
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

تجدید آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکهم الف: 1468631

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

وسعت فرونشست در اصفهان به مساحت ۱۴۵ هزار هکتار رسیده و از این زمین ها، ۱۰۰ هزار هکتار درگیری مستقیم   
با مخاطره فرونشست دارند؛ 

ای که دستت می رسد، کاری بکن...!

 گل ۶ امتیازی سپاهان 
در دقیقه ۹۰+۵

تعطیالت با طعم 
قهرمانی!

 پلیس با هنجارشکنان چهارشنبه
 آخر سال برخورد می کند
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۵۹۸ هکتار رویشگاه گیاهان دارویی 
استان اصفهان احیا شد

 از این خونه به اون خونه، طرحی برای
 یاری نیازمندان

 بوی گرانی ، عطر بی رونقی !
 در آستانه سال نو ، خریدهای نوروزی مردم د رحوزه پوشاک هنوز شروع نشده است ؛ 

 آغاز نظارت بر بازار
  عید و رمضان 

در اصفهان

خبرهای خوش آقای 
شهردار برای شهر،  در 
سالی که پیش روست

قانون، مالک تعیین 
تعرفه های پزشکی 

باشد

 جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی می گوید: باال بودن آمار 
نزاع در اصفهان ناشی از ناکامی اجتماعی است؛

بحراِن برخورداری!
7 33
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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۸ صفحه
سال چهاردهم

قیمت: ۵۰۰۰ تومان
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مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کار)ماه(برآورد )ریال(عنوان پروژه

عملیات مدیریت، حفظ، حراست، نگهداری و حفاظت از عرصه فضای 
سبز محالت صفائیه، دهنو، درچه، پارک اداری و رفیوژهای بلوار خلیج 

فارس حد فاصل میدان فردوسی تا روبروی اداره هواشناسی و باغ بانوان
17/545/462/9716880/000/000

شرایط شرکت در مناقصه:

1- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/01/08 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1402/01/17 به دبیرخانه محرمانه 
حراست شهرداری تحویل نمایند.

۵- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1402/01/19 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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رونمایی از 2 عنوان کتاب در حوزه دفاع ایثار و شهادت در 
آران و بیدگل

دو عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و ایثار و شهادت در شهرستان آران و بیدگل رونمایی شد.سرپرست 
اداره فرهنگ و ارشاد اســامی آران و بیدگل گفت: همزمان با سالگرد شهادت، شهیدان »علی محمد 
آردی«، »حبیب اله دانه گردی« و »ماشاا... گنجی« دو عنوان کتاب در حوزه ایثار و شهادت در حسینیه 
سیدالشهدا )ع( کوی شهدا آران و بیدگل رونمایی شد.روح ا... قربانی افزود: »من و نرگس« و »سراسر 
بهار« تالیف رزمنده دفاع مقدس »حسن کشایی« عناوین دو کتاب رونمایی شده که شرح زندگی و 
خاطرات این سه شــهید واالمقام را در دوران زندگی و حضور در جبهه ها روایت کرده است.وی با بیان 
اینکه حسن کشایی از نویسندگان بزرگ حوزه دفاع مقدس شهرستان است که بیش از ۱۰ سال فعالیت 
پژوهشی دارد، گفت: این دو کتاب را انتشارات کاشف و بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان با شمارگان یک هزار نســخه در قطع رقعی چاپ و منتشر کرده است.سرپرست اداره فرهنگ 
و ارشاد اســامی آران و بیدگل افزود: تالیف ۳۴ اثر در حوزه دفاع مقدس و بیش از ۲۰ اثر آماده چاپ، 
ثبت خاطرات بیش از یکصد شهید، ۲۰ آزاده و ۳۰ جانباز شهرستان از فعالیت های این نویسنده پرتاش 

شهرستان آران و بیدگل است.
 

دستگیری کالهبردار 290 میلیارد ریالی در آران و بیدگل
کاهبردار۲۹۰ میلیارد ریالی در شهرســتان آران و بیدگل شناسایی و دســتگیر شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان آران و بیدگل گفت: در پی شــکایت مدیر یکی از شــرکت های تولیدی در شهرستان آران و 
بیدگل مبنی بر برداشت غیر مجاز ۲۹۰ میلیارد ریال وجه از حساب این شرکت، بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.سرهنگ غامرضاهاشمی زاده افزود: یکی 
از کارمندان این شرکت در زمان حضور شاکی در خارج از کشور، با دسترسی به اسناد و اوراق بهادار و از 
طریق سندسازی جعلی میلیارد ریال از حساب شرکت کرده است.وی گفت: با شناسایی متهم پرونده 

و اعتراف وی، کل مبلغ برداشت شده به حساب شاکی برگردانده شد.
 

آتش سوزی کارگاه رنگ آمیزی مبل در رهنان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق کارگاه رنگ آمیزی مبل در 
منطقه رهنان خبر داد.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: حادثه حریق گسترده کارگاه رنگ آمیزی مبل در خیابان امام رضا )ع( منطقه 
رهنان، به سازمان آتش نشانی اصفهان گزارش شد.وی افزود: بافاصله ماموران آتش نشانی از شش 
ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و برای مهار آتش اقدام کردند.به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، آتش پیش از ســرایت به مغازه پایین و مغازه های همجوار بدون 

برجای گذاشتن صدمه جانی اطفا شد.
 

نمایش همدلی در نخستین جشنواره اقوام پنجگانه فریدونشهر
نخستین جشنواره اقوام پنجگانه ساکن فریدونشهر تا ۲۱ اسفند)امروز( ادامه دارد.نورمحمد رحیمی، 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی فریدونشهر گفت: در نخســتین جشنواره اقوام پنجگانه ساکن 
فریدونشهر همشهریان گرجی، بختیاری، لر، ترک و فارس شرکت کرده اند.وی افزود: در این جشنواره 
در ۲۵ غرفه لباس، سوغات و غذا های محلی، صنایع دستی، کیف و کفش، روسری و شال دست دوز، 
کتاب های معرفی تاریخچه اقوام و ابزار آالت قدیمی اقوام شهرستان فریدونشهر به تماشا گذاشته شده 
است.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی فریدونشهر، ایجاد فضایی بانشاط، تقویت وحدت و همدلی 
بین اقوام و معرفی آداب و رسوم اقوام ساکن در این شهرســتان را از اهداف برگزاری جشنواره بیان و 

اضافه کرد: این جشنواره تا امروز ادامه دارد.

شهردار زرین شهر:

بهره برداری از پروژه مسقف سازی گلزار شهدا

شهردار زرین شهر گفت: در نخستین روز آغاز فعالیت خود به عنوان شهردار 
زرین شهر در دوره ششم مدیریت شهری قول اتمام پروژه مسقف سازی 
این مکان مقدس را به خانواده شــهدا و شــهروندان دادیم و با توجه به 
مطالبات شــهروندی تمام تاش خود را برای تحقــق وعده هایی که به 
شهروندان داده شد، به کار گرفتیم.حسین اسماعیلی احمدی در گفت گو 
با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه گذشــت زمان هرگز نمی تواند یاد و خاطره 
شهیدان را از خاطر ملت ایران بزداید، اظهار کرد: شهدای هشت سال دفاع 
مقدس ذخیره های ارزشمند و تاریخی هستند به گونه ای که یاد و خاطره 
آنها همواره به نسل های مختلف امید، همت و جرأت بخشیده و با الگو 
قرار دادن آنان شاهد برداشته شدن گام هایی محکم و استوار به سمت 

هدف های واال بوده ایم.
وی افزود: شهدای هشت سال دفاع مقدس با اهدای جان با ارزش خود، 
مفهوم واالی ایثار و از خود گذشتگی را برای کشور به ارمغان آورده و امنیت 
را تقدیم ملت ایران کردند از این رو زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان که 
باارزش ترین دارایی خود را در راه اسام، انقاب، وطن و مردم فدا کردند 

وظیفه ای است که بر عهده همه ما قرار دارد.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه مسقف سازی گلزار شهدای زرین شهر یکی 
از پروژه های نیمه تمام شهرداری به شمار می آمد، تصریح کرد: در نخستین 

روز آغاز فعالیت خود به عنوان شهردار زرین شهر در دوره ششم مدیریت 
شهری قول اتمام پروژه مسقف ســازی این مکان مقدس را به خانواده 
شهدا و شــهروندان دادم و با توجه به مطالبات شهروندی تمام تاش 

خود را برای تحقق وعده هایی که به شهروندان داده بودیم به کار گرفتیم.
وی با بیان اینکه خدمت به خانواده شهدا افتخاری بزرگ برای مسئوالن 
است، ادامه داد: پروژه مسقف سازی گلزار شهدای زرین شهر به صورت 
سازه فضایی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع سطح تخت و با اعتبار اولیه 
۲۰ میلیارد ریال، دی ماه ۱۴۰۰ از سر گرفته شد و بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته شهرداری خردادماه سال جاری اجرای سازه فضایی این 
پروژه را به اتمام رساند.اســماعیلی احمدی اضافه کــرد: پس از اتمام 
تعهدات شهرداری در اجرای سازه فلزی پروژه مسقف سازی گلزار شهدای 
شهر با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال و پیگیری های صورت گرفته در 
خصوص تفاهم نامه ای که با بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تامین 
ساندویچ پانل مورد نیاز سقف پروژه به امضا رسیده بود، ساندویچ پانل 

مورد نیاز با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تأمین و نصب آنها آغاز شد.
وی عنوان کرد: بر اســاس برنامــه زمان بندی نصب ســاندویچ پنل ها 
با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال به پایان رســید و به خانواده شــهدا و 

شهروندان خطه طایی ایران تقدیم شد.

رییس اداره منابــع طبیعی و آبخیــزداری آران و 
بیدگل گفت:همزمان با هفتــه منابع طبیعی )۱۵ 
تا ۲۱ اسفند ماه( ۱۰هزار و ۵۰۰ اصله درخت در این 

شهرستان توزیع شده است.
سید مجتبی شریفیان افزود: این درختان مثمر و 
غیرمثمر شامل سنجد، زبان گنجشک ، سرو، کاج 
و توت است که با همکاری شهرداری آران و بیدگل 
و اداره منابع طبیع و آبخیــزداری بین مردم توزیع 

شده است.
وی اظهارکــرد: مهم ترین کار و مســئولیت در این 
شرایط توجه به طبیعت بوده و هفته منابع طبیعی 
بهانه خوبی است که هر کس به وظیفه خود در این 
زمینه عمــل کند؛ در چنین مناســبت هایی وظیفه 

داریم به طبیعت و بــه ویژه بحث درختکاری توجه 
ویژه ای داشته باشیم.

رییس اداره منابــع طبیعی و آبخیــزداری آران و 
بیدگل گفت:درختکاری راهــکاری موثر و مقرون 
به صرفه برای مقابله با مشکل فزاینده آلودگی هوا 

در کشور است.
شریفیان افزود: امسال با تدبیر دولت سیزدهم و 
تاکید ویژه مقام معظم رهبری قرار شد که طی چهار 
سال آینده، در راستای توسعه فضای سبز و کاهش 
آلودگی با کمک مردم یک میلیــارد اصله نهال در 

نقاط مختلف کشور کاشته شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت:مردم در 
مراسم چهارشنبه ســوری از قطع درختان خشک 

و آتش زدن آنها خودداری کنند چــون این اقدام 
ممکن اســت موجب ایجاد آتش ســوری در کل 

جنگل و تاغ زار های آران و بیدگل شود.
شهرســتان آران و بیدگل با برخورداری از نزدیک 
به ۴۰ درصــد از تاغزارهــای اســتان، در فاصله ۶ 
کیلومتری کاشان و ۲۱۵ کیلومتری شمال اصفهان 

واقع است.

بیش از 10 هزار نهال در آران و بیدگل توزیع شد

شهردار کاشان گفت: در پروژه بزرگ زیرگذر شهر بالغ بر ۴۹۱ هزار و ۶۶۶ متر مکعب خاک برداری، ۵۸ هزار و ۶۹۹ متر مکعب زیرسازی، ۷۵ هزار و ۳۰۰ متر مربع 
آسفالت، تولید و نصب ۲۱ هزار و ۹۳۰ متر مربع دیوارنما، ۱۳۹۴ عدد شمع گذاری، ۸۰ هزار متر مکعب بتن ریزی و ۸۵۰۰ تن آرماتوربندی انجام شد.حسن بخشنده 
امنیه در گفت وگو با خبرنگار ایمنا به تشریح و جزئیات فنی پروژه بزرگ زیرگذر پرداخت و اظهار کرد: پس از فراز و فرودهای فراوان بهره برداری از این ابر پروژه 
در نیمه شعبان جهت رفاه حال شهروندان عزیز انجام شد.وی با اشاره به بهره برداری شهروندان از پروژه بزرگ زیرگذر کاشان در نیمه شعبان، این اتفاق را پس 
از تاش بی وقفه مدیریت شهری ارزشمند دانست.شهردار کاشان با اشاره به توقف پروژه زیرگذر در ماه های پایانی مدیریت شهری گذشته خاطرنشان کرد: در 
ابتدای این دوره، شاهد افزایش ۵ برابری حجم و سرعت فعالیت اجرایی این پروژه بودیم.شهردار کاشان به اقدامات اجرایی انجام شده در پروژه زیرگذر اشاره و 
تصریح کرد: در این پروژه بالغ بر ۴۹۱ هزار و ۶۶۶ متر مکعب خاک برداری، ۵۸ هزار و ۶۹۹ متر مکعب زیرسازی، ۷۵ هزار و ۳۰۰ متر مربع آسفالت، تولید و نصب 

۲۱ هزار و ۹۳۰ متر مربع دیوارنما، ۱۳۹۴ عدد شمع گذاری، ۸۰ هزار متر مکعب بتن ریزی و ۸۵۰۰ تن آرماتوربندی انجام شد.

خبر روزتشریح جزییات فنی پروژه بزرگ زیرگذر کاشان

عکس خبر

ثبت ملی مهارت  پخت 
مشاش شیرینی 
سنتی شهر تیران

مهارت پخت مشاش شیرینی سنتی 
شهر تیران در فهرســت ملی میراث 
فرهنگی ناملموس به ثبت رســید. 
مشــاش از ترکیب آرد گندم، شیره 
انگور، مغز گردو و بادام و شــاهدانه 

پس از تفت دادن تهیه می شود.

 برگزاری گردهمایی کارشناسان امالک و حقوقی
 شهرداری ها در برخوار

نخستین گردهمایی کارشناسان اماک و حقوقی شهرداری ها در شهرستان برخوار برگزارشد.اصغررحیمی 
شهردار دستگرد گفت: هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی با قوانین جدید حقوقی و مربوط به اماک 
در شهرداری ها و ایجاد وحدت رویه برای خدمت رســانی بهتر به مردم بود.کارشناس دفتر امور شهری 
وشورا های استانداری اصفهان هم گفت: پس از ۱۰ سال برای نخســتین بار جلسه کارشناسان اماک 
و حقوقی در استان تشکیل شده و نیاز اســت در همه شهرستان ها این جلسه تشکیل شود.محمدرضا 
نصوحیان افزود: آگاهی داشتن از قوانین برای خدمت رسانی روان تر سریع تر به مردم، رضایت شهروندان 
را همراه دارد و و تداوم برگزاری این جلســه ها و همفکری در خصوص مشکات اماک و کمیسیون ها 
شهرداری به نفع مردم است.این جلسه با حضور کارشناسان اماک و حقوقی شهرداری های دولت آباد، 

خورزوق، دستگرد، حبیب آباد، کمشچه، سین و شاپور آباد در شهر دستگرد برگزار شد.
 

کاشت نهال به نیت شهدا در روستای قهساره
اهالی روستای قهساره در شهرستان اردستان به نیت شهیدانشان ۲۰۰ اصله درخت کاشتند.مردم این 
روستا در مراسم روز درختکاری و گرامیداشت هفته منابع طبیعی با مشارکت اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان ۱۰۰ اصله درخت توت در کنار جاده اصلی و ۱۰۰درخت سنجد و سرو در کنار گلستان 
شهدا ی قهساره کاشتند. این مراسم با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست برگزار 
شد.روستای ۱۹۰ نفری قهساره با تقدیم ۵۲ شهید به نظام اسامی بیشترین آمار شهدا را در منطقه 
برزاوند اردستان به خود اختصاص داده است. این روستای تاریخی با آب و هوای سرد کوهستانی 

در فاصله ۹۵ کیلومتری اصفهان و ۴۵ کیلومتری اردستان قرار دارد.
 

پایان عملیات عمرانی در بهارستان
عملیات عمرانی برای رفع مشکل آب گرفتگی ورودی بهارستان، در مدت ۱۰ روز اجرا شد.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به آب گرفتگی زیرگذر ورودی بهارستان در بارش های اخیر و مشکاتی 
که برای تردد مردم ایجاد شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی این محور برای جلوگیری از تکرار این مشکل، 
ظرف ۱۰ روز انجام شــد و اداره راه در دو مقطع در بزرگراه خلیج فارس لوله گــذاری کرد تا روان آب ها به 
زه کش ها هدایت شود.منصورشیشه فروش با تاکید بر اینکه شرکت عمران و شهرداری بهارستان موظف 
شدند اجرای طرح های پیشگیری از آب گرفتگی را در داخل شهر هم اجرا کنند، ادامه داد: اداره راهداری 
هم موظف شد در تمام زیرگذر هایی که آب گرفتگی داشت مانند زیرگذر های شهرضا، دهاقان، بزرگراه 
خلیج فارس، محور بهارستان و قلعه شور و محور قهجاورستان چاه های جذبی حفر کند تا هنگام بارش 
آب گرفتگی ایجاد نشود.وی با اشاره به صدور هشــدار نارنجی هواشناسی از اعام آماده باش به تمام 
عوامل مدیریت بحران شامل شهرداری ها، راهداری ها، آب منطقه ای و جمعیت هال احمر برای رعایت 
الزامات ایمنی هم خبر داد.شیشه فروش گفت: در ســمیرم، فریدونشهر، فریدن، دهاقان، خوانسار و 

بویین میاندشت و مناطق مرتفع تیران و کرون به دلیل انباشت برف احتمال آب گرفتگی وجود دارد.
 

به یاد سردار خیبر؛

سی و نهمین سالگرد شهادت حاج ابراهیم همت در شهرضا
در سی و نهمین سالگرد شهادت حاج محمد ابراهیم همت جمعی از دوستداران این شهید یاد وخاطره وی 
را گرامی داشتند.در این مراسم که در گلزار شهدای شهرضا برگزار شد حاضران دلنوشته ها و شعر های خود را 
در مورد رشادت ها و دلیری های فرمانده لشکر محمد رسول ا... قرائت کردند.محمد ابراهیم همت در سال 
۱۳۳۴ در شهرضا متولد شد، وی پس از اخذ مدرک دیپلم وارد دانش سرای تربیت معلم اصفهان شد و دو 
سال بعد از اخذ مدرک فوق دیپلم راهی سربازی و پس از آن مدتی در شهرضا به شغل معلمی مشغول شد.

