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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

شیشه فروش: مصرف مازوت توسط پاالیشگاه اصفهان تایید نشده است!

دلواپسی های سلسله واِر اصفهان...
بنای یادگار صفویه؛ قربانی تعلل و عدم تعامل 
نهادهای متولی و تامین نشدن اعتبار 
حمام برزک و تالش برای بقا
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رفع تصرف 265 هکتار از اراضی بستر 
دریاچه سد زاینده رود

اصفهان 2 رتبه برتر در بین پارک های 
علم و فناوری کشور  را  کسب کرد

مرمت به شرط »مزایده« و »مسابقه«!
یک پیشکسوت مرمت بناهای تاریخی می گوید

 معیار »ارزانی« را برای مرمت آثار »گران« شهرمان درنظر گرفته اند؛

اختصاص250 میلیارد 
تومان اعتبار برای 

 درمان بیماران
5

 صعب العالج

لزوم جلوگیری از 
خروج دو میلیارد 

آب اصفهان

مشاهده پلنگ 
ایرانی در جغرافیای 

شمال اصفهان اتفاق 
ارزشمندی است
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شرکت عمران شهر جدید مجلسیم الف:1417912

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

 شــرکت عمران شــهر جدید مجلســی در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصات عمومی ذیل از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی

 www.setadiran.ir اقدام نماید:

نوبت دوم

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه)ریال(

2001001397000012
مناقصه همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه خرید و اجرای 

شبکه آب و فاضالب فاز 4 )نهضت ملی مسکن( 
شهر جدید مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

128/581/000/000
فهرست بهاء 1401

مدت قرارداد: 12 ماه

 6/500/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

5 در رشته آب 

2001001397000013
آماده سازی محله صنعت و  اندیشه و کوشش )نهضت 
ملی مسکن( شهر جدید مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

 41/627/000/000
فهرست بهاء 1401
مدت قرارداد: 8 ماه

2/100/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 
5 در رشته راه و باند 

2001001397000014
خرید، حمل و اجرای آسفالت پراکنده معابر اصلی و 

فرعی شهر جدید مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

68/793/000/000
بصورت مقطوع 

مدت قرارداد: 9 ماه

3/500/000/000
بصورت ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 
5 در رشته راه و باند 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 1401/09/06
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 14/00 روز 

یکشنبه مورخ 1401/09/13
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ســاعت 14/00 روز یکشنبه مورخ 

1401/09/27
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/09/28

- نشــانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شــهر جدید 
مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی

تلفن: 03152472733 
دورنگار: 031-52472214 
کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir سایت شرکت عمران مجلسی

شهرداری دولت آ باد در نظر دارد نســبت به عملیات اجــاره سوله و محوطه آن 

 به مساحت 1350 متر مربع واقع در ابتدای شــهرک امام حسین )ع( جهت 
بهره برداری به عنوان فروشگاه شــهروندی )هایپرمارکت( از طریق برگزاری 

آگهی مزایده عمومی اقدام نماید.
مهلت دریافت اســناد مناقصه: تا پایان وقــت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

 1401/09/10

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/09/22
زمان رمزگشــایی و اعالم نتیجــه: بعد از وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 

1401/09/22

محل دریافت اسناد مناقصه- تلفن 031-45822010
 )https://setadiran.ir( سامانه تدارکات الکترونیک دولت

آگهی مناقصه عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف: 1414687

نوبت دوم

 عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور: 
به اهداف طرح نهضت ملی مسکن نرسیدیم!

 این هم از این!

ایران-آمریکا؛ یک دوئل سرنوشت 
ساز تمام عیار در مستطیل سبز

یوزپلنگانی که با آنها 
دویده ایم
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 اصفهان، گرگاب، گلپایگان و دهاقان فعال در حوزه بومی سازی دانش تولید
 و پرورش بلدرچین؛

خارجی ها؛ خواهان بلدرچین سنگین ایرانی
با بومی سازی دانش تولید و پرورش بلدرچین در استان اصفهان، کارشناسان این حوزه موفق به ارتقای 
کیفی و وزن این پرنده خوراکی شــده اند.مدیرعامل مجموعه کامل تولید تا توزیع بلدرچین دراستان 
اصفهان گفت: با بهره گیری از نتایج پژوهش ها و با تکیه بر دانش داخلی، وزن بلدرچین تولیدی را به ۳۰۰ تا 
۳۵۰ گرم رساندیم.محسن عابدیان با اشاره به واردات بلدرچین با وزن ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم از کانادا و ژاپن گفت: 
نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشور ها هم بلدرچین ۳۵۰ گرمی تولید نمی شود، اما در اصفهان توانستیم 
با تغییر در جیره غذایی این پرنده، وزن آن را افزایــش دهیم.وی ادامه داد: اکنون برخی تولید کنندگان 
خارجی برای استفاده ازدانش بومی ایران و ارتقای کیفی و کمی تولید خود، خواستار همکاری با ما هستند.

 

پیشگیری از زمین خواری با دریافت سند تک برگ1۷0 هکتار 
اراضی دولتی شهرستان نجف آباد

برای پیشگیری از زمین خواری، ســند تک برگ ۱۷۰ هکتار اراضی داخل محدوده و حریم شهر های نجف 
آباد، دهق و علویجه به نام دولت و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شد.رییس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: در راستای اجرای قانون حدنگار، صیانت از حقوق بیت المال و حفظ 
مالکیت دولت روی اراضی دولتی این شهرستان، ۱۱۰ فقره اسناد مالکیت تک برگ بنام دولت و با نمایندگی 
سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شــد.مرتضی فوالدی افزود: با اجرای قانون کاداستر و سنددار شدن 
اراضی، اختالفات و دعاوی بین مردم و دستگاه های دولتی رفع می شود، همچنین با دریافت اسناد تک برگی 

به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل می رسد.
 

اجرای طرح جهاد آبرسانی در مناطق روستایی شهرستان 
فریدون شهر

طرح جهاد آبرسانی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر با هدف محرومیت زدایی و تامین آب 
آشامیدنی ســالم و پایدار در حال اجراست.مسئول بسیج سازندگی ســپاه شهرستان فریدون شهر با 
اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح جهاد آبرسانی به روستا های این شهرستان گفت: طرح آبرسانی به 
روستا های منطقه پیشکوه و برف انبار از اواخر خرداد امسال آغاز و از ۳۵ کیلومتر خط انتقال آب در منطقه 
پشتکوه ۲۵ کیلومتر آن شامل حفاری و لوله گذاری انجام شده است.محمد الچینانی با اشاره به اجرای 
۱۰ کیلومتر خط انتقال آب روستا های منطقه برف انبار از مجموع ۳۰ کیلومتر خط انتقال افزود: این طرح 
نیز که از روستای سروشجان آغازشده است تا روستای چقا اجرا می شود.وی، اعتبار اجرای طرح جهاد 
آبرسانی به روستا ها را ۱۰۹ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این طرح با همکاری بسیج سازندگی شهرستان 

فریدون شهر و اداره آب و فاضالب در حال اجراست.
 

 برگزاری نشست آموزشی با موضوع آسیب های اجتماعی
 و فضای مجازی

نشست آموزشی فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز با موضوع آسیب های اجتماعی و فضای مجازی 
در مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهید بهشتی و دخترانه شــرف بادرود برگزار شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان نطنز با اشاره با نقش خانواده در کاهش آسیب ها گفت: بیشترین افرادی دچار این نوع آسیب 
می شوند، در خانواده هایی رشد کرده اند که از استحکام الزم برخوردار نبودند و روابط بین والدین و فرزندان 
در مسیر صحیحی شکل نگرفته است.سرهنگ مهدی کریمی افزود: استفاده نادرست از فضای مجازی 

یکی از مهمترین علل فروپاشی بنیان خانواده ها و در پی آن رشد آسیب های اجتماعی است.

بنای یادگار صفویه؛ قربانی تعلل و عدم تعامل نهادهای متولی و تامین نشدن اعتبار 

حمام برزک و تالش برای بقا
حمام تاریخی شهر برزک در شهرستان کاشان، بنایی متعلق به 
دوران صفویه است که به دلیل عدم تعامل میان نهادهای متولی 
و تامین نشدن اعتبار الزم، چندسالی می شود که مرمت آن نیمه کاره رهاشده و در 
معرض تخریب دوباره قرارگرفته اســت.این حمام صفوی کــه در ابتدای جاده 
تفریحی گردشگری سعدآباد و در نزدیکی تفرجگاه آسیاب آبی قرار دارد در زمان 
صفویه و توسط فردی به نام سیدحسن کاشــانی در مدت ۷ سال ساخته شد. 
ستون های سنگی تراشیده شده و پایه هایی از ســرب و ساروج، سازه این بنا را 
تشــکیل داده و دارای همه بخش هایی اســت که در حمام هــای قدیمی دیده 

می شود.
بیســت و نهم فروردین سال ۱۳۹۲ شــهردار وقت شــهر برزک از آغاز عملیات 
بازســازی و مرمت این حمام تاریخی خبر داد و اعالم کرد »با توجه به وجود دو 
حمام تاریخی و مســتقل در کنار هم، از یکی از حمام ها به عنوان موزه و از حمام 
دیگر به عنوان چای خانه سنتی استفاده خواهد شد.« این در حالی است که حمام 
برزک با وجود اینکه به عنوان مهم ترین بنای تاریخی شهر برزک شناخته می شود 
و در فهرست میراث ملی نیز به ثبت رسیده، امروز اما بنایی با مرمتی نیمه کاره و 

رهاشده است که در معرض تخریب دوباره قرار دارد.

