کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو 
کامال از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه ای شده است.

وزارت صمت در آخرین روزهای سال، طرح بزرگ ترین عرضه خودروهای 
تولیدی در داخل کشــور را ارائه کرده اســت تا مردم در این بازار ســرمایه 
گذاری کنند؛ امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت ۱۰ اسفند در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا وسیما با بیان اینکه قرار 

است امســال عرضه بسیار سنگین همه خودروســازان خصوصی و ایران 
خودرو و سایپا را داشته باشیم، گفته بود: وزارت صمت از هفته آینده کار ثبت 
نام برای فروش خودروهای داخلی را در سامانه saleauto.ir آغاز می کند.
وی ادامه داد: در این طرح، صدها هزار دســتگاه خودرو عرضه خواهد شد 
و میزان تقاضا برای هر خودرو و مدل آن، مشخص است.سخنگوی وزارت 
صمت گفت: قرعه کشی برای رتبه بندی خودروها پس از پایان ثبت نام انجام 
خواهد شد.وی تشریح کرد: اگر چنانچه فرد متقاضی در انتهای فهرست و در 
وضعی قرار گرفت که تحویل خودرو طوالنی شد این امکان وجود دارد که قرعه 
کشی برای وی حذف شود و در فهرست انتظار قرار گیرد و عرضه خودروها هم 

بر اساس فروش خودروسازها برنامه ریزی شده است.
ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه ثبت نام خودروها براساس برنامه 
تولید است، گفت: اینطور نیست که خودروی ثبت نام شده دیگر تولید نشود.

آنطور که قالیباف گفته با برگزاری این طرح می توان نقدینگی در جامعه که در 
حال افزایش است را کنترل کرد.قالیباف اعالم کرده که در این طرح فروش 
خودرو، به نوعی همه برنده اند و اما برندگان در این طرح رتبه بندی خواهند 
شد؛ رتبه بندی از طریق قرعه کشی انجام می شود و کارشناسان می گویند 
این کار به معنی دخیل کردن دوباره شانس در فرآیند فروش خودرو است 
که بر اساس فرمان ۸ ماده ای رییس جمهور باید از ابتدای امسال به صورت 

تدریجی حذف می شد.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: اتفاقی که در 
دنیا افتاده این است که بعد از کرونا درخواست برای خودرو باال رفته است و 
در حال حاضر در کشورهای مختلف صف انتظاری تشکیل شده و هر کسی 
درخواست خودرو دارد باید وارد این صف شــود و مبلغی را بپردازد،   ما هم 
خواستیم از این پدیده استفاده کنیم و گفتیم هر کسی که متقاضی خودرو 
است حتما به او خودرو داده می شود، اما در ایران یک صف درست می کنیم، 
همه متقاضیان فکر می کنند اگر روز اول پول خود را پرداخت کنند در صف اول 
قرار می گیرند و این امر باعث به هم ریختگی و تقلب های مختلف می شود.

وی در ادامه افزود: گفتیم همه متقاضیان پول را با خیال راحت پرداخت کنند 
تا همه به صورت یکسان از این کار بهره مند شوند، زیرا ساز و کاری وجود دارد 
که به صورت تصادفی آمار را به هم می ریزد و بعد بر مبنای بهم ریختگی منظم 
می کند در واقع کاری آماری است که در تمام دنیا این کار انجام می شود تا 
متقاضیانی که در ابتدا پول واریز کرده اند خود را ذی حق ندانند و ما توانستیم 
این کار را انجام دهیم اینطور نیست که هر کسی اول مراحل را طی کرد به او 
زودتر خودرو واگذار خواهیم کرد.رییس جمهور سال گذشته که به طور سرزده 
از ایران خودرو و ســایپا بازدید کرده بود، ۸ فرمان صادر کرد در یکی از بندها 
به حذف تدریجی روند قرعه کشی اشاره شده بود که باید این روند اصالح و 
شفاف می شد، اما اکنون که در ماه پایانی سال هستیم قرعه کشی همچنان 
ادامه دارد.کارشناســان برای جمع شــدن نقدینگی و حذف قرعه کشی، 
راهکاری را ارائه می دهند که با اجرای آن هم نقدینگی بیشتری جمع می شود 
و هم مردم بر اساس پرداختی از قیمت یک خودرو در اولویت زمانی تحویل 
قرار بگیرند.کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه باید در 
این طرح ثبت نامی اولویت تحویل خودرو بر اساس میزان واریزی باشد، 
گفت: یعنی هر کسی که سهم بیشتری پول پرداخت یا مصرف کننده واقعی 
که همه مبلغ را یکجا پرداخت می کند، می توانــد در اولویت تحویل خودرو 
قرار بگیرد.به سراغ کارشناس دیگری در این خصوص رفتیم؛ آقای سلمان 
ابراهیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این خصوص 
می گوید: برگزاری این طرح فروش با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال 
هستیم، فرصت خوبی است برای اینکه نقدینگی مناسبی به خودروسازان 
با در نظر گرفتن برنامه هایی برای فروش تضمینــی خودرو به متقاضیان 
اندیشیده شود.بر اساس این گزارش؛ کارشناسان می گویند پرداخت رقم 
کامل تر خودرو در زمان ثبت نام و قرار گرفتــن متقاضیان در اولویت زمانی 
برای دریافت خودرو، هم قرعه کشــی را کامل حــذف و هم اهداف طرح را 
محقق می کند که این یعنی جمع شدن بخشی از نقدینگی سرگردان که یکی 

از مولفه های مهم برای کاهش قیمت ارز به شمار می آید.

خبر روز 

نایب رییس اتحادیه لوازم  خانگی خبر داد:

افزایش غیررسمی قیمت لوازم  خانگی
نایب رییس اتحادیه لوازم  خانگی با بیان اینکه همــه اجناس افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۵ درصدی پیدا 
کرده اند، گفت: این افرایش نرخ به طور غیررسمی اعمال  شده است.محمدجواد روغنی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نوسان های ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد که شرکت های 
تولیدکننده، اجناس خود را گران و از عرضه خودداری کنند، این اقدام موجب کمبود کاال و نابسامانی 
در بازار شده و خریداران را سردرگم کرده است.وی در پاسخ به این پرسش که برای مواد اولیه مورد 
نیاز تولید لوازم خانگی چه ارزی تخصیص می گیرد، گفت: به طورمعمول براساس قانون حمایت از 
تولید، باید ارز نیمایی به اکثر تولیدات تخصیص داده شود؛ اما برخی از شرکت ها بر این ادعا هستند که 
مواد مورد نیاز خود را با ارز آزاد تهیه می کنند و این موضوع، موجب گرانی قیمت نهایی کاال می شود. از 
طرفی هم به دلیل نوسان های ارزی، قیمت ها به طورساعتی تغییر می کند و خواه ناخواه این شرایط بر 
قیمت کاال تاثیرپذیر است.نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اضافه کرد: قطعا در سال آینده افزایش 
قیمت در بخش لوازم خانگی خواهیم داشت، چراکه افزایش دستمزدها و شرایط ارزی موجب گرانی 
اجناس خواهد بود. حتی اگر قیمت ارز در بازار آزاد هم کاهش یابد؛ اما به دلیل اختالف فاحش نرخ 
آزاد با ارز نیمایی، گرانی کاالها به وجود می آید.روغنی با بیان اینکه همه اجناس افزایش قیمت ۱۰ تا 

۲۵ درصدی پیدا کرده اند، گفت: این افرایش نرخ به طور غیررسمی اعمال شده است.
 

رییس سازمان هواپیمایی:

فروش بلیت بسته ای در بعضی مسیرها مجاز است
رییس سازمان هواپیمایی گفت: در بعضی مسیرها، فروش چارتری ممنوع است و در صورت تخلف، 
مجوز پرواز شرکت های هواپیمایی خاطی لغو می شود.محمد محمدی بخش با بیان اینکه فروش بلیت 
به صورت بسته ای در بعضی مسیرها مجاز است، اظهار کرد: در بعضی مسیرها فروش چارتری ممنوع 
بوده و در صورت تخلف، مجوز پرواز شرکت های هواپیمایی خاطی لغو می شود. چنان چه شرکت های 
هواپیمایی، نرم افزارهای موبایلی فروش یا آژانس های هواپیمایی خارج از قیمت مصوب، اقدام به 
فروش بلیت کنند با آنان برخورد قانونی می شود.وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته نیز با متخلفان 
برخورد شد، گفت: روی سایت سازمان هواپیمایی مسیرهایی که به صورت بسته ای به فروش می رسد 
وجود دارد و به زودی نیز به طوررسمی این مســیرها اعالم می شود.رییس سازمان هواپیمایی کشور 
درباره اینکه گاهی مسافر، فروش بسته ای نیاز ندارد یا زمان استفاده از آن محدود است، تصریح کرد: 
هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی درباره فروش بلیت همراه با هتل صورت گرفته و مسیرهای که دارای 

بسته هستند، باید با اجرای قوانینی برای رفاه مردم باشد که هفته آینده نتیجه نهایی اعالم می شود.
 

رییس انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی:

قیمت گوشت نزولی می شود
رییس انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شــده به 
زودی گوشت با کیفیت تازه از کشورهای رومانی و استرالیا در حجم مطلوب وارد کشور می شود.به نقل 
از انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی، فرهاد آگاهی اظهار کرد: در پی توافقات انجام شده 
با وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگان با سابقه و خوشنام برای رفع مشکل گرانی گوشت و کمک به 
تنظیم بازار، عالوه بر واردات گوشت از مبادی روسیه، قزاقستان و مغولستان، اقدام به واردات گوشت 
با کیفیت تازه از کشورهای رومانی و اســترالیا به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشت گوسفندی 
کرده اند.وی خاطرنشان کرد: تاکنون به رغم تمام مساعدت ها، رفع موانع و تسهیل فرآیندها توسط 
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، تامین ارز برای واردات گوشت به کندی صورت می گیرد 
اما محموله های گوشت با کیفیت از طریق هواپیما و تریلی های مجهز یخچال دار به صورت متعدد و 

برنامه ریزی شده از ابتدای این هفته وارد کشور شده و به سرعت در بازار توزیع می شود.

کافه اقتصاد

وزیر راه: 

بعضی پیمانکاران مسکن 
مهر فراری هستند

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در پروژه 
مسکن مهر بعضی تعاونی ها وفای به عهد 
نکردند، قراردادهایی با پیمانکاران بستند 

که برخی از آنها فراری هستند.
به گــزارش ایســنا، مهــرداد بذرپاش در 
مراســم افتتاح ۲۲۰۰ واحد مسکونی در 
شهر جدید هشــتگرد اظهار کرد: سه ماه 
است که در مســئولیت سنگین وزارت راه 
و شهرســازی قرار گرفته ام کــه امیدوارم 
بتوانم از زیر این مسئولیت سنگین بیرون 

بیایم و مدیون خون شهدای عزیز نشوم.
وی با اشــاره بــه طوالنی شــدن پروژه 
مســکن مهر خاطرنشــان کــرد: مردم 
گناهی نکرده اند که به اعتماد ما مسئولین 
ثبت نام کردند و پروژه ها بــر زمین مانده 
اســت. وقتی این مشــکالت انباشــته 
 می شــود ســایر بخش ها هــم تعطیل 

می ماند.
بذرپاش تصریح کرد: اگر واحدها با قیمت 
تمام شــده آن زمان به اتمام می رســید 
منابع موجود می توانست صرف خدمات 
و زیرساخت ها شــود. البته به فضل خدا 
کارها را بهتر انجام می رســانیم و ســال 
۱۴۰۲ تحول خوبی در طرح های مسکونی 

خواهیم داشت.
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکه 
۷۰۰۰ واحــد مســکن مهــر شــهر جدید 
پرند طــی روزهــای اخیر افتتاح شــده 
اســت، گفت: در پرنــد ۲۸۰۰ واحد آماده 
تحویل اســت. در شــهر جدیــد پردیس 
 هم بــه زودی ۱۰ هزار واحد مســکونی را 

افتتاح می کنیم.
بذرپاش یادآور شــد: متاســفانه بعضی 
تعاونی های مســکن مهر وفــای به عهد 
نکردند. قراردادهایی با برخی پیمانکاران 
بستند که آنها فراری شدند؛ در واقع مردم 
پول دادنــد و به خانه هم نرســیدند. این 
موارد هم در دولت ســیزدهم رســیدگی 

می شود.

بازار بهاری گل 
و گیاه محالتی 

تهران

عکس خبر

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفای 
اســتان اصفهان گفت: مرکز بهداشت اصفهان 
سالمت آب اصفهان را تایید کرده و مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.
فهیمه امیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه کیفیت آب اصفهان از مخزن ســد زاینده 
رود تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، 
کنترل می شود، اظهار داشــت: مرکز بهداشت 
استان اصفهان ناظر بر تمامی مراحل بهداشت 

آب بوده و فرآیند را کنترل می کند.
مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفای 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه شرکت آب 
منطقه ای استان سال گذشته مطالعاتی در مورد 
آالینده های نوپدید و شیمیایی در آب رودخانه 
زاینــده رود انجــام داد، خاطرنشــان کرد: این 
مطالعات نشــان داد که میزان آنتی بیوتیک ها 
در مسیر رودخانه بســیار کمتر از حد مجاز و در 
حد میکروگرم بود و آالینده ای که بر سالمت آب 

مشکل ایجاد کند، وجود ندارد.
امیری در خصوص استفاده از سموم کشاورزی 
در اراضــی کشــاورزی اطراف ســد و رودخانه 
زاینده رود و احتمال ورود آن به منابع آب، ابراز 
داشــت: در اطراف ســد زاینده رود زمین های 

کشــاورزی وجود دارد و مــا این نگرانــی را با 
ســازمان جهاد کشــاورزی مطــرح کردیم؛ اما 
مسئوالن جهاد کشــاورزی اعالم کردند به دلیل 
افزایش قیمت ســموم کشــاورزان تمایلی به 
استفاده از این ها ندارد و به صورت کنترل شده 
اســتفاده می کنند؛ همچنین شــرکت آبفا در 
برنامه ایمنی آب شــهر اصفهان این آالینده ها 
را پایش می کنــد و هیچ کدام از این ســموم و 
آالینده های نوپدیــد در آب آشــامیدنی مردم 
اصفهان وجود ندارد و با اطمینان ســالمت آب 
شــرب توســط شــرکت آب و فاضالب و مرکز 

بهداشت استان تایید می شود.

