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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

کمبود زمین، تسهیالت بانکی، آورده متقاضیان، گران شدن مصالح ساختمانی و درمجموع 
برنامه ریزی های نادرست روند سرعت پروژه مسکن ملی را تحت تاثیر خود قرار داده است؛

مسکن ملی؛ فعال در مرحله آجر  روی آجر!

یک معمار پیشکسوت:

تبدیل کارخانه 
 ریسباف به موزه

 یک فرصت است

پرسه زنی گرگ ها در ناژوان اصفهان
7

5

3

4

5

در اصفهان، دغدغه ای برای آموزش حفظ 
میراث فرهنگی به کودکان وجود ندارد

21هزار خانوار حمایتی کمیته امداد 
درمناطق محروم اصفهان سکونت دارند

 مزیت و مضرت های یک پروژه
 آخرین تصمیم ها برای عبور آزادراه اصفهان-شیراز از کاله قاضی؛

هشدار رییس کل 
 دادگستری به

  متجاوزین حریم
 زاینده رود

نظافت مکانیزه کل 
 معابر شهر اصفهان

 تا 3 سال آینده

 بهره برداری از 2 خط 
 معاینه فنی موتور

 سیکلت در کالن
 شهر اصفهان

7 75
6

4

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مناقصه عمومی )مرحله دوم(

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوقم الف: 1428225

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف: 1431476

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای

بانک ملی استان اصفهان م الف: 1431498

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت اول

شــهرداری خورزوق در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 2028/01/9365 مورخ 

1401/08/21 هیات تطبیق و مصوبه شــماره 453 شــورای محترم اســامی شهر 
خورزوق، نســبت به اجرای عملیات ترمیم ترانشــه ها و لکه گیری آســفالت شهر 
خورزوق با اعتباری به مبلــغ 5/000/000/000 ریال را از طریــق مناقصه عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 1401/09/26 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/10/03 
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/13 

تاریخ بازگشایی: 1401/10/13
تاریخ اعالم برنده: 1401/10/13

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی

ضما رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 
کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مناقصه )ودیعه(، ارســال پیشنهاد 
قیمت و اطــاع از وضعیت برنده بــودن مناقصه گران محترم از ایــن طریق امکان 

پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات اماک و مســتغات شامل مشخصات، شــرایط و نحوه فروش 

در برد اعان عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب میباشد.
3- عاقمندان به شرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطاعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش 

ثبت نام / پروفایل مناقصه گر موجود است.

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود به صورت حجمی به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی  دولت )ستاد( به شرکت های واجد صاحیت واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری 

می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( اسناد و بارگذاری 
پاکتهای )الف و ب و ج( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شــماره تلفن 5 الی 36861090-031 امور اداری- تماس حاصل نمایند. )توجه: 

مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر است مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

1( موضوع مناقصه:
خرید، حمل و تحویل سیستم های سرمایشی 

2( محل تحویل  پروژه : اصفهان. 
3( شرایط پذیرش پیمانکار: 

ـ دارا بودن نمایندگی رسمی در استان اصفهان و ارائه گواهی نمایندگی استان 

ـ ارائه مشخصات فنی و پیش فاکتور رسمی مطابق اسناد مناقصه 

4( محل دریافت اسناد مناقصه : 
www.setadiran.ir : وبسایت رسمی

5( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ 1401/10/01 ساعت 08 صبح تا تاریخ 1401/10/08 ساعت 19 بعد از ظهر به مدت 8 روز . 

6( مهلت ارسال و تحویل اسناد مناقصه: 
ساعت 19 بعد از ظهر روز سه شنبه 1401/10/20.

- بازگشایی پاکات در سامانه ستاد ایران روز چهارشنبه 1401/10/21

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمی www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2001001195000016

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذاری اسناد یا ثبت نام در ســامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزی راهبری و پشتیبانی سامانه 

ستاد تماس حاصل فرمائید.

آگهی مزایده نوبت اول

حجت ا... امینی باغبادرانی- شهردار باغبادران م الف: 1431316

چاپ اول

شهرداری باغبادران به اســتناد مجوز شماره 319 مورخ 1401/08/10 شــورای اسامی شهر در نظر دارد نســبت به فروش 8 قطعه زمین با کاربری 

مسکونی واقع در بلوار شهید رجایی در شهر باغبادران )به شــماره های 197، 249 ، 248 ، 247 ، 246 ، 200 ، 199، 198( با قیمت پایه کارشناسی از 

طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 لغایت روز چهارشنبه 

مورخ 1401/10/21 به سامانه ستاد شهرداری باغبادران مراجعه نمایند.

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد اولیه )ریال(پیمانکاری

گشایش ارایه پیشنهاد دریافت اسنادزمان انتشار در سامانه ستادمدت پیماندر مناقصه )ریال(

120010013520000018

واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی مورد 
نیاز شرکت عمران شهر جدید بهارستان 
به صورت حجمی بدون ارزیابی کیفی 

گواهی صاحیت 
انجام امور پشتیبانی 

و خدماتی
12 ماه 71/454/054/4423/575/000/000

از ساعت 14 مورخ 
1401/10/05

ساعت 8 مورخ 1401/10/25تا ساعت 14 مورخ 1401/10/24تا ساعت 17 مورخ 1401/10/12

 شرکت عمران شهر
 جدید بهارستان

مس رفسنجان-
 ذوب آهن، 

دوئل نبازها در حذفی



یکشنبه 4  دی  1401 /  1  جمادی الثانی  1444  /  25  دسامبر   2022 / شماره 3707 

مسدود شدن جاده دسترسی 3۸ روستای بویین میاندشت
 همزمان با بارش برف  در  ۴۲ روستای شهرستان بویین میاندشــت، جاده دسترسی ۳۸ روستا بر اثر 
شدت بارش برف مسدود شد. فرماندار بویین میاندشــت با اشاره به اینکه در حال حاضر ارتفاع برف به 
۴۶ سانتی متر رسیده، گفت: ۵ گروه راهداری برای باز کردن محور های شهری و روستایی فعال هستند.

رضا علی معصومی افزود: با تالش ۴ گروه راهداری، محور اصلی بویین میاندشت به لرستان در محدوده 
استان اصفهان هم بازگشایی شده است.شهر بویین میاندشــت در فاصله ۱۷۰ کیلومتری مرکز استان 
در راستای سلسله جبال زاگرس با ارتفاع ۲۴۳۰ متر از سطح دریا به عنوان دومین منطقه مرتفع کشور 

محسوب می شود. 
 

اسالم آباد موگویی؛ پربارش ترین نقطه استان
کارشــناس اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه روستای اســالم آبادموگویی در 
فریدون شهر با ۲/۴۶ میلی متر باران و برف بیشــترین بارش را داشته،گفت: روستای بلطاق در بویین 
میاندشت با ۲۶، چادگان با ۶/۱۹، بویین میاندشت با ۴/۱۳، فریدون شهر ۸/۱۲، سمیرم ۱۲ و نجف آباد 
با ۱۱ میلی متر باران و برف بیشترین بارش ها را در استان تا ساعت ۶ صبح داشته اند.محمدرضا رفیعی با 
اشاره به اینکه در شهر اصفهان هم ۷ میلی متر باران بارید، ادامه داد:شدت بارش ها در نیمه غربی استان 
خواهد بود و در شهراصفهان هم بارندگی ادامه دارد.به گفته وی، در بیشتر نقاط استان مه آلودگی پدیده 

غالب خواهد بود و از روز دوشنبه یخ زدگی و سرمای شدید پیش بینی می شود.
  

دستگیری باند 5 نفره سارقان با 5۸ فقره سرقت
اعضای باند ۵ نفره سارقان منازل نیمه ســاز و محتویات داخل خودرو در شهرستان گلپایگان دستگیر 
شدند.فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت 
از منازل نیمه ســاز و محتویات داخل خودروی آنان موضوع در دســتور کار قرار گرفت.ســرهنگ علی 
اصغر محمدی افزود: با کنترل محسوس و نامحسوس و گشــت زنی در شهرستان، ماموران کالنتری 
۱۱ شهرستان گلپایگان ۵ سارق سابقه دار را در حال ارتکاب ســرقت از یک منزل نیمه ساز شناسایی و 
دستگیر کردند.وی گفت: این سارقان به ۵۸ فقره سرقت از منازل نیمه ساز و محتویات داخل خودروی 

شهروندان اعتراف کردند.
 

کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر در شهرضا
بیش از یک تن مواد مخدر طی یک ماه گذشته در شهرضا کشف و ضبط شده است.فرمانده انتظامی 
شهرستان شهرضا با اشاره به اینکه این مقدار مواد مخدر شامل تریاک، حشیش و هرویین است، گفت: 
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان ۲۵ درصد افزایش یافته است.سرهنگ سهراب 
قرقانی افزود: همچنین دســتگیری معتادان ۶۵ درصد افزایش داشته اســت.وی از مردم خواست 

برای پاکسازی نقاط آلوده شهرستان هر گونه فعالیت در زمینه مواد مخدر را به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

حادثه واژگونی خودروی 20۶ در محور خمینی شهر  با  2 فوتی 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر از فوت ۲ نفر به دنبال واژگون 
شدن پژو ۲۰۶ در محور خمینی شــهر خبر داد.مهدی مرادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 
حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ ســاعت ۲۰ و ۲۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی خمینی شهر 
گزارش شده است.وی با بیان اینکه آتش نشانان ایستگاه شماره سه به محل حادثه واقع در کمربندی 
خمینی شهر - شاهین شهر اعزام شدند، افزود: در این عملیات عوامل هالل احمر و آتش نشانی شاهین 

شهر و اورژانس حضور داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی در نشست با تشکل های کشاورزی گلپایگان خبرداد:

تخصیص ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای دامداران
وزیر جهادکشاورزی از تخصیص ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

به دامداران و مرغداران کشور خبر داد .
وزیر جهاد کشاورزی که به منظور بازدید از طرح های بخش کشاورزی 
به شهرستان گلپایگان سفر کرده در نشست با تشکل ها و تولیدکنندگان 
بخش کشــاورزی گلپایگان گفت: در زمینه توســعه آبیاری نوین در 
شهرســتان گلپایگان ۱۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده خواهد 

شد و این روند در سال ۱۴۰۲ هم ادامه خواهد داشت.
ساداتی نژاد افزود: درزمینه آبخیزداری و اســتخر های معیشتی در 

گلپایگان ۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ هزینه خواهد شد.
وی با اشــاره به درخت کاری در شــمال شهرســتان گلپایگان برای 
جلوگیری از ایجاد ریزگرد گفت: طرح کاشــت یک میلیارد نهال را در 
دستور کار داریم و در ۷ هزار و ۱۰۰ هکتار اراضی شمال این شهرستان 

این طرح  را قرار خواهیم داد.
ساداتی نژاد در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی عنوان کرد: طبق 
دســتور رییس جمهور باید تا پایان دولت اراضی کشــاورزی کشور به 
نفع کشاورزان دارای سند تک برگ شــود و یکی از معیار های ارزیابی 

مدیران استان و شهرستان صدور سند اراضی کشاورزی است.
وی افزود: از ســال ۱۳۹۴ قانون کاداستر در کشــور تصویب شده و تا 
سال ۹۹ تمام اراضی کشور باید دارای سند تک برگ می بود، اما تا قبل 
از شروع دولت سیزدهم ۴ درصد از اراضی دارای سند شده و ۹۶ درصد 
عقب بود و اگر با روال سابق پیش برویم ۳۵ سال زمان خواهد برد و 
کشاورز ما بدون سند دارای هویت نیست و برای دریافت تسهیالت از 
بانک دچار مشکل خواهد شد و در حال حاضر یکی از مسائل محوری 

ما صدور سند است.
این مقام عالی وزارت  با بیان این که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون 
۱۰ درصد از اراضی سنددار شده اند، گفت: طی۶ سال گذشته ۲۸۰ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی کشور سنددار شده بود و در حال حاضر یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی ســنددار شــده اند و تا پایان سال 
۱۴۰۲ رفع تداخالت را به اتمام خواهیم رســاند و تا ۱۴۰۴ تمام اراضی 

کشاورزی را دارای سند تک برگ می کنیم.
ســاداتی نژاد در رابطه بــا امهال وام گفت: سررســید دامــدار کارت 
کشاورزان در اســفند ماه به پایان می رســد که تا پایان خرداد تمدید 
خواهیم کرد و مذاکــرات با دولت برای امهال وام های کشــاورزان به 

دلیل خشکسالی انجام شده است.
وی افزود: کشاورزانی هم که الگوی کشت را رعایت کنند ۵۰ درصد از 

آب  بهای آن ها بخشیده خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای حمایت از دامداران و مرغداران ۱۰ هزار 
میلیارد تومان تا پایان شــهریور ماه در قالب دامدار کارت به دامداران 
اختصاص داده ایم که در حال اســتمهال آن تا پایان خرداد هستیم و 
۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از هفته گذشــته آغاز شده که ۳ هزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان آن در سامانه سیتا به استان ها اختصاص یافته است.
ساداتی نژاد افزود: رییس جمهور بسته ویژه حمایتی برای دامداران 
در نظر گرفته که ۱۰ هــزار میلیارد تومان برای دو صندوق عشــایری و 
دامپروری اختصاص یافت تا نهاده های دامی را به صورت اعتباری در 

اختیار دامداران قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه باید بازار را به اتحادیه بسپاریم و مداخالت دولتی 
را کاهش دهیم، گفت: از دو هفته گذشــته اتحادیه های مرغداران ۳۱ 
استان کشور را ملزم به تنظیم بازار مرغ در کشور کرده ایم و اتحادیه ها 
مرغ مازاد را خریداری و منجمد خواهند کرد و سردخانه های شرکت 
پشــتیبانی امور دام در اختیار این اتحادیه ها قــرار خواهد گرفت و در 
زمان نیاز به بازار عرضه خواهند کرد. در صــورت مابه التفاوت قیمت، 
زیان اتحادیه ها توسط دولت پرداخت خواهد شــد و برای این امر با 

اتحادیه ها قرارداد خواهیم بست.
مقام عالی وزارت با بیان اینکه به دلیل محدویت آب باید به ســمت 
ایجاد گلخانه حرکت کنیم، گفت: ســبزی و صیفی باید از فضای باز به 
گلخانه منتقل شــود و اعتبار خوبی را از محل تبصــره ۱۸ برای ایجاد 

گلخانه اختصاص داده ایم.
وی با اشــاره به قانون امنیت غذایی بیان کرد: در بند ۸ این قانون در 
خصوص سوخت کشاورزی صحبت شده که با تصویب این قانون تمام 
گلخانه ها، واحد های تولیدی و ماشین آالت کشاورزی صاحب کارت 

سوخت خواهند شد.
وزیر جهاد کشــاورزی در پایان گفت: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در سال 
۱۴۰۱ برای احیا و بازســازی قنوات کشــاورزی باید در این شهرستان 

تخصیص یابد.
در این سفر وزیر جهاد کشاورزی از صنایع لبنی پگاه گلپایگان، شرکت 
سهامی زراعی و یک گلخانه در شهرستان گلپایگان بازدید کرد و پس از 
گفت وگو با بهره برداران، دامداران، کشاورزان، اتحادیه ها و تشکل های 

این شهرستان، به شهرستان خوانسار سفر می کند.

حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی بادرود به کشت زعفران 
اختصاص دارد که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد 

سطح زیر کشت افزایش یافته است.
مدیر مرکز جهاد کشــاورزی بخــش بادرود گفت: 
پیش بینی می شــود از ایــن میزان حــدود ۸۰۰ 

کیلوگرم کالله یا زعفران خشک برداشت شود.
احمدعلــی مختاریان پور افــزود: عمده محصول 
زعفران منطقه بادرود در روســتای ده آباد کشــت 
می شود که سابقه آن به بیش از ۲۵ سال می رسد.

وی گفت: در ایــن مدت حدود هــزار و ۲۰۰ نفر در 

هر هکتار مشــغول چیدن، پاک کــردن و فرآوری 
زعفران هستند.

مدیر مرکز جهاد کشاورزی افزود: زعفران، گیاهی 
کم آب بر، اما با بازدهی اقتصادی باالست که چند 
سالی است جایگزین محصول صیفی جات و آب بر 

در منطقه کویری بادرود شده است.
کشــاورزان و تولیدکنندگان این محصول، هرچند 
از وضعیت کشــت و بازدهی اقتصادی آن رضایت 
داشــتند، اما از نبــود حمایت کافی ســازمان ها و 
مســئوالن مرتبط برای توســعه کشــت زعفران و 

همچنین ســودجویی دالالن در خریــد محصول 
گالیه مند بودند.

گفتنی است ایران، بزرگ ترین تولید کننده زعفران 
در جهان اســت؛ این گیاه برای درمان ســرطان، 
افسردگی، کم خونی و بیماری های قلبی، پوست و 

تقویت حافظه موثر است.

پایان برداشت طالی سرخ؛

افزایش 30 درصدی سطح زیر کشت زعفران در بادرود 
اصفهان

در بیش از ۶۰ هکتار از مزارع انجام شد؛

برداشت بیش از دو هزار و 400 تن چغندر لبو در برخوار
بیش از ۴۰۰ کشاورز برخواری این روز ها مشغول برداشت چغندر از مزارع شهرستان برخوار هستند.مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: در بیش از ۶۰ هکتار از 
مزارع شهرستان برخوار چغندر کشت شده و به طور متوسط از هر هکتار بیش از ۴۰ تن برداشت می شود.سید کسری بابایی افزود: پیش بینی می شود تا پایان 
دی ماه بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن چغندر برداشت شود.رییس شورای اسالمی شهر خورزوق گفت: کشت چغندر لبو سابقه  دیرینه در این شهر دارد و شهرداری 
و شورای اسالمی شهر سال هاست مستندات و مدارک الزم برای ثبت شیوه کشت این محصول در فهرست آثار ناملموس جمع آوری و ارسال کرده ولی هنوز 

ثبت نشده است.علی فتحی افزود: ثبت این محصول عالوه بر حفظ کشت موجود، توسعه و رونق کشت و بازار آن در این شهر را به همراه دارد.

خبر روز

عکس خبر 

برگزاری نمایشگاه 
سیر زندگی حضرت 
زهرا)س( در شهر اژیه

نمایشــگاه »یــاس کبود« در شــهر 
اژیه شهرســتان هرند روایتگر ســیر 
زندگی حضرت زهرا )س( از والدت تا 
شهادت برپا شده است. این نمایشگاه 
با همراهــی و مشــارکت گروه های 
جهــادی تبلیغی، نیرو های بســیج، 
جوانان والیی و همکاری شــهرداری 

در ایام فاطمیه بازگشایی شده است.