شاخص ترین بنای برزک در حال نابودی است
زهرا جمالی، مدیر موزه مردم شناسی شهر برزک با بیان اینکه مرمت و بازسازی 
حمام تاریخی شهر برزک یکی از دغدغه های همه مردم است، به ایسنا می گوید: 
من اگرچه از سال ۸۲ و هم زمان با تبدیل شدن برزک به شهر در شهرداری برزک 
کار می کنم، اما تمام امور میراثی شــهر برزک را به عهده داشتم و از همان سال 
تاکنون بحث مرمت و احیای حمام برزک مطرح بود، ولی متاسفانه مسئولین 
نمی خواهند هیچ کاری در مورد حمام برزک انجام دهند و این حمام در حال از 

بین رفتن است.
وی ادامه می دهد: حمام شهر برزک یک حمام اوقافی است و عالوه بر شهرداری 
و میراث، اوقاف هم در رها شدن این بنا مقصر بوده است، چراکه اجازه مرمت را 
نداد؛ درحالی که حمام برزک یک بنای بسیار زیبا و متعلق به دوره صفویه است و 

همه بخش های حمام های قدیمی را در خود دارد.
مدیر موزه مردم شناسی شهر برزک با انتقاد از شــهرداری برزک و با بیان اینکه 
هر شهردار جدیدی که عهده دار این مســئولیت می شود، فعالیت شهردار قبل را 
ادامه نمی دهد، تصریح می کند: اشــک ما درآمده و درد در دل مان است چون 
حمام برزک به عنوان شاخص ترین اثر این شهر در حال از بین رفتن است. البته 
اداره میراث فرهنگی هم در این مورد تا حدی کاهلی کرده و احساس مسئولیت 
نکردند، درحالی که اگر با اوقاف تعامل می کردند شاید وضعیت به گونه ای دیگر 

بود.جمالی اضافه می کند: ســال ۱۳۹۳ این حمام توسط شــهرداری برزک با 
هزینه ای حدود ۴۰۰ میلیون تومان مرمت شد و همان زمان اوقاف هم با اجاره آن 
موافق بود، ولی بعدازمدتی نظر اوقاف تغییر کرد و حاضر به اجاره نشدند. حتی 
یک نفر می خواست این حمام را به مدت ۱۰ سال اجاره کند، اما مسئوالن گفتند 
فقط برای یک ســال اجاره می دهند، درصورتی که طی یک ســال فرصتی برای 
استفاده وجود ندارد! به این ترتیب تعامل انجام نشد، درحالی که اگر این قرارداد 

منعقد می شد حمام نجات پیدا می کرد و از مخروبه بودن درمی آمد.
وی می گوید: خیلی ها آرزوی دیدن این حمام را دارنــد، حتی مردم برزک هم 
این حمام را ندیده اند و دل شــان می خواهد این حمام باز شــود و آن را ببینند. 
حمام برزک تا قبل از ثبت در فهرست میراث ملی مورداستفاده مردم بود و یک 
بخش آن زنانه و بخشی هم مردانه بود ولی چون حمام زنانه وضعیت نامناسبی 
داشــت از حمام مردانه که بزرگ تر بود یک روز برای مــردان و یک روز هم برای 

زنان استفاده می شد.
مدیر موزه مردم شناسی شــهر برزک با بیان اینکه همه مسئولین مرتبط یعنی 
شهرداری، میراث فرهنگی و اوقاف در مورد حمام تاریخی برزک کوتاهی کرده اند، 
ادامه می دهد: شهردار قبلی برزک فقط فعالیت عمرانی انجام داد و پارک بزرک را 
ایجاد کرد و شهردار فعلی فعالیت راه سازی انجام می دهد و هیچ یک از شهرداران 

توجهی به فعالیت  در بحث میراث فرهنگی این شــهر نداشــته اند، حتی موزه 
مردم شناسی شهر برزک هم که در خانه تاریخی قادری قرار دارد و من آن را اداره 
می کنم در وضعیت نامناسبی به سر می برد و به مرمت و توجه نیاز دارد. درحالی که 
این بنا به عنوان اولین موزه مشارکتی بین شهرداری و میراث فرهنگی در استان 
اصفهان افتتاح شد، اما همچنان به آن بی توجهی می شود و من حتی خودم آن 
را بندکشی کردم و برف روبی آن را انجام دادم، ولی با این  وجود چهار بار از سوی 

ایکوم ایران، مقام اول را به دست آورده است.

اداره اوقاف، مالکیت حمام را به شهرداری واگذار کند
اما سجاد قاسمی، شهردار شهر برزک نیز درباره این حمام تاریخی اظهار می کند: 
مرمت حمام تاریخی بزرک در ســال های ۱۳۹۷ و ۹۸ جــزو پروژه هایی بود که 
توسط شهرداری برزک با هزینه ای حدود ۴۰۰ میلیون تومان انجام شد و از حالت 
مخروبه درآمد و میزان ۶۰ درصد از این بنا بازســازی شده و حدود ۴۰ درصد آن 

باقی مانده که شامل نازک کاری بناست.
وی ادامه می دهد: از ســال ۱۴۰۰ که من مسئولیت شــهرداری برزک را به عهده 
گرفتم در شــهرداری به دنبال این موضوع هســتیم که حمام برزک را به بخش 
خصوصی واگــذار کنیم و ادامه مرمــت را با نظر میراث فرهنگــی پیش ببریم. 

تا این لحظه تعدادی ســرمایه گذار از طرف میراث فرهنگــی برای این موضوع 
پیش قدم شده اند، اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم، چراکه سرمایه گذار برای خودش 
برنامه هایی دارد و عمدتا می خواهند حمام را به صورت سفره خانه استفاده کنند 
درحالی که تصمیم ما این است که این حمام را با همان کاربری حمام اما با شرایط 

روز به بخش خصوصی واگذار کنیم.
شهردار شــهر برزک درباره اینکه اگر بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری با 
هدف احیای دوباره  آن به عنوان حمام نشود و مرمت آن نیز با تعلل همراه باشد 
تخریب حمام را در پی خواهد داشت، تصریح می کند: ما نمی گذاریم این اتفاق 
بیفتد و اگرچه مالکیــت بنا در اختیار اداره اوقاف اســت و در خصوص مرمت و 
احیای آن بین شــهرداری، میراث فرهنگی و اداره اوقاف چندگانگی پیش آمده 
چون هرکدام برای خود برنامه ای دارند، اما قطعا شهرداری هم به فکر این است 

که حمام از بین نرود.
وی در خصوص چندگانگی پیش آمده در مورد حمام برزک می گوید: اداره اوقاف 
شهرستان کاشــان با ادعای مالکیتی که در مورد حمام برزک دارد از پیشرفت و 
ادامه مرمت و بازســازی حمام جلوگیری می کند و نمی گذارد حمام سرپا شده 
و از آن استفاده شود، درحالی که اگر اداره اوقاف کاشان مالکیت حمام برزک را 
به شــهرداری واگذار کند این نهاد همان طور که برای موزه مردم شناسی برزک 
هزینه کرد، حمام را هــم مرمت خواهد کرد و آن را با کاربــری موردنظر خودمان 
یعنی همان حمام بــه راه می اندازیم.رییس اداره میراث فرهنگی شهرســتان 
کاشان با بیان اینکه حمام تاریخی شهر برزک بسیار باارزش است و جزو معدود 
حمام های مناطق روستایی است که هم به لحاظ ســازه ای سالم باقی مانده و 
هم نظام سلسله مراتب و سیرکوالسیون آن حفظ شده؛ اما مرمت و احیای آن به 
صرف هزینه نیاز دارد، بیان می کند: پیش بینی ما این است که این حمام نه برای 
موزه، بلکه در مقیاس حمام های امروزی استفاده شود، مثال به یک مرکز ماساژ 
درمانی یا سونای خشک تبدیل شود؛ یعنی به نوعی کاربری گذشته  آن را احیا کنیم 
و ازاین رو درصدد هستیم تا بعد از مرمت، بحث احیای آن را نیز با این پیش فرض 
شروع کنیم.وی با اشاره به اینکه نمی توان زمان مشــخصی را برای اختصاص 
بودجه برای مرمت حمام برزک تعیین کــرد، می گوید: به هرحال دولت و وزارت 
میراث فرهنگی تالش خود را انجام می دهد تا هرچه زودتر این اعتبار تخصیص 
پیداکرده و محقق شود، ما هم امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفتد و بتوانیم 
بودجه را در بناهای مختلف شهرستان کاشان ازجمله حمام بسیار زیبای بزرک 
تزریق کنیم.عضو هیئت علمی گروه هنر و معماری دانشگاه کاشان ابراز امیدواری 
می کند: ان شــاءا... گفت وگوی بعدی ما این باشد که شما بپرسید حمام برزک 
را چطور مرمت کردید؟ با چه هزینه ای و چطور به بهره برداری رساندید؟ و االن از 

احیای آن راضی هستید یا خیر؟

فرماندار فریدن گفت: گام نخســت بــرای جذب و 
ماندگاری سرمایه گذار در این شهرستان، شناسایی 
ظرفیت های شاخص و ترســیم مسیر درست برای 
سرمایه گذاری در آنهاست.عزیزا... عباسی در گفت 
و گو با ایرنا افزود: ســرمایه گذاران باید به طور دقیق 
راهنمایی های الزم را دریافت کنند تــا در بازه زمانی 
کوتاه و بدون سردرگمی و برگشت طرح ها از استان، 
کارها عملیاتی شــود.وی با بیان اینکه تسهیل گری 
در این زمینه سبب رفع موانع تولید می شود، افزود: 
نبود اطالع رسانی در باره کمیت و کیفیت تسهیالت 
اشتغال از دیگر موانع جذب سرمایه گذار و کارآفرینی 
در این منطقه است.فرماندار فریدن افزود: با توجه 

به قانون خصوصی سازی در کشور، احداث مستقیم 
کارخانه از سوی دولت در منطقه امکان پذیر نیست؛ 
اما زمینه برای ســپردن این کار به بخش خصوصی 
فراهم اســت و ما از آن استقبال می کنیم.عباسی با 
بیان اینکه در یک سال اخیر تاکنون سرمایه گذاری 
به شهرســتان فریدن مراجعه نکرده است، افزود: 
با این حال می کوشــیم تا حد امکان و بر اســاس 
دستورالعمل های قانونی از سرمایه گذاران حمایت 
کرده و هر کجا مانعی بر ســر راه آنها ایجاد شــود با 
انتقال آن به استان، برای عبور از مشکالت و تسهیل 
فرآیندهای بعدی چاره اندیشــی کنیــم.وی ادامه 
داد: سند آمایش استان و شهرســتان باید در طرح 

های ارائه شده از سوی سرمایه گذاران رعایت شود، 
زیرا گاهی با طرح های مواجه می شویم که تعریف 
اقتصادی ندارند.فرماندار فریدن با بیان اینکه هیچ 
عذر و بهانه ای برای اجرای تعهدات اشتغال از سوی 
مدیران پذیرفته نمی شــود، تاکید کــرد: راه اندازی 
کارگاه هــای کوچک در تقویت چرخه تولید کشــور 
بسیار موثر است، از این رو نهادهای اجرایی باید در 

این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.

 ترسیم ظرفیت های شاخص سرمایه گذاری در فریدن
 ضروری است

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خبر داد:

جمع آوری 50 معتاد متجاهر وکارتن خواب در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از جمع آوری ۵۰ معتاد متجاهر در راستای اجرای طرح پاکسازی و جمع آوری معتادان در شهرستان خمینی شهر خبر داد.