اخبار

رییس اداره تبلیغات اسامی کاشان 
خبر داد:

برگزاری کارگاه تربیت مربی 
تدبر در قرآن در کاشان

رییس اداره تبلیغات اسامی کاشان از برگزاری 
کارگاه تربیت مربی تدبر در قرآن در این شــهر 
خبر داد.مهدی بصیرتی در جمع خبرنگاران با 
اشاره به نقش قرآن و آموزه های آن در زندگی 
فردی و اجتماعی هر فرد اظهار داشت: بر این 
مبنا یکــی از برنامه های مهــم اداره تبلیغات 
اســامی ترویج آموزه های قرآنی در ســطح 
جامعه به خصوص در بین جوانان و نوجوانان 
اســت.وی با اشــاره به اینکه برای این منظور 
الزم است تا مربیانی متبحر تربیت شوند، ابراز 
داشــت: کارگاه تربیت مربی تدبــر در قرآن با 
حضور و تدریــس ابوالفضل بهرامپور، صاحب 
تفسیر نسیم حیات در کاشان برگزار شد.رییس 
اداره تبلیغات اســامی کاشان توصیف دقیق 
صحنه نبرد فرهنگی و تمدنی را از وظایف مهم 
روحانیون و مبلغین دانست و تصریح کرد: در 
حال حاضر که دشمن با تمام توان برای مقابله 
با آموزه های فرهنگی و اسامی و ایرانی ملت 
ایران به صحنه آمده است، باید به بهترین شکل 
ممکن با آن مقابله کرد.وی با بیان اینکه یکی از 
اهداف مهم دشمن از جنگ ترکیبی ناامید کردن 
مردم است، گفت: بر این مبنا دشمن و استکبار 
جهانی تاش می کند بــا ناکارآمد جلوه دادن 
حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اســامی، 
برنامه های ظالمانه خود را اجرایی کند.حجت 
االسام بصیرتی با اشاره به اینکه روحانیون و 
علما باید در ارتقای امیدواری بین مردم بیش 
از پیش تاش کنند، افــزود: با همین هدف و 
در جهت دانش افزایــی و آموزش تخصصی 
جامعه هدف اولیــن کارگاه تدبر در قرآن ویژه 
ائمه جماعت و مبلغین و اســاتید قرآن برگزار 
شد.وی با بیان اینکه این کارگاه با حضور بیش 
از ۵۰ نفر برگزار شد، تاکید کرد: در کنار برگزاری 
این کارگاه استاد بهرامپور در برخی از مساجد 
شهرستان کاشان نیز سخنرانی داشتند.رییس 
اداره تبلیغات اسامی خاطرنشان کرد: شرکت 
کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر از طرف 

اداره تبلیغات اسامی دریافت می کنند.

با مسئولان

استان

رییس بیمارستان اردستان:

»ام آر آی« یکی از نیازهای 
اردستان است

رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: با توجه 
به اینکه اردســتان در محــور ترانزیت شــمال به جنوب 
کشــور قرار دارد و آمار اعزام تصادفات قابل توجهی دارد 
راه اندازی بخش ام آر آی ، یکی از نیازهای اصلی در حوزه 

درمان این شهرستان است.
سید حامد روحانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: شیوع 
ویروس کرونا در سطح کشور نسبت به ماه گذشته بیشتر 
است و آمار بستری در مراکز استان ها بیشتر شده است. 
وضعیت کرونایی اردستان از آبی به زرد تغییر کرده و این 

نگرانی وجود دارد که وضعیت بدتر شود.
وی با بیان اینکه اکنون مراجعه کنندگان به بیمارســتان 
شهید بهشتی اردستان با عائم ویروس کرونا ۵۰ درصد 
نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است، افزود: افراد 
مبتا و مراجعه کننده به بخش درمان شهرستان بیشتر 

با عائم های بدن درد هستند.
رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان، تصریح کرد: 
تاکید داریم مــردم در تجمعــات و دورهمی ها و اماکن 
سربســته حتما از ماسک اســتفاده کنند و نظافت های 
عمومی و مخصوصًا دست ها را رعایت کنند. البته شدت 
افراد مبتا به شدت روزهای اوج کرونا نیست، ولی باید 

مراقبت ها همچنان رعایت شود.
روحانی در خصوص برنامه ریزی برای خدمات نوروزی 
گفت: کادر درمان و مجموعه بیمارســتان شهید بهشتی 
اردســتان از روز ۲۵ اســفند تــا پایان تعطیــات نوروز 
به صورت آماده بــاش خواهند بود و پزشــکان عمومی 
اورژانس و دیگر پزشــکانی کــه نیاز به آنها زیاد اســت 
افزایش می یابد. همچنین درمانگاه تخصصی بیمارستان 
به غیر از یکی دو روز ابتدایی در بقیه روزها خدمات دهی 

خواهند کرد.
وی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان در کشور 
گفت: جلسات مختلفی برای توجیه کارکنان اورژانس و 
کارد درمان انجام شده اســت و همکاران برای اقدامات 
اولیه آمادگی الزم را دارند. این موضوع بیشــتر منجر به 
تنگی نفس فرد می شــود و گزارش هایی برای بستری 

دانش آموزان وجود نداشته است.
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در سال جاری؛

 ۵98 هکتار رویشگاه گیاهان دارویی استان اصفهان
 احیا شد

رییس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهــان از احیای ۵۹۸ هکتار 
از رویشــگاه های طبیعی گیاهان دارویی این اســتان در ســال جــاری با هدف بهبود کشــت 

و برداشــت این محصــوالت خبر داد.
آبتین میر طالبی روز شــنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: ۲۴۶ 
هکتار از گستره مورد اشــاره به وسیله 
بذر گونه های گیاهــی و ۳۵۲ هکتار از 
این سطح به وســیله گونه های مرتعی 
احیا شده است.وی ادامه داد: مساحت 
رویشــگاه های گیاهان دارویی صنعتی 
این اســتان اصفهان بیــان محصوالت 
فرعی جنگلی و مرتعی گفته می شود، 

بالغ بر ۶ هزار و ۵٠٠ هکتار است.رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی اصفهان اضافه کرد: 
در رویشگاه های طبیعی استان اصفهان حدود ۳۰۰ گونه انواع اقالم و محصوالت گیاهان دارویی 
تولید و برداشــت می شــود که از حیث اقتصادی می تواند راهکار مناسبی برای صادرات و جذب 
درآمد باشد.میرطالبی با بیان اینکه بطور متوسط در هر سال حدود ٢ هزار تن انواع محصوالت از 
این رویشگاه ها برداشت می شود، خاطرنشــان کرد: ارزش آنها حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اشتغال ایجاد شده از این محل حدود ۲۰۰ هزار نفر ساعت روز است که بی تردید 
توســعه رویشــگاه های طبیعی و عقد قرارداد های جدید با بهره برداران تعداد اشتغال مرتبط را 
افزایش خواهد داد.نگاهی به وضعیت عرصه های طبیعی اصفهان حاکیست که این خطه با ۲۴ 
شهرستان، مســاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن را معادل حدود 
۹.۸ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل 
معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل )۶۴ درصد( و ســه میلیون هکتار بیابان معادل 
)۳۲ درصد( در بر گرفته است.جنگل های استان اصفهان بطور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر 
با ۴۰ هزار هکتار و ســمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند.استان اصفهان از نظر تقسیم بندی نواحی 
رویشی در ۲ ناحیه رویشــی زاگرسی و ایران تورانی قرار گرفته اســت که ناحیه رویشی زاگرسی 
غرب و جنوب استان را شامل می شــود و بقیه مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی به شمار 
می رود.این استان واقع در مرکز کشور اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و از این پهنه ۳.۲ میلیون 
هکتار معادل ۳۲ درصد سطح اســتان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل می دهد که بطور عمده در 

بخش های شمالی و شرقی آن پراکنده است.
 

با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی صورت گرفت؛

بومی سازی و تعمیر ۵ هزار قطعه پایشگاهی
بیش از ۵ هزار قطعه پاالیشگاهی در پاالیشــگاه نفت اصفهان با بهره گیری از مهارت شرکت های 
دانش بنیان بومی ســازی و تعمیر شده اســت.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ 
مسوول واحد خود کفایی این پاالیشــگاه گفت: با اســتفاده از دانش متخصصان ایرانی ساخت 
قطعات حساسی از جمله بدنه پمپ های انتقال سیاالت در واحد آیزوماکس و پروانه کمپرسور ها در 
این بخش از پایشگاه انجام می شود. محمد خجندی افزود: با طراحی و ساخت این قطعات دیگر 
نیازی به واردات آن ها از آمریکا و دیگر کشور های سازنده نیست و طراحی، مهندسی معکوس، نقشه 

کشی و ساخت قطعات پاالیشگاهی از صفر تا صد در واحد خود کفایی اجرا می شود .

در آستانه سال نو ، خریدهای نوروزی مردم د رحوزه پوشاک هنوز شروع نشده است ؛

 بوی گرانی ، عطر بی رونقی !

حراج انواع و اقسام کاالها به ویژه پوشاک از مرسومات هر 
ساله  است که در اواسط بهمن ماه آغاز می شود و معموال تا 
پایان اسفندماه به طول می انجامد، اقدامی که گویا فروشنده ها جهت جبران 
رکود چندماهه خود و رضایت خریداران انجام می دهند.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، درحالی که کمتر از دو هفته به پایان سال مانده، با گذری در بازار کامال 
روشن است که فروشنده ها ســعی بر آن دارند تا با استفاده از تخفیف های 
ویژه، بخشی از کاالهای در انبار مانده خود را که در طول سال بدون مشتری 
بوده است، عرضه کنند و با فروش بیشتر، سودی هرچند کمتر از انتظارشان، 
نصیب خود سازند.فعاالنی که تخفیف های فراوانی را از ۲۰ تا ۵۰ درصد و گاه 
بیشتر روی کاالهای خود لحاظ کرده اند و هدفشان آن است که با شکستن 
قیمت، مردم را تشویق به خرید کنند؛ اما شرایط نشان از آن دارد که هنوز بازارها 
رونقی ندارد و خریدهای نوروزی مردم شروع نشــده است.شاید عده ای 
به دنبال حراج های بیشتر یا در انتظار دریافت دستمزدها و پاداش های پایان 
سال، دســت از خرید کشــیده اند وعده ای هم با توجه به گرانی ها، از خرید 
منصرف شــده اند و اولویت های دیگر را جایگزین کرده اند. درمجموع، بازار 

بی جان تر از همیشه و فروشندگان هم شاکی تر از هر زمانی هستند.

فعاالن بازار چه می گویند؟
با بررسی های میدانی مشخص شــد که با وجود تخفیف های اعمال شده، 

تقاضای مردم برای خرید پوشــاک نســبت به ســال های گذشــته افت 
چشمگیری داشــته اســت. به عبارت واضح، قدرت خرید مردم به میزانی 
نیست که تغییری اساسی در بازار راکد یک ســاله ایجاد کند.براساس گفته 
برخی از فروشندگان، تاکنون بازار نسبت به سال های گذشته کسادتر و میزان 
فروش بسیار کمتر از سال گذشته بوده است. هرچند این فعاالن بر این باورند 
که قیمت پوشاک در مقایسه با دیگر اجناس، افزایش قیمت چشمگیری 
نداشته اما حقیقت آن است که رکود و کاهش قدرت خرید مردم بر کاهش 
تقاضا تاثیر مســتقیم دارد.مصطفی بهرامی، یکی از فعاالن بازار پوشــاک 
اصفهان در گفت وگو با ایمنا درباره تاثیر حراج های آخر فصل بر میزان خرید 
مردم می گوید: معموال در هفته های پایانی سال تعدادی زیاد از مراکز خرید 
و فروشگاه های شــهر حراج های خود را آغاز می کنند و در این ایام قیمت ها 
اغلب شامل ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف می شود.وی ادامه می دهد: البته در پایان 
فصول دیگر یا در مناسبت هایی چون اعیاد مختلف، حراج هایی انجام می شود 
ولی تخفیف های پایان سال به صورت ویژه تری برای رونق بخشی به بازار اجرا 
می شود.این فعال تصریح می کند: بعضی از فروشگاه ها نیز پس از گذشت 
مدتی، دوبــاره قیمت ها را کاهش می دهند و حتــی تخفیف ها برای جذب 
مشتری بیشتر، گاهی تا مرز ۷۰ درصد هم می رسد.بهرامی اضافه می کند: اما 
امسال به دلیل رکود شدیدی که در اقتصاد حاکم است، حراج های آخر فصل 
هم چندان در افزایش خریدهای مردمی کارآمد نبوده اند، این در حالی است 

که تخفیف های بسیار خوبی در برخی از فروشگاه ها ارائه می شود ولی اغلب 
مردم به تماشای اجناس و پرسیدن قیمت ها اکتفا می کنند.وی خاطرنشان 
می کند: اغلب افرادی که در بازارها رفت وآمد دارند و موجب ازدحام شده اند، 
خریدار نیســتند بلکه با نگاهی به قیمت ها، از خرید منصرف می شوند.این 
فعال اضافه می کند: از میزان خریدی که حتی در شرایط حراج، مردم انجام 
می دهند، مشخص می شود که فقط کاهش قیمت ها باعث رونق بخشی به 
بازار نیست بلکه در قدم نخست، افزایش قدرت خرید مردم الزمه رونق است و 
پس ازآن کاهش نرخ ها تاثیرگذار خواهد بود.بهرامی می گوید: معموال اگر افراد 
خریدی هم داشته باشند از اجناس زمستانی است که اکنون تخفیف های 
خوبی دارد اما اجناس بهاره هنوز مشتری چندانی ندارند.وی اضافه می کند: 
فعال اولویت های مهم تر دیگری نســبت به پوشــاک وجود دارد. شــرایط 
اقتصادی به گونه ای شده است که خانوارها بیشتر جهت تامین مواد غذایی 
هزینه می کنند و با توجه به این شــرایط خرید پوشاک از موارد غیرضروری 
محسوب خواهد شد، درحالی که تا چند سال قبل پوشاک عید، جزو اولویت ها 
محسوب می شد. با توجه به اینکه اکنون گرانی ها به حدی شده است که توان 

اقتصادی بسیاری از افراد اجازه خرید پوشاک را نمی دهد.

نظارت بر حراج های پایان سال
موضوع دیگر، مربوط به کیفیت و قیمت کاالهای عرضه شده در حراجی های 
پایان سال است، کاالهایی که خریده می شود ولی گاه کیفیت نامناسبی دارد 
یا آنکه با نرخی باال عرضه شده است. حراج به معنای ایجاد فضای مناسب 
برای عرضه کاالها با قیمت مناسب است، کاالهای عرضه شده در حراجی ها 
کاالهایی هستند که اقشار با توانایی مالی کمتر توانایی خرید آن را در طول 
سال ندارند.بدون شک، حراج یکی از راهکارهای اساسی برای فروش بیشتر 
است ولی موفقیت در حراج مهم است که متاسفانه در برخی از موارد به دلیل 
عرضه اجناس بی کیفیت یا گران، بی اعتمادی قابل توجهی در میان مشتریان 
ایجاد می شود. حال سوال آن است که چه نظارتی بر این حراج های پایان 
سال می شود؟ در صورت مشاهده یا گزارش تخلف، چه برخوردی با خاطیان 
خواهد شد؟در این خصوص اکبر عادل مرام، معاون بازرسی اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت در گفت وگو با ایمنا می گوید: واحدهای صنفی که حراج برگزار 
می کنند مجوز خود را از اتحادیه های مربوطه و اتاق اصناف دریافت می کنند 
و اتحادیه باید نظارت الزم را بر این واحدها داشته باشد.وی اضافه می کند: از 
طرفی بازرسان اتاق اصناف از واحدهای صنفی مربوطه نظارت و با متخلفان 
برخورد می کنند و به تشکیل پرونده می پردازند. طبق قانون، اولویت نخست 
برای نظارت بر حراج های صنفی برعهده اتحادیه ها و پس ازآن، اتاق اصناف 

است در صورت لزوم، شاکیان می توانند به اداره کل صمت مراجعه کنند.

معاون توســعه بازرگانی جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: نظارت مســتمر بر بازار شــب عید و 
ماه رمضان با هماهنگی با بازرســی اصناف، بسیج 
اصناف و تعزیرات به صورت مســتمر انجام می شود 
و اکیپ های بازرســی در صورت صبح و بعدازظهر در 
بازار حضور دارند.محمدعلی کاظمی معاون توســعه 
بازرگانی جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در اصفهان با اشــاره به اینکه توزیع 
گوشــت منجمد از ۱۰ دی ماه در اســتان آغاز شــده 
است، اظهار داشــت: از ۱۰ دی تا ۱۸ اسفند ماه هزار 
و ۴۰۹ تن گوشــت گوساله و گوســفندی منجمد در 
استان اصفهان از طریق فروشــگاه های زنجیره ای، 
کاسبان امین، شرکت های تعاونی مصرف کارمندان 
و کارگری، بیمارستان ها، خیریه ها و پادگان ها توزیع  
شده است.وی با بیان اینکه از هزار و ۴۰۹ تن گوشت 
توزیع شــده، هزار و ۱۳۰ تن گوشت منجمد گوساله و 
۲۷۹ تن گوشت منجمد گوسفندی بوده است، افزود: 
در کارگروه تنظیم بازار اســتان مصوب شد تا مجدد 
توزیع گوشت منجمد گوساله را در سطح استان داشته 
باشیم و پیگیر توزیع گوشت منجمد گوسفندی هم 
هســتیم و به محض اینکه محموله به استان ارسال 
شد، توزیع آغاز می شود.کاظمی با بیان اینکه باید در 
راستای کنترل قیمت گوشت اقداماتی انجام شود، 
ادامه داد: مردم بیشتر به دنبال گوشت گرم هستند، 
واردات گوشــت یکی از راه های مهار قیمت است در 
همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری 

واردات است و برای استان نیز به دنبال سهمیه گوشت 
گرم هستیم.معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اضافه کرد: اقدام دیگر برای مهار قیمت 
گوشت افزایش ورود دام زنده به کشتارگاه ها است تا 
التهاب و افزایش قیمت کاهش پیدا کند که از طریق 
اتحادیه های عشایری، مرتع داران و دامداران پیگیر 
هستیم تا عرضه گوسفند تسهیل شود و کسری میزان 
عرضه دام در کشــتارگاه ها کم شود.وی با بیان اینکه 
اصفهان در انتظار دریافت سهمیه گوشت گرم وارداتی 
است، خاطرنشان کرد: سهمیه گوشت گرم وارداتی در 
استان ها توزیع نشده و این سهمیه در تهران توزیع شده 
است، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش حجم 
واردات گوشت گرم است تا سایر استان ها را پوشش 
دهد. کاظمی با بیان اینکــه در توزیع مرغ و تخم مرغ 
هیچ کمبود و مشکلی در ســطح استان وجود ندارد، 

عنوان کرد: بازار گوشت مرغ منجمد خوب است و از 
۲ هزار تن مرغ آماده توزیع تاکنون هزار و ۲۸۰ تن از 
آن در سطح استان توزیع شده است.معاون توسعه 
بازرگانی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در بحث بــازار برنج نیز تاکنــون ۲ هزار و ۷ تن 
برنج هندی و هزار و ۸۰۰ تن برنج تایلندی توزیع شده 
است، بیان کرد: نظارت مستمر بر بازار شب عید و ماه 
رمضان با هماهنگی با بازرسی اصناف، بسیج اصناف و 
تعزیرات به صورت مستمر انجام می شود و اکیپ های 
بازرسی در صورت صبح و بعدازظهر در بازار حضور دارند. 
وی با بیان اینکه بازرسان بر عرضه و قیمت مرغ، میوه 
شب عید و مواد پروتئینی نظارت دارند، تصریح کرد: 
اگر مردم تخلفی مشــاهده کردند با سامانه ۱۲۴ و یا 
جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها تماس بگیرند 

تا با متخلفان برخورد شود.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:

آغاز نظارت بر بازار عید و رمضان در اصفهان
خبر روز

رییس سازمان نظام پزشکی در اصفهان:

قانون، مالک تعیین تعرفه های پزشکی باشد
رییس زاده در سفر به اصفهان، خواستار اجرای قانون در تعیین تعرفه های پزشکی شد.محمد رییس 
زاده، رییس سازمان نظام پزشکی در مراسم تجلیل از جامعه پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه 
برخی از محدودیت های اعمال شده برای جامعه پزشکی سرانجام خوبی نخواهد داشت، اظهار کرد: 
به دلیل خساستی که برای برخی از رشته ها در جامعه پزشکی اعمال می شود در آینده نزدیک ۱۰۰ 
برابر آن را باید هزینه کرد، برای مثال کمترین هزینه عمل قلب در غرب آسیا ۴۰ هزار دالر و در آمریکا 
۶۰ هزار دالر است.وی تاکید کرد: دور نیست که در برخی از حوزه ها مجبور به انتقال بیمار به خارج از 
کشور برای دریافت خدمات درمانی شویم یا پزشک خارجی وارد کنیم.رئیس سازمان نظام پزشکی 
کشور با تاکید بر اینکه افرادی که به بهانه دلسوزی برای مردم، فکر می کنند منافع جامعه پزشکی 
را باید محدود کنند در آینده ای نه چندان دور چندیــن برابر آن را باید هزینه کنند، افزود: در آن زمان 

مسئوالن تصمیم گیر در مقام پاسخگویی قرار نخواهند داشت.
رییس زاده خواستار اعمال قوانین و لحاظ کردن قیمت تمام شده در تعرفه های پزشکی بر اساس 
منابع و مصارف شــد و بیان کرد: اجرای قوانین برای ما کفایت می کند. همچنین شاهین شیرانی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز با بیان در عرصه ســالمت هم باید آینده پژوهی جدی 
گرفته شود هشدار داد: اگر دیر اقدام شــود در برخی از رشته های پزشکی با چالش پزشک مواجه 
می شویم.او خواستار پایش درونی در حوزه پزشکی شد و ادامه داد: عده کمی از پزشکا  اخالق در 
پزشکی را رعایت نمی کنند و موجب بدنامی جامعه پزشــکی می شوند، باید قبل از آنکه رسانه ها و 
فضای مجازی برای معرفی آنها اقدام کنند، خود ما آنها را شناســایی و برخورد کنیم.پرویز کاشفی 
عضو هیئت نظام پزشکی اصفهان نیز خواســتار هماهنگی بین نظام پزشــکی، دانشگاه و وزارت 
بهداشت شد و گفت: جامعه پزشکی نیاز به مراقبت و حمایت بیشتری دارد و این در حالی است که 
در زمان های مختلف مورد بی مهری قرار گرفته اند و هر چه فشار بر جامعه پزشکی وارد شود آثار آن 

را بر سالمت کشور خواهیم دید.
 

 صدور موافقت اولیه تاسیس 14 مجموعه گردشگری
 در اصفهان

معاون ســرمایه گذاری و امور طرح هــای اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اصفهان از صدور موافقت اولیه راه اندازی ۱۴ مجموعه گردشگری خبر داد.حسین سلوکانه، معاون 
سرمایه گذاری و امور طرح های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
در حاشیه سیزدهمین نشست کمیســیون فنی سرمایه گذاری گردشگری اســتان، گفت: در این 
نشست از مجموعه طرح های ارائه شده، اعضا با تاسیس ۳ هتل با مساحت ۲هزار و ۷۱۱ مترمربع 
در شهر اصفهان، ۲ مجموعه خدمات رفاهی و گردشگری در شهرستان های نطنز و آران و بیدگل در 
محور شمال استان با مساحت ۳۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع و ۲ اقامتگاه سنتی و یک سفره خانه سنتی 
در شهر تاریخی اصفهان با مساحت ۲ هزار و ۷۶۴ مترمربع و با نجات بخشی ۳ خانه تاریخی موافقت 
کردند.وی ادامه داد: همچنین یک اقامتگاه سنتی به مساحت هزار و ۱۵۰ مترمربع در آران و بیدگل با 
نجات بخشی یک خانه تاریخی، تاسیس یک اقامتگاه سنتی در مبارکه در محور جنوب غرب استان با 
نجات بخشی یک قلعه تاریخی به مساحت ۴ هزار و ۶۲۰ مترمربع در شهر دیزیچه، همچنین تأسیس 
یک اقامتگاه سنتی در شهرستان اردستان در محور شرق استان به مساحت ۴ هزار و ۸۴۵ مترمربع 
در روستای سفیده به تصویب رسید.معاون سرمایه گذاری و امور طرح های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان افزود: اعضای کمیسیون ســرمایه گذاری گردشگری 
همچنین با تاسیس یک مجتمع گردشگری در شهرستان نطنز به مساحت۳ هزار و۲۴۰ مترمربع، 
یک اقامتگاه سنتی در کاشان به مساحت ۶۶۸ مترمربع با نجات بخشی یک خانه تاریخی، همچنین 

سفره خانه سنتی در دولت آباد برخوار موافقت کردند.

اخبار

کافه اقتصاد

بازار ُپررونق 
 قالیشویی در 
آستانه نوروز

درگذشــته های نه چنــدان دور در 
آستانه عید نوروز، فرش ها در حیاط 
خانه ها شسته و سپس از پشت بام 
منازل آویزان می شــدند تا خشک 
شــود، اما این روزها به دلیل تغییر 
ســبک زندگی و آپارتمان نشینی، 
این ســنت نوروزی در کارگاه های 

قالیشویی انجام می شود. 

عکس خبر

معاون سازمان جهاد کشاورزی 
استان خبر داد:

استقبال اصفهانی ها از 
گوشت مرغ منجمد

معاون ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفــت: هزار و ۲۸۰ تن گوشــت مرغ 
منجمد در استان توزیع شده است.محمدعلی 
کاظمی با بیان اینکه در توزیع مرغ و تخم مرغ 
هیچ کمبود و مشکلی در استان وجود ندارد، 
اظهار کرد: بازار گوشــت مــرغ منجمد خوب 
است و از ۲ هزار تن مرغ آماده توزیع تاکنون 
هزار و ۲۸۰ تن، توزیع شــده است.وی ادامه 
داد: همچنیــن از ۱۰ دی تا ۱۸ اســفند هزار و 
۴۰۹ تن گوشت منجمد شامل هزار و ۱۳۰ تن 
گوشــت منجمد گوســاله و ۲۷۹ تن گوشت 
منجمد گوســفندی از طریق فروشگاه های 
زنجیره ای، کاسبان امین، شرکت های تعاونی 
مصرف کارمندان و کارگری، بیمارســتان ها، 
خیریه ها و پادگان ها توزیع شــده اســت.به 
گفته معاون توســعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان، در کارگروه تنظیم 
بازار استان توزیع مجدد گوشت منجمد گوساله 
به تصویب رســید و توزیع گوشــت منجمد 
گوسفندی هم در حال پیگیری است.کاظمی 
با اشــاره به اینکه مردم بیشتر خواهان خرید 
گوشت گرم هستند، واردات گوشت و افزایش 
ورود دام زنده به کشتارگاه ها را از راهکار های 
کاهش التهاب بازار گوشت بیان و اضافه کرد: 
گوشت گرم وارداتی فعال فقط در تهران توزیع 
شده و به استان ها نرسیده البته وزارت جهاد 
کشــاورزی تالش می کند با افزایش واردات 
گوشــت گرم، سایر اســتان ها را نیز پوشش 
دهد.وی در خصوص برنج هم گفت: تاکنون 
۲ هــزار و ۷ تن برنج هندی و هــزار و ۸۰۰ تن 
برنج تایلندی توزیع شده است.معاون توسعه 
بازرگانی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان با تاکید بر نظارت مســتمر بازرسی 
اصناف، بســیج اصناف و تعزیــرات بر بازار 
شــب عید و ماه رمضان از مردم خواست در 
صورت مشــاهده تخلف با ســامانه ۱۲۴ و یا 
جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها تماس 

بگیرند.
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مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد:

گزارش انحراف در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 مرکــز پژوهش های مجلــس در ارزیابی عملکــرد ارزیابی عملکرد پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری در تطبیق با اسناد باالدســتی و براساس گفت وگوهایی با جمعی از 
مسؤوالن قبل و حال حاضر میراث فرهنگی و همین پژوهشگاه،   اعالم کرد:»پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری به عنوان بازوی پژوهشــی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با مجوز 
شورای گســترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1383/8/20 با هدف ارتقای 
فعالیت های پژوهشی و توسعه تحقیق در زمینه میراث فرهنگی و گردشــگری با تاکید بر آشکارسازی 
حلقه  گم شده فرهنگی، تاریخی و طبیعی تأسیس شــده است. دو مسئله راهبردی نبود سند باالدستی 
برنامه ای مختص پژوهشگاه )با تاکید بر مسئله محوری، توجه به ذی نفعان اصلی و کمیت پذیر( و نبود 
نظام آماری )برای رصد و شفافیت اجرای برنامه های تدوین شــده( موجب آسیب های ثانویه ای  مثل 
ایفا نشدن نقش موثر پژوهشــگاه در برآوردسازی اهداف اسناد باالدســتی، نداشتن تعامل هدفمند و 
سازمان محور با سایر دستگاه های ملی و بین المللی و نبود نظام هدفمند در تعریف و توزیع پژوهش ها 
در کشور شد.نتایج این گزارش نشان از انحراف قابل  توجه فعالیت های پژوهشگاه از اهداف تعریف شده 
در اساسنامه و اسناد باالدســتی )ملی( دارد که باید تا با تاکید بر ظرفیت های هیأت امنا، الیحه اهداف 
و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی و همچنین تدوین و پایش سند راهبردی 

پژوهشگاه نسبت به آن اقدام های الزم را صورت داد.«
در ادامه این گزارش آمده است: »نتایج نشان می دهد حدود 2۷ درصد اهداف تعریف شده در اساسنامه 
محقق نشده و نزدیک به 13 درصد دیگر از اهداف به طور مشروط محقق شــده است؛ لذا صرفا در مورد 
تحقق پذیری حدود ۵3 درصد از اهداف این اساسنامه قابلیت اظهارنظر وجود دارد. همچنین 8۷ درصد 
اهداف تعریف شده در اسناد باالدستی )ملی(، که مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه است، محقق نشده یا 

در فرآیند اجرا ارزیابی می شود؛ بنابراین معادل 13 درصد از اهداف این اسناد محقق شده است.
این ارزیابی نشان از انحراف نســبتا باالی این پژوهشگاه نسبت به اهداف تاســیس دارد. این شرایط 
به دلیل نبود تمرکز منابع، ضعف برنامه محوری، حاکم شــدن ســلیقه های مدیریتــی متفاوت و توزیع 
نامتناسب مطالعات و موضوع ها در سطح استان ها رخ داده است.همچنین مناسبات با سایر دستگاه ها 
در وضعیت نظام مند و مسئله محور قرار ندارد که نیاز است برای خروج از تعامل جزیره ای با وزارت میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بی ارتباطی )یا ارتباط کم( با مراکز استانی این وزارتخانه و وابستگی 
به اختیاراتی که به موجب مجوزهای حاکمیتی در اختیار این پژوهشگاه قرار داده  شده است، اقدام های 

مناسبی صورت گیرد.«
معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگیـ  دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش  مجلس شورای اسالمی 
که عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را در تطبیق با دو سند باالدستی ارزیابی کرده، در ادامه 
این گزارش آورده است:»دو سند نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندســی فرهنگی دارای گزاره های 
مرتبط با اساســنامه پژوهشــگاه هســتند که امکان ارزیابی عملکرد و ارائه ارزیابی را فراهم می کند. از 
مجموع اهداف تعریف شده در اسناد باالدســتی، یک مورد عدم تحقق )حدود 1۴ درصد(، پنج مورد در 
فرایند )حدود ۷2 درصد( و یک مورد محقق شده مشروط )حدود 1۴ درصد( گزارش شده است. به دلیل 

نبود تمرکز منابع، فقدان برنامه محوری و ســلیقه های مدیریتی متفاوت، بخــش مهمی از اقدام های 
پژوهشگاه در »فرآیند« باقی مانده است.

گفتنی اســت، مهم ترین محصوالت قابل تولید پژوهشگاه به عنوان نقشــه و اطلس ملی در حوزه های 
باستان شناســی، زبان و گویش و مردم شناســی که در جایــگاه »در فرآیند« قرار گرفته اســت، باید با 
سازوکاری منســجم و برنامه محور به نتیجه برســد؛ چراکه سند باالدستی ســایر اقدام های توسعه در 
کشور خواهد بود. نداشتن توفیق در ارائه کامل و جامع این اســنادـ  به غیراز مالحظات مربوط به زمان بر 
بودن و وابســتگی به بودجه  باالـ  به علت توقف پروژه ها در طول زمان، استفاده نکردن از رویه  فنی ثابت 
در دوره های مختلف تولید محتــوا و همچنین بهره برداری نکردن از تکنولوژی های به روز برای ســرعت 

بخشیدن به فعالیت های اجرایی است.
حدود 1۴ درصد دیگر از اهداف به صورت مشروط محقق شده است، که به طور نمونه می توان به مطالعات 
حول دفاع مقدس اشاره کرد. هرچند دراین باره برگزاری نشست ها، انتشار کتاب و تعریف طرح گزارش 
شده است، اما ظرفیت های قابل استفاده برای مرمت و احیای اشیای موزه ای مرتبط با دفاع مقدس و 

جنگ تحمیلی به کار گرفته نشده است.

بررســی ارتباطات بین پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری نیز نشــان می دهد که تنها دو رابطه 
با موزه ها و نهادهای توســعه ای دارای وضعیت مطلوبی اســت. ارتبــاط با موزه ها به ســطح محلی و 
شــهر تهران خالصه شــده و دلیل عملکرد مطلــوب آن نیاز دو طرف بــه خدمــات و فعالیت های قابل 
 اســتفاده اســت. نهادهای توســعه نیز به دلیل الزام قانونی و نیازهای اجرایی با ایــن مرکز همکاری

 می کنند.
در حال حاضر به دلیل تغییرات حادث شده بر ساختار و تشکیالت پژوهشگاه در دهه های اخیر تعامالت 
پژوهشی با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در سطح مطلوب ارزیابی نمی شود. این 
ارتباط در سطح استانی نیز با ادارات کل  اســتانی وزارت مذکور برقرار نیست و در بسیاری از موارد )مثل 
انجام پروژه های مشترک، ارائه خدمات مشــاوره ای و ارائه خدمات آزمایشگاهی( به صورت مزایده ای 

یا استانی صورت می گیرد.
تعامل با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی نیز ماهیتا از نوع هم افزا و استفاده از ظرفیت های بالقوه نیست 
و عموما مبتنی بر فردمحوری و تعامالت شــخصی صورت گرفته اســت. بنابراین به نظر می رسد ارتباط 
پژوهشــگاه با نهادهای ذی ربط مطلوب نیست و در سطح محلی، وابســته به فرد و بر مبنای الزامات و 

اجبارهای قانون جاری است، نه خالقیت ها و مزیت های دو و چندجانبه.
از مجموع اهداف تعریف شده در اساسنامه هشت بند محقق )حدود ۵3 درصد(، دو بند تحقق مشروط 
)13 درصد( شده اســت که جمعا معادل ۶۶ درصد اســت. همچنین چهار بند عدم  تحقق )معادل 2۷ 
درصد( و یک بند حذف شده اســت )معادل ۷ درصد(. بنابراین حدود ۴0 درصد از اهداف اساسنامه به 
شکل مشروط یا بدون عملکرد باقی مانده است که این موضوع ریشــه در فقدان برنامه محوری، تاکید 
بر فردمحوری و ســلیقه های مدیریتی، نداشتن الگوی مشــخص در توزیع پژوهش در سطح استان و 
حوزه های پژوهشــی و نداشتن ارتباط کارآمد با دســتگاه اصلی سیاســتگذار دارد. همچنین از آنجا  که 
معیارهای ارزیابی اهــداف منوط به تحقق قیود عملکردی مثل »دســتیابی به هدایــت و حفاظت« یا 
»حصول وفاق ملی و تفاهم بین الملی« دارد و برای این موارد نتایج و پیامدهایی گزارش نشده و امکان 

ارزیابی و اظهارنظر در این موارد غیرممکن است.
بررسی کمی و پراکنش پژوهش های انجام شده در پژوهشــگاه نشان از توزیع نامتوازن انواع پژوهش 
در کلیه استان ها دارد. اقدام های در دســت اجرای عمرانی و توسعه ای سایر دستگاه ها یا پژوهش های 
پیشین انجام شده در  اســتان ها )و بی نیاز بودن آن استان از تحقیقات مشــابه( می تواند دلیلی برای 
این شکل از توزیع پژوهش ها به حســاب آید، اما تمایالت مدیران ارشــد به تمرکز در برخی استان ها و 

تقاضامحوری به جای مسئله محوری دلیل اصلی این وضعیت است.
بدنه  اجرایی و پژوهشــی، پژوهشگاه را نسبت به صنایع  دستی مســئول نمی دانند، اما تولیدات مربوط 
به هنرهای سنتی نیز متناسب با موضوع های سایر معاونت هاـ  مثل میراث فرهنگیـ  مورد توجه نبوده 
است؛ چراکه تولیدات این گروه پژوهشی در حکم الگو برای جامعه صنایع دستی ایران است و از طرفی 
گروه هنرهای ســنتی عالوه بر الگوســازی نســبت به پژوهش، احیا و معرفی هنرهای ملی )سنتی( 

می پردازد.