وی خاطرنشــان کرد: باید توجه داشت که دبی 
)آب گذر( رودخانه زاینده رود که برای شــرب 
رهاسازی می شود، باالست ضمن اینکه آب سد 
ایمن اســت و به رغم آلودگی هایی که از ویالها 
و پســاب وارد رودخانه می شــود؛ اما رودخانه 

خاصیت خود پاالیی دارد.
مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفای 
استان اصفهان افزود: از مخزن سد زاینده رود 
تا آبگیــر تصفیه خانه آب باباشــیخ علی حدود 
۳۰۰ کیلومتر فاصله است؛ آب در مسیر رودخانه 
از الیه های زمین که خاصیــت تصفیه دارد عبور 
می کند و به دلیل خود پاالیی آب بســیاری از 
این آالینده هــا به طور طبیعی در مســیر حذف 
می شوند و زمانی که آب به تصفیه خانه می رسد 
در آنجا فرآیند انعقاد، ته نشــینی، فیلتراسیون 
ســه الیه، ازن زنی و کلر زنی انجام می شود که 
آالینده ها را از چرخه حیات حذف می کند یا به 

میزان میکروگرم می رسد.
به گزارش مهر، طرح آبرســانی اصفهان بزرگ 
)سامانه اول- باباشــیخ علی( ۵۹ شهر و ۳۸۰ 
روستای استان را تحت پوشش دارد و آب شرب 
و بهداشت جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۴۰۰ 

هزار نفر را تامین می کند.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفای استان:

مرکز بهداشت سالمت آب اصفهان را تایید کرد
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چراغ  روشن  تنها صحافی سنتی اصفهان؛

روزگار »توکل«
 اگر به خیابان سپه آمده باشید 
که قطعا چنین است  نام کوچه 
تلفن خانه نیز برای تان آشــنای 
بسیار نزدیکی است و صحافی توکل، آشناتر. بیش 
از ۳۰ سال است که چراغ صحافی سنتی اصفهان با 
تالش استاد عبدا... مرتهب و پسرش حسین، در 

این صحافی روشن مانده است.
حفظ نوشته ها با اســتفاده از هنر صحافی سنتی 
و جلدســازی، قدمتی به اندازه تاریخ نوشتن دارد 
و البته هنری است در آستانه فراموشی. این هنر 
با هدف جلوگیری از فرســوده شــدن صفحه ها و 
یک جا نگاه داشتن آن ها و همچنین آسان تر کردن 
اســتفاده از یک کتاب انجام می شود و درواقع به 
معنای به هم بســتن صفحه های یک کتاب و قرار 
دادن آن ها بین دو پوششی معنا شده است که جلد 
نام دارد.  اگرچه باید ریشه های صحافی اسالمی 
را در دوره های پیش از اسالم جست وجو کرد، اما 
قرن پنجم هجری آغاز فصل تازه ای از هنر صحافی 
است که به تدریج رونق یافت و در قرن نهم و دهم 
هجری به کمال رسید. در این میان، دوره تیموریان 
از دوره های طالیــی هنر صحافی ایران به شــمار 
مــی رود و در دوره صفویه نیز با جایگزین شــدن 
مقوا در جلدسازی، صحافی سنتی شکوه دیگری 
را تجربه کرد که اصفهان نیز در این شــکوه ســهم 
بسزایی دارد. این روزها اما با توسعه فناوری های 
نوین، هنر صحافی سنتی رو به افول است و برای 

احیای آن به توجه مسئولین نیاز وافر دارد.
اما اســتاد عبدا... مرتهب، نام آشــناترین چهره 
صحافی سنتی اصفهان است و همراه با فرزندش، 
جزو معدود فعاالن این رشــته در کشــور به شمار 
می روند. درب های باز »صحافی توکل« در خیابان 
ســپه و کوچه تلفن خانــه هنوز هم از ســاختن و 

پرداختن در این هنر حکایت دارد. 
گفت وگوی خبرنگار ایسنا با استاد عبدا... مرتهب، 
هنرمند پیشکســوت صحافی ســنتی را بخوانید، 
مردی که می گوید: »در قدیم، کسی آینده را تاریک 

نمی دید! همه، آینده روشنی را متصور بودیم.«
شهروندان زیادی هســتند که به دلیل نام مغازه  و 
کارگاه تان فکر می کنند نام فامیلی شــما »توکل« 

است، صحافی شما از قدیم چنین نامی داشت؟
بله، از قدیم تابلوی صحافی مغــازه ما »صحافی 
توکل« بــود و از زمانی کــه این نام را بــرای مغازه 

گذاشتم ما را به نام »توکل« نیز می شناسند.
صحافی ســنتی یک شــغل موروثی در خانواده 

شما بود؟
بلــه، امــا پــدرم در کار صحافــی نبــود و مغازه 
خواربارفروشــی داشت. پســردایی من در شغل 
صحافی بود و به همین دلیل من هم به تبع خانواده 
به این رشــته عالقه مند شــدم و از بچگــی در کار 

صحافی آمدم.
یعنی صحافی را در ابتدا با پســردایی تان شــروع 

کردید؟
بله، اولین بار صحافی ســنتی را در کنار پسردایی 
خودم شروع کردم که مغازه اش در بازارچه بیدآباد 
بود که بعد خراب شد و سپس با او به مغازه  دیگری 
به همین نام در )باغ حجی( یا )بــاغ همایون( یا 

)باغ تختی( رفتیم و همکاری ما ادامه پیدا کرد.
نام پسردایی شما چه بود؟

مرحوم مصطفی رجالی
صحافی او در بازارچه بیدآباد چه نام داشت؟

صحافی »رجالی«
چه زمانی مستقل شدید؟

وقتی این مغازه را گرفتیم و صحافی را در آن ادامه 
دادیم.

یعنی صحافی توکل؟
بله، بیشــتر از ۳۰ ســال اســت که در ایــن مغازه 

هستیم.
زمانی که صحافی »توکل« را راه انداختید شــخص 

دیگری در اصفهان در کار صحافی سنتی نبود؟
فقط یک نفر بود به نام »آقای عشقی« که آن زمان 
پیرمردی بــود و در خیابان ســپه صحافی انجام 
می داد، اما فرزندانش شــغل او را ادامه ندادند و 

االن فقط من هســتم که از قدیم در شغل صحافی 
مانده ام و پسرم »حسین« کارم را ادامه می دهد.

فرزندان مرحوم رجالی شــغل پدرشــان را ادامه 
ندادند؟

خیر، آن ها هم به شغل های دیگری رفتند.
آن زمان از صحافی ســنتی در ســایر شهرها اطالع 

داشتید؟
در بــازار بــزرگ تهــران یــک بــازار بود بــه نام 
»بین الحرمین« که صحاف ها در این منطقه بودند.
شــخص دیگری در خانواده شما به شغل صحافی 

وارد نشد؟
بردار کوچکم »رمضانعلی« در خانه شــان در محله 

طوقچی کار صحافی را انجام می دهد.
صحافی را از شما آموخته؟

بله
چند خواهر و برادر هستید؟

خواهر ندارم و ۳ برادر هســتیم که یکــی از آن ها 
فوت شــده و دیگری همان طور کــه گفتم صحاف 

است.
کدام یک از فرزندان تان بــه کار صحافی پرداخته 

است؟
من ۲ پسر و ۳ دختر دارم که »حسین« پسر بزرگم 
در این شغل است و او هم صحافی را در کنار خودم 
یاد گرفت و بیش از ۳۰ ســال اســت که در همین 
مغازه در صحافی »تــوکل« کار می کند و کالس ها 
ورک شاپ های مختلفی در صحافی سنتی را برای 
عالقه مندان برگزار کرده است. پسر دوم من در این 
شغل فعالیت نمی کند و مهندس کشاورزی است.

اگر بخواهید صحافی ســنتی را تعریــف کنید، چه 
می گویید؟

هنر در کنار هم قرار دادن صفحات و بستن صفحات 
کتاب و قرار دادن آن ها میان دو پوشش را صحافی 
می گویند، البته به هنر صحافــی، وراقی هم گفته 
می شد یعنی هر عملی که روی ورق انجام می شود.

در صحافی سنتی چه مراحلی انجام می شود؟
کتاب ها به صورت یک برگ چاپ نمی شود و تیراژ 

دارد و چندیــن صفحه کــه معمــوال در مضربی از 
۴ هســتند روی برگه های بزرگ چاپ می شود و 
بعد به صحاف داده می شــود. در مرحله صحافی، 
اول ازهمــه مرحلــه برش اتفــاق می افتــد و بعد 
مرحله ترتیب است که به برگه هایی که تا می خورد 
اصطالحا یک فرم می گویند و یــک کتاب ممکن 
اســت شــامل ۱۰ فرم یا بیشتر باشــد، یعنی ۱۰ تا 
از برگه های تاخــورده که معموال بــرای کتاب های 
وزیــری در ابعاد معمولــی دارای ۸ برگ اســت 
که شــامل ۱۶ صفحه می شــود. فرم ها به ترتیب 
شــماره به دنبال هم قرار می گیــرد و برای مرحله 
شیرازه بندی آماده می شــود. در مرحله بعدی اره 
می کشیم تا سوراخ ایجاد شود و قفل چهار سوزنه 
می کشــیم تا ۴ بار نخ در هر جزء حرکت کرده و به 

ترتیب به هم وصل شود.
بعدازآن، مرحله مستحکم سازی است و فرم ها باید 
محکم شوند تا تکان نخورد یعنی دو برگ اول و آخر 
کتاب به عنوان برگ های بدرقه کتاب می چسبانند و 
چسب می زنند تا فرم ها تثبیت شود. بعد از مرحله 
خشک شــدن و مستحکم شــدن فرم ها باید سه 
طرف دفتر یا کتاب را برش دهیم. ســپس مرحله 
جلدسازی است که مقوای مناسب با قطر و اندازه 
مناســب را می بریم و به مرحله جلدســازی وارد 
می شویم. مرحله جلدســازی به این صورت است 
که معموال یک ماکت اولیه یا اســکلت در کار تیراژ 
ساخته می شود و از روی آن تنظیم می کنند و اگر 
همه موارد صحیح بود مقوا به اندازه استاندارد کتاب 
بریده و مونتاژ شده و روکش کشیده می شود، این 
روکش می تواند چرم، مقــوا، گالینگور و یا هر چیز 
دیگری باشد. بعدازآن هم مرحله داغی یا ضربی 
تزئینات است که روی جلد به صورت گرمایی انجام 
می شــود و عنوان کتاب به وســیله حروف سربی 
کنار هم چیده می شود. ســپس مرحله جلد زدن 
است و کتاب داخل جلد گذاشته شده و چسب زده 

می شود و زیر پرس صحافی قرار می گیرد.
صحافی با دست، استحکام بیشتری دارد؟

بله قطعا همین طور است. آن ها که با ماشین انجام 
می شــود خیلی قدرت ندارد، ما در صحافی سنتی 
از نخ مخصوص صحافی استفاده می کنیم و برای 
هر کتاب یک نخ مخصوص الزم اســت که ازنظر 

ضخامت متفاوت  هستند.

شما خودتان دیگر کار صحافی را انجام نمی دهید؟
خیر، با آمدن کرونا و کمردردی که دارم سه سالی 

می شود کار نمی کنم و پسرم کار را اداره می کند.
االن رشته صحافی ســنتی با چه مشکالتی مواجه 

شده؟
نه فقــط صحافی ســنتی بلکــه خیلــی صنف ها 
رونــق گذشــته را در اثر ماشــینی شــدن زندگی 
ازدســت داده اند، درواقع با مکانیزه شــدن علم و 
صنعــت ورود دســتگاه های پیشــرفته صحافی، 
صحافی از جنبه دستی خارج شد و صحافی سنتی 
به حاشیه رفت و حالت صنعتی پیدا کرد. از سوی 
دیگر متاسفانه کمتر کسی کتاب کاغذی می خواند و 
حتی در موبایل ها هم کتاب وجود دارد. این طور که 
پیش می رود به نظر من صحافی ســنتی در آینده 

نه چندان دور از بین می رود.
آیا اتفاق افتاده که مشتری از کارتان ناراضی باشد؟

اصال، چون در قدیم ثواب می دانستند که مشتری 
راضی بیرون رود.

اگر کسی می آمد و فوت وفن کارتان را می پرسید، از 
آموختن خودداری نمی کردید؟

هیچ وقت هیچ فن را برای خودم نگه نداشــته ام. 
مــا کار را امانت دســت خودمان می دانســتیم و 
همان طور که دیگران به ما یاد دادند ما هم وظیفه 

خودمان می دانستیم که به دیگران یاد بدهیم.
استاد، متولد کدام محله هستید؟

فروردین ماه ۱۳۲۱ در محله دردشت، کوچه پشت 
بارو متولد شدم.