سرهنگ غالمرضا براتی گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی، با هدف جمع آوری معتادان متجاهر و خطرناک جهت زیبا سازی چهره شهر و کاهش سایر جرائم 
با حضور حداکثری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر اجرا شــد.وی افزود: طی اجرای این طرح، تعداد۵۰ نفر از معتادان متجاهر و خطرناک 

توسط ماموران پلیس جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد: البته این نوع برخورد قهری با معتادان در مرحله بعدی به نفع خود فرد است چرا که پلیس پس از جمع آوری، 
آن ها را جهت درمان و داشــتن آینده ای بهتر به مراکز ترک و بازپروری تحویل می دهد.این مقام انتظامی در خاتمه ضمن اشــاره به اینکه هدف پلیس از جمع 
آوری معتادان خیابانی و متجاهر، تضمین امنیت شهروندان و داشتن شهری سالم است، از مردم خواست در صورت اطالع از هر گونه مورد مشکوک و یا توزیع 

و استعمال مواد مخدر در سطح شهرستان مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

خبر روز

وز عکس ر

تاکید مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان بر 
 حفظ بافت تاریخی

 فین کاشان
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع استان اصفهان در 
بازدید از منطقه تاریخی فین بزرگ شهر 
کاشــان گفت: ادامه بلوار برادران شهید 
کشمشــی در محدوده منطقه تاریخی 
فین بایــد بدون هیچ آســیبی به بافت 

تاریخی این منطقه به سرانجام برسد.

فرماندار کاشان:
جهاد تبیین به تولید 
محتوای به روز نیاز دارد

فرماندار کاشــان گفت: بیشترین موضوعی 
که در حوزه جهاد تبیین بــه توجه و پرداختن 
نیاز دارد، تولید محتوای مناسب و به کارگیری 
افراد زبده برای تبیین بهتر دستاوردهای نظام 

و انقالب به گروه مخاطب است.
محمد شریف زارعی در گفت وگو با ایسنا درباره 
اقدامات انجام شــده در حــوزه جهاد تبیین 
در شهرســتان کاشــان، اظهار کرد: در کاشان 
برنامه های متنوعــی در حوزه های فرهنگی 
و ورزشی انجام شــده و طبق فرمایش مقام 
معظم رهبــری باید دســتاوردهای انقالب و 
نظام اسالمی را برای جوانان و مردم تبیین کرد. 
برای تحقق این مهم حضور مسئوالن مختلف 
در مدارس را داشــته ایم به طــوری که امام 
جمعه هر روز صبح در مدارس کاشان حضور 
پیدا می کند و درباره مســائل دینی، ارزشی و 
دســتاوردهای انقالب صحبت می کند و این 

روال از شنبه تا چهارشنبه وجود دارد.
وی افــزود: کرســی های آزاداندیشــی را در 
دانشــگاه های مختلف کاشــان به ویژه طی 
دو ماه گذشــته به طور مرتب برگزار کرده ایم. 
همچنین سرود »ســالم فرمانده« با حضور 
ابوذر روحــی، دو مرتبه در ورزشــگاه ۱۵ هزار 
نفری و دانشگاه علوم پزشــکی کاشان اجرا 
شده است که در کنار این برنامه یادواره شهدا با 

حضور قشرهای مختلف مردم نیز برگزار شد.
فرماندار کاشــان گفــت: بچه های بســیج 
دانشــجویی در دانشــگاه ها چنــد برنامــه 
داشــته اند که در فضای دانشــگاهی فضای 
خوبــی را بــه وجــود آورده اســت. در حوزه 
رسانه ای نیز سعی شده رســانه های ارزشی 
با پلتفرم هــای داخلــی با تولیــد محتوای 
 مناســب در بخش هــای مختلــف برنامه 
داشته باشــند. گروه های جهادی در کاشان 
زیر مجموعه نهاد بسیج هستند که در محالت 
هر گروه جهــادی با یک نــام، فعالیت های 
مختلفی را در حوزه خدمت رسانی برای ایجاد 
رضایتمندی در مردم و کمک به قشر نیازمند 

انجام می دهند.

اخبار

استان
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معاون اداره کل صمت استان اصفهان مطرح کرد:

رونق کارخانه های راکد با همکاری بین بخشی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
رونق کارخانه های راکد ماموریت مهم اداره کل صمت با همکاری بین خشــی در استان اصفهان 
است.ســید مهدی میر محمدصادقی، در جلســه تکریم و معارفه رییس اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان تیران و کرون، اظهار کرد: رونق تولید و تقویت واحدهای صنعتی و خروج از رکود 
این مراکز جزو ماموریت های مهم وزارت صمت بوده که در اســتان اصفهان این مهم با مشارکت 
بخش های دیگر اداری و خصوصی دنبال می شود.وی افزود: فعال سازی و خروج از رکود نزدیک 
به ۵۰۰ واحد صنعتی جزو برنامه امسال استان اصفهان پیش بینی شده که ۴۰ درصد این ماموریت 
تاکنون محقق شده است.به گزارش ایســنا، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: تقویت نقدینگی، کمک به رفع موانع تولید و حمایت از 
طرح ها و پیشنهادهای جدید صنایع راکد توانســته فرصت های خوبی را برای فعال سازی فراهم 
کند. وی با بیان اینکه همه برای فعال ســازی بخش صنعتی و اقتصادی کشور ماموریت داریم، 
تصریح کرد: تسهیل شرایط بانکی، همکاری نهادهای اداری و خدماتی و کمک نیروهای جوان و 

با ایده موجب تقویت بخش اقتصادی خواهد بود.
به گفته محمدصادقی، جلوگیری از خام فروشی و توجه به فرآوری محصوالت خام و کمک به رونق 
تولیدات جدید و تکمیل حلقه های تولید جزو مهم ترین وظایفی اســت که باید در حوزه صنعتی 

مورد توجه قرار گیرد.
وی بر نظارت بازار تاکید و خاطرنشــان کرد: دولت سیزدهم به دنبال فســاد ستیزی و مبارزه با 
چالش های اقتصادی در این حوزه است و در این راستا همکاری خوبی از سوی نهادهای مختلف 

از جمله بسیج داشته ایم.
همچنین فرماندار تیران و کرون گفت: توســعه صنعتی بــا توجه به فناوری هــای نوین و علوم 
دانش بنیان در رشد اقتصادی و کاهش نگرانی ها مثل آالیندگی و ضرر و زیان های ناشی از آن موثر 
است.علی محمدی کیا خاطرنشان کرد: توســعه صنایع نباید منجر به آلودگی و مشکالت زیست 
محیطی شود که برای تحقق آن ملزم به رعایت قوانین و بهره گیری از تکنولوژی های نوین هستیم.

در این جلســه از خدمات ستار آقایی، رییس ســابق اداره صنعت، معدن و تجارت تیران و کرون 
تجلیل و امین طلبی به عنوان رییس جدید این اداره معرفی شد.

 
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

برنامه ای برای مازوت سوزی نداریم
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: سال گذشــته مصرف گاز در بخش خانگی افزایش 
یافت که منجربــه اعمال محدودیت مصرف گاز برای صنایع شــد، در ســال جــاری هنوز هیچ 

مازوت سوزی در نیروگاه انجام نشده و برنامه ای برای آن نداریم.
ســیدمحمدرضا نوحی در گفت وگــو با خبرنــگار ایمنا، دربــاره مازوت ســوزی در نیروگاه های 
اصفهان، اظهار کرد: هنوز هیچ مازوت ســوزی در نیروگاه های اســتان انجام نشــده و برنامه ای 
 بــرای آن نداریم، مشــکلی کــه منجر بــه دســتور اســتفاده از مازوت شــود نیز هنــوز پیش

 نیامده است.
وی افزود: با توجه به برودت زیاد هوا در کشور، سال گذشته مصرف گاز در بخش خانگی افزایش 
یافت که منجر به اعمال محدودیت مصرف گاز برای صنایع شــد. با توجه به اینکه نیروگاه ها نیز 
شامل این محدودیت شدند و امکان کاهش تولید را نداشتند؛ برخی که قابلیت استفاده از سوخت 
مازوت را داشتند با مجوز شورای امنیت ملی کشور از این سوخت استفاده کردند.سخنگوی صنعت 
برق استان اصفهان گفت: نیروگاه شهید منتظری اصفهان نیز در سال گذشته به مدت ۴۵ روز از 
سوخت مازوت استفاده کرد تا برق مورد نیاز مردم را تامین کند.نوحی اضافه کرد: تا امروز خبر و 

برنامه ای برای استفاده از مازوت در نیروگاه ها وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور: به اهداف طرح نهضت ملی مسکن نرسیدیم!

این هم از این!

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور 
گفت: با توجه به قانون های خوبی که مجلس در این 
زمینه تصویب کرد به اهدافی که در حوزه جهش مســکن بود نرســیدیم، 
بنابراین هر وزیر دیگری هم بخواهد اداره وزارت راه وشهرسازی را برعهده 
بگیرد، بازهم چالش های اساسی در این حوزه پابرجا خواهد بود.فرشید 
پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در دهه ۸۰ تلفیق وزارت 
مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، شرایط را در حوزه اقتصاد مسکن، راه، 
حمل ونقل و شهرسازی به اهداف برنامه های توسعه کشور منتهی نکرده 
است.وی افزود: برای مثال برای احیای بافت های فرسوده، سه دوره برنامه 
توسعه در نظر گرفته شــد، درصورتی که قرار بود تنها در یک برنامه توسعه، 
تمام بافت های فرسوده کشور احیا شود. این در صورتی است که بافت های 
فرسوده مانند قبل به حال خود رها شده و اتفاق خاصی در این زمینه رخ 
نداده است.عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان 
کرد: مجلس برای انتخاب وزیر راه وشهرسازی باید بررسی کند که آیا احیای 
وزارت راه وشهرسازی، منافع بیشتری برای مردم خواهد داشت یا مانند قبل 
از یک وزیر انتظار داشته باشیم که عالوه بر ساماندهی حوزه راه و حمل ونقل، 
مسکن و شهرسازی کشور را به سرانجام مشخصی برساند که با توجه به 

ماموریت های بسیاری که این وزارتخانه دارند، امری غیرممکن است.