مفاد آراء
12/129 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صــادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 در صورتیکه 
 اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند . 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهی بــه مــدت 2 ماه اعتــراض خود 
را به اداره ثبت اســناد کاشــان تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت یک 
 مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائی

 تقدیم نمایند.
1(رای شماره 140160302034018133 هیأت اول0 عباس نجابتی فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250395526 –  ششدانگ 
یکباب مغازه بمســاحت23/66 متر مربع )تشکیل شده از شــماره یک فرعی از 
1059- اصلی و سه فرعی از 1060- اصلی (بشماره13 فرعی از پالک 1060- 

اصلی واقع در بخش یک کاشان
2(رای شــماره 140160302034018230 هیــأت اول0 مطهــره واحــدی 
زاده فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250332710 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/85 متر 
 مربع بشماره10 فرعی مجزی از باقیمانده 2 فرعی از پالک 7903- اصلی واقع در

 بخش یک کاشان
3(رای شــماره 140160302034018232 هیــأت اول0 فاطمــه واحــدی 
زاده فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250581877 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/85 متر 
 مربع بشماره10 فرعی مجزی از باقیمانده 2 فرعی از پالک 7903- اصلی واقع در

 بخش یک کاشان
4(رای شــماره 140160302034004091 هیأت اول0 ســید محمد رضا بنی 
هاشمی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 12655صادره از تهران به شماره ملی 
0070142181 –  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت63/70 
متر مربع بشماره12639 فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در 

صالح آباد بخش دو کاشان
5(رای شماره 140160302034004092 هیأت اول0 سید علیرضا بنی هاشمی 
فرزند ســید علی بشــماره شناســنامه 23749 صادره از تهران به شماره ملی 
0080141811 –  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت63/70 
متر مربع بشماره12639 فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در 

صالح آباد بخش دو کاشان
6(رای شــماره 140160302034004093 هیأت اول0 ســید حمیدرضا بنی 
هاشمی فرزند سید علی بشــماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1250356271 –  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت63/70 
متر مربع بشماره12639 فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در 

صالح آباد بخش دو کاشان
7(رای شــماره 140160302034018274 هیأت اول0 محمــد رضا آقا رفیع 
نصرآبادی فرزند تقی بشــماره شناســنامه 3042صادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1263508502 –  ششــدانگ یکبــاب مغازه بمســاحت58/05 متر مربع 
بشماره10802 فرعی مجزی از 10253 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
8(رای شماره 140160302034018125 هیأت اول0 ســعید رضائی سادیانی 
فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 11408 صادره از کاشــان به شــماره ملی 

1263426573 –  قسمتی ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت3/40 متر مربع 
بشماره6536 فرعی مجزی از 661 باقیمانده از پالک 13- اصلی واقع در دشت 

حکیم بخش دو کاشان
9(رای شماره 140160302034018124 هیأت اول0 ســعید رضائی سادیانی 
فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 11408 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263426573 –  قسمتی ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت0/65متر مربع 
بشماره6537 فرعی مجزی از 661 باقیمانده از پالک 13- اصلی واقع در دشت 

حکیم بخش دو کاشان
10(رای شــماره 140160302034018147 هیــأت اول0 حمزهء چاوشــی 
فرزند محســن بشــماره شناســنامه 1947 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262091144 –  ششدانگ چهار دیواری مشتمل بر اعیان بمساحت170/15 
 متر مربــع بشــماره26878 فرعــی از پالک 15- اصلــی واقــع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
0 حســین  140160302034015725 هیــأت دوم 11(رای شــماره 
عظیمی رهقــی فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 112 صادره از کاشــان به 
شــماره ملــی 1263605788 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت107/33 
 متر مربــع بشــماره26879 فرعــی از پالک 15- اصلــی واقــع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
12(رای شــماره 140160302034018119 هیأت اول0 حســنعلی مطهری 
فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 785 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260713857 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان نیمه سازبمساحت120/17 
متر مربع بشــماره26880 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش 

دو کاشان
13(رای شــماره 140160302034018219 هیــأت اول0 امیــر حســین 
فرهنــگ فرزند علی بشــماره شناســنامه 804 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1261926201 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت112/50 متــر 
 مربع بشــماره26882 فرعــی مجــزی از 3539 فرعی از پــالک 15- اصلی 

واقع در ناجی آباد
 بخش دو کاشان

14(رای شماره 140160302034018268 هیأت اول0 عباس نیکوصفت فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 2386 صادره از کاشان به شماره ملی 1262011582 
–  ششــدانگ قطعــه زمین محصور مشــتمل بــر اعیان بمســاحت180/41 
 متر مربــع بشــماره26883 فرعــی از پالک 15- اصلــی واقــع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
15(رای شــماره 140160302034018243هیأت اول0 علی خدائی جوشقانی 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان به شماره ملی 1263311210 
–  ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت136/77 متر مربع بشماره26884 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
16(رای شــماره 140160302034018292هیــأت دوم0 علیرضــا بادبــره 
فرزندحســین بشــماره شناســنامه 1949 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261788133 –  قسمتی ازششــدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت169/78 
متر مربع بشماره26885 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
17(رای شــماره 140160302034012681هیأت اول0 محمد رضا ســلطانی 
پور فرزندصفر علی بشــماره شناســنامه 52 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261821191 –  ششــدانگ قطعــه زمین مزروعــی با کاربــری مزروعی 
بمساحت3546/75 متر مربع بشــماره26886 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
18(رای شــماره 140160302034018162هیأت اول0 زهــره قندریز فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 2426 صادره ازتهران به شماره ملی 0043013414 

–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت112/5 متــر مربــع بشــماره26887 
 فرعی مجــزی از 7984 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
19(رای شــماره 140160302034018244هیــأت اول0 ســید علیرضــا 
مشــتاقی آرانی فرزند منصور بشــماره شناســنامه 16575 صادره ازکاشــان 
به شــماره ملــی 1263478239 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت79/30 
 متر مربــع بشــماره26900 فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
20(رای شــماره 140160302034018269 هیــأت اول0 حســین خشــت 
زرین فرزند علیمحمد بشــماره شناســنامه 85 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261769491 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت154/10 متر مربع بشماره7649 
فرعی مجزی از 308/3707 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش 

دو کاشان
21(رای شماره 140160302034018189 هیأت اول0 فریده رجبعلی زاده فرزند 
علی بشماره شناســنامه 11367 صادره از کاشان به شماره ملی 1263426166 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت194/62 متر مربع 
 بشــماره7650 فرعی مجزی از 54 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین

 بخش دو کاشان
22(رای شــماره 140160302034018190 هیأت اول0 سید مهدی علی زاده 
مخملی فرزند سید علی اکبر بشماره شناسنامه 1142 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1261941756 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت194/62 
متر مربع بشــماره7650 فرعی مجزی از 54 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در 

درب فین بخش دو کاشان
23(رای شــماره 140160302034018240 هیــأت اول0 فاطمــه آب 
بخشــی فرزند علــی بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1250435064 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت292/65 متر مربع 
 بشــماره7656 فرعی مجزی از 88 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین

 بخش دو کاشان
24(رای شماره 140160302034018192 هیأت اول0 ربابه رعیت فینی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 33 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1262893119 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت301 متر مربع بشــماره1241 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین کوچک بخش دو کاشان
25(رای شماره 140160302034017248 هیأت اول0 علی اصغر شاه ابراهیمی 
فرزند حیدر بشماره شناســنامه 0 صادره از قم به شــماره ملی 0370496744 
–  ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجرمشتمل بر ساختمان بمساحت1295/10 
متر مربع بشماره13153 فرعی مجزی از 483 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در 

فین کوچک بخش دو کاشان
26(رای شــماره 140160302034017260 هیأت اول0 مهــدی ابوالفضلی 
قمصری فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 11 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262695287 –  ششدانگ یکبابخانه و باغ متصل به آن بمساحت472/58 متر 
مربع بشماره13154 فرعی مجزی از 36 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
27(رای شــماره 140160302034015425هیأت اول0 مجتبی کاشانی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 6840 صادره از کاشان به شماره ملی 1263380913 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ســاختمان بمساحت208/54 متر 
مربع بشماره13156 فرعی مجزی از 19 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
28(رای شــماره 140160302034018256هیــأت اول0 ســید محمــود آقا 
میرزاده منفرد فرزند ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 657 صادره از کاشــان 
بــه شــماره ملــی 1261733231 –  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

مشــتمل بر اعیــان بمســاحت271/95 متــر مربــع بشــماره13157 فرعی 
 مجــزی از 16فرعــی از پــالک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

بخش دو کاشان
29(رای شماره 140160302034018134هیأت اول0 سید عظیم سادات فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 58 صادره از کاشان به شماره ملی 1262929423 
–  ششدانگ ساختمان مســکونی و باغچه متصل به آن بمساحت819/14 متر 
مربع بشــماره13159 فرعی مجزی از 743 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در 

فین کوچک بخش دو کاشان
30(رای شماره 140160302034018254 هیأت اول0 حسن اخوان فینی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 4107 صادره از کاشان به شماره ملی 1261017412 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت297/70متر مربع بشماره8416 
فرعی مجزی از5689 فرعی از پالک 34- اصلــی واقع در فین بزرگ بخش دو 

کاشان
31(رای شــماره 140160302034018255هیأت اول0 زهرا آب بخش فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 871 صادره از کاشان به شماره ملی 1261926870 –  سه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت297/70متر مربع بشماره8416 
فرعی مجزی از5689 فرعــی از پالک 34- اصلی واقــع در فین بزرگ بخش 

دو کاشان
32(رای شــماره 140160302034014370 هیــأت اول0 مریــم شــطفی 
فینی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 163 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262347394 –  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت177متر مربع بشماره8448 
 فرعــی مجــزی از 652 فرعــی از پــالک 34- اصلــی واقع در فیــن بزرگ

 بخش دو کاشان
33(رای شــماره 140160302034015417 هیــأت دوم0 عبدالرضا احمدیان 
فرد فرزند احمد بشــماره شناســنامه 8027 صــادره از تهران  به شــماره ملی 
0053570456 –  چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت184/55 
متر مربع بشــماره8449 فرعی مجزی از 5982 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش دو کاشان
34(رای شــماره 140160302034015418 هیأت دوم0 حسین آقا ریاضیان 
فینی فرزندآقا رضا بشماره شناســنامه 2397 صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1261000196 –  دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت184/55 متر 
مربع بشــماره8449 فرعی مجزی از 5982 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در 

فین بزرگ بخش دو کاشان
35(رای شــماره 140160302034018108 هیــأت اول0 زهــرا چهاربــاغ 
فینی فرزندعلی اکبربشماره شناســنامه 523 صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1263563570 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت279/25 متر مربع بشماره8451 
فرعی مجزی از 786 فرعی از پالک 34- اصلی واقــع در فین بزرگ بخش دو 

کاشان
36(رای شــماره 140160302034018264 هیــأت اول0 مهدی ســاجدی 
پور فرزندحیدربشــماره شناســنامه 1017 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1261163001 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت224/58 متر 
مربع بشماره8453 فرعی مجزی از 593 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین 

بزرگ بخش دو کاشان
37(رای شــماره 140160302034018263 هیــأت اول0 لیــال صمدیــان 
فینی فرزندحســین بشــماره شناســنامه 36 صادره از کاشان  به شــماره ملی 
1262954924 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت224/58 متر 
مربع بشماره8453 فرعی مجزی از 593 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین 

بزرگ بخش دو کاشان
بقیه درصفحه 5
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گالیدرها در دانشگاه صنعتی اصفهان به پرواز در می آیند
دانشگاه صنعتی اصفهان فروردین ۱۴۰۲ میزبان مسابقات دانشجویی جام پرواز با موضوع طراحی، 
ســاخت و پرواز گالیدر های دســت پرتاب اســت.دانیال احمدیان، عضو گروه هوافضای دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مسابقات دانشــجویی طراحی، ساخت و پرواز 
گالیدر های دست پرتاب فروردین ۱۴۰۲ با هدف پویاســازی فضای دانشگاه و ایجاد بستر مناسبی 
به منظور نوآوری، رشد و ارتقای تیم های دانشــجویی برگزار می شود.وی افزود: به تیم های برتر این 
مسابقات گواهی معتبر آموزشی، جوایز نقدی و پژوهانه اهدا خواهد شد.عضو گروه هوافضای دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه عالقه مندان در قالب گروه های یک تا سه 
نفره دانشجویی می توانند در مســابقه شرکت کنند، گفت: سرپرســت گروه باید دانشجوی یکی از 
دانشگاه 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 
بســتگی به خالقیت تیم ها دارد و ما در امتیازدهی مالک هایی مانند طول بال و بدنه و برد پرواز را در 
نظر می گیریم، همچنین استفاده از قطعه الکترونیکی در گالیدر ممنوع است.وی یادآور شد: کارگاه 
آموزشی طراحی و ساخت گالیدر دست پرتاب ۱۶ اسفند با شرکت ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار شد.
 

3 هزار غرفه کمیته امداد، میزبان نیکوکاران اصفهانی
۳ هزار غرفه کمیته امداد در سراسر اســتان اصفهان آماده دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی مردم 
است.کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری 
هم اســتانی های نیکوکار برای اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی خود می توانند به دفاتر و مراکز 
نیکوکاری کمیته امداد در استان و پایگاه های مستقر در شهر مراجعه کنند.وی افزود: با شماره گیری 
کد #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* یا واریز به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ هم می توان در جشن نیکوکاری 
شرکت کرد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( یادآور شد: نمازگزاران جمعه هم می توانند کمک های 

خود را به پایگاه هایی که در حاشیه مراسم نماز جمعه دایر می شود، تحویل دهند.
 

کشف 21 دستگاه خودروی سرقتی در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناسایی و دستگیری هفت سارق و کشف ۲۱ دستگاه خودروی 
سرقتی خبر داد.سرهنگ حسین بساطی ،فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در اجرای طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف شناسایی و دستگیری سارقان،  مالخران و کشف اموال سرقتی، 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان موفق شدند هفت سارق خودرو را شناسایی و ضمن 
هماهنگی با مرجع قضایی آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.وی افزود: در بازرسی ماموران از 
مخفیگاه متهمان ۲۱ دستگاه خودروی سرقتی کشف و پس از شناسایی مالکان و سیر مراحل قانونی 
به آن ها بازگردانده شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت 
نکات ایمنی و پیشگیرانه در خصوص پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه خود، در صورت مشاهده هر 

گونه موارد مشکوک و مجرمانه، مراتب را به پلیس اطالع دهند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

مراقب کارتخوان های سیار باشید
رییس پلیس فتا استان اصفهان به شهروندان و مسافران در خصوص استفاده برخی از فروشندگان 
سیار از اسکیمر در دســتگاه های کارت خوان سیار و برداشت مجرمانه از حســاب آن ها هشدار داد.

سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: مدتی است استفاده از کارت خوان های سیار بیشــتر شده و کالهبرداری در این حوزه 
هم افزایش یافته است.وی یادآور شد: در یکی از روش های شایع کالهبرداری از طریق دستگاه های 
کارت خوان سیار، افراد سودجو با نصب قطعه ای سخت افزاری به نام »اسکیمر« اقدام به کپی برداری 
از اطالعات کارت بانکی افراد می کنند.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسب 
و کار، مشکل است.سرهنگ مرتضوی ادامه داد: برای تضمین امنیت کارت بانکی، مشتری باید خود 
رمز کارتش را وارد کند در این صورت حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت خوان هم، بدون 
اطالع از رمز کارت، برداشت از حساب امکان پذیر نخواهد بود.به گفته وی، تغییر رمز به صورت ماهیانه 

و دوره ای هم از بهترین روش های جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمان است.
 

با مشارکت ۶۰ گروه نیکوکاری در استان اصفهان آغاز شد؛

از این خونه به اون خونه، طرحی برای یاری نیازمندان
در آستانه نوروز اجرای طرح از این خونه به اون خونه با مشارکت ۶۰ گروه نیکوکاری در استان اصفهان 
آغاز شده است.سجاد صادقیان، مسئول اجرایی طرح نیکوکاری از این خونه به اون خونه گفت: در این 
طرح، خیران با شــماره ۹۰۰۰۷۲۷۲ تماس می گیرند و اقالم اهدایی خود را معرفی و سپس تصاویر 
کاال را به شماره ۰۹۹۱۲۹۳۷۱۱۸ ارســال می کنند.وی افزود: اگر قابل استفاده بودن کاال تایید شود، 
کارشناسان مراکز نیکوکاری و گروه های مردمی جهادی به منزل خیر مراجعه می کنند، کاال را تحویل 
می گیرند و به دست نیازمند از قبل معرفی شده می رسانند.مسئول اجرایی طرح نیکوکاری از این خونه 
به اون خونه با اشاره به اینکه اجرای این طرح پارسال با همکاری چند خیریه در استان اصفهان آغاز 
شد، گفت: سال گذشته سه هزار تماس موفق با مرکز پاسخگویی طرح نیکوکاری خونه به خونه ثبت 
و کاال های اهدایی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال بین نیازمندان استان اصفهان توزیع شد.صادقیان ادامه 
داد: قرار است طرح نیکوکاری از این خونه به اون خونه در طول سال برقرار باشد و اقالم اهدایی خیران 

هر شهرستان، بین نیازمندان همان منطقه توزیع شود.

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی می گوید: باال بودن آمار نزاع در اصفهان ناشی از ناکامی اجتماعی است؛

بحراِن برخورداری!

یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در اصفهان گفت: 
بخش قابل توجهی از پرخاشگری و نزاع ناشی از ناکامی 
اجتماعی در افراد است که برنامه ریزی برای مدیریت این مساله می تواند 
آمارهای این مقوله را کاهش دهد.امان ا... باطنی افزود: بر اساس نظریه 
های روانشناسی اجتماعی، رفتار پرخاشــگرانه همیشه بروجود ناکامی 
پیشــین داللت می کند.وی افزود: در تهران، خراسان رضوی و اصفهان که 
در رتبه های اول تا ســوم نزاع قرار دارند زندگی گران تر، سبد هزینه خانوار 
نحیف تر و نرخ بیکاری نیز بیشتر اســت.این جامعه شناس ادامه داد: در 
طرح های رصد و پایش سرمایه اجتماعی به ترتیب رتبه این سه استان ۳۱، 
۳۰ و ۲۹ است؛ به این معنا که این استان ها سه رتبه نخست در افول سرمایه 
اجتماعی نیز هستند.وی با بیان اینکه هرچه سرمایه اجتماعی کمتر باشد 
شاهد نزاع خیابانی بیشتری هستیم، افزود: سرمایه اجتماعی شامل سه 
عنصر انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد است و هنگامی که 
این سه عنصر افول می کند جامعه بی دفاع می شود و نزاع های خیابانی در 
آن افزایش می یابد.باطنی گفت: بر اساس فرضیه ناکامی-پرخاشگری؛ 
هرچه انگیزه رفتار ناکام شــده قوی تر باشد ناکامی بیشــتر و فشار برای 
پرخاشگری نیز بیشتر خواهد بود.وی افزود: از سوی دیگر بر اساس نظریه 
»آستانه تحمل تمدنی« از نوربرت الیاس، هرچه تمدن بیشتر شود آستانه 

تحمل تمدنی پایین می آید، از این رو در سه استان تهران، خراسان رضوی 
و اصفهان که به لحاظ تمدن شاخص هستند این آستانه پایین تر است و به 
همین دلیل نزاع خیابانی بیشتری را مشاهده می کنیم.وی گفت: در این سه 
استان شهروندان به سبب میل بیشتر به پیشرفت؛ انگیزه ناکام شده قوی 
تری دارند بنابراین فشار برای پرخاشگری نیز بیشتر است .این پژوهشگر 
اجتماعی ادامه داد: بر اســاس نظریه ناکامی-پرخاشگری هرچه تعداد 
ناکامی ها بیشتر باشد پاسخ پرخاشــگرانه شدیدتر خواهد بود.وی، تعدد 
و شکست تصمیم های نافرجام برای ازدواج، افزایش ازدواج های منجر 
به طالق و میزان تغییرشغل نیروهای فعال جامعه را از جمله ناکامی های 
شاخص جوامع امروز دانست که پاسخ پرخاشگرانه شدیدتری نیز بدنبال 
خواهد داشت.باطنی با بیان اینکه سال گذشته ۳۳ درصد معادل یک سوم 
مراجعه به پزشکی قانونی در سراسر کشور مربوط به زنان بوده است، افزود: 
بر اساس پژوهش ها برخی مسائل از جمله تجرد قطعی دو سوم جامعه 
زنان و نرخ بیکاری دانش آموختگان زن بر شدت یافتن ناکامی اجتماعی 
در میان آنها موثر بوده است.وی اضافه کرد: در جامعه شناسی کارکردگرا، 
فراگیر شــدن پدیده نزاع خیابانی بی نظمی اجتماعی قلمداد می شود که 
کژکارکردهای نهادهای بنیادین اجتماعی آن را به وجود آورده است.باطنی 
افزود: به عنوان مثال طالق در نهاد خانواده، نارضایتی شغلی و کنکور محور 

بودن نهاد مدرسه در نهایت منجر به افزایش خشونت و نزاع خیابانی شده 
است.این پژوهشــگر اجتماعی ادامه داد: جامعه شناسی تعارض گرا اما 
نزاع های خیابانی را ناشی از تعارض بر سر قدرت، ثروت و منزلت می داند 
که نوعی شکاف طبقاتی، قومی، نسلی، مذهبی و سیاسی است.باطنی با 
بیان اینکه در بستر جامعه شناســی تعامل گرا، نزاع های خیابانی ناشی از 
تغییر معناها در ذهن جامعه است، افزود: این تغییرات معنایی تاب آوری 
جامعه را هدف گرفته، امید آن را زایل کرده و آن را بی قرارتر از گذشته کرده 
است.این جامعه شناس ادامه داد: کاهش نزاع خیابانی نیازمند اقدامات 
کالبدی و اجتماعی بطور همزمان است.وی افزود: این موضوع که روزانه آمار 
قابل توجهی از نزاع خیابانی به خاطر جای پارک اتفاق می افتد را می توان با 
افزایش پارکینگ های شهری یا تعبیه پارکومترها و یا حتی اصالح هندسی 
معابر از نظر کالبدی کاهش داد.باطنی گفت: از نظر اجتماعی نیز در این رابطه 
نیازمند افزایش امید در سطح جامعه هستیم تا فرد در برابر نزاع رواداری 
بیشتری از خود نشان دهد.بر اساس گزارش پزشــکی قانونی، از ابتدای 
امسال تا پایان دی، استان های تهران با ۸۷ هزار و ۳۰۶، خراسان رضوی با 
۴۴ هزار و ۸۲۴ و اصفهان با ۳۵ هزار و ۵۵۰ مصدوم بیشترین و استان های 
ایالم با ۲ هزار و ۸۵۱، بوشهر با سه هزار و ۲۸۵ و خراسان جنوبی با سه هزار و 

۳۶۸ مصدوم کمترین تعداد مراجعان نزاع را داشته اند.

اخبار جامعه

سازمان نقشه برداری اعالم کرده که نرخ فرونشست زمین در کشور با بیشینه باالی ۲۰ سانتی متر، ۵ برابر متوسط 
دنیاست. روند رو به رشد فرونشست را می توان در آمار های نقاط مختلف کشور مشاهده کرد. وسعت فرونشست 
در اصفهان به مســاحت ۱۴۵ هزار هکتار رســیده و از این زمین ها، ۱۰۰ هزار هکتار درگیری مستقیم با مخاطره 
فرونشست دارند. طی ۱۵ سال گذشته ساالنه ۱۰ تا ۱۵ متر افت ایستابی آب در استان کرمان رخ داده و به ازای 
هر ۱۰ متر افت آب ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر نشست زمین اتفاق افتاده است. تهران هم ساالنه با نرخ ۲۰ سانتی متری 
فرونشست مواجه است همین وضعیت باعث شده که در روز های گذشــته الیحه پیشگیری از فرونشست به 
مجلس فرستاده شود. اما آیا سازوکار روشنی برای کاهش مخاطرات فرونشست وجود دارد؟ آیا تعادل بخشی 
در آب های زیرزمینی می تواند این روند را متوقف کند؟وحید اعتماد، نایب رییس انجمن جنگلبانی ایران گفته 
است که ۴۰۰ دشت ایران به دلیل بیابان زایی در حال فرونشست است و در حالی در تهران میزان نشست زمین 
به ۵۲ سانتی متر در تهران می رسد که در حالت طبیعی باید پنج سانتی متر باشد. به گفته وی، ادامه این روند در 
شرایطی است که مصرف آب خانگی، صنعتی و کشاورزی به درستی مدیریت نمی شود. سوال همین است، اگر 
برداشت آب های زیرزمینی کمتر شود، آیا شدت فرونشســت کاهش می یابد یا جلوی ادامه فرونشست های 
بیشتر را می گیرد؟مهدی زارع، استاد زلزله شناسی و عضو وابسته و رییس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم 
معتقد است از آنجا که پمپاژ آب های زیرزمینی به خودی خود مسئله ای چندبعدی است، به تنهایی نمی تواند 
نجات بخش باشــد چرا که این روند برداشت آب، به دالیلی، چون خشکســالی، تغییر اقلیم، گرمایش زمین، 

وابستگی به کشاورزی -به ویژه کشاورزی سنتی- و همینطور توسعه نیافتگی زیرساخت ها وابسته است.وی به 
»پیام ما« توضیح می دهد: »مهم ترین عامل فرونشست کنونی کشور، مربوط به پمپاژ آب های زیرزمینی است. 
به طور منطقی انتظار داریم به میزانی که پمپاژ آب زیرزمینی کاهش می یابد، سرعت فرونشست هم کمتر شود. 
اگر از اساس پمپاژ را متوقف کنیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که در خیلی از نقاط کشور، روند حذف سفره های 
آب زیرزمینی کندتر شود و بعد از چند سال از وقوع فرونشست های بیشتر جلوگیری شود.« وی با اشاره به این 
موارد، ادامه می دهد: »با این همه ما با یک مشکل یک خطی مواجه نیستیم که بگوییم فرونشست صرفا با پمپاژ 
آب رخ می دهد بلکه مسئله پمپاژ آب خود شامل اشتغال، نحوه سکونت جمعیت ها، خشکسالی، تغییر اقلیم و 
همچنین کهنگی زیرساخت هاست.«فرونشست به چالش مهم بسیاری از استان ها بدل شده است. چند روز 
پیش، در آستانه روز جنگل کاری، استاندار اصفهان گفت: »فرونشست زمین از چالش های اصلی استان اصفهان 
است. اگر امروز کاری نکنیم، فردا جای هیچ گونه تدبیری نخواهد بود.« زارع هم معتقد است فرونشست در میان 
دغدغه های مسئوالن جایی پیدا کرده،وی می گوید: »بعید است که دیگر کسی از میان مسئوالن فرونشست را 
مهم نشمارد. در جلساتی که در مورد این موضوع برگزار می شود، در اظهارات مسئوالن بار ها اهمیت این چالش را 
دیده ام. گاهی حتی در حرف های بعضی از مسئوالن دریافته ام که آثار فرونشست را از زلزله مخرب تر می شمارند.« 
این دغدغه مندی، اما به تن هایی مشکل دشوار فرونشست را حل نمی کند.زارع هم معتقد است که فرونشست 

مسئله ای نیست که »با اراده و نیت خیر«، به راحتی حل شود.

وسعت فرونشست در اصفهان به مساحت ۱۴۵ هزار هکتار رسیده و از این زمین ها، ۱۰۰ هزار هکتار درگیری مستقیم با مخاطره فرونشست دارند؛ 

ای که دستت می رسد، کاری بکن
گزارش

این موضوع که روزانه آمار قابل توجهی از نزاع 
خیابانی به خاطر جای پارک اتفاق می افتد را 
می توان با افزایش پارکینگ های شهری یا تعبیه 
پارکومترها و یا حتی اصالح هندسی معابر از نظر 

کالبدی کاهش داد

38(رای شماره 140160302034018247 هیأت اول0 علی مهندس فرزندتقی 
بشماره شناســنامه 479 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 1262363421 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت142/15 متر مربع بشماره8454 فرعی مجزی از 

1552 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
39(رای شماره 140160302034017626 هیأت دوم0 مونس احسنی فرزنداکبر 
آقا بشماره شناســنامه 49 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1261633903 –  
ششدانگ یکدرب باغ مشتمل بر عمارت با کاربری کشاورزی بمساحت721/47 
متر مربع بشــماره8456 فرعی مجزی از 1634 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش دو کاشان
40(رای شــماره 140160302034018111 هیــأت اول0 آمنــه بــاغ چائی 
فرزندحبیــب بشــماره شناســنامه 47412 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1260464229 –  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر اعیان 
بمساحت93/30 متر مربع بشــماره8457 فرعی مجزی از 5950 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
41(رای شماره 140160302034017630 هیأت دوم0 روح اله دنیا دیده فرزندعلی 
عباس بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1250025788 –  
ششدانگ یکبابخانه با کاربری کشاورزی بمساحت203/95 متر مربع بشماره8458 
فرعی مجزی از 802 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان

42(رای شماره 140160302034018136 هیأت اول0 میثم ایمان دوست فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1250276500 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت234/50 متر مربع بشماره8460 فرعی مجزی از 

7144 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش دو کاشان
43(رای شــماره 140160302034018137 هیــأت اول0 اکبــر صالحــی راد 
فرزندصفربشماره شناسنامه 1671 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261043294 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت126/31 متر مربع بشماره7692 فرعی مجزی از 

443 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
44(رای شــماره 140160302034018273 هیــأت اول0 رضــا زراعتــی 

فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه 23 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262886635 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت125/80 متر مربع بشماره7693 فرعی مجزی از 

6020 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
 45(رای شــماره 140160302034015424 هیأت اول0 علی توسلی نژاد فرزند

حبیب اله بشماره شناسنامه 1251 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261959590 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت30/26 متر مربع بشماره7694 فرعی مجزی از 

2918 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
46(رای شــماره 140160302034018239 هیــأت اول0 جمشــید آقا جانی 
فرزندحسین بشماره شناسنامه 5941 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260565807 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت475/24 متر مربع بشماره7695 

فرعی مجزی از 1340 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
47(رای شــماره 140160302034018238 هیــأت اول0 فاطمــه داروغــه 
فرزندغالمرضا بشــماره شناســنامه 44955 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1260439585 –  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت475/24 
متر مربع بشــماره7695 فرعی مجزی از 1340 فرعــی از پالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش دو کاشان
48(رای شــماره 140160302034018225 هیأت اول0 احمد باقری کاشــانی 
فرزندرمضان علی بشــماره شناســنامه 659 صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1261540115 – دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت116/71 متر 
مربع بشماره7696 فرعی مجزی از 2893و3267 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش دو کاشان
49(رای شماره 140160302034018224 هیأت اول0 زینب  باقری کاشانی فرزند 
 احمد بشماره شناسنامه 2750صادره از کاشــان  به شماره ملی 1262015227 – 
دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت116/71 متر مربع بشماره7696 
فرعی مجزی از 2893و3267 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو 

کاشان
50(رای شماره 140160302034018223 هیأت اول0 معصومه شرباف بیدگلی 

فرزندآقا مرتضی بشــماره شناســنامه 269صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 
6199484231 – دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت116/71 متر 
مربع بشماره7696 فرعی مجزی از 2893و3267 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش دو کاشان
51(رای شماره 140160302034015747 هیأت دوم0 فاطمه ابولی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 84صادره از کاشان به شماره ملی 1262938104 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت159 متر مربع بشــماره7697 فرعی مجزی از 457 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع درلتحربخش دو کاشان
52(رای شماره 140160302034018128 هیأت اول0 سعید طائفه خبازی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 599 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262310539 
–  ششدانگ یکباب مغازه نانوایی بمساحت39/39 متر مربع بشماره15883 فرعی 

مجزی از 1289 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش دو کاشان
53(رای شــماره 140160302034016639 هیــأت دوم0حســن گلدســته 
فرزند علی محمد بشــماره شناســنامه 6760 صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1260574059 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت67/80 متر مربع بشماره15885 
 فرعی مجــزی از 1725/2099 فرعی از پــالک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش دو کاشان
آگهی اصالحــی(رای شــماره 140160302034019893هیــأت اول0صدیقه 
سادات سجادی فینی فرزند سید ماشااله بشماره شناسنامه 51 صادره از کاشان  به 
شماره ملی 1263031641 –  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت14/45 متر مربع 
بشماره8459 فرعی مجزی از 1149فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش دو کاشان
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :    1401/12/06
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1401/12/21

م الف: 1461370 ابوالفضل علیزاده  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان

تحدید حدود اختصاصی
 1401 /12 12 شــماره نامــه: 140185602033004457- 01/ /130 
چون تمامی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشــجر  پالک ثبتی 653  فرعی 
از 182- اصلی واقع در  روســتای ابیــازن جز بخش 11 نطنز که طبق ســوابق 
و پرونده ثبتی به نــام آقای علی ذوالفقــار بیک فرزند غالمحســین و غیره در 
 جریان ثبت می باشــد و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت.

 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 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه 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 تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/12/21  
م الف:1464684 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 
405SLX -TU5 ســند کمپانی ســواری پــژو تیــپ
 مــدل 1395 به رنگ ســفید- روغنی به شــماره پالک

 ایران 43-243 ی 48 و شماره موتور 139B0120031 و 
شماره شاسی NAAM31FE3GR031596 و شناسه 
ملی خــودرو IRFC951V1S0031596 به نام آقای 
میثم حمزه زاده قهدریجانــی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



بدهی های استقالل تمامی ندارد؛

شباب االهلی؛ خواهان مطالبات ۲۰ میلیاردی
باشگاه شباب االهلی امارات به استقالل تهران اولتیماتوم داد که در صورت پرداخت نشــدن مطالبات یک ونیم میلیون درهمی در ماجرای انتقال مهدی قایدی، 
پرونده را به فیفا می برد.به گزارش خبرنگار ایمنا، باشگاه شباب االهلی امارات مدتی قبل با ارائه دو هشدار به اســتقالل اعالم کرده بود حداکثر تا نهم ماه مارس 
فرصت دارد مبلغ یک ونیم میلیون درهم را به این باشگاه بابت انتقال مهدی قائدی پرداخت کند و در غیر این صورت شکایت رسمی اش را برای دریافت این پول 
به فیفا می فرستد. اکنون مدیران این باشگاه به استقالل اعالم کرده اند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات، پرونده را به فیفا خواهند برد.باشگاه استقالل باید بیش 
از ۲۰ میلیارد تومان به باشگاه شــباب االهلی بپردازد که پرداخت این پول در میان ماجرای بدهی میلیاردی به آندره آ استراماچونی و تهدید انضباطی استقالل به 
کسر امتیاز و حتی سقوط به دسته پایین تر برای آبی ها کار چندان ساده ای نیست. این درحالی است که مدیرعامل باشگاه استقالل بعد از حضور در جمع بازیکنان 
در تمرین برای دقایقی پیرامون شرایط باشگاه با آن ها به صحبت پرداخت و از بازیکنان خواست مشکالتشان را با وی در میان بگذارند.به گزارش ایمنا، بازیکنان 
استقالل تهران بخشی از مطالبات خود را در ابتدای حضور علی فتح ا... زاده در این باشگاه دریافت کرده و پیرامون واریز بخشی دیگر از مطالبات خود با وی صحبت 

کرده اند، اما در بحبوحه بدهی های عجیب باید دید در نهایت چه اتفاقاتی برای باشگاه استقالل رقم خواهد خورد.

یکشنبه ۲1  اسفند  14۰1 /  19  شعبان  1444  /  1۲  مارس   ۲۰۲3 / شماره 3768 

بهترین فصل فوتبالی »رشفورد« با انتخاب دوباره به عنوان 
بهترین بازیکن ماه

بازیکن ملی پوش یونایتد برای ســومین بار در فصل جاری به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ برتر 
انتخاب شد.به نقل از دیلی میل، مارکوس رشــفورد در ماه فوریه در چهار بازی پنج گل به ثمر رساند 
تا برای دومین ماه متوالی و سومین بار در این فصل جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس را 
دریافت کند. به این ترتیب او رکورد محمد صالح را تکرار کرد که در فصل اخیر نیز سه بار جایزه بهترین 
بازیکن ماه لیگ برتر را به دست آورده بود.عالوه بر این، رشــفورد اولین بازیکن طی دو سال اخیر 
شد که برای دو ماه متوالی برنده این جایزه می شود. پیش از او ایلکای گوندوغان، هافبک سیتی، 
در ژانویه و فوریه ۲۰۲۱ بهترین بازیکن ماه شده بود.در مجموع، رشفورد ۲۵ ساله چهار بار به عنوان 
بهترین بازیکن ماه لیگ برتر در دوران حرفه ای خود انتخاب شده است که سه بار آن در این فصل 
بوده است. این رکورد در اختیار سرخیو آگوئرو و هری کین است که هر کدام هفت بار موفق به بردن 
این جایزه شدند.همچنین اریک تن هاخ، ســرمربی یونایتد، نیز به عنوان بهترین مربی ماه فوریه 
لیگ برتر انتخاب شد تا برای دومین بار در این فصل برنده جایزه بهترین مربی ماه شود.یونایتد که با 
۴۹ امتیاز در رده سوم لیگ برتر قرار دارد، یکشنبه میزبان ساوتهمپتون است و بعد از شکست سنگین 

هفته قبل برابر لیورپول مصمم است سه امتیاز این دیدار خانگی را به دست بیاورد.
 

 امباپه پشیمان شد ولی رئال مادرید دیگر او 
را نمی خواست!

مارکا مدعی است کیلیان امباپه اواخر تابستان گذشته از تمدید قراردادش با پی اس جی پشیمان 
شده و در تماس با رئال مادرید خواهان پیوستن به این باشگاه اسپانیایی شده است.درحالی که 
بعد از شکست پاری سن ژرمن مقابل بایرن مونیخ و حذف زودهنگام این تیم از لیگ قهرمانان 
اروپا آینده کیلیان امباپه در این تیم بار دیگر به موضوع موردعالقه رســانه ها تبدیل شــده است، 
مارکا در گزارشی ادعایی جنجالی درباره این ستاره فرانسوی مطرح کرد.بعد از اینکه رئال مادرید 
مدت ها کوشید امباپه را برای پیوستن به رئال متقاعد کند او در نهایت قراردادش با پی اس جی را 
تمدید کرد تا رئالی ها به شدت خشمگین شوند. مارکا ولی مدعی است امباپه در اواخر تابستان از 
تصمیم خود پشیمان شده و در تماسی با رئال خواهان پیوستن به این تیم شده است. در گزارش 
این نشریه اسپانیایی ادعا شده که رئال مادرید در پاسخ به تماس امباپه به او گفته دیگر تمایلی 
برای جذب او ندارد مگر اینکه ستاره فرانســوی انتظارهای مالی خود را کاهش دهد. رئالی ها در 

پاسخ به درخواست امباپه از رفتار او در طول تابستان هم اظهار ناراحتی کرده اند.
 

افشاگری همسر سابق »توخل«
بر اساس ادعای اخیر همسر سابق توماس توخل، برکناری او از چلسی کامال غیرفنی بوده است.

توماس توخل به دالیل غیرفنی و بعد از اینکه مقبولیت خود نزد بازیکنان چلسی را از دست داد از 
چلسی اخراج شد. در جلسه دادگاه رسیدگی به جدایی توماس توخل و همسر سابقش، سیسی، 
که در مونیخ برگزار شد، جزییات جدیدی از اتفاقات آن روزها افشــا شد تا دیگر تردیدی در این 
مورد وجود نداشته باشــد.روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که سیسی، همسر سابق توخل که قبال 
به شغل روزنامه نگاری مشغول بوده، مدعی شده که در آن مقطع تماسی از لندن دریافت کرده که 
در آن به دالیل برکناری این مربی اشاره شده است. ظاهرا به وی، گفته شده که بازیکنان چلسی 
دیگر احترامی برای ســرمربی خود که آنها را قهرمان چمپیونزلیگ کرد قائل نیستند. این مسائل 
نشأت گرفته از اتفاقات خارج از زمین بوده که در زندگی این مربی آلمانی جریان داشته است.بیلد 
اعالم کرده که دالیل از دست رفتن مقبولیت توخل در یک ایمیل اعالم شده و این مربی در تالش 

بوده که با یک دستور موقت از افشای آن توسط همسر سابقش جلوگیری کند.

گل ۶ امتیازی سپاهان در دقیقه ۹۰+۵

تعطیالت با طعم قهرمانی!

سپاهان در حساس ترین بازی هفته توانست پرسپولیس ۱۰ نفره را در 
دقیقه ۵+۹۰ شکست دهد.

پرسپولیس و سپاهان روز گذشــته در چارچوب هفته بیست و سوم 
لیگ برتر فوتبال از ســاعت ۱۶:۴۵ در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم 
رفتند که این دیدار در دقیقه ۵+۹۰ با تک گل سپاهان به نفع شاگردان 

مورایس تمام شد.
ســپاهان با این پیروزی، اختالف خود با پرســپولیس را به ۴ امتیاز 
افزایش داد و حاال با ۴۹ امتیاز صدرنشــین است و با خیال راحت به 
تعطیالت عید می رود. پرسپولیس با ۴۵ امتیاز در رده  دوم قرار گرفت.

دقایق حساس بازی
دقیقه ۲: در حالی که همه منتظر ارسال ضربه ایستگاهی از سوی ترابی 
بودند، توپ را به صورت مستقیم به ســمت دروازه  نیازمند زد که این 

ضربه به شکل خطرناکی از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۲۲: ارســال قطری دقیق محمد دانشــگر در پشــت مدافعان 
پرسپولیس به میالد زکی پور رسید که این بازیکن با وجود کنترل بدی 

که داشت اما توانســت پاس کات بک خوبی به مرکز محوطه جریمه 
بدهد تا هم تیمی هایش دروازه پرســپولیس را بــاز کنند. با این حال 
کمک داور این صحنه را آفســاید اعالم کرد کــه در تصاویر تلویزیونی 

بسیار مشکوک به نظر می رسید.
دقیقــه 3۰: روی یــک فعــل و انفعــال در داخل محوطــه جریمه 
پرسپولیس، مرتضی پورعلی گنجی در برخورد با مهاجم سپاهان دچار 
مصدومیت شد و جای خودش را به علی نعمتی داد تا باتوجه به غیبت 
گولسیانی، پرسپولیس از این دقیقه بدون در اختیار داشتن مدافعان 

میانی اصلی اش به بازی ادامه دهد.
دقیقه 4۵: فــرار وحید امیــری از جناح چپ، پرسپولیســی ها را در 
موقعیت خوب گل زنی قرار داد اما ارسال تند و تیز این بازیکن به داخل 
محوطه جریمه با هوشــیاری پیام نیازمند راهی به دروازه ســپاهان 

پیدا نکرد.
دقیقه 47: پریرا با بی مباالتی سر بازیکن سپاهان را با پا مورد برخورد 
قرار داد و همین دلیل کافی بود تا با دریافــت کارت زرد دوم از زمین 

بازی اخراج و پرسپولیس ۱۰ نفره شود.

دقیقه ۵۵: ارسال دقیق رامین رضاییان از جناح راست روی سر شهریار 
مغانلو فرود آمد اما ضربه ســر این بازیکن درســت به جایی رفت که 

علیرضا بیرانوند قرار داشت تا این موقعیت خوب از دست برود.
دقیقه 6۲: حرکت مهدی ترابی در جناح چپ بــا پاس در عرض این 
بازیکن برای وحید امیری همراه شد که شــوت این بازیکن از پشت 

محوطه جریمه با واکنش نیازمند به شکل خطرناکی به کرنر رفت.
در ادامــه بازی با فشــار مختلف دو تیــم روی دروازه هــای یکدیگر 
همراه بــود اما دفاع خــوب دو تیم باعث شــد که نه پرســپولیس و 
 نه ســپاهان نتواند موقعیــت خطرناکــی روی دروازه حریفشــان 

ایجاد کنند.
دقیقه 9۰: شوت اولیویرا از پشت محوطه جریمه درست به جایی رفت 
که بیرانوند قرار داشت تا دروازه بان ملی پوش پرسپولیس توپ را در 

آغوش بگیرد.
گل برای ســپاهان: در دقیقه ۵+۹۰ باالخره اســتقامت پرسپولیس 
شکست و سپاهان روی شــوت محمد کریمی گل برتری سپاهان را 

به ثمر رساند.

خبر روز

ورزش ایران و جهان در هفته ای که گذشت؛

تاریخ سازی »لئو مسی« با پیراهن تیم فرانسوی!
 لیونل مسی پس از قهرمانی با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به ۳۵ بازیکن و کادر فنی 
این تیم آیفون طالیی هدیه داد. روی هر گوشی موبایل، نام بازیکنان، شماره و لوگوی تیم ملی آرژانتین 

با سه ستاره طالیی حکاکی شده است.
 در حالی که قرار بود، تیم های ملی ایران و عراق در روز ششم و یا هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ دیداری 
دوستانه با یکدیگر برگزار کنند، اما شنیده می شود این مسابقه به دلیل عدم توافق بر سر مکان برگزاری 

لغو شده است.
 بنا بر اعالم روابط عمومی فدراسیون شطرنج، پس از رایزنی های شادی پریدر نایب رییس فدراسیون 

شطرنج کشورمان در جلسه انتخابات کنفدراسیون آسیا، میزبانی به ایران تعلق گرفت.
 رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جوانان جام شاهد که قرار بود روزهای هفدهم لغایت نوزدهم 

اسفندماه به میزبانی بندر ماهشهر استان خوزستان برگزار شود به تعویق افتاد.
آرات حسینی، کودک نابغه ایرانی که استعداد او پیش از این مورد توجه بزرگان فوتبال جهان از جمله 

لیونل مسی قرار گرفته بود، از این پس در آکادمی فوتبال سپاهان به فعالیت خواهد پرداخت.
 مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۳ ناشنوایان به میزبانی قرقیزستان با کسب ۹ مدال طال، یک 

نقره و ۲ برنز و قهرمانی تیم های ملی تکواندو ناشنوایان ایران به پایان رسید.
 طالب عرب پور بازیکن فوتسال، توسط شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، ۳ سال از تمامی 
فعالیت های ورزشی محروم شد. ماده مصرفی عرب پور »استانوزولول« از گروه S۱ فهرست مواد و روش های 

ممنوعه وادا بوده که در نمونه گیری آذر ماه در جریان رقابت های لیگ برتر فوتسال گرفته شده است.
 شایعات انتقال لیونل مسی، ابرستاره آرژانتینی به لیگ فوتبال آمریکا و به باشگاه اینتر میامی در چند 
هفته گذشته سوژه رسانه های دنیا شده است. اینتر میامی با مالکیت دیوید بکام، اسطوره انگلیسی یکی 

از مشتریان اصلی لیونل مسی به شمار می آید.
 دیدار فینال قهرمانی جوانان جهان بین تیم های ملی کبدی جوانان ایران و هند، در سالن ۶ هزار نفری 
غدیر ارومیه برگزار شد. در این دیدار تماشایی که بیش از ۲ هزار تماشاگر ارومیه ای آن را تماشا می کردند، 

تیم ملی هند توانست با نتیجه ۴۱ بر ۳۳ ایران را شکست داده و قهرمان شود.
 فرشید لک، بازیکن سابق تیم نفت مسجدسلیمان که به دلیل مصرف قهوه مسموم در شهر بندرگناوه 
به کما رفته بود، دار فانی را وداع گفت. با وجود تالش پزشکان در روزهای اخیر متاسفانه هیچ تغییری در 
حال و هوشیاری این بازیکن ایجاد نشد و در نهایت پزشکان دستگاه های تنفسی را از وی جدا کردند. این 

بازیکن در سن ۲۸ سالگی با این اتفاق تلخ مواجه شد.
 مدیرعامل باشگاه سایپا در حکمی مهدی حسینی نسب را به جای محمود فکری که از سمت خود کنار 

رفته بود، به عنوان سرمربی تیم فوتبال این مجموعه انتخاب کرد.
 در رقابت های جام جهانی ژیمناستیک به میزبانی قطر، مهدی الفتی در فینال پرش از خرک با امتیاز 
۱۳.۵۳۳ در رده هشتم ایستاد. الفتی در مقدماتی با امتیاز ۱۴.۲۹۹ به فینال راه یافته بود. وی در مسابقات 

جام جهانی آلمان موفق به کسب مدال نقره در پرش خرک شده بود.
 »لیونل مســی« در پیروزی چهار بر دو شنبه شب گذشته پاری ســن ژرمن مقابل نانت در لیگ یک 
فرانسه، یک گل به ثمر رساند و رکوردی خاص را به نام خود ثبت کرد. فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال 
حاال به رکورد ۱۰۰۰ گل و پاس گل در بازی های باشگاهی خود رسیده است. مسی با لباس تیم های بارسلونا 

و پاری سن ژرمن ۷۰۱ گل به ثمر رسانده و ۲۹۹ پاس گل هم به هم تیمی هایش داده است.
 کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( پزشکان و فیزیوتراپیست های برتر این قاره به دلیل کمک های عظیم 
خود در چارچوب جوایز پزشکی را معرفی کرد. جایزه شایستگی پزشکی فوتبال آسیا به دکتر محمد رازی 

از کشورمان رسید. جایزه پزشک جوان AFC هم به دکتر بهار حسن میرزایی از کشورمان رسید.
 مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری به ریاست ســید محمد پوالدگر و با حضور مناف هاشمی، 
دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. برای این انتخابات سجاد 
انوشیروانی و ایوب بهتاج نامزد بودند که بهتاج در مجمع حاضر نشد و در پایان رای گیری انوشیروانی با 

کسب ۵۲ رای به عنوان رییس انتخاب شد.

کافه ورزش

 دراگان اسکوچیچ: 
وقتش رسیده ریسک کنم!

سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران که بعد 
از رســاندن این تیم به جام جهانی برکنار شد، 
پس از چند ماه سکوت گفت: پس از جدایی از 
ایران ۵-۶ پیشنهاد داشتم که نپذیرفتم؛ اما حاال 
وقتش رسیده ریســک کنم.دراگان اسکوچیچ 
آخرین بار در جریان مسابقات جام جهانی بود 
که درباره ایران گفت وگو کرد و انتقاداتی به سبک 
بازی تیم کارلوس کی روش داشت.این مربی 
کروات پس از آن و به جز یکی دو مورد واکنش به 
اظهاراتی که درباره تیم ملی در زمان سرمربیگری 
او شد، سکوت پیشــه کرد و از رسانه ها فاصله 
گرفت.این اواخر و پس از استعفای جواد نکونام 
از فوالد، نام اســکوچیچ هم به عنــوان یکی از 
گزینه های ســرمربیگری فوالد مطرح شد ؛اما 
سرمربی سابق تیم ملی پیشنهاد این باشگاه را 
قبول نکرد.اسکوچیچ حاال در تازه ترین مصاحبه 
خود اعالم کرده اســت که بعد از جدایی از تیم 
ملی ۵ - ۶ پیشنهاد داشته و وقتش رسیده که 
ریسک کند.این مربی گفت: بعد از خروج از ایران 
پیشــنهادات زیادی به من شد، ۵ - ۶ پیشنهاد 
بود. وقت آن است که من تیمی را انتخاب کنم، 
من واقعا جنبه پروژه ای آن باشگاه ها را دوست 
نداشتم.اســکوچیچ ادامه داد: نیازی به عجله 
نیســت و از طرفی این مثل یک شمشیر دولبه 
است.وی با بیان اینکه پیشنهاداتش از تیم هایی 

است، گفت: من کمی در آســیا بوده 
یســک  می کنــم. از طرف ر
از سه ســال اخیر دیگر، بعد 
استراحت دارم.نیــاز بــه 

مت  ستقا ا الخره  با  ۹ ۰ +۵ دقیقه  ر  د ن:  ها سپا
پرسپولیس شکست و سپاهان روی شوت محمد 

کریمی گل برتری سپاهان را به ثمر رساند

فوتبال جهان

عکس خبر

گزینه خارجی هدایت 
تیم ملی ایران پرید؟

نشریه »آ اس« اســپانیا در خبری 
نوشــت کــه فلیکس ســانچس 
سرمربی اسپانیایی سابق تیم ملی 
قطر با فدراسیون فوتبال اکوادور به 
توافق رسیده است و به زودی قرارداد 
خود را با این فدراسیون برای هدایت 

تیم ملی اکوادور امضا خواهد کرد.

چند روز پیش بــود که ســندی در فضای مجازی 
منتشر شــد و به دســت خبرگزاری ایمنا هم رسید 
که موضوع آن شــکایت مجموعه تفریحی ایثار از 
باشگاه اســتقالل مالثانی حاضر در لیگ دسته اول 
به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال به علت پرداخت 
نشدن مطالبات بابت اقامت در مجموعه مذکور بود. 
این شکوایه درحالی ظاهرا در اســفندماه تنظیم و 
به کمیته مربوطه فرستاده شــده که اردوی باشگاه 
استقالل مالثانی در مردادماه بوده است. براساس 
برگه ســندی که تنظیم شده اســت مجموعه ایثار 
مدعی شــده که اعضــای کادر مدیریتــی و فنی و 
همچنین بازیکنان باشگاه استقالل مالثانی به صورت 
شبانه و بدون تسویه حســاب اردوی محل اقامت 

خود را ترک کرده اند.عبدالرضا حمیدی، سرپرست 
باشگاه اســتقالل مالثانی در گفت و گو با »ایمنا« 
در این باره گفته: اگر کســی از ما طلبی دارد جوابگو 
هســتیم و اینگونه نیســت که بخواهیم پرداخت 
مطالبات را پشت گوش بیندازیم زیرا چنین اخالقی 
در وجود ما نیست و کار بســیار زشتی است. تاکید 
می کنم اصال چنین ادعایی وجود ندارد؛ مدیرعامل 
باشگاه اســتقالل مالثانی با مجموعه ایثار فعالیت 
و تعامل روزانه دارد و باهم در ارتباط هستند؛ اینکه 
این مجموعه بخواهد از آقای عالقبند شاکی باشد 
واقعا خنده دار اســت!مدیرعامل استقالل مالثانی 
از مجموعه تفریحی ایثار حمایــت می کند و لوازم 
مصرفی روزانه آن ها از آقای عالقبند تامین می شود. 

به شخصه بابت این اقدام خنده ام می گیرد چرا که 
توافق دوطرفه میان باشگاه ما و مجموعه موردنظر 
وجود دارد. مگر یک کمپ مدیریت و صاحب ندارد 
که ما شبانه بدون تسویه حساب و اعالم قبلی آنجا را 
به طور دسته جمعی ترک کنیم؟ اگر هم مجموعه ایثار 
از استقالل مالثانی طلب دارد و موضوعی پیش آمده 
باید صراحتا به ما اعالم کنند. این همه اردو می رویم 
و هتل های مختلفی جهت اقامت اتخاذ می کنیم؛ 

اما تاکنون چنین اتفافی نیفتاده است.

سرپرست باشگاه استقالل مالثانی:

مگر می شود بدون تسویه حساب محل اقامت را ترک کرد! 

ش3
ورز

س: 
عک
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خبرهای خوش آقای شهردار برای شهر،  در سالی که پیش روست
در آخرین روزهای ســال سخت 1401، نشســت خبری شهردار 

اصفهان با حضور پرشور اصحاب رسانه برگزارشد.
 علی قاسم زاده در نشست خبری پایان ســال خود در جمع خبرنگاران به سنت 
هرسال؛ گزارش عملکرد داد و ســپس نوبت به خبرنگاران رسید که سواالت بی 
شــمار خود را مطرح کنند؛ هرچند بعضا ســوال و جواب ها تکراری بود. در ادامه 
گزیده صحبت های آقای شــهردار در این نشســت که حدود 4 ساعت به طول 

انجامید را می خوانید:
  در حوزه مسائل طبیعی همچون خشکی زاینده رود که از اراده مدیریت شهری 
خارج است، مشکالتی برای شهر و شــهرداری به وجود آمد، اما با این وجود در 
تالطمی که در ابعاد مختلف در جامعه شاهد بودیم چه سیاست داخلی و خارجی، 

در ارتباط با خواه خوانده ها سال خوبی را پشت سر گذاشتیم.
  در حوزه خدمات شهری، نگهداشت شــهر و نظافت حرکت به سمت مکانیزه 
کردن شهر در دستور کار قرار دارد، این اقدام آغاز شده است و سال آینده سرعت 
بیشتری می گیرد؛ در حال حاضر نظافت بزرگراه های شهر به صورت مکانیزه انجام 

می شود و سال 140۲ نظافت مکانیزه را در معابر دیگر تجربه می کنیم.
  با اجرای جمع آوری زباله بر اساس روزهای زوج و فرد هفته، کاهش یک روزه 
تحویل زباله را داشــتیم؛ در مجموع، این طرح را موفق می دانم، در واقع آمارها و 

ارقام همراهی مردم در اجرای طرح، تاکید بر این موفقیت دارد.
   رویکرد مدیریت شهری این است از زباله ها ثروت تولید کنیم و از این تهدید 
به عنوان فرصت بهره ببریم، البته اصفهان از قدیم االیام در این حوزه سرآمد بوده 

است.
   در حوزه ساخت وساز و شهرســازی نیز نرم افزار اصنو راه اندازی شده است و 
برای صدور پروانه ساختمانی به صورت غیرحضوری اقدامات مؤثری انجام شد.

* خط دوم مترو از دو ســمت در حال احداث اســت و شــورای اسالمی شهر 
شــهرداری را موظف کرده اســت که بخشــی از خط دو مترو را تا سال 140۳ به 
بهره برداری برساند، بر این اساس به ســمت تحقق این انتظار به سرعت پیش 

خواهیم رفت.
   پروژه رینگ حفاظتی شــهر یکی از طرح های فعال در شهر است که در دوره 
گذشته احداث آن آغاز شده بود، از این رو اجرای این پروژه بدون یک روز تعطیلی، 

با شتاب ادامه دارد.
   ادامه خط یک مترو از شــهرک قدس تا دانشــگاه صنعتی اصفهان مصوب 
شده و آماده انعقاد قرارداد است، همچنین خرید ۲۸۵ اتوبوس شهری جدید از 

پروژه های شاخص در حوزه حمل ونقل شهری به شمار می رود.
   تکمیل زیرگذر اندیشه در منطقه 1۳، تقاطع غیرهمسطح دکتر آشتیانی، تکمیل 
خروجی شــهید کشــوری، افتتاح حدود 10 مجموعه فرهنگی، ورزشی و تکمیل 
حدود ۵00 پروژه خرد نیز از جمله اقداماتی است که شهرداری طی سال جاری در 

برنامه خود داشته است.

  تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار در یکی از محورهای پرخطر شهر سمت 
ورودی دولت آباد احداث شده است و هفته گذشــته برای استفاده شهروندان 
بازگشایی شد تا در آستانه نوروز به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گیرد و 
پس از تعطیالت نوروز با رفع دو مشکل برق و روشنایی به صورت رسمی افتتاح 

شود.
   زیر گذر اندیشه روبه روی زندان برای عید نوروز به بهره برداری می رسد، تقاطع 
غیرهمسطح دکتر آشتیانی نیز در حال احداث است و بهار 140۲ تکمیل و افتتاح 

خواهد شد.
  حدود ۵00 پــروژه خرد عمرانــی در قالب پیاده روســازی، اصــالح معابر و 

خیابان سازی انجام که بخش عمده ای از آن تقدیم مردم شده است.
  بودجه ۲۲ هزار و ۳40 میلیارد تومانی سال آینده شهرداری کالن شهر اصفهان 
تصویب شده است. بودجه 140۲ شهرداری حدود ۶۵ درصد نسبت به سال 1401 
افزایش یافت، لذا امیدواریم این منابع را تحقق بخشــیم و سال آینده خدمات 

بیشتری را به مردم ارائه دهیم.
 حدود ۷۳ درصد از بودجه شهرداری در ســال آینده به فعالیت های عمرانی و 
۲۷ درصد به فعالیت های جاری شهرداری اختصاص یافته است، در شهرداری 
اصفهان سعی شده است که نســبت ۷0 به ۳0 بودجه عمرانی و هزینه ای به هم 

نخورد و این رویکرد از موفقیت های بودجه ریزی در شهرداری اصفهان است.
   ۶۷ درصــد از بودجه به تملــک دارایی ســرمایه ای و شــش درصد تملک 
دارایی های مالی اختصاص داده شده اســت، 41 درصد از بودجه سال آینده به 

حوزه حمل ونقل و ترافیک، 1۹ درصد بودجه حوزه خدمات شــهری، 1۳ درصد به 
حوزه مالی و اقتصادی، 11 درصد به حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، 
10 درصد به حوزه فرهنگی و اجتماعی و سه درصد به حوزه شهرسازی و دو درصد 

نیز به مسائل عمرانی و پروژه های خرد اختصاص می یابد.
   بودجه عمرانی 140۲ شهرداری 14 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، 
عدد بودجه عمرانی در سال جاری ۹ هزار میلیارد تومان بود که بیش از هفت هزار 

میلیارد تومان آن تحقق یافت.
   حدود ۹0 درصد از کودکان کار اتباع خارجی هستند و نیاز مالی ندارند، در صورتی 
که هر کدام از این کودکان نیاز اقتصادی داشته باشند، این ظرفیت در شهر وجود 
دارد که به کمک خیران مشکل آن ها رفع شود؛ حتی برخی از صنایع ما که در رأس 
آنها خیران نیک اندیش هستند برای بورسیه تحصیلی و مهارت آموزی، اشتغال 
بعد از مهارت برای این کودکان پیشــنهاد داده اند، اما مشکل اصلی این است که 

بسیاری از این کودکان مورد بهره کشی، استثمار و سوءاستفاده قرار می گیرند.
  در آســتانه نوروز شــهر از لحاظ رنگ و نظافت نونوار خواهد شد، امسال نیز 

شهروندان و مسافران به خاطر اتفاقات نو در شهر غافلگیر می شوند.
   طرح توسعه آرامستان باغ رضوان بر اساس طرح جامع توسعه این محدوده 
بوده است، از این رو تاکنون هیچ اتفاق غیرفنی و غیرقانونی در این محدوده شکل 

نگرفته است.
   درباره دفن در بقاع متبرکه بین ضوابط اوقاف و ضوابط شــهری تفاوت وجود 
دارد، اوقاف از دســتورالعمل های خود اســتفاده می کند، از این رو برای حل این 

اختالفات باید دستگاه سومی دخالت کند که در این راستا تاکنون به بحث دفن 
در قبور و بقاع متبرکه و امامزادگان ورود نکرده ایم و این موضوع از سال های قبل 

وجود داشته است.
   در باغ رضوان چیزی به نــام قبر الکچری نداریم، فقط ممکن اســت برخی 
شهروندان اقدام به خرید قبر در قطعه اول یا استفاده از سنگ و قاب های خاص 
کنند اما به طور کلی در خدمات و نوع قبور تفاوت ویژه ای قائل نیستیم، بر اساس 
قوانین و ضوابط قبرها قیمت بندی شــده است و بر اساس دسترسی و خدمات 

و امکانات طرح مصوب در حال اعمال تعرفه ها است و همه چیز شفاف است.
 گلوگاه ها و گره های ترافیکی را با ایجاد تقاطع غیر همسطح و زیرگذر که گروه 
فنی برای اجرای آن به نتیجه می رسند، باز می کنیم، حمل ونقل موضوع تعاملی 
میان شهرداری و پلیس راهور است، هر زمان ما کنار هم قرار گرفتیم، شهر آرامش 
بیشتری داشته است اما هرگاه یکی از ما نقش خود را به خوبی ایفا نکرده، شهر 

گره خورده است.
  پلیس راهور معتقد است مانند گذشته نمی تواند سر هر چهارراه نیرو مستقر 
کند، زیرا شــهر توســعه یافته اســت و منابع مالی نیز اجازه این کار را نمی دهد، 
بنابراین هر دو در این موضوع به فهم مشترک برای رصد ترافیک شهر، تخلفات و 

اعمال جریمه به وسیله دوربین هوشمند رسیدیم.
  در حوزه حمل ونقل عمومی به دنبال ایجاد ظرفیتی هستیم تا از مردم بخواهیم 
کنیم از خودروی شخصی استفاده نکنند، اما ظرفیت حمل ونقل عمومی ما کشش 
پاسخگویی به نیازهای شهر را ندارد و به رغم آنکه اتوبوس جدید به ناوگان اضافه 

شده و به سمت استفاده خرید اتوبوس برقی حرکت کرده ایم.
   بر اساس شعار »اصفهان من، شهر زندگی« امیدواریم هر فردی آرزو کند در 
اصفهان زندگی کند، اصفهان شخصیتی دارد که باید از آن صیانت کرد، در واقع باید 
توسعه هماهنگ با این شخصیت داشته باشــیم، نگاه و گفتمان حاکم بر شهر 

توسعه شهر بر اساس حفظ شخصیت شهر است.
   در موضوع زاینده رود به همت اســتانداری و کمک دستگاه های دیگر، صنایع 

و شهرداری، نیمه دوم سال آینده، آب از خلیج فارس به اصفهان خواهد رسید.
   مدیریت استان با اتکا به منابع استانی و هنر مدیریتی معطل نماند تا دولت 
بودجه بگذارد، مدیریت استان دست روی زانوی خود گذاشت تا پروژه کلید بخورد.

  خبرهای خوبی با اتکا به منابع داخلی در راه است، البته ممکن است مدیریت 
استان به نتیجه برسد که با ایجاد صندوق مشارکت از مردم کمک بگیرد.

  مسئولیت جمع آوری قلیان در اطراف زاینده رود با شهرداری است و این موضوع 
را تذکر داده ایم و نباید در ایام سفر نوروزی مردم را درگیر یک پدیده غیراجتماعی 

و غیربهداشتی کنیم.
  امیدواریم روز رفتن از شهرداری، یک شهر هوشــمند را تحویل بدهیم، البته 
نســبت به آنچه که باید باشــیم، فاصله داریم، اما با ارفاق نمره 14 تا 1۵ به این 

عملکرد شهرداری می دهیم.

شهردار اصفهان گفت: اتفاقات متفاوت حوزه های 
عمرانی و زیباسازی را تا سه روز آینده در سطح شهر 
این کالن شهر شاهد خواهیم بود و از بیست وپنجم 
اســفند نصف جهان آمــاده پذیرایی از مســافران 

نوروزی خواهد بود.
 علی قاسم زاده  در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
با اشــاره به آمادگی شــهر اصفهان برای استقبال 
از بهار و میزبانی از مســافران نــوروزی اظهار کرد: 
از مدتی قبل همه در تکاپو هســتند تا شهر را برای 
حضور مســافران نوروزی آماده کنند؛ بــا توجه به 
اینکه پیش بینی شده اســت امسال میزبان تعداد 
زیادی از مســافران خواهیم بود، باید آمادگی الزم 
را داشته باشــیم.وی با بیان اینکه به احتمال زیاد 
نوروز 140۲ آب در رودخانــه زاینده رود جریان دارد 
و بــر جذابیت های این شــهر می افزایــد، تصریح 
کرد: طبق روال هر ســال با رنگ آمیــزی جداول و 
دیواره ها، خط کشــی خیابان هــا و هرس درختان، 
شــهر تکانی می کنیم و در حال حاضر نیز کاشــت 
گل و گل آرایــی را در خیابان های اصفهان شــاهد 
هستیم.شهردار اصفهان ادامه داد: نصب نشانه ها و 
نمادها توسط سازمان زیباسازی شهرداری در حال 
انجام است و محور نور را نیز خواهیم داشت که این 
اقدامات و اتفاقات چهره شهر را در ایام نوروز مانند 
ســال گذشــته دگرگون خواهد کرد.وی با اشاره به 
پروژه های عمرانی شهر برای تردد روان شهروندان 
و مســافران اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح 

شهدای ورزشــکار قرار بود تا قبل از پایان امسال به 
طور رسمی افتتاح شود و مورد بهره برداری قرار گیرد 
اما با توجه به تکمیل نشدن نور پروژه، به طور موقت 
از هفته گذشته زیر بار ترافیک رفت تا ترافیک شمال 
شهر )سمت ورودی دولت آباد( کاهش پیدا کند که 
در حال حاضر رفت و آمد روان را در آن نقطه شــهر 
شاهد هستیم.قاسم زاده خاطرنشان کرد: اتفاقات 
متفاوت حوزه های عمرانی و زیباسازی را تا سه روز 
آینده در سطح شهر اصفهان شاهد خواهیم بود و از 
بیست وپنجم اسفند نصف جهان آماده پذیرایی از 
مســافران نوروزی خواهد بود.وی با اشاره به آغاز 
فعالیت ستاد دائمی خدمات ســفر شهر اصفهان 
از ســه ماه پیش گفت: کمپ گردشگری فدک نیز 
از بیست وپنجم اســفند آماده پذیرایی از مسافران 
نوروزی است.شــهردار اصفهان گفت: برای کودکان 

کار و خیابانی، مرکز ســاماندهی و غربالگری، ویژه 
کودکان متکدی زیر 1۸ ســال با هدف جمع آوری و 
هدایت این کودکان از سطح شهر با کمک بهزیستی 
و فرمانداری اصفهان افتتاح شــد تا کمتر شــاهد 
حضور این کودکان در چهارراه های شــهر باشــیم، 
البته شهروندان نیز باید کمک کنند تا این پدیده از 
شهر ما جمع شود.وی خاطرنشان کرد: در این مرکز 
تمام شــرایط تربیتی برای کودکان متکدی فراهم 
شده اســت اما خانواده آن ها نیز باید این کمک را 
به سیستم شــهر داشته باشــند،  اگر مشکل مالی 
داشته باشند، خیریه ها آمادگی الزم برای حمایت از 
این افراد را دارند و دلیل منطقی برای حضور آن ها 
سر چهارراه ها وجود ندارد، لذا باید به سمتی برویم 
که شاهد این پدیده شــهری و خیابانی در اصفهان 

نباشیم.

شهردار مطرح کرد:

زاینده رود؛ میهمان نوروزی اصفهان
مدیر منطقه 11 شهرداری:

رهنان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان گفت: منطقه رهنان با زیباسازی معابر و خیابان ها و در نظر گرفتن 
برنامه های فرهنگی و تفریحی، برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده است.به گزارش ایمنا، حسن 
محمدحسینی اظهار کرد: رهنان دیاری هزار ساله است که هویت آن برای همه شناخته شده و زبانزد 
خاص و عام است؛ در این راستا برای استقبال از نوروز، زیباسازی و فضاسازی محله های منطقه 11 در 
دستور کار قرار گرفته و برنامه های متنوع و متعددی برای این ایام در نظر گرفته شده است تا بتوانیم 
لحظات شادی را برای مردم رقم بزنیم.وی با اشاره به جاذبه های دیدنی رهنان و آماده سازی این نقطه 
از شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی افزود: رهنان نوروز سال گذشته در بین مناطق شهرداری رتبه 
برتر را به خود اختصاص داد، چراکه با وجود هزینه های نه چندان زیاد برنامه های خالقانه ای در این 
منطقه به اجرا درآمد که نظر مردم را به خود جلب کرد.مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان گفت: با معرفی 
جاذبه ها و میراث ناملموسی که پیگیری های الزم برای ثبت و ضبط آن در دستور کار قرار گرفته است، در 
آینده نزدیک می توان برنامه های خوبی برای ساکنان منطقه، شهروندان اصفهانی و حتی مسافران در 
ایام مختلف سال اجرا کرد.محمدحسینی خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه رهنان با زیباسازی معابر و 
خیابان ها و در نظر گرفتن برنامه های فرهنگی و تفریحی برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده است.

همراه با برنامه های مختلف فرهنگی؛

تجلیل از فرزندان ممتاز طالب حوزه علمیه اصفهان
در مراسم جشنی همراه با برنامه های مختلف فرهنگی از هزار و ۸00 فرزند ممتاز طالب حوزه علمیه اصفهان 
تجلیل شد.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز اصفهان؛ معاون اجرایی مرکز خدمات حوزه علمیه 
اصفهان گفت: در این مراسم که در خیمه حسینی گلستان شــهدا اصفهان برگزار شد، از هزار و ۸00 نفر از 
فرزندان ممتاز طالب حوزه علمیه اصفهان در مقطع ابتدایی تجلیل شد.معاون اجرایی مرکز خدمات حوزه 
علمیه اصفهان هدف از برگزاری این مراسم را توجه به اهمیت علم و دانش در خانواده طالب و روحانیون 
بیان کرد و گفت: در این مراســم از فرزندان، پدران و مادرانی که برای علــم آموزی فرزندان خود تالش 
می کنند هم تجلیل شد.حجت االسالم احمد حیدرنام با بیان اینکه این مرکز حمایت ویژه ای از فرزندان 
ممتاز طالب در مقاطع مختلف دارد، گفت: امســال از هزار و 400 دانش آموز مقطع متوســطه و ۵00 نفر 
دانشجوی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری نیز تجلیل شده است.این مراسم با برنامه های 
مختلف شاد و فرهنگی برای دانش آموزان و خانواده آن ها همراه بود و هدایایی نیز به حاضرین تقدیم شد.

 

پلیس با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال برخورد می کند
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: شهروندان می توانند شب آخرین چهارشنبه سال به اجرای 
برنامه های سنتی محله محور و کوچه محور بپردازند اما با افراد هنجارشکن برخورد می شود.سرهنگ 
حسین بساطی افزود: کسانی که بخواهند برای شهروندان با اخالل در روند زندگی و تردد آنها با مسدود 
کردن مسیرهاو تخریب اموال عمومی اخالل و ناامنی ایجاد کنند با برخورد جدی و بدون اغماض پلیس 
مواجه خواهند شد.رییس پلیس شهرستان اصفهان، همچنین از برخورد با با فروشندگان مواد محترقه 
غیرمجاز در این ایام خبر داد و گفت: در این مدت ماموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات 
انتظامی از نگهداری و فروش مواد محترقه غیرمجاز در تعدادی از واحدهای صنفی در این شهرستان آگاه و 
نسبت به شناسایی متخلفان اقدام کردند.وی یادآور شد: در هفته اخیرحدود ۹ هزارعدد انواع موادمحترقه 
غیرمجاز در اصفهان کشف و ســه متهم شناسایی و دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.سرهنگ 
بساطی با تاکید بر اینکه پلیس، از شادی و جشن های سالم با رعایت حقوق شهروندی، حمایت می کند، 
گفت: برخورد با هنجارشکنان و عامالن تهیه و توزیع مواد محترقه غیرمجاز در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطالعات در زمینه خرید و فروش مواد محترقه غیرمجاز و یا 
فعالیت مخربانه افراد ناقض امنیت اجتماعی را در تماس با مرکز فوریت های 110 به پلیس اطالع دهند.

خبر روزاخبار

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان:

پارک نگین صفه به 
بهره برداری می رسد

مدیر منطقــه پنج شــهرداری اصفهان گفت: 
پارک نگین صفه به مســاحت 11 هــزار و ۵00 
مترمربع با کاشت ۸00 درخت و درختچه شامل 
سرو نوش، سرو شــیراز، زیتون تلخ ، نارون، 
برگ بو، کاج کاشــقی، تــوری ارغوان، ختمی 
درختی، پالم واشنگتن و ســروناز در آستانه 
نوروز 140۲ به بهره برداری می رسد.به گزارش 
ایمنا، حسین کارگر اظهار کرد: احداث و توسعه 
فضاهای سبز شهری با تأثیرگذاری بر کیفیت 
محیط زیست شــهری و ایجاد فضایی برای 
افزایش تعامالت اجتماعی، نقش مهمی در 
توسعه پایداری شهری ایفا می کند.وی افزود: 
در این راســتا پارک نگین صفه به مســاحت 
11 هزار و ۵00 مترمربع با کاشت ۸00 درخت و 
درختچه شامل سرو نوش، سرو شیراز، زیتون 
تلخ، نارون، برگ بو، کاج کاشقی، توری ارغوان، 
ختمی درختی، پالم واشــنگتن و سروناز در 
آســتانه نوروز 140۲ به بهره برداری می رسد.

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهــان ادامه 
داد: در منطقــه پنج شــهرداری اصفهان ۳۷ 
هزار مترمربع باغچه گل وجود دارد و امســال 
به گل های مختلفی همچون بنفشــه، مینای 
چمنی، همیشه بهار و جعفری مینیاتوری مزین 
می شــود.وی تصریح کرد: به منظور افزایش 
سرانه فضای سبز منطقه در سال جاری ۸۲۵۵ 
اصله درخت شامل زیتون، توت، نارون، یاس 
هلندی، بلوط همیشــه ســبز، پالم و چنار در 
سطح این منطقه کاشــته شده است.کارگر با 
بیان اینکه ایجاد فضای ســبز مطلوب عالوه 
بر ارتقای کیفیت منظر شــهر در زیباشناسی 
و ادراک هویت مؤثر اســت، افزود: هزینه کل 
فضای ســبز منطقه شــامل احیا، نگهداری، 
ساماندهی، آبرســانی و عملیات عمرانی ۹1 
میلیارد و ۲۷0 میلیون ریال است.وی با بیان 
اینکه افزایش سرانه فضای ســبز منطقه در 
اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار دارد، 
گفت: مســاحت کل فضای سبز منطقه ۵۹۳ 
هکتار مترمربع بوده که بــا اجرای طرح های 
جدید 1۳ هزار و ۷00 متر مربع به مساحت کل 

فضای سبز منطقه افزوده شده است.

به پیشواز نوروز با 
خانه تکانی

هرسال بهار که می شود طبیعت 
رخت نــو بر تن می کنــد و مردم 
ایران عید باســتانی نــوروز را به 
همین بهانه جشــن می گیرند، 
اما این مراســم قبــل از تحویل 
سال با آداب و آئین هایی همراه 
اســت که البته باید در زمان خود 
انجام شود؛ از جمله این رسوم، 
خانه تکانی است که به ویژه برای 

بانوان اهمیت زیادی دارد.
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مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت:  اجرای 40 پروژه عمرانی، خدماتی 
با اعتباری بالغ بــر 750 میلیارد ریال در محالت کم برخــوردار منطقه دو در 
سالجاری اجرا و به ثمر نشســت.به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی 
منطقه دو شهرداری اصفهان،محمد صیرفی نژاد با اشاره به اینکه نگاه ما در 
این دوره از مدیریت شهری روش های متنوع تامین مالی برای پروژه های 
عمرانی خــرد و کالن در محالت محروم بوده اســت، اظهارکرد: پروژه های 
عمرانی- ترافیکی همسو با نیاز شهروندان یکی از مهم ترین سیاست های 
مدیریت شهری در جهت تحقق طرح های توســعه شهری بوده است.وی 
با اشــاره به اینکه هر پروژه عمرانی به مرور زمان هویت شــهر را می سازد، 
افزود: ما معتقدیم هر عملیات عمرانی همواره در معرض دید شــهروندان 
قرار دارد بنابراین توجه به لحاظ کردن نیاز شهروندان در پروژه ها موضوعی 
مهم در طراحی آنها می باشد که مدیریت منطقه دو در این زمینه از مشارکت 

شهروندان و معتمدان محالت استفاده می کند.

 مشــارکت بخش خصوصــی و مردم دو عامل پیشــرفت پــروژه ای
 در منطقه دو

 مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: نگاه کالن شهرداری اصفهان 
نیز بر این است که تمامی نقاط شهر به صورت متعادل و متوازن از پروژه ها 
و برنامه های توسعه ای برخوردار شود و مطابق با همین نگاه نیز در محالت 
مختلف منطقه دو نســبت به اجرای پروژه های عمرانی اقدام شــده و طی 
سال گذشته سعی شد از مشــارکت بخش خصوصی جهت توسعه هر چه 
بیشتر پروژه های عمرانی و نیز مشارکت سایر بخش های عمومی،همدلی 

و مشارکت مردم استفاده کنیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از وظایف اصلی شــهرداری ها در حوزه فعالیت 
های عمرانی، احداث و اصالح معابر و شریانهای فرعی و اصلی است، بیان 
داشت: معابر از شریان های اصلی عبور و مرور هستند که توجه به آنها، قطعا 
گام مهمی در هدایت وکنترل ترافیک شهر خواهد داشت و لذا در شهرداری 
منطقه دو بر حسب ضرورت و تأمين رفاه شــهروندان به این مهم پرداخته  
شده اســت.صیرفی نژاد با اشــاره به اینکه امسال آســفالت معابر یکی از 
مطالبات شــهروندان منطقه دو بوده است،گفت: یکی از دالیل خراب بودن 
آسفالت معابر این است که متاسفانه بسیاری از حفاری های انجام شده در 
معابر شهری با وجود تعهدات شرکت های خدماتی برای مرمت آسفالت بعد 
از عملیات حفاری، همچنان بدون آسفالت باقی می ماند و نشست آنها در 
طول زمان باعث تبدیل شدن آنها به نقاط حادثه خیز و دست انداز می شود.

افزایــش 4 برابری انجــام روکش آســفالت معابر منطقه 2 نســبت
 به سال گذشته  

صیرفی نژاد بیان داشت: درســال جاری بالغ بر 20 میلیارد تومان  در قالب 
روکش آسفالت و همچنین زیرسازی آســفالت و لکه گیری معابر اصلی و 
فرعی در ســطح منطقه انجام گردید که این حجم از روکش آسفالت نسبت 

به سال گذشته افزایش  چهاربرابری داشته است .

 توزیع عملیــات عمرانی قابل توجه و پیاده روســازی و ســاماندهی
 راه های محلی 

وی در بخش دیگر از صحبت های خود پروژه های عمرانی منطقه را پیاده رو 
سازی و ساماندهی پیاده راه های سطح منطقه عنوان کرد و گفت: پیاده راه 
خیابان ولیعصر دهنو با اعتباری بالغ بر 40 میلیــارد ریال، پیاده راه خیابان 
ملت ولدان بــا اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال، پیاده راه خیابان شــهیدان 
غربی حد فاصل مادی شمس آباد تا انتهای محدوده با اعتباری بالغ بر 27 
میلیارد ریال، پیاده راه خیابان امام خمینی)ره( حدفاصل خیابان عملیات 
محرم تا خیابان ام البنین، با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال ، سنگ فرش 
مرکز محله دهنو با اعتباری بالغ بر 285 میلیارد ریال و ساماندهی پیاده راه 
ضلع غربی خیابان امام خمینی )ره( حدفاصل خیابان مشــکین تا مادی 
شــمس آباد با اعتباری بالغ بر 13 میلیــارد ریال انجام و بــه بهره برداری 

رسیده است.
وی همچنین یکی دیگر از پروژه های عمرانی منطقه را ســاماندهی ورودی 
محله مشــکین  با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد و 500 میلیون ریال برشمرد و 
تصریح کرد: این ساماندهی شــامل خیابان سازی ورودی محله مشکین، 
ساماندهی مادی مشــکین و همچنین کانال های عابر پیاده آن می باشد 
و ساماندهی فضای ســبز ورودی محله، انجام دیوار نگاره ورودی محله و 

همچنین اصالح ترافیکی معابر این محدوده است.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان همچنین با اشــاره به احداث و توسعه 
مسجد الرضا واقع در پارک قلمســتان با اعتبار حدود 8 میلیارد ریال که در 
ایام دهه فجر افتتاح شد، اضافه کرد: احداث پاتوق های شهری محله ولدان 
در دو نقطه با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال،پاتوق شهری بابوکان  واقع در 
محله بابوکان بــا اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیارد ریال، بازســازی و 
تجهیز فرهنگســرای اســوه با اعتباری حدود 8 میلیارد ریال، از دیگر پروژه 
های عمرانی در ســطح منطقه بوده اســت. وی از دیگر پروژه های عمرانی 
مهم منطقه دو شــهرداری اصفهان را  نرده گذاری رفیوژ میانی خیابان امام 
خمینی)ره( و اصالح نرده های بزرگراه شــهید خرازی با اعتباری بالغ بر 30 
میلیارد ریال  و اصالح هندســی ورودی خیابان های محله رسالت، خیابان 
صمدیه لباف، میدان حمزه بابوکان و خیابان مدرس نجفی  با اعتباری بالغ 

بر 10 میلیارد ریال برشمرد.
صیرفی نژاد در پایان گفت:خوشــبختانه به یاری خداوند متعال و حمایت 
مدیریت ارشد شهرداری و شورای شــهر و همچنین همت و تالش مضاعف 
همکاران در شهرداری منطقه 2، از ابتدای سال جاری با رویکرد محرومیت 
زدایی و ارتقای کیفی محــالت تعداد بیش از 40 پــروژه عمرانی، خدماتی 
با اعتباری بالغ بــر 750 میلیارد ریال اجرایی و به ثمر نشســته و در اختیار 
شهروندان فهیم و قدرشــناس این منطقه قرار گرفته که امیدواریم استمرار 

این حرکت شایان جهادی و خدماتی را در سال آتی نیز شاهد باشیم.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیروبا حضور درشرکت 
آبفای اصفهان از کارکنان روابط عمومی آبفای استان اصفهان به لحاظ کسب 
3رتبه برترو2رتبه شایسته تقدیر در ارزیابی عملکرد1401 تجلیل به عمل آورد. 
علی اکبر کاظمی به نقش روابط عمومی ها در گذر از تابستان 1401 اشاره و 
تصریح کرد: بدون تردید فعاالن عرصه روابط عمومی با اطالع رسانی به موقع 
و جامع از چگونگی عرضه کاالی ارزشمند آب به مردم نقش قابل توجهی در 

گذر از تابستان داشتند.
وی با اشاره به جایگاه و نقش روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف سازمان 
ها گفت: روابط عمومی با توجه به نقشی که در تنویر افکار عمومی دارند می 
توانند در پیشــبرد اهداف سازما نها موثر واقع شــوند که در این میان روابط 

عمومی صنعت آبفا باید مردم را ترغیب به مدیریت مصرف آب کنند.
مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو آب و برق را دو کاالی 
ارزشمند خواند و اظهار داشت: آب و برق دو کاالی بسیار ارزشمند هستند که 
متاسفانه مردم در جامعه به درستی قدر این کاالها را نمی دانند و باید فعاالن 
عرصه روابط عمومی ها با تولید محتوای جامع مردم را تشــویق به مصرف 

درست این دوکاالی ارزشمند کنند.
وی، تولید محتــوای موثر را یکــی از برنامه های اصلی روابــط عمومی ها 
برشمرد و خاطر نشان ساخت: باید کارکنان روابط عمومی ها با برنامه های 
از پیش تعیین شــده و با اهدافی مشــخص برای مخاطبین در گروه های 
مختلف اقدام به تولید محتوا نمایند تا بتوانند اثر گذاری مطلوبی در جامعه 
داشته باشند.کاظمی، برقراری ارتباط دوسویه با گرو ه های مرجع را یکی از 

اولویت های کار روابط عمومی ها دانست و عنوان کرد: فعاالن عرصه روابط 
عمومی نه تنها باید با همه اقشار جامعه ارتباط موثر برقرار کنند بلکه با توجه 
به اهداف ســازمان باید بتوانند با گرو ه های مرجع مانند اصحاب رســانه ، 
روحانیون، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و….. ارتباطی بسیار سازنده 

در دستور کار قرار دهند.
در ادامه این مراســم مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان به تالش هایی که 
کارکنان آبفا برای گذر از تابستان در دستور کار قرار دادند ،اشاره کرد و گفت: 
همه کارکنان آبفا برای گذر ازتابســتان 1401 متحمل تالش های بســیاری 
شــدندکه در این میان کارکنان روابط عمومی هم با اطالع رسانی به موقع و 

صحیح نقش موثری در ایجاد آرامش در جامعه داشتند.
حسین اکبریان به وقوع باران های سیل آسا در سال 1401 پرداخت و تصریح 
کرد: با تالش هایی که در زمینه مهار کدورت آب و مدیریت فشــار در هنگام 
وقوع بارن های سیل آسا صورت گرفت آب شــرب مردم پایدار تامین شد 
این درحالیست که ظرفیت مخازن آب در استان حداکثر 6 ساعت است اما 
تخصص و تعهد کارکنان آبفا منجر به تامین پایدار آب شرب مردم در هنگام 

وقوع این حادثه غیر مترقبه شد.
وی اعالم کرد:مدیریت مصرف آب یکی از برنامه هایی اســت که در دستور 
کار قرار دارد و در این زمینه تالش های بســیاری انجام شــده به طوری که 
می توان گفت هم اکنون که مصرف سرانه آب شرب مردم اصفهان 170 لیتر 
درشــبانه روز اســت، حاصل اجرای برنامه های فرهنگی در زمینه مصرف 

بهینه آب است.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت: رکورد تولید تختال در فوالد مبارکه شکسته 
شد.به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، غالمرضا سلیمی در 
این خصوص اظهار داشت: همزمان با خجسته میالد یگانه منجی عالم بشریت، 
حضرت صاحب  الزمان )عج( و روزهای پایانی ســال جــاری، با وجود همه 
محدودیت ها و چالش ها، با اتخاذ تدابیر مدیریتی و همت مضاعف کارکنان، 
رکورد ساالنه تولید تختال در فوالد مبارکه شکسته شد و برگ زرین دیگری در 
دفتر افتخارات عرصه تولید و خودکفایی کشــور به ثبت رســید.وی ادامه داد: 
تالشگران فوالد مبارکه، دوازده روز مانده به پایان سال، در روز چهارشنبه هفده 

اسفندماه 1401 با عبور از رکورد ساالنه سال 1399)به میزان 7 میلیون و 3 هزار 
تن تختال(، رکورد جدیدی را به ثبت رساندند.معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
گفت: در فوالد مبارکه ازاین پس دستیابی به رکوردهای تولید و افزایش حجم 
تناژ محصوالت در اولویت نیست؛ بلکه با عنایت به راهبردها، تدابیر و برنامه های 
مدیریت ارشد شرکت، فوالد مبارکه مصمم است با تولید انواع محصوالت کیفی 
و گریدهای خاص و بسیاری از محصوالتی که پیش ازاین از خارج از کشور وارد 
می شــدند و همچنین با کاهش هزینه ها و تولید اقتصادی نسبت به توسعه 

اقتصادی و ارزآوری برای کشور اقدام کند.

همزمان با هفته درختــکاری، آیین نهال کاری در پــارک جنگلی پرتو منطقه 
دو شهرداری اصفهان 600 نهال یادمان 600 شــهید به دست خانواده شهدا و 
مردم کاشته شد.به گزارش ایمنا، محمد صیرفی نژاد در آیین کاشت 600 نهال 
یادمان 600 شهید 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 مجموعــه 52 هکتاری پارک جنگلی پرتو 

در بختیار دشت انجام شد.
وی افزود: قرار اســت با حمایت سازمان پارک ها و ســایر ارگان ها مجموعه 
52 هکتاری پارک جنگلی پرتو در راســتای افزایش ســرانه فضای سبز در 
آینده ای نزدیک به 200 هکتار برسد.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: کاشت نهال ایثار به یاد شــهدای منطقه، یک اقدام فرهنگی در راستای 
برنامه های قبلی همچون برگزاری کنگره 600 شــهید منطقه تبرکی است که 
امروز در قالب کاش نهال به ثمر نشســته اســت.وی ادامه داد: تأثیر 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 قشــرهای 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 خودگذشــتگی مسئول هســتیم، لذا این اقدام به 
نشان قدردانی از ایثار این حماسه ســازان و به یاد شهدای محالت صورت و 

برای همیشه ماندگار می شود.وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای توسعه 
فضای سبز شهری این است که هر کدام از شهروندان با کاشت نهال در محل 

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: طبق زندگی خود به افزایش سرانه فضای سبز کمک کند.  
تفاهم نامه ای که بــا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منعقد شــده قرار 
اســت این مجموعه به حدود 200 هکتار فضای ســبز توســعه پیدا کند که 

زیرساخت های آبیاری آن نیز فراهم شده است.
به گزارش ایمنا، مجیــد عرفان منش در آیین کاشــت 600 نهال یادمان 600 
شهید سرافراز منطقه دو شــهرداری اصفهان اظهار کرد: امسال توزیع نهال 
رایگان در هفته درختکاری را هدفمند و تبدیــل 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 شهر 
اصفهان آلوده ترین شهر ایران اســت، افزود: در این راستا اولویت سازمان 
پارک ها و فضای ســبز ابتدا حفظ فضای سبز موجود، سپس جبران فضای 
سبز خســارت دیده به دلیل کم آبی و در نهایت توســعه فضای سبز شهری 
است.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: پارک جنگلــی 52 هکتاری پرتو یکی از هدف های این ســازمان برای 
درختکاری و توسعه فضای سبز است، لذا طبق تفاهم نامه ای که با اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری منعقد شده قرار است این مجموعه به حدود 200 

هکتار فضای سبز توســعه پیدا کند که زیر ساخت های آبیاری آن نیز فراهم 
شده اســت.عرفان منش خاطرنشــان کرد: برای خنثی سازی آالینده های 
ناشی از سوخت در سال 96 تنها شــش 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 اساس مطالعات جهانی 
برای خنثی سازی آلودگی هوا ناشی از سوخت های فسیلی، به ازای هر نفر 
1.8 هکتار فضای سبز مورد نیاز است، اما در شــهر اصفهان این میزان چهار 
هکتار فضای سبز برای هر نفر است که در این راستا برای خنثی سازی حجم 
آلودگی هوای شــهر نیازمند 600 هزار هکتار فضای سبز هستیم، که در عمل 
غیر ممکن اســت.وی با بیان اینکه اگر مسئوالن هر کدام در حوزه مدیریت 
خود برای کشور تالش کنند شــاهد تغییر و شکوفایی خواهیم بود، گفت: ما 
امروز در راستای مسئولیت خود که به نام شــهدا متبرک شده است حضور 
یافتیم تا به یاد آن ها کاشــت نهال را انجام دهیم، چراکه ما همیشه مدیون 
خون شهدا و خانواده آنها هســتیم.به گزارش ایمنا، پارک جنگلی پرتو جزو 
منابع ملی است و از سوی سازمان منابع طبیعی سال 99 در اختیار شهرداری 

قرار گرفته است.

از ابتدای سال جاری تا کنون؛
 بیش از 40 پروژه عمرانی، خدماتی در محالت کم برخوردار منطقه دو 

شهرداری اصفهان به ثمر نشست

تجلیل از کارکنان روابط عمومی آبفای استان اصفهان 

رکورد تولید تختال در فوالد مبارکه شکسته شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری: کاشت ۶00 نهال یادمان ۶00 شهید منطقه ۲

پارک جنگلی پرتو به ۲00 هکتار توسعه می یابد
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