خانه پدری آنجا بود؟
بله یک خانه سنتی بزرگ که خراب شده است. ما 
با زن عموی عمه ام در این خانه زندگی می کردیم و 
همه حس تعاون بسیاری داشتند، آن زمان حس 

تعاون خیلی قشنگ تر از حاال بود.
االن چه چیزی از این احساس بیش از همه تغییر 

کرده است؟
ما به کارمان ایمان داشتیم و برای همین صحافی 
سنتی را تابه حال جلو آوردیم و هر چه زمان پیش 
می رفت کارها نو می شــد، اما ما با ایمان به کارمان 
ادامه دادیم. االن حقیقت کمرنگ شــده است و 
کســی به حقیقت اهمیت نمی دهــد. صله ارحام 
پرستی خیلی کم شده اســت، ولی مردم در قدیم 
بیشــتر یکدیگر را می دیدند و صلــه ارحام را ثواب 

می دانســتند و جزو عبادت حســاب می کردند. 
کسی آینده را تاریک نمی دید! همه، آینده روشنی 

را متصور بودیم.
خاطره ای از شهر دارید؟

یادم اســت که خیابان چهارباغ تا فلکه پهلوی که 
االن فلکه شهداســت ریگ ریزی شده بود و وقتی 
می خواســتیم به تخت پــوالد برویم بایــد به لب 

چهارباغ می آمدیم. 
آنجا درشــکه بــود یک اســبه و دو اســبه و چهار 
اســبه بود و با درشــکه به تخت پــوالد می رفتیم 
و برمی گشــتیم. یک بار موقع برگشــتن از تخت 
پوالد هرچه دســت بلند کردیم درشــکه ها گفتند 
رزرو شــده و برای همین ما از تخت پوالد تا ســر 
پل خواجو پیاده آمدیم. یادم هست که زاینده رود 
به قدری آب داشت که از دهانه ها بیرون می آمد و 
کیسه شن گذاشته بودند که آب به خیابان راه نیفتد، 
یعنی دهانه هــای پایین  پل پــر از آب بود و حتی 
از دهانه های باال هم خم می شــدم دســتم به آب 
می رســید؛ این خاطره هیچ وقت ازنظرم فراموش 

نشده است.
یــک مــورد هــم  میــدان نقش جهان اســت که 
ریگ ریزی بود و یکی از مغازه های میدان واسطه 
برای آوردن کاغذ از تهران به اصفهــان بود که به او 
»مقاره ای« می گفتند و ما کاغذ را از او می خریدیم. 
در میدان کالسکه و درشکه بود و بعد آن را آسفالت 
کردند و ماشین رو شــد و حوض وسط میدان را ه 
بزرگ تر کردند. از حمام های شهر هم خاطره دارم و 
یادم هست که ما به دو حمام شهر می رفتیم؛ یکی 
حمام حاج محمدعلی در بازارچه حاج محمدعلی، 
نرســیده به خیابان تختی بود و یکی حمام خسرو 

آغا بود که هر دو را خراب کردند.
شغل تان را دوست داشتید؟

بله، اول ازهمه باید هر کاری را دوست داشت. کار 
ما زنده کردن یک کتاب اســت و پدران ما همیشه 
می گفتند کتابی که این قدر برای آن زحمت کشیده 
شده و آن را با دست  نوشته اند حیف است که نابود 
شود، برای همین درســت کردن کتابی که در حال 
خراب شدن بود همیشــه برای مان لذت معنوی 
داشت، چون اثری که از بین می رود را زنده کرده ایم 
و وقتی یک کتاب زنده می شــد خستگی از تن ما 

بیرون می رفت.
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تحدید حدود اختصاصی
12/123 شــماره نامــه : 140185602024013677-1401/12/14 چــون تحدید 
 حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره 4786/752  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

 که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم ها اعظم خدابنده و زهرا خدابنده فرزندان 
علی )بالسویه( در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1402/1/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1401/12/20 م الف: 1466313 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

 12/124 شــماره نامــه: 140185602025015874- 1401/12/10 نظــر به اینکه 
خانم ها ســیما و منیره و مهری شــهرت همگی کورنگ بهشــتی فرزندان و سه نفر 
 از وراث مرحوم محمــد علی کورنگ بهشــتی و بتول عشــوریان جوزدانی به موجب 
گواهی های حصر وراثت شماره 261 مورخ 98/2/2 و 4365 مورخ 94/8/21 شعبه دهم 
شورای حل اختالف اصفهان با تسلیم دو برگ  استشــهاد شهود به شماره رمز تصدیق 
240416  مورخ 1400/12/16 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 304 شهر  اصفهان مدعی 
مفقود شدن ســند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 1374 فرعی 
از 11 اصلی بخش چهارده اصفهان گردیده اند که ذیــل ثبت 25200 صفحه 69 دفتر 
238 سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و نامبردگان اعالم نموده اند سند مالکیت مرقوم 

در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند  مالکیت المثنــی نموده اند.  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1467554 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

 12/125 شــماره نامــه: 140185602025015870- 1401/12/10 نظــر به اینکه 
خانم ها ســیما و منیره و مهری شــهرت همگی کورنگ بهشــتی فرزندان و سه نفر 
 از وراث مرحوم محمــد علی کورنگ بهشــتی و بتول عشــوریان جوزدانی به موجب 
گواهی های حصر وراثت شماره 261 مورخ 98/2/2 و 4365 مورخ 94/8/21 شعبه دهم 
شورای حل اختالف اصفهان با تسلیم دو برگ  استشــهاد شهود به شماره رمز تصدیق 
203607  مورخ 1400/12/16 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 304 شهر  اصفهان مدعی 
مفقود شدن ســند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 1374 فرعی 
از 11 اصلی بخش چهارده اصفهان گردیده اند که ذیــل ثبت 25200 صفحه 66 دفتر 
238 سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و نامبردگان اعالم نموده اند سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند  مالکیت المثنــی نموده اند.  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 

آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1467555 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/126 شــماره نامــه: 140185602033004469- 1401/12/02 چــون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین معروف پای استخر پالک ثبتی  362  فرعی از 34- اصلی واقع در 
مزرعه خطیر جزء بخش 9 حوزه  ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام عفت 
مزرعه خطیری فرزند حسن  در جریان ثبت  است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز  چهارشنبه  مورخ 1402/02/13  ساعت 10 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/12/20  م الف:1465604 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

12/127 شــماره نامــه: 140185602033004573- 1401/12/09 چــون تمامی 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی تقریبا شانزده من بذر افشان معروف باجیره  پالک ثبتی  
322  فرعی از 277- اصلی جزء بخش نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
مجید زارع و غیره  در جریان ثبت  است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز  دوشنبه  مورخ 1402/02/11  ساعت 10 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشــار:1401/12/20  م الف:1464544 رحمت اله شاهدي سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

12/128 شــماره نامــه: 140185602033004371- 1401/11/23 چــون تمامی 
ششدانگ  قطعه باغچه موستان نیم رجلی معروف پیمانجه پالک ثبتی  126  فرعی از 
37- اصلی واقع در کشه  جزء بخش 11 نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
نیما مبینی نیا فرزند عباس در جریان ثبت  اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز  سه شــنبه  مورخ 1402/02/05  ساعت 10 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/12/20  م الف:1464114 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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آبگرمکن، جوان اصفهانی را مسموم کرد
سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت یک نفر به سبب اشکال 

در آبگرمکن خبر داد.
عباس عابدی، سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: ساعت ۹:۱۹ روز 

پنجشنبه حادثه مسمومیت با مونوکسیدکربن، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.
وی با بیان اینکه حادثه در گلزار هفت قائمیه رخ داده بود، افزود: بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به 

محل حادثه اعزام شد.
سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: به سبب اشکال در عملکرد 
آبگرمکن مردی ۳۲ ساله مسموم شده بود که جهت دریافت اقدامات درمانی به بیمارستان الزهرای 

اصفهان منتقل شد.
 

افتتاح بیش از ۲ هزار طرح آموزشی کشور تا مهر سال آینده
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشــور در میمه اصفهان گفت: بیش از ۲ هزار طرح 

آموزشی، ورزشی و فرهنگی تا مهر سال آینده در کشور افتتاح می شود.
حمیدرضا خان محمدی، رییس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور در میمه گفت: به 
مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی هزار و ۱۰۰ باب مدرسه تخریبی با ۵ هزار و ۵۰۰ کالس، مقاوم سازی 

و استاندارد سازی شد.
وی افزود: بیش از ۲ هزار طرح آموزشی، ورزشی و فرهنگی هم تا مهرماه سال آینده و قبل از آغاز سال 

تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور چالش عمده در شهر هایی که سابقه فعالیت 
آموزش و پرورش در آنها زیاد است همچون میمه را، فضای آموزشی قدیمی و تخریبی بیان و اضافه 

کرد: این مدارس در یک برنامه ۴ ساله با اولویت بندی مناسب، بازسازی و نوسازی می شوند.
 

دسترسی مسافران نوروزی اصفهان به ستاد های اسکان 
فرهنگیان با QR کد

دسترسی مسافران نوروزی اصفهان به ستاد های اسکان فرهنگیان با QR کد، تسهیل شد.
رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای تسهیل دسترسی 
مسافران نوروزی فرهنگی به نشانی و شماره تلفن ســتاد ها این کد ها تخصیص یافته و گردشگران 
می توانند پس از اسکن کردن آن به وسیله تلفن همراه، به مشــخصات این مراکز دسترسی داشته 

باشند.
مهدی منتجب افزود: ستاد اسکان شماره یک شهر اصفهان در میدان انقالب، خیابان شهید مطهری، 

ابتدای خیابان شمس آبادی، جنب اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران در هنان فنی ابوذر واقع است.
وی گفت: ستاد اسکان شماره ۲ شهر اصفهان نیز در خیابان بزرگمهر، رو به روی قصر گل و در دبستان 
حسین امین ۲ قراردارد.منتجب، دبیرستان ماندگار سعدی واقع در خیابان ارتش، سه راه شهدای غزه 
را ستاد اسکان شماره ۳ بیان کرد و افزود: همچنین دبیرستان امام خمینی)ره( که در خیابان کاوه، رو 

به روی پایانه مسافربری کاوه واقع شده، ستاد اسکان شماره ۴ است.
رییس اداره رفاه و پشــتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، هنرستان فوادالفنون واقع 
در ملک شهر، خیابان شهید مطهری، بین کوچه های ۴۷ و ۴۹ را به عنوان ستاد اسکان نوروزی شماره 
۵ اصفهان اعالم کرد و افزود: هنرستان شــهید چمران در خیابان جی، جنب شرکت تعاونی مصرف 

فرهنگیان برای استقرار ستاد اسکان شماره ۶ شهر اصفهان درنظر گرفته شده است.
بیش از ۵۰۰ مدرسه و هفت هزار مکان در شهر اصفهان برای اسکان مسافران فرهنگی در نوروز برنامه 

ریزی شده ؛ ۲۰ مرکز رفاهی و خانه معلم در استان اصفهان فعال است.

اخبار

رئیس دبیرخانه شورای سیاست گذاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور: مسجد امن ترین و بهترین جایگاه برای تربیت نسل جوان است؛

چراغ این خانه روشن است...

رییس دبیرخانه شــورای سیاست گذاری ســتاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: کانون های مساجد استان اصفهان از 
نظر شاخص های کمی و کیفی رتبه اول کشور را دارند.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از اصفهان، محمد تقی محمدیان در نشست خبری ویژه سالروز 
تاسیس کانون های فرهنگی هنری مســاجد، ضمن گرامیداشت اعیاد 
شــعبانیه و میالد امام زمان) عج(، به نقش ویژه مســاجد در فرهنگ و 
انقالب اسامی اشاره کرده و اظهار داشت: مساجد در کیان اعتقادی و عقبه 
فکری و معرفتی عالم اسالم و در نظریه فرهنگی انقالب اسالمی جایگاه 
ویژه ای دارند؛ مساجد از یک طرف خانه خدا به شمار می روند و از طرف 
دیگر پناهگاه مردم هستند و تمام کارکردهای توحیدی و عبادی، امدادی 
و اجتماعی را در خود جمع کرده اند. عالوه بر این مســاجد پایگاه والیت 
هستند و می توان تمامی کارکردهای سیاســی، بصیرتی، مطالبه گری، 

عدالت طلبی را از دل مساجد احصا کرد.
وی با بیان اینکه مساجد نخستین جبهه انقالب اسالمی بوده و استمرار 
آن نیز از طریق مســاجد میسر خواهد شــد، افزود: در مجموعه وزارت و 
فرهنگ اسالمی این ضرورت احساس می شد که مساجد می توانند به 
عنوان یکی از کانون های مولد و خاستگاه فرهنگ و هنر اسالمی، در تربیت 
عناصر فرهنگی کشور در مسیر انقالب نقش آفرین باشند و وظیفه تامین و 
پرورش نیروهای فرهنگی و هنری را در زیست بوم انقالب اسالمی بر عهده 
بگیرد.رییس دبیرخانه شورای سیاست گذاری ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور با اشــاره به نقش مساجد در شکل گیری 

فعالیت های انقالبی خاطرنشان کرد: بسیاری از شهدای فرهنگ و هنر 
در مســاجد پرورش پیدا کرده اند و کلید واژه »بچه های مسجد« گویای 

این کارکرد است.
وی اضافه کرد: مجموعه کانون های فرهنگی هنری مساجد در طول سی 
سال گذشــته با وجود تمام کش و قوس های موجود در فضای فرهنگ 
کشــور، با رویکرد تربیت نیروهای مجاهد و انقالبی به عرصه فرهنگ و 
هنر ورود کردند و امیدواریم در گام دوم انقالب نیز پرچمدار عناصر انقالبی 
و فرهنگی باشند.محمدیان با بیان اینکه »نهضت بازگشت به مسجد« 
رویکرد فرهنگی دولت ســیزدهم اســت، بیان کرد: گام دوم انقالب از 
خاستگاه مسجد آغاز می شود و همان طور که مقام معظم فرمودند ما به 
بازسازی و طراحی دوباره نظام فرهنگی کشور نیاز داریم و نقطه عزیمت 
آن مســجد خواهد بود.وی اضافه کــرد: تمام نوجوانــان و جوانانی که 
ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی و هنری دارند، می توانند از محل امن 
و بستر توحیدی مساجد استفاده کنند و آموزش های مختلفی را مبتنی 
بر استعدادهایشان طی کرده و در عرصه های فرهنگی و هنری توانمند و 
با استفاده از بسترهای موجود، به عرصه تولید فرهنگ و هنر وصل شوند.

سرپرســت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان، یادآور 
شد: حوادث اخیر کشور نشان داد که دشمن روی قشر جوان و نوجوان 
کشور متمرکز شده و متاســفانه به جهت کم کاری های صورت گرفته در 
بدنه تربیت و تعلیم و جریان رسانه کشور، بخشی از نسل جوان کشور مورد 
هجمه دشمن قرار گرفته اند. بنابراین رویکرد جدی ما در مساجد، جذب و 

پذیرفتن همه جوانان و نوجوانان کشور است و تالش می کنیم که این قشر 
در بستر توحیدی مساجد تربیت شده و اتفاقات خوبی برای آنها رخ دهد.