تفکیک وزرات راه و شهرسازی، هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد
پورحاجت با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی، هیچ گونه 
بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تنها در حوزه مســکن و ساختمان، ۲۵ 
معاونت و سازمان وجود دارد به عالوه ۳۱ استان که هرکدام یک مدیرکل 
دارند، آیا این وزیر می تواند برای هرکــدام یک روز وقت بگذارد یا خیر؟ 
قطعا کار بسیار دشواری است که اگر وزیر پیشین راه وشهرسازی در توانش 
بود این کار را انجام می داد.وی تاکید کرد: با توجه به قانون های خوبی که 
مجلس در این زمینه تصویب کرد به اهدافی که در حوزه جهش مسکن بود 
نرسیدیم، بنابراین هر وزیر دیگری هم بخواهد اداره وزارت راه وشهرسازی 
را برعهده بگیرد بازهم چالش های اساســی در این حوزه همچون قبل 
پابرجا خواهد بود.عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور 
گفت: راه حل اساسی این است که ابتدا باید به دنبال وزیری بود که بتواند 
ماموریت های جدید این وزارتخانه را تعیین کند.پورحاجت با بیان اینکه 
مشکل اساسی این اســت که وزارت راه وشهرسازی اعتقادی به بخش 
خصوصی ندارد، اظهار کرد: مســئوالن وزارت راه وشهرســازی معتقدند 
که ســازمان ها و ادارات دولتی تمایلی به واگذاری زمین های خود برای 
طرح جهش مسکن ندارند، درصورتی که خود این وزارتخانه هم عالوه بر 
اینکه به بخش خصوصی اعتقادی ندارد، عالقه زیادی نیز به پروژه های 

پیمانکاری دارد.

140 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم

وی با بیان اینکه ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: 
عالوه بر اینکه این تعداد بافت فرســوده هنوز احیا نشده ، برای تحقق 
ساخت چهار میلیون مسکن، تاکنون باید ۱.۵ میلیون واحد مسکونی نیز 
به بهره برداری می رسید، در صورتی که این واحدها هنوز وارد فاز اجرایی 

نشده، حال آنکه بیش از ۱۵ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه مشکل 
اصلی در حوزه تامین مسکن بیشتر در کالن شهرهای کشور است، گفت: 
به غیر از یکی دو انجمن در کشــور، بقیه نتوانستند تفاهم نامه مناسبی 
برای ساخت مسکن دولتی امضا کنند.پورحاجت تاکید کرد: زمانی که 
بخش خصوصی و انجمن های انبوه سازی کشور به ویژه در دولت نهم و 
دهم وارد شدند، موتور پروژه های عمرانی در حوزه مسکن و شهرسازی 
به رونق افتاد. دولت بایــد بپذیرد که جایگاهش، سیاســت گذاری و 
تسهیل گری اســت و بخش خصوصی واقعی را به عنوان بازیگر اصلی 
پروژه های خودش در نظر بگیرد، در غیر این صورت نتیجه ایجاد همین 

وضعیت فعلی خواهد بود.

 مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: اقدامات کنترلــی دیرهنگام و عدم مدیریت 
درســت برخی باغداران موجب شــده تا خساراتی 
مانند آفت گرفتن گاه تا بــاالی ۳۰ درصد به باغات 

انار وارد شود.
محمودرضا افالکی در گفت و گو بــا خبرنگار بازار، 
اظهار کرد: در گذشته وقتی برف می آمد، یخ و سرما 
باعث از بین رفتن آفت در زمســتان می شــد؛ اما 

اکنون به علت خشکسالی در استان با طغیان آفت 
کرم گلوگاه مواجه شــده ایم.وی افزود: دلیل دیگر 
طغیان این آفات، عدم رســیدگی دقیق و به موقع 
باغداران اســت؛ خوشبختانه بررســی های انجام 
شده در حوزه کرم گلوگاه دســتاوردهای خوبی در 
پی داشته که بخشی از آن ناشی از اقدامات کنترلی 

هدفمند است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان بیان کرد: البته برخــی از باغ داران با انجام 
به موقع توصیه های تغذیه ای و عملیات پاکسازی 
باغات از عامل آفت و پوشــاندن تاج میوه، ممیزان 

خسارت را به زیر ۱۰درصد کاهش داده اند.
وی ادامه داد: برخی دیگر هم مدیریت متوســطی 
دارند و میزان خسارات شان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر 
است؛ اما متاســفانه گروه سومی هم هستند که به 
دلیل اقدامات کنترلی دیرهنــگام و عدم مدیریت 
درست در باغات شان خسارات باالی ۳۰ درصد نیز 

دیده می شود.
افالکی گفت: خســاراتی که تنها بــه آفات طبیعی 
ختم نمی شــود و به خاطر نبود حمایت دولت و باز 
شدن پای دالالن باعث شده که باغداران با مشکالت 

عدیده ای به جز هجوم آفات هم روبه رو باشند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:

 عدم رسیدگی دقیق باغداران، عامل آفت گرفتن باغات
 انار اصفهان است

خبر روز

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با 
بیان اینکه مشکل اصلی در حوزه تامین مسکن بیشتر در 
کالن شهرهای کشور است، گفت: به غیر از یکی دو انجمن 
در کشور، بقیه نتوانستند تفاهم نامه مناسبی برای 

ساخت مسکن دولتی امضا کنند

مستاجران چشم انتظار تعدیل اجاره ها در پاییز
همواره در فصل پاییز بازار اجاره مســکن رنگ آرامش و ثبات قیمت به خود می گیرد؛ اما گزارشات 
میدانی حاکی از رشــد اجاره بها در برخی از مناطق پایتخت است.بازار اجاره مسکن همواره در نیمه 
دوم سال با آرامش روبه رو بوده؛ اما به گفته  تعدادی از مشاوران امالک امسال برخالف سال های 
گذشته این بازار با نوسانات بسیاری مواجه است به طوری که نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران در 
مقایسه با سایر مناطق و نسبت به فصل تابستان رشد پیدا کرده و این موضوع باعث نگرانی بسیاری 
از مستاجران شده است.اجاره بها همواره متاثر از نرخ خرید و فروش مسکن در بازار است. مهرماه 
امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت مســکن با ۱.۲ درصد افزایش به صفر متمایل شده و معامالت با 
حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در امســال رسیده اســت. در حال حاضر میانگین قیمت 
هر متر خانه در تهران طبق شــاخص بانک مرکزی ۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز 
آمار ۴۶.۴ میلیون تومان است.مقیمی یکی از مشــاوران امالک در منطقه ۱۲ تهران در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه زمانی که نرخ خرید وفروش مســکن در بازار افزایش یابد 
به طور قطع نرخ اجاره هم روند رو به رشــد پیدا خواهد کرد، گفت: اجاره بها به طور معمول در نیمه 
دوم سال افزایش نمی یابد ولی در حال حاضر بســیاری از مالکان حاضر به رهن کامل واحد خود 
نیستند و بســیاری از آنها اجاره ماهیانه با نرخ های بسیار باال درخواست می کنند.محسنی یکی از 
مستاجران در منطقه ۱۳ تهران می گوید: نرخ های اجاره آنچنان در محالت منطقه ۱۳ افزایش یافته 
که واحدی کوچک متراژ هم با رهن ۳۰۰ میلیون تومان پیدا نمی شــود و این باعث شده که به فکر 
کوچ به مناطق پایین تر  شهر باشیم.وی گفت: دولت اعالم کرده بود که قرار است طرح ارزان سازی 
و افزایش تولید مسکن برای کنترل بازار را در دستور کار خود قرار دهد؛ اما به نظر می رسد اجرای این 

طرح به امسال نرسد.

افزایش 3.۷ درصدی نرخ اجاره
بازار اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته از روند رشد قیمت کمتری برخوردار است به طوری که 
طبق آمار  بانک مرکزی در بخش اجاره نیز قیمت ها در آبان سال ۱۴۰۱نسبت به مهرماه همین سال 
۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱ درصد و طی ۱۲ ماهه 
منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.تورم اجاره بها در ماه گذشته )مهرماه( در سه 
شاخص رشد ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶ درصد و ۳۱.۱ درصد اعالم شد.

مرور وضعیت بازار مسکن کل کشور در هشت ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت 
مســکن در اردیبهشــت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصــد، مردادماه ۲.۸ درصد، 

شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد بوده است.
میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ 

درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعالم شد.

بازار اجاره مسکن از شرایط اقتصادی تاثیر گرفته است
در همین رابطه اوتادی، کارشناس مسکن  در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه 
بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال به شــرطی که بازار خرید وفروش مســکن از نوسان کمتری 
برخوردار باشد به سمت آرامش هدایت می شود، گفت: بازار اجاره مسکن همزمان با افزایش عرضه 
و تولید مسکن به ثبات می رسد.وی ادامه داد: همواره اعالم می کنند که مشاوران امالک در افزایش 
نرخ اجاره مسکن مقصر و یا تاثیر گذار هستند؛ اما باید اعالم کنیم که در این شرایط به هیچ عنوان 

مشاوران امالک تاثیری ندارند و این بازار از شرایط اقتصادی کشور تاثیر گرفته است. 
به نظر می رسد پایان یافتن فصل جابه جایی، کاهش تدریجی انتظارات تورمی و افت سرعت رشد 
قیمت  مسکن در تهران به تدریج بر بازار اجاره مسکن کل کشور تاثیر گذاشته و این بخش به ثبات 
نسبی رسیده؛ اما تداوم این شرایط به آن شرط است که دولت برنامه الزم برای ساخت مسکن های 
استیجاری و یا تعیین قیمت مسکن براساس شاخص های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد 

تا این بازار کمی رنگ آرامش به خود گیرد.

کافه اقتصاد

گزارش

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از آزادسازی ۲۶۵ هکتار از اراضی دریاچه سد زاینده رود از سال ۱۳۹۴ تاکنون خبر داد.حسن ساسانی گفت: امسال ۸۶ هکتار 
از اراضی آزاد شده بستر دریاچه سد مخزنی زاینده رود، رفع تصرف و آزادســازی ۶۸ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده رود با حکم قضایی، همکاری الزم و تشکیل 
جلسه های آگاه سازی، فرهنگ سازی با دهیاری و شورا های روستاها، نمایندگان بهره برداران و کشاورزان و هماهنگی با دادستان و فرماندار شهرستان چادگان، خلع 
ید، آزاد سازی و اعاده به وضع سابق شد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: با توجه به شناسایی متخلفان و متصرفان بستر دریاچه سد زاینده رود، طی 
سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، ۶۷ مورد شکایت صورت پذیرفت که به اجرای حکم و رفع تصرف اراضی بستر دریاچه سد مخزنی زاینده رود منجر شد.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با بیان اینکه در سال های اخیر بالغ بر ۲۶۵ هکتار از اراضی دریاچه سد زاینده رود آزاد سازی شده ، افزود: تخلفات در اراضی دریاچه سد در مراجع 
قانونی پیگیری و روال قضایی آن سپری و ۱۵۰ هکتار بر اســاس احکام قضایی و حدودا ۱۱۵ هکتار بدون اخذ حکم قضایی و از طریق پیگیری های واحد حفاظت 
مهندسین مشاور شرکت آب منطقه ای اصفهان اعاده به وضع سابق شده است.ساسانی با اشاره به اینکه آب مورد نیاز کشت اراضی تصرف شده از دریاچه سد زاینده 
رود با استفاده از پمپاژ غیر مجاز این اراضی تامین می شد، تصریح کرد: با آزادسازی ۲۶۵ هکتار از اراضی تملیکی سد زاینده رود و جلوگیری از انجام کشت مجدد در 

این محدوده ها، از برداشت ساالنه ۳.۳ میلیون مترمکعب آب از دریاچه سد مخزنی زاینده رود در ۶ سال اخیر جلوگیری و صرفه جویی شد.