به مناسبت شب یلدا صورت گرفت؛

توزیع ۶3 هزار بسته  معیشتی و غذای گرم بین نیازمندان استان
با همکاری بسیج سازندگی استان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و تالش گروه های جهادی ۶۳ 
هزار بسته معیشتی و ۳۵ هزار پرس غذای گرم در شب یلدا بین نیازمندان استان توزیع شد.جانشین 
بسیج سازندگی استان اصفهان در برخوار گفت: ارزش هر بسته معیشتی ۳۵۰ هزار تومان و ارزش هر 
پرس غذای گرم ۶۰ هزار تومان است.محمدرضا فلسفین افزود: در ادامه طرح محرومیت زدایی در دهه 
مقاومت از ۹ تا ۱۹ دی بسیج سازندگی استان اصفهان عالوه بر توزیع بسته های معیشتی و غذای گرم، 
افتتاح ده ها طرح عمرانی، آبرسانی و صندوق های قرض الحســنه را در استان پیش رو دارد.همچنین 
در راستای طرح محرومیت زدایی و کمک به اقشار کم در آمد، یک هزار و ۴۰۰ بسته کمک معیشتی در 
شهرستان برخوار توزیع شد.جانشین ناحیه مقاومت بسیج برخوار گفت: ۵ هزار پرس غذای گرم و یک 
هزار و ۴۰۰ بسته کمک معیشتی شامل مرغ، ماکارانی، خشکبار، میوه و بسته های فرهنگی دهه فاطمیه 

هر کدام به ارزش ۳۵۰ هزار تومان بین نیازمندان برخواری توزیع شد.
 

فعالیت سه هزار دانشجو در سراسر استان در طرح »پویش«
سه هزار دانشجو در سراسر استان اصفهان در طرح پویش مشغول به فعالیت هستند.رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد گفت: طرح پویش یا همان اشتغال دانشجو هم زمان با تحصیل از سال ۹۸ در 
استان اصفهان اجرا شده است.فرید نعیمی افزود: با اجرایی این طرح دانشجویان بیشتر با محیط کارآشنا 

و صنایع از نیرو های متخصص بهرمند می شوند که باعث توسعه و پیشرفت بیشتر کشور  خواهد شد.
 

برپایی نمایشگاه »یاس بی نشان« در خوروبیابانک
نمایشگاه یاس بی نشان به مناســبت ایام شــهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا ســالم ا... علیها در 
خوروبیابانک گشایش یافت.این نمایشگاه با بیش از ۱۰ غرفه عفاف و حجاب، کافه کتاب، کتیبه فاطمی، 
کافه گفت وگو، ایستگاه رشــد و رویش، محصوالت گلدوزی، محصوالت فرهنگی و عکاسخانه، هیئت 
کودکانه، چایخانه فاطمی و حسینیه محسن بن علی )ع( به مدت سه روز در هیئت حضرت علی اکبر )ع( 

شهرخور برای بازدید عالقه مندان دایر است.
 

 پایان اردوی تدارکاتی تیم زیر 17 سال باشگاه زنیت روسیه
 در مبارکه 

اردوی تدارکاتی یک هفته ای تیم زیر ۱۷ سال باشگاه زنیت روسیه در مجموعه ورزشی باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان در صفاییه مبارکه به پایان رسید.مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: در 
راستای عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی دوباشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زنیت سن پترزبورگ روسیه، 
این اردوی تدارکاتی برگزار و طی آن ۳ دیدار دوستانه با تیم های پایه این باشگاه برگزار شد.محمدرضا 
ساکت در ادامه افزود: این تفاهم نامه خواهرخواندگی که از سال گذشته منعقد  شده، ۳ ساله بوده و 
برنامه های مختلفی از جمله آموزش مربیان پایه باشگاه و استعدادیابی و برگزاری اردو های مختلف 

تدارکاتی در آن اجرا می شود.

توزیع 72 بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند در جرقویه علیا
۷۲ بسته معیشتی شامل برنج، مرغ، میوه و شکالت در شب یلدا بین خانواده های نیازمند جرقویه علیا 
توزیع شد.سرهنگ پاسدار احمد عابدی، فرمانده حوزه مقاومت بســیج امام محمد باقر )ع( جرقویه 
علیا  گفت: این اقالم در قالب رزمایش کمک های مومنانه و با هزینه ای بالغ بر ۲۵ میلیون تومان از محل 

کمک های خیرین تهیه و توسط پایگاه های مقاومت در شب یلدا توزیع شد.

اخبار کو�تاه

کارشناس رصدخانه دانشگاه 
کاشان خبرداد

رویت پدید طبیعی انقالب 
زمستانی در چارتاقی نیاسر 

کاشان
پدیده طبیعی »انقالب زمستانی« در بنای 
تاریخی چارتاقی نیاســر کاشان، صبحگاه 
پنجشــنبه با ثبت لحظه طلــوع این پدیده 

رویت شد.
کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان گفت: 
انقالب زمســتانی لحظه طلوع خورشید در 
ســاعت ۷ و هفت دقیقه و ۱۶ ثانیه در این 

بنای تاریخی به وقوع پیوست.
ایرج صفایی افــزود: خورشــید در حرکت 
ســاالنه خــود در آخریــن روز پاییــز بــه 
پایین ترین نقطه افق جنوب شرقی می رسد 
که موجب کوتاه شــدن طول روز و افزایش 

زمان تاریکی شب می شود.
وی گفت: با شــروع زمســتان یــا انقالب 
زمستانی، خورشید بار دیگر به سوی شمال 
شــرقی باز می گردد که نتیجــه آن افزایش 

روشنایی روز و کاهش شب است.
بنای چارتاقی نیاسر کاشان به عنوان تقویم 
آفتابی یا شــاخص انــدازه گیــری زمان با 
اســتفاده از تغییرات میل خورشید ساخته 

شده است.
شــروع انقالب زمســتانی و پیدایش تولد 
خورشید انقالب تابســتانی در روز های اول 
ماه هــای تیــر و دی از ایــن چارتاقی قابل 

رویت است.
بنای باستانی چارتاقی نیاسر جزو کهن ترین 
و بزرگ ترین نمونه چارتاقی باقی مانده در 
ایران و یکی از ســالم ترین بنا های تقویمی 
است که قدمت آن به اواخر دوره اشکانی یا 

اوایل ساسانی بازمی گردد.
این بنای تاریخی با قاعده ای مربع شکل و 
درواقع ذوزنقه ای بــا اضالع تقریبی ۱۲ متر 
است که برای ساختن آن تنها از سنگ های 
آهکی رســوبی و مالت گچ اســتفاده شده 

است.

با مسئولان

استان
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قطع گاز ۵۰ کارخانه سیمان؛ 

زمستان سخت اروپا به کارخانه های ایران رسید!
خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر انجمن ســیمان از قطع گاز ۵۰ کارخانه سیمان در ایران خبر داد.علی 
اکبر الوندیان از کاهش ۲۰ تا ۲۳ درصدی سوخت کارخانه های سیمان خبر داد و گفت: گاز بیش از 

۵۰ کارخانه سیمان به صورت تقریبی قطع 
شده است، از سوی دیگر برق واحدهای 
تولیدی نیز به تدریــج دچار محدودیت 
شده اند.این فعال اقتصادی بزرگ ترین 
مشکل کارخانه های سیمان را دشواری 
در تامین ســوخت دوم یعنــی مازوت 
دانســت و گفت: تامین سوخت مازوت 
به راحتی انجام نمی شود و  برای تامین 
آن باید فرآیندهای پیچیده ای طی شود؛ 
بعد از اینکه کارخانه داران ســیمان پول 

خرید مازوت را به صورت نقدی پرداخت کردند سپس باید هیئت مدیره تعهد محضری بدهند که 
هرگونه افزایش قیمت در روزهای آینده برای مازوت را بپذیرند و قیمت های فعلی مقطوع نیست. 
در این شرایط تولیدکنندگان مالک مازوت خریداری شده نیستند این در  حالیست که پول خرید 
مازوت را پرداخت کرده اند. وی افزود: به مازوت باقی مانده در انبارهای کارخانجات سیمان افزایش 
قیمت تعلق می گیرد و دریافت تعهد محضری از تولیدکنندگان سیمان هرگونه حق اعتراض را سلب 
می کند.الوندیان ادامه داد:  شرکت نفت برای کارخانه هایی که اجازه مصرف مازوت ندارند، اما در 
انبارهای خود مازوت دارند این حق را برای خود قائل است که مابه التفاوت قیمت را از آنها دریافت 
کند. شرکت های سیمانی که در نزدیکی کالن شهرها بنا شده اند مجوز استفاده از سوخت جایگزین 
را ندارند؛ سیمان تهران و آبیک نمی توانند در روند تولید از مازوت استفاده کنند این کارخانه ها حتی 
اگر از گذشته در مخازن خود مازوت داشته باشند، شرکت نفت برای سوخت آنها نیز متقاضی اعمال 
افزایش نرخ اســت. این اقدام کار ناپسندی اســت و هزینه های قابل توجهی را به تولیدکنندگان 
تحمیل می کند.  نزدیک ترین پاالیشگاه به کارخانه ها تامین کنننده سوخت نیستند و کارخانجات 
برای تامین سوخت مجبور می شوند به سایر استان ها بروند؛ به عنوان مثال کارخانه سبزوار باید از 
انبار شهر ری تهران مازوت تحویل بگیرند و این فاصله حمل بیشتر از هزینه سوخت برای کارخانه ها 
تمام می شود. وی با بیان اینکه اولویت تخصیص گاز به شــهروندان است، افزود: برق واحدهای 
تولیدی سیمان حدود ۵۵ درصد شده است و کاهش سوخت گاز و برق در میزان تولید تاتیر مستقیم 
گذاشــته و آنها نمی توانند صددر صد ظرفیت تولید کار کنند و اگر ذخیره از گذشته نداشتند امروز با 

بحران مواجه می شدند.
 

علت تعطیلی برخی شرکت های صنعتی اصفهان اعالم شد
مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی اصفهان از قطعی گاز برخی شرکت ها خبر داد و گفت: اصالح 
مصرف انرژی برای مدیریت سوخت در کشور و پیشگیری از مشکالت توزیع الزم است.به گزارش 
ایسنا، عبدا... گیتی منش، در نشســت با فرماندار تیران و کرون اظهار کرد: روند مصرف انرژی در 
کشور روبه افزایش اســت و باید مدیریت مصرف و فواید دســتگاه ها استانداردسازی شود.وی 
افزود: زمستان امسال با افزایش مصرف انرژی گاز، تعطیلی برخی از شرکت های صنعتی انجام 
شده تا مشکل برای بخش مسکونی پیش نیاید.به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان، ادامه داد: افزایش مصرف گاز منجر به گرایش در مصرف سوخت مایع شده 
که این موضوع هم محدودیت هایی دارد.وی با بیان اینکه در ادوار گذشــته طی شش ماهه دوم 
 سال کاهش مصرف بنزین را داشتیم، تصریح کرد: امسال این گونه نبوده و در فصل پاییز تغییری

نداشته ایم.

کمبود زمین، تسهیالت بانکی، آورده متقاضیان، گران شدن مصالح ساختمانی و درمجموع 
برنامه ریزی های نادرست روند سرعت پروژه مسکن ملی را تحت تاثیر خود قرار داده است؛

مسکن ملی؛ فعال در مرحله آجر روی آجر!

بیش از یک سال از شــروع پروژه نهضت ملی مسکن 
می گذرد. این طــرح پرســروصدا و جــذاب، در آغاز 
متقاضیان زیادی را به سوی خود سوق داد؛ اما باگذشت چند ماه، مشخص 
شد که چالش هایی چون کمبود زمین، تسهیالت بانکی، آورده متقاضیان، 
گران شدن مصالح ساختمانی و درمجموع برنامه ریزی های نادرست روند 
ســرعت این پروژه را تحت تاثیر خود قرار داده است.مشکالتی که به گفته 
مرحوم رستم قاسمی، هنوز وجود دارد و گویا عمده ترین آن ها، کمبود منابع 
بانکی و فقدان زمین مناسب است؛ به طوری که گفته می شود برای پیشرفت 
چنین طرحی نیاز به تسهیالت بانکی است. همچنین موردی که بسیار نسبت 
به آن تاکید می شود، تعلل در اجرای طرح اســت؛ این چنین که این تاخیر 
موجب شده نرخ مصالح ساختمانی گران تر شود و درنتیجه مصرف کننده زیر 
بار فشــار بیشــتری برود.اکنون با وجود روی کار آمدن وزیر جدید در این 
وزارتخانه، تالش هایی برای رفع موانعی که در این مســیر بود، انجام شده، 
به خصوص اینکه درجهت افزایش ظرفیت زمین هــای پروژه نهضت ملی 
مسکن، تصمیمات جدیدی گرفته شده است، البته تاکید نمایندگان مجلس 
بر این پروژه در جلسه رای اعتماد به مهرداد بذرپاش، گویای اهمیت آن است.

به گونه ای که به صراحت گفته شــد، کســی که قرار اســت در رأس وزارت 
راه وشهرسازی قرار گیرد، نخستین و مهم ترین گام او در راستای اجرای نهضت 
ملی مسکن، باید این باشد که برنامه اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با 
بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که طی ۱۵ ماه گذشته شاهد آن نبودیم. 
درواقع این مجموعه می خواســت هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم 
قرارداد ببندد و هم نظارت کند؛ نتیجه نیز این شد که پیشرفت چندانی در پروژه 
نهضت ملی مسکن به دست نیامد.بذرپاش در جمع نمایندگان مجلس گفت 

که هزینه اجرای این طرح ۲۸۰۰ همت است، درصورتی که بودجه سال ۱۴۰۱ 
بالغ بر ۱۵۰۰ همت است؛ همچنین با توجه به شرایط ویژه و هزینه سنگین این 
ابرپروژه، اعالم کرد که به دنبال روش تامین مالی جدید برای تحقق این وعده 
دولت اســت.این صحبت های بذرپاش موجب شد تا بســیاری از مردم و 
کارشناسان به محقق نشــدن این وعده دولت حداقل به صورت کامل تردید 
داشته باشند. وزیر جدید راه وشهرسازی همچنین شهرداری ها را بخش مهمی 
در تحقق این وعده قلمداد کرد و گفت که با ارائه بسته های تشویقی پای این 
نهاد عمومی غیردولتی را به پروژه ساخت مسکن باز خواهد کرد.درمجموع 
اظهارها و گزارش های موجود چنین نشــان می دهد که در نخستین سال از 
پروژه نهضت ملی مسکن، پیشرفت چندانی حاصل نشده و موانع فراوانی در 
میان بوده است؛ امید که در ســال های باقی مانده شتاب بیشتری در پیش 

باشد و به تعهدات گفته شده عمل شود.

پروژه نهضت ملی جهادی تر و جدی تر دنبال شود
یکی از مباحث موجود در ارتباط با پروژه نهضت ملی مسکن، آن است که آیا 
با وجود تغییر و تحوالت وزارتخانه، همچنان این پروژه ادامه خواهد یافت؟ 
آیا امکان ساخت چهار میلیون مســکن در مدت تعیین شده وجود خواهد 
داشت؟پیش ازاین سرپرست سابق وزارت راه وشهرسازی گفته بود که برای 
۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مســکن تامین زمین صورت گرفته است. 
بااین حال بررسی ها نشان می دهد که قابلیت تعریف پروژه برای بخش هایی 
از اراضی وجود ندارد. آنچه تاکنون به طورقطعی انجام شده تامین زمین برای 
حدود ۱.۵ میلیون واحد است که سازمان ملی زمین و مسکن تالش می کند 
این ظرفیت را افزایش دهد.در این زمینه احمد توال، عضو انجمن انبوه سازان 

اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار ایمنا بابیان اینکه مصوبه مجلس روی طرح 
جهش تولید مسکن اســت، می گوید: درهرحال و با وجود تغییر وزیر این 
وزارتخانه، این پروژه باید اجرایی شــود؛ از طرفی وزارتخانه راه وشهرسازی 
برای ادامه این پروژه اعالم آمادگی کرده اســت، به طوری که وزیر جدید در 
گفت وگوهای اخیر خود اظهار کرده که پروژه ساخت چهار میلیون مسکن را به 
پایان می رساند.وی تصریح می کند: موضوع قابل تاملی که وجود داد آن است 
که به نظر نمی رسد باتجربه ای که از مسکن مهر و دیگر پروژه های این چنینی 
وجود دارد در طول چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود. این تعداد 
ارائه شده کارشناسانه نبوده و در این مدت تعیین شده امکان پذیر نیست.به 
گفته فعال صنعت ساختمان، اما آنچه در این شرایط، قابلیت توجه بیشتری 
را دارد آنکه تیم اجرایی این پروژه بایــد جهادی تر و قوی تر عمل کند. قطعا 
انجام این طرح در چارچوب اداری و با رفت وآمدهای مکرر، روندی طوالنی را 
رقم خواهد زد.توال یادآور می شود: ضمن آنکه به طول انجامیدن این جریان، 
باعث افزایش قیمت مسکن برای مصرف کننده هم می شود و متقاضیان 
در نهایت متضرر می شوند.وی در پاسخ به این پرسش که میزان استقبال 
مردم نسبت به پروژه نهضت ملی چگونه بوده است، می گوید: براساس آمار 
موجود در ابتدای کار، مردم استقبال خوبی داشتند و اقساط خود را پرداخت 
می کردند، درصورتی که اگر اجرای آن با کندی پیش رود به مرور ازلحاظ کیفی 

دچار مشکل و اجرای آن توقف پیدا می کند.

استان اصفهان حدود ۹1۶ هکتار زمین نیاز دارد
اما با توجه به اینکه اصفهان از اســتان های پرجمعیت و پرمتقاضی برای 
واحدهای این پروژه شناخته شده اســت، موضوع مهم دیگر روند اجرای 
پروژه نهضت ملی مسکن در اصفهان است؟دراین باره علیرضا قاری قرآن، 
مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به جدیت کامل در اجرای 
این پروژه اظهار می کند: هیچ تغییری در روال کار وجود ندارد و این پروژه با 
همان روند و سرعت قبلی در حال اجراست.وی در رابطه با اراضی موردنیاز 
برای طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تصریح می کند: با توجه به 
تعداد متقاضیان حائز شرایط در کل اســتان، حدود ۹۱۶ هکتار زمین نیاز 
داریم.به گفته این مسئول، در اداره کل راه وشهرسازی اصفهان بیش از ۴۲۲ 
هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند که در پهنه استان بیش از ۱۳۴ هزار نفر 
دارای شرایط فعال و در انتظار بررسی تا تخصیص پروژه هستند.قاری قرآن 
می افزاید: از این تعداد، بیش از ۳۷ هزار نفر افتتاح حساب تجمعی کردند که 
عمدتا افتتاح حساب ها در بانک مسکن انجام شده است. در تالش هستیم 
از توان ســایر بانک ها نیز در این رابطه اســتفاده کنیم، همچنین از افتتاح 
حساب های انجام شده بیش از ۱۶ هزار نفر به پروژه ها تخصیص یافته اند.

وی درباره وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه ملی می گوید: درحال حاضر 
برای بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان 
پروانه ساختمانی اخذشده و فونداسیون بیش از ۱۰ هزار واحد اجرا و افزون 
بر ۶ هزار واحد دارای اسکلت و سقف است.مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفهان اظهار می کند: تاکنون ســفت کاری بیش از دو هزار و ۷۰۰ واحد و 
نازک کاری افزون بر ۵۰۰ واحد انجام شده و بیش از ۳۴۰ واحد نیز در مرحله 

کارهای پایانی قرار دارد.

عضــو هیئــت رییســه شــورای ملــی زعفــران 
گفت:بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، 
ولی بهره برداری درست از زعفران را جا نینداخته ایم و 

هنوز خام فروشی می کنیم.
علی حسینی  با بیان اینکه زعفران در صنایع غذایی، 
دارویی ، آرایشــی و بهداشــتی در دنیا کاربردهای 
فراوانــی دارد، اظهار کــرد: طبیعتا خریــداران به 
دنبال محصوالت با کیفیت تر هســتند بنابراین اگر 

می خواهیم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و در 
این بخش پیشرفت کنیم باید محصوالت استاندارد 
به دســت مصرف کنندگان و خریداران برســانیم. 
وی افزود: کشــاورزی که زحمت زیادی می کشد 
و یک مزرعه یک تا دو هکتاری خود را به درســتی 
مدیریت می کند قطعا به دلیل جمع آوری به موقع 
محصول، فرآوری صحیح و خوب  قادر خواهد بود 
بهترین عملکرد و کیفیت را به دســت آورد و حق او 
بیشــترین حمایت و ارزش گذاری به محصولش 
است. وی تصریح کرد: در ابتدای برداشت محصول 
کروسین زعفران ســرگل در بدترین  شرایط از ۲۵۰ 
باالتر اســت، اما زعفرانی که چند ســال در انبارها 

مانده  قطعا و بدون تردید میزان کروســین آن در 
بهترین حالت بیــن ۲۰۰ تا ۲۴۰ خواهــد بود. یک 
خریدار حرفه  ای در هر کجای دنیا که باشــد به این 
موارد توجه می کند و این طور نیست که ما بخواهیم 
نظرات غیر کارشناسی را بر بازار تحمیل کنیم و انتظار 
موفقیت هم داشته باشیم. حســینی با بیان اینکه 
بزرگ ترین تولیدکننــده زعفران در دنیا هســتیم 
ولی بهره برداری درســت از زعفران را در کشــور جا 
نینداخته ایــم، گفت: باید خام فروشــی زعفران را 
کنار بگذاریم و از محصوالت جانبی آن بهره برداری 
کنیم، زیرا خریداران ما در دنیا بــه دنبال ترکیبات 

زعفران هستند. 

 بزرگ ترین تولیدکننده زعفران هستیم ولی همچنان
 خام فروشی می کنیم

خبر روز

هشدار عجیب آمارهای نفتی؛

8 سال دیگر باید نفت وارد کنیم؟
از یک میلیارد دالر درآمد نفتی خاورمیانه، سهم ایران تنها ۴ درصد بوده است. یک دهِم عربستان و یک 
پنجِم عراق. اما از دست دادن بازارهای جهانی، تنها نکته نگران کننده ماجرا نیست. نکته مهم این است که 
ایران ممکن است ظرف ۸ سال آینده نه تنها همین سهم را هم نداشته باشد بلکه به جای تولیدکننده به 
واردکننده نفت تبدیل شود.به گزارش تجارت نیوز، گزارشی منتشر شده که تاکید می کند ایران که روزگاری 
دومین تولیدکننده نفت جهان بود، باز هم جایگاهش را در بازار انرژی از دست داده و سهمش از فروش 
نفت خاورمیانه تنها ۴ درصد بوده است.آن هم درست در حالی که سهم عربستان از این بازار، ۴۰ درصد 
است، سهم عراق ۱۹ درصد است و ســهم امارات و قطر به ترتیب ۱۳ و ۱۲ درصد.پیش بینی ها می گوید 
درآمد نفتی عربستان تا پایان سال ۲۰۲۲، ۴۰۰ میلیارد دالر اســت و درآمد ایران در حالت خوش بینانه 

تنها ۴۰ میلیارد دالر.

ایران واردکننده نفت می شود؟
اما تنها نکته مهم ماجرا کاهش سهم ایران از بازار نیست. حتی نکته مهم این نیست که ایران از دومین 
تولیدکننده نفت جهان به مقام پنجم رسیده اســت. نکته مهم این است که وزیر نفت هشدار داده ایران 
ظرف ۸ سال آینده واردکننده نفت و گاز شود.چند روز قبل بود که جواد اوجی، وزیر نفت ایران هشدار دارد 
اگر طرف ۸ سال آینده ۲۴۰ میلیارد دالر در حوزه نفت و انرژی سرمایه گذاری نشود، ایران احتماال ظرف 
۸ سال به واردکننده نفت و گاز تبدیل می شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا ۲۴۰ میلیارد دالر 
سرمایه برای بهبود صنعت نفت و گاز در کشور وجود دارد یا نه؟چنین منبعی در داخل کشور وجود ندارد. 
این را می توان از اظهارات چندی پیش اوجی فهمید. وی در همايش مديران ارشد صنعت نفت گفته بود 
»تا به امروز ۱۰۰ میلیارد دالر تفاهمنامه با شركت های داخلی و خارجی امضا شده است.« حتی اگر چنین 
سرمایه گذاری هم انجام شده باشد، تنها ۱۰۰ میلیارد دالر از این میزان سرمایه فراهم شده و ۱۴۰ میلیارد 
دالر کسری سرمایه داریم.مهر ماه هم جواد اوجی در مجلس از قالبیاف، طلب ۸۰ میلیارد دالر بودجه برای 
توسعه زیرساخت های نفت و گاز داشت که با واکنش تند قالیباف مواجه شد که گفت: شما فکر می کنید 

۸۰ میلیارد دالر پول وجود دارد که بدهند تا ناترازی انرژی را حل کنید؟

کاهش 50 درصدی تشکیل سرمایه ثابت
نبود سرمایه الزم در بخش های مختلف نکته جدیدی نیست. مدت هاست که کارشناسان و گزارش های 
آماری هشدار می دهد نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی شده است.بر اساس آخرین گزارشی که مرکز 
پژوهش های مجلس چند روز گذشته منتشر کرد، نرخ تشکیل ســرمایه ثابت در ایران در دهه ۹۰ روند 
نزولی داشته و طی یک دهه تشکیل ســرمایه ثابت ۴۰ درصد کمتر شده است.نرخ تشکیل سرمایه در 
ماشین آالت هم در همین دهه، منفی ۵۰ درصد بوده است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت از این جهت مهم 
است که نشان می دهد چقدر از سرمایه های موجود به صورت ثابت در جايی مستقر شده تا بتواند »ارزش 
افزوده« جديد خلق كند.حاال آمارها نشان می دهد نه تنها سرمایه جدید خلق نشده که منفی ۵۰ درصد هم 
افت داشته است. نکته مهم دیگر این است که در کنار روند نزولی تشکیل سرمایه، استهالک سرمایه های 
ثابت نیز روند صعودی داشته اند به نحوی که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تقریبا این دو متغیر سربه سر 
شده اند، یعنی تشکیل سرمایه ثابت معادل با استهالک ســرمایه های ثابت بوده و عمال رشد موجودی 
سرمایه متوقف شده است.بسیاری معتقدند که اقتصاد ایران قابلیت تولید سرمایه را از دست داده است 
و برای جذب سرمایه، باید چشم به سرمایه های خارجی داشته باشد.بر اساس آمار خود وزارت صمت، 
حجم کل سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران در نیمه نخست سال 
۱۴۰۱ حدود ۸۲ درصد کمتر شده است. همچنین این گزارش می گوید مجموع سرمایه گذاری خارجی در 
این بخش تنها ۳۸۲ میلیون دالر بوده است. حتی اگر کل این مبلغ صرف سرمایه گذاری در بخش نفت 
شود، تنها یک درصد از بودجه مورد نیاز این بخش تامین شده و ایران باید برای ۹۹ درصد بودجه باقی مانده 
فکری کند. اما نکته مهم این اســت که جذب ۲۴۰ میلیارد دالر سرمایه )۶ برابر درآمد نفتی مورد ادعای 
دولت در سال جاری( در میانه تحریم ها و زمانی که مذاکرات بیش از همیشه قفل شده امکان پذیر نیست.

کافه اقتصاد

گزارش

رییس مرکزراهبردی شرکت ملی گاز گفت: پیش بینی مصرف گاز برای روز  شنبه ۵۹۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به شنبه گذشته که ۵۴۰ میلیون 
متر مکعب بود که افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز را نشان می داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوشکی رییس مرکز راهبردی شــرکت ملی گاز  اظهار کرد: از اواخر هفته گذشته با ورود سامانه بارشی افزایش مصرف گاز را داشته ایم و 
اکنون شاهد افزایش مصرف گاز هستیم. وی ادامه داد: پیش بینی مصرف گاز برای روز  شنبه ۵۹۰ تا ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به شنبه گذشته که 

۵۴۰ میلیون متر مکعب بود افزایش ۹ الی ۱۰ درصدی مصرف گاز را پیش رو داریم که این مصرف در ادامه هفته با افزایش بارندگی ها نیز افزایش پیدا می کند.
کوشکی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از مصرف گاز مربوط به بخش خانگی اســت، ادامه داد: در صورتی که مردم فرهنگ پوشش فصل سرما را در خانه های خود 
رعایت کنند، می تواند در پایداری گاز مثمر ثمر واقع شود. وی تاکید کرد: همکاری ۳ اســتان می تواند در بهینه سازی مصرف گاز و پایداری آن موثر واقع شود که 

استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان هستند.

رییس مرکزراهبردی شرکت ملی گاز مطرح کرد:
افزایش 10 درصدی مصرف گاز نسبت به هفته گذشته

نمایشگاه بین المللی صنعت 
لوازم خانگی در تهران

بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
لوازم خانگی ایران که با حضور ۵۱۷ شرکت شامل، 
۱۵ شــرکت و نمایندگی خارجی از کشــورهای 
امارات متحده عربی، برزیل، تایوان، ترکیه، چین، 
روسیه، کره جنوبی و رومانی در ۳۹ هزارمتر مربع 
فضا در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 
دایر شده بود، عصر جمعه ۲ دی ماه ۱۴۰۱ به کار 

خود پایان داد.

وز عکس ر

 مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت
 آب منطقه ای:

 پرشدگی سدهای اصفهان
 14 درصد است

 مدیــر دفتر تاسیســات آبی شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشــاره به اینکه ذخیره 
۶ ســد بزرگ این اســتان به ۱۸۵ میلیون 
مترمکعب رسیده، گفت: مجموع پرشدگی 

این سدها ۱۴ درصد است.
احسان ا... امینی با تشریح آخرین وضعیت 
ذخایر ۶ سد اســتان اصفهان اظهار داشت: 
ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت یک 
میلیارد و ۲۳۵ میلیون مترمکعب،سوم دی 

ماه به ۱۵۰ میلیون مترمکعب رسید.
وی با اشــاره به اینکه حجم سد زاینده رود 
سال گذشــته در چنین روزی ۱۶۶ میلیون 
مترمکعب بــود، افزود: ذخیره کنونی ســد 
نسبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته ۹ 
درصد و در مقایسه با بلند مدت )۵۱ ساله( 

۷۵ درصد کاهش نشان می دهد.
مدیر دفتــر تاسیســات آبی شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با بیان اینکه سد گلپایگان 
با ظرفیــت ۳۶.۶ میلیــون مترمکعب هم 
اکنون ۶ میلیــون مترمکعب آب دارد، ادامه 
داد: این حجم آب در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته که پنج میلیون مترمکعب بود، 
۱۸ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت 

۴۴ درصد کاهش یافته است.
امینی افزود: ســد قــره آقاچ ســمیرم با 
گنجایش ۲۱ میلیــون مترمکعب هم اکنون 
۱۷.۶ میلیــون مترمکعــب آب دارد که این 
حجم در مقایسه با سال گذشــته که ۱۳.۹ 
میلیون مترمکعب بود وضعیت مطلوب تری 
را نشان می دهد. وی به وضعیت سد حنای 
سمیرم اشــاره و خاطرنشــان کرد: ذخیره 
این سد با ظرفیت ۵۱ میلیون مترمکعب در 
حال حاضر ۵.۴ میلیون مترمکعب است در 
حالی که حجم آن سال گذشــته ۶ میلیون 
مترمکعب آب بود؛ مقایســه ذخیره کنونی 
این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۰ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۵۷ درصد 

کاهش نشان می دهد.
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یک پژوهشــگر میراث فرهنگی گفت: دغدغه آموزش حفظ میراث 
فرهنگی به کودکان اولویت دستور کار هیچ کدام از مقامات شهری  

اصفهان که آن را دوستدار کودک معرفی کرده اند، نیست.
مونا جمدی افزود: اصفهان به میراث فرهنگی اش مشهور است اما 
در شهری که چنین شهرتی دارد و عالوه بر آن، شهر دوستدار کودک 
خوانده می شود، دغدغه ای برای آموزش حفظ میراث فرهنگی به 
کودکان نه در بین مقامات شهر و نه در بین سازمان های مردم نهاد 

وجود ندارد.
وی، پذیرش واحد درسی در رابطه با حفظ میراث فرهنگی از سوی 
آموزش و پرورش را بســیار چالش برانگیــز خواند و گفت: موضوع 
اصلی این اســت که حفظ میــراث فرهنگــی در دروس آموزش و 
پرورش تقویت نشده است و حتی هنوز پذیرش طرح درس هایی 
در رابطه با آشــنایی کودکان با میراث فرهنگی در کنار دروسی مثل 
زبان یا نقاشــی در مدارس آموزش و پرورش و به خصوص مراکز 

دولتی وجود ندارد.
جمدی، آشــنایی کودکان با میراث فرهنگی را اتفاقی دو ســر نفع 

خواند که در ایران نسبت به آن بی توجهی می شود.
وی در این رابطه افزود: در تمامی مدارس دنیا به بچه ها آموزش می 
دهند که در برابر حفظ داشته های میراث فرهنگی و محیط زیست 
مسئول باشند؛ آموزشی که با این طرح مسئولیت عالوه بر اینکه می 
توانند میراث فرهنگی و طبیعی شــان را به دنیــا معرفی کنند ، نفع 

اقتصادی هم در مباحث گردشگری دارد.
این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: می توان گفت بچه ها عالقه ای 
به این موضوع ندارند و این طبیعی است؛ چراکه هیچ فضایی برای 

آموزش و آشنایی آنها با میراث فرهنگی فراهم نشده است.
جمدی با بیان اینکه دیدار از بناهای تاریخی به تنهایی برای بچه ها 
نمی تواند جذاب باشد، افزود: باید برای این گروه سنی فضاسازی 
شــود و با طراحی یک فعالیت عملی مانند نقاشی، داستان گویی و 
بازی ، برخی مفاهیم و ارزش های حفظ میــراث فرهنگی را به آنها 
آموزش داد و عالوه بر این با خاطره ســازی برای کودکان نسبت به 

بنایی که مورد بازدید قرار می گیرد، تعلق خاطر ایجاد کرد.
وی یادآر شــد: با توجه به مباحث روان شناسی، گروه سنی 7 تا 12 
ســال پذیرش باالیی دارند و اگر بتوانیم در این سن خاطره بناهای 
تاریخی را در ذهن شــان ثبت و تقویت کنیم، مــی توانیم همیاران 

خوبی برای میراث فرهنگی داشته باشیم.
جمدی با اشــاره به اینکه بچه ها دروازه ورود به خانواده ها هستند، 
افزود: بچه هایی که در آنها احساس تعلق نسبت به میراث فرهنگی 
ایجاد شده است نه تنها خودشــان به میراث فرهنگی آسیب نمی 
زنند بلکه اگر کسی از خانواده به میراث فرهنگی آسیب بزند به آنها 

تذکر می دهند.
وی با اشــاره به برگزاری کارگاه های نقاشــی و لوح های گلی برای 
میراث یاران در باغ چهلستون و با همکاری میراث فرهنگی اصفهان 
افزود: در باغ چهلستون به بچه ها،  جشن خرم روز معرفی شد. در 
واقع با نمایش ، کار بر روی لوح های گلی و قصــه گویی، بچه ها با 
جشــن و آیین یلدا و همین طور ارتباط آن با جشن خرم روز در یکم 

دی ماه آشنا شدند.

جمدی گفت: با کارهای عملی و تجربی در بناهایی مثل چهلستون 
برای آنها خاطره می سازیم که کار ما بهره گرفتن از این خاطره است 
چراکه با ایجاد و تقویت احساس تعلق درگروه سنی کودکان 7 تا 12 
سال نسبت به حفظ داشته های تاریخی شان حساس تر می شوند.

خرم روز، روز اول دی و روز میالد خورشــید در فرهنگ ایران و یکی 
از جشن های دیگان است که به تولد خورشید و طوالنی شدن روز و 

روشنایی بعد از یلدا برمی گردد.
برگزاری کارگاه لوح های گلــی در بازدید کــودکان »میراث یار« از 
باغ موزه چهلســتون یکی از برنامه هــای اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دســتی بود که ، یکم دی ماه در راستای شعار 
»یلدای جهانــی« وزارتخانه میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع 

دستی در اصفهان برگزار شد.

یک معمار پیشکسوت:

تبدیل کارخانه ریسباف به موزه، یک فرصت است
رییس سابق اداره شهرسازی و معاونت فنی شهرداری اصفهان گفت: تبدیل کارخانه ریسباف 
به موزه، بهانه خوبی برای تخریب نشدن این بناست، البته باید به آن تاسیساتی اضافه کرد 
و پیشنهاد من این است که در مورد ساختمان های موجود مطالعه صورت گیرد و حتی برای 
حفظ این ساختمان ها از مشاور کمک گرفته شود.سلیمان ساسون در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه شهر اصفهان با توجه به موقعیت و توریستی بودنش به طورجدی به یک موزه بزرگ نیاز 
دارد، تغییر کاربری کارخانه ریسباف به موزه را اقدامی مفید دانست و اظهار کرد: با این اقدام 
از تخریب کارخانه ریسباف جلوگیری شده و از این ساختمان با ارزش به طور بهینه استفاده 
خواهد شد. در حال حاضر در بیشتر خانه های اصفهان، اشیا، مدارک و اسنادی وجود دارد 
که ارزشمندهستند و الزم است در موزه قرار بگیرند، اگر این گنجینه جمع آوری شود می توان 
موزه پرباری در کارخانه ریسباف تدارک دید.این هنرمند و معمار اصفهانی با اشاره به اینکه باید 
هدف از برپایی این موزه و انتخاب نوع آثار را مشخص کرد، افزود: می توان قسمتی را برای آثار 
جدید و بخشی نیز برای آثار قدیمی در موزه تعریف کرد و حتی در یک بخش آثار هنرمندان روز 
ارائه شود. وی به خاطره ای از دوران دانشجویی خود نیز اشاره کرد: زمانی که دانشجو بودم برای 
پایان نامه فوق لیسانسم طراحی یک موزه در اصفهان را موردمطالعه قرار دادم، دکتر میرزاده 
در آن زمان به عنوان استاد ناظر از من پرسید که چرا یکی از ساختمان های قدیمی اصفهان در 
راسته بازار و یا تیمچه ها را در نظر نگرفته ام و من پاسخ دادم که دوست دارم یک کار نو با یک 
معماری جدید انجام بدهم.ساسون با بیان اینکه موزه لوور نیز یک کاخ قدیمی است که با 
نورپردازی ها و تغییرات بسیار به موزه تبدیل شده است، به این نکته اشاره کرد که بنای تاریخی 
ریسباف باید حفظ شــود. وی اضافه کرد: من دراین باره یک تجربه تلخ هم دارم؛ تا زمانی 
که رییس اداره شهرسازی شــهرداری اصفهان بودم، یعنی تا سال ۵۴ اجازه ندادم کارخانه 
زاینده رود تخریب شود و فقط مدتی تعطیل بود، اما بعدا آن را به مزایده گذاشتند، ولی افرادی 
هم که کارخانه زاینده رود را در مزایده خریده بودند مجبور به خروج از شهرداری شدند و شهردار 
هم از من حمایت کرد.  به عنوان رییس اداره شهرسازی با تفکیک کارخانه موافقت نکردم، اما 
بعدا مجبور به استعفا از شهرداری شدم و بعد از من، کارخانه زاینده رودتخریب و به محله ای 
مسکونی تبدیل شد، البته این کارخانه تا اوایل دهه ۶۰ مشغول به کار بود.این استاد معمار 
که طراحی بسیاری از پارک های حاشــیه  زاینده رود ازجمله پارک ساحلی زاینده رود، پارک 
آیینه خانه و پارک سعدی ازجمله اقدامات اوست، تبدیل کارخانه ریسباف به موزه را فرصت 
خوبی دانست و اظهار کرد: این اقدام، بهانه خوبی است که کارخانه ریسباف تخریب نشود و 
چه بهتر که به موزه تبدیل شود. این ساختمان، موقعیت و فضای خوبی دارد البته باید به آن 
تاسیساتی اضافه کرد. پیشنهاد من این است که در مورد ساختمان های موجود مطالعه صورت 
گیرد و حتی برای حفظ این ساختمان ها از مشاور کمک گرفته شود. نکته مهم این است که 
حتما باید در این مورد مطالعه کرد که چه قسمت هایی به آن اضافه شود تا به یک موزه کامل 
تبدیل شود.ساسون با تاکید بر اضافه کردن بخش های مختلف به موزه ریسباف گفت: این 
موزه می تواند محلی برای ارائه انواع هنرهای با ارزش قدیمی، عتیقه جات، هنرهای تجسمی، 
آثار هنرمندان گذشته و امروز، صنایع دستی گذشــته و... باشد و حتی کارهای باارزشی که 
بعدا تولیدشده است در آن ارائه شود. بخش های دیگر آن هم می تواند شامل قسمت هایی 
از هنر اصفهان و یا حتی شهرهای دیگر ایران و جهان باشد و برای منسوجات، نمونه هایی از 

پارچه های زربافت از زمان صفویه و قبل از صفویه در آن ارائه شود.

یک پژوهشگر میراث فرهنگی:

در اصفهان، دغدغه ای برای آموزش حفظ میراث فرهنگی به کودکان وجود ندارد

خبر  روز

مفاد آراء
10/10 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شــماره 10171 مورخ 1401/08/22 هيات اول آقای 
حســين  جهانگيری  بلطاقی  به شناسنامه شــماره 18 کدملي 6219855221 
صادره فرزند کريم آقا نسبت به پنج دانگ مشــاع از  ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 119/34 متر مربع پالک شماره 66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه به صورت عادی از سيد عبدالوهاب 
حســينی عاشــق آبادی فرزند ســيد حاجی و نامــه 16/1401/18901 مورخ 

1401/5/1 اداره راه و شهرسازی اصفهان 
رديف 2- به موجب راي شماره 10172 - 1401/08/22 هيات اول خانم فاطمه 
جهانگيری  به شناســنامه شــماره 1857 کدملي 6219351673 صادره فرزند 
هدايت اله نسبت به يک دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
119/34 متر مربع پالک شماره 66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواســطه به صورت عادی از ســيد عبدالوهاب حسينی 
عاشق آبادی فرزند سيد حاجی و نامه 16/1401/18901 مورخ 1401/5/1 اداره 

راه و شهرسازی اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

م الف: 1422939  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
10/11 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 برابر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي

 و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
 مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک

 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي اصالحی شــماره 140160302015000372 مورخ 1401/07/14 علی اکبر 
امينی  چرمهينی فرزند يداله  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 171  متر 
مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04
م الف: 1422306 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3444 14016030200700 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی مهــدی زاده فرزند 
 عباســقلی بشــماره شناســنامه 415 صادره از فارســان در يک باب خانه به مساحت

126/86 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در فالورجان خريداری ازمالک رسمی آقای شيخ 
فضل اله نيکان فرزند احمد محرزگرديده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

م الف: 1422796 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/13 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3441 14016030200700   هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا  يزدانی گارماسه فرزند 
 علی رضا بشــماره شناســنامه 579  صادره از فالورجان دريک باب خانه به مســاحت

63/61 مترمربع پالک 47 فرعی از 406 اصلی واقع در گارماسه خريداری ازمالک رسمی 
آقای محمد توکلی گارماسه محرزگرديده است.

 لذا بــه منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی ميشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مــدت دوماه اعتراض خــود رابه اين 
اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظــرف مدت يــک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

م الف: 1422500 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/14 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3161 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای مســلم 
بهبود نيا به شناســنامه شــماره 2633  کدملی 1289120285 صــادره اصفهان فرزند 
محمد حســين در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 112/32  متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع 
 الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای کريم مختاری )مالک رسمی( خريداری

 گرديده است. 
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

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

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/04                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/19
م الف: 1430930  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/15 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 3273 مورخ 1401/09/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای محســن 
عبداله زاده به شناسنامه شماره 504  کدملی 1170523242 صادره لنجان فرزند اسداله 
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 100/53  متر مربع پالک شماره 3053  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/04                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/19
م الف: 1431003  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

ابالغ اجرائیه
10/16 شــماره پرونــده: 140104002129000271/1شــماره آگهــی ابالغيــه: 
140103802129000007 شــماره بايگانــی پرونده: 140100326 بدين وســيله به 
آقای حامد محمدی ســرپيری ، نام پدر: خرم، تاريخ تولد: 1374/10/21 شــماره ملی: 
1272081192 شماره شناسنامه: 1272081192 ســاکن اصفهان کوی امام احدی از 

وراث آقای خرم محمدی ســرپيری ابالغ می شــود که خانم فاطمه قيدرلوئی، نام پدر: 
عوضعلی به اســتناد ســند ازدواج شــماره 5193  مورخ 1381/07/17 دفترخانه ازدواج 
شماره 41 و طالق شــماره 103 شــهر چمگردان اســتان اصفهان جهت وصول مبلغ 
2/802/834/631 ريال عليه مورث شــما آقای خرم محمدی ســرپيری، نام پدر: علی 
اصغر اجرائيه صادر نمــوده و پرونده اجرائــی به کالســه 140104002129000271 
در اين اداره تشــکيل شــده و طبق گزارش اداره پست، محل اقامت شــما به شرح متن 
ســند شــناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا 
 مفاد اجرائيه فقط يــک مرتبه در يکــی از روزنامه هــای کثيراالنتشــار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی  که روز ابالغ محسوب می گردد، 
 نســبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی  جريان خواهد يافت. 

م الف: 1430776 مصطفی شمسی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان 

آگهی تغییرات شــرکت ســهامی خاص لوتوس تجارت اپال 
بشناسه ملی 14011692668 و بشماره ثبت 72736 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1401/09/27 و دســتور مجمع 
عمومی فوق العاده به هيات مديره مورخ 1401/09/26 سرمايه شرکت از مبلغ 
1000000 به مبلغ 15000000000 ريال از محل مطالبات حال شده و صدور 
ســهام جديد افزايش يافت که تماما پرداخت شــد و ماده مربوط در اساسنامه 
شرکت به شرح زير اصالح شد : سرمايه شرکت به مبلغ 15000000000 ريال 
منقسم به 15000000 ســهم 1000 ريالی با نام که تمامًا پرداخت شده است، 
افزايش يافت . حدود اختيارات مديرعامل به شرح زير تعيين گرديد : حفظ اموال و 
اسناد شرکت، مباشرت يا نظارت در تنظيم دفاتر قانونی، ثبت و نگهداری حسابها 
و رسيدگی به آنها، تهيه وســايل الزم و ايجاد امکانات مورد لزوم برای گردش 
عادی کار شرکت، تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم به موقع آن به 
هيأت مديره، استخدام کارمند و متخصص مورد لزوم شرکت و نظارت و مراقبت 
در کار آنها و تشــويق مؤاخذه و در صورت ضرورت، اخراج آنان طبق مقررات 
قانونی و مقررات استخدامی شرکت، نظارت و مراقبت در هزينه های شرکت 
با رعايت صال و غبطه شرکت، انجام امور تجارتی و خريد و فروش طبق آئين 
نامه معامالت شرکت و در حدود موضوع شرکت، طرح و اقامه دعاوی مربوط به 
شرکت در مجامع قضائی و جوابگوئی و دفاع از دعاوی عليه شرکت بالمباشره 
يا به وسيله نماينده يا وکيل، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بين 
شرکت و اشخاص و شرکتهای ديگر، اجرای تصميمات و مصوبات هيأت مديره 
و مجامع عمومی ، نظارت بر اجرای صحيح و رعايت مقررات قانونی و اساسنامه 
و آئين نامه های داخلی شرکت و تصميمات و مصوبات هيأت مديره و مجامع 
عمومی. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )1430963(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص لوتوس تجارت اپال بشناسه 
ملی 14011692668 و بشماره ثبت 72736 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/26 سال مالی 
شرکت از ابتدای دی ماه هر سال شروع و در پايان آذر ماه سال بعد پايان می يابد ، 
به استثنای ســال اول که ابتدای آن از تاريخ تاسيس شرکت است . ماده مربوط در 
اساسنامه به شرح مذکور اصالح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1430962(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص رشد طیور زواره به شناسه ملی 
10260056163 و به شماره ثبت 18

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: سرمايه شرکت از محل تجديد ارزيابی داراييها وصدور سهام جديد 
از مبلغ 10001000000 ريال به مبلــغ 1233523340000 ريال افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .سرمايه شــرکت مبلغ1233523340000 
ريال منقسم به 24668 سهم 50005000 ريالی با نام عادی که تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری زواره )1430496(

 1600i برگ ســبز و کارت خودرو ســواری پیکان تیپ
 مدل 1383 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره پالک

 ایران 49-873  ق 16 و شــماره موتــور 11283099420 
و شماره شاســی 83473835  و شناسه ملی خودرو 
IRFC831V0VA473835 به نام فــرج اله بصیری 
مطلق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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هشدار رییس کل دادگستری به متجاوزین حریم زاینده رود
طرحآزادسازیحریمبستررودخانهزایندهروددراســتاناصفهانبهطورجدیدنبالمیشود.
رییسکلدادگستریدردوردومبازدیدهایسرزدهبهحوزههایقضاییباحضوردربخشباغ
بادرانباهشــدارجدیبهمتجاوزانحریمبســترزایندهرودگفت:مدیرانمتخلفیکهدرانجام
وظایفقانونیخودکوتاهیکنندوموجبضرروزیانبهبیتالمالشــوند،موردپیگیردقضایی
قرارخواهندگرفت.حجتاالسالمجعفریبااشارهبهآغازدوردومبازدیدهایسرزدهبهحوزههای
قضاییدراستان،دیدارچهرهبهچهرهبااصحابپروندهنحوهارائهخدماتقضاییتکریمارباب
رجوعودرنهایتتالشبرایکاهشاطالهدادرسیهاراازمهمتریناهدافاینبازدیدهادانست
وافزود:میزانپروندههاییکهدراینحوزهقضاییبهصلحسازشختمشده،۵۲درصدبودهکه
اینمیزانازمیانگیناستانی۳درصدبیشتراست.رییسکلدادگستریبااشارهبهپیشرفت۲۰
درصدیساختمانجدیددادگستریبخشباغبادرانگفت:بابهرهبرداریازاینمجموعهقضایی
درزمینیبهوســعت۴هزارمترمربعوبا۱۵۰۰مترمربعاعیان،مشــکلکمبودفضاومشکالت

خدماتبهمراجعهکنندگاندراینبخشرامرتفعمیشود.


معاونغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیاصفهانمطرحکرد:

تهدید جان ها با خرید دارو در فضای مجازی
داروهاییکهدرفضایمجازیبهفروشمیرسندازطریققانونیواردکشورنمیشوندوقابلرهگیریو
تاییدهمنیستند.معاونغذاودارودانشگاهعلومپزشکیاصفهانبابیاناینکهفروشداروازطریقفضای
مجازیحتیتوسطداروخانههاغیرقانونیاست،گفت:بهجزداروخانههاییکهمجوزفروشاینترنتی
فرآوردههایسالمتمحورغیرداروییمانندمکملها،برخیفرآوردههایگیاهیوآرایشیبهداشتیرا
دارند،فروشداروفقطدرداروخانههامجازاست.محموداعتباریبهتجارتداروهایقاچاقدرفضای
مجازیاشارهکردوافزود:ایننوعداروهاازطریققانونیواردکشورنمیشوندوبرچسباصالتندارندو
درشرایطمناسبنگهدارینمیشوندوقابلرهگیریوتاییدهمنیستند،بنابراینتوصیهمیشودمردم
داروراحتماازداروخانههاوداروسازتحویلبگیرند.ویبااشارهبهاینکهفروشداروحتیدرعطاریهاهم
غیرمجازاست،اضافهکرد:موضوعتجارتداروهایقاچاقدرفضایمجازی،ملیاستوسازمانغذاو
داروکشورازطریقمرجعقضاییپیگیراینمشکلاست.معاونغذاودارودانشگاهعلومپزشکیاصفهان
بهتاثیرکمبودداروبرقاچاقاشارهکردوافزود:کمبودهرداروییباعثافزایشتقاضاوفروشهایغیر
مجازباقیمتهایچندبرابریمیشود.محموداعتباریبابیاناینکهدلیلکمبودداروعدمبرنامهریزی
برایتامینمواداولیهومحصوالتداروییوتخصیصارزبرایداروهایوارداتیاست،افزود:راهکارهای
اساسیبرایرفعکمبوددارو،نیازسنجیمقدارونوعدارو،برنامهریزیبلندمدتبرایتولیدوواردات،حل
مشکالتنقدینگیشرکتهابرایتولیددارووتسریعهماهنگیبیندستگاههاست.ویاضافهکرد:طی
۴۰روزگذشتهحدود۵۰درصدکمبودهایداروییاستان)مانندآنتیبیوتیکهایخوراکی،سرم،داروهای
ضدتشنجوبیهوشیو...(کاهشپیداکردهودرتالشهستیمتابقیهکمبودهاراهممرتفعکنیم.اعتباری
درپاسخبهاینپرسشکهآیاقوانینموجودکشــوردرخصوصقاچاقداروبازدارندهاستیانه،گفت:
کمبودقانونییاایراددرسیستمهاینظارتیدلیلفروشفراوانداروهایقاچاقدرفضایمجازیاست.



کشف خودرو های مسروقه در اصفهان
۱۵دستگاهخودرویزانتیاوپژویمسروقهبهارزش۵۰میلیاردریالدراصفهانکشفشد.رییس
پلیسآگاهیفرماندهیانتظامیاستانبااشارهبهشــکایتتعدادیازشهروندانمنبیبرسرقت
خودرویپژووزانتیادرشهراصفهانگفت:باتحقیقاتانجامشدهردپاییکیازسارقانسابقهدار
دراینسرقتهابهدستآمدوپسازشناســاییاینسارقدرمخفیگاهخوددریکیازاستانهای
همجواردستگیرشــد.ســرهنگحســینترکیانافزود:بااعترافاینمتهم،همدستو۲مالخر

خودروهایمسروقهشناساییودستگیرشدند.

آخرین تصمیم ها برای عبور آزادراه اصفهان-شیراز از کاله قاضی؛

مزیت و مضرت های یک پروژه

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهانبااشارهبه
عقبنشینیطرحآزادراهاصفهان-شیرازازداخلپارک

کاله قاضیبهمرزمنطقه،درخصوصآخرینتصمیمهابرایملــی
اینپروژهتوضیحداد.احمدرضاالهیجانزادهدرگفتوگوباخبرنگارمهر
درخصوصآخرینتصمیمهابرایعبورآزادراهاصفهان-شیرازازپارک
ملیوپناهگاهحیاتوحشکالهقاضیاظهارداشــت:جلسهایکهبه
تازگیدراستانداریاصفهاندراینبارهبرگزارشد،نتایجخوبیداشت
زیراتاقبلاینجلسهبهاینجمعبندیرسیدهبودندکهآزادراهبهصورت
روگذرازپارکملیعبورکندودرآنجاپیشنهاددادیمبرایمسیریکهدر
اینپروژهبرایعبورآزادراهانتخابشده،امکانعقبنشینیازداخل

پارکتامرزمنطقهوجوددارد.

عقب نشینی پروژه آزادراه از داخل پارک به مرز منطقه
ویادامهداد:درهمینارتباطدوجلسهبامشاورطرحداشتیموایشان
طرحاولیهرااصالحکردندکهبراساسآنحدود۹۰هکتاردیگرازاراضی
پارکملیکالهقاضیآزادشدوپروژهآزادراهبهمنتهیالیهمحدودهمرز
پارکملیمنتقلشد.مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهان
خاطرنشــانکرد:اینامرگاممثبتیبودوشــایداگرورودنمیکردیم

مجریطرحآزادراه،پروژهرادرهمانمسیرپیشنهادیاولاجرامیکرد؛
حتیرویطرحپیشــنهادیاولخیلیکارشــدهبودولیپافشــاری
محیطزیستسببشدکهپروژهآزادراهازداخلمنطقهعقبنشینیکند
وبهنزدیکیخطلولهگازبرودوبایدتوجهداشتکهبیشترازاینعقب
نشینیطرحامکانپذیرنیستزیرابایدحریم۴۰۰متریخطلولهگاز

نیزرعایتشود.

احداث تونل، تبعات عبور آزادراه از کاله قاضی را تعدیل می کند
الهیجانزادهافزود:همچنیندرخصوصارتفاعیکهزیســتگاهاصلی
کلوبزاست،پیشنهاددادیمکهآزادراهازآنقسمتباتونلعبورکندکه
البتهمباحثفنیزیادیداردومشاورهمهگزینههارااستخراجکردکه
یکیازاینگزینههاایناستکهمسیرورودوخروجآزادراهکاملتونل
باشدوگزینهدیگرایناســتکهفقطدرزیستگاهتونلاحداثشودکه
طولتونلدردوگزینهبین۴۰۰تا۷۰۰مترمتفاوتاستوهزینههردو
گزینهمشخصشدهکهالبتههزینهطرحدرمقایسهباطرحروگذرکه
نهاییشدهبود،چندبرابرمیشودولیپذیرفتندکهگزینهاحداثتونل
همدرکنارگزینهاولقراربگیردودرشــورایعالیمحیطزیستبرای
آنهاتصمیمگیریشود.ویابرازداشت:پیشترقراربودکهطرحبایک

گزینه)روگذر(بهشورایعالیمحیطزیستفرستادهشود؛امااکنونبا
۲گزینهازجملهاحداثتونلبهشورایعالیخواهدرفتتامصوبهبگیرد.
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهاناظهارداشت:امیداست
درشورایعالیمحیطزیستباعنایترییسجمهوریمحترمورؤسای
ســازمانحفاظتمحیطزیســتوبرنامهوبودجهکشوراینافزایش
هزینهتامینشودکهبخشیازآزادراهبهصورتتونلاززیستگاهحیات
وحشعبورکندزیرابااحداثتونلتبعاتاجرایاینطرحدرکالهقاضی
خیلیتعدیلمیشــود.بهگزارشخبرنگارمهر،حدودچهارکیلومتراز
قطعهسومپروژهملیآزادراهکنارگذرشرقاصفهانبراساسطرحاولیه
مشــاورآن،ازپارکملیوپناهگاهحیاتوحشکالهقاضیمیگذرد.
آزادراهکنارگذرشرقکهنقطهاتصالکریدورشمالبهجنوبکشوراست،
با۶باندرفتوبرگشــتازکیلومتر۳۰آزادراهاصفهان-نطنز-کاشان
آغازوبهطول۹۳کیلومتربهسمتشرقادامهمییابد.اینآزادراهجاده
اصفهان-اردستانراقطعوباعبوربهسمتبزرگراهاصفهان-ناییندر
غربوسپسمنطقهباغرضوانبهسمتجنوبمیرودوباعبورازکنار
شهرجدیدبهارستانوگردنهالشــتربهآزادراهاصفهان-شیرازمتصل

میشود.
اینپروژهکهازسال۱۳۵۵طراحیودرسال۱۳۸۱عملیاتاجراییآن
آغازشد،ازسال۱۳۸۵بهدلیلمشکالتاعتباریبهمدت۱۰سالنیز
متوقفبودهاست.۵۵کیلومترازقطعههاییکودواینآزادراهازتقاطع
جادهاصفهان-کاشانتاپلفرودگاهآبانماهسال۱۳۹۹افتتاحشد.

پارکملیوپناهگاهحیاتوحشکالهقاضیباوسعتبیشاز۴۷هزار
هکتاردر۳۶کیلومتریجنوبشــرقیشهراصفهانودرمجاورتشهر
جدیدبهارستانواقعشــدهکهغرباینمنطقهبهگردنهگریژنه،گردنه

الشترواتوباناصفهان-شهرضامحدودمیشود.
ارتفاعاتکالهقاضیبههمراهدشــتهایاطــرافآنیکیازبهترین
زیستگاههایحیاتوحشفالتمرکزیایرانبودهوچنانچهدرتاریخ
آمدهدرزمانشاهعباسصفویوبعدازآنبهویژهدردورهقاجاریه،این

کوههاازشکارگاههایسالطینبودهاست.
عبــوربخشــیازآزادراهاصفهان-شــیرازازپــارکملــیوپناهگاه
حیاتوحــشکالهقاضیاگرچهآبانماهســالگذشــتهازســوی
سازمانحفاظتمحیطزیستکشورمنتفیاعالمشدهبود؛اماتالشها
واصــراربرایاجرایایــنپروژهازبخشــیازپارکملــیکالهقاضی
ادامهیافتتابهگرفتنمصوبهشورایعالیترافیکاستانانجامیدو
بهزودیدرمورداینپروژهدرشورایعالیمحیطزیستتصمیمگیری

خواهدشد.

با مسئولان جامعه

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی)ره(اصفهانگفت:
تاکنونپنجهــزارو۶۰۱نفراززنانمددجودراســتان
تسهیالتاشــتغالدریافتکردند.کریمزارعبابیان
اینکهمددجویانزنبرمبنایتوانمندیهاوظرفیت
هادرمسیرمشاوره،هدایتوآموزششغلیقرارمی
گیرند،افزود:درسالجاریبه۱۴هزارو۷۴۴مددجو
تسهیالتاشتغالقرضالحســنهپرداختشدهکه
ســهمزنان۳۸درصدبودهاســت.ویبابیاناینکه
مددجویانزنتحتحمایتکمیتــهامدادتامرحله

رسیدنبهخودکفاییازهمهخدماتایننهاددربیش
از۱۲۰سرفصلبهرهمندمیشوند،اظهارداشت:قالی
بافی،خیاطی،آرایشــگری،تولیدانواعسبزیجاتو
ترشیجات،دامداریوکشاورزیوتاکسیسرویساز
رشتههایپرمتقاضیزنانمددجوبرایایجادکسب
وکاربودهاست.زارعافزود:درسال۱۴۰۰طبقمصوبه
شورایپولواعتبار،ســقفواماشتغالنیازمنداناز
محلتبصره۱۶معادل۱۰۰میلیونتومانتعیینشد
ودرســالجدیدباموافقتایننهاد)شــورایپولو
اعتبار(باافزایشســهبرابریایناعتبار،سقفوام
اشتغالدررستههایشغلیمشخصیبه۳۰۰میلیون
تومانافزایشیافت.ویاضافهکرد:سقفتسهیالت
اشــتغالزاییبراینیازمندانبــه۱۵۰میلیونتومان

رسیدهاســتوکارفرمایانهمتاچهارمیلیاردتومان
میتوانندتسهیالتشــغلیدریافتکنند.زارعگفت:
امسالبرایچهارهزارو۲۴۷مددجویکمیتهامداد
حقبیمهتامیــناجتماعیبهمنظوربهــرهمندیاز
بازنشستگیپرداختمیشودکهسههزارو۵۴۱نفراز
اینتعدادزنانتحتحمایتهستند.ویبابیاناینکه
۲هزارو۷۶۲دانشجوتحتحمایتکمیتهامداداستان
ازخدماتدانشجوییبهرهمندمیشوند،افزود:بیش
از۷۱درصداینجمعیتمعادلهزارو۹۸۲نفرازاین
جمعیتدانشجویاِندخترتحتپوششهستند.زارع
خاطرنشانکرد:۷۶هزارو۸۴۰نفرسالمندانباالی۶۰
سالتحتحمایتایننهادهستندکه۴۹هزارو۶۱۲
نفرازآنهانیززنانسالمنداستانمحسوبمیشوند.

افزون بر پنج هزار زن مددجو در اصفهان تسهیالت 
اشتغال دریافت کردند

زرافه مادر نظاره گر 
شکار شدن فرزندش
تصویریجالبدرحیاتوحش؛
زرافهمادرنظارهگرشــکارشــدن

فرزندش

معاونبهزیستیاستاناصفهان:

حوزه پیشگیری اعتیاد زنان با بی توجهی مواجه است
معاونامورپیشگیریادارهکلبهزیستیاستاناصفهانگفت:درحالیکهمیلیاردهاتومانبرای
جمعآوریمعتادانومبارزهباموادمخدرهزینهمیشــود،دراستانبهپیشــگیریازاعتیادبه
خصوصدرزنانتوجهنمیشودکهاینمسئلهنیازمندبازنگریسیاستهاوبرنامهریزیاست.
علیاکبرابراهیمیافزود:بهطورمیانگینهزارزندرســالبهچهارمرکــزاقامتیدرماناعتیاد
ایناســتانمراجعهمیکنند.ویبابیاناینکهدررابطهباشــیوعاعتیادباسهگروهاززنانروبه
روهســتیم،افزود:زنانمعتادکهمصرفکنندهتفریحیوتفننیهستندوبرایدرمانمراجعه
نمیکنند)بنابراینجزوآمارمحاسبهنمیشــوند(،گروهدومکهبرایدرمانبهطورداوطلبانهو
خودخواستهبهمراکزدرمانســرپاییمراجعهوداروهایموردنیازراتهیهمیکنندوگروهسوم
زنانیهستندکهتوسطپلیسبهاینمراکزمعرفیمیشــوند.ویافزود:زنانپسازخروجاز
مراکزوکمپهایدرماناعتیادباتوجهبهوضعیتوشــرایطیکهدارندخدماتمختلفمانند
دریافتمدارکشناسنامهای،تامینسبدغذاییومعیشتی،بستههایبهداشتیوحتیاسکان

واشتغالبهرهمندمیشوند.
معاونپیشــگیریادارهکلبهزیســتیاصفهانگفت:گروهدیگریاززنانبهبودیافتهبهمراکز
توانمندســازیوجامعهپذیریزنان)باظرفیت۱۲نفردرماه(منتقلمیشــوندکهمیتوانند۶
ماهدراینمراکزبهطوررایگاناقامتداشتهباشــند.ابراهیمیادامهداد:برایزنانیکههمچنان
مصرفکنندهموادهستندنیزامکاناسکانشــبانهودریافتغذایگرمدرمرکزسرپناهفراهم

شدهاست.
بهگفتهوی،اینگروهاززناندرطولاســکانشــبانهاجازهمصرفموادندارنــدوصبحهانیز
بایدمرکزراترککنند.ابراهیمیبــابیاناینکهبخشمهمیازفرآینددرمانمعتادانبهســطح
حمایتهایپسازبهبودیآنانبستگیدارد،افزود:بهزنانمعتادکهبهبودپیدامیکنندوتمایل
بهخوداشتغالیدارند،پسازیکسالازپاکی،تسهیالتارزانقیمتاشتغالزاییبهمبلغ۱۵۰
میلیونتوماناعطاخواهدشــد.ویافزود:بهکارفرمایانیکهافرادبهبودیافتهازاعتیادرابهکار
دعوتکنندنیز۱۵۰میلیونتومانوامتعلقخواهدگرفت،همچنین۲۳درصدحقبیمهنیروهایی

بهبودیافتهایکهبهکارمیگیرندازسویسازمانبهزیستیپرداختخواهدشد.

افزایش تمایل دانش آموزان اصفهانی به رشته های مهارتی
رییسآموزشمتوسطنظریادارهکلآموزشوپرورشاصفهانگفت:درسالتحصیلیجدید
باتاکیدوتوصیههایصورتگرفته،تمایلوگرایشدانشآموزانمتوســطهدومبهتحصیلدر

رشتههایمهارتیدرقالبهنرستانهایفنیوحرفهایوکاردانشافزایشیافتهاست.
حسیننادیانبااشارهبهسیاستگذاریهایســندتحولبنیادینوافقسال۱۴۰۴،درتوزیع
متوازنشاخهایورشتهایافزود:یکیازاصلیتریناهدافآموزشفنیوحرفهایایجادزمینه
مناسببرایهدایتدانشآموزانبهسمتاشتغالوآموزشمهارتهایموردنیازبازارکاراست
کهدراســتاناصفهانتاحدودزیادیمحققشدهاست.ویاظهارداشــت:تطابقهرچهبیشتر
آموزشهابانیازهایبازارکارشاخصمهمموفقیتدرهنرستانهایفنیوحرفهایوکاردانش
اســت.نادیانبابیاناینکهآموزشفنیوحرفهایباکیفیتواثربخشیکیازگزینههایاصلی
برایتربیتنیرویکارماهراست،گفت:آموزشهایمهارتیباتوجهبهشرایطفرهنگی،آموزشی
واجتماعیکشوربســیارحائزاهمیتواثربخشاست.ویخاطرنشــانکرد:براساسآخرین
ارزیابیهایصورتگرفتهطبقسیاســتگذاریهایســندتحولبنیادینوافقسال۱۴۰۴در
توزیعمتوازنشاخهایورشتهای،شــاهدافزایشوروددانشآموزاناستاناصفهانبهشاخه
فنیوحرفهایهستیم.رییسادارهآموزشمتوسطهنظریادارهکلآموزشوپرورشاصفهان
افزود:دراستاناصفهاندرسالتحصیلیجارینسبتبهسالتحصیلیگذشتهشاهدرشد۹۳/۱

درصدیثبتنامپایهدهمدرشاخهفنیحرفهایوکارودانشبودیم.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییسسازمانثبتاحوالخبرداد:

صدور ۸ میلیون کارت ملی 
هوشمند معوق

رییسسازمانثبتاحوالکشــورازصدور۸
میلیونکارتملیهوشمندمعوقخبرداد.

هاشمکارگردرجمعخبرنگارانودرخصوص
تعیینتکلیفکارتهایهوشمندکلیمعوق
گفت:وعــدهدادیمکه۱۰میلیــونکارتملی
هوشــمندمعوقراصادرکنیــموتااینلحظه
هشــتمیلیونکارتملیهوشــمندتحویل
شدهاســتوالباقیدراســرعوقتتحویل
خواهدشــدوانشــاءا...تاپایانسالانجام
خواهدشد.رییسسازمانثبتاحوالکشور
خاطرنشانکرد:باتوجهبهاینکهشناسنامههای
قدیمــیدســتنویسهســتندبنابرایــن
امکانجعلوسوءاســتفادهوجــوددارد؛اما
شناســنامههایجدیدخیلیازآســیبهای
شناســنامههایقبلیرانخواهدداشــتواز
طرفیپایگاههایاطالعاتهویتیکشورتکمیل
خواهدشــد.ازشــهروندانخواستهمیشود
نسبتبهتعویضشناسنامههااقدامکنند.وی
درخصوصافرادفاقدشناسنامهنیزگفت:این
موضوعچندینسالدرکشورگریبانگیربوده
ودردولتســیزدهمیکیازتاکیداتتعیین
تکلیفافرادفاقدشناسنامهاستواینافراد
بااینکهمدتزیادیاســتدرکشــورزندگی
میکنند؛امــاازخدماتاجتماعــیمحروم
هســتند.کارگرخاطرنشــانکرد:درتابستان
امســالتخصیصشناســهواحدوطراحیو
تولیدکارتبرایافرادفاقدشناسنامهآغازشد
ودرحالحاضراولینســریکارتاینافراد
طراحیشدهکهبهدســتوزیرکشوررونمایی
خواهدشد.رییسسازمانثبتاحوالکشوربا
بیاناینکهتاکنونبیشاز۱۰هزارشناسهبرای
اینافرادایجادشدهاست،گفت:وزیرکشورطی
نامهایابالغکردندتااینفرآیندتسریعشودو
آنهاییکهبتواندرثبتاحوالتعیینتکلیف
کردراانجامخواهیمداد.ویدرخصوصاعطای
شناســنامهبهکودکانحاصــلازازدواجزنان
ایرانیبااتباعخارجــیاظهارکرد:اینموضوع
کماکانمطابــققانونازدواجزنــانایرانیبا

مردانخارجیدرحالانجاماست.

معاونحمایتوسالمتخانوادهکمیتهامداداستاناصفهانازحمایت۲۱هزارخانوارتحتپوششساکندرمناطقمحروماستانخبرداد.هادیبناییاظهار
داشت:ازجمعیتساکندر۱۷شهرستان،۲۴بخشو۵۱دهستانمحرومدراســتان،نزدیکبه۲۱هزارخانوارتحتحمایتایننهادهستند.ویبااشارهبه
حمایتاز۱۳۱هزارو۶۶۶خانوارنیازمنددرسطحاستاناصفهان،ادامهداد:بیش۳۳درصدازجامعههدفکمیتهامداداستاندرروستاهازندگیمیکنند.معاون
حمایتوسالمتخانوادهکمیتهامداداستاناصفهانباتاکیدبهاینکهویژگیهایسرپرستخانوارازمهمترینعاملمحدودیتدرتوانمندسازیخانوادههای
ساکندراینمناطقاســت،افزود:۶۷هزارخانوارباسرپرســتیزنانو۷۲هزارخانوارازسالمندانتحتحمایتهســتندکهنیازبهتوجهویژهایدارند.وی،
اختصاص۲۰درصداعتباراتبیشتربهمناطقمحرومراباهدفکمکبهمعاشورفعمشکالتاینخانوادههادانستوگفت:امیدواریمبتوانیمبامشارکتمردم

خیرونیکاندیش،دررفعمشکالتمعیشتی،درمانی،فرهنگیوتامینلوازمضروریزندگی،گامهایموثریبرداریم.

21هزار خانوار حمایتی کمیته امداد درمناطق محروم اصفهان سکونت دارند



سپاهان فصل جدید را با دو پیروزی در ورزشگاه های آزادی و ســپس نقش جهان آغاز کرد ولی در ادامه راه این تیم که چند 
هفته ای هم به دلیل ترمیم چمن ورزشــگاه نقش جهان مجبور شد در فوالدشــهر به مصاف حریفان برود، با افت روبه رو 
شد. اگرچه این افت پس از پایان فیفادی اول به اتمام رســید و در 5 بازی ای که طالیی پوشان پیش از آغاز جام جهانی 
برگزار کردند، به 3 پیروزی و 2 تســاوی دســت یافتند.مورایس در آخرین مصاحبه خود با »ورزش سه« یکی از دالیل 
افت سپاهان با وجود شروع خوب را زمین های فوتبال ایران عنوان کرد و از فدراسیون فوتبال خواست تا چاره ای برای 
تغییر شرایط بیندیشد؛ چراکه این مربی سرشــناس پرتغالی معتقد است بازی در چنین زمین هایی سبب می شود 
که کیفیت بازیکنان ایرانی از سوی استعدادیاب های بین المللی به درستی تشخیص داده نشود.سپاهان در شروع 
دوباره رقابت ها نیز در شرایطی با تســاوی در انزلی به کار خود خاتمه داد که کیفیت چمن ورزشگاه سیروس قایقران 
مناسب نبود. با این حال سپاهان با مشکل چمن مواجه نیست و آنها می توانند در چمن ورزشگاه نقش جهان که طی 
هفته های گذشته استراحت خوبی داشته به مصاف نفت مسجد ســلیمان بروند؛ جایی که شرایط برای پیاده کردن 

افکار تاکتیکی مورایس فراهم است.

»مورایس« این بازی دغدغه اصلی اش را ندارد
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نام گذاری یک خیابان به نام سرمربی قهرمان جهان
یکی از خیابان های شهر بوگاتی در آرژانتین، به افتخار لیونل اســکالونی، به این اسم نام گذاری 
خواهد شــد.پس از اینکه تیم ملی آرژانتین با هدایت لیونل اســکالونی به عنوان قهرمانی جام 
جهانی 2022 قطر دست یافت، شهردار پوجاتو، زادگاه ســرمربی تیم ملی آرژانتین، اعالم کرد که 
یکی از خیابان های این شــهر به نام وی نام گذاری خواهد شد.اسکالونی که در سال 1997 با تیم 
ملی آرژانتین قهرمان مسابقات زیر 20 سال جهان شد، در شرایطی برای اولین بار در 8 سپتامبر 
2018 به عنوان ســرمربی روی نیمکت این تیم نشســت که به دلیل تجربه پایین در این پست، 

انتقاداتی به انتخاب او وارد می شد.
با گذشت زمان این سرمربی موفق شد در کوپا آمریکا در سال 2021 و جام جهانی 2022 به قهرمانی 
برسد و با ثبت 37 برد، 15 تســاوی و 5 باخت، خود را به عنوان یکی از بزرگ ترين مربیان تاریخ 

آرژانتین مطرح کند.
 

نتیجه نظرسنجی از فرانسوی ها: »زیدان« یا »دشان«؟
در نظرســنجی روزنامه معتبر اکیپ برای ادامه همکاری با دشــان یا انتخاب زیــدان به عنوان 
جایگزین او، بیشتر شرکت کنندگان خواســتار ادامه همکاری با دیدیه دشــان شدند. تیم ملی 
فوتبال فرانسه در جام جهانی 2022 عملکرد خوبی از خود نشان داد و با وجود آنکه غایبان زیادی 
داشت؛ اما توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.قبل از برگزاری جام جهانی بیشتر گزارش 
ها حاکی از این بود که این آخرین حضور دشــان در نیمکت خروس هاست و بعد از جام جهانی 
زیدان جایگزین او خواهد شــد؛ اما عملکرد فرانســوی ها در جام جهانی ورق را به سوی دشان 
برگرداند.در نظرســنجی که روزنامه اکیپ انجام داد 5۴ درصد از شرکت کنندگان خواستار ادامه 
همکاری با دیدیه دشان هستند این درحالی است که 31 درصد هم دوست دارند زیدان هدایت 
تیم ملی فوتبال فرانســه را برعهده بگیرد و جایگزین دشان شود.دیدیه دشــان، عملکرد بسیار 
خوبی در تیم ملی فوتبال فرانسه داشته است به طوری که یک قهرمانی در جام جهانی و یک نایب 
قهرمانی را در این رقابت بزرگ کسب کرده و همین باعث شده است تا احتمال ماندن او در نیمکت 
فرانسوی ها بسیار زیاد باشد.قرار است که رییس فدراسیون فوتبال فرانسه در هفته جاری جلسه 

ای را با این مربی باتجربه برگزار کند تا درباره آینده او تصمیم نهایی گرفته شود.
 

استعداد جالب »متئو مسی«: دریبل زن مثل پدر!
ویدئوی منتشر شده از متئو مسی، فرزند لیونل مســی، پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 
2022 توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.صدها عکس و ویدئو از قهرمانی تیم ملی آرژانتین 
در جام جهانی 2022 قطر هست که تا سال ها در خاطره جمعی تمامی مردم این کشور خواهد ماند.

حاال ویدئوی جدیدی که بارها در شــبکه های اجتماعی دست به دست شده نیز به این کلکسیون 
اضافه شده و توجه بسیاری از فوتبال دوســتان را به خود جلب کرده است. در این ویدئو فرزندان 
لیونل مسی را پس از قهرمانی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی می بینیم که در حال فوتبال بازی 
کردن هستند و به نظر می رسد که متئو مسی اســتعداد دریبل زدن را کامال از پدرش به ارث برده 
است.فرزندان بازیکنان آرژانتین در زمین چمن ورزشگاه لوســیل قطر مشغول بازی با یکدیگر 
هستند و از هر وسیله ای که در دسترس باشد برای این تفریح استفاده می کنند؛ اما مانند دیدار 
این تیم برابر فرانسه، این بار هم این مسی است که در مرکز توجه تمامی افراد آشنا و غریبه قرار 
می گیرد.در حالی که تیاگو مسی، پسر بزرگ تر این ستاره آرژانتینی، هم از نظر حفظ توپ توانایی 
بســیار خوبی دارد اما این متئو، پسر وسطی اوســت که توجه ها را به خود جلب کرده است. متئو 
استعداد ناب و تماشایی در دریبل زدن دارد و همین باعث شــده که در جریان این بازی از سایر 

بچه ها متمایز باشد و در نهایت هم تنها برادرش موفق به متوقف کردن او شود.

با تصمیم AFC ، جذاب ترین لیگ تاریخ ایران در پیش است؛

رقابت جذاب، انگیزه مضاعف

   با برپایی لیگ نخبگان، حاال انتظار می رود که سهمیه 
فوتبال ایران به طرز قابل توجهی کاهش یابد و این 
مســئله، رقابت تیم ها را افزایش خواهد داد.برگزاری لیگ نخبگان یا 
همان سوپر لیگ آســیا، خبری بود که ماه های گذشته در رسانه های 
عربی مطرح شد. اینکه AFC تصمیم بگیرد مسابقات باشگاهی قاره 
را با شکل و شمایل جدیدی و در سه سطح مختلف برگزار کند، دهان 
به دهــان چرخید تا اینکه به صورت رســمی، برگــزاری این تورنمنت 
تصویب شد.قرار است از فصل 202۴ – 2025، مسابقات باشگاهی در 
قاره آسیا، در سه سطح برگزار شود. سطح اول یا نخبگان با حضور 12 
تیم از غرب و 12 تیم از شرق آسیا برگزار می شود. در سطح دوم 32 تیم 
و در سطح سوم نیز 20 باشگاه حضور خواهند داشت که انتظار می رود 
در این سطوح نیز، ســهمیه ها بین غرب و شــرق به صورت مساوی 
تقسیم شود.از آنجایی که تمام تمرکز روی سطح اول یا Elite مسابقات 
بوده و جوایز آن نیز بسیار بیشتر از سطوح دیگر است، از اکنون بحث و 
گمانه زنی درباره تعیین 12 سهمیه غرب آسیا شروع شده است. هنوز 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به صورت رسمی اعالم نکرده که کشورهای 
مدعی مانند ایران، عربستان، قطر، امارات و ازبکستان چند کرسی را 

در این رقابت ها خواهند داشت.

با این وجود، به نظر نمی رســد که فوتبال ایران در این پیکارها، سهمیه 
ای بیشتر از دو تیم داشته باشــد. در آخرین رده بندی که سایت فوتی 
رنکینگ از امتیازات کسب شده کشورها توسط نمایندگانشان در لیگ 
قهرمانان آسیا منتشــر کرده، عربســتان با 100 امتیاز، صدرنشین بی 
رقیب غرب آسیاست. ازبکستان نیز به واسطه مسابقات AFC کاپ، 

امتیازات فراوانی را به دست آورد و با 77 امتیاز دوم است.
ایران، قطر و امارات نیز در مقطع کنونی رقابت نزدیکی دارند. در اطالعیه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ذکر شده که رده بندی کشورها برای اختصاص 
سهمیه برای فصل 202۴ – 2025 به بعد، بر اســاس عملکرد باشگاه 
های شــرکت کننده طی هشت سال گذشــته خواهد بود که این بدان 
معناســت دو نایب قهرمانی پرسپولیس در آســیا می تواند امتیازات 
خوبی را برای فوتبال ایران کســب کند.به هر شــکل، تا زمان برگزاری 
سوپر لیگ، باید منتظر نتایج فصل کنونی لیگ قهرمانان آسیا )2022 
– 2023( و همچنین فصل آینده )2023 – 202۴( ماند. عالوه بر این، 
نتایج لیگ قهرمانان آســیا از ســال 2016 تاکنون نیز در جدول کسب 
امتیازات کشورها کامال تاثیرگذار است. در صورت موفقیت فوالد در فصل 
کنونی و همچنین نمایندگان ایــران در فصل آینده، وضعیت می تواند 

دچار تغییر شود و فوتبال ایران رتبه بهتری را به دست آورد.

در نهایت و در صورتی که فرض کنیم ایران 2 سهمیه در سطح اول سوپر 
لیگ آسیا داشته باشد، فدراسیون فوتبال باید ساز و کاری برای تعیین 
نمایندگانــش در این رقابت ها در نظر بگیــرد. در این صورت، محتمل 
ترین گزینه، حضور قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی در سطح نخست 

پیکارهاست.
در این مسابقات، قطعا ایران در سطوح دوم و سوم نمایندگان بیشتری 
خواهد داشت. از 32 تیم حاضر در ســطح دوم، 16 سهمیه برای غرب 
آسیا خواهد بود و ایران می تواند بیشــتر از سه نماینده در این پیکارها 
داشته باشد. در سطح سوم نیز 10 تیم غرب آسیایی روانه مسابقات می 
شوند که در اینجا نیز می توان انتظار حضور حداقل یک یا دو تیم ایرانی 

را در این سطح از پیکارها داشت.
چنانچه تمامی این فرضیه ها درست باشــد، گمان می رود که فوتبال 
ایران بین 6 تا 8 نماینده در سه سطح مسابقات سوپرلیگ داشته باشد. 
این مسئله می تواند انگیزه تیم ها برای کسب رتبه های پنجم تا هفتم 
لیگ برتر را نیز افزایش دهد. باید یک بار دیگر متذکر شد که هنوز هیچ 
ایده ای برای سهمیه بندی کشورها اعالم نشــده ولی از آنجایی که به 
طور کلی 38 تیم از غرب آسیا در سه سطح ذکر شده شرکت می کنند، 
حضور بیش از 6 نماینده ایران در این مسابقات منطقی به نظر می رسد.

واکنش روز

»طارمی« در جمع 25 گلزن تاریخ پورتو
مهدی طارمی با زدن شصت و چهار گل برای پورتو در جمع 25 بازیکن برتر تاریخ این باشگاه پرتغالی 
قرار گرفت.مهدی طارمی پس از گلزنی مقابل ویزال، مقابل ژیل ویسنته نیز گلزنی کرد و به رده بیست و 
پنجم بهترین گلزنان تاریخ باشگاه پورتو رسید. ملی پوش ایرانی پس از 118 بازی برای آبی و سفیدها 
6۴ گل به ثمر رسانده است و در رده بیست و پنجم قرار گرفت و با رکورد تیکوینیو سوارس برابری کرد.  
طارمی  با توجه به روند گلزنی که دارد می تواند هم چنان به پیشــروی خود در این فهرست ادامه دهد. 
تئوفیلو کوبیالس افسانه ای، مهاجم پیشین پرو با 66 گل در رتبه بعدی قرار دارد، مارگا و فالکائو هر دو 72 
گل و رباح ماجر  75 گل به ثمر رساندند. مهدی می تواند در این فصل به رکوردهای گلزنی این بازیکنان 
بزرگ و مطرح برسد.طارمی در 30 سالگی یکی از بهترین مراحل دوران حرفه ای خود را سپری می کند و 
عالوه بر گلزنی در دادن پاس گل نیز رکورد خوبی از خود به نمایش گذاشته ا و در بین موثرترین بازیکنان 
لیگ است.پورتو در دیدار بعدی خود باید به دیدار آروکا برود که این دیدار از دیدارهای لیگ پرتغال است.

 

ماجرای شکایت »گل محمدی« از مجری تلویزیون چه بود؟
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس به خاطر بی احترامی یکی از مجری های تلویزیون قصد ندارد از او 
شکایت کند.در برنامه شب یلدای شبکه 5 ســیما، وقتی میهمانان با مجری برنامه بازی اسم فامیل 
می کردند، یکی از مجری های این برنامه لفظ بدی خطاب به یحیی گل محمدی به کار برد که این موضوع 
با واکنش باشگاه پرسپولیس همراه بود.بعد از این موضوع باشگاه پرسپولیس اعالم کرد از مجری این 
برنامه شکایت خواهد کرد؛ اما به تازگی  خبری منتشر شد که گل محمدی از شکایت صرف نظر کرده است.

پیگیری های خبرنگار ایسنا در این زمینه نشان می دهد، یحیی گل محمدی از ابتدا هم قصد شکایت از 
مجری مذکور را نداشته که حاال صرف نظر کرده باشد.

 

طلسم »تمیروف« مقابل تیم سابق می شکند؟
شرزود تمیروف، انگیزه زیادی برای دیدار با پرســپولیس خواهد داشت؛ او عالقه مند است طلسم گل 
نزدنش شکسته شــود.یکی از اتفاقات جالب دیدار پیکان و پرســپولیس در هفته سیزدهم رویارویی 
شرزود تمیروف با تیم سابق خود است. مهاجم ازبکستانی که سال گذشته در پرسپولیس حضور داشت 
و انتقادهای زیادی را تحمل کــرد، از ابتدای فصل در پیکان حضور دارد و زیر نظر مجتبی حســینی کار 
می کند.تمیروف با وجود اینکه یکی از مهاجمان اصلی پیکان در فصل جاری محسوب می شود، اما هنوز 
نتوانسته گلی برای خودروسازان به ثمر برساند. این مهاجم ازبکستانی البته دچار بدشانسی هم شده 
است. او در همین مسابقه گذشــته پیکان مقابل تراکتور یک موقعیت تک به تک عالی را به دست آورد 
که با درخشش محمدرضا اخباری نتوانست دروازه را باز کند.حاال تمیروف برای مسابقه با پرسپولیس 
خود را آماده می کند؛ مهاجم ازبکســتانی پیکان قطعا برای رویارویی با یحیی گل محمدی و تیم سابق 

خود انگیزه زیادی دارد.
 

»لوکادیا«چقدر از پرسپولیس پول گرفت؟
بررسی پرداختی های پرســپولیس به لوکادیا نشان می دهد این باشــگاه به مهاجم هلندی خود هیچ 
بدهی ای نداشته است.یورگن لوکادیا که پیش از داربی به بهانه بیماری همسرش ایران را ترک کرد و بعد 
چند روز رسما قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد. حاال پرسپولیس در صدد جمع آوری مدارک الزم 
است تا هرچه زودتر از این بازیکن به فیفا شکایت کند. بررسی ها نشان می دهد که پرسپولیس درباره این 
بازیکن به تمام تعهدات مالی خود عمل کرده است و او از نظر مسائل مالی حق فسخ نداشته است.لوکادیا 

قرارداد حدود 20 درصد از مبلغ کل قــراردادش را به عنوان پیش قرارداد دریافت در زمــان امضای 
کرده و یک ماه بعد از آن 170 هزار یورو و دو ماه بعد از این قسط 170 

ر  یورو دیگر دریافت کرده است.هــزا

مستطیل سبز

رنگرز: حسین نوری تصمیم 
شجاعانه و درستی گرفت

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در واکنش 
به خداحافظی حسین نوری از دنیای قهرمانی 
گفت: او کشــتی گیر بزرگ و قابل احترامی 
است، تصمیمش هرچند تلخ، اما شجاعانه و 
درست بود.حسن رنگرز در گفت وگو با تسنیم 
با ابراز رضایت از مســابقات قهرمان کشوری 
کشــتی فرنگی که طی روزهای گذشــته در 
تهران به انجام رســید، عنوان کرد: به جرات 
یکی از کیفی ترین مسابقات کشوری یکی دو 
دهه اخیر را داشتیم که منهای تعداد معدودی 
از ملی پوشان که از شرکت در مسابقه معاف 
شده بودند، سرمایه های فنی کشتی فرنگی 
در ایــن رقابت ها حاضر  شــدند و با توجه به 
اینکه نقشــه راه به روشنی ترسیم شده بود و 
چشم انداز و افق مشخصی پیش روی همه 
وجود داشــت، فرنگی کاران بســیار باانگیزه 
کار کــرده و بــرای ملی پوش شــدن با همه 
ظرفیت های فنی شــان در این رقابت حضور 
پیدا کردند.وی در مورد اینکه برای انتخاب تیم 
آسیایی، نفرات منتخب فقط در یک تورنمنت 
حضور پیدا خواهند کرد؟، گفــت: ما دو پلن 
داریم، یا همه این نفرات را به تورنمنت فرانسه 
می بریم و یا اینکه در دو تورنمنت تقسیم شده 
و محک خواهند خورد. این بستگی به بودجه 
فدراسیون کشــتی دارد. همچنین اگر به هر 
دلیل ویزا برای یک رقابت صادر نشد، نفرات 
در تورنمنت دیگری محــک خواهند خورد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص 
اینکه امسال با توجه به اینکه مسابقات جهانی 
پیش رو، گزینشــی المپیک خواهد بود، آیا 
رقابت های رنکینگ دار جدی تر از گذشته تلقی 
نخواهد شد؟، خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی 
که امسال افتاده این اســت که رقابت های 
رنکینگ با دو کیلوگرم ارفاق برگزار می شود و 
باتوجه به این مسئله ما می توانیم با وضعیت 
بهتری در این رقابت ها شــرکت کنیم. ضمن 
اینکه امسال خود مسابقات قهرمانی آسیا هم 
تا حدودی رنک دارد و نتایج آنها در موقعیت 
کشتی گیران در مسابقت جهانی تاثیر خواهد 

داشت. 

در صورتی که فرض کنیم ایران 2 سهمیه در سطح اول 
سوپر لیگ آسیا داشته باشد، فدراسیون فوتبال باید 
ساز و کاری برای تعیین نمایندگانش در این رقابت ها در 
نظر بگیرد. در این صورت، محتمل ترین گزینه، حضور 
قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی در سطح نخست 

پیکارهاست

فوتبال جهان

وز عکس ر

بانوان سوارکار در 
 مسابقات پرش

 با اسب

با قرعه کشــی مرحله یک شــانزدهم نهایی جام 
حذفی تکلیف تیم های لیگ برتری مشخص شد.

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
فوتبال ایران برگــزار و تکلیف شــانزده تیم لیگ 

برتری حاضر در این مسابقات روشن شد.
در یکــی از جذاب تریــن بازی های ایــن مرحله 
میــان دو تیم لیــگ برتری، مس رفســنجان در 
خانه میزبــان ذوب آهن اصفهــان خواهد بود. دو 
تیمی که در مســابقات لیگ برتر هــم بعد از چند 
هفته شکســت ناپذیری در هفته هــای ابتدایی به 
مصاف هــم رفتند امــا در یک تقابــل برابر زور دو 

تیم به یکدیگر نرســید تا در پایان تســاوی بدون 
گل، یک امتیاز برای شــاگردان ربیعــی و تارتار به 

ارمغان بیاورد.
مســلما جام حذفی برای تیم هــای نیمه باالیی 
جدول چــون ذوب آهــن و مس رفســنجان که 
کورســوی امیدی برای قهرمانی ندارند، می تواند 
مسیر بســیار خوبی و کوتاهی  برای کسب سهمیه 
آســیایی باشــد و از همین رو تقابــل دو تیم در 
نخســتین مرحله جام حذفی با حضــور تیم های 
لیگ برتری می تواند یکی از مسابقات جذاب این 

جام را شکل دهد.

در حال حاضر مس رفسنجان در جدول رده بندی 
لیگ برتر رتبه ششــم را با هفده امتیاز به خودش 
اختصاص داده و ذوب آهن در یک قدمی این تیم 
 با شــانزده امتیاز، رده هفتــم را از آن خود کرده تا 
 یکــی از دیدارهــای حســاس مرحلــه یــک 

 شــانزدهم نهایــی میــان دو تیــم نیمــه باالی 
جدول برگزار شود.

مس رفسنجان-ذوب آهن، دوئل نبازها در حذفی

عکس: ایرنا



یکشنبه 4  دی  1401 /  1  جمادی الثانی  1444  /  25  دسامبر   2022 / شماره 3707 
نصب مخازن شن و نمک در معابر منطقه ۹ اصفهان

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از آمادگی کامل ســتاد مدیریت بحران منطقــه برای مقابله 
با شرایط ناشــی از تغییرات جوی، بارش های ســیالبی، رخدادها و حوادث احتمالی خبر داد و 

گفت: به منظور جلوگیــری از لغزندگی 
شــبکه معابر هنگام بارش برف و باران 
مخازن شن و نمک در نقاط حادثه خیز 
این منطقه جانمایی شد.سیدســلمان 
قاضی عســگر اظهــار کرد: بــا توجه به 
بــرودت هــوا، کاهش دمــا و احتمال 
یخبندان با پیگیــری معاونت خدمات 
شــهری منطقه به منظــور جلوگیری از 
لغزندگی شــبکه معابر هنــگام بارش 
برف و باران مخازن شن و نمک در نقاط 

حادثه خیز منطقه جانمایی شد.وی افزود: این مخازن با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان و 
کارگران خدمات شهری برای پیشگیری از یخ زدگی معابر در مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از 
بارش های جوی در روگذرها، معابر پرتردد و اتوبان شــهید خرازی حدفاصل کهندژ تا پل مطهری 
نصب شــد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با اشاره به فرارسیدن فصل ســرد سال از آمادگی 
کامل ســتاد مدیریت بحران منطقه برای مقابله با شرایط ناشــی از تغییرات جوی، بارش های 
ســیالبی، رخدادها و حوادث احتمالی خبر داد و خاطرنشــان کرد: در راســتای خدمت رسانی 
شایسته به شــهروندان اکیپ پایش خطرات ناشــی از یخبندان به صورت روزانه از این مخازن 
بازدید می کنند و عوامل اجرایی ثابت و توجیه شــده در محل های مســتعد بحران و آب گرفتگی 
مستقر هستند تا نسبت به رفع و کاهش مشکالت اقدامات الزم را به عمل آورند.وی اضافه کرد: 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امکانات و تدابیر به منظور مقابله با یخ زدگی، آب گرفتگی 

و برف گرفتگی معابر در سطح منطقه اندیشیده شده است.
 

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد:

پخش ۸ هزار تن آسفالت در معابر منطقه 12 اصفهان
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: در سطح این منطقه هشت هزار تن آسفالت با هزینه ای 
بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و پیاده روســازی معابر به ویژه در مناطق کم برخوردار به طول ۵۲۰۰ متر با 
هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان در هشــت ماهه امسال انجام شده است.علی اکبر رسالت در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به سرانه فضای ســبز موجود در منطقه ۱۲، اظهار کرد: حدود 
۳۵ تا ۴۰ درصد این منطقه مسکونی، بخشی صنعتی و قســمت های دیگری از آن نیز در حریم 
است، به این معنی که ما در این منطقه فضای باز زیاد داریم که خارج از محدوده قرار دارد و اجازه 
صدور پروانه برای آنها را نداریم.وی ادامه داد: با توجه به این ســرانه مسکونی، احساس نیاز به 
پارک های محلی در منطقه ۱۲ بسیار مشهود است. در شهرک های این منطقه به دلیل صدور پروانه 
در ارتفاعات، مجموعه های پنج تا ۱۰ طبقه وجود دارد که شهروندان ساکن در بلوک های مسکونی 
برای آرامش خود به پارک نیاز دارند.مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با اشــاره به توسعه این 
منطقه در بحث شهرسازی، گفت: در بین بلوک ها فضاهایی وجود دارد که ظرفیت تبدیل شدن به 
پارک محلی و پاتوق های شهری کوچک را دارد.وی با اشاره به تکمیل بوستان مادر، خاطرنشان 
کرد: پارک مادر در محله نگین قبل از پارک نگین ساخته شــده بود و حدود ۱۰ هزار مترمربع بین 
این دو پارک فضای خاکی وجود داشــت که با تملک اراضی آن، طرح اتصال این دو پارک اجرا 
شد و بوستان مادر شکل گرفت.رسالت ادامه داد: در سطح این منطقه، هشت هزار تن آسفالت با 
هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و پیاده روسازی به ویژه در مناطق کم برخوردار به طول ۵۲۰۰ متر 

با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان در هشت ماهه امسال انجام شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبرداد:

بهره برداری از ۲ خط معاینه فنی موتورسیکلت در کالن شهر اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از بهره برداری ۲ خط 
معاینه فنی مکانیزه ویژه موتورسیکلت در هفته جاری خبر داد.

حسین حق شــناس در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی 
۲ خط معاینه فنی مکانیزه ویژه موتورسیکلت در کالن شهر اصفهان در 
هفته جاری اظهار داشــت: عملیات احداث خط معاینه فنی مکانیزه 
ویژه موتور سیکلت در مرکز معاینه فنی شفق آبان ماه امسال آغاز شد 

و اکنون آماده بهره برداری است.
وی با بیان اینکه خــط معاینه فنی ویژه موتورســیکلت بــا اعتباری 
بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان احداث و به خطوط مرکز معاینه فنی شــفق 
اضافه شــده، ادامه داد: این خط ظرفیت پذیرش ۲۶ هزار دســتگاه 

موتورسیکلت در یک شیفت کاری در سال را دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان افــزود: همچنین 
براساس تفاهم نامه ای که بین شهرداری اصفهان و انجمن حمایت از 
زندانیان منعقد شد، عملیات ســاخت مرکز معاینه فنی مکانیزه ویژه 
خودروهای سبک و موتور سیکلت از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز 

شد و این مرکز نیز در حال حاضر آماده بهره برداری است.
حق شــناس اضافه کرد: مرکز معاینه فنی مکانیــزه ویژه خودروهای 

سبک و موتورسیکلت در زمینی با مساحت ۱۳۰۰ متر در بلوار زینبیه- 
خیابان امام خمینی )ره( - احداث و برای ســاخت سالن ها و تجهیز 

این مرکز سه میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان هزینه شد.
وی افزود: مرکــز معاینه فنی مکانیــزه خودروهای ســبک و موتور 
سیکلت نیز ظرفیت پذیرش ۲۶ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۱۵ هزار 

دستگاه خودروی سبک را در یک شیفت کاری در سال دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: 
با توجه بــه وظایف محول شــده به مراکــز معاینه فنی وابســته به 
شهرداری ها در راستای انجام معاینه فنی خودروها و همچنین اجرای 
مفاد مندرج در قانون هوای پاک در خصوص الزام تمامی وسایل نقلیه 
اعم از سبک، سنگین و موتور ســیکلت، شهرداری اصفهان این ۲ خط 

مکانیزه معاینه فنی ویژه موتورسیکلت را ایجاد کرده است.

راه اندازی یک مرکز معاینه فنی جدید در منطقه 12 تا پایان امسال
حق شناس با بیان اینکه هم اینک هفت مرکز معاینه فنی خودروهای 
سبک با ۱۱ خط در شــهر اصفهان در حال فعالیت است، اظهار داشت: 
این هفته یک خط در مرکز معاینه فنی شفق ویژه موتورسیکلت و یک 

مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای ســبک و موتورســیکلت که توسط 
انجمن حمایت از زندانیان احداث شده به مراکز و خطوط معاینه فنی 

این کالنشهر افزوده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین تا پایان ســال جــاری نیز یک مرکز 
معاینه فنــی مکانیزه ویژه خودروهای ســبک در محــدوده خیابان 
امــام خمینــی )ره( در منطقــه ۱۲ و یــک خــط معاینه فنــی ویژه 
 موتور ســیکلت در یکی از خطوط منتخب شــهر اصفهــان راه اندازی 

خواهد شد.
براســاس مطالعات ســهم بندی و ســیاهه انتشــار آلودگی هوای 
اصفهان که در ســال ۱۳۹۶ انجام شد در آن ســال روزانه یک میلیون 
خودرو و حــدود ۶۰۰ هزار موتور ســیکلت در ســطح شــهر اصفهان 
تردد می کردنــد که این تعداد موتورســیکلت چهار درصد در انتشــار 
مونوکســیدکربن، ۲ درصد در انتشار اکســیدهای نیتروژن NO2 و 
۱۰ درصــد در تولید ترکیبات آلی فرار VOCs در روز ســهم داشــتند. 
براساس مطالعه آن سال موتورسیکلت های کاربراتوری در کالن شهر 
 اصفهان پس از اتوبوس ها بیشــترین ســهم را در تولید ترکیبات آلی 

فرار داشتند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان گفت: فراخوان مســابقه طراحی بدنه و المان 
ورودی منطقه گردشگری صفه با عنوان نقش آفرینی 
بر بام شهر با هدف ارتقای جاذبه های گردشگری، ایجاد 
محیطی فعال و پویا و دعوت کنندگی موثر داده شــده 
است تا از افراد حرفه ای برای طراحی بام شهر اصفهان 
کمک بگیریم.مرتضی نصوحی در نشست اکوسیستم 
صنایع دستی اظهار کرد: رویدادهای مختلفی برای رونق 

صنایع دستی با همکاری میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی 
و اصناف برگزار شده که در سطح ملی نیز مورد استقبال 
قرار گرفته است.وی افزود: بسیاری از شهرها در راستای 
برندینگ خود روی یک ساختمان همچون شهر تهران 
که برج میالد را به عنوان نماد شهر معرفی کرده است، به 
عنوان نماد شهر کار می کنند.مدیر پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
مسابقه چهل وکتور از خط آسمان شهر اصفهان، هدف 
شهرداری از برگزاری این رویداد را تقویت هویت بصری 
شهر در ذهن انسان ها دانست و گفت: تالش کردیم تا 
برای شــهروندان تصویری از یک شهر به عنوان مقصد 
گردشــگری بســازیم که این مهم کمک خوبی برای 

برندینگ شهر بود.وی تصریح کرد: »وکتور خط آسمان 
شهر« تصویری از جمع ســاختمان های نمادین یک 
شهر اســت که به محض رؤیت آن، می توان تشخیص 
داد ایــن وکتور متعلق به کدام شــهر اســت.نصوحی 
خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت حوزه صنایع دستی 
نــوآوری در طراحی ها و کمبود صنایع دســتی کوچک 
مقیاس است تا گردشــگران خارجی بتوانند به عنوان 
سوغات با خود هدیه ببرند، در این راستا به این نتیجه 
رســیدیم که اگر روی وکتور کار کنیم، گردشگر خارجی 
می تواند آن را به عنوان سوغات اصفهان خریداری کند، 
 همچنین این مهم به نوآوری در طراحی صنایع دستی 

کمک می کند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت های فراسازمانی در المان های شهری

و  سبک  ی  خودروها نیزه  مکا فنی  ینه  معا مرکز 
موتور سیکلت نیز ظرفیت پذیرش ۲۶ هزار دستگاه 
موتورسیکلت و ۱۵ هزار دستگاه خودروی سبک را در یک 

شیفت کاری در سال دارد

پرسه زنی گرگ ها در ناژوان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از انجام عملیات ردیابی برای زنده گیری سه قالده گرگ 
در پارک جنگلی ناژوان اصفهان خبر داد.منصور شیشــه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به 
اینکه مشاهده ســه قالده گرگ در پارک ناژوان موجب نگرانی و ترس ساکنان این منطقه شده است، 
اظهار داشت: با توجه به سردی هوا و کمبود غذا این حیوانات از مسیر رودخانه که خشک است به شهر 
رسیدند و در هفته های اخیر در پارک ناژوان در چند مورد توسط ساکنان دیده شدند.وی افزود: نیروهای 
محیط زیست با همکاری آتش نشانی، شهرداری منطقه و مدیریت پارک ناژوان طی پنج عملیات گرگ ها 
را ردیابی کردند اما تاکنون موفق به گرفتن آنها نشدند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه 
داد: شهرداری منطقه مقرر شد ناژوان را ایمن سازی و به ساکنان اطالع رسانی کنند؛ اداره محیط زیست 
نیز پیگیری می کند که به روش خود گرگ ها را زنده گیری و از ناژوان خارج کند.شیشه فروش خاطرنشان 
کرد: تاکنون حمله گرگ به شهروندان گزارش نشده اما موجب نگرانی و ترس ساکنان شده که در این باره 
مدیریت پارک ناژوان قرار شد اطالع رسانی کند و محیط زیست نیز گرگ ها را زنده گیری و خارج از ناژوان 
رهاسازی کند.در بهار و تابستان امسال نیز در حاشیه رودخانه زاینده رود، در سطح شهر و حتی میدان نقش 
جهان روباه مشاهده شده بود که اداره کل محیط زیست دلیل آن را خشکی و کمبود طعمه اعالم کرده بود 

که سبب نزدبک شدن گونه های حیات وحش به محیط های شهری شده است.

 پوشش لحظه ای رویدادهای مهم مدیریت شهری
 در »شبکه شهر«

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان گفت: مهم ترین رویدادهای 
مدیریت شهری در کمترین زمان ممکن با ادبیاتی متمایز و متناســب با فضای مجازی در رسانه ای با 
عنوان »شبکه شهر« در اختیار شهروندان اصفهانی قرار می گیرد.به گزارش ایمنا، محمدحسن مردانی 
اظهار کرد: پوشــش لحظه ای رویدادهای مدیریت شهری اصفهان در شبکه شهر، ظرفیت قابل توجهی 
است که در پیام رسان های مختلف ایجاد شده و روزانه به تولید، انتشار اخبار و اطالعات مدیریت شهری 
می پردازد تا شهروندان در جریان مهم ترین رویدادهای شــهرداری اصفهان قرار بگیرند.وی افزود: در 
دوره جدید مدیریت شهری، ظرفیت پوشــش لحظه ای و آنالین رخدادها و برنامه ها ارتقا یافته است و 
در حال حاضر مهم ترین رویدادهای مدیریت شهری به صورت زنده و در کمترین زمان ممکن )کمتر از 
۱۵ دقیقه( توسط یک تیم حرفه ای متشکل از خبرنگاران، عکاسان و فعاالن شبکه های اجتماعی حاضر 
در این رویدادها، در شبکه شهر منتشر می شــود.معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی در مناطق پانزده گانه با 
عنوان ویژه برنامه های به احترام مردم اصفهان، نشست های خبری یا گپ و گفت مدیران شهری با اصحاب 
رسانه، تورهای بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی، همایش ها و وبینارهای ملی و 
بین المللی و... از جمله رویدادهایی است که به صورت لحظه ای و زنده در شبکه شهر پوشش داده می شود.

 
معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به ۶00 حادثه دیده در روز برفی استان
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرســانی به ۶۰۰ حادثه دیده توسط 
این جمعیت خبر داد.داریوش کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره وضعیت امدادرســانی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در تاریخ دوم دی ماه، اظهار کرد: هشت شعبه و ۱۳ پایگاه جمعیت 
هالل احمر درگیر امدادرسانی به حوادث رخ داده بودند.وی افزود: در این بازه زمانی ۹ حادثه جاده ای 
و هفت حادثه برف و کوالک توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده 
است.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد نجات یافتگان مدت 
مذکور، ادامه داد: در امدادرســانی به حوادث رخ داده، به ۶۰۰ نفر امدادرسانی شد که از این تعداد، 

۱۶۱ نفر اسکان یافتند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار اصفهان مطرح کرد:

نظافت مکانیزه کل معابر 
شهر اصفهان تا 3 سال آینده

شــهردار اصفهــان گفت: پیش بینی شــده 
است تا ســه ســال آینده کل نظافت شهر و 
حتی کوچه ها به صورت مکانیزه انجام شود.

علی قاسم زاده اظهار کرد: طی شبانه روز ۴۸ 
میلیون مترمربع سطح شهر جارو می شود که 
۲۳ میلیون متر مربع آن مکانیزه و مابقی به 
صورت دستی انجام می شود.وی ادامه داد: 
از زمان آغاز فعالیت در شــهرداری حرکت به 
ســمت مکانیزه کردن خدمات جاروب شهر 
در دســتور کار قرار گرفت، در این راستا طی 
یک سال گذشــته پنج میلیون متر مربع به 
سطح نظافت مکانیزه در شــهر اضافه شده 
است.شــهردار اصفهان با بیان اینکه ابتدای 
فعالیت دوره ششــم مدیریت شهری چند 
حادثه ناگوار در سطح بزرگراه ها برای کسانی 
که نظافت دســتی را بر عهده داشتند، اتفاق 
افتاد، افزود: به دلیل سرعت باالی خودروها 
این تصادفات منجر به فوت کارکنان خدمات 
شهری شد، از این رو تصمیم گرفتیم که سطح 
بزرگراه ها توسط ماشــین آالت و به صورت 

مکانیزه نظافت شود.
قاســم زاده با تاکید بــر اینکه در افق شــهر 
 اصفهان نظافت سطح شــهر توسط ماشین 
و بــه صــورت مکانیزه دیده شــده اســت، 
 خاطرنشــان کرد: در این راســتا نیروهایی

 که اکنون به صورت دســتی نظافت شــهر 
را بر عهــده دارنــد در آینده و بــا تحقق این 
چشــم انداز می تواننــد پــس از فراگیری 
آموزش ها با ماشین به صورت مکانیزه شهر 
را نظافت کنند و بخش دیگــر نیروها نیز در 
قســمت های دیگر به کار گرفته خواهند شد 
و گروهی از نیروها نیز به ســن بازنشستگی 
می رسند، بر این اساس پیش بینی می شود 
تا ســه ســال آینده بتوانیم همه شهر حتی 
کوچه های فرعی را نیز توسط ماشین نظافت 
کنیم.وی تصریح کرد: شــهرداری در بودجه 
۱۴۰۲ پیش بینی خرید دستگاه هایی را کرده 
اســت که نظافت شــهر از طریق آنها انجام 

خواهد شد.

معاون شهردار اصفهان تاکید کرد:

لزوم کاهش ریسک  سرمایه گذاران در توسعه زیرساخت های شهر
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با تاکید بر مشارکت مردم در مسائل خرد و کالن مربوط به توسعه شهر، گفت: زیرساخت های کالن شهری را باید از طریق 
سرمایه گذاری مشارکت کنندگان توسعه داد از این رو باید ریسک  افراد شــرکت کننده در این بخش را کاهش دهیم.محسن رنجبر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در 
خصوص بیمه سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان شهرداری برای توسعه زیرساخت ها، اظهار کرد: برای پیشرفت و توسعه در شهر راهی جز مشارکت مردم وجود ندارد 
و به طور قطع در بحث توسعه زیرساخت های فیزیکی شهر، این موضوع بیشتر مشهود است.وی با بیان اینکه مردم باید در مسائل خرد و کالن مربوط به توسعه در شهر 
مشارکت داشته باشند، افزود: زیرساخت های کالن شهری را باید از طریق سرمایه گذاری مشارکت کنندگان توسعه داد از این رو باید ریسک افراد شرکت کننده در این 
بخش را کاهش دهیم.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: یکی از این ریسک ها ممکن است کندشدن کار در بروکراسی های اداری مرتبط با مسائل 
دولتی باشد؛ به عنوان مثال ممکن است پروانه ساختمانی صادر شده از طرف شهرداری مشکل پیدا کند، مجوزهایی که سرمایه گذاران برای انجام کارهای مربوطه در 
زمان خاص خود از دستگاه های دیگر الزم دارند، به آنها داده نشود یا پس از دریافت این مجوزها حتی در زمان خاص خود، مشکالتی بروز دهد و سرمایه گذار با مباحث 
مادی پیش بینی نشده ای مواجه شود.وی تصریح کرد: به منظور رفع این مشکالت باید بیمه خاصی را برای این مهم در نظر بگیریم تا زمانی که مشارکت کننده دچار 

مشکالتی از این قبیل شد، از آن حمایت کنیم، از این رو در حال رایزنی با چند بیمه گذار اصلی هستیم و مذاکرات اولیه در این خصوص تا حدودی پیش رفته است.

 بارش زمستانی
 در اصفهان

بــا ورود ســامانه ناپایدار به 
کشور، بارش قابل توجهی در 

سطح شهر اصفهان رخ داد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: جایگزینی بخاری های خانگی، اهدای پاداش 
به مشترکین کم مصرف و استفاده از گاز صرفه جویی شده در مصارف خانگی 
برای بخش صنعت و همچنین سرمایه گذاری بخش فوالد کشور در میادین 

گازی از اقدامات موثر برای تامین گاز صنعت فوالد کشور است.
در نخســتین همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد که با حضور مدیران 
شــرکت های بزرگ فوالدی، معدنــی و نیروگاهــی، معاونــان و مدیران 
وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت، شــرکت ملی گاز، شرکت مدیریت برق، 
ایمیدرو، تشــکل ها و تامین کنندگان برتر حوزه انــرژی و رییس و اعضای 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، جایگزینی بخاری های خانگی، اهدای پاداش به مشــترکین 
کم مصرف و استفاده از گاز صرفه جویی شده در مصارف خانگی برای بخش 
صنعت و همچنین ســرمایه گذاری بخش فوالد کشور در میادین گازی را از 

اقدامات موثر برای تامین گاز صنعت فوالد کشور دانست.
در این همایش که در هتل همــای تهران و با محوریت طــرح چالش ها و 
راهکارهای تامین انــرژی )برق و گاز( موردنیاز صنعت فوالد کشــور برگزار 
شــد، ســخنرانان به بیان دیدگاه های خود در این حوزه پرداختند. در ادامه 
صحبت های محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه را در این 

نشست می خوانید:
صنعت فوالد به عنوان صنعتی گازمحور، تنها حدود 3 درصد از گاز کشــور را 
مصرف می کند و با توجه به زمان بر بودن ســرمایه گذاری در میادین گازی، 
اگر بخواهیم در کوتاه مدت اتفاق ویژه ای رخ دهــد، باید برای صرفه جویی 
در مصرف خانگی برنامه ریزی کنیم. صنعت فوالد کشــور بر پایه مزیت های 
نسبی نظیر برق و گاز توسعه یافته و این در حالی است که امروز این صنعت 

در همین زمینه با چالش هایی روبه رو است.
رقابت در عرصه بین المللی جدی اســت و باید در مورد توسعه ها و اقدامات 
دیگر برنامه ریزی  کنیم. امروزه عالوه بر چالش های بین المللی، تعارضاتی نیز 
وجود دارد و این مشکالت باید حل شود تا بتوانیم جایگاه خود را حفظ کنیم.

در سال گذشــته نیز این همایش برگزار شد، ولی همچنان مشکالت زیادی 
وجود دارد و در دسترسی به بخش قابل توجهی از گاز موردنیاز صنعت فوالد با 
محدودیت روبه رو شده ایم. امروز نگهداری کارخانه های فوالدی با چالش 
مواجه شــده و این موضوع می تواند تبعات بســیار بدی برای کشور داشته 
باشد. این در حالی است که از سال گذشته تاکنون تنها فوالدی ها اقداماتی 

در این زمینه انجام داده اند.
روند استفاده از گاز به طورکلی در حال افزایش است. با توجه به برنامه ریزی 
برای تولید 55 میلیون تن در ســال 1404 و مجوزهایــی که برای بالغ بر 100 
میلیون تن صادر شده، قطعا در آینده چالش هایی خواهیم داشت؛ این در 
حالی است که 50 درصد مصارف کشور مربوط به بخش خانگی و نیروگاهی 

است.
با توجه به زمان بر بودن ســرمایه گذاری در میادین گازی، برای اینکه اتفاق 
ویژه ای در کوتاه مدت رخ دهد، ما انجام کارهای عملیاتی برای صرفه جویی در 

مصارف خانگی را مطرح کردیم. البته سازمان های مربوطه باید محور این کار 
باشند. پیشنهادهای عملیاتی برای طرح جایگزینی بخاری و اهدای پاداش 

به مشترکین کم مصرف در این زمینه مطرح شد.
راندمان تولید برق نیروگاهی حدود 38 درصد اســت که در بسیاری از نقاط 
کشور شاهد راندمان 20 درصدی هستیم. با افزایش راندمان می توان شاهد 
کاهش مصرف گاز در مصارف نیروگاهی بود. این کار با ســرمایه گذاری کم 
در کوتاه مدت قابل انجام است و می تواند مشکالت را تا حدی کاهش دهد. 
فوالد مبارکه به این حوزه وارد شده و امروز شــاهد نیروگاهی با راندمان 60 

درصد و پیشرفت باالی 55 درصد در پروژه هستیم.
در حــوزه کاهش مصرف برق نیــز به همین صورت اســت. مصرف صنعت 
فوالد چیزی حدود 7 درصد است و با توجه به زیاد بودن مصرف خانگی باید 

اقداماتی در این زمینه انجام دهیم.
موضوع تولید دی اکســید کربن نیز موضوع مهمی است. تولید دی اکسید 
کربن 1.۹ تن به ازای تولید هر تن فوالد اســت. در فوالد مبارکه این عدد 1.6 

تن است؛ بنابراین از بنچ مارک ها جلو هستیم. 
در مصرف آب نیز فوالد مبارکه 2.2 مترمکعب برای هر تن مصرف می کند که 

بهتر از بنچ مارک های جهانی است.
فوالد مبارکه برای تولید بــرق، نیروگاه ۹14 مگاواتی ســیکل ترکیبی، 200 
مگاواتی بادی و 600 مگاواتی خورشــیدی را در دســت احداث دارد که این 

پروژه ها دستاوردهای زیست محیطی بسیاری در پی خواهد داشت.
در فوالد مبارکه به دلیل کمبود انرژی، شــاهد افت تولید در گندله سازی به 
میزان 6۹1 هزار تن، در احیای مستقیم به میزان 1207 هزار تن، در ریخته گری 
مداوم به میزان 800 هزار تن و در احیای مســتقیم سبا به میزان 418 هزار 

تن بوده ایم.
برای صرفه جویی در مصرف انرژی، 30 میلیون یورو ســرمایه گذاری انجام 
شــده و پروژه هایی با ارزش ۹84 میلیون یورو فعال است که اهتمام فوالد 
مبارکه را به بهینه سازی مصرف انرژی نشان می دهد. پروژه های آبی فوالد 
مبارکه به ارزش 1.2 میلیون یورو در دست اقدام است و بخش قابل توجهی 
از این سرمایه گذاری مربوط به مشــارکت در طرح انتقال آب است که جمع 

این اعداد در حدود 3 میلیارد یورو می شود.
فعال سازی میادین گازی نیز توسط فوالد مبارکه پیشنهاد شده و در دست 
مطالعه است که به حدود یک میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد و وزارت 
نفت باید در زمینه اعطای مجوزها همکاری کند. همچنین باید تضمین داده 

شود که گاز و برق تولیدشده به خود صنایع تعلق بگیرد.
در زمینه تولید برق نیز اخذ مجوزها در حال پیگیری است و روند آن توسط 

وزارت خانه باید تسریع شود.
در کوتاه مــدت، ســرمایه گذاری های متعــددی بــرای کاهــش مصرف، 
بهینه سازی و... انجام شده و این امر نه تنها در فوالد مبارکه، بلکه در کل کشور 
باید اتفاق بیفتد.الزم است جذابیت برای سرمایه گذاران ایجاد شود تا در این 

زمینه سرمایه گذاری کنند.

یک دکترای شــیمی آلی گفت: اگر پاالیشــگاهی مانند اصفهــان همواره ارتقا 
می یافت یا به روزرسانی می شد و سیستم جذب کارمند از طریق استارت آپ در 
آن وجود داشت، شاید کمتر با معضل اشتغال فارغ التحصیالن در این شهر مواجه 
می بودیم.حمیدرضا یوسفی با اشــاره به جایگاه پتروشیمی در کشور و اهمیت 
این صنعت، اظهار کرد: مبحثی که تحت عنوان پتروشــیمی شناخته می شود، 
همواره در کنار پاالیش قرار داشته است.وی افزود: فرآیندهایی که تحت عنوان 
پترو در پاالیشــگاه های مختلف صورت می گیرد، بســیار حائز اهمیت است و 
معموال به قسمت های مختلف و بسیاری تقســیم بندی می شود.این دکترای 
شیمی آلی ادامه داد: از بخش های پتروشــیمی می توان به قسمت حالل ها، 
بنزن، بنزین و حوزه های مختلف پاالیشگاه اشاره کرد که هر یک از این بخش ها، 
کارشناسان مربوط به خود را دارد.وی تاکید کرد: با توجه به اهیمت پتروشیمی 
و پاالیشگاه باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دانش آموزان و حتی دانشجویان در 
قالب اردوهای علمی از این مراکز به ویژه پاالیشگاه اصفهان بازدید داشته باشند.

یوسفی با اشاره به جایگاه پاالیشگاه اصفهان گفت: پاالیشگاه اصفهان را می توان 
جزو سه مرکز برتر قاره آسیا در نظر گرفت؛ این پاالیشگاه وضعیت بسیار مطلوبی 
دارد، اما متاســفانه ارتقا نیافته که این موضوع طی سال های گذشته، بیکاری 

فارغ التحصیالن را در پی داشته است.
این دکترای شیمی آلی تاکید کرد: به طورکلی تاکنون انتقادهای بسیاری نسبت 

به شرایط کشــور در حوزه های مختلف شده اســت، اما به هیچ عنوان از صنایع 
پتروشیمی و پاالیشگاه های کشور انتقادی صورت نگرفته و نارضایتی وجود ندارد.

وی در همین رابطه ادامه داد: درواقع اصول کار پاالیشــگاه مشــخص است و 
رفرنس و فلوچارت این سازمان ها به نحوه صحیحی نوشته شده، همچنین از نظر 

کارکرد و درآمد پاالیشگاه های کشور در سطوح خوبی قرار گرفته اند.
یوسفی خاطرنشــان کرد: با وجود جایگاه مطلوب پتروشــیمی در کشور، اگر 
پاالیشگاهی مانند اصفهان همواره ارتقا می یافت یا به روزرسانی می شد و سیستم 
جذب کارمند از طریق استارت آپ در آن وجود داشت، شاید کمتر با معضل اشتغال 

فارغ التحصیالن این شهر مواجه می بودیم.

در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در سال 1401 از 12 طرح و دستاورد 
پژوهشی آبفای استان اصفهان رونمایی شد.

آیین گشایش این جشنواره صبح روز یکشــنبه 27 آذرماه برگزار شد و غرفه 
دستاوردهای پژوهشی آبفای استان اصفهان نیز در این جشنواره دایر شده 

است.
12 طرح پژوهشی آبفای استان اصفهان شامل »ارزیابی و مدلسازی کیفی 
تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پســاب فاضالب شــهری«، 
»بررسی امکان هوشمندسازی شبکه آب با کمک الگوریتم یادگیری عمیق«، 
»بررسی تاثیر کاشت درختان زردبید در تصفیه خانه فاضالب ورزنه در کاهش 
آالینده های زیست محیطی پساب خروجی و ایجاد ارزش افزوده«، »پمپ 
فاضالب کش آسانسوری«، »رویداد فناورانه رفع نیازها و چالش های صنعت 
آب و برق کشور«، »روش بازسازی منهـــول هـــا توسط عملیات پاشـش 
دورانـــی، با استفـــاده از مصالـــح پایه سیمانی مسلح شده«، »بازسازی 
خطوط به روش CIPP ساخت ســری کف روب واترجت«، »ساخت مینی 
فوگر گازی ســم پاش منهول های فاضالب«، »دستگاه آشغالگیر مکانیکی 
پلکانی دانه ریز«، »مطالعات و پیشنهاد روش های کاهش آب بدون درآمد 

روســتاهای بخش زیار اصفهان« و »روتاری وکیوم درام فیلتر) دســتگاه 
پیوســته جداســازی جامد- مایع( « با حضور مریم کارگــر نجفی معاون 
تحقیقات و منابع انســانی وزارت نیرو و جمعی از مســئوالن آبفای اســتان 

اصفهان رونمایی شد.
طرح های یاد شــده به همت تعدادی از مدیران و کارشناسان آبفای استان 
اصفهان و با همکاری دستگاه های علمی، پژوهشــی این استان به اجرا در 

آمده است.
در غرفه آبفای اســتان اصفهان در این نمایشــگاه که به همت دفتر معاونت 
منابع انسانی و  تحقیقات و دفتر تحقیقات و توسعه فناوری این شرکت برپا 
شده ، طرح های تحقیقاتی شــرکت در قالب تجهیزات ، عکس، بنرو ماکت 

به نمایش در آمده است.
در ایــن نمایشــگاه، شــرکت های آب و فاضــالب، آب منطقــه ای، برق و 
نیروگاه های سراســر کشور، جدیدترین دســتاوردهای تحقیقاتی خود را به 

نمایش گذاشته اند.
این نمایشگاه از 27 تا 2۹ آذر ماه سال جاری در محل پژوهشگاه وزارت نیرو 

پذیرای عالقه مندان است.

بازسازی شبکه فرسوده فاضالب شــهر اصفهان به 12 هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد. مدیر عامل آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه شبکه فاضالب اصفهان 
قدمتی 61 ساله دارد که در حدود 55 سال از نصب نخستین انشعاب آن می گذرد، 
گفت: طول شبکه و خطوط انتقال فاضالب شهر اصفهان بیش از سه هزار و ۹00 
کیلومتر است که در حدود 500 کیلومتر از این شبکه فرسوده است  و تا کنون 1۹3 
کیلومتر از آن طی سال های اخیر بازسازی شده و 307 کیلومتر دیگر نیز نیازمند 

بازسازی است.
حسین اکبریان به آسیب های وارد شده به شــبکه فاضالب شهر اصفهان طی 

سال های اخیر اشــاره کرد و افزود: این آسیب ها ناشی از عواملی همچون عمر 
باالی شبکه، جنس بتنی لوله ها که 77 درصد از شبکه را شامل می شود، گسترش 

شهر، رسوبات و باالبودن سطح آب های زیرزمینی در حواشی رودخانه هستند.
وی با بیان این که عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در تخریب لوله های 
بتنی شبکه فاضالب موثر هستند، گفت: طی چند سال گذشته خوردگی و ریزش 
شبکه فاضالب شهر اصفهان به میزان چشــمگیری افزایش پیدا کرده است و 
در حال حاضر حدود 50 کیلومتر نقاط فوق بحرانی برای اصالح در ســطح شهر 

وجود دارد.

در نخستین همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد مطرح شد:
 بسته  پیشنهادی مدیرعامل فوالد مبارکه برای توسعه میادین گازی

 و مصرف بهینه گاز

سهم پاالیشگاه اصفهان در رفع معضل اشتغال  رونمایی از ۱۲ طرح پژوهشی آبفای استان اصفهان در جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو

مدیرعامل آبفای استان مطرح کرد:

نیاز ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای بازسازی شبکه فاضالب اصفهان

منبع: ایسنا 
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