وی متذکر شد: البته رســیدن به این هدف به لوازمی احتیاج دارد و باید 
امامان مساجد، جریان  تبیین و دینی، جریان های رسمی فرهنگی_هنری 
کشور از نظر تولید محصوالت فرهنگی آمادگی الزم را داشته باشند. مسجد 
امن ترین و بهترین جایگاه برای تربیت نســل جوان است و باید بتوانیم 

مساجد را به کارکردهای حقیقی خودش نزدیک کنیم.
محمدیان با بیان اینکه مجموعه کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
استان اصفهان از نظر شــاخص های کمی و کیفی رتبه اول کشور را دارند، 
گفت: در ســطح اســتان اصفهان یک هزار و ۹۲۳ کانون فعال هستند و 
حدود هزار و ۳۰۰ کتابخانه فعال مسجدی به صورت مخزن باز به شهروندان 
خدمت رســانی می کنند.وی اضافه کرد: در عرصه هنر کانون های استان 
اصفهان دارای ۴۰۹ گروه سرود مسجدی، ۲۶۹ گروه نمایش، ۱۴۴ گروه 
فیلم سازی بوده و ۴۹۵ گروه در زمینه هنرهای تجسمی و ادبی فعالیت 
می کنند.رییس دبیرخانه شــورای سیاســت گذاری ســتاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد بیان داشت: در مجموع حدود ۳۴۰ 
هزار نفر در این گروه ها حضور دارند و بر همین اساس استان اصفهان از 
نظر تعداد نفرات عضو در کانون های فرهنگی و هنری مساجد، رتبه اول 

کشور را دارد.
وی با تاکید بر مردم مدار بــودن فعالیت کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد، خاطرنشان کرد: نیروهای این کانون ها، بدون توقع مالی و البته با 
کمبودهای مالی، فعالیت ها و وظایف انقالبی خود را عمل دنبال می کنند.
محمدیان با اشــاره به فعالیت فرهنگی و هنری کانون های مساجد در 
روستاها و عشایر متذکر شد: در این راستا اســتان اصفهان با ۵۰۰ کانون 
در مناطق عشایری و روستایی، جایگاه ممتاز دارد.سرپرست کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد اســتان اصفهان ادامه داد: همچنین مجموعه 
برنامه ها و حمایت های محتوایی در ماه رمضان، شعبان و مناسبت های 
دینی دیگر تولید و در اختیار قرار می گیرد. وی بیان کرد: مجموعه کانون های 
فرهنگی هنری مساجد در کنار عملیات های شبکه فرهنگی کشور رویکرد 
نیروسازی را ذیل کانون های مساجد دنبال می کند و امیدواریم با صالبت 
بیشتر طی شود.رییس دبیرخانه شورای سیاست گذاری ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد افزود: ایجاد تماشاخانه یکی دیگر 
از اقدامات کانون های مساجد است، حدود هزار شهر کشور فاقد سینما 
هستند، درحالی که برخی از مساجد دارای سالن های آمفی تاتر هستند و 
چرا نباید از این کانون های فرهنگی به نفع ارتقا و تولید محصوالت فرهنگی 

استفاده کرد؟

استفاده پلیس 
گرجستان از 

ماشین آبپاش 
برای متفرق 

کردن تظاهرات

عکس   خبر

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبرداد:

غربالگری کودکان خیابانی در اصفهان آغاز شد
با راه اندازی مرکز مراقبتی، حمایتی کودکان کار و متکدی کمتر از ۱۸ سال در اصفهان، غربالگری و ساماندهی این افراد آغاز شد.روح ا... ابوطالبی، مدیرکل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: نخستین بار در استان اصفهان مرکز مراقبتی،  حمایتی کودکان کار و خیابانی به همت شهرداری و همکاری فرمانداری 
و اداره کل بهزیستی استان اصفهان با هزینه حدود دو میلیارد تومان افتتاح شده است.وی افزود: در این مرکز کودکان کار و خیابانی که به دلیل مشکالت اقتصادی و 
برای رفع مسائل معیشتی پا به خیابان می گذارند، غربالگری و ساماندهی می شوند.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به باند هایی 
که از کودکان کار استفاده های ابزاری می کنند، تصریح کرد: در مرکز غربالگری کودکان خیابانی، کودکان متکدی و خیابانی شامل پسران و دختران )زیر ۱۸ سال( زیر 

نظر اداره کل بهزیستی استان اصفهان ساماندهی و هدایت می شوند.
ابوطالبی فقر خانوادگی، افزایش جمعیت، بی سوادی والدین، مهاجرت از روستا ها به شهر، مهاجرت از کشور های همسایه، اعتیاد والدین و کودک آزاری را از جمله 

عوامل تکدی گری و کار کردن کودکان در خیابان ها برشمرد و گفت: این مرکز ظرفیت نگهداری ۱۰۰ نفر را دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: متاســفانه 
وضعیت آلودگی اصفهان به مرز اشــباع رســیده و 
توسعه صنعت در شعاع نزدیک به اصفهان وضعیت 

آلودگی این شهر را تشدید می کند.
مهدی طغیانی، پیرامــون انتقاداتی که درخصوص 
انتقال منطقه اقتصادی شهرضا به مجاورت شهرک 
صنعتی رازی مطرح کرده بود، اظهار داشت: اصفهان 
دو منشــأ آلودگی مهم دارد یکی از آنهــا مربوط به 
آلودگی شهری و منابع متحرک می شود که بخشی از 
آنها شامل خودروهای داخل شهر شده و بخشی از آنها 
مربوط به ماشین های سنگینی می شود که مواد اولیه 

و محصوالت را حمل و نقل می کنند.
وی افزود: دومین منشأ آلودگی در اصفهان، صنایع 

بزرگ و شــهرک های صنعتی متعدد اطراف شــهر 
هستند و متاسفانه آلودگی شهر به حد اشباع رسیده 
و اصفهان در تمام طول سال آلوده است و به همین 
خاطر باید مراقب باشیم آلودگی جدیدی را به وجود 

نیاوریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: توســعه صنعت در شــعاع نزدیک به 
اصفهان وضعیت آلودگی این شهر را تشدید می کند 
و باید با برنامه زمان دار هــم وضعیت موجود را بهتر 
کرد و هم تا شعاع ۵۰ کیلومتری جلوی چنین توسعه  
را گرفت و حتــی صنایع موجود را به ســمت اصالح 

وضعیت آالیندگی پیش برد.
وی، پیرامون انتقاداتش درمورد تغییر محل »منطقه 

اقتصادی شهرضا« گفت: منطقه اقتصادی به جهت 
آمایشی قرار بود بین شهرستان های شهرضا و سمیرم 
افتتاح شود اما سرمایه گذار خصوصی تمایل داشت 
که این شهرک به کالن شهر اصفهان نزدیک تر باشد و 
این منطقه را در کنار شهرک رازی مستقر کند و اخیرا 
نیز در شورای عالی مناطق آزاد نیز مصوب شده است 
که این تغییر و جابه جایی انجام شود. سازمان محیط 
زیست با این جابه جایی به شدت مخالف است و باید 

تالش کنیم تا این اتفاق رخ ندهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

آلودگی اصفهان به مرز اشباع رسیده است

معاون وزیر کشور:

راهکار مقابله با آسیب های اجتماعی، توجه ویژه به حوزه 
خانواده است

معاون وزیر کشور با اشــاره به اینکه دشمن سال هاســت در حال فتنه انگیزی میان مردم ماست، 
گفت: راهکار مقابله با همه آســیب های اجتماعی توجه ویژه به حوزه خانواده است.محمد عباسی 
شامگاه چهارشنبه با تقدیر از مسئوالن استانی به منظور نگاه ویژه به امورات اجتماعی، اظهار داشت: 
استاندار اصفهان یکی از استانداران پرکار و مورد اعتماد دولت است و به حضور و تالش شان افتخار 
می کنیم.وی ادامه داد: استان اصفهان به عنوان یک استان الگو در کشور شناخته می شود، به خوبی 
می دانیم که این استان منشأ بسیاری از فعالیت های عظیم فرهنگی و اجتماعی در کشور بوده است.

رییس سازمان امور اجتماعی کشــور با بیان اینکه در جهان همه منتظر منجی عالم بشریت هستند، 
عنوان کرد: جهانیان درگیر مسائل و دغدغه های متفاوتی هستند که تنها با ظهور منجی این مشکالت 
ساماندهی می شوند.عباسی افزود: دشمن به دنبال این است تا مشــکالت روز جامعه ما را عظیم 
جلوه دهد و مردم را ناامید کند. البته منکر این نیستیم که غفلت های داشته ایم؛ مثال در دوران کرونا 
چندین برابر بیشتر از کشورهای غربی و آمریکا که تعداد مبتالیان و کشتگان را به نام خود ثبت کردند، 
مدارس را تعطیل کردیم.وی خاطرنشان کرد: همین امر باعث شد نوجوانان و جوانان از مراکز تربیتی 

دور و فرصت برای دشمن فراهم شود تا فرزندان مان را به گمراهی بکشاند.
 

استاندار اصفهان:

دشمن موریانه وار تاروپود خانواده ایرانی را هدف قرار داده است
استاندار اصفهان گفت: دشــمن موریانه وار تاروپود خانواده ایرانی را هدف قرار داده و نگران هستیم 

عنصر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی مانند کشورهای غربی دچار فروپاشی شود.
سیدرضا مرتضوی در کارگروه اجتماعی استان که با حضور معاون وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: 
استان اصفهان نسبت به ســایر نقاط کشور شــرایط متفاوتی را دارد مردم این خطه به جانفشانی و 
ایثار بی حد و مرز در دوران دفاع مقدس شهره هستند.وی ادامه داد: وفاداری و ایثار مردم اصفهان 
سرمایه های بی بدیل استان است که به عنوان یک دارایی ارزشمند همیشه مورد توجه قرار گرفته اند.

استاندار اصفهان با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به اســتان، عنوان کرد: همزمان با سفر رییس 
قوه قضاییه به استان، تنها در یک روز ۴۹ نفر از کسانی که محکوم به قصاص بودند، در فرآیند صلح 
و سازش توسط اولیای دم بخشیده شــدند.مرتضوی افزود: نگاه به خانواده که معطوف به زندگی 
عفیفانه است و توجه به امر و راهبرد عفاف و حجاب در مراودات اجتماعی همیشه مورد توجه مردم 
شریف استان قرار گرفته است.وی یادآور شد: البته در سال های گذشته به دلیل سهل انگاری هایی 
که انجام شده؛ دشمن به صورت موریانه وار تاروپود خانواده ایرانی را هدف قرار داده و نگران هستیم 

عنصر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی مانند کشورهای غربی دچار فروپاشی شود.
 

سرآمدی استان اصفهان در عرصه های مختلف دفاع از میهن
محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در کارگروه اجتماعی 
استان بیان کرد: گزارش هایی که در این جلسه ارائه شد مثال های کوچکی از فعالیت های انجام شده 
در استان است.وی ادامه داد: در استان تالش می کنیم تا سرمایه انسانی گرانقدری که داریم را حفظ 
کنیم. این مردم بارها ثابت کرده اند که پای عقاید خود ایستاده اند؛ اما دشمن حتی لحظه ای دست 
از فتنه انگیزی علیه مردم ایران اســالمی بر نمی دارد.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفت: تعداد بیشــترین آمار خیریه ها متعلق به استان اصفهان اســت، از طرفی این مردم 
همیشه در دفاع از حق، اسالم، میهن و هم میهنان خود پیش قدم بودند از این رو نگران آسیب های 

اجتماعی متعددی هستیم که مردم ما را تهدید می کند.

خبر روزبا مسئولان

8500 کودک و نوجوان 
 اصفهانی، همیار پلیس

 در طرح نوروزی
رییــس پلیس راهــور اســتان اصفهان از 
آماده بــاش ۸۵۰۰ همیار پلیــس به منظور 
پیشگیری از تخلفات رانندگی در سفر های 

نوروزی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: بــرای ۸۵۰۰ همیار 
پلیس در اســتان کارت همیار پلیس صادر 
شده و این افراد به صورت فعال با مجموعه 
پلیــس راهور اســتان اصفهــان همکاری 

می کنند.
وی از آماده باش همیاران پلیس اســتان 
اصفهان بــه منظور پیشــگیری از تخلفات 
رانندگی در سفر های نوروزی ۱۴۰۲ خبر داد 
و بیان کرد: اگر همیاران پلیس داخل خودرو 
بودند و متوجه خســتگی و خواب آلودگی 
راننده شدند و یا مشــاهده کردند که راننده 
هنگام رانندگــی از تلفن همراه اســتفاده 
می کند از جانــب پلیس ماموریت دارند که 

به او تذکر دهند.
رییس پلیــس راهور فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهان با یادآوری اینکه خوردن، 
آشامیدن و سیگار کشــیدن حین رانندگی 
ممنوع اســت و موجب حواس پرتی راننده 
می شود، گفت: از همیاران پلیس می خواهم 
که کارت همیار پلیس را همیشه به ویژه در 
مسافرت های نوروزی همراه داشته باشند 
و هر جا که یک افســر پلیس را دیدند این 
کارت را به او نشــان دهند و مطمئن باشند 
که اگر تخلف راننــدگان را به پلیس گزارش 
کنند، ماموران پلیس براساس گزارش آن ها 

رانندگان متخلف را جریمه می کنند.
ســرهنگ محمدی افزود: هر ساله حدود 
۱۷ هزار نفر جــان خــود را در تصادفات از 
دســت می دهند و حدود ۳۰۰ هزار نفر هم 
مصدوم می شوند که خیلی از این افراد دیگر 
نمی توانند به زندگــی عادی خود برگردند و 
عامل همه این مســائل تخلفــات رانندگی 

است.



رویای بارسلونا تعبیر می شود؛ مسی آماده بازگشت!
شکست پاریسن ژرمن برابر بایرن مونیخ باعث شــده که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، از هر زمان 
دیگری به بارسا نزدیک تر باشد.پاری سن ژرمن در ادامه روند ناکامی هایش در مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان طی چند سال اخیر، این بار برابر بایرن مونیخ شکست خورد و در مرحله یک هشتم حذف 
شد. شاگردان کریستوف گالتیه در حالی قدم به این بازی گذاشتند که امیدوار بودند بتوانند شکست 
0-1 بازی رفت در پارک دو پرنس را جبران کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و آنها دو گل دیگر هم در آلیانز 
آرنا دریافت کردند تا با لیگ قهرمانان وداع کنند. در روزهای اخیر شایعات بسیاری درباره تصمیم 
مسی برای فصل آینده به گوش می رســد. قرارداد این بازیکن با پاری سن ژرمن در پایان فصل به 
اتمام خواهد رسید و به نظر نمی رسد که او تصمیمی برای ادامه حضور در این باشگاه داشته باشد. 
بسیاری از رسانه های اسپانیایی از بازگشت او به بارســلونا خبر داده بودند و حاال موندو دیپورتیوو 
مدعی شده که این باشگاه رویای جذب دوباره مسی را بسیار محتمل می داند. آنها می خواهند دوباره 
در کنار هم تاریخ سازی کنند و امیدوار هستند که این ستاره آرژانتینی بار دیگر پیراهن این تیم را به 
تن کند.روزنامه اسپورت هم مدعی شده که نتیجه بازی برابر بایرن اهمیت بسیاری در تصمیم مسی 
داشت و او حاال می خواهد به حضور در اروپا ادامه دهد و بارسا شانس بسیاری برای جذب او دارد. 
گفته می شــود که خوان الپورتا از همین حاال به دنبال راه حل هایی معجزه آساست تا بتواند شرایط 

بازگشت این بازیکن به نوکمپ را هرچه زودتر فراهم کند.
 