رفع تصرف 265 هکتار از اراضی بستر دریاچه سد زاینده رود

 جشنواره
 »صد دانه یاقوت« 

در تهران

وز عکس ر

نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد:

 لزوم جلوگیری از خروج
 دو میلیارد آب اصفهان

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به هزینه های سرسام آور شیرین سازی 
آب و پمپاژ آن در یک مسیر ۸۰۰ تا ۹۰۰ کیلومتری 
به اصفهان افــزود: با چنین شــرایطی به طور 
حتم آب منتقل شــده از دریا به اصفهان برای 
مصارف کشاورزی و شرب مناسب نخواهد بود.

محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
در خصوص انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان 
اظهار کرد: برای انتقــال آب از دریا هزینه ها به 
گونه ای است که برآورد می شود انتقال هر متر 
مکعب از آب دریا بین ۸۰ تــا ۱۵۰ هزار تومان با 
ارزش پول امروز هزینه بر است.وی با اشاره به 
هزینه های سرسام آور شیرین سازی آب و پمپاژ 
آن در یک مسیر ۸۰۰ تا ۹۰۰ کیلومتری به اصفهان 
افزود: با چنین شرایطی به طور حتم آب منتقل 
شده از دریا به اصفهان برای مصارف کشاورزی و 
شرب مناسب نخواهد بود.نماینده خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی، حجم آب خروجی 
از استان را قابل توجه دانست و گفت: تا زمانی 
که منابع آبی زیادی از استان خارج می شود، از 
جمله نزدیک به دو میلیارد متر مکعب آبی که 
تنها از ســمیرم و فریدن به حوضه آبریز کارون 
و دز وارد می شــود، اولویت مدیریت منابع آب 
باید اســتفاده از این ظرفیت ها برای مصارف 
شرب و کشاورزی باشد.وی با تاکید بر اینکه آب 
انتقال یافته از دریا مناسب شرب و کشاورزی 
اصفهان نیست، خاطرنشان کرد: در صورتی که 
بخش صنعت هزینه های انتقال آب را متقبل 
شــود، طرح انتقال آب از دریا می تواند بخشی 
از نیاز آنها را تامین کند، در این زمینه الزم است 
حاکمیت با یک فراخوان کلــی، صنایع بزرگ 
و کوچک را بــرای تامین مصارف خــود از این 
طریق مشارکت دهد.نقدعلی درباره هزینه های 
سرســام آور انتقال آب تصریح کرد: در برخی 
جلسات نقد و بررسی، هزینه اجرای این طرح 
عدد ۱۲۵ هزار میلیارد در یک مرحله برآورد شده 
است البته این عدد دقیق نیست بلکه از سوی 
شرکت های داوطلب اجرای طرح انتقال مطرح 
می شــود؛ اما تنها راه تامین این اعتبار از طریق 

مشارکت و سرمایه گذاری صنایع خواهد بود.

عکس: ایلنا
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پل تاریخی ورزنه؛ پاربجا بر پهنه تاریخ

پل تاریخی ورزنه، آخرین پل زاینده رود با مساحت حدود ۵۰۰ متر بر روی زه آب های زاینده رود در قسمت 
شمال شهر ورزنه واقع شده که در حال حاضر به پل ارتباطی بخش قدیم و بخش جدید تبدیل شده است . این 
پل دارای ۱۰ چشمه تاق که هفت چشمه یا طاق آن به طول ۶۷ متر و عرض پل ۶/۵ متر و ارتفاع از سطح آب ۶ 
متر و عرض چشمه ها ۴ متر است که عرض هر دهانه ۳/۸۰ و ضخامت هر پایه پل در قسمت جلو ۲/۴۰ است.
این پل دارای شش میل راهنماست که چهار عدد آن متعلق به دوره اول ساخت پل بوده و جنبه استحکامی 
نیز برای پل داشته و ارتفاع آن نیز بلندتر است و دوتای شــمالی مربوط به دوره متأخرتر است که فقط جنبه 
تزیینی داشته است. از جمله مصالح به کار رفته در این پل می توان به الشه سنگ در پی سازی همراه با مالت 
ساروج و آجر با مالت گچ و خاک در بدنه و تاق ها اشاره کرد.طی چند سال اخیر جهت ایجاد جان پناهی در دو 
طرف پل از آجر و مصالح جدید استفاده شده همچنین کف پل به شیوه ای نامرغوب با سنگ نامناسب کف 

جی سازی شده است .هرج و  مرگ سلطان ابوسعید در سراسر ایران به وجود که پس از مر
آمده بــود با ظهور 

شاه اسماعیل صفوی و سرکوب شدید متمردین و شورشیان فروکش کرد و آرامش بر پایه قدرت پدید آمد 
و زمینه را برای اصالحات دوره شاه عباس فراهم آورد .با روی کار آمدن شاه عباس و از هنگامی که اصفهان به 
پایتختی برگزیده شد ، بار دیگر تمام نیروهای هنری کشور را در خود متمرکز کرد. بدین ترتیب اصفهان آیینه 
تمام نمای هنر معماری دوران صفوی شد و مساجد، میدان های باشکوه، قصر، کوشک ها و خیابان های متعدد 
ساخته شد. برای عبور از رودخانه زاینده رود، پل های عظیم احداث شد. برخی از این پل ها مستقیما در اصفهان 
و زیر نظر شاهان صفوی و دستگاه حکومتی ساخته می شد و ابتکارات بیشتری در آن به کار می رفت. هرچند 
که ایجاد راه ها و پل ها اغلب به دستور حکومت مرکزی بوده ولی ادامه کار به حکمرانان و حکام محلی واگذار 
می شد و بسیاری از امرا و والیان نیز در احداث پل ها و کاروانسراها دخیل  بوده اند .  احداث پل در این دوره فقط 
به بیرون از شهرها و مسیر جاده ها محدود نمی شد که داخل شهر ها آنجا که رودخانه های کوچک و بزرگ دو 
قسمت شهر را از هم جدا می کرد، لزوم احداث پل احساس می شد این عمل صورت می گرفت و منتهی پل 
سازی نیز مانند سایر موارد 
دیگر حاصل 

رقابت های چشمگیر بین جناح های قدرتمند دربار بود که هر کدام در صدد بایکوت دیگری بودند. حکومت رانان 
شهرها نیز گاهی جهت خدمتگزاری و برخی جهت ابراز لیاقت و عالقه به پیشرفت در مقابل حکومت مرکزی 
دست به احداث پل ها، کاروانســراها و مجموعه ها می زدند . عالوه بر آن در پاره ای موارد ساختن پل توسط 
متمکنین، تجار یا افراد خیر جهت کسب اجر و ثواب و بقای نام نیک صورت می گرفت .پل تاریخی ورزنه روی 
زه آب های زاینده رود در دو مرحله ساخته شده، در مرحله اول هفت چشمه تاق ایجاد شده که قوس های به کار 
رفته در این مرحله اصیل تر و ارتفاع چشمه ها نیز  بلند تر است و مربوط به دوره دیلمیان و سلجوقیان است. در 
مرحله دوم سه چشمه تاق دیگر در قسمت شمالی به آن اضافه شده که از لحاظ فنون ساختمانی این قسمت 
نسبت به قسمت  قدیمی تر ضعیف تر است و مربوط به اواخر دوره قاجار  بوده و مردم ساخت آن سه چشمه 
را به سیف ا… اردکانی ) اوخر دوره قاجار ( نسبت می دهند .در حال حاضر به خاطر قدمت و اهمیت این پل، 
رفت وآمد وسایل نقلیه روی آن صورت نمی گیرد و فقط عابران پیاده حق عبور از این پل قدیمی را دارند و وسایل 
نقلیه از روی پل فلزی که در ۲۵۰ متری غرب همین پل ساخته شده ،عبور می کنند. از لحاظ استحکام نیز باید 
گفت، با توجهی که مردم و مسئولین به این اثر تاریخی داشــته اند و دارند هنوز محکم و پا بر جا باقی مانده  
است. برای ارتباط جاده حسن آباد به گردنه مالاحمد پل فلزی دیگری در ۵۰۰ متری شرق این 
پل قدیمی احداث شده  و مسافران زیادی از شیراز به مشهد از این مسیر تردد می کنند.

  ایران گردی

مفاد آراء
9/70 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابــر رای شــماره 2685 مــورخ 1401/8/14 هيات اول موضــوع قانون 
تعييــن تکليف وضعيــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای محمــد علی غالميان حســين آبادی  به 
شناســنامه شــماره 1271590093 کدملی 1271590093 صــادره اصفهان 
فرزند عباســعلی در ششــدانگ يکبــاب خانه بــه مســاحت 49/28 متر مربع  
مفروزی از پالک شــماره 3075  اصلی  واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفــروز ثبتی 

گرديده است.
  لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417754  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/71 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2550 مورخ 1401/8/4 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت خانم مريم ســليمانی زاده  به شناســنامه شماره 173 کدملی 
1209442681 صادره فرزند سهراب در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ يکباب 
مغازه  به مساحت 44/25 متر مربع )با قيد بازداشت مالکيت آقای مجيد ممتازی(  
پالک شــماره 5000/2216 و 5000/2342   واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده است.
 - برابــر رای شــماره 2549 مــورخ 1401/8/4 هيــات اول موضــوع قانون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
 در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض
 متقاضــی، مالکيت آقای مجيــد ممتازی به شناســنامه شــماره 792 کدملی 
5129475186 صــادره شــهرضا فرزند محمد علی در ســه دانگ مشــاع از  
ششــدانگ يکباب مغازه  به مســاحت 44/25 متر مربع )با قيد بازداشت(  پالک 
شــماره 5000/2216 و 5000/2342   واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفــروز ثبتی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417900  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/72 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2511 مورخ 1401/8/2 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت آقای اکبر وحيد دســتجردی  به شناسنامه شماره 63  کدملی 
1288594623 صادره اصفهان فرزند ابوالقاســم در ششدانگ يکباب ساختمان 
)با قيد نامه شــهرداری فوق الذکر در قســمت توضيحات ســند( با حفظ حقوق 
رهنی اجرا )شــعبه ســوم اجرای احکام مدنی شهرســتان اصفهان »شعبه 12 
دادگاه عمومی حقوقی ســابق«(  به مســاحت 86  متر مربع  مفروزی از پالک 
شــماره 970 فرعــی از 4348   اصلی  واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهــان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفــروز ثبتی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417642  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/73 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2660 مورخ 1401/8/11 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم مليحهآستان  به شناسنامه شــماره 3310 کدملی 1292742917 صادره 
اصفهان فرزند غالمحســين در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 69/65 متر 
مربع  مفروزی از پالک شماره 4534  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای يداله 

صدقی)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417685  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/74 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 5129 مورخ 1399/12/14 و رای اصالحی شــماره 3294 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی توکل 
دستجردی به شناسنامه شماره 1707 کدملی 1288853874 صادره فرزند يداله  
بر دو دانگ مشاع از  ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 149 متر مربع  مفروزی از 
پالک شماره 74 فرعی از 4348   اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

- برابر رای شــماره 5128 مورخ 1399/12/14 و رای اصالحی شــماره 3292 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقــای حميدرضا توکلی 
دستجردی به شناسنامه شماره 979 کدملی 1288884966 صادره فرزند يداله  
بر دو دانگ مشاع از  ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 149 متر مربع  مفروزی از 
پالک شماره 74 فرعی از 4348   اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

- برابر رای شماره 4914 مورخ 1399/12/4 و رای اصالحی شماره 3291 مورخ 
1400/10/25  هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، خانم فرحناز نجيمی خوزانی به 
شناسنامه شماره 850 کدملی 1141095491 صادره فرزند نوروز  بر يک دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکبابخانه به مساحت 149 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 
74 فرعی از 4348   اصلــی  واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 5126 مورخ 1399/12/14 و رای اصالحی شــماره 3293 
مورخ 1400/10/25  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم فيروزه صالح پور دستجردی 
به شناسنامه شــماره 1931 کدملی 1288981481 صادره فرزند حسن  بر يک 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکبابخانه به مساحت 149 متر مربع  مفروزی از پالک 
شــماره 74 فرعی از 4348   اصلی  واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23

م الف: 1417804  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/75 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رای اصالحی شــماره 2734 مــورخ 1401/8/18 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان مربوط به تقاضای آقای 
 محســن شــکيبا، مســاحت ملک مزبور از 125/35 متر به 126/47 متر مربع

 تغيير می يابد.
رای صادره قبلی )445 مــورخ 97/1/29( با رعايت اصالحــات فوق قابل اجرا 

می باشد. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در يک نوبت آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اين  آگهی به مدت يک ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/09/08

م الف: 1417524  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

9/76 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت پیمان صداقت نسب به وکالت  
رجائی به طرفیت فخرالســادات نجفی الموســوی  قرار تحریر ترکه محسن صداقت 
نسب  طی شماره 0100208  در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 17 روز دوشــنبه مورخ 1401/10/12 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرستان اصفهان 
 به آدرس خیابان ارباب حاضر شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 

م الف: 1417682 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

9/77 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت امیر حسین عطایی عطاآبادی 
نســب به طرفیت همایون علی نژاد ، ناهیــد ، معصومه، علی، مجید، محمد حســین، 
اســماعیل ، زهرا همگی عطائی عطاآبادی قرار تحریر ترکــه امراله عطایی عطاآبادی  
طی شــماره 0100301  در شــورای حل اختالف اصفهان صادر و وقــت اجرای قرار 
ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرستان اصفهان 
 به آدرس خیابان ارباب حاضر شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 

 م الف: 1417702 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
فقدان سند مالکیت

9/78 شــماره نامه: 140185602023006424-1401/09/02  سند مالکيت 
ششــدانگ پالک 1840/1 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان علی خواجه  در دفتر 8 
فرعی  صفحه 218  سابقه ثبت و سند داشــته که طی سند صلح شماره 54128 
مورخ 1383/7/2 دفترخانه 165 تهران به خانم کوهدخت خواجه با قيد به اينکه 
حق فســخ مورد صلح با علی خواجه می باشــد و پس از حيات منافع مورد صلح 
به تبع عين متعلق به متصالح خواهد شــد و مادام الحيــات مصالح به عهده وی 
می باشد صلح شده اســت مالک ضمن درخواست صدور ســند المثنی بشماره 
14013020542 مورخ 1401/08/19 با ارائه دو برگ استشــهاد شــهود با رمز 
تصديق 875447 و شــماره يکتــا 140102150160002200 دفترخانه 335 
اصفهان ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره 
های ذيل آن در شــرف صدور است.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت 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: 1418625  حسين زمانی علويجه سرپرســت واحد ثبتی اداره ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
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بازگشت 18 زندانی جرائم غیرعمد اصفهان به جمع خانواده
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: ۱۸ زندانی جرائم غیرعمد به همت 
جمعی از بســیجیان و خیران اصفهان از بند رها شدند.ســردار مرتضی عمو مهدی اظهار کرد: یکی از 
مجموعه های فعال در بســیج، بسیج حقوق دانان است که توانســته به هر مسجد یک حقوق دان را 
معرفی کند تا هفته ای یک بار در مساجد به مردم مشــاوره حقوقی رایگان ارائه کنند.وی  ادامه داد: از 
دیگر وظایف بسیج حقوق دانان، آزادسازی زندانیان اســت که با کمک خیران و بسیجیان به نتیجه 
می رسد.جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با اشاره به اینکه بسیج به عنوان 
نیرویی مردمی در عرصه های فرهنگی، دفاعی، امنیتی، نظامی، سازندگی، محرومیت زدایی به جامعه 
خدمت رسانی می کند،  گفت: در استان اصفهان به همت نیرو های بسیجی، یک میلیون و دویست هزار 
بسته معیشتی به خانواده های نیازمندی که تحت پوشش هیچ کدام از نهاد های حمایتی نبودند، اهدا 
شد.سردار عمو مهدی یادآور شد: در روز هایی که کرونا جوالن می داد و همه ترسیده بودند و نمی دانستند 
چه کنند، بسیج وارد صحنه شد و با ارائه خدمت و وارد شدن به بیمارستان ها عالوه بر دلگرمی دادن به 

کادر درمان، به بیماران نیز دلگرمی داد.
 

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

دادگاه »توماج صالحی« برگزار نشده است
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: هنوز دادگاه رســیدگی به پرونده توماج صالحی برگزار 
نشده است.برخی رسانه های فارسی زبان با انتشار خبری مدعی شده بودند دادگاه توماج صالحی روز 
شنبه در اصفهان برگزار شده و خانواده وی موفق نشده اند در روز دادگاه با او دیدار کنند.حجت االسالم 
والمسلمین جعفری در رابطه با جزییات پرونده توماج صالحی گفت: هفته گذشته کیفرخواست پرونده 
توماج صالحی صادر و به دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان ارجاع شد، اما هنوز جلسات دادگاه برگزار 
نشده است.وی افزود: توماج صالحی به فساد فی االرض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به 
نحوی که موجب خسارات عمده شده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته جات 
غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسالمی و نشر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت 
آمیز متهم است.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: بخشی از اتهامات توماج صالحی در 

دادگاه عمومی و بخشی دیگر در دادگاه انقالب اصفهان مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
 

نایب رییس انجمن داروسازان ایران پاسخ داد:

ماجرای آنتی بیوتیک های هندی به کجا رسید؟
نایب رییس انجمن داروسازان ایران، درباره آنتی بیوتیک های وارداتی از کشور هند توضیحاتی ارائه داد.

سیدعلی فاطمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره ریکال آنتی بیوتیک های هندی اظهار کرد: ماده مضری 
در داروهایی که از هند وارد شد، وجود نداشت؛ تنها برای یکی از سری های ساخت کوآموکسی کالو هندی 
مشکالتی وجود داشت، حدود ۵۰ سری ساخت از این محصوالت وارد ایران شد که یکی از آن ها نامنطبق 
بود و علت آن، کم بودن ماده موثره بوده است.وی با تاکید بر اینکه نباید ماده موثره یک دارو کمتر از میزان 
مشخص باشد، گفت: وظیفه وزارت بهداشــت بازگرداندن آن داروها به شرکت سازنده است که همین 
کار نیز انجام شده، اما درباره اینکه چه تعداد از این داروها بازگشت داده شده است، آمار دقیقی در اختیار 
نداریم.نایب رییس انجمن داروسازان ایران درمورد هشدارها و نگرانی های مطرح شده در فضای مجازی 
برای منع استفاده بیماران از آنتی بیوتیک های هندی، افزود: جای نگرانی نیست و داروهای موجود در 
داروخانه ها مشکلی ندارد، همچنین اگر دارویی در زمان مناسب و به مقدار مشخص مصرف نشود، باعث 
به تعویق افتادن درمان می شود و این مسئله مشکالتی را به همراه دارد.وی ادامه داد: اگر در بررسی های 
آزمایشگاهی داروها یا مکمل های دارویی بعد از آنکه وارد بازار شد، مشخص شود که مشکلی در آن ها 

وجود دارد، به طورقطع دستور بازگشت به شرکت سازنده صادر می شود.

شیشه فروش: مصرف مازوت توسط پاالیشگاه اصفهان تایید نشده است!

دلواپسی های سلسله واِر اصفهان...

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه محیط 
زیســت به عنوان ناظر، گزارشــی مبنی بــر برنامه پاالیشــگاه برای 
مصرف ســوخت مازوت نداشــته اســت، گفــت: اعــالم کردند که 
نیروگاه به دنبال اســتفاده از ســوخت مــازوت بوده، اما براســاس 
 اعــالم محیــط زیســت تاکنــون نیــروگاه نیــز مــازوت مصرف

 نکرده است.
منصور شیشــه فروش در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنــا، درباره مصرف 
مازوت اظهــار کــرد: اداره کل محیط زیســت مســئول هماهنگی و 
نظارت بر مصارف سوخت و منابع آالینده است، در قانون هوای پاک 
 اعالم شــده که محیط زیســت باید پایش و نظارت الزم بر صنایع را 

انجام دهد.
وی با بیان اینکه محیط زیست به عنوان ناظر گزارشی مبنی بر برنامه 
پاالیشگاه برای مصرف سوخت مازوت نداشته است، ادامه داد: گفته 
بودند نیروگاه به دنبال اســتفاده از سوخت مازوت بوده؛ اما براساس 

اعالم محیط زیست تاکنون نیروگاه نیز مازوت مصرف نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان تصریح کرد: در شرایط 
آلودگی هوا، تاکید بر این است که مرکز بهداشت، بسته های بهداشتی و 
سالمت را ابالغ کند و پلیس نیز برای خودروهای دودزا و بدون معاینه 

فنی محدودیت اعمال کند.
وی درباره آلودگی هــوا اضافه کرد: اصفهان شــرایط خاصی به علت 
عوامل طبیعی، کم بارشی، ســکون هوا، نبود جابه جایی هوا و ریزش 
هوای سرد دارد، از این رو به طور معمول در پاییز و زمستان شرایط این 

ورژن ایجاد می شود و وارونگی دما رخ می دهد.
شیشه فروش با بیان اینکه شــرایطی ایجاد شده است تا آالینده های 
ناشــی از خودروهــا و صنایع در شــهر جمع شــود و افزایش غلظت 
آالینده ها را به همراه داشته باشــد، افزود: در روزهای گذشته به علت 
ریزش هوای ســرد، وقوع پدیده وارونگی دما و نبود جابه جایی هوا، 
شرایطی را برای باقی ماندن آالینده های ناشی از خودروها و جابه جا 
نشدن هوا فراهم کرده، همچنین شرایط آالینده ها با غبارآلودگی نیز 

همراه شده است.

پلمب 5 واحد صنعتی توسط محیط زیست
وی با اشاره به قانون هوای پاک، خاطرنشــان کرد: هواشناسی باید 
پیش بینی هــای الزم در خصوص آلودگی هوا را انجــام دهد، تاکنون 
اخطاریه ای برای آلودگی هوا توســط هواشناســی ارائه نشده است، 
زمانی که هواشناسی اخطار آلودگی هوا را اعالم می کند، ایستگاه های 
سنجش آلودگی محیط زیست پایش را آغاز و میزان و شاخص ها را 
اعالم می کند، از این رو براســاس قانون، مرکز بهداشت موظف است 
که اگر آلودگی برای سالمت عمومی مضر است، جلسه ای تحت عنوان 

کارگروه اضطرار تشکیل دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: محیط زیست 
پایش های شبانه را به صورت مستمر انجام می دهد، تاکنون به بیش 
از ۴۰۰ واحــد صنعتی اخطار داده شــده و حدود پنــج واحد صنعتی 
پلمب شده اســت.وی با بیان اینکه در قانون هوای پاک وظیفه تمام 
دستگاه ها مشخص شــده اســت، گفت: تاکید بر این بوده است که 

شرکت نفت، سوخت پاک بنزین و گازوئیل توزیع کند.

محیط زیست پایش های شبانه را به صورت مستمر 
کنون به بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی  انجام می دهد، تا
اخطار داده شده و حدود پنج واحد صنعتی پلمب شده 

است

با مسئولان جامعه

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی 
فردی که در اینستاگرام با تبلیغات فریبنده ثبت نام 
تور کویرگردی از گردشــگران کالهبرداری می کرد، 
خبر داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: به 
دنبال وصول دو پرونده و ادعای شکات در خصوص 
کالهبرداری فردی ناشــناس با شــگرد تبلیغ تور 
کویرگردی از طریق اینستاگرام، رسیدگی به موضوع 

در دســتور کار این پلیــس قــرار گرفت.این مقام 
انتظامی عنوان داشــت: با بررسی های انجام شده 
توسط کارشناسان مشخص شــد فردی ناشناس 
با ایجاد صفحه تبلیغاتی در اینســتاگرام اقدام به 
کالهبــرداری و دریافــت مبلغ ۱۰ میلیــون ریال از 
متقاضیان کرده و پس از آن نه تنها پاسخگوی آن ها 
نبوده حتی خدماتی هم در زمان مقرر به آن ها ارائه 
نداده است.ســرهنگ مرتضوی توصیــه کرد: یکی 
از خصوصیات فضای مجــازی ایجاد فرصت برای 
تبلیغات بــا کمترین هزینه و باالتریــن بازدهی در 
زمانی کوتاه است این فضا این امکان را برای افراد 

سود جو نیز فراهم آورده تا بتوانند تبلیغاتی همچون 
تور های گردشــگری، رزرو اماکن اقامتی، فروش 
بلیت ارزان قیمت و... به صورت گسترده در این فضا 

داشته باشند.
وی خاطر نشــان کرد: اگر قصد استفاده از خدمات 
گردشگری یا درخواســت اماکن اقامتی به صورت 
اینترنتی دارید، حتما از طریق دفاتر تایید شــده و 
معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت های فاقد مجوز 
درخواست خدمات نکنید، همچنین حتی االمکان 
آدرس و تلفن شرکت مورد نظر را دریافت و به صورت 

حضوری مراجعه کنید.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبرداد:

کالهبرداری از گردشگران به بهانه ثبت نام تور کویرگردی

روش عجیب 
ماهیگیران فقیر برای 

صید ماهی
در مناطق شــمالی ویتنام در حالی 
که برخی ماهیگیرانی که شــرایط 
اقتصادی بهتری دارند با قایق های 
موتوری به صید فراساحلی می روند، 
ماهیگیران فقیرتر فقط از ابزار های 
ســاده برای ماهیگیری در ساحل 
استفاده می کنند و راه رفتن با چوب 
یکــی از روش های معمــول آن ها 

برای ماهیگیری در ساحل است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان:

 رعایت حق تقدم از عوامل افزایش ایمنی تردد در معابر 
و راه هاست

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:یکی از مهم ترین علل افزایش ایمنی تردد در 
معابر و راه های کشور، رعایت حق تقدم عبور است.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: یکی از عوامل 
افزایش ایمنی تردد در شبکه معابر و راه های کشور، رعایت حق تقدم عبور است که رعایت نکردن این 
موضوع باعث کاهش ضریب ایمنی و افزایش سوانح ترافیکی می شود.وی با اشاره به اینکه رعایت 
حق تقدم عبارت از رعایت حقوق ترافیک سایر کاربران شــبکه معابر و تجاوز نکردن به مسیر قانونی 
آن هاست، ادامه داد: حق تقدم عبور به این معناست که شرایط موجود را بسنجیم، چنانچه حق عبور با 
دیگران )وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری یا عابران پیاده( است، به حقوق آن ها احترام گذاشته و 
اجازه دهیم از مسیر یا نقطه موردنظر عبور کنند.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اضافه 
کرد: در گذرگاه عابر پیاده که فاقد چراغ راهنمایی است، رانندگان موظف به توقف کامل هستند، پس 
از توقف می توانند با رعایت حق تقدم از گذرگاه عبور کنند.وی خاطرنشان کرد: هنگام ورود به میدان، 
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که درون میدان در حال حرکت است و در سه راه ها حق تقدم 
عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز در حال حرکت بوده حتی اگر 
عرض آن خیابان از عرض راه تالقی کننده، کمتر باشد.سرهنگ محمدی با بیان اینکه رعایت حق تقدم 
از سوی رانندگان، می تواند از بسیاری مشاجره های رایج در رانندگی و تصادف های جزئی یا خطرناک 
جلوگیری کند، اضافه کرد: رعایت حق تقدم عبور برای تمام کاربران ترافیک اجباری است و در صورتی 

که راننده ای از این مسئله تخطی کند برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.
 

رییس پلیس فتای استان اعالم کرد:

کالهبرداری 450 میلیون ریالی با ترفند استخدام در منزل
رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی استخدام 
تایپیست در منزل از افراد جویای کار کالهبرداری می کرد، خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی 
گفت: در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان به پلیس فتای اصفهان و اعالم شکایت مبنی بر اینکه 
فردی از طریق آگهی اســتخدام تایپیســت در منزل مبلغ یک میلیون ریال بابت تشکیل پرونده 
استخدامی از آن ها دریافت و پس از آن پاســخگوی تماس آن ها نبوده است، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه داد: بنا بر اظهارات شاکیان، فرد کالهبردار پس از جلب 
اعتماد و تبلیغات فریبنده مبنی بر تضمین درآمد و ارائه مزایای شغلی، وعده عودت مبالغ دریافت 
شــده را در اولین حقوق پرداختی به آن ها عنوان کرده است.رییس پلیس فتای استان اصفهان با 
بیان اینکه با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان، متهم شناســایی و پس از هماهنگی با مرجع 
قضایی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده پلیس عنوان کرد که با هدف کسب 
منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های جعلی استخدام تایپیست در منزل کرده و به این ترتیب پس 

از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرده است.
وی به شــهروندان و به ویژه افراد جویای کار، توصیــه کرد: یکی از ترفند های مجرمان ســایبری 
کالهبرداری مبالــغ اندک، اما به تعداد انبوه اســت، بنابرایــن مراقب آگهی هــا و تبلیغاتی که در 
سایت هایی مانند شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود، باشند و پس از رؤیت کاال 
یا خدمات و احراز هویت هریک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی حتی مبالغ اندک را به صورت 

حضوری و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند.
سرهنگ مرتضوی با اشــاره به اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 
مرجع قضایی تحویل داده شــد، خاطرنشــان کرد: از شــهروندان می خواهیم در صورت اطالع از 
www. هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان گذارند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون محیط زیست استان:

مشاهده پلنگ ایرانی در 
جغرافیای شمال اصفهان 

اتفاق ارزشمندی است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
اینکه بتوانیم جمعیت پویایی از پلنگ ایرانی 
در جغرافیای شــمال و شــمال شرق استان 
اصفهان داشــته باشــیم، اتفاق ارزشمندی 
است.حســین اکبری اظهار کرد: حوزه کویر 
در جغرافیای اســتان اصفهان، زیستگاه های 
بکر و مناســبی اســت و می توانــد احتمال 
حضور گوشتخوار هایی بزرگ جثه مثل پلنگ 
ایرانی را در پی داشته باشد.وی یادآور شد: در 
پناهگاه های حیات وحش خارو در اردستان 
و کوه بزرگی در شهرســتان نایین که هر دو از 
پناهگاه های حیات وحش نوپا هستند به لحاظ 
شــاخص هایی مثل تنوع زیســتگاه، شرایط 
تاریخی، توپوگرافــی، امنیت، احیا طعمه ها و 
منابع آبی همچنین نمایه های حضوری که یک 
طعمه خوار دارد، مانند وجودالشه ها و ردپا ها 
می توان امیدوار به داشــتن پلنگ ایرانی بود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار 
داشــت: پناهگاه حیات وحش عباس آباد با 
۳۱۰ هکتار وسعت که بخش های زیادی از آن 
در شهرســتان نایین و بخش های شرقی آن 
در خوروبیابانک قرار گرفته، زیســتگاه بسیار 
ارزشمندی اســت که برای اولین بار و ۸ سال 
پیش حضور پلنگ ایرانی هم در آن به همراه 
دیگر طعمه خواران ثبت شد.وی افزود: در حال 
حاضر جمعیت پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات 
وحش عباس آباد جمعیت زادآور دارد و بسیار 
ارزشمند است؛ در این منطفه پلنگ ایرانی با 
توله هایش چندین بار دیده و تصویر برداری و 
فیلمبرداری شده است.به گفته اکبری، پلنگ 
ایرانی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک 
نیز پس از ســال ها حفاظت، برقراری امنیت، 
احیای طعمه ها و زیستگاه، هم مستندسازی 
و عکس برداری شده است.وی، ثبت حضور 
پلنگ ایرانی را در مناطق یاد شده، اتفاق مهمی 

در جهت حفظ تنوع زیستی دانست.

مدیر کل بیمه سالمت اصفهان مطرح کرد:

اختصاص250 میلیارد تومان اعتبار برای درمان بیماران صعب العالج
مدیر کل بیمه سالمت اصفهان گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پوشش هزینه های درمانی بیماران صعب العالج و سرطانی در اختیار این سازمان قرار گرفت تا بتواند 
هزینه های درمان این بیماران را تا حد زیادی پرداخت کند.محمدحسین صفاری اظهار داشت: سهم استان ها بر اساس سرانه جمعیتی از مجموع پنج هزار میلیارد تومان 
اعتباری که به صندوق بیماران خاص و صعب العالج اختصاص یافته، تعیین شده است.وی با اشاره به سهم پنج درصدی استان اصفهان از این اعتبار ادامه داد: خدمات 
صندوق حمایت از بیماران صعب العالج و خاص مازاد بر تعهدات بیمه های پایه و تکمیلی به این بیماران ارائه می شود و بیمه شدگان سایر سازمان های بیمه گر نیز می توانند 
با هماهنگی بیمه پایه خود از مزایای حمایتی این صندوق بهره مند شوند.مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: بیماران خاص و صعب العالج نشان دار شده این 
استان از ابتدای آبان ماه خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی مرتبط با بیماری خود را رایگان دریافت می کنند.وی با اشاره به ابالغ بسته خدمات بیماران خاص و صعب 
العالج توسط سازمان بیمه سالمت، اضافه کرد: این بسته شامل ۲۷ بیماری است که به منظور پیاده سازی و اعمال بسته های مذکور، کد های دارو و خدمات مربوطه - در 
چهارچوب بسته ابالغی - در مرحله اول برای ۹ گروه بیماری در سامانه های الکترونیکی سازمان اعمال شده اســت.به گفته وی، این ۹ گروه بیماری شامل تاالسمی، 
هموفیلی، ام اس، دیالیز صفاقی، همودیالیز، موکوپلی ساکاریدوز، بال پروانه ای، سیستیک فیبروزیس و اوتیسم است و به زودی بسته خدمتی ۱۴ بیماری دیگر نیز 
در سامانه های سازمان بیمه سالمت بارگذاری خواهد شد.صفاری خاطرنشان کرد: بیماران مشمول برای بهرمندی از خدمات این بسته ها باید به سامانه بیماری های 

نادر که در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ثبت شده مراجعه کنند تا به دنبال آن در سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک بیمه سالمت نشان دار شوند.
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یکی از حسن های دیدار ایران – ولز این بود که تیم ملی با ضربات بازیکنانی غیر از ســردار آزمون و مهدی طارمی و حتی وینگر ها به برتری رسید.مصاف پایانی 
ایران در مرحله گروهی با آمریکا خواهد بود. تیمی که در بازی با انگلیس نشان داد دفاع تیمی را به خوبی می تواند به نمایش بگذارد. هر چند بعید است این تیم 
در بازی با ایران به سبک دیدار با انگلیس بازی کند، چون برای صعود نیازمند برد است. این شکل از دفاع را احتماال زمانی به نمایش خواهد گذاشت که از ایران 
جلو بیفتد و نیاز به حفظ نتیجه داشته باشد. در هر صورت تیم ملی می تواند در بازی با آمریکا هم با شوت از راه دور به گل برسد. چرا که نه. در بازی های باشگاهی 
کمتر از روزبه چشمی شوت از راه دور دیده بودیم؛ اما تیم ملی فوتبال ایران در ترکیب هافبک های شوتزن خوبی دارد. احمد نور، سعید عزت الهی و حتی احسان 
حاج صفی. تیم مهاجم حتی در صورت بودن همه بازیکنان تیم حریف پشت توپ می تواند با شوت از راه دور به گل برسد چون شوت از راه دور برتری عددی تیم 
حریف را از بین خواهد برد.21 شوت از تیم ملی فوتبال ایران در بازی با ولز به ثبت رســید که این بیانگر اشتیاق تیم ملی فوتبال ایران برای شکست ولز و جبران 
باخت بد در برابر انگلیس بود.بدون شک در بازی امشب یک بار دیگر آمارها از میل تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به دور دوم جام جهانی صحبت خواهند کرد. 

اتفاقی که تاکنون در فوتبال ایران سابقه نداشته است.

ایران-آمریکا؛ شما هم شوت بزنید!
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تمجید »ژاوی« از عملکرد تیم ملی اسپانیا
سرمربی تیم فوتبال بارسلونا از عملکرد تیم ملی اســپانیا در جام جهانی 2۰22 قطر تمجید کرد.

ژاوی در پاسخ به این پرسش که تاکنون کدام تیم در جام جهانی 2۰22 در قطر بهترین نمایش را 
داشته است، گفت: اسپانیا تیمی اســت که بهترین بازی را انجام داد. شاید هم مثل انگلیس در 
بازی اول خوب بود که البته آنها هم در بازی دوم شــان برابر آمریکا به تساوی رسیدند.سرمربی 
بارسلونا ادامه داد: اسپانیا اکنون در باالترین سطح خود اســت. بازی فرانسه و برزیل را دوست 
داشتم؛ اما اسپانیا سطح باالتری را به نمایش گذاشت. تاکنون هیچ تیمی به اندازه اسپانیا برتری 
نداشــته است.اســپانیا در بازی دوم جام جهانی 2۰22 برابر آلمان به تساوی یک - یک رسید. 

اسپانیا با 4 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی گروه E است.
 

روسیه در فکر ورود به فوتبال آسیا!
تحریم های اتحادیه فوتبال اروپا علیه روسیه به خاطر تجاوز به خاک اوکراین، این کشور را به فکر 
ترک فوتبال قاره سبز انداخته است.»الکساندر دیوکوف« رییس اتحادیه فوتبال روسیه اعالم کرد 
که برای برگرداندن تیم ملی این کشور به نقشه فوتبال جهان، قصد دارد آن را از زیر سایه اتحادیه 
فوتبال اروپا )یوفا( خارج کند و تحت نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( قرار بگیرد.دیوکوف 
به خبرگزاری RIA روسیه گفت: چند ماه قبل گفتم که به انتقال تیم ملی مان به فوتبال آسیا فکر 
می کنم که آن موقع در حد یک فرضیه بود؛ اما االن می دانیم که این جابه جایی فرصتی است که 
می بایســت آن را لحاظ کنیم.حمله نظامی روســیه به اوکراین، فیفا و یوفا را بر آن داشت که تیم 
ملی این کشور را از همه رقابت های رسمی محروم کند. این تیم در ماه فوریه از بازی های پلی آف 
انتخابی جام جهانی 2۰22 کنار گذاشته شد و به دنبال آن از شــرکت در لیگ ملت های اروپا نیز 
محروم شد. ماجرا اما به اینجا ختم نشده است و روس ها از شرکت در مرحله مقدماتی یورو 2۰24 
نیز محروم هستند. این در حالی است که تمامی باشگاه های این کشور نیز از تمامی رقابت های 
باشگاهی یوفا از جمله لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس کنار گذاشته شده اند.روس  ها 
به دنبال صدور این احکام به دادگاه حکمیت در ورزش )CAS( شکایت کردند؛ اما شکایت شان 
رد شــد و این یعنی تا زمانی که جنگ شان با اوکراین ادامه داشته باشــد، فوتبال آنها نیز محروم 
خواهد بود. به همین دلیل انتقال به AFC در دســتور کار مدیران فوتبال روسیه قرار گرفته است 
هرچند به نظر می رسد که آنها هنوز منتظر دریافت چراغ سبزی از یوفا برای ماندن در اروپا هستند.

 

باخت تیم ملی بلژیک جنجالی شد!
بر اساس گزارش رسانه های بلژیکی، در جریان اعتراضات در واکنش به باخت تیم ملی این کشور 
مقابل مراکش در جام جهانی 2۰22 دست کم 1۰ تن بازداشت شده اند.به نقل از خبرگزاری ای.ان.

آی، در پی بروز تظاهرات و اغتشاشات در شهر بروکسل بلژیک در واکنش به باخت دو بر صفر تیم 
ملی فوتبال این کشور مقابل مراکش در جام جهانی قطر، حداقل 1۰ تن در این شهر از سوی پلیس 
بازداشت شدند. شبکه بلژیکی آر.تی.بی.اف بلژیک گزارش داد، در جریان این ناآرامی ها چندین 
تظاهرکننده سطل آشــغال ها را در مناطق مرکزی بروکسل آتش زدند و با پرتاب آجر به خودروها 
حمله کردند. رسانه ها گزارش دادند نیروهای پلیس در شهر بروکسل علیه معترضان از خودروهای 
ضد شورش آب پاش و گاز اشک آور اســتفاده کردند و این تظاهرات تلفاتی نیز داشته است.این 
شبکه بلژیکی در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد، حدود 1۰ معترض بعد از این اغتشاشات در 
وضعیت بازداشــت اداری قرار گرفته اند و یک تن نیز در بازداشت قضایی به سر می برد.تیم ملی 
فوتبال مراکش در بازی برابر بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی 2۰22 قطر با دو گل دیر هنگام 
عبدالحمید صابری و زکریا ابوخالل برابر بلژیک به پیروزی