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نظر به اینکه شهرداری گوگد به استناد مصوبات شــماره 33 مورخه 1401/03/22  و 34 مورخه 1401/04/12 شــورای محترم اسالمی شهر و نظریه 
هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شــماره 1401/131 مورخه 1401/05/05 در نظر دارد تعدادی از امالک خود را طبق جدول و شرائط ذیل واگذار نماید 

متقاضیان محترم می توانند اسناد مزایده را تا روز پنج شنبه مورخه 1401/08/19 از طریق سامانه ستاد دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 
1401/08/30 صرفًا از طریق سامانه ستاد ارائه و رسید دریافت نمایند.

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(

مهندس حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگد م الف: 1406172

شهرداری خورزوق در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 2028/01/8613 
مورخ 1401/08/04 هیات تطبیق و مصوبه شــماره 450 شــورای محترم 
اسالمی شهر خورزوق، نســبت به اجرای زیرسازی زمین چمن مصنوعی 
شــهدای خورزوق با اعتباری به مبلغ 18/954/620/067 ریال را از طریق 
مناقصه عمومی و بــا جزئیات مندرج در اســناد مناقصه، بــا بهره گیری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( به صورت 

الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 1401/08/19 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/08/26 
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/07

تاریخ بازگشایی: 1401/09/08 
تاریخ اعالم برنده: 1401/09/08

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی
ضمنا 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 شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت 
و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد 

اعالن عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقمندان به شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه: )www.setadiran.ir( بخش ثبت 

نام / پروفایل مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه عمومی

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوق م الف: 1409245

چاپ دوم نوبت اول

آدرس جمع کلمبلغ پایه  هر متر مربع) ریال(کاربریمساحت متر مربعشماره پالکردیف

1A 015548کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/500/0009/590/000/000کارگاهی

2A 016495/44کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/300/0008/571/112/000کارگاهی

3A 017521/68کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/600/0009/181/568/000کارگاهی

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و سایر شرایط مزایده با واحد شهرسازی با تلفن های  22- 03157330020 تماس حاصل نمایند.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/08/22 می باشد.نوع تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: 1- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت 
از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرم الف:1408553

نوبت اول

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرديف
نحوه پرداخت گواهينامه صالحيتفرآيند ارجاع كار )ريال(

1
مناقصه 1401/8336/ص مورخ 

1401/08/18 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2001001335000015

تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20کیلوولت 
و روشنایی برزن دیار شهر جدید فوالدشهر 

 54.371.558.344 ریال  بر اساس فهرست بهاء ابنیه، تأسیسات برقی، خطوط 
هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401

2.718.577.917 ريال
داشتن حداقل پايه پنج در گرایش نیرو 

از سازمان برنامه و بودجه )سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

2
مناقصه 1401/8337/ص مورخ 
1401/08/18 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2001001335000016

تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال 
 )D6( 6 قسمت دوم دیار ،)D1( 1 فاضالب محالت دیار

و دیار D7( 7( در برزن دیار شهر جدید فوالدشهر 

185.786.663.431 ريال  بر اساس فهرست بهای راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 1401 

9.289.333.172 ريال
داشتن حداقل پايه پنج در گرایش  آب 

از سازمان برنامه و بودجه )سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

3
مناقصه 1401/8338/ص مورخ 

1401/08/18 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2001001335000017

تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری 
مدرسه 12 کالسه  در قطعه 551 محله هشت بهشت 

)C4( واقع در برزن سوم شهر جدید فوالدشهر 

249.177.486.320 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، 
تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1401 

10.983.549.726 ريال
داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

4
مناقصه 1401/8339/ص مورخ 

1401/08/18 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2001001335000018

تهیه مصالح و اجرای سفتکاری و نازک کاری 
 )E5( 5 مدرسه 10 کالسه  در قطعه 53 محله ایثار

واقع در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر

223.364.223.678 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، 
تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1401 

10.467.284.474 ريال
داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

5
مناقصه 1401/8340/ص مورخ 
1401/08/18 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2001001335000019

تهیه مصالح و تعمیرات و تکمیل عملیات 
اجرایی ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی 

و زیربنایی شهر جدید فوالدشهر

71.935.530.584 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 
مکانیکی، تأسیسات برقی و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401 

3.596.776.530 ريال
داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  

ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

6
مناقصه 1401/8341/ص مورخ 
1401/08/18 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2001001335000020

تهیه مصالح و اجرای بلوک دوم پارک مرکز 
برزن سوم شهر جدید فوالدشهر

196.741.269.806 ريال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 
مکانیکی، تأسیسات برقی، شبکه توزیع آب، چاه، شبکه جمع آوری 

و  انتقال فاضالب و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401 
9.837.063.490 ريال

داشتن حداقل پايه پنج  در گرایش  
ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر 

به قيمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز یک شنبه مورخ 1401/08/22 تا روز یکشنبه مورخ 1401/08/29.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 .

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 .
 - اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکتها : فوالدشــهر، بلوار ولی عصر، ميدان ولی عصر، كد پستی 8491751740 ، 

صندوق پستي84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 22  آبان  1401
18 ربیع الثانی  1444

13  نوامبر  2022
 شماره 3671    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 پنجمین دوره طرح ملی نذر آب در چهار شهرستان درگیر تنش آبی استان
 اصفهان اجرا شد؛

آبی که آبادانی را به ارمغان می آورد

ایجاد 777 کیلومتر 
مسیر دوچرخه در 
اصفهان، شعار بود!

طرح » تئاتر شهر « 
اصفهان، نیازمند 100 
میلیارد تومان اعتبار

شهروندان از خرید کاال از 
پایگاه های اینترنتی بدون 

مجوز خودداری کنند

تفکیک و جمع آوری 
پسماند های بیمارستانی 
وظیفه شهرداری اصفهان 

نیست

 مدیر روابط عمومی شرکت
 آبفای استان اصفهان خبر داد:

کاهش 75 درصدی 
ذخیره سد زاینده رود 
نسبت به میانگین 

بلندمدت

معاون شهردار  خبر داد:
 پروژه 40 میلیارد

 تومانی برای کنترل 
متکدیان

6

8

3

5

3

5

7

5

7

7

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان:
از نهضت صنعتی اصفهان آگاه شدیم

یک کارشناس آموزش و پرورش:
قرار نیست همه وارد دانشگاه شوند!

تداوم رکورد و رکود تورمی !
 رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان: 

میانگین قیمت مسکن در اصفهان همانند تهران است؛

 تیم منتخب ستاره های
 جا مانده از جام جهانی
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نجات 13 دانش آموز در ارتفاعات چشمه الدر خمینی شهر
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر گفت:۱۳ دانش آموز که با معلم خود 
به کوهپیمایی رفته بودند در ارتفاعات چشمه الدر خمینی شهر گرفتار شدند.مهدی مرادیان اظهار کرد:حادثه 
گرفتاری ۱۳ دانش آموز در ارتفاعات چشمه الدر ساعت ۱۰ و ۵۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش 
نشانی خمینی شهر اطالع داده شد.وی با بیان اینکه این حادثه در ارتفاعات »چشمه الدر« گزارش شده 
اســت، ابراز داشــت: در این حادثه ۱۳ نفر از دانش آموزانی که با معلم خود به کوهپیمایی رفته بودند در 
ارتفاعات گرفتار شدند.مرادیان با اشــاره به اعزام تیم امداد کوهستان ایستگاه شماره ۳ به همراه عوامل 
هالل احمر و اورژانس به محل موردنظر تصریح کرد: پس از ۲ ساعت تالش نیرو های امدادگر، افراد گرفتار 

در کوه به پایین هدایت و تحویل خانواده هایشان شدند.
 

گازگرفتگی در مخزن قیر در شهرک صنعتی سجزی
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت و سوختگی چهار نفر در 
مخزن قیر در شهرک صنعتی سجزی، خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۰۸:۲۲ دقیقه حادثه گازگرفتگی 
در مخزن قیر که منجر به مسمومیت و سوختگی شــده بود، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی 
افزود: حادثه مذکور در شــرکت قیر واقع در شهرک صنعتی ســجزی رخ داده بود و بالفاصله سه واحد 
امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: چهار مرد ۳۰ تا ۴۰ ساله در پی این حادثه مصدوم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر، 

سه نفر به بیمارستانی فارابی و یک نفر به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شدند.
 

دو نقطه حادثه خیز قنات شیر بچه نجف آباد
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه ستاد مدیر بحران نجف آباد گفت: در اولین فرصت 
باید مطالعات جامع در خصوص قنات شیر بچه نجف آباد برای ایمن سازی این قنات انجام شود.منصور 
شیشه فروش اظهار کرد: تاکنون شهرداری نجف آباد بیش ار ۲۵ میلیار ریال هزینه الیروبی و بازسازی 
این قنات کرده و باید در اولین فرصت دو نقطه حادثه خیز این قنات بازسازی شود.قنات شیر بچه نجف 

آباد بیش از ۱۲ کیلومتر طول و ۱۷۰ حلقه چاه دارد.
 

کشف ماینر های قاچاق در فالورجان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از کشف ۲۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۳ میلیارد 
و۳۰۰ میلیون ریال در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان خبرداد.سرهنگ مرتضی هادیان افزود: 
ماموران با انجام اقدامات هوشــمندانه پلیسی موفق به شناســایی یک باب منزل مسکونی که در آن 
تعدادی دستگاه ارز دیجیتال در حال بهره برداری بود، شده و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل 
اعزام و دربازرسی انجام شده تعداد۲۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان فالورجان با بیان اینکه کارشناســان ارزش این دستگاه ها را سه میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال 
برآورد کرده اند، گفت: در این رابطه یک متهم دســتگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد .

دستگیری هتاکان به مکان های مقدس در خمینی شهر
هتاکان اصلی مکان های مقدس در خمینی شهر در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.فرمانده 
انتظامی خمینی شهر با اشاره به وقایع اخیر در برخی شهر ها گفت: در پی وقوع چندین مورد حریق عمدی 
و هتک حرمت به بیرق های عزاداری و مکان های مقدس شهرستان خمینی شهر، یک زوج غیر بومی در 

این شهرستان شناسایی و در کمتر از دو ساعت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

برزک، نمونه بارز یک کهن باغ شهر پویاست

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار 
امیدواری کرد که ثبت کهن باغ شهر برزک در شورای ثبت، هرچه سریع تر در 
دســتور کار قرار بگیرد.علیرضا ایزدی در بازدید ازطرح های سرمایه گذاری 
بخش برزک از توابع شهرستان کاشان با تاکید بر بی نظیر بودن ظرفیت های 
گردشگری روســتا های بخش برزک از توابع شهرســتان کاشان افزود: 
شهر برزک یکی از بی نظیرترین مناطق گردشگری استان اصفهان با بافت 
تاریخی دارای ظرفیت های فوق العاده و نمادی از یک منطقه بومی با کاربری 
گردشگری اســت.وی، برزک را نمونه بارز یک کهن باغ شهر پویا دانست و 
اظهار امیدواری کرد که ثبت کهن باغ شهر برزک در شورای ثبت، هرچه سریع تر 
در دستور کار قرار بگیرد.مشــاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، بخش برزک کاشــان را دارای قابلیت های ویژه ای در هر سه حوزه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانست و تاکید کرد: حفظ بافت 
تاریخی روستا ها و ایجاد بوم گردی های متناسب با بافت هر روستا در کنار 
احیای صنایع دستی روستایی می تواند رونق و توسعه پایدار روستایی این 

بخش را در پی داشته باشد.

ثبت بافت تاریخی روستای پنداس
ایزدی از ثبت بافت تاریخی روستای پنداس در آینده ای نزدیک خبر داد و 
تصریح کرد: تا مادامی که حفظ بافت روستایی مزاحمتی برای مردمان روستا 
ایجاد نکند از ثبت بافت های روســتایی حمایت می کنیم.وی همچنین در 

بازدید از موزه مردم شناسی برزک، این موزه را گنجینه غنی از فرهنگ و مردم 
شناسی منطقه دانست و اذعان کرد: موزه برزک یکی از غنی ترین موزه های 
مردم شناسی استان اصفهان است که بدون شک نقش موثری در شناخت 
این منطقه و جذب گردشــگر دارد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان در بدو ورود به مرق و بازدید از بقعه باباافضل 
مرقی نیز در جمع دانشجویان، معماری بقعه باباافضل را حیرت انگیز دانست 
و گفت: معماری این بقعه شبیه گنبد علویان، گنبد سلطانیه و محراب گچبری 
آن شبیه محراب الجایتوی مسجد جامع اصفهان اســت که این نشان از 

اهمیت شخصیت عرفانی باباافضل مرقی در طول تاریخ دارد.

اجرای طرح اکوموزه روستایی مرق
ایزدی بنا به درخواست اهالی و اعضای شورای روستا، قول مرمت و توسعه 
بقعه باباافضل مرقی در قالب طرح اکوموزه روســتایی مرق را داد و تصریح 
کرد: شخصیت باباافضل به شناخت بیشتری نیاز دارد و از ضرورت برگزاری 
همایشی در راستای معرفی ابعاد شخصیتی این عارف نامی در سال آینده 
خبر داد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
به همراه معاون ســرمایه گذاری اداره کل و رییــس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان در بازدید عصرگاهی از شهر برزک 
و روستای مرق مورد استقبال بخشدار برزک، دهیار و اعضای شورای روستا و 

دانشجویان رشته معماری دانشگاه علم و صنعت قرار گرفتند.

رییس اداره حفاظت محیط زیســت اردســتان از 
دســتگیری دو شــکارچی متخلف که در کوه های 
روستای اونج اقدام به شکار غیرمجاز کرده بودند، 

خبر داد.
حسین شــواخی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان 
اردســتان پس از ســاعت ها تعقیب و مراقبت دو 
نفر متخلف شــکار غیرمجاز که اقدام به شکار یک 
رأس قوچ وحشــی در کوه های منطقه روســتای 
»اونج«کرده بودند را هنگام انتقال صید مورد نظر 

در پوشش خودروهای خانوادگی دستگیر کردند.
وی افزود: در راستای کشف اســلحه و ادواتی که 

با آن قوچ وحشی شکار شــده بود، ماموران یگان 
حفاظت پس از اخذ حکم بازرسی از مقام قضایی با 
همکاری ماموران کالنتری روستای »بغم« از منزل 
یکی از متخلفان بازرســی انجام دادند که منجر به 
کشف و ضبط یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو، یک 
قبضه اسلحه ساچمه زنی کالیبر ۱۲، تعداد ۸۳ عدد 
فشنگ پر برنو، تعداد ۳۸ عدد فشنگ پر کالیبر ۱۲ 

و یک دستگاه دوربین دو چشمی شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت اردســتان، 
تصریح کرد: بــر اســاس مصوبه شــورای عالی 
حفاظت محیط زیســت از لحــاظ مطالبه ضرر و 
زیان شــکار غیرمجاز مبلغ ضــرر و زیان هر رأس 

 قوچ و کل وحشــی ۲۵۰ میلیون ریال و گونه ماده 
 آن ها، میــش و بز وحشــی ۷۵۰ میلیــون ریال 
تعیین شــده و این جریمه ها جدا از مجازات های 
 کیفــری اســت کــه توســط دســتگاه قضایی

 تعیین مشخص می شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان خبر داد:

دستگیری دو شکارچی متخلف و کشف الشه قوچ وحشی در اردستان

فرماندار نطنز از تامین زمین برای متقاضیان مسکن ملی در این شهرستان خبر داد.فرماندار شهرستان نطنز با اشاره به تامین زمین مسکن ملی در نطنز و بادرود 
گفت: در شهر بادرود ۲۸ پالک برای ۵۶ واحد تامین و تحویل بنیاد مسکن شده و به زودی ۲۰ پالک دیگر برای ۴۰ متقاضی تحویل بنیاد مسکن خواهد شد.محمد 
ظریفی با بیان اینکه واگذاری یک قطعه زمین ۴۰ پالکی هم در دستور کار است، افزود: در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید هم یک قطعه زمین به مساحت یک 
ونیم هکتاری به زودی تحویل خواهد شد.وی با اشاره به ثبت نام قطعی ۸۰۰ نفر در شهر نطنز گفت: ۴۰۰ نفر ثبت نام کامل شده، اما باتوجه به نبود زمین مسئوالن 
وقت با قرعه کشی و برای ۱۶۰ نفر زمین تامین شــده بود.ظریفی با بیان تغییر موقعیت اجرای طرح مســکن ملی برای بقیه متقاضیان افزود: وجود مشکالت 
جانمایی قبلی نظیر عدم پیش بینی دفع فاضالب، ایجاد حتمی مشکالت ترافیکی در محدوده، وجود معابر باریک در نقشه ها، مشکل دفع آب های سطحی منجر 
به تغییر موقعیت این اراضی شد و با ارائه پیشنهاد برای الحاق یک قطعه زمین در مکان مناسب و پیگیری، مکاتبات و مذاکرات ۴ هکتار زمین به محدوده شهری 
الحاق و ۴۰۰ واحد کسری هم تامین شد.فرماندار نطنز گفت: یک قطعه زمین مناسب دیگر نیز از امالکی که سال ها پیش در اختیار شهرداری نطنز قرار گرفته بود، 

با رعایت مصالح قانونی و منافع شهرداری در اختیار راه و شهرسازی برای اجرا طرح مسکن ملی قرار گرفت.

نقل قول روزتامین زمین برای متقاضیان مسکن ملی در شهرستان نطنز

وز عکس ر

مسجد آقابزرگ کاشان 
یادگار قاجار

یکی از دیدنی های کاشان مسجد آقا 
بزرگ است که نظیر آن را پیدا نخواهید 
کرد. این مســجد در واقع از مجموعه 
ای مسجد و مدرسه تشکیل شده که 

منسوب به مال مهدی نراقی است.

اجرای بیش از 20 برنامه در هفته نکوداشت شهر خورزوق
بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و تفریحی در هفته نکوداشت شهر خورزوق برگزار می شود.شهردار 
خورزوق گفت: ۲۴ آبان سالروز تاسیس شهرداری خورزوق در سال ۱۳۵۴ است و از ۲۰ تا ۲۷ آبان به عنوان 
هفته نکوداشت شهر خورزوق نام گذاری شده است.سید فضل ا... هاشمی افزود: مهم ترین برنامه های 
هفته نکوداشت شهر خورزوق همایش پیاده روی خانوادگی، نواختن زنگ نکوداشت در سه مدرسه، دیدار 
با خانواده معزز شهدا، رونمایی از المان کتاب و کتاب خوانی، برگزاری همایش نکوداشت شهر خورزوق و 

کلنگ زنی زمین چمن شهدای خورزوق است.
 

ایزی پایپ کاشان؛ صدر نشین رقابت های لیگ جوانان کشور
در آخرین بازی مرحله اول از گروه نخست رقابت های بسکتبال لیگ جوانان ، تیم های بسکتبال درفک 
رشت و ایزی پایپ کاشان رو در روی هم قرار گرفتند که در نهایت تیم ایزی پایپ کاشان با نتیجه ۵۶ بر 
۴۵ حریف خود درفک رشت را مغلوب کرد و در صدر جدول این گروه قرار گرفت.در این دوره از رقابت ها، 
تیم های بسکتبال جوانان درفک از رشت، آتی البرز، خانه بسکتبال بندر ترکمن، خانه بسکتبال ارومیه و 
ایزی پایپ کاشان به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی ۶ هزار نفره شهدای رشت با هم به رقابت پرداختند.

در مرحله اول رقابت های بسکتبال لیگ جوانان کشور، ۵۰ تیم در ۱۰ گروه حضور دارند که به صورت دوره ای 
و رفت و برگشت با هم رقابت می کنند.

 

 اردوی جهادی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 در شهرستان هرند

صد و بیست و چهارمین اردوی جهادی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهرستان هرند 
برگزار شد.در این برنامه دو روزه تیم پزشکی ٣٠ نفره با همکاری خیریه و دارالشفای حضرت ابوالفضل 
)ع(، شورا های شهر و روستا و آموزش و پرورش به ۲۳۰ دانش آموز نیازمند خدمات رایگان ارائه کردند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ١٣٨٣ تا کنون طی ١٨ سال ١٢۴ اعزام گروه جهادی دندانپزشکی 
به مناطق محروم کشور داشته که این کاروان جهادی برای سومین بار است در شهرستان هرند به مدت 

دو روز خدمات ارائه می دهند.
 

جشنواره غذا و خوراک های بومی محلی و اصیل ایرانی در بادرود
جشنواره غذا و خوراک های بومی محلی و اصیل ایرانی در بادرود برگزار شد.به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، مرکز اصفهان؛ معاون شهرداری بادرود گفت: این جشنواره با هدف حمایت از اشتغال خانگی بانوان، 
معرفی ظرفیت های گردشــگری، احیا و معرفی غذا و خوراک های سنتی و قدیمی بادرود و ثبت آن در 
اطلس غذایی کشور برگزار شد.محمدرضا عبدلی افزود: ۱۰ تیم سه تا چهار نفره از بانوان شهر ها و روستا های 
منطقه بادرود از جمله شهر خالدآباد، روستا های فمی، عباس آباد و اریسمان، غذا و خوراک های بومی 

محلی و قدیمی خود را به نمایش گذاشتند.
 

کارشناس جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

آغاز برداشت 1800 کیلوگرم زعفران در نطنز 
کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز گفت:۱۸۰۰ کیلوگرم زعفران خشک از ۴۶۰ هکتار از اراضی 
زیر کشت این محصول در نطنز برداشت می شود.اسفندیار حاجی زاده اظهار کرد: با توجه به کم آب بودن 
و بازدهی باالی زعفران، سطح زیر کشت زعفران در نطنز افزایش یافته و به تبع آن، برداشت زعفران در 
نطنز نسبت به سال قبل نیز رشد داشته است.وی گفت: با توجه به اینکه برداشت و پاک کردن زعفران 

به صورت دستی انجام می شود برای بیش از ۲۰ هزار نفر شغل موقت ایجاد خواهد شد.

اخبار

امام جمعه نطنز مطرح کرد:

شهوت پراکنی و 
شبهه افکنی، ابزار جدید 
دشمن برای جوانان 

امام جمعه نطنــز گفت: دشــمنان انقالب 
اسالمی با استفاده از ســالح شبهه افکنی و 
شــهوت پراکنی جوانان ما را گمراه می کنند.

حجت االسالم محمد یعقوبی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته نطنز، اظهار کرد: با توجه 
به پیشرفت های نظامی کشورمان، دشمنان 
امروز به جای جنگ افزار نظامی از جنگ نرم 
برای گمراهی جوانان استفاده می کنند.وی 
افزود: چه معنا دارد که یک بهایی در شــبکه 
من و تو خبری را به دروغ به خورد مردم ایران 
بدهد و ما هم الگوی آنهــا را در مملکت خود 
پیاده کنیم.به گزارش ایسنا، امام جمعه نطنز 
گفت: دشمنان انقالب اســالمی با استفاده 
از ابزار جنگ نرم شعار زندگی و آزادی را سر 
می دهند، ولی خود آنها در جوامع شان به فکر 
زنان، زندگی و آزادی نیســتند و حقوق بشر 
را ســلیقه ای اجرا می کنند.یعقوبی تصریح 
کرد: بعضی ها می گویند چرا رفراندوم انجام 
ندهیم، ولی آنها نمی داننــد که این ذهنیت 
برخاسته از طرح دشمنان است که خودشان 
در کشورشان به آن عمل نمی کنند.امام جمعه 
نطنز خاطرنشــان کرد: چرا در آمریکا وقتی 
۹۰ درصد مردم اعتراض کردند کسی ادعای 
آزادی بیان و حقوق زنان را نداشت و صحبتی 
از همه پرسی نبود و همه سکوت کرده بودند.

روز ۱۳ آبان امســال خودش یک رفراندوم 
و همه پرســی مردمی بود کــه وقتی مردم 
با حضور پرشــور خود شــعار مرگ بر آمریکا 
و مرگ بر اســراییل را ســر دادند مشخص 
 شــد هنوز پشــت نظام و انقالب اســالمی

 هســتند.یعقوبی بیان کرد: قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایــران که در ســال ۵۸ 
تصویب شد توسط فقها و مجتهدین بررسی 
شــده بود که برخــالف قوانین کشــورهای 
خارجی و زمان پهلوی اســت کــه آنها برای 
ما تعیین می کردند که چه قوانینی داشــته 
باشــیم، همین ها دم از آزادی بیان و حقوق 

بشر می زدند.

استان

بامسئولان

عکس: هومسا

 تصویب سه طرح بازنگری روستایی
 در شهرستان آران و بیدگل

فرماندار شهرســتان آران و بیــدگل گفت:اجرای طرح های 
هــادی منجــر بــه ترویــج پروژه هــای عمرانــی و رونق 

سرمایه گذاری در روستا ها شده است.
علی اکبر رضایی در حاشیه نشســت کمیته بازنگری طرح 
هادی روســتا های بخش مرکزی با حضور خانی، مدیرکل 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان اصفهان گفت: در 
این نشســت و در راســتای اجرای بند ۵ مــاده ۲۶ قانون 
برنامه ششم توسعه بازنگری طرح هادی روستا های علی 
آباد کویــر، محمدآباد و یزدل در بخــش مرکزی که مراحل 
کارشناســی و کمیته فنی هــای تخصصی خــود را گذرانده 
بود،انجام شد.وی اظهار کرد: طرح هادی و بهسازی روستا ها 
در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور توانسته 
به روســتا ها هویت بخشــد و به عنوان یکــی از پروژه های 
توســعه روســتایی در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی، تامین عادالنــه امکانات و ایجاد تســهیالت به 

منظور بهبود مسکن روستاییان تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی، مهم تریــن هــدف از اجرای طــرح هــادی را آبادانی 
روستا ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و معیشت و سطح 
رفاه آن ها دانست و افزود: اجرای طرح های هادی منجر به 
ترویج پروژه های عمرانی و رونق سرمایه گذاری در روستا ها 

شده است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل افزود: مهم ترین هدف طرح 
هادی روســتایی تجدید حیات روستاست که این طرح ها 
به منظور ساماندهی بافت موجود، میزان و مکان گسترش 
محدوده و نحوه استفاده از زمین برای کاربری هایی همچون 
مسکونی، تولیدی، تجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی در 
قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های 

روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تهیه می شود.
رضایی با اشــاره به اهمیت و ضرورت تهیــه و اجرای طرح 
هادی به عنوان سند توسعه روســتایی، گفت: تهیه طرح و 
اجرای آن با توجه به ورود امکانــات و خدمات زیربنایی و 
روبنایی بر کیفیت و بهبود زندگی روســتاییان در بلند مدت 

موثر است.
وی تصریح کرد: روســتا های دارای طرح هادی از شــرایط 
ویــژه ای در عمــران و آبــادی از قبیل خدمــات زیربنایی، 
اجرای طرح های عمرانی و تخصیص منابع مالی نسبت به 

روستا های فاقد طرح هادی برخوردار هستند.
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کدام دستگاه ها برای تخصیص اراضی به نهضت ملی مسکن 
مقاومت می کنند؟

درحالی که رییس جمهور برای تخصیص اراضی اولتیماتوم تعیین کرده بود هنوز بسیاری از دستگاه ها 
برای تخصیص اراضی خود مقاومت می کنند.طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین پروژه هایی است 
که دولت در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم ترین نیازها برای ساخت این پروژه ها تامین اراضی 
است و پیش از این دولت اعالم کرده بود که باید تمامی دستگاه ها اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه 
وشهرسازی قرار دهند. این طرح در قالب طرح جهش تولید به تصویب رسیده بود.با توجه به اینکه دستگاه 
ها در این بخش همکاری نکردند در شهریور ماه رییس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن اعالم کرد 
تمامی دستگاه ها باید اراضی مازاد خود را در اختیار دستگاه ها قرار دهند و در صورت سرپیچی، اسناد این 
اراضی از طریق ثبت اسناد و امالک به نام وزارت راه وشهرســازی می خورد. بعد از این جلسه تعدادی از 
دستگاه ها از جمله جهاد کشاورزی و دانشگاه ها اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار داده اند.

تقی رضایی، معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اعالم 
کرد: سند نیمی از زمین های مازاد دستگاه های دولتی به وزارت راه و شهر سازی منتقل شد.رضایی گفت: 
برای ثبت سند ۵۰ درصد دیگر زمین های مازاد هم پیگیری ها ادامه دارد.معاون حقوقی سازمان ملی زمین 
و مسکن گفت: بیش از ۶ هزار هکتار زمین دولتی را وزارت راه و شهر سازی شناسایی کرده و  تا کنون سند 
حدود ۵۰ درصد آن ها به نام وزارت راه وشهر سازی ثبت شده است.به گفته رضایی استان های ایالم، البرز و 
اصفهان به ترتیب بیشترین واگذاری های زمین دستگاه های دولتی را به خود اختصاص دادند.وی افزود: 
تا دو ماه آینده سند همه ۶ هزار هکتاری که شناسایی شده است صادر می شود.براساس این گزارش چندی 
پیش هم رستم قاسمی، وزیر راه وشهرســازی اعالم کرده بود: تعداد ی از دستگاه ها هنوز اراضی خود را 
اختصاص نداده اند؛ اما برخی از دستگاه ها که اراضی قابل مسکونی را ارائه داده اند در قالب قراردادی برای 
کارکنان این دستگاه ها ساخته خواهد شد.براساس این گزارش، هم اکنون یکی از اصلی ترین نیازهای 
دولت برای ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن تامین اراضی است که تاکنون برای یک ونیم میلیون 
واحد مسکونی تامین شده است. با توجه به اینکه باید تا ۳سال آینده ۴میلیون واحد مسکونی ساخته 

شود، بنابراین باید اراضی این واحدها به صورت کامل تامین شود.
 

مدیر عملیات بازار متشکل ارزی:

کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت
مدیر عملیات بازار متشکل ارزی گفت: در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت ارز در بازار متشکل بودیم و 
همین امر باعث شد که نرخ ارز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان کاهش یابد.هادی نژاد  اظهار کرد: با توجه به کاهش 
هیجانات رفتاری مردم، کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشــت. به گفته  مدیر عملیات بازار متشکل ارزی، 
در روزهای گذشته شرایط هیجانی بر بازار حاکم و تداوم تقاضا شکل گرفته بود که در حال حاضر این روند 
فروکش کرده و با افزایش عرضه ها شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم.وی افزود: با توجه به رفتار هیجانی برخی 
از خریداران که این روزها کاهش يافته، تداوم عرضه ارز  پیش بینی می شود که نرخ ارز به روزهای گذشته 
برسد.هادی نژاد گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز ریسک سرمایه گذاری در این بازار  باالست، بنابراین  به 
مردم توصیه می شود با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش،  وارد این بازار پرریسک نشوند.

 

چک الکترونیکی در کدام بانک ها اجرایی می شود؟
سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد: چک الکترونیک رونمایی می شود.وی افزود: چک الکترونیکی 
آخرین مرحله از اجرای اصالح قانون چک است و با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد، امکان صدور 
چک الکترونیکی نیز فراهم خواهد شــد.گفتنی اســت؛ در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، 
حذف خواهد شد و داده های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال، 
معتبر و مستند می شود.این طرح در سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان اجرا خواهد شد و به تدریج 

بانک های کشور در صورت آمادگی به آن متصل می شوند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان: میانگین قیمت مسکن در اصفهان همانند تهران است؛

تداوم رکورد و رکود تورمی !

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با پیش بینی 
تداوم رکود تورمی در بازار مســکن تا پایان امســال، 
گفت: میانگین قیمت یک مترمکعب آپارتمان در اصفهان با درصدی 

پایین تر همانند تهران است.
رســول جهانگیری با اشــاره به بازار مســکن در اصفهان، اظهار کرد: 
متاسفانه همچنان رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم است و قیمت ها 
نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه خرید و فروش ها نسبت به دوره قبل 

و مشابه درصد کمتر شده است.
وی تصریح کرد: امروز بازار مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی 
جامعه اســت و اکنون از محرکه هایی که باید به حوزه مســکن وارد 
می شد و عمال ساخت و ساز مسکن را رونق می داد، چیزی نمی بینیم.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به اینکه بعد از نفت و 
پتروشیمی بزرگ ترین صنعت گرداننده اقتصاد کشور، صنعت ساخت 
و ساز است که ده ها و صدها شغل مســتقیم و غیرمستقیم را ایجاد 
می کند، گفت: متاســفانه هنوز تورم در حوزه مسکن جریان دارد، اما 
بحث خرید و فروش نسبت به دوره قبل کمتر است، البته امکان دارد 
نسبت به دوره مشــابه برخی ملک خود را به دلیل احتیاج مالی زیر 
قیمت بفروشد، اما به طور کلی ما کاهش قیمت مسکن را نداریم.وی 

درباره تاثیر نوسانات بازار دالر بر بازار مسکن، توضیح داد: بازار مسکن 
همانند طال و سایر بازارهای تولیدی نیست که نوسانات نرخ ارز به طور 
آنی بر آن اثرگذار باشد و معموال اثرات تورمی در حوزه بازار مسکن چند 

ماه بعد خود را نشان می دهد.
جهانگیری تاکید کرد: برای تحرک بازار مسکن، دولت باید به بخش 
خصوصی کمک کند تا حداقل بازار مسکن را از رکود خارج کند، چراکه 
ما امروز مسکن ساخته ایم، اما این ساخت و ســازها با ذائقه مردم 
همخوانی ندارد، البته دولت به ســمت طرح هایی همچون ســاخت 
و ساز به شــرط اجاره رفته است، اما در مجموع شــرایط بازار مسکن 
مطلوب نیست.وی درباره آخرین آمار بانک مرکزی مبنی بر متوسط 
یک مترمربع مسکن به ارزش حدود ۴۳ میلیون تومان در تهران و با 
تحلیل شــرایط اصفهان، گفت: اقتصاد دیگر جهانی است و نمی توان 
گفت که قیمت مســکن در تهران یک قیمتی دارد و اصفهان کاهشی 
است، در حالی که امروز شــهرهای کوچک و روستاها نیز از این مدل 
تبعیت می کنند.به گفته رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان، 
میانگین قیمت یــک مترمکعــب آپارتمان در اصفهــان با درصدی 
پایین تر همانند تهران است.وی با اشــاره به اینکه زمانی در روستاها 
زمین ارزش ریالی نداشــت، اما اکنون زمین ها در روســتاها ارزش 

سرمایه گذاری پیدا کرده اســت، گفت: امروز قیمت یک مترمکعب 
واحد آپارتمانی، با قدمت بســیار باال و حداقل ۱۰ ســال ســاخت در 

اصفهان بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.
جهانگیری با بیــان اینکه میانگیــن پایین ترین متــراژ آپارتمان در 
اصفهان حدود ۶۰ یا ۷۰ متر اســت و به صورت مــوردی آپارتمان ۵۰ 
متری داریم، ادامه داد: تعــداد آپارتمان های متراژ پایین در اصفهان 
بسیار کم اســت و با وجود سیاســت افزایش جمعیت خانواده ها، 
متاسفانه جمعیت خانوار در کشور کاهشی و خانوارها دو نفره و یا تک 
نفره شده اند، بنابراین عمال جای آپارتمان های ۵۰ متری در ساخت و 
سازهای اصفهان خالی است و ساخت و سازها باید متناسب با ذائقه 

مصرف کنندگان تغییر کند.
 وی با پیش بینی بازار مســکن اصفهــان تا پایان امســال، توضیح

 داد: بازار مســکن همچنان در رکود تورمی خود باقی خواهد ماند در 
حالی که دولت باید با سیاست های درست، رکود خرید و فروش را از 
بین ببرد، چراکه قیمت مسکن بســیار افسارگسیخته شده که قدرت 
خرید مردم دیگر پاسخگو خرید مسکن نیست، بنابراین اکنون باید 
متناسب با نیاز مردم ساخت و ساز داشته باشــیم تا تقاضای بازار را 

کاهش دهیم.

مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اصفهان با اشاره 
به اینکه ســطح زیر کشت پنبه در اســتان به ۹۸۰ 
هکتار کاهش یافته، گفت: طــرح »پی  وی اس« 
پنبه با هدف افزایش عملکرد تولید در دســتور کار 
قرار گرفت.پیمــان فیروزنیا در گفت وگــو با مهر با 
بیان اینکه پنبــه به عنوان زراعتی اســتراتژیک در 
کشور مطرح اســت، اظهار داشت: سطح زیرکشت 
پنبه در کشــور در گذشــته به گونه ای بــود که این 
محصول به خارج صادر می شد؛ اما به مرور با توجه 
به شــرایطی که پیش آمد و وضعیت خشکسالی و 
صرفه اقتصادی واردات پنبه، سطح زیر کشت این 
محصول کاهــش یافت.وی ادامه داد: در اســتان 
اصفهان نیز، خشــکی و کاهش شــدید منابع آبی 
سبب شد سطح زیر کشت پنبه از چهار - پنج هزار 
هکتار در سال در گذشته به کمتر از هزار هکتار برسد 
و امســال ۹۸۰ هکتار کشــت پنبه در استان انجام 
شد.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان مهم ترین شهرســتان های پنبه کار استان 
را جرقویه، ورزنه، کاشــان و آران و بیدگل نام برد و 
افزود: طی یکی دو سال اخیر در زمینه کاشت پنبه 
در سایر شهرستان های استان نیز برنامه ریزی شد 
که در شهرستان برخوار نتیجه بسیار خوبی داشت و 

اکنون توسعه سطح زیرکشت پنبه در این شهرستان 
نیز در دستور کار اســت.فیروز نیا خاطرنشان کرد: 
اقدامی که ســال جاری در زمینه کاشــت پنبه در 
استان شده استفاده از بذرهای جدید با دوره رویش 
کوتاه تری نسبت به ارقام قدیمی است و همچنین 
بذرهای یارانه دار که در اختیار کشــاورزان قرار داده 
می شود.وی با بیان اینکه استفاده از بذرهای جدید 
نتیجه مطلــوب و عملکرد تولید باالتر و زودرســی 
داشــته اســت، اضافه کرد: با توجه به خشکسالی 
که در اســتان حاکم شده اســتفاده از این بذرهای 
زودرس کمک کننده اســت و همین امر سبب شد 

تا کشاورزان اقبال خوبی از این ارقام داشته باشند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با 
بیان اینکه سال آینده نیز ارقام جدید بذر پنبه تامین 
خواهد شد و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت، 
گفت: برای توسعه کاشت پنبه در استان به طور جدی 
برنامه ریزی شــده و در این راستا اجرای طرح پی 
-وی- اس پنبه )کشت مشترک چند بذر مختلف 
پنبه( با ارقام وارداتی و داخلی در دســتور کار قرار 
گرفته است.فیروزنیا با بیان اینکه در این طرح برای 
هر منطقه بهترین رقم بذر معرفی می شود، افزود: 
در زمینه تغذیه گیاه، استفاده از کود مناسب به ویژه 
کودهای پتاسه مقاومت گیاه به خشکی و عملکرد 

تولید آن را افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه یکی از کشورهای مهم در تولید 
پنبه ازبکستان است، خاطرنشان کرد: این کشور در 
ســال های اخیر برنامه ریزی های خوبی در زمینه 

توسعه سطح زیرکشت داشت و بسیاری از کشورها 
با توجه به نرخ پایین محصول این کشــور، واردات 

پنبه را از ازبکستان انجام دادند.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه ازبکستان صنایع جانبی 
پنبه را نیز توســعه و افزایش داد، ابراز داشت: این 
کشــور تالش کرد که به جای خام فروشی، صنایع 
تبدیلی پنبه را رونق دهند و محصوالت آن را فرآوری 
کرده و با قیمت باالتری نخ یا هر فــرآورده دیگر را 

صادر کنند.
فیروزنیا اضافه کرد: این شــرایط سبب شد که در 
کشورمان نیز در زمینه توســعه کشت و تامین پنبه 
چاره اندیشی شود و وزارت جهاد کشاورزی به طور 
جدی در حال برنامه ریزی کردن برای توسعه کشت 
پنبه است و به تازگی صحبت هایی مبنی بر احیای 

سازمان پنبه کشور مطرح شده است.
 طــرح انتخــاب مشــارکتی ارقــام موســوم به
 Participatory Variety Selection)PVS(
یک روش ساده و کم هزینه با مشارکت و همکاری 
کشاورزان است که برای افزایش بهره وری و بهبود 
عملکرد برداشــت محصــوالت کشــاورزی انجام 

می شود.
با اجرای این طرح، در شــرایط واقعی اقلیمی و با 
همان مشخصاتی که خود کشاورزان عمل می کنند؛ 
کشت و کار می شود و در نهایت همه مراحل عملیات 
زراعی مطابق با اصولی کــه در هر منطقه رواج دارد؛ 

صورت می گیرد تا به برداشت محصول می رسد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان:

طرح »پی وی اس« پنبه در اصفهان اجرا می شود خبر روز

تعداد آپارتمان های متراژ پایین در اصفهان بسیار کم است 
و با وجود سیاست افزایش جمعیت خانواده ها، متاسفانه 
جمعیت خانوار در کشور کاهشی و خانوارها دو نفره و یا 
تک نفره شده اند، بنابراین عمال جای آپارتمان های ۵۰ 

متری در ساخت و سازهای اصفهان خالی است

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان:

از نهضت صنعتی اصفهان آگاه شدیم
شامگاه نوزدهم آبان استاندار اصفهان با معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری کشور عمان و 
هیئت همراه دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، 
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در این دیدار ورود معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری 
کشور عمان و هیئت همراه به اصفهان را به فال نیک گرفت و بیان کرد: ریشه های فرهنگی و ارتباطی میان 
دو کشور ایران و عمان بسیار مستحکم است و نوید دهنده توســعه ارتباط میان دو کشور در زمینه های 
مختلف را می دهد.وی  ادامه داد: از گذشته های دور ایران نسبت به کشور دوست و برادر عمان، نگاه ویژه ای 
داشته و می دانیم کشور عمان یکی از کشور های بسیار تاثیرگذار در منطقه است. این ارتباط خوب و عمیق 
میان دو کشور حاکی از روابط پایدار در آینده است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: البته این رابطه خوب 
نتوانسته منجر به ایجاد روابط عمیق اقتصادی میان ایران و عمان باشد که امیدواریم بانگاه ویژه در هر دو 
کشور ارتباطات اقتصادی نیز اوج بگیرد. محبتی که در قلب مردم ما و مردم عمان است ناشی از روح ایمانی 
است که در قلب هر دو ملت وجود دارد. یکی از نویسندگان ایرانی جمله ای بر این مبنا دارد: »پیوند ایمان از 
ژرف ترین پیوندهاست.« ما میان خودمان و برادران عمانی چنین احساسی داریم.استاندار اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان یک شهر موزه است و تمدن باشکوهی در این شهر و استان وجود دارد که می تواند میزبان 
خوبی برای گردشگران باشد. همچنین توانایی های صنعتی، از جاذبه های این استان و ظرفیت های حوزه 
بهداشت، سالمت و درمان از ظرفیت های اســتان اصفهان محسوب می شود.مرتضوی ادامه داد: اکثر 
مهمانان جمهوری اسالمی ایران پس از مراوده در تهران، به اصفهان سفر می کنند و ما از این میزبانی بسیار 
خوشحال هستیم. اگر بتوانیم ظرفیتی را فراهم کنیم که میان اتاق های بازرگانی ایران و عمان ارتباطات 
گسترده و میز های مشترکی شکل بگیرد می توانیم به هدف توسعه ارتباطات دست یابیم.وی تصریح کرد: 
ما به عنوان نماینده عالی حاکمیت قول می دهیم پشتیبانی های الزم از این ارتباط را انجام دهیم و تالش 
خواهیم کرد شرکت های معتبر و فعال اصفهانی در حوزه اقتصادی فعال شوند. همچنین در حوزه های 
فرهنگی و گردشگری باتوجه به ظرفیت های خوبی که در دو کشور وجود دارد می توانند محور های بعدی 
ارتباط باشند. مرتضوی از ظرفیت های ویژه اصفهان در حوزه سالمت و بهداشت سخن گفت و یادآور شد: 
استان اصفهان یکی از پایه های حوزه سالمت و درمان در کشور است و همین ظرفیت باعث شده مقصد 
گردشگران خارجی باشد.وی برای پیشبرد اهداف اقتصادی میان اصفهان و عمان ابراز آمادگی کرد و گفت: 
حدود ۷۰ شهرک صنعتی در استان اصفهان فعال است. بعضی از این شهرک ها تخصصی و در حوزه های 
خاص فعالیت می کنند. زیرساخت های خوبی در این شهرک ها دیده شده که می تواند میزبان هیئت های 
خارجی باشند.استاندار اصفهان گفت: اســتان اصفهان قطب تولیدات کاال های مرتبط با ساختمان در 
کشور است که می توانیم در سفر های بعدی شرایطی را فراهم کنیم تا از برخی شرکت های فعال این حوزه 
بازدید انجام شود. البته در حوزه تولیدات غذایی و لبنی استان اصفهان در کشور پیشتاز است که همه این 

ظرفیت ها می تواند برای توسعه ارتباط میان اصفهان و عمان تاثیرگذار باشد.

مجذوب اصفهان شدیم
معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری کشور عمان نیز در این دیدار گفت: هیئت همراه ما جذب 
اصفهان شدند. اصفهان و مردمش بسیار زیبا هستند و میان دو کشور عمان و ایران دوستی و برادری حاکم 
است و امیدواریم این دوستی در حوزه اقتصادی نیز شکل بگیرد.وی با اشاره به فرصت سرمایه گذاری میان 
دو کشور، ادامه داد: امیدواریم منافع سرمایه گذاری و ارتباط اقتصادی به همه مردم کشور ما و ایرانیان برسد. 
ارتباط صمیمی و گرم مردم اصفهان برای ما بسیار لذت بخش بود. حتما این دیدار ها ادامه خواهد داشت و 
در حوزه تجارت به اوج می رسد. در این سفر با بسیاری از ظرفیت های صنعتی اصفهان آشنا شدیم و در آینده 
مذاکرات آغاز خواهد شد.معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری کشور عمان با بیان اینکه به 
دنبال ارتباط دو جانبه اقتصادی با اصفهان هستیم، گفت: از طرف دولت ما حمایت خوبی برای فعالیت های 
اقتصادی وجود دارد. در جریان این سفر از نهضت صنعتی موجود در اصفهان آگاه شدیم. از تجربه شرکت های 

صنعتی و شهرک های صنعتی اصفهان استفاده کردیم و آماده سرمایه گذاری و توسعه ارتباط هستیم.

کافه اقتصاد

گزارش

انار چینی در روستای 
تاریخی سریزد

استان یزد رتبه ســوم تولید انار در 
کشــور را داراســت. محصول انار 
مناطقی همچون ســریزد،عقدا و 
تفت از شهرت بســیاری برخوردار 
اســت. اکنون فصل برداشت انار 
است و در روستای تاریخی سریزد 
جشــنواره ای با عنوان انار در حال 
برگزاری است که باغداران با شرکت 
در این جشنواره، محصوالت خود را 
بدون واسطه به فروش می رسانند. 

وز عکس ر

 تاکید معاون استاندار 
بر تعیین متولی مجتمع های 

خدماتی رفاهی بین راهی
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفــت: باتوجه بــه هماهنگی که بین 
دســتگاه ها وجــود دارد در اســرع وقــت 
مســاعدت های الزم بــرای اعطــای مجــوز 
مجتمع های بین راهی )کمتر از یک ماه( انجام 
شود.جلسه بررسی مشکالت مجتمع های بین 
راهی اســتان با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان، انجمن صنفی 
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی، مدیرکل راه و 
شهرسازی استان، مدیرکل اداره میراث فرهنگی 
استان و ســایر اعضا برگزار شد.در حاشیه این 
نشست مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان گفت: انجمن صنفی 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی بخشــی از 
مشکالتی که در سنوات گذشته داشتند را احصا 
و در این نشســت مطرح کردند که تالش شد 
با کمک دســتگاه های خدمات رسان بخشی 
از این مشــکالت رفع شــود.وی در خصوص 
مصوبات این نشســت گفت: مقرر شد باتوجه 
به اینکه اختالفی میان اداره کل راهداری و اداره 
کل میراث فرهنگــی در خصوص مجتمع های 
خدماتی رفاهــی بین راهی وجــود دارد؛ اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان بــه عنوان متولی 
اصلی این مجموعه ها شــناخته شود.معاون 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
ادامه داد: همچنین دستگاه های خدمات رسان 
براساس مجوزی که اداره کل میراث فرهنگی 
صادر می کند، طبق مقررات خدمات مورد نیاز 
این مجتمع ها را به صورت گردشــگری لحاظ 
کنند.زینلیان از تشکیل کارگروهی متشکل از 
دســتگاه های اجرایی مرتبط در این خصوص 
خبر داد و عنوان کرد: این کارگروه بحث رسیدگی 
به امور مرتبط با این مجتمع ها را انجام می دهد 
و براساس گزارش و چک لیست هایی که وجود 
دارد این مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
امتیاز بندی می شوند.وی افزود: مجموعه هایی 
که امتیازات قابل قبولی داشته باشند می توانند 
نسبت به دریافت تســهیالت از جمله سهمیه 

سوخت اقدام کنند.

عکس: مهر
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بهترین شهرهای ایران برای سفر در پاییز؛

از مشهد محبوب تا شیراز دلربا

وقتی که پای ســفر و گردش به میان می آید و به سفر در فصل های 
مختلف فکر می کنیم متوجه می شویم که هر مکانی حداقل در یک 
فصل در زیباترین و دوست داشتنی ترین زمان خود قرار دارد و البته 
شناخت این مکان ها و زمان ها برای دوســتداران سفر بسیار مهم 
است. در این شماره بهترین مقاصد سفر در پاییز را هدف گرفته ایم. 
مکان هایی در برخی شهرها هســتند که زیبایی آنها را فقط در فصل 
خاصی از ســال بهتر اســت ببینید که در ادامه چند نمونه را به شما 

معرفی می کنیم:

بهترین زمان برای سفر به مشهد، پاییز است
البته ممکن است هرکس نظر خود را در مورد بهترین زمان سفر به 
مشهد داشته باشــد، اما ما به دالیلی منطقی به شما می گوییم که 
سفر به مشهد در این فصل لذت بخش تر از فصل های دیگر خواهد 
بود. به چند دلیل؛ اولین دلیل این اســت که در فصل پاییز به دلیل 
تمام شدن تعطیالت دانش آموزان و باز شدن مدارس، با مشهدی 
خلوت تر روبه رو می شوید. این خلوت بودن چه مزایایی دارد؟ این 
خلوت بودن در وهله اول باعث کاهش هزینه های سفر شما خواهد 
شد. در وهله بعدی این مسئله بسیار مهم است که هیچ کس دوست 
ندارد در سفر در ترافیک باشد و اکثر افراد محلی خلوت را برای سفر 
ترجیح می دهند.دلیل دوم این است که در این فصل مشهد آب و 
هوای بسیار مطبوعی دارد. نسیم های خنک در این فصل در مشهد 
شــروع به وزیدن می کنند. در پاییزهای مشــهد نه گرمای سخت 
تابستان این شهر را تجربه می کنید و نه سوز سرمای وحشتناک را به 

جان می خرید.مشهد مناطق گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی 
فراوانی دارد. جنگل هــای طرقبه و آرامگاه های مشــهور فرهنگی 
و تاریخی تنها گوشــه ای از مکان های دیدنی این شــهر را تشکیل 
می دهند. در صورتی که یک بار سفر به مشهد در فصل پاییز را تجربه 
کنید متوجه می شوید که این شــهر اگر بهترین شهر برای سفر در 

پاییز نباشد،حداقل یکی از بهترین هاست.

 کویر مرنجاب در استان اصفهان
قطعا یکــی از بهترین مکان ها برای ســفر در پاییــز کویر مرنجاب 
اصفهان اســت. در کویر مرنجاب هم می توانید ماسه های نرم این 
کویر را لمس کنید و هم می توانید ســتاره های فراوان شــب را در 
دستان خود ببینید. آرامشی که می توانید در این مکان تجربه کنید، 
آرامشی منحصر به فرد اســت که در کمتر مکانی از این کره خاکی 
شلوغ و آلوده به دست می آید. این منطقه در شمال شهرستان آران 
و بیدگل و در نزدیکی کاشان واقع شده و دریاچه نمک آران و بیدگل 
و دریاچه ی حوض سلطان را نیز در خود جای داده است. در مسیر 
این کویر می توانید از کاروانسرای مرنجاب و کاروانسرای سفیدآب 

)مربوط به دوران صفوی( دیدن کنید.

شیرازِدلربا
شیراز را می توانیم بهترین شهر ایران برای مسافرت در پاییز بدانیم. 
ادب، فرهنگ، تاریخ، شعر، طبیعت و هر چیز دیگری که بخواهید را 
می توانید در این شهر پیدا کنید. شیراز در پاییز و مخصوصا در ماه مهر 

یکی از بهترین مکان ها برای سفر داخلی است. هوای ابری و بارانی 
پاییز شیراز از این شهر، شهری باصفاتر و دوست داشتنی تر می سازد. 
این هوای خوب، حال و هوای شما را نیز تغییر خواهد داد.شیراز از 
نعمات زیادی برخوردار اســت. غذاهای محلی این شهر تا مدت ها 
زیر زبان شما باقی می ماند و بازارچه ها و مراکز خرید فراوان نیاز شما 
را از بابت خریدهای مدنظرتان رفع می کند.اگر در حین سفر خود با 
آفتاب روبه رو شدید حتما از فالوده های شیرازی بهره ببرید، اما اگر 
آفتاب را هم ندیدید مغازه های فالوده فروشــی را فراموش نکنید.

قشم، رشت، اصفهان، ساری و دیگر شــهرهای شمالی ایران نیز از 
بهترین شهرهای ایران برای مسافرت در پاییز محسوب می شود. 
همچنین اگر قصد سفر به شهرها شمالی کشور را دارید پیشنهاد می 
کنیم از جاده عباس آباد – کالردشت و زیبایی های آن در فصل پاییز 
بهره ببرید. تک به تک شهرهای شمالی ایران را می توانیم به لیست 
بهترین شهرهای ایران برای مسافرت در پاییز اضافه کنیم. همچنین 
در این فصل در جزیره زیبای کیش نیز آب و هوا کامال معتدل بوده 
و باعث شده که این جزیره به عنوان یک شهر جذاب برای مسافرت 
در پاییز شــناخته شود.قشم معروف به شــهر خرید است. در این 
جزیره بازارهای خوبی برای خرید خواهید یافت. از طرفی جنوبی ها 
به داشــتن غذاهای محلی خوشــمزه معروف هســتند. بنابراین 
می توانید هدف بگذارید که غذاهای محلی این شهر را امتحان کنید. 
قطعا یکی از اهداف سفر تجربه غذاهای محلی و تجربه های جدید 
این چنینی است، وگرنه ســفر بدون چنین تجربه هایی عجب چیز 

لوسی می تواند باشد. 

  ایران گردی

مفاد آراء
8/112  آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 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 سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 8623 - 1401/07/28 هيات ســوم آقــای ابراهيم پير 
نجم الدين گنيرانی   به شناســنامه شــماره 20 کدملــي 1290416389 صادره 
خمينی شــهر   فرزند محمد  در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 207 
متر مربع از  پــالک شــماره  188 فرعــی و 21  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان از مالکيت اکبــر جنيرانی ســند مورد ثبت 
 صفحــه 18 دفتر 77 بــه موجب تقســيم نامــه 65475 مــورخ 1336/10/09 

دفتر 6 اصفهان امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/22

م الف: 1400409  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/113 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 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 اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار 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 است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000380 مورخ 1401/07/19 خانم فخرالسادات 
ميوه چی چهار ســوقی فرزند اصغر  نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 438  متر مربع مفــروز از پــالک 107- اصلي واقع در 
 زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شــده از مالک رسمي

 ابوالفتح قهرمان
2- راي شــماره 140160302015000381 مــورخ 1401/07/19 آقــای 
محمد رجائی ريزی فرزند علی  نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 438  متر مربــع مفروز از پــالک 107- اصلي واقــع در زرين 
 شــهر  بخش 9 ثبت اصفهــان مع الواســطه خريداري شــده از مالک رســمي

 ابوالفتح قهرمان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/22

م الف: 1399011 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

8/114 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي 
که اشخاص نســبت به صدور ســند 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، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000366 مورخ 1401/07/11 آقای علی اکبر 
مطلبی فرزند حسن  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 202/75  متر 
مربع مفروز از پالک 105- اصلي واقع در جعفرآباد زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي خدا رحم پناهی ريزی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/22

م الف: 1401008 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

8/115  آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 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 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 8335 - 1401/07/24 هيات چهارم   شماره پالک ثبتی از 
26/317  36/317  اصالح گرديد که در رای شماره 13500- 1400/11/06 هيات 
چهارم آقای قاسم عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 1669 کدملی 1283513765 
صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 139/50 مربع 
از پالک شماره 317 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محترم آقا رشتی طبق سند انتقالی 60737 

مورخ 1333/07/29 دفتر 6 اصفهان آمده است.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07

م الف: 1408565  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/116  آگهي موضوع ماده 3 قانــون 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 سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شماره 6962 - 1401/06/17 هيات اول آقای اسماعيل شکل آبادی 
حبيب  آبادی   به شناسنامه شــماره 746  کدملي 1285771885 صادره اصفهان  
فرزند عباس  در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 15/29 متر مربع از  پالک 
شــماره  11 فرعی از 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه از براتعلی کريمی بهرام آبادی ثبــت در صفحه 214 دفتر 

295 تائيد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07

م الف: 1408769  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/117 شماره نامه : 140185602024009146-1401/08/17 نظر به اينکه به 
موجب رای شــماره 3077 مورخ 1400/10/01 هيات قانون تعيين تکليف اراضی 
فاقد سند ثبت جنوب اصفهان ششــدانگ يکباب مغازه کلنگی پالک 4786/741 
مجزی شده از اصلی مذکور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 16/65 متر 
مربع به نام جواد جمالی دنبه فرزند احمد مفروز گرديده اســت لذا به اســتناد ماده 
13 قانون تعيين تکليف اراضی فاقد ســند و  طبق تقاضای مالــک تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/09/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اعالم می 
گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديد حدود و فقط 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد 
از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواســت خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و بــه اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت 
 تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات

 ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/08/22

 م الف: 1407651 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/118 شــماره نامه : 140185602024009022-1401/08/15 چون تحديد 
حدود ششــدانگ يک باب مغازه کلنگــی پالک 4786/740  واقــع در بخش 5 
ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی بــه نام آقای جليل جمالــی دنبه فرزند احمد 
در جريان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا 

به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين 
اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ 
 و به اين اداره تسليم نماييد.تاريخ انتشــار: 1401/08/22 م الف: 1406728 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/119 شــماره نامه : 140185602024009031-1401/08/15 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ساختمان  پالک شماره 4786/739  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جواد جمالی دنبه و جليل جمالی دنبه) 
بالسويه( فرزند احمد در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونًا به عمل 
نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/09/21 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/08/22 

م الف: 1406726 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/120  شماره نامه: 140185602033002928- 1401/08/16 نظر به اينکه سند 
مالکيت پنج هزار و دويست سهم مشاع از سی و يک هزار و پانصد و هفتاد و هشت 
سهم ششدانگ عرصه و اعيان خانه پالک ثبتی شماره 4439 فرعی از 193- اصلی 
بمســاحت 315/78 متر مربع واقع در طرقرود جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذيل 
ثبت 12712 صفحه 91 دفتر 62- امالک و تحت شــماره چاپی 563196 سری 
ه سال 91 به نام معصومه حســينی جالليان فرزند ســيد نعمت اله  صادر و تسليم 
گرديده، سپس نامبرده بموجب درخواست وارده: 140121702033002421مورخ 
1401/08/16 منضم به  دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
يکتا 140102155884000794 و رمز تصديق 211004 و شماره 69792  مورخ 
1401/08/10 که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسيده است مدعی  مفقود 
شدن ســند مالکيت پنج هزار و دويست سهم مشاع از ســی و يک هزار و پانصد و 
هفتادو هشت سهم ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده است  
و درخواست سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1408225  رحمت اله شاهدي سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک نطنز

بازار کاشان یکی از مهم ترین و زیباترین بازار های ایران به شمار می رود که در اواخر قرن دوازدهم هجری 
قمری بر اثر زلزله به طور کلی از بین رفت. اما در دوره قاجار و در عهد فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه، به وضع 
مطلوب مرمت و بازسازی شد و بناهای بسیاری در این بازسازی ها به وجود آمد. از جمله این بناها، تیمچه و 
کاروانسرایی است که توسط »جاللت مآب امین الدوله« بنا شد.تیمچه امین الدوله از جاهای دیدنی کاشان 
به شمار می رود و در تقاطع خیابان بابا افضل و میدان کمال الملک، در یکی از نقاط مرکزی بازار واقع شده 
است.  تیمچه امین الدوله یا کاروانسرای امین الدوله یکی از بناهای قاجاری شهر کاشان محسوب می شود 
که در چهارسوق بازار تاریخی این شهر قرار دارد و به میانچال معروف است. در اواخر قرن ۱۲ هجری قمری در 
اثر زلزله این بازار تخریب و بعد در دوره قاجار و به همت فردی به نام فرخ خان غفاری ملقب به امین الدوله، 
از رجال نامدار آن زمان بازسازی شد. یکی از بخش هایی که به بازار کاشان افزوده شد، همین تیمچه است 
که به اسم بانی آن امین الدوله نام گرفت. کار ساخت این تیمچه بین سال های ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۴ هجری قمری 
به طول انجامید و معمار آن استاد علی مریم کاشانی بود. مادام دیوالفوای فرانسوی که اواخر قرن گذشته 
هنگام مسافرت خود به ایران مطالعات دقیقی راجع به آثار و ابنیه تاریخی به عمل آورد، درباره کاروانسراهای 
کاشان و به خصوص در مورد تیمچه امین الدوله در سفرنامه خود چنین اظهار عقیده می کند:    بازار این شهر 
وسیع است و سقف آن دارای گنبدهای کوچکی است که به هم پیوسته اند. همچنین جابه جا کاروانسراهایی 
هست که مخزن مال التجاره هستند. این کاروانسراها تاجرنشین و غیر از آن هایی هستند که مسافرین در 
آن ها منزل می کنند. این ها دارای بناهای مجلل و مزینی هستند. یکی از بهترین نمونه های آن ها کاروانسرای 
تازه ای است که تجار ساخته اند. شکل آن مانند منشور مربع القاعده اســت و در دو طرف آن درب ورودی 
وجود دارد. تمام بنا با آجر است و نمایش قشــنگی دارد. در سقف آن هم سه روزنه بزرگ هست که به قدر 
کافی محوطه را روشن می کند. این بنای مهم که پر از مال التجاره های گران بهاست، بهتر از هرگونه احصائیه 
و محاسبه ای اهمیت تجاری و آبادی و ترقی شهر را نشــان می دهد.تیمچه امین الدوله از سه طبقه بنای 
مستحکم و مسقف مرتفع با دهانه وسیعی تشکیل شده است و از نظر عرض و طول بنایی با عظمت و باشکوه 
محسوب می شود. این بنا عالوه بر داشتن زیبایی  چشم نواز و شاهکارهای هندسی، در استحکام ساختمان، 
طرح نقشه و معماری آن چنان دقت و مهارتی به کار رفته که پس از صد سال هنوز کوچک ترین رخنه و شکافی 
در اساس و بنیان آن دیده نمی شود. سقف تیمچه امین الدوله با مقرنس کاری هایی از جنس آجر و کاشی 
و طاق بندی ایرانی  بسیار زیبا دیده می شود. در این سقف به دلیل عدم استفاده از کاربندی، پوشش رومی 
به کار رفته و به همین دلیل، توانسته اند ارتفاع سقف تیمچه را افزایش دهند. عالوه بر آن، عدم قابلیت های 
سازه ای یزدی بندی به معمار این امکان را داده است تا این پوشش تزیینی را با سهولت بیشتری اجرا کند. 

تیمچه امین الدوله کاشان
پیشنهاد ویژه
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رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان:

افزایش تخصص کارشناسان قضایی از اطاله دادرسی و آرای 
قضایی جلوگیری می کند

رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان، گفت: توانمندی و افزایش تخصص کارشناسان 
قضایی باعث می شود که دســتگاه قضایی بتواند از نظرات شفاف و فنی کارشناسان استفاده کرده 
و موجب جلوگیری از اطاله دادرســی و آرای قضایی خواهد شــد.محمدرضا پیشــگاهی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به برگزار شدن نخستین آزمون کتبی دروس عمومی کارآموزان مرکز کارشناسان 
رسمی دادگســتری در اصفهان، اظهار داشــت: آزمون 600 نفر از کارآموزان کارشناسی منطقه 4 به 
صورت هم زمان در 4 استان برگزار و نتایج آن به صوت هم زمان اوایل هفته آینده اعالم خواهد شد.

وی افزود: نکته مهم برای ما رویکرد آموزشــی در فرآیند کارآموزی اســت، فرآیندهای کارآموزی 
دست خوش تغییرات زیادی شده و به سمت رویکرد آموزشی سوق پیدا کرده است و کارشناسان 
باید با آموزش و آزمون مهارت حرفه ای خود را ارتقا دهند.مسئول برگزاری آزمون کارآموزی منطقه 
4 کشور گفت: فرآیند کارآموزی کامال با آموزش همراه شده و آزمون به صورت مداوم برگزار می شود 
و کارآموزان تنها پس از طی دوره و قبولی در آزمون مجاز به دریافت مجوز کارشناسی و ادای سوگند 

می شوند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان رسمی دادگســتری از نظر تخصصی جزو رده های باالی جامعه 
محسوب می شوند، با این حال گزارشات کارشناسی باید در جهت کمک به سیستم قضایی و دولتی 
باشد چون بسیاری از فرآیندهای مالی، دولتی و قضایی بر مبنای نظریات کارشناسان شکل می گیرد 
و به همین دلیل آن چه که اهمیت دارد آموزش و جهت دهی به علم آنهاست. محمد پرورش، رییس 
مرکز کارشناسان رسمی دادگســتری نیز در همین رابطه گفت: نخستین آزمون کتبی از کارآموزان 
به منظور ارتقای توانمندی های آنها در منطقه 4 کشــور برگزار شــد. توانمندی و افزایش تخصص 
کارشناسان قضایی باعث می شود که دســتگاه قضایی بتواند از نظرات شفاف و فنی کارشناسان 

استفاده کرده و موجب جلوگیری از اطاله دادرسی و آرای قضایی خواهد شد.
 

یک کارشناس آموزش و پرورش:

قرار نیست همه وارد دانشگاه شوند!
کارشناس آموزش و پرورش گفت: ســازمان پژوهش و شــورای عالی آموزش و پرورش باید با 
تمهیدات الزم عالوه بر کاهش حجم کتب درســی مدارس، محتواهایی با کیفیت را برای افزایش 
کارایی دانش آموزان در زندگی امروز و آینده در کتاب ها تالیف کنند.ناصر کوهستانی در گفت وگو با 
ایمنا، در خصوص لزوم تناسب محتوای آموزشی کتب درسی با آینده نگری، اظهار کرد: حجم باالی 
کتاب های درسی، دشــوار بودن برخی مفاهیم برای دانش آموزان و از همه مهم تر کاربردی نبودن 
مطالب ارائه شده در مدارس سال هاست مورد انتقاد دانش آموزان، خانواده ها و کارشناسان است.

وی افزود: به عنوان مثال دانش آموزان پایه دهم علوم انسانی باید هفده کتاب درسی را در این مقطع 
مطالعه کنند و امتحان دهند، چرا باید این حجم از محتوا حتی در مقاطع ریاضی و تجربی که بسیاری 
از آن ها هیچ گونه تاثیری بر زندگی اجتماعی، فردی، شخصی و مهارت آموزی، دانش آموز ندارد در 
ذهن محصل انباشته شود.این کارشناس حوزه آموزشی در اشــاره به اینکه تنوع دانش آموزان در 
مدارس یکی از عوامل اساسی در کیفیت و عدالت آموزشی است، تاکید کرد: در عمده کشورهای دنیا 
دانش آموزان در مدارس دولتی یا غیردولتی تحصیل می کنند و این موضوع اصل پذیرفته شده ای 
است، اما در کشــور ما بر اساس آمارها و شاخص های شــورای عالی آموزش و پرورش حدود ۱6 
نوع مدرسه وجود دارد.وی با ابزار تاسف از اینکه نقش فرهنگ سازی در خانواده ها کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، افزود: نباید انتظار داشته باشیم که تمام دانش آموزان وارد دانشگاه شوند. اگر در 
حوزه اشتغال و مهارت آموزی به درستی مدیریت کنیم و دیدگاه دانش آموزان و خانواده تنها کنکور و 

دانشگاه محور نباشد، افرادی موفق و مهارت آموز را در جامعه تربیت کرده ایم.