پیراهن الهالل بر تن »لیونل مسی«!
صفحه لیگ قهرمانان آســیا در توئیتر بعد از حذف پاریسن ژرمن از لیگ قهرمانان اروپا با منتشر 
کردن تصویری از لیونل مســی از انتقال این بازیکن به لیگ عربستان خبر داد.پاری سن ژرمن 
در دیدار برگشت برابر بایرن مونیخ با دو گل شکســت خورد تا وداعی تلخ با لیگ قهرمانان اروپا 

داشته باشد.
قرارداد مسی با پاری سن ژرمن به پایان رسیده و با توجه به ناکامی دوباره در لیگ قهرمانان اروپا 
بسیار بعید است که قرارداد او تمدید شود.صفحه لیگ قهرمانان آسیا در توئیتر بعد از حذف پاری 
سن ژرمن از لیگ قهرمانان اروپا با منتشر کردن تصویری از لیونل مسی با پیراهن الهالل نوشت: 
به زودی شاهد این تصویر خواهیم بود.الهالل حاضر اســت باالترین رقم تاریخ را به لیونل مسی 
پیشــنهاد دهد و به احتمال خیلی زیاد این بازیکن آرژانتینی مانند رونالدو وسوسه شود و لیگ 

عربستان را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند.
 

محرومیت مادام العمر کاپیتان سابق سوریه از فوتبال
با اعالم فدراسیون فوتبال سوریه، کاپیتان سابق این کشور به صورت مادام العمر از فوتبال محروم 
شد.فدراسیون فوتبال سوریه احمد الصالح، کاپیتان سابق تیم ملی این کشور را به دلیل پرتاب آب 
دهان به روی یک داور و حمله به او هنگام اخراج در لیگ این کشور مادام العمر از فوتبال محروم کرد.

صالح، مدافع ۳۳ ساله الجیش به دلیل خطای شدید روی بازیکن الوثبه در لیگ برتر سوریه، کارت 
قرمز دریافت کرد. او همچنین بعد از این اتفاق به داور بازی حمله کرد.تصاویر تلویزیونی نشان داد 

که این بازیکن در حالی که با عصبانیت زمین بازی را ترک می کند به صندلی کنار زمین نیز لگد زد.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سوریه پس از بررسی گزارش داور مسابقه دریافت که  الصالح 
با لگد به داور ضربه زده و ضمن فحاشی، آب دهان نیز به داور بازی پرتاب کرده است.اکنون کمیته 
انضباطی الصالح را نه تنها مادام العمر محروم کرده، بلکه پیشنهاد اخراج وی از سازمان فدراسیون 
ورزش سوریه را نیز داده اســت. این بدان معناســت که او نمی تواند در آینده هیچ نقشی در هیچ 
فعالیت ورزشــی از جمله مربیگری ایفا کند.جــدای از این، الصالح به دلیــل توهین های مکرر 
هوادارانش به داور معادل ۵۹۷ دالر و باشگاه الجیش نیز دو برابر این مبلغ جریمه شدند.فدراسیون 

فوتبال سوریه گفت: تمام مجازات ها نهایی هستند و قابل تجدید نظر نیستند.

خبر  روز

رییس فدراسیون جودو:

خیلی ها دوست دارند 
جودوی ایران سرخورده باشد

رییس فدراســیون جودو گفت: جامعه بزرگ 
جودوی ایــران مــورد ظلــم و ناعادالنه ترین 
تصمیمات و آرا قرار گرفت. خیلی ها دوســت 
داشــتند جودوی ایران را سرخورده ببینند و آن 
را منزوی کنند. آرش میراسماعیلی در حاشیه 
مجمع انتخاباتی هیئت جودوی استان اصفهان 
که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان و جمعی از اهالی این ورزش در سرای 
ورزشکاران برگزار شــد، اظهار کرد: خوشبختانه 
امروز یک مجمــع همدل، متحــد، یکپارچه و 
یک خانواده واحد را در اســتان اصفهان شاهد 
بودیم و این وحــدت و یکپارچگــی در هیئت 
جودو اصفهان قابل تحســین اســت. به خود 
می بالم که هیئت های ورزشی جودو در سطح 
استان ها بدون حاشیه در راستای اهداف مدنظر 
گام برمی دارند و مجامع انتخاباتی آن ها بدون 
مسئله و حاشیه ای در حال برگزاری است. این 
مهم جای تشکر از خانواده بزرگ جودوی کشور 
دارد.وی ضمن تبریک به حمیدرضا عصارزادگان 
برای انتخاب مجدد در کرســی ریاست هیئت 
جودوی استان اصفهان، افزود: تشکر ویژه ای 
از وی و تیم کاری اش دارم که طی چهار ســال 
اخیر که بســیار ســخت بود به خوبی توانست 
آن اتحاد و همدلی را در بیــن جامعه جودوی 
استان اصفهان فراهم کند.میراسماعیلی با بیان 
اینکه نزدیک به چهار سال در رأس فدراسیون 
جودوی ایران، تالش های شبانه روزی با دیگر 
همکارانم برای توسعه این رشته انجام دادیم، 
یادآور شد: متاسفانه جامعه بزرگ جودوی ایران 
مورد ظلم و ناعادالنه ترین تصمیمات و آرا قرار 
گرفت و خیلی ها دوست داشتند جودوی ایران 
را ســرخورده ببینند و آن را منزوی کنند، اما به 
لطف خدا ما پرچم دفاع از آرمان ها و ارزش های 
انقالب اسالمی ایران را در دست گرفتیم که این 
مهم برای من ارزشمند است.رییس فدراسیون 
جودو همچنین ادامه داد: با کمک و تالش همه 
مسئولین جودو در سطح کشور، ما یک خانواده 
۶0 هزار نفری جودو را تحویــل گرفتیم و امروز 
در روزهای پایانی چهارســاله ریاستم در رأس 

فدراسیون یک خانواده 110 هزار نفری داریم. 

فوتبال جهان

عکس خبر  

عاشق »مسی« 
 زیر دست و پا 

له شد!
یک هــوادار نوجــوان پس 
از سوت پایان مســابقه ، به 
هر شــکلی که بود خود را به 
نزدیکی لیونل مســی رساند؛ 
اما قبل از لمــس او ماموران 

نقش بر زمینش کردند.

رقم جمع شده طعنه آمیز و باورنکردنی است؛

مبلغ کمک استقاللی ها برای »استراماچونی« مشخص شد!
با نزدیک شدن به تاریخ دهم فروردین، به نظر می رسد استقالل برای پرداخت طلب استراماچونی به یک معجزه نیاز دارد.به گزارش »ورزش سه« باشگاه استقالل 
برخالف اوضاع مناسبی که در لیگ برتر دارد، از لحاظ مالی با شرایط بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند. روزشمار پرداخت بدهی به استراماچونی با سرعت 
به سمت صفر میل کرده و متناسب با آن، امید مدیران باشگاه برای پشت سر گذاشتن این بحران زمین گیر کننده، کاهش می یابد.در حالی که پرداخت بدهی 
استراماچونی در مدت زمان باقی  مانده عمال از عهده مدیران باشگاه خارج شده، صرف  نظر از دل  بستن به کمک های دولتی، مسئوالن استقالل اقدام به انتشار 
شماره حساب کردند تا بلکه هواداران با کمک های مالی خود، تیم محبوب شان را از این منجالب خارج کنند.اما فارغ از شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور، 
مدیران باشگاه استقالل به واسطه دریافت پیام هایی گسترده از سوی هواداران با مضمون »باشگاه شماره حساب بدهد، ما هواداران پرداخت می کنیم«، اقدام 
به انتشار شماره حساب کرده تا بلکه هواداران و عالقه مندان به باشگاه در حد توان، باشگاه را در پشت سر گذاشتن این پیچ سخت، یاری کنند.اما حاال با گذشت 

10 روز از اعالم شماره حساب توسط باشگاه استقالل در شبکه های اجتماعی، عدد جمع شده به طرز طعنه آمیزی باورنکردنی است؛ کمتر از ۵00 میلیون تومان!

رییس فدراسیون فوتبال در شرایطی پس از پایان 
ســفر 8 روزه خود به ایران بازگشت که تیم ملی در 
این فیفا دی به مصاف تیم کی روش نخواهد رفت.

مهدی تاج هفته گذشته برای بازدید از امکانات محل 
میزبانی رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا و حضور 
در اردوی تیم ملی فوتسال به پاتایا تایلند سفر کرد 
و پس از اتمام این ماموریت برای پیگیری دریافت 
مطالبات باشــگاه های ایرانی و فدراسیون فوتبال 
راهی مقر کنفدراســیون فوتبال آسیا در کواالالمپور 
مالزی شــد.تاج کــه در زمان حضــور در مالزی به 
توافقات ابتدایــی با مدیران AFC بــرای دریافت 
پول رســیده، به ایران بازگشــت.وی قرار است به 
زودی نشســتی را با وزیر ورزش و جوانان درمورد 

انتخاب ســرمربی تیم ملی برگزار کند تا در صورت 
انتخاب ســرمربی خارجی درخصوص راهکارهای 
انتقال پول به حساب مربیان خارجی به جمع بندی 
نهایی برســد.مدیران فدراســیون در روزهای اخیر 
مذاکراتــی را با مربیانــی مثل فلیکس ســانچز و 
وینچنتزو مونتال انجام داده اند و بــا توجه به اینکه 
تنها 2 روز تا اعالم تاریخ مقرر برای معرفی سرمربی 
تیم ملی مانده اســت، با توجه به شرایط موجود به 
نظر می رسد سرمربی جدید ایران دیرتر از این زمان 
معرفی خواهد شد.فدراســیون فوتبال در روزهای 
اخیر و پس از منتفی شدن برگزاری بازی دوستانه 
با عراق در تاریخ ۶ شــهریور، مذاکراتی را با ۳ کشور 
آســیایی برای انتخاب حریف دوم تیم ملی انجام 

داده و منتظر پاســخ این کشورهاست.فدراسیون 
پیش از این عالقه مند بود تیم ملی در فیفادی نوروز 
به مصاف قطر برود؛ اما ظاهــرا تیم جدید کارلوس 
کی روش در این فیفادی قرار است اردویی خارج از 
قاره آسیا برگزار کند و به همین دلیل امکان برگزاری 
بازی دوســتانه بــا عنابی ها فراهم نیســت.دیدار 
تدارکاتی تیم ملی با روســیه در تاریخ ۳ فروردین 

قطعی شده است.

احتمال تعویق در معرفی سرمربی تیم ملی ایران!
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سرمربی برزیلی از لیگ برتر رفت
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از این تیم جدا شد. ادسون تاوارس پس از توافق با باشگاه 
صنعت نفت آبادان از این تیم جدا شد.تاوارس در نشست با مدیران باشگاه برای جدایی از این تیم 
به توافق رسید.سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به زودی معرفی خواهد شد.تاوارس 
که از هفته دوازدهم روی نیمکت صنعت نفت نشست در این مدت در 11 بازی آمار ضعیف یک برد، 

۳ مساوی، ۷ باخت و ۶ امتیاز را ثبت کرد تا با قعرنشینی از این تیم خداحافظی کند.
 

۳۲۰۰ صندلی جدید برای هواداران پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس اجازه حضور هشــت هزار نفر از هوادارانش برای بازی با سپاهان را کسب کرده 
است.پس از اعتراض هواداران پرسپولیس و پیگیری مدیران این باشگاه، ۳200 بلیت جدید برای 
بازی سپاهان عرضه شده است. به این ترتیب بازی ســپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه ۷8 هزار 
نفری آزادی با حضور هشت هزار تماشاگر برگزار می شود.طبقه دوم ورزشگاه آزادی همچنان بدون 
استفاده است و تماشاگران در طبقه اول مستقر می شــوند.نکته مهم اینکه به نظر تمام بلیت ها در 

قسمت روبه روی جایگاه و ضلع شمالی خواهد بود.
 

از »رضاییان« حمایت می کنیم
عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان با بیان این که با استعفای سرپرست باشگاه مخالفت 
شد، گفت: از رضاییان برای بهبود شرایط تیم حمایت می کنیم.روح ا... محمدی اظهارکرد: بعد از بازی 
تیم صنعت نفت برابر مس رفسنجان آقای رضاییان از سمت خود استعفا کرد که پس از این نیز هیئت 
مدیره تشکیل جلسه داد و با استعفای او مخالفت شد.وی بیان کرد: باشگاه از آقای رضاییان حمایت 
می کند و تالش می کنیم مشکالت موجود رفع شده و در نهایت بتوانیم شرایط بقای تیم را فراهم کنیم.

 

سازمان لیگ به چینش داوران ورود کرد!
کمیته مسابقات سازمان لیگ اطالعات بازی های حساس را به کمیته داوران فدراسیون فوتبال ارائه 
می کند.یکی از انتقادهایی که همواره به کمیته داوران فدراســیون فوتبال وارد بوده، درباره چینش 
داوران است. بارها دیده ایم که با وجود برخی حساسیت ها از سوی یک باشگاه نسبت به یک داور 
همان شــخص برای قضاوت انتخاب شــده و همین امر موضوعاتی را ایجاد کرده است.در چنین 
شرایطی ســازمان لیگ فوتبال قصد دارد به چینش هرچه بهتر کمیته داوران کمک کند. از این رو 
هر هفته درباره بازی های حساس لیگ برتر گزارش هایی کتبا از سوی کمیته مسابقات به کمیته 
داوران ارائه می شود تاآنها بر اساس شرایط موجود بتوانند گزینه بهتری را برای قضاوت مسابقات 
مختلف برگزینند.این مسئله در تعامل میان سازمان لیگ و کمیته داوران شکل گرفته و از این هفته 
نیز اجرایی می شود. با توجه به حساس تر شدن مسابقات در هفته های پایانی، کمیته داوران چنین 

تصمیمی را اتخاذ کرده تا از دستگاه های دیگر نیز در چینش بهتر کمک بگیرد.
 

سنگ تمام مربی پرسپولیس برای »وحید امیری«
مربی پرسپولیس به تمجید از مدافع چپ باتجربه تیمش پرداخت و از وی به عنوان پنج بازیکن برتر 
این فصل یاد کرد.وحید امیری در دیدار با تراکتور و در ثانیه های پایانی این جدال با حرکت تکنیکی و 
عرضی خود در نهایت موفق شد از حریف خطا بگیرد تا پرسپولیس با این ضربه ایستگاهی گل برتری 
و سه امتیاز ارزشمند جدال با حریف را در تبریز از آن خود کند.امیری که در اواسط فصل گذشته دچار 
آسیب دیدگی شدیدی شده بود تا مجبور به عمل جراحی کتف شود، در بازگشت دوباره توانست حتی 

راهی جام جهانی قطر نیز شود و البته توسط کارلوس کی روش به کار گرفته نشد.

زشد رحاشیه ور

سپاهان، پرسپولیس یا استقالل؛ در بی سابقه ترین کورس قهرمانی تاریخ لیگ برتر

   لیگی که باز جذاب شد

با بررسی سه فصل اخیر لیگ برتر، نکته ای جالب توجه 
نمایان می شود و آن این اســت که از لیگ بیستم تا حاال 
که لیگ بیست و دوم در حال برگزاری است، رتبه های اول تا سوم در اختیار 
سه تیم پرسپولیس، استقالل و سپاهان بوده است. نکته ای که با توجه به 
فاصله ای که این سه تیم با سایر تیم ها ایجاد کرده اند، به نظر می رسد امسال 

هم قطعا صورت پذیرد.
اما مهم ترین تفاوت لیگ امســال با دو لیگ گذشــته، فاصله کم امتیازی 
بین سپاهان، پرسپولیس و استقالل است. به طوری که با لغزش یک تیم، 
دیگری با کسب نتیجه به سرعت جای آن یکی را در جدول تصاحب می کند.

بررسی رقابت فشرده بین این ســه تیم را باید از لیگ بیستم شروع کنیم. 
جایی که هدایت پرسپولیس بر عهده یحیی گل محمدی بود و محرم نویدکیا 
با قبول سرمربی گری ســپاهان برای اولین مرتبه در قامت جدیدی ظاهر 
شد. هم چنین سکان هدایت استقالل نیز بر عهده محمود فکری قرار گرفت. 
دقیقا در آن فصل از لیگ نیز، رقابت فشرده ای میان سه تیم بزرگ فوتبال 
ایران شکل گرفت.یحیی گل محمدی با تغییراتی که در لیست تیمش داشت 
به دنبال کســب پنجمین قهرمانی پیاپی بود. ســپاهان نیز طبق خواسته 
هوادارانش با آوردن محرم نویدکیا، یک فوتبال زیبا و هجومی را ارائه کرد و 
به دنبال پایان دادن به سلطه سرخ های پایتخت بر لیگ برتر بود. استقالل 
فکری هم با کســب بردهای مهم و اقتصادی خــود را در باالی جدول نگه 

داشت؛ اما یک اتفاق مهم باعث شد تا یکی از مدعیان از دور خارج شود.
حواشی فراوانی که گریبان استقالل را گرفت و در نهایت پس از چند نتیجه 
دور از انتظار، فرهاد مجیدی جای محمود فکری را روی نیمکت اســتقالل 
گرفت. دقیقا همان چند نتیجه بد باعث شد تا استقالل از کورس قهرمانی 
شکل گرفته بین پرسپولیس و سپاهان جا بماند؛ اما رقابت بین این دو تیم 
تا انتها باقی ماند.جایی که شاگردان یحیی گل محمدی تا سه هفته مانده به 
پایان لیگ دوش به دوش سپاهان در صدر جدول حرکت می کردند و  فقط 
یک لغزش از سوی محرم نویدکیا و بازیکنانش در دو هفته مانده به پایان 
مسابقات باعث شد تا پرسپولیس با ۶۷ امتیاز و دو امتیاز بیشتر از سپاهان، 
برای پنجمین مرتبه متوالی جام قهرمانی را باالی سر ببرد.اما یک نکته قابل 
تامل وجود دارد، سپاهان در آن فصل با ۵۳ گل زده، عنوان بهترین خط حمله 
لیگ را به دست آورد و پرســپولیس با ۴۷ گل دوم شد. اما این سرخ های 
تهرانی بودند که به علت دریافت تنها 1۴ گل در ۳0 مسابقه و با کسب عنوان 
بهترین خط دفاع، به مقام قهرمانی رســیدند. موضوعــی مهم که در ادامه 
بیشتر به آن  توجه می شود.با شروع لیگ بیست و  یکم، نیمکت هیچ یک از 
این سه تیم دچار تغییر نشد و ثبات در دستور کار قرار گرفت. فرهاد مجیدی 
استقالل را با تفکرات خودش شکل داد. محرم نویدکیا به دنبال پایان دادن 
به ماموریت نیمه کاره خود یعنی قهرمانی بود و یحیی گل محمدی نیز هدفی 
جز تاریخ سازی با کسب ششمین عنوان قهرمانی پیاپی نداشت.با شروع 
فصل، باز هم این سه تیم بزرگ فوتبال ایران تا انتهای نیم فصل اول، با رقابت 
تنگانگ رده های اول، دوم و سوم  را بین خود دست به دست می کردند. اما 
با شروع نیم فصل و انجام چند بازی، این اســتقالل بود که اوج گرفت و از 

لغزش پرسپولیس و سپاهان و عدم کسب نتیجه این دو تیم استفاده کرد و 
طی سه هفته مانده به پایان لیگ برتر، قهرمانی خود را در اهواز و با شکست 
فوالد قطعی کرد.بدون شک آن فصل از مسابقات هیچگاه از ذهن هواداران 
بیرون نمی رود. چرا که استقالل بدون شکست جام قهرمانی را باالی سر برد. 
بگذارید به نکته ای تکراری اشاره کنیم. در پایان فصل بیست و یکم، بهترین 
خط حمله با ۴۴ گل در اختیار پرسپولیس قرار گرفت. حتی رتبه دوم نیز با 
۴۳ گل به نام سپاهان زده شد و استقالل با ثبت ۳۹ گل سوم شد؛ اما تنها 
موضوعی که آبی پوشان را به قهرمانی تاریخی رساند، دریافت تنها 10 گل و 
کســب عنوان برترین خط دفاع بود.حاال در لیگ بیست و دوم قرار داریم. 
یکی از تفاوت های عمده در این فصل تغییراتی است که صورت گرفته است. 
برای اولین بار طی سه فصل اخیر، تنها نیمکت پرسپولیس دست نخورده 
باقی ماند، اما هدایت سپاهان و استقالل به ترتیب بر عهده مربیان پرتغالی، 
یعنی ژوزه مورایس و ریکاردو ســاپینتو قرار گرفت تا حاال شاهد آن رقابت 

هیجان انگیز در باالی جدول باشیم که تا به حال بی سابقه بوده است.
شاید این دوره شباهت هایی با لیگ بیستم از نظر فشردگی امتیازی داشته 

باشــد، اما یک تفاوت عمده دارد. حاال اســتقالل پا پس نکشیده است و  
نفس هایش پشت سر پرسپولیس و سپاهان خیلی جدی حس می شود.

سپاهان ۴۶ امتیازی، پرســپولیس ۴۵ امتیازی و استقالل ۴۳ امتیازی. 
جدولی که احتماال تا پایان فصل همیــن روال را طی کند و قهرمان فوتبال 

ایران بعد از مدت ها در روز آخر مشخص شود.
اما اگر بخواهیم از نظر آماری به این رقابت نگاه کنیم، سپاهان، صدرنشین 
فعلی، لیگ  بــا ۳۵ گل زده، عنــوان برترین خط حملــه را در اختیار دارد و 
استقالل با ۳1 گل دوم است. اما در بین ســه تیم مدعی، این پرسپولیس 
است که با دریافت 11 گل، بهترین خط دفاع را در بین مدعیان دارد )بهترین 

خط دفاع فعلی لیگ، مس رفسنجان با دریافت ۹ گل است(.
اگر شرایط به مانند سال های گذشــته پیش برود، پس با ادامه این روند 
پرسپولیس شانس باالتری برای کسب عنوان قهرمانی دارد؛ اما این را نباید 
فراموش کرد که استقالل و سپاهان هر دو نمایشی هجومی ارائه می کنند و با 
آمار خوب گلزنی، به دنبال برد هستند و شاید همین موضوع باعث افزایش 

آمار گل های خورده شده است.
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هفت سین ویژه نوروز با نماد صنایع دستی اصفهان در مرکز شهر

در ایام نوروز هفت سین سنتی ویژه، تلفیقی از هنر های اصیل صنایع دستی و معماری اصفهان، در 
میدان امام حسین )ع( گسترده می شود.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به تشکیل ستاد 
تسهیالت سفر ویژه ایام نوروز گفت: به منظور میزبانی و آماده سازی برای حضور مسافران نوروزی 
اقداماتی از جمله کاشــت و گل آرایی فضا های سبز، پاکســازی محالت و امحای دیوار نویسی ها، 
هماهنگی با پارکینگ ها، نظافت و رنگ آمیزی محالت، ارتقای سطح کیفی حاشیه رودخانه، چمن و 
گل کاری حاشیه رودخانه انجام شده است.میثم بکتاشیان افزود: منطقه یک اصفهان به لحاظ قرار 
گرفتن در بافت ویژه و تاریخی شهر اصفهان همیشه مورد توجه مسافران بوده و یکی از پر ترددترین 
مناطق به شمار می رود.موزه محله علیقلی آقا، مسجد سید، مسجد باب الرحمه، خانه های تاریخی 

امیرقلی امینی، روضاتی و روغن فروش در این منطقه قرار دارد.

 
خدمات ویژه برای شهروندان و گردشگران در نوروز

خدمات ویژه نوروز حمل و نقل و ترافیک برای شهروندان و گردشگران در کالنشهر اصفهان اعالم شد.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه ساعات فعالیت پارکینگ ها افزایش یافته و به ساعت یک بامداد 
رسیده، گفت: در صورتی که مسافران و شهروندان در ایام ماه مبارک رمضان که با ایام عید نوروز مصادف است 
بخواهند بعد از افطار به مرکز شهر رفت و آمد کنند، بر ساعات فعالیت این پارکینگ ها افزوده می شود.حسین 
حق شناس افزود: قطارشهری نیز به جز روز های ۱۲ و ۱۳ فروردین که تعطیل رسمی هستند، در دیگر ایام نوروز 
از ساعت ۹ تا ۲۱ فعال است.وی با اشاره به اینکه مسافران مستقر در باغ فدک نیز می توانند ضمن استفاده از 
خط شماره یک گردشگری اتوبوسرانی به پایانه کاوه عزیمت کرده و تا مرکز شهر از مترو استفاده کنند، گفت: 
سه خط اتوبوس گردشگری به منظور تسهیل عبور و مرور گردشگران در ایام نوروز برنامه ریزی شده است.حق 
شناس افزود: خط شماره یک از باغ فدک به میدان امام حسین )ع(، خط شماره ۲ از باغ فدک به ناژوان و صفه 

و خط شماره ۳ از میدان امام حسین )ع( به سمت آتشگاه و منارجنبان در حال رفت و برگشت خواهد بود.
 

آستانه نوروز سمنوپزان اصفهانی ها در ِ
برنامه سمنوپزان روز های بیست وسوم و بیست وچهارم اسفند همراه با آیین های پخت سمنو در عمارت 
هنرمند اصفهان برگزار می شود.منصور قربانی، رییس دفتر تخصصی هنر های ملی و آیینی شهرداری 
اصفهان گفت: برنامه سمنوپزان روز های بیست وسوم و بیست وچهارم اسفند همزمان با شب چهارشنبه 
آخر سال و همراه با آیین های آن در عمارت هنرمند خیابان ابن ســینا برگزار می شود.وی ادامه داد: 
شاهنامه خوانی، قاشق زنی و دیگر آیین های باستانی و مذهبی مرتبط با سمنو پزان در این دو روز اجرا 
می شود.به گفته رییس دفتر تخصصی هنر های ملی و آیینی شهرداری اصفهان، این برنامه آیینی، 
عمومی است و همه مردم می توانند در آن شرکت کنند.قربانی اجرای شبه مضحکه در ایام نوروز، بهاریه 
خوانی همچنین اجرای مبارک و خیمه شب بازی را از دیگر برنامه های متنوع دفتر تخصصی هنر های 

ملی و آیینی شهرداری اصفهان در نوروز و ماه مبارک رمضان اعالم کرد.
 

هشت بهشت، گذر صنایع دستی می شود
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: سال آینده گذر ویژه صنایع دستی در 
بوستان هشت بهشت اصفهان ایجاد می شود.مرتضی نصوحی با بیان اینکه اصفهان دو برند شهر جهانی 
صنایع دستی و شهر خالق صنایع دستی را دارد، اما بسیاری با این مفاهیم کمتر آشنا هستند، گفت: ۱۴ 
شهر و روستا در کشور عضو شبکه شهر های جهانی صنایع دستی و پنج شهر نیز عضو شبکه شهر های خالق 
صنایع دستی هستند.وی به مشکالت شهر اصفهان نظیر کمبود آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین اشاره 
و اضافه کرد: این شبکه سازی با توجه به راهبرد های نادرست توسعه شکل گرفته تا شهر هایی که مزیت های 

مناسبی مثال در حوزه صنایع دستی دارند به این موارد بپردازند.

با مسئولان

سرنوشت خانه شهید تک تیرانداز در انتظار خانه شهید ردانی پور؛

تخریب تاریخ و خاطره 

فعــاالن فرهنگــی و خادمــان شــهدا، خواســتار 
ورود مســئوالن شــهری بــرای حفظ خانه شــهید 
حجت االسالم مصطفی ردانی پور شده اند تا سرنوشت 
خانه شهید عبدالرسول زرین برای خانه این فرماند    شهید تکرار نشود.

»خانه برترین تک تیرانداز جهان در سایه غفلت مسئوالن تخریب شد!« 
این خبر تلخ و کوتاه که رسانه ای هم نشــد، غمی بزرگی بر دل فعاالن 
فرهنگی شــهر و خادمان شهدا بر جای نهاد.خانه شــهید عبدالرسول 
زرین، یکی از سرداران بزرگ جنگ تحمیلی ایران که به او لقب »صیاد 
خمینی« و »گردان تک نفره« داده بودند، درحالی که می توانست به یک 
موزه تبدیل شود، از بین رفت تا یکی از ظرفیت های گردشگری جنگ در 

دیار نصف جهان به راحتی از دست برود.

   جایگاه فضاهای خاطره ساز شهرها در صنعت گردشگری
کارشناسان شهرسازی معتقدند که انسان ها با دیدن مناظر مختلف در 
شهرها و با گذر زمان، خاطرات را در ذهن خود نگه می دارند. حفظ برخی 
خاطرات در مکان های خاص و ایجاد ارتباط آن با گروه ها و افراد مختلف، 
سبب به یاد ماندن آن در اذهان و با تاکید بیشتر در محیط های کالبدی 
سبب جذابیت بیشتر شهرها می شود.کارشناســان میراث، هر شهر را 
شامل فضای تاریخی، مکان های فرهنگی، نام های خاطره ساز و محل 

سکونت می دانند که ســبب ایجاد خاطرات موثر می شود، این فضاها 
سبب ایجاد محیط غنی فرهنگی و تاریخی شده که عطر و طعم زندگی 
در محالت و حس صمیمت را فراهم می کند. از سوی دیگر این فضاهای 
خاطره ساز، نه تنها برای شهروندان حائز اهمیت است که جایگاه مهمی 

در صنعت گردشگری به خود اختصاص داده اند. 
برای کشــورهایی که در دورانی از تاریخ درگیر جنگ بوده اند، فضاهای 
خاطره ساز بسیاری برجای مانده است که توجه به آن ها و نگهداری از 
این فضا، نه تنها سبب استحکام وحدت ملی و یادآوری اتفاق، همدلی 
و همراهی جمعی در مقابله با تعارضات اســت که می تواند گردشگران 
زیادی را نیز به خود جذب کند، اما این موضوع با وجود اهمیت بســیار 
در دیار نصف جهان که بیشــترین آمار شــهید و ایثارگــر را دوره جنگ 
هشت ســاله تحمیلی به نام خود ثبت کرده، چندان مــورد توجه قرار 

نگرفته است.
نقش رزمنــدگان اصفهانــی در جنگ تحمیلــی با همــت دالوران و 
فرماندهان این خطه، چنان برجسته بود که آن ها را خط شکن جبهه های 

نبرد حق علیه باطل معرفی کرده اند.

   خانه ای که لشکر امام حسین )ع( در آن شکل گرفت
علی جعفری، یکی از فعــاالن فرهنگی دیار زاینــده رود در گفت وگو با 

خبرنگار ایمنا با بیان اینکه فضاهای برجای مانده از جنگ در بسیاری از 
کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است، می گوید: جنگ تحمیلی از 
مردمی که تجربه نظامی نداشتند، فرماندهانی از جنس ایثار و شهادت 
ساخت؛ فرماندهانی مانند شهید خرازی و شهید ردانی پور که در همین 
شــهر پا گرفتند و به جایی رســیدند که امروزه در دانشگاه های بزرگ 

نظامی جهان از آن ها نام برده می شود.
وی با اشاره به ظرفیت خانه های این سرداران شهید برای تبدیل به موزه 
و جذب گردشگران داخلی و خارجی، می افزاید: شنیده ها حاکی از آن 
است که خانه سردار شــهید حجت االسالم ردانی پور در معرض فروش 

قرار گرفته و سرنوشت خانه شهید زرین در انتظار این خانه است.
این فعال فرهنگی ادامه می دهد: شهید حجت االسالم ردانی پور یکی از 
فرماندهان روحانی دفاع مقدس است که تا مقام فرماندهی قرارگاه در 
جنگ پیش رفت، اما آن طورکه شایسته اوست، شناخته نشده است. 
حضور وی در قرارگاه فتح ســپاه که چند یگان رزمــی را اداره می کرد، 
شــگفتی فرماندهان نظامی ازجمله فرماندهان ارتشــی و سپاهی را 
برانگیخته بود، کسی که با لباس روحانی وارد جلسات نظامی می شد و 

به طرح و توجیه نقشه ها می پرداخت.
جعفری با بیان اینکه شهید ردانی پور از موسسان لشکر ۱۴ امام حسین 
)ع( است، می گوید: آن طورکه برادر این شــهید تعریف کرده است، در 
همین خانه ای که در بین مسئوالن به فراموشی سپرده شده، این لشکر 

شکل گرفت و نام آن انتخاب شد.
وی با اشاره به برجای ماندن آثار ارزشمندی از شــهید ردانی پور در این 
خانه، تصریح می کند: این شــهید روحانی را از پایه گذاران معنویت در 
جبهه می دانند که ارتباط میــان فرماندهان جنگ بــا عالمان دینی را 
برقرار می کرده و حفظ این خانه به عنوان یک مقر معنوی و بحث امام 

زمان شناسی نیز حائز اهمیت است.

   مسئوالن شهری برای حفظ خانه سرداران شهید به میدان بیایند
احمد رستگاری که سال هاست به عنوان خادم شهدا فعالیت می کند، 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه نباید بگذاریم سرنوشت خانه 
شــهید زرین برای خانه شــهید ردانی پور و شــهید خرازی تکرار شود، 
می گوید: خانه های این ســرداران شهید هویت شــهر هستند که باید 

حفظ شوند.
وی می افزاید: چگونه می خواهیم نســل جوان و دانش آموز را با شهدا 
آشنا کنیم؟ همین که آن ها را به سر مزار این شهدا ببریم و بگوییم این 
مزار شهید ردانی پور است، آیا کفایت می کند؟ باید خانه های آن ها حفظ 
شــود تا بتوانیم معنویت و روایت های مربوط به شهدا را در آن مکان ها 

روایت کنیم.
این خادم شــهدا با بیان اینکه یکی از راهکارهای انتقال فرهنگ دفاع 
مقدس، انقالب و جنگ، ایجاد موزه های محلی است، ادامه می دهد: 
باید مسئوالن شــهری برای حفظ این خانه ها به میدان بیایند و تملک 

شود تا کاربریشان حفظ شود.

خبر روز 

مسابقه دانشجویی جام پرواز در دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان مسابقه دانشجویی جام پرواز با موضوع طراحی، ساخت و پرواز 

گالیدر های دست پرتاب است.
عضو گروه هوافضای دانشــکده مهندســی مکانیک دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: مســابقات 
دانشجویی طراحی، ســاخت و پرواز گالیدر های دســت پرتاب فروردین ۱۴۰۲ با هدف پویاسازی 
فضای دانشگاه و ایجاد بستر مناســبی به منظور نوآوری، رشد و ارتقای تیم های دانشجویی در این 
مرکز علمی برگزار می شــود.دانیال احمدیان با بیان اینکه این مســابقه به همت تیم دانشــجویی 
هوافضای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، برگزار می شود، افزود: به تیم های 

برتر این مسابقه گواهی معتبر آموزشی، جوایز نقدی و پژوهانه اهدا خواهد شد.
وی با بیان اینکه عالقه مندان به شــرکت در این مســابقه باید در قالب گروه های یک تا ســه نفره 
دانشجویی باشند گفت: سرپرســت گروه باید دانشجوی یکی از دانشــگاه های اصفهان، صنعتی 
اصفهان، مالک اشتر، آزاد اصفهان، آزاد خمینی شهر و آزاد نجف آباد باشد، اما سایر دانشجویان عضو 
گروه می توانند از دانشگاه های مختلف کشور باشند.احمدیان با اشاره به اینکه در ساخت گالیدر از 
چوب بالسا، فوم، کامپوزیت یا پلیمر استفاده می شود، افزود: این موضوع بستگی به خالقیت تیم ها 
دارد و ما در امتیازدهی در مسابقه مالک هایی مانند طول بال و بدنه و برد پرواز را در نظر می گیریم 
و استفاده از قطعه الکترونیکی در گالیدر ممنوع اســت.وی با بیان اینکه کارگاه آموزشی طراحی و 
ساخت گالیدر دست پرتاب در ۱۶ اسفند جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، گفت: حدود 
۲۰۰ دانشجو در این کارگاه که یکی از برنامه های مســابقه گالیدر دست پرتاب است، شرکت کردند.

مسابقه دانشجویی طراحی، ساخت و پرواز گالیدر های دست پرتاب ۱۷ تا ۱۹ فروردین سال آینده 
در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

 

 3 هزار غرفه کمیته امداد آماده دریافت کمک های 
مردم نیکوکار

۳ هزار غرفه کمیته امداد در سراسر استان اصفهان آماده دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی مردم 
اســت.مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( با اعالم آمادگی برای جمع آوری کمک های مردمی 
در حمایت از نیامندان، گفت: هم اســتانی های نیکوکار برای اهدای نذورات نقدی و غیر نقدی خود 
می توانند با مراجعه حضوری به دفاتر و مرکز نیکوکاری کمیته امداد در ســطح استان و پایگاه های 

مستقر در سطح شهر اقدام و یا با شماره گیری کد #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* اقدام کنند.
کریم زارع افزود: همچنین شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ برای واریز وجوه نقدی اعالم شده 

است.
 

معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره تولیدات رسانه ای وصال
برگزیدگان نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی، داستانک نویســی و سناریونویسی وصال معرفی 
شدند.در آیین اختتامیه نخســتین جشنواره فیلمنامه نویســی، داستانک نویسی و سناریونویسی 
وصال، با نظــر هیئــت داوران حمیدرضــا شمســایی، آمنه خلیلــی و علی نوربخــش در بخش 
سناریونویسی؛ قدسی صالحی و محمدرضا خوشنویس زاده در بخش فیلمنامه نویسی و معصومه 
بلکامه و مریــم روغنی در بخش داستانک نویســی، حائز رتبه های برتر شــدند.اولین جشــنواره 
فیلمنامه نویسی، داستانک نویســی و سناریونویســی وصال با هدف حمایت از تولیدات رسانه ای 
و هنری و تهیه متن فاخر برای تولید موشــن گرافی و فیلم کوتاه، با حضور ۶۰ شــرکت کننده برگزار 
شد.بازی و بازی های رایانه ای، ارتباط موثر با نوجوان و فضای مجازی از محور های این جشنواره بود.

پیش از برگزاری جشنواره نیز سه کارگاه با عناوین مهارت داستانک نویسی، مهارت فیلمنامه نویسی 
و مهارت سناریونویسی برای آموزش شرکت کنندگان در جشنواره برگزار و به برترین آثار در هر کارگاه 

جوایزی اهدا شد.

در آیین نهال کاری پارک جنگلی پرتو اصفهان انجام شد؛اخبار

کاشت ۶۰۰ نهال یادمان ۶۰۰ شهید منطقه ۲
همزمان با هفته درختکاری، آیین نهال کاری در پارک جنگلی پرتو منطقه دو شهرداری اصفهان ۶۰۰ نهال یادمان ۶۰۰ شهید به دست خانواده شهدا و مردم کاشته شد.

محمد صیرفی نژاد در آیین کاشت ۶۰۰ نهال یادمان ۶۰۰ شــهید منطقه دو که در پارک جنگلی پرتو بختیار دشت انجام شد، اظهار کرد: این اقدام در راستای تثبیت 
و توسعه فضای سبز و سبزینگی شهر برای آیندگان و افزایش درخت در مجموعه ۵۲ هکتاری پارک جنگلی پرتو در بختیار دشت انجام شد.وی افزود: قرار است 
با حمایت سازمان پارک ها و سایر ارگان ها مجموعه ۵۲ هکتاری پارک جنگلی پرتو در راستای افزایش سرانه فضای سبز در آینده ای نزدیک به ۲۰۰ هکتار برسد.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: کاشت نهال ایثار به یاد شهدای منطقه، یک اقدام فرهنگی در راستای برنامه های قبلی همچون برگزاری کنگره ۶۰۰ 
شهید منطقه تبرکی است که امروز در قالب کاش نهال به ثمر نشسته است.وی ادامه داد: تاثیر ایجاد فضای سبز به عنوان تنفس گاه شهر، در سالمتی و زندگی ما 
انکارناپذیر است در این راستا با برگزاری برنامه نهال کاری در نظر داریم فرهنگ درختکاری را با استفاده از ظرفیت مشارکت قشرهای مختلف مردمی در منطقه 
توسعه دهیم.صیرفی نژاد اضافه کرد: شهدا امنیت را برای ما به ارمغان آوردند از این رو همه ما در برابر این از خودگذشتگی مسئول هستیم، لذا این اقدام به نشان 
قدردانی از ایثار این حماسه سازان و به یاد شهدای محالت صورت و برای همیشه ماندگار می شود.وی خاطرنشــان کرد: یکی از راهکارهای توسعه فضای سبز 

شهری این است که هر کدام از شهروندان با کاشت نهال در محل زندگی خود به افزایش سرانه فضای سبز کمک کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان:

پارک جنگلی پرتو به ۲۰۰ 
هکتار توسعه می یابد

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: طبق تفاهم نامه ای 
که بــا اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
منعقد شده قرار است این مجموعه به حدود 
۲۰۰ هکتار فضای ســبز توســعه پیدا کند که 
زیرســاخت های آبیاری آن نیز فراهم شــده 
اســت.مجید عرفان منش در آیین کاشــت 
۶۰۰ نهال یادمان ۶۰۰ شهید سرافراز منطقه دو 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: امسال توزیع نهال 
رایگان در هفته درختکاری را هدفمند و تبدیل 
به اردوهای خانوادگی برای کاشت نهال کردیم، 
در این راستا امروز نیز در قالب یک اردو برای 
احداث یک پارک برای مردم با همراهی خود 
مردم حضور یافته ایم.وی با بیان اینکه شــهر 
اصفهان آلوده ترین شــهر ایران است، افزود: 
در این راستا اولویت سازمان پارک ها و فضای 
سبز ابتدا حفظ فضای ســبز موجود، سپس 
جبران فضای ســبز خســارت دیده به دلیل 
کم آبی و در نهایت توسعه فضای سبز شهری 
است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان ادامه داد: پارک جنگلی ۵۲ 
هکتاری پرتو یکی از هدف های این ســازمان 
برای درختکاری و توســعه فضای سبز است، 
لذا طبــق تفاهم نامه ای که بــا اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری منعقد شــده قرار است 
این مجموعه به حدود ۲۰۰ هکتار فضای سبز 
توسعه پیدا کند که زیر ساخت های آبیاری آن 
نیز فراهم شده است.عرفان منش خاطرنشان 
کرد: برای خنثی ســازی آالینده های ناشی 
از سوخت در ســال ۹۶ تنها شش هزار هکتار 
فضای سبز داشتیم در صورتی که باید چندین 
برابر فضای سبز ایجاد می شد تا این خسارت 
ناشی از سوخت های غیرمجاز خنثی شود.وی 
اضافه کرد: بر اســاس مطالعات جهانی برای 
خنثی سازی آلودگی هوا ناشی از سوخت های 
فسیلی، به ازای هر نفر ۱.۸ هکتار فضای سبز 
مورد نیاز است، اما در شهر اصفهان این میزان 

چهار هکتار فضای سبز برای هر نفر است .

به جامانده از 
جشن خانوادگی 

»لبخند کوثر«
به مناسبت ســالروز میالد با 
سعادت مهدی موعود)عج(، 
جشــن خانوادگــی »لبخند 
کوثر« از میــدان احمدآباد تا 
گلستان شــهدای اصفهان با 
حضور اقشــار مختلف مردم 

برگزار شد.

عکس خبر

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهــان گفت: نمای 
بصری معابر منطقه پنج در آســتانه ورود به ســال 
جدید با اجرای فعالیت های استقبال از بهار، رنگ 
تازگی به خود می گیرد.حســین کارگر با تشــریح 
بخشــی از فعالیت های اجرایی بــرای نونوار کردن 
منطقه ۵ شــهرداری اصفهان و خانه تکانی شــهر 
اظهار کرد: طی رصدهای مستمر معابر و محورهای 
بزرگراهــی، اجرای عملیات هایــی نظیر لکه گیری 
آسفالت، رفت و روب شــهری، جمع آوری زباله و 
نخاله های ســطح منطقه، شست وشــوی کانال و 
جداول در دســتور کار این منطقه قــرار دارد.وی با 
تاکید بر ضرورت پاکیزگی شهر به عنوان خانه دوم 

شــهروندان ادامه داد: همزمان با اعیاد شــعبانیه 
و اســتقبال از بهار، ارتقای ســطح کمــی و کیفی 
خدمات رسانی به شــهروندان به ویژه در محالت در 
اولویت قرار گرفته است.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: رنگ آمیزی ۱۳۸ هزار متر از 
جداول، ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع نرده ، ۱۶۲۵ مانع، 
۲۰۰ ســطل زباله قلکی و شست وشو و رنگ آمیزی 
۱۱۶۰ عالمت راهنمایی و رانندگــی، ۲۶۲ پایه چراغ 
راهنمایی و رانندگــی، ۱۰۸ تابلــوی اتوبان ها و رفع 
نازیبایی های بصری دیواره های فرسوده انجام شده 
است.کارگر با تاکید بر لزوم رسیدگی به سیمای شهر 
در آستانه فصل بهار افزود: ۱۴۴ نفر از پاکبانان شهر 

به صورت شبانه روزی از ساعت ۲:۰۰ بامداد تا ۱۰:۰۰ 
صبح مشغول رفت و روب سطح منطقه هستند که 
به طور تقریبی هر نفر در شیفت کاری خود بالغ بر ۱۶ 
هزار متر مربع از سطح محالت را نظافت می کند.وی 
خاطرنشــان کرد: اجرای طرح پاک سازی محالت 
در اســتقبال از بهار با همکاری شهروندان به منظور 
نظافت عمومی، ارتقای کیفیت محالت و رفع زوائد 

بصری در ۱۴ محله اصلی در حال انجام است.

 اجرای طرح پاک سازی محالت منطقه ۵ اصفهان در
آستانه بهار
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جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب 

و فاضالب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 شرکت تشکیل 
شد که پس از بحث و بررسی به تصویب مجمع عمومی رسید.

در این جلسه بررســی تصویب بودجه پیشنهادی ســال 1402 که با حضور 
مهندس خشــایی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی 
آبفای کشور به عنوان ریاست مجمع و همچنین حسین اکبریان مدیر عامل 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان ، اعضای هیئت مدیره، معاونان و صاحبان 
سهام برگزار شد، بودجه پیشنهادی سال 1402 این شرکت به تصویب مجمع 
رسید.در ابتدا حســین اکبریان، مدیر عامل شرکت گزارشــی از عملکرد و 
فعالیت هیئت مدیره این شــرکت در خصوص برنامه های پیش بینی شده 
برای یک ســال مالی، اعم از درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین 
اعتبار و برآورد هزینه ها جهت تحقق سیاست ها و نیل به اهداف این شرکت 
ارائه کرد و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد های جاری و 
سرمایه ای و هزینه های شرکت، بودجه پیشــنهادی سال 1402 به تصویب 

مجمع عمومی رسید.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی گفت: بهره برداری از معدن 

آلبالغ اسفراین از بهار 1402 آغاز می شود.
امان ا... حسین پور در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اسفراین اظهار داشت: 
در بهار 1402 انتفاع مردم شهرستان اسفراین از معدن آلبالغ میسر می شود.

وی افزود: اشتغال زایی و تجاری سازی در شهرستان با ورود فوالد مبارکه در 
آلبالغ، راه اندازی کارخانه فرآوری، ایجاد اشــتغال و برداشت معدن با ورود 

مستقیم فوالد مبارکه فراهم می شود.
نماینده مردم اســفراین در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه این طرح 
چند مرحله دارد، گفت: فوالد مبارکه با سرمایه گذاری 1500 میلیارد تومانی وارد 
میدان می شود. این کار باعث انتفاع اقتصادی مردم شهرستان از آلبالغ شد.
حسین پور تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، فوالد مبارکه قدرتمندترین 
غول صنعتی کشــور به عنوان برنده مناقصه آلبالغ وارد میدان بهره برداری از 

این معدن می شود.
وی با بیان اینکــه در مراحل ابتدایی ورود فوالد مبارکه، مطالعه، اکتشــاف، 
بهره برداری و مراحل عملیات اجرایی کارخانه فرآوری انجام می شود، اظهار 
کرد: در فاز بعدی بهره برداری، پیش بینی شده این کارخانه عظیم کشور بیش 

از 4000 میلیارد تومان سرمایه وارد این شهرستان کند.
حسین پور میزان ذخیره معدنی مشخص شده برای معدن آلبالغ را 500 هزار 
تن سرب و روی با عیار 30 درصد برشمرد و افزود: طی سه سال اخیر در تالش 

بودیم  تا با اســتفاده از جذب سرمایه گذارهای کالن کشــوری، زمینه انتفاع 
مردم شهرســتان از این معدن را فراهم آوریم تا ارزش اقتصادی آن به نفع 

مردم شهرستان شود.

به ازای هر مشترک برق در اصفهان، میانگین خاموشی از 120 به ۹8 دقیقه در 
سال رسیده که رتبه اول در کشور است.معاون بهره برداری شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: با استفاده از سامانه های شناسایی خودکار مشکالت برق و 
دیگر نرم افزارهای کاربردی، کاهش خاموشی ها در 13 منطقه زیر پوشش 

این شرکت محقق شده است.
حمیدرضا آقایی افزود: در حدود 10 ســال پیش، خاموشــی بــه ازای هر 
مشترک، 850 دقیقه در ســال بود.وی گفت: در بین 3۹ شرکت توزیع برق 
کشــور به غیر از اصفهان، هم اکنون باالترین خاموشی به ازای هر مشترک 
، هزار و 400 دقیقه در ســال اســت که 14 برابر فاصله با ما دارد و میانگین 
کشوری هم 450 دقیقه است.یک میلیون و 265 هزار نفر ساکن شهرستان 
های اصفهان، کوهپایه، ورزنه، هرند و جرقویه مشترکان شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان محسوب می شوند که 75 درصد آنها مشترکان خانگی 

هستند.

کارکنان مخابرات فریدونشهر با وجود شرایط سخت جوی، از هیچ اقدامی 
در راستای پایداری شبکه فرو گذار نکردند.

در پی ایجــاد خرابی جزئی در شــبکه ارتباطــی روســتاهای میدانک و 
نهضت آباد، پرســنل شــبکه شهرســتان فریدونشــهر، با حضور به موقع 
در محل وقوع خرابی ها، با وجود شــرایط ســخت جوی از هیچ اقدامی 
در راســتای پایداری شــبکه فرو گذار نکردنددر پی ایجــاد خرابی جزئی 

در شــبکه ارتباطی روســتاهای میدانک و نهضت آباد، پرســنل شــبکه 
شهرستان فریدونشهر، با حضور به موقع در محل وقوع خرابی ها، با وجود 
شــرایط ســخت جوی و محیطی، در اســرع وقت اقدام به رفع مشکالت 
ایجاد شــده و پایداری شــبکه کردند. گفتنی است، روســتاهای میدانک 
 و نهضت آباد از جمله روســتاهای تابعه شهرســتان فریدونشهر اصفهان 

هستند.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران در همایش نوآوری اعالم کرد: شــرکت 
مخابرات ایران موتور محرک اســتارتاپ ها در حوزه کســب و کارهای نوین 

است.
سلطانی در همایش نوآوری در حوزه زیرساخت مخابراتی و آی سی تی ، با 
اشاره به وابستگی کلیت بازار ارتباطات و نوآوری ها به زیرساخت مخابرات 
گفت: شرکت مخابرات ایران موتور محرک استارتاپ ها در حوزه نوآوری بوده 
و حقیقتا بهترین پشــتیبان برای فعالیت فناورانه کسب و کارهای مبتنی بر 

نوآوری محسوب می شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این 
همایش که با هدف تعامل هر چه بیشــتر مخابرات با مجموعه اســتارتاپی 
کشور برگزار شــد، ســخنرانی هایی با موضوعات مخابرات و جایگاه آن در 
صنعت ارتباطات، بازطراحی کسب و کارها، ایجاد مدل های کسب و کار نوین 
در صنعت ارتباطات و همچنین تحول شــرکت مخابرات در جهت حمایت از 

صنعت آی سی تی برگزار شد.
سلطانی در ادامه این همایش افزود: صنعت فناوری اطالعات کشور بسیار 
وابسته به شــرکت مخابرات ایران اســت. مخابرات ایران بیش از 50 سال 
قدمت دارد و بزرگ ترین زیرســاخت ارتباطی کشــور را در اختیار دارد. این 
زیرساخت گســترده مربوط به شبکه ارتباطات شــهری و روستایی است و 

همچنین این شرکت ۹0 درصد از سهام شرکت همراه اول را در اختیار دارد.
وی درهمایش نــوآوری در حــوزه زیرســاخت مخابراتی و آی ســی تی 
اظهارداشت: امیدوار هســتیم نتایج این جلســه منجر به همکاری خوبی 
بین مخابرات و اســتارتاپ ها شــود. همان طور که مقام معظم رهبری هم 
فرموده اند مسئله نوآوری، دانش بنیان و فناوری منحصر به یک سال خاص 

نیست و روز به روز باید تقویت شود.

وی گفت: حقیقتا مخابرات، لوکوموتیو شــبکه ارتباطات کشــور است و در 
صورتی که این لوکوموتیو درســت کار کند، خدمات مطلوبــی به مردم ارائه 
می شــود. متاســفانه به دلیل سیاست گذاری های نادرســت طی 12 سال 
گذشته، آهنگ توسعه شرکت مخابرات ایران کند شده است. البته طی یکی 
دوسال گذشته شــرایط بهتری برای فعالیت مخابرات فراهم شده است که 

امیدواریم با ادامه این شرایط، مجموعه مخابرات بهتر بتواند فعالیت کند.
مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایــران بیــان کرد:دولت به منظور توســعه 
شــبکه ارتباطــات کشــور بایــد از شــرکت های بــزرگ داخلــی حمایت 
کند. بــرای هر نــوع فعالیــت زیرســاختی در شــبکه مخابــرات هزینه 
 بســیار زیــادی نیــاز اســت و برگشــت ســرمایه در چنیــن پروژه هایی

 طوالنی است.
وی با تشــریح مثال هایی از دنیا و اپراتورهای اصلــی مخابراتی گفت: در 
سراسر دنیا دولت ها اعتبارات سنگینی به توســعه زیرساخت مخابراتی یا 
شبکه ارتباطات ثابت اختصاص می دهند. به عنوان مثال در سال های اخیر 
دولت آلمان به یکی از شرکت های مخابراتی این کشــور 2.7 میلیارد یورو 
تسهیالت داده اســت. دلیل این حمایت این است که دولت آلمان می داند 
که اگر این شرکت دچار مشکل شود شرکت های مخابراتی کوچک تر نیز قادر 

به ادامه فعالیت نخواهند بود.
سلطانی عنوان کرد: حوزه فناوری اطالعات در ایران صنعت با مشکالت زیاد 
و بازگشت سرمایه کم است و دلیل مشکالت موجود سیاستگذاری اشتباه 
دولت هاست. با وجود تمام مشکالت موجود، شــرکت مخابرات به صورت 
مستمر، پایدار و پردوام که ساالنه استمرار دارد، برنامه های خوبی را دنبال و 
اجرا می کند و یکی از مهم ترین برنامه های این شرکت برای تحول در صنعت 

مخابرات ارتباط با استارت آپ ها و دانش بنیان هاست.

در آیین افتتاح مرکز مراقبتی حمایتی کودکان کار و خیابان در اصفهان مطرح شد:

شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان کار وظیفه بهزیستی است

در مسیر مصرف بهینه صورت گرفت؛

اصفهان، رتبه اول کشور در صرفه جویی در مصرف برق

 تالش شبانه روزی کارکنان مخابرات فریدونشهر در راستای 

پایداری ارتباط

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

 شرکت مخابرات ایران موتور محرک استارتاپ ها در حوزه
 نوآوری است

 تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ آبفای استان اصفهان در 

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

بهره برداری آلبالغ اسفراین به فوالد مبارکه واگذار شد 

محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
در آیین افتتاح مرکز مراقبتــی حمایتی کودکان کار و خیابــان در اصفهان بیان 
داشت: موضوع جمع آوری؛ تکلیف نیست چرا که موضوع جمع آوری به واسطه 
ترسی که در کودکان ایجاد می کند نه در دستور کار بهزیستی هست و نه به عنوان 

یک اقدام مددکاری قبال قبول است.
وی با بیان اینکه حدود 20 دســتگاه را متولی حمایت از کــودکان کار و خیابان 
هستند، گفت: دستگاه های مختلفی در موضوع کودکان کار و خیابان نقش دارند 
که می توان به شهرداری ها، اداره اتباع، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و… 
اشاره کرد.سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: 
خوشبختانه با توجه به تشکیل جلسات متعدد، دستگاه ها بیش از پیش همسو 

با یکدیگر در جهت حمایت از کودکان گام برمی دارند.
حیدرهایی اظهار کرد: اداره اتباع کمک موثری در خصوص شناسایی اتباع دارد چرا 

که بعضی از  کودکان اتباع بعد از چندین بار تعهد،  دوباره  به سر چهارراه برگشته و 
اقدام به همان فعالیت های قبلی می کند. بنابراین ورود اداره اتباع به این موضوع 
بسیار کمک کننده بوده است به همین دلیل نیاز به هم افزایی دستگاه ها بیشتر 

احساس می شود.
وی یادآور شد: الزم است تا اداره اتباع و نیروی انتظامی بیشتر پای کار آمده تا با 

کمک سازمان بهزیستی در موضوع حمایت از اقدامات موثر شکل گیرد.
سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی ســازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: 
برنامه حمایت از کودکان نگارش و به شورای اجتماعی کشور جهت تعیین تکلیف 

دستگاه ها ارائه  شده است.
حیدرهایی  ابراز امیدواری کرد: امید است با حمایت همه دستگاه های ذی نفوذ 
بتوانیم در این خصوص مطالبه گری کرده تا از ســال 1402 کمتر شاهد حضور 

کودکان کار و خیابان در کشور باشیم.

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