پنجمین دوره طرح ملی نذر آب در چهار شهرستان درگیر تنش آبی استان اصفهان اجرا شد؛

آبیکهآبادانیرابهارمغانمیآورد

پویش ملی نــذر آب را جمعیت هالل احمر  حرمت سادات متولی
جمهوری اسالمی ایران، از ســال ۱۳۹۷ به 
منظور ارتقای سطح سالمت آب آشــامیدنی، مواجهه با خشکسالی و رفع 
مشکالت زیستی خانوار های ساکن مناطق محروم آغاز کرد.در پنج دوره ای 
که از طرح نذر آب، سپری شده در استان های مختلف، شهر ها و روستا های 
درگیر بحران آب یکی پس از دیگری مشــمول طرح شــده و نه تنها از آب 
آشامیدنی سالم اســتفاده کرده اند بلکه در ســه محور سالمت و بهداشت، 
معیشــت و عمرانی نیز از خدمات خیرخواهانه بهره مند شده اند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ تحویل بسته های بهداشــتی، اعزام گروه های 
تخصصی و پزشکی، توزیع بســته های مواد غذایی و ایجاد زیرساخت های 
عمرانی شامل ساخت و تجهیز تاسیسات آبی به منظور ایجاد دسترسی پایدار 
به آب آشامیدنی و الیروبی قنوات و رودخانه ها هم در همین چارچوب است.

نذر آب، خدمتی که به آبرسانی محدود نیست
محمدنوید متقی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه اصفهان هم یکی از استان های درگیر تنش آبی است، اجرای 
پنجمین دوره طرح ملی نذر آب، این استان را هم شامل شد.وی افزود: 
طرح ملی نذر آب در استان اصفهان، حدود دو ماه قبل، از مناطق روستایی 
نایین و خور و بیابانک آغاز شد و پس از اجرا در روستا های شهرستان ورزنه 
در چهار روستای ورکان، تجره، پنداس و آرنجن کاشان با محوریت ورکان 

به پایان رســید.به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
حدود ۵0 نفــر از نیرو های این نهــاد، در اجرای طرح نــذر آب با تامین و 
تحویل تانکر های ذخیره آب، ارائه خدمات بهداشــتی-درمانی، آموزشی 
و توزیع بسته های معیشتی مشارکت داشتند.متقی یادآور شد: جمعیت 
هالل احمر، متولی آبرسانی نیســت و فقط مناطق درگیر مشکالت آبی را 
شناسایی و به دستگاه اجرایی مرتبط اطالع رسانی می کند؛ با این وجود 
تانکر های ذخیره ۵00، هزار و ۲ هزار لیتری را به مساجد، مدارس و منازل 
شهر ها و روستا های مشمول طرح نذر آب، اهدا کرده است.وی ادامه داد: 
در این طرح، ارائه رایگان خدمت سالمت محور، شامل معاینه، توزیع دارو، 
جراحی سرپایی و آموزش کمک های اولیه همچنین برخی امور فرهنگی 
را بر عهده دارد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، همچنین از 
اعزام کاروان های سالمت از اصفهان به دیگر استان ها خبر داد و گفت: قرار 
است کاروان های سالمت اصفهان عازم استان کهگیلویه و بویراحمد شوند 
و با حضور پزشکان عمومی، متخصص، جراح، دندان پزشک و پیراپزشک 
به اهالی مناطق محروم این استان خدمات بهداشتی-درمانی ارائه کنند.

ارائه خدمات درمانی رایگان به 400 روستایی
طرح ملی نذر آب با محوریت روســتای ورکان برزک، پنجم و ششم آبان با 
رویکرد های »زیست محیطی و آب رسانی«، »پزشکی و سالمت«، »خدمات 
حمایتی« و »آموزش و توانمندســازی« اهالی روستا های تجره، پنداس، 

آرنجن و ورکان کاشان را پوشش داد.سید منصور میرابوطالبی، معاون درمان 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان و رییس جمعیت هالل احمر کاشان، 
کمک به تامین آب آشامیدنی، ارائه خدمات بهداشتی و دارویی همچنین 
اهدای سبد کاالی معیشتی، نوشت افزار و اقالم فرهنگی بین خانواده های 
نیازمند را از برنامه های طرح نذر آب بیــان کرد.به گفته وی، در این طرح، با 
حضور پزشک عمومی و پزشکان متخصص و فوق تخصص روماتولوژی، کلیه 
و مجاری ادراری، عفونی همچنین دندان پزشک، روانپزشک، کارشناسان 
مامایی و مشاوران بهزیســتی، 400 نفر از جمعیت روســتایی از خدمات 
بهداشــتی-درمانی و توزیع داروی رایگان، بهره مند شدند.رییس جمعیت 
هالل احمر کاشان با اشاره به اهدای سه دستگاه تانکر ذخیره آب به ارزش 
۱00 میلیون ریال به این روســتا ها گفت: اهدای بیــش از ۱00 جفت کفش 
طبی به دانش آموزان شناسایی شــده در طرح غربالگری کف پای صاف، 
توزیع ۲۵0 بسته معیشتی و بهداشتی، ۱00 بســته نوشت افزار و 6۷۳ قلم 
دارو از خدمات دیگر طرح نذر آب در روستای ورکان بود.میرابوطالبی ادامه 
داد: کارگاه های همدلی و مهارت زندگی، ارتباط موثر با نوجوانان و جوانان، 
آموزش امدادرسانی و کمک های اولیه و مسابقات فرهنگی و مذهبی هم 
به منظور حمایت روانی و اجتماعی از روســتاییان و توانمندســازی آن ها 
برگزار شد.گشایش هشتمین خانه هالل شهرســتان کاشان در روستای 
ورکان، برنامه دیگری بود که به گفته وی، همزمان با طرح ملی آب اجرا شد 
تا آموزش های امداد و نجات، کمک های اولیه، جمع آوری کمک های بشر 
دوستانه و ایجاد حلقه های ارتباطی میان مردم روستا با محوریت آن باشد.

تکمیل طرح نذر آب در کاشان با طرح مردم یاری

محمدشریف زارعی، فرماندار ویژه کاشا ن با اشاره به اجرای طرح ملی نذر 
آب در روستا های ورکان، تجره، پنداس و آرنجن گفت: این طرح به منظور 
کمک به بهبود وضع ســالمت روســتاییان بی بهره از امکانات بهداشتی 
-درمانی به مرکزیت روستای ورکان برزک اجرا شد.وی با اذعان به برخی 
کمبود ها در خدمت رسانی به روستا ها توضیح داد: مسافت روستا تا شهر، 
جمعیت و ... آن در چگونگی تامین نیاز های مردم موثر است با این حال 
تالش شده با طرح هایی مثل احداث مراکز اورژانس بین جاده ای، خدمات 
بهتری در حوزه بهداشت و درمان به جمعیت روستایی شهرستان ارائه شود.

فرماندار ویژه کاشان به استقبال روستاییان از اجرای طرح نذر آب اشاره و 
اضافه کرد: این طرح برکات زیادی برای مردم داشته و برای استمرار این 
خدمت رسانی اجرای طرح»مردم یاری« را پیشنهاد کرده ایم تا با همکاری 
دســتگاه های اجرایی، هالل احمر و خیران اهالی ۵۸ روستای کاشان از 
مواهب آن بهره مند شوند.زارعی از اعالم موافقت و آمادگی جمعیت هالل 
احمر کاشان برای اجرای طرح مردم یاری خبر داد و گفت: پزشکان داوطلب 
نیز، برای مشارکت در طرح مردم یاری و ارائه رایگان خدمات به ساکنان 
مناطق روســتایی و کم برخوردار اعالم آمادگی کرده اند.وی اظهار کرد: در 
صورت قطعی شدن، این طرح دست کم پنج دوره در یک سال و در مناطقی 
که فاصله بیشتری تا مرکز شهرســتان و امکانات کمتری در اختیار دارند، 

اجرا خواهد شد.

با مسئولان جامعه

معاون پیشگیری اداره کل بهزیســتی اصفهان گفت: 
مرکزجامع درمان و توانمندســازی افــراد بهبودیافته 
به منظور آماده ســازی فرد بهبودیافته بــرای ورود به 
اجتماع دایر شده است.علی اکبر ابراهیمی اظهار کرد: 
اعتیاد به مواد مخــدر یک اختالل مزمــن، عودکننده 
و پیچیده اســت که در این آســیب فرد معتاد باوجود 
پیامد های منفـــی فاجعه آمیز به اعتیاد خــود ادامه 
می دهد.وی افزود: در این میــان اگر معتادی تصمیم 
قاطع به ترک گرفت و جوانب امر هــم اثبات کرد که او 
به طور کامل پاک شده اســت باید خانواده و اجتماع با 

آغوش گرم و به دوراز زدن برچسب منفی و بی اعتمادی 
پذیرای او باشند. بی اعتمادی جامعه و بیکاری عوامل 
مهم بازگشت فرد بهبودیافته به چرخه اعتیاد و آلودگی 
دوباره به سوءمصرف مواد مخدر است.معاون پیشگیری 
اداره کل بهزیستی اصفهان بیان کرد:درعین حال صیانت 
از بهبودیافتگان و ایجاد اشتغال پایدار برای آن ها یکی 
از اقدامات موثری اســت که باید با کمک دستگاه های 
مختلف در راســتای جلوگیری از بازگشــت این افراد 
به چرخه اعتیاد صورت گیرد.وی با یــادآوری اینکه در 
معاونت پیشگیری بهزیستی استان چهار حوزه شامل 
پیشــگیری اولیه از اعتیاد، درمان و بــاز توانی اعتیاد، 
کاهــش آســیب و همکاری های بین بخشــی دنبال 

می شود، گفت: یک مرکز جامع درمان و توانمندسازی 
افــراد بهبودیافته وجود دارد که به منظور آماده ســازی 
فرد بهبودیافته برای ورود به اجتماع دایر شــده است.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: در 
این مرکز به طورجدی از ظرفیت خانواده های این افراد 
برای درمان اعتیاد کمک گرفته می شود به طوری که اگر 
بهبودیافته، خانواده دارد او را با خانواده اش پیوند دهند 
و یا اگر درگذشته شغلی داشته و به خاطر اعتیاد اخراج 
شده یا خودش کار را رها کرده است دوباره به شغل قبلی 
بازگردد.ابراهیمی یادآور شد: هم اکنون ۸۷ مرکز اقامتی 
درمان اعتیاد در استان وجود دارد که ظرفیت اسمی هر 

مرکز به طور متوسط 40 نفر است.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان مطرح کرد:

 بی اعتمادی و بیکاری عوامل مهم بازگشت
 فرد بهبودیافته به چرخه اعتیاد

اردوی جهادی 
پزشکی در شهرستان 

»خوشاب«
اردوی جهادی تخصصی بســیج 
جامعه پزشکی خراسان رضوی به 
مدت ۳روز در شهرستان خوشاب 

برگزارشد.

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

تصادف اتوبوس با عابر و 6 خودرو در اصفهان
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در مسیر جنوب به شمال خیابان 
امام خمینــی)ره( شــهر اصفهان یک 
دستگاه اتوبوس مســافربری پس از 
برخورد با عابر پیاده و فوت وی با شش 

خودروی سواری دیگر برخورد کرد.
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: 
ماموران پلیس راهور شهرستان اصفهان 
از وقوع تصادف بین چند وســیله نقلیه 
در مســیر جنوب بــه شــمال ابتدای 
خیابان امــام خمینــی )ره( روبه روی 
پارک قلمستان مطلع و به منظور بررسی 
حادثه در صحنه حاضر شدند.وی ادامه 
داد: در بررسی ها مشخص شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری که در حال تردد در این مسیر بوده 
است، به علت نامعلومی از راه خود منحرف و با سرعت وارد پیاده رو شده و پس از برخورد با یک 

عابر پیاده با شش خودروی پارک شده و در حال تردد نیز تصادف می کند.
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: در ایــن حادثه عابر پیاده 
 براثر شــدت جراحات وارده جان خود را از دســت داد و به شــش خودروی دیگر نیز خســارت
  کلی وارد شــد، علت تصادف و دلیل اصلی توانایی نداشــتن راننده اتوبوس در کنترل وســیله
  نقلیه توســط کارشناســان در دســت بررســی اســت و در اســرع وقــت موضوع بــه مراجع

 ذی صالح اعالم خواهد شد.

معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اعالم کرد:

17 مصدوم در حوادث جاده ای اصفهان
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در حوادث جاده ای ۲4 ساعت 

منتهی به روز شنبه در استان اصفهان ۱۷ نفر مصدوم شدند.
داریوش کریمی با اشاره به اینکه با توجه به هشــدار زرد هواشناسی نیرو های هالل احمر استان 
اصفهان در حالت آماده باش قرار داشتند، اظهار داشــت: خوشبختانه حادثه سیل و آب گرفتگی 
در این بازه زمانی گزارش نشده اســت.وی افزود: در مجموع هشت حادثه گزارش شد که دارای 
۲۲ حادثه دیده بود.معــاون عملیات امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان ادامه داد: از این 
تعداد حادثه دیده، ۱۷ نفر مصدوم شدند که هشت نفر به مراکز درمانی منتقل و مابقی به صورت 

سرپایی درمان شدند.
 

دستگیری سه باند  سرقت موبایل با 60 فقره سرقت 
سه باند سرقت موبایل با 60 فقره سرقت در اصفهان دستگیر شدند.رییس پلیس آگاهی استان 

گفت: با توجه به افزایش سرقت گوشی تلفن همراه موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ حسین ترکیان با اشاره به شناسایی ۲ باند ۵ و ۳ نفره و یک باند 6 نفره که از طریق تهدید 
با سالح سرد اقدام به زورگیری گوشی تلفن همراه می کردند، افزود: این افراد پس از تحقیقات 
شــبانه روزی در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر شــدند.وی با بیان اینکه متهمان به 
سرقت 60 فقره موبایل اعتراف کردند،گفت: کارشناسان ارزش این گوشی های سرقت شده را ۳0 
میلیارد ریال اعالم کردند.سرهنگ ترکیان با اشاره به کشف ۳۱۵ دستگاه تلفن همراه هوشمند از 

مخفیگاه متهمان افزود: تالش برای شناسایی مالخران ادامه دارد. 

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرگروه بیماری های مغز و 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان مطرح کرد:

 روش های پیشگیری
 از بروز سکته مغزی

مدیرگــروه بیماری هــای مغــز و اعصاب 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کنترل 
فشــارخون و قند از عوامل موثــر در کاهش 
سکته های مغزی محسوب می شوند.فریبرز 
خوروش در ارتباط با سکته های مغزی اظهار 
کرد: ســکته های مغزی یکــی از مهم ترین 
بیماری هایی اســت که در دنیــا وجود دارد، 
بیماریی که کامال وابسته به سن بوده و امروزه 
به دنبال افزایش امید بــه زندگی با روند رو 
به افزایش ســکته های مغــزی در جامعه 
مواجهیم.وی، اختالل حرکتی و تکلمی را از 
عالئم اصلی سکته مغزی دانست که عمدتا 
به شکل ضعف دســت و پا و کاهش قدرت 
عضالنی در یک طرف بدن، بروز ســرگیجه، 
عدم تعادل و دو بینی خود را نشان می دهد.

مدیرگــروه بیماری هــای مغــز و اعصاب 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: در 
بســیاری از مواقع عالئمی، چون سرگیجه، 
دو بینی و کاهش بینایی در دیگر بیماری ها 
همچون آب مروارید یــا ms نیز وجود دارد، 
اما آنچه ســکته مغزی را متمایز می ســازد 
بروز این عالئم بــه صورت ناگهانــی در فرد 
اســت، در مبتالیان به ام اس عالئم حرکتی 
طی چنــد روز یا چند هفته بــروز می کند در 
حالی که این عالئم در ســکته های مغزی به 
صورت ناگهانی به وجــود می آید.خوروش 
تصریح کرد: ســکته های مغزی بر اســاس 
علت به وجود آورنده به دو دســته تقســیم 
بندی می شوند که در ۸۵ درصد موارد همراه 
با لخته شدن خون است و ۱۵ درصد به دلیل 
خونریزی مغزی ایجاد می شــود.وی گفت: 
روش های پیشــگیری از بروز سکته مغزی 
بهتریــن راه درمان اســت بنابرایــن کنترل 
فشــارخون و بیماری قند، تــرک دخانیات، 
کاهش وزن، کنترل نوع مــواد غذایی همه 
از عوامل موثر در کاهش ســکته های مغزی 

محسوب می شوند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

شهروندان از خرید کاال از پایگاه های اینترنتی بدون مجوز خودداری کنند
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد که از خرید هرگونه کاال از درگاه ها و پایگاه های فاقد مجوز و ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی گفت: برخی افراد سودجو با توجه به افزایش رغبت برخی شهروندان به خرید کاال از فضای مجازی، اقدام به ایجاد کانال و صفحات 
تبلیغاتی یا درج آگهی جعلی با موضوعات جذاب و اغواکننده می کنند.وی اظهار داشت: تبلیغاتی در سایت های واسطه گر با عناوینی از جمله فروش بدون واسطه، 
زیر قیمت، فوری و دیگر شگرد ها به منظور کالهبرداری از شهروندان منتشر می شود.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: بر این اساس 
به کاربران فضای مجازی توصیه می شود که تا حد ممکن برای خرید به صورت حضوری پس از تایید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و از پرداخت 
بیعانه حتی مبالغ کم خودداری کنند.وی تاکید کرد: افراد سودجو و کالهبردار برای دریافت کاال یا خدمات با پرداخت مبالغ اندک، آدرسی جعلی که خودشان طراحی 
کرده اند را اعالم می کنند و کاربر را به درگاه جعلی پرداخت )فیشینگ( هدایت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن ها می کنند.این مقام انتظامی همچنین 
به شهروندان هشدار داد که از ورود به سایت هایی که از طریق موتور های جست وجو یافت و یا لینک های ناشناس یا تبلیغاتی که به صورت خودکار باز می شود و آن ها 

را ترغیب به ورود و پرداخت وجه و دریافت خدمات می کند، خودداری کنند و اپلیکیشن های بانکی را فقط از سایت رسمی بانک مربوطه بارگذاری و استفاده کنند.

عکس: میزان



مرحله نهایی لیگ برتر آزاد ،کشتی گیران خارجی نام آشنا و البته تکراری را در خود خواهد دید، قهرمانانی که در سال های گذشته هم به تیم های ایرانی پیوسته 
بودند.تیم بانک شهر اولین تیمی بود که رسما از ثبت قرارداد کشــتی گیران خارجی اش خبر داد و اعالم کرد که در مرحله پایانی لیگ برتر، زائور اوگویف قهرمان 
المپیک و دارنده دو مدال طالی جهان و همچنین عباس گادژی ماگومدوف قهرمان ســال 2021 جهان را در اختیار خواهد داشت.درادامه رییس سازمان لیگ 
فدراسیون کشتی هم گفت که سایر تیم های راه یافته به مرحله پایانی مسابقات هم به دنبال جذب کشتی گیر خارجی هستند و مازیار رضایی، نماینده فدراسیون 
کشتی روسیه در ایران نیز از قطعی شدن حضور دو قهرمان المپیک و 3 قهرمان جهان در تیم های ایرانی خبر داد.البته غیر از تیم بانک شهر، هنوز هیچ تیمی نام 
کشتی گیر خارجی مد نظرش را اعالم نکرده بود که با نزدیک شدن به مسابقه نیمه نهایی لیگ برتر آزاد، تیم ستارگان از توافق با شاخیف قهرمان وزن 65 کیلوگرم 
سال 2021 جهان خبر داد و تیم بلیش هم اعالم کرد که رسول گاژی ماگومدوف در 70 کیلوگرم و سیداکوف را در 74 کیلوگرم به خدمت گرفته است که همه این نفرات 

سابقه حضور در لیگ برتر ایران در سال های گذشته را دارند و با توجه به رضایت طرفین، بار دیگر از آنها برای همراهی تیم های ایرانی دعوت به عمل آمده است.

مشتریان خارجی تکراری برای لیگ برتر

یکشنبه 22 آبان  1401 /  18 ربیع الثانی  1444  /  13  نوامبر   2022 / شماره 3671 

تصمیم عجیب؛ تاریخ تولد این پدیده را نمی زنیم!
فدراسیون فوتبال آلمان در اقدامی عجیب از درج تاریخ تولد یوسف موکوکو، پدیده تیم ملی این 
کشور، در سایتش خودداری کرد.فهرســت 26 نفره هانســی فلیک برای حضور در جام جهانی 
2022 اعالم شد و حضور موکوکو در این فهرســت باعث شگفتی بسیاری شد. این بازیکن حاال به 
جوان ترین بازیکن تاریخ تیم ملی آلمان تبدیل خواهد شــد که در یکی از رقابت های جام جهانی 
تا به حال به میدان رفته اســت. با این حال، تاریخ تولد این بازیکن در فهرست رسمی بازیکنانی 
که قرار است در جام جهانی 2022 به میدان بروند، جایی ندارد. این اطالعات برای دیگر بازیکنان 
دعوت شده به اردوی تیم ملی در سایت رسمی فدراسیون فوتبال آلمان به نمایش درآمده است. 
حاال اسپورت وان مدعی شده که فدراســیون فوتبال آلمان به صورت عمدی از انتشار تاریخ تولد 
این بازیکن در سایت خودداری کرده چون او هنوز زیر سن قانونی است. در واقع آنها قصد ندارند 
تاریخ تولد این ســتاره دورتموند را تا تاریخ 20 نوامبر و زمانی که این بازیکن 18 ساله خواهد شد 

منتشر کنند تا همه چیز روال قانونی اش را طی کند.
بیستم نوامبر در واقع روز افتتاحیه جام جهانی 2022 هم به حساب می آید و تیم ملی قطر اولین 

دیدار این مسابقات را در همین روز برابر اکوادور برگزار خواهد کرد. 
 

کره جنوبی جانشین »سون« را به جام جهانی می برد!
پائولو بنتو، یک بازیکن را در فهرســت رزرو خود قرار داده و قصد دارد با یــک مهره اضافه راهی 
دوحه شــود.پائولو بنتو در یک کنفرانس مطبوعاتی اســامی 26 بازیکــن موردنظر خود را اعالم 
 کرد و پس از اعالم این فهرســت، یک نــام دیگر را هم به اســامی بازیکنان اصلــی اضافه کرد:

 اوه هیون گیو.
ســرمربی پرتغالی در توصیف وضعیت این بازیکن اعالم کرد که او به عنوان بازیکن ذخیره راهی 
قطر خواهد شد و در تمرینات شــرکت می کند و در صورت آســیب دیدگی یا ایجاد مشکل برای 
بازیکنان به لیست نهایی اضافه خواهد شد.نکته مهم اینکه اوه هیون گیو در پست مهاجم توانایی 
بازی دارد و همین موضوع باعث شد تا این پرســش بین خبرنگاران شکل بگیرد که حضور او به 
دلیل مصدومیت سون هیونگ مین اســت؛ اما بنتو اعالم کرد که »این فقط یکی از دالیل حضور 
اوست«.بر اساس قوانین فیفا، هر تیم فرصت این را دارد تا 24 ساعت پیش از اولین بازی مرحله 
گروهی و در صورت وضعیت فورس ماژور، بازیکنی را خط بزنــد و نفر جدیدی را جایگزین کند و 
به نظر بنتو نیز قصد دارد از این قانون بهره ببرد.به این ترتیب هیون گیو راهی دوحه خواهد شــد و 
 در 21 سالگی حداقل فرصت حضور در تمرینات کره جنوبی را دارد و باید دید در ادامه چه اتفاقی

 رخ خواهد داد.
 

 هوملس: غیبت در قطر بزرگ ترین ناامیدی
 فوتبالم است

متس هوملس، ستاره دورتموند، از این که جایی در فهرســت هانسی فلیک برای حضور در جام 
جهانی 2022 قطر ندارد، بسیار ناراحت است.فهرست 26 نفره بازیکنان مدنظر فلیک برای حضور در 
جام جهانی 2022 اعالم شد و غیبت تعدادی از بازیکنان در این فهرست باعث تعجب بسیاری شد. 
یکی از این بازیکنان هوملس بود که حاال باید مسابقات جام جهانی قطر را از خانه تماشا کند و به 
طور علنی ناراحتی اش از این موضوع را ابراز کرده است. او که سابقه قهرمانی با تیم ملی آلمان در 
جام جهانی 2014 برزیل را دارد پس از اعالم این فهرست در صفحه اینستاگرامش نوشت:» جای 
تعجبی ندارد که این یکی از بزرگ ترین ناامیدی های دوران فوتبالم است.«او همچنین تصویری 
از خودش با پیراهن تیم ملی آلمان را منتشــر کرد که در آن در حال دســت زدن بود و ناراحت و 

ناامید به نظر می رسید.

تیم منتخب ستاره های جا مانده از جام جهانی

خبر روز

استرالیا به ایران نیامد، تیم ملی برنده شد
فدراسیون جهانی بسکتبال در اطالعیه ای نتیجه بازی ایران و استرالیا در انتخابی جام جهانی را اعالم 
کرد.تیم ملی بسکتبال استرالیا قرار بود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بسکتبال روز دوشنبه 23 
آبان در تهران به مصاف ایران برود، اما با عدم انجام این سفر، مسابقه عنوان شده برگزار نخواهد شد.

برهمین اساس فدراسیون جهانی بسکتبال در اطالعیه ای اعالم کرد: »فدراسیون بسکتبال استرالیا 
اعالم کرد که تصمیمی برای سفر به ایران ندارد. قرار بود این بازی روز دوشنبه هفته جاری به میزبانی 
ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی 2023 برگزار شود. نتیجه این بازی به سود ایران تمام می شود. 

البته فیبا موارد مربوط به این اتفاق را بررسی خواهد کرد.«
 

ایران، تیم پرتماشاگر جام جهانی 2022
پیش بینی می شــود تیم ملی فوتبال ایران به یکی از تیم های پرتماشاگر جام جهانی 2022 تبدیل 
شود.بر اساس آمار ارائه شده از ســوی وزیر ورزش و جوانان، 9 هزار نفر از ایرانیان مقیم قطر بلیت 
بازی های تیم ملی فوتبال ایران را تهیه کرده اند و شــاید تعدادی از این هــا از ایرانیان مقیم دیگر 
کشورهای عربی هم باشند. 22 هزار نفر هم از داخل کشور بلیت بازی های تیم ملی را تهیه کرده اند.از 
آنجایی که دیدارهای تیم ملی با فاصله زمانی برگزار می شود و از سویی هزینه اقامت در کشور قطر 
در طول برگزاری جام جهانی باالست، کمی ســخت است که تصور کنیم همه این تماشاگران بلیت 
هر سه بازی تیم ملی را تهیه کرده باشند؛ اما اگر این تعداد تماشاگر به سه بازی تیم ملی در دوحه 
تقسیم شــود، باز هم می توان از تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یکی از تیم های پرتماشاگر در جام 
جهانی 2022 یاد کرد. چرا که در این مسابقات تیم ملی در هر بازی به طور میانگین بیش از 10 هزار 

تماشاگر را حامی خود خواهد دید.
تیم ملی فوتبال ایران در بازی نخست خود دوشنبه 30 آبان ساعت 16:30 به وقت تهران به مصاف 
تیم ملی انگلیس می رود. بازی بعدی تیم ملی 4 آذر با ولز خواهد بود و ایران در بازی پایانی مرحله 

گروهی مقابل آمریکا بازی می کند، این مسابقه 8 آذر برگزار خواهد شد.
 

یک قاره منتظر لیست 26 نفره »کی روش«
ایران تنها تیم آسیایی است که هنوز فهرست نهایی خود برای جام جهانی را اعالم نکرده است. تیم 
کره جنوبی نیز فهرست 26 نفره خود را از طریق فدراسیون فوتبال این کشور اعالم کرد تا ببرهای شرق 
آسیا نیز مهیای حضور در جام جهانی شوند.این در حالی است که ژاپن هفته گذشته و جلوتر از سایر 
تیم ها لیست نهایی را اعالم کرده بود که البته با مصدومیت ناکایاما، فهرست سامورایی دستخوش 
تغییر شد.در ادامه استرالیا فهرست نهایی خود را مشخص کرد و سرانجام دو تیم جهان عرب، قطر و 
عربستان، روز جمعه لیست دادند که در این بین قطر به شکلی ویژه این کار را انجام داد و موردتوجه 
بیشتری قرار گرفت.حاال همه منتظر لیســت ایران هستند تا فهرست شش تیم آسیایی حاضر در 
جام جهانی تکمیل شود. به نظر می رسد این اتفاق به زودی رخ خواهد داد و کارلوس کی روش نیز 

لیست خود را منتشر می کند.

استیضاح وزیر ورزش یک هفته مانده به جام  جهانی کلید خورد
تسنیم نوشت: در فاصله چند روز مانده به جام جهانی برخی نمایندگان مجلس در تالش برای استیضاح 
وزیر ورزش و جوانان هســتند.تعدادی از نمایندگان در اقدامی عجیب قصد دارند طرح اســتیضاح 
سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان را در آستانه جام جهانی 2022 قطر کلید بزنند.این طرح 
اســتیضاح اکنون در مرحله جمع آوری امضا قرار دارد.این تصمیم عجیب نمایندگان در حالی است 
که تنها یک هفته به برگزاری جام جهانی فوتبال باقی مانده و همگروهی ایران با کشورهای آمریکا و 

انگلیس حساسیت های این دوره را افزایش داده است.

خارج از گود

شرط و شروط استقالل برای 
حضور در تورنمنت 4 جانبه

باشــگاه اســتقالل برای حضور در تورنمنت 4 
جانبه امارات موضوعات مختلفی را بررســی 
می کند.در حالی که مدیران باشگاه استقالل به 
دنبال تامین منابع مالی برای برپایی اردویی در 
کشور پرتغال بودند، پیشنهاد حضور در تورنمنتی 
4جانبه روی میز علی فتح ا... زاده قرار گرفت.
البته شرط اول استقالل به عنوان قهرمان لیگ 
برتر و سوپرجام ایران حضور تیم های خوب و 
با کیفیت در این تورنمنت است اما با این حال 
حضور شاگردان ســاپینتو در این تورنمنت به 
عوامل دیگری هم بستگی دارد.به نظر می رسد 
اردوی پرتغال برای ساپینتو اهمیت دارد، زمان 
این اردو و چگونگی برپایی آن برای حضور در 
تورنمنت 4 جانبه بررسی می شود. گفته شده 
این تورنمنت حدودا 12 روزه خواهد بود و به این 
ترتیب مدیران باشگاه استقالل در حال بررسی 
هســتند که تداخلی با اردوی احتمالی پرتغال 
خواهد داشت یا خیر.با توجه به اینکه تاریخ 
قطعی دربی 29 آذر اعالم شده و تمرینات 
استقالل نیز قرار است طبق برنامه از پیش 
اعالم شده از روز چهارشنبه یا پنجشنبه 
این هفته )25 یا 26 آبان( آغاز شــود، 
ســاپینتو حدود یــک ماه بــرای رفت و 
برگشــت تیمش به ایران وقــت دارد چرا که 
گفته می شود طبق نظر سرمربی، استقالل باید 
حداقل 7روز پیش از مصاف با پرسپولیس نیز 
در تهران باشد. در واقع تاریخ دربی شرط مهمی 
برای برنامه ریزی حضور آبی هــا در تورنمنت 
4جانبه و همچنین اردوی خارجی خواهد بود.

ضمن اینکه شــرایط مالی ایــن تورنمنت نیز 
موضوع دیگری است که مدیران باشگاه آن را در 
نظر دارند و بررسی می کنند.البته ممکن است 
حضور در تورنمنت دبی شــرایط بهتری را برای 
آبی پوشــان فراهم کند و به همین خاطر آن ها 
قید اردوی خارجی را بزنند. این نکته ای است 
که فتح ا... زاده و ســاپینتو با همفکری هم به 
بررسی آن می پردازند و باید دید که در نهایت چه 
تصمیمی گرفته می شود. از طرفی زمان بازگشت 
تیم ملی به ایران و اضافه شــدن ملی پوشان 
اســتقالل به اردوی تیم نیز موضوعی است که 

برای تصمیم گیری در نظر گرفته خواهد شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

وزیر ورزش سایه به 
سایه »کی روش«!  

وزیر ورزش و جوانان روز جمعه هم 
ساعاتی را در کنار کارلوس کی روش، 
ســرمربی تیم ملی گذرانــد. بعد از 
اعالم حضور کارلــوس کی روش در 
سالن 12 هزار نفری استادیوم آزادی 
برای تماشای بستکبال ایران – چین 
وزیــر ورزش و جوانان هــم خود را 
به سالن رســاند و در کنار کارلوس 

کی روش بازی را تماشا کرد. 

فدراسیون جهانی بســکتبال در گزارشی به بررسی 
بازی ایران و چین و عملکرد حامد حدادی پرداخت.

تیم ملــی بســکتبال کشــورمان در پنجــره پنجم 
 انتخابی جام جهانــی در تهران نتیجــه را به چین 

واگذار کرد.
برهمین اساس سایت فدراسیون جهانی در گزارشی  
به بررسی بازی ایران و چین و عملکرد حامد حدادی 
پرداخت.در این مطب آمده اســت: »در بازی های 
انتخابی جام جهانی بسکتبال در قاره آسیا بازیکنان 
بزرگی حضور دارند که بایــد از دیدن بازی آنها لذت 
برد، چه بازیکنانی که از قبل در لیســت بودند و چه 
بازیکنانی که نام آنها برای نخستین بار در این لیست 
دیده می شد.این بازیکنان شجاعت به خرج دادند 

و در بازی ها درخشــیدند و به همین دلیل فیبا این 
سوال را از مخاطبان خود پرسیده چه کسی بازیکن 
مورد عالقه شما در این پنجره بوده است.نویسنده 
مطلب همچنین دربــاره حامد حــدادی کاپیتان 
تیم ملی بســکتبال تحلیل خود را به این شــکل 

عنوان می کند: »ما به آمار و ارقام شــوکه کننده 
از حامد حــدادی عادت کردیم تــا حدی که 

آمار او )مقابــل چین( مــا را ناامید کرد. با 
این حال دبل دبل کــردن مقابل تیمی به 
بزرگی چین چیزی اســت که نمی توان 
از آن چشم پوشی کرد. در صورت کسب 

 برتری ایــران عملکرد حدادی بیشــتر به 
چشم می آمد.«

   وقتی حدادی، فیبا را ناامید کرد

ستاره های بزرگی در جام جهانی 2022 قطر غایب هستند و بخشی از جذابیت این 
مسابقات کاهش یافته است.چند روز تا آغاز مسابقات جام جهانی قطر باقی مانده 
و مطابق تکرار هر دوره، در این تورنمنت نیز ستاره های بزرگی غایب هستند. تیم ملی 
ایتالیا برای دومین بار در رسیدن به جام جهانی ناکام مانده و مهاجمان گلزنی مانند 
ارلینگ هالند و محمد صالح نیز نمی توانند در ایــن تورنمنت حضور یابند. در ادامه 

ترکیب منتخب ستاره های غایب در جام جهانی را مرور خواهیم کرد.

جان لوییجی دوناروما
تیم ملی ایتالیا مانند دوره قبل در رسیدن به جام جهانی ناکام ماند تا جیجی دوناروما 
باز هم نتواند حضور در این تورنمنت را تجربه کند. قــرار گرفتن در رتبه دوم مرحله 
گروهی بعد از تیم ملی سوئیس و شکســت غیرمنتظره برابر مقدونیه شمالی در 
مرحله پلی آف، باعث شــد دوناروما و دیگر ستاره های تیم ملی ایتالیا جام جهانی 

قطر 2022 را از تلویزیون تماشا کنند.

داوید آالبا
ستاره اتریشی رئال مادرید سال گذشته و با لباس رئال مادرید فصلی فوق العاده 
را سپری کرده و فاتح اللیگا و لیگ قهرمانان شد. اما تیم ملی اتریش در رسیدن به 
جام جهانی ناکام ماند و داوید آالبا که در اوج دوران ورزشی خود قرار دارد، این یک 

ماه را استراحت کرده و آماده درخشش در ادامه فصل می شود.

میالن اشکرینیار
مدافع 27 ساله و اهل اسلواکی اینتر، طی یک سال اخیر در کانون اخبار بسیاری بوده 
است، به طوری که هر روز شایعه جدایی میالن اشکرینیار از اینتر شنیده می شود. اما 
بر خالف رده باشگاهی، در عرصه ملی خبری از درخشش میالن اشکرینیار نیست و 
در قاره ای که کسب سهمیه جام جهانی همیشه دشوار بوده، عجیب نیست که شاهد 

غیبت این بازیکن در جام جهانی باشیم.

اندرو رابرتسون
بر خالف رقابت های یورو 2020، اندرو رابرتسون و دیگر بازیکنان تیم ملی اسکاتلند 
شانسی برای درخشش در جام جهانی 2022 ندارند. هر چقدر فصل گذشته با لباس 
لیورپول پرخاطره و مملو از موفقیت های بزرگ بود، اندرو رابرتســون فصل جدید را 
چندان خوب شروع نکرده و حاال این یک ماه فرصت خوبی برای ریکاوری و کسب 

آمادگی برای ادامه فصل برای این مدافع باکیفیت خواهد بود.

خوان کوادرادو
تیم ملی کلمبیــا در طول تاریخ روز های درخشــانی را تجربه کرده، اما شــرایط در 
سال های اخیر چندان باب میل این تیم پیش نرفته و رسیدن به جام جهانی تبدیل به 
رویای بازیکنان این تیم شده است. شرایط در رده ملی مانند عرصه باشگاهی چندان 
برای خوان کوادرادو خوب پیش نمی رود و او نیز مانند دیگر بازیکنان کلمبیا، حسرت 

شرکت در این جام جهانی را خواهد خورد.

انگولو کانته
یکی از بهترین بازیکنان جام جهانی 2018 و ستاره ای که نقش مهمی 

در قهرمانی تیم ملی فرانسه در این تورنمنت داشت، در ماه های 
اخیر به شدت درگیر مصدومیت بوده و حاال جام جهانی 2022 
را نیز از دست داده اســت. انگولو کانته در این مدت در ترکیب 
چلسی نیز بازی های زیادی را از دست داده و تیم دیدیه دشان 
بدون این رهبر مقتدر در مرکز میدان، کار آسانی برای کسب دوباره 

عنوان قهرمانی در تورنمنت قطر نخواهد داشت.

پل پوگبا
پل پوگبا که در فصل تابســتان و در همان روز هــای ابتدایی انتقال به 

یوونتوس مصدوم شــد، هر چقدر توانست برای رسیدن به جام جهانی 
تالش کرده و حتی شاید باشــگاه خود را نیز فدای تیم ملی کرد، اما یک 

آسیب دیدگی جدید باعث شد یکی از ارکان اصلی قهرمانی تیم ملی فرانسه 
در جام جهانی گذشته، این تورنمنت را با بدشانسی از دست بدهد.

مارکو وراتی
بعد از قهرمانی در رقابت های یورو 2020، کمتر کســی تصور می کرد فاجعه واقعی 
دوباره برای تیم ملی ایتالیا رخ داده و این تیم شانس حضور در جام جهانی 2022 را 
از دست بدهد. مارکو وراتی، در اوج دوران ورزشی خود هرگز شانس بازی کردن در 
مهم ترین تورنمنت فوتبالی در رده ملی را پیدا نکرده و مانند دیگر ستاره های آتزوری، 

باید این جام جهانی را نیز دور از میدان و در خانه تماشا کند.

فدریکو کیه زا
ستاره ایتالیایی تیم یوونتوس سال گذشته یکی از عوامل اصلی قهرمانی ایتالیا در 
یورو بود، اما پس از مسابقات یورو با پارگی رباط صلیبی مواجه شد. کیه زا به تازگی 
به میادین بازگشته و می توانست بازگشتش را با درخشش در جام جهانی جشن 
بگیرد، اما هم تیمی های او در تیم ملی ایتالیا در غیابش نتوانستند جواز حضور در 

این مسابقه را به دست آورند.

محمد صالح
فوق ستاره مصری لیورپول پیش از جام جهانی 2018 دچار مصدومیت شدیدی 
شد و نتوانست در آن تورنمنت چندان درخشان ظاهر شود. در یک سال گذشته 

شانس قهرمانی در جام ملت های آفریقا و در ادامه صعود به جام جهانی از 
تیم ملی مصر و محمد صالح توسط ســنگال گرفته شد. این بازیکن در 

طول این یک ماه، می تواند به خوبی استراحت کرده و خود را برای 
درخشش در نیم فصل دوم با لباس لیورپول مهیا کند.
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ایجاد 777 کیلومتر مسیر دوچرخه در اصفهان، شعار بود!
محمدرضا فاح، عضو کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اســامی شهر اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: معتقدیم اصفهان شهر دوچرخه هاست و اگر بخواهیم به سمت 

کاهش آلودگی و ترافیک و هوای پاک 
پیش برویم و با کاهــش آلودگی های 
صوتــی حمل ونقلــی مواجه باشــیم، 
فرهنگ دوچرخه سواری را باید در سطح 

استان همچون گذشته تقویت کنیم.
وی بــا بیــان اینکه ســال های ســال 
شهروندان سفرهای درون شهری خود 
را با استفاده از دوچرخه انجام می دادند، 
می افزایــد: به مرور زمان بــا افزایش و 
گستردگی وسایل حمل ونقلی گرایش 

مردم به دوچرخه کاهش یافت و این فرهنگ کمرنگ شد، بنابراین مدیریت شهری اصفهان درصدد 
است دوچرخه سواری را تقویت کند و ما نیز معتقدیم زیرساخت های آن تقویت شود و تاش داریم 

این فراگیری در تمام اقشار شامل کارمندان، کسبه و سایر افراد گسترش یابد.
عضو کمیســیون حمل ونقل و هوشمندســازی شورای اســامی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
مسیرهای دوچرخه سواری از چند دوره قبل مطرح بوده اســت و حتی در دوره چهارم که خود نیز 
توفیق خدمتگزاری در آن را داشــتم، ســعی کردیم بعضی از معابر که قابلیت احداث مسیرهای 
استاندارد دوچرخه سواری را دارا بود، راه اندازی کنیم، اما با انجام یک اقدام نسنجیده، کارشناسی 
نشده و عجوالنه در دوره پنجم مدیریت شهری، در هر منطقه اعتباری برای احداث مسیر دوچرخه 
تخصیص یافت و مناطق موظف به اجرای مسیر دوچرخه در بعضی از خیابان ها شدند و در بعضی از 

مناطق معابری که قابلیت راه اندازی مسیر دوچرخه سواری نداشت، احداث شد.
وی با بیان اینکه ایجاد ۷۷۷ کیلومتر مسیرهای دوچرخه در دوره پنجم مدیریت شهری در حد شعار 
بود، ادامه داد: در راستای این شعار، مسیرهایی در معابری که ظرفیت الزم برای آن را نداشت، احداث 
و باعث نارضایتی شهروندان شد، همچنین نداشتن ایمنی و استاندارد نبودن بعضی از مسیرهای 
احداث شده، باعث ایجاد ترافیک در این معابر شده بود به طوری که نقاطی از این مسیرها، بارانداز 

بعضی از مغازه ها یا محلی برای پارک موتورسیکلت ها بود.
 

طرح »تئاتر شهر « اصفهان، نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: گام نخســت طرح»تئاتر شهر« اصفهان بیش از یکصد 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.میثم بکتاشیان اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، سالن 
»تئاتر شهر« اصفهان قرار است درگذر تاریخی و فرهنگی )خیابان( چهارباغ عباسی ساخته شود.

گام نخست طرح »تئاتر شهر« اصفهان بیش از یکصد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و بر این اساس 
استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری از آن اهمیت خود را نشان می دهد.

بکتاشیان گنجایش این ســالن را بر اســاس طرح، ۳۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح، 
احیای هنر نمایش را به عنوان یک هنر ریشه دار در این دیار در پی دارد و ازلحاظ فنی به نوعی فضای 

سه بعدی خواهد داشت.
وی با اشاره به بهره گیری از بافت تاریخی و گردشگری برای توســعه هنر ادامه داد: ازآنجاکه گذر 
چهارباغ عباســی پیش تر محل اجرای تئاتر و نمایش بوده است، احداث دوباره سالن بزرگ تئاتر 
روز های خوب این هنر در اصفهان را تداعی خواهد کرد.مدیر شهرداری منطقه یک اصفهان افزود: 
تفاهم نامه نهایی طرح تا پایان ماه جاری منعقد می شــود و پیش بینی شــده است گام اول طرح 

دست کم تا سال آینده به بهره برداری برسد.

معاون شهردار  خبر داد:

پروژه ۴۰ میلیارد تومانی برای کنترل متکدیان

اصفهان در منطقه ای واقع شده است که با داشتن بیشترین 
روزهای آفتابی از نظر دریافت انرژی خورشیدی در میان نقاط 
مختلف جهــان در باالتریــن رده ها قــرار دارد، بنابراین اســتفاده از 
انرژی های طبیعی به دالیل مختلفی همچون دسترســی آســان و 
سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی، سازگاری با محیط زیست و 
تجدید پذیری از مطلوبیت زیادی در خصوص بهره گیری از انرژی های 

تجدیدپذیر برخوردار است.
با توجه به لزوم بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در شــهرداری و 
بر اساس برنامه ریزی مدیریت شــهری اصفهان در خصوص توسعه 
استفاده از این انرژی ها در این کان شــهر، حرکت به سمت اجرایی 

شدن این موضوع از اهداف اولویت دار شهرداری است.
با توجه به ضرورت و اهمیت توســعه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 
به منظور جلوگیری از آلودگی های زیســت محیطی و کاهش استفاده 
از سوخت های فســیلی، باید به صورت کامل شاهد به کارگیری آن ها 
باشــیم که با توجه به اهمیت موضوع، مهدی بقایــی، معاون محیط 
زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان در این باره توضیحاتی داده 

که بخش هایی از آن را می خوانید:
 از ۱۵ سال گذشته تاکنون حدود سه درصد از برق فضاهای در اختیار 
شــهرداری اصفهان با اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر به دســت 

می آید، اما امسال این میزان دوبرابر شد و در نظر داریم تا افق ۱۴۱۵ 
شــهرداری، این میزان به صددرصد افزایش یابــد. طبق برنامه ریزی 
انجام شده، این میزان تا سال ۱۴۰۷ به ۲۷ درصد و تا سال ۱۴۱۰ به ۷۰ 

درصد می رسد.
 نظافت شهر یکی از مباحثی است که توسط معاونت محیط زیست 
و خدمات شهری شــهرداری اصفهان انجام می شود؛ در زیرمجموعه 
این معاونت هفت سازمان شامل خدمات موتوری، پارک ها و فضای 
سبز، مدیریت پسماند، زیباسازی، ساماندهی میادین میوه و تره بار و 
مشاغل شهری، آتش نشــانی و خدمات ایمنی و آرامستان ها و چند 
مدیریت شامل مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری، نگهداری 

و تعمیرات )نت(، بحران و ستاد سفر وجود دارد.
یکی از محورهای اصلی معاونت محیط زیســت و خدمات شهری 
شهرداری اصفهان، محیط زیست است که این عنوان از سال گذشته 
به این معاونت اضافه شــد؛ از جمله ابعاد محیط زیست، آب، فضای 

سبز، انرژی های تجدیدپذیر و پسماند و نظافت شهری است.
 دود ۲۰۰ خودروی مخصوص نظافت در مناطق پانزده گانه شهری 
اصفهان فعال است، تعدادی خودرو و نیروی دیگر شست وشوی برگ 
درختان و گاهی سم پاشــی آن ها را انجام می دهد و گشت های ویژه 
تخلفات شــهری را کنترل می کنند که تمام این موارد به صورت شبانه 

انجام می شــود؛ مدیریت این خودروها و نیروهای آن حرکتی عظیم 
است که از سال ها پیش در اصفهان صورت می گیرد.

 در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان اصفهانی تفکیک پسماند 
را انجام می دهند و سرآمد کشور هستند، اما گاهی برخی از شهروندان 
این اقدام را انجــام نمی دهند و پســماندهای خشــک را به چرخه 
مدیریت پسماند شــهرداری تحویل نمی دهند؛ این کار باعث می شود 
تعداد افراد دوره گرد و زباله گرد در شــهر افزایش پیدا کند و بهداشت 
محیط شــهروندان مورد توجه قرار گیرد که ممکن است این چرخه را 
دچار مشــکاتی کند. در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پسماند 
خشک توسط شهروندان به این چرخه تحویل نمی شود، زیرا برخی از 
آنها عواقب آن را نمی دانند، این در حالی است که اگر تفکیک پسماند 
و تحویل آن به چرخه مدیریت پسماند انجام شود، نظارت شهرداری 

بر فرآیند آن بهتر می شود.
 در تاش هستیم تا بستر تبدیل ماده به ماده را در چرخه مدیریت 
پسماند اصفهان نهادینه کنیم و شهروندان نیز می توانند برای کمک به 
مدیریت شــهری، تفکیک پســماند را از منازل خود انجام دهند؛ اگر 
می خواهیم در سال های آینده فرزندان ما سالم تر زندگی کنند و محیط 
زیست پاکیزه تری داشته باشند، باید اقداماتی را در نظر بگیریم که در 
این خصوص، در افق ۱۴۱۵ اصفهان، قراردادی برای دستگاه هاضم در 

نظر گرفته شد.
 مدیریــت پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری در ایــن حوزه 
خدمت رســانی می کند، البته در زمینه کنترل متکدیان ۱۱ دســتگاه 
متولی وجود دارد و شهرداری به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. 
معتادان متجاهر نیز باید توسط نیروهای انتظامی جمع آوری شوند و 

به کمپ های ماده ۱۶ تحویل داده شوند.
 به رغم اینکه تاکنــون در این راســتا اقدامات متعددی انجام شــده

 است، اما هنوز دســتان ارگان های مربوطه برای ساماندهی این گونه 
مشکات در دستان یکدیگر قرار نگرفته و هم گرایی آنها مغفول مانده 
اســت؛ قبل از نوروز امســال، جمع آوری کودک کار توسط شهرداری 
اصفهان انجام شد، اما به دلیل کمبود ضوابط قانونی گاهی یک نفر سه 
مرتبه در یک روز جمع آوری و این چرخه تکــراری ادامه پیدا می کرد، 
اما ســعی کردیم نوروز را بدون آنها بگذرانیــم. از ارگان های مربوطه 
درخواســت داریم با یکدیگر و بــا هماهنگی کامل بــرای جمع آوری 
متکدیان اقدام کنیم؛ حتی شــهرداری اصفهان بــا بودجه ۴۰ میلیارد 
تومانی یک کمــپ ماده ۱۶ احــداث کرده اســت تا بتوانــد آن ها را 

جمع آوری کرد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: تفکیک و جمع آوری پســماند های 
بیمارستانی،جزو وظایف شهرداری اصفهان نیست 
و جمع آوری این زباله ها به عهــده فرد تولیدکننده 
است.غامرضا ســاکتی اظهار کرد: تفکیک و جمع 
آوری پســماند های بیمارســتانی، جــزو وظایف 
شهرداری نیست و جمع آوری این زباله ها به عهده 
فرد تولیدکننده و یا متولیان اصلی اســت.وی بیان 

داشــت: طبق قانون مدیریت پســماند آن دسته 
از افرادی که پســماند پزشــکی را تولیــد می کنند 
مســئول امحای این دســته از زباله های عفونی و 
زیان آور هستند؛ اما شهرداری اصفهان برای کاهش 
مخاطرات تمام تاش خود را می کند تا کیسه زباله 
پسماند پزشــکی به هیچ عنوان وارد پسماند های 
عادی در کارخانه ها نشــود. زیــرا ورود چنین مواد 
آلوده ای می تواند عاوه بر مشکاتی که برای پرسنل 
ایجاد می کنــد برای زباله هایی کــه حتی تبدیل به 
کمپوست می شــوند، اختال ایجاد کند.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، ادامه 

داد: شــهرداری اصفهان برای کاهش مشکات با 
استانداری همکاری کرده است این همکاری بدین 
صورت اســت که یک محیط ایمن برای پســماند 
پزشکی اختصاص یافته، همچنین در حال حاضر 
دفن زباله های پزشکی و ویژه به صورت بهداشتی 
و مهندسی در این محوطه با تمامی اصول پزشکی 
انجام می شود.وی از جلسات فنی با دانشگاه های 
علوم پزشــکی خبرداد و گفت: بــرای امحا و دفع 
زباله های پزشکی با دانشــکاه های علوم پزشکی 
اصفهان جلساتی برگزار و مقرر شد از زباله سوز های 

استاندارد برای دفع کامل زباله ها انجام شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

 تفکیک و جمع آوری پسماند های بیمارستانی 
وظیفه شهرداری اصفهان نیست

شناسایی و ثبت میراث ناملموس تخت فوالد اصفهان
مســئول روابط عمومی مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهــان از اجرای طرح 
پژوهشی و مطالعاتی شناســایی و ثبت میراث فرهنگی ناملموس قبرستان تاریخی تخت فوالد 

اصفهان خبر داد.
زهرا ترکی با اشاره به اینکه گورستان های تاریخی بخش مهمی از مناظر طبیعی و مصنوع محیط 
پیرامون ما هستند و به واسطه ارتباطات ساختاری خود با جنبه های اسطوره ای، اخاقی و دینی 
سهم مهمی در باور های اعتقادی انســان ها دارد، بر اهمیت توجه به عرصه های تدفینی دردیدگاه 

دینی و ضرورت پاسداشت حرمت قبور و محدوده های پیرامونی آن ها تاکید کرد.
وی در ادامه توجه به ارزش های ملموس و ناملموس پنهان در قبرستان تاریخی تخت فوالد را مهم 
دانست و نظام پیچیده و پذیرفته شده ای از نشــانه ها، یادمان ها و موتیف های انتزاعی از جمله 
سنگ قبور، بنا های آرامگاهی و آیین های به جا مانده و... گورستان تخت فوالد را به عنوان میراث 
ناملموس تخت فوالد نام برد که الزم اســت در قالب یک اقدام مطالعاتی و پژوهشی شناسایی، 

ثبت و تحلیل شود.
مسئول روابط عمومی مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالداصفهان با توجه به ماموریت 
این مجموعه در حفظ و احیــای این عرصه فرهنگی و تاریخی و با توجه بــه نقش غیر قابل انکار 
قبرستان ها به عنوان بخشی از حافظه جمعی شــهر ها و کارکرد این عرصه های تاریخی به عنوان 
یکی از عناصر هویت بخش ســکونت گاه انســانی ثبت میراث ناملموس تخــت فوالد را اولویت 

پژوهشی این مجموعه دانست.
وی در ادامه افــزود: احیا و تکثیر برخی از میــراث ناملموس قابلیت تکثیر و الگوســازی ملی و 

جهانی خواهد داشت.
پژوهشــگران، محققیــن و مراجع علمی و دانشــگاهی جهت شــرکت در فراخــوان این پروژه 
مطالعاتی می توانند به وب ســایت my.isfahan.ir مراجعه و یا جهت راهنمایی بیشتر باشماره 

۰۳۱۳۶۶۳۸۸۹۰تماس حاصل فرمایند.
 

اختتامیه رویداد ملی »برای ایران« در اصفهان
 رویــداد ملی برای ایران پس از ســه روز؛ درعمارت ســعدی حــوزه هنری اصفهــان به کارخود

 پایان داد.
بنابر اعام روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، کارگاه ســه روزه رویداد ملی برای ایران با 
حضور هنرمندان گرافیست، تصویرساز و کارتونیست از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، 
قم، البرز، خوزستان، فارس، اردبیل، قزوین، تبریز، کرمان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان از روز 

چهارشنبه ۱۸ آبان در اصفهان آغاز شد.
در این رویداد گروه های مختلف هنری از جمله گروه هنری طلوع از تبریز، گروه هنری ترنج از یزد، 
مجمع طراحان بیت از شیراز، خانه طراحان سیستان و بلوچستان، مجمع پاک نگار از خوزستان، 
مجمع طراحان آفتاب از هرمزگان و... حضور داشتند و در این رویداد ملی هنرمندان دهه هشتاد 
و نسل های قبل در کناریکدیگر به طراحی پوستر و تصویرسازی با محور های موضوعی )ایران در 
آستانه فردا، آشوب، علیه پیشــرفت، دیکتاتور های خیابانی، زن، بردگی، غرب گرایی، چادر های 

افراشته( به خلق آثار هنری پرداختند.
بررسی مسائل روز و به ویژه اهمیت گرافیک در بیان درست این مطالب و روحیه بخشی و ایجاد 
انگیزه و امید برای مردم از اهداف اصلی این کارگاه سه روزه بود که توانست با تولید آثار گرافیکی 

و تصویرسازی به این مهم دست یابد.
آثار برگزیده در این دوره در اکران های شــهری اســتفاده خواهد شــد و همچنیــن این آثار در 

نمایشگاهی مجزا نیز به نمایش درخواهند آمد.
این کارگاه ملی که از روز چهارشــنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۱۵۰ هنرمند گرافیست آغاز به 

کارکرده بود، در عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان به پایان رسید.

با مسئولان

خبر روزاخبار

ویژه برنامه های شهرداری 
اصفهان برای 2۵ آبان

شــهردار اصفهان گفت: به مناسبت ۲۵ آبان 
»روز اصفهان«، ویژه برنامه هایی تدارک دیده 
شده است که جزییات آن از طریق رسانه ها 
اعام خواهد شد.علی قاســم زاده در برنامه 
رادیویی »سام اصفهان«، با اشاره به حماسه 
و ایثار مردم کان شهر اصفهان در روز ۲۵ آبان، 
اظهار کرد: بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
انقاب فرهنگی، ۲۵ آبان در تقویم رســمی 
کشور به نام روز اصفهان ثبت شد تا این روز به 

آیین ملی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه نخســتین ســال است که 
روز اصفهان به صورت رسمی و بعد از مصوبه 
شورای عالی انقاب فرهنگی، گرامی داشته 
می شــود، افزود: جزییــات برنامه های روز 
اصفهان از طریق رســانه ها اعام می شود و 
شــهروندان می توانند تبلیغ آن را در ســطح 
شــهر مشــاهده کنند، بنابرایــن امیدواریم 
روز های پرشــوری را به کمک مردم اصفهان 
و به مناسبت ۲۵ آبان ماه در شهر ایجاد کنیم.

شــهردار اصفهان با اشــاره به آییــن افتتاح 
پروژه های عمرانی شــهرداری در قالب ویژه 
برنامه »به احترام مردم اصفهان«، تصریح 
کرد: هفته گذشــته در منطقه ۱۱ شــهرداری 
اصفهان )رهنان( سه پروژه شامل دو خیابان 
و یک ورزشگاه چندمنظوره تقدیم شهروندان 
این منطقه شد که امیدواریم در ایجاد شادی 
و نشــاط و رفاه آن ها موثر باشد.وی با تاکید 
بر اینکه تحقق نشاط در شــهر به چند عنصر 
حیاتی وابسته است، خاطرنشان کرد: یکی 
از این عناصر آب اســت کــه در اثر بی مهری 
طبیعت و سوء مدیریت از این نعمت بی بهره 
هســتیم، البته طبیعت با همه مهربان است 
و این پاســخ طبیعت به ما و تاوانی است که 
به دلیل بی مهری ها به آن پس می دهیم که 
امیدوارم با جریان آب در رودخانه زاینده رود، 

شهر اصفهان نشاط اصلی خود را پیدا کند.
قاســم زاده، فضای ســبز و درختان را دیگر 
عنصر نشــاط در شهر دانســت و اظهار کرد: 
اولویت مدیریت شــهری حفظ و نگهداری 

فضای سبز و درختان است.

فرمانده سپاه استان اصفهان:

هنرمند متعهد باید از شرافت مردم و ارزش ها دفاع کند 
فرمانده سپاه استان اصفهان گفت: هنرمند متعهد باید از بزرگی و شرافت مردم ایران و ارزش ها و اقتدار ایران اسامی در صحنه های مختلف دفاع کند، نه اینکه 
به اسم دفاع از مردم به کشورهای دیگر پناهنده شود.سردار مجتبی فدا در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر بسیج استان، اظهار داشت: مردم اصفهان روز ۲۵ 
آبان ماه ۳۷۰ شهید را از میدان امام)ره( تا گلستان شهدا تشییع کردند و امام خمینی)ره( به خاطر عظمت و شکوه این اتفاق از مردم اصفهان تجلیل به عمل 
آوردند، اما هیچ وقت عظمت شهدا و قدردانی مردم از خانواده شهدا بیان نشد.وی افزود: گلستان شهدا در آن زمان برای دفن شهدا به اندازه کافی جا نداشت 
و مردم اصفهان با از خودگذشتگی خانه هایشان را فروختند و در عرض ۲۴ ساعت محل دفن شهدا را آماده کردند، اما عظمت این از خودگذشتگی و فداکاری 
اصفهانی ها هیچ وقت بیان نشد.فدا با بیان اینکه امنیت مهم ترین مسئله در تامین آسایش و رفاه مردم است، گفت: رشد تولید علم ایران در طول انقاب ۴۰ 
برابر شده و دشمن برای کاهش سرعت پیشرفت علمی کشور به دنبال آن است تا مهم ترین مراکز آموزش و پژوهشی را به هم بریزد، اسوه های ما را تمسخر 

کرده و قداست هایمان را زیر سوال می برند، به زنان عفیف و وفادار به کشور حرمت شکنی می کنند و قومیت ها را مقابل هم قرار می دهند.

کمیته پیشران 
فرهنگی، اجتماعی 

بازنگری برنامه 
اصفهان 140۵

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از کاهش 75 درصدی 
ذخیره سد زاینده  رود نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد.

مجید مختاری، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در خصوص شرایط فعلی وضعیت آب ذخیره شده برای تامین 
آب آشامیدنی استان، گفت: در آبان ماه امسال حجم ذخیره سد نسبت به سال 
گذشته حدود 25 درصد کاهش داشته و نسبت به میانگین 10 ساله 40 درصد و 

نسبت به میانگین بلند مدت بیش از 75درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به حجم باقی مانده ســد زاینده رود، وزیر نیرو جلسات 
متعددی را با رییس حوزه آبریز زاینده رود، مدیرعامل شــرکت مهندســی آب 
و فاضالب کشور و مدیران عامل شــرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای از 
اول مهر برگزار کردند و به صورت موردی، خاص و جزئی وارد شــدند تا بتوانیم 
این مدیریت کالن را در بحث حــوزه آبریز زاینده رود پیــاده کنیم و به بهترین 
وجه ممکن تامین آب شــرب که اولویت اول وزارت نیرو و کلیت نظام اســت 
 را در پاییزی که می تــوان گفت کم بارش ترین پاییز طی ســال های اخیر بوده،

 داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بیان کرد: سال آبی از مهرماه تا پایان شــهریورماه هرسال تعریف شده و وقتی 
موجودی سد در پایان سال آبی یعنی شــهریورماه به حداقل برسد و از طرفی 
بارش های مناسبی در پاییز اتفاق نیفتد نگرانی هایی در تامین آب در این فصل 

به وجود می آید.
مختاری خاطرنشان کرد: برنامه هایی با هدف تامین آب شرب پایدار شروع و 
سعی شد برداشت ها مدیریت شــود و در نتیجه حدود سه متر مکعب در ثانیه 
صرفه جویی اتفاق افتاد. در پایین دست نیز برنامه ای انقباضی نوشته شد که با 
مدیریت مصرف و کاهش مدیریت فشار شبکه و استفاده از آب های زیرزمینی 

)البته با توجه به رعایت خط قرمز کیفیت آب شرب( در دستور کار قرار بگیرد.
وی عنوان کــرد: آب شــرب از نظر کیفــی به صورت مســتمر هــم از طریق 
آزمایشگاه های مرجع و هم شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رصد 
می شود و هیچ مشــکلی در کیفیت آب وجود ندارد. در اصفهان آب به صورت 
یکنواخت و کامل با یک کیفیت به شهروندان ارائه می شود. گفتنی است ؛اصفهان 

کمترین پرت آب را در کل کشور دارد و مصرف آب مدیریت شده است.
مختاری گفت: از حدود 12متر مکعب بر ثانیه نیاز آب شــرب اصفهان بزرگ که 
58 شهر و حدود 100 روستا را شامل می شود، 80 درصد آن را از آب های سطحی 
تامین می کنیم و مابقی از طریق آب های زیرزمینــی که کیفیت آن مورد تایید 

مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرب استان باشد، تامین می  شود. آب مورد 
نیاز 4 میلیون و 380 هزار نفر که 85 درصد جمعیت کل استان را شامل می شود 

از طریق سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود.
سخنگوی آبفای اصفهان اظهار کرد: طی 6 ماهه امسال 600 لیتر بر ثانیه از منابع 
آب های زیرزمینی کاهش یافته است، از سوی دیگر آبدهی چاه های فلمن با 
ظرفیت 3.2 مترمکعب بر ثانیه در شــرایط جریان زاینده رود، به صفر رسیده و 

اکنون تنها منبع تامین آب شرب اصفهان، آب های سطحی است.
وی همچنین درباره حفظ کیفیت آب شــرب، گفت: خط قرمز شــرکت آب و 
فاضالب حفظ کیفیت آب شرب است و تابستان امسال نیز با ورود سیالب به 
تصفیه خانه، با توجه به حساسیت موضوع کیفیت، خروجی آب از تصفیه خانه 
باباشــیخعلی کاهش پیدا کرد که در برخی نقاط شهر شاهد مشکل افت فشار 
و کم آبی شــدیم، اما در حال حاضر در زمینه تامین آب شرب بهداشتی و سالم 

حداکثر تالش خود را خواهیم کرد.
مختاری عنوان کرد: منابع تامین آب استان اصفهان همواره محدودبوده است، 
بنابراین توصیه همیشــگی ما به مردم صرفه جویی در مصرف آب است، آنچه 
پاییز امسال را نسبت به گذشته پر اهمیت کرده، این است که با توجه به تاخیر 
بارش ها و کاهش ذخیره سد زاینده رود که در حال حاضر کمتر از 135میلیون 
مترمکعب است؛ با این شرایط تامین آب شرب خاص تر است و این می طلبد که 
در کنار یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ، مثل همیشه همراهی مردم رادر 

زمینه مصرف بهینه آب داشته باشیم.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با رییس هیئت مدیره بانک ملت، بر لزوم 
اجرای پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی، تاکید 
کرد.حسین اکبریان در نشستی با مسعود نصر اصفهانی، رییس هیئت مدیره بانک 
ملت، خواستار بررسی راه های استفاده از ظرفیت ماده 56 و مشارکت بانک ملت 
برای پیگیری و تکمیل پروژه های آب و فاضالب در سطح استان شد.شایان ذکر 
است، در این جلسه که در محل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشکیل شد، 
احسن ا... رادمهر، مدیر عامل شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های بانک ملت نیز 
حضور داشت و بر اســاس تفاهم دو جانبه بر مشارکت بانک ملت در تکمیل طرح 

های آب و فاضالب  تاکید شد.گفتنی است؛ بر اســاس ماده 56 قانون الحاق، به 
منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و 
طرح های ملی استانی آغاز شده، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر  به دستگاه 
های اجرایی اجازه داده می شــود پس از تایید ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیالت مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل 
بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشــخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر 
موسســات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسالمی مندرج در قانون عملیات 

بانکی بدون ربا اقدام کنند .

عبدالحمید محمدی ده آبادی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان شد.عبدالحمید محمدی ده آبادی طی حکمی از سوی عباسعلی نوبخت، 
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان سرپرست اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان منصوب شــد.عبدالحمید محمدی ده آبادی 
متولد 1350 دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی است. سرپرست معاونت رفاه 
اداره کل امور اداری و پشتبانی سازمان جنگل ها و مراتع کشور، کارشناس دفتر امور 
بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان جنگل ها، دبیر و عضو شــورای هماهنگی و برنامه ریزی، کارشناس 

مسئول حوزه مدیریت، عضو کمیسیون بررسی و ســاماندهی نیاز های توسعه ای 
در کشــور )واگذاری اراضی ملی برای طرح های عام المنفعه و توســعه ای(، قائم 
مقام بسیج حوزه معاونت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها و مراتع، 
کارشناس همکار در اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن و مسئول بازاریابی پروژه 
نماینده در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و شرکت در جلسات، مسئول نظارت 
و ارزشیابی بر عملکرد استان ها از جمله سوابق اجرایی او در سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور است.گفتنی است، پیش تر محمدعلی کاظمی از 24 آذر 13۹۹ 
تاکنون به مدت حدود 2 سال مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بود.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان خبرداد:
کاهش ۷۵ درصدی ذخیره سد زاینده رود نسبت به میانگین بلندمدت

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

لزوم اجرای پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی

انتصاب در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

منبع: بازار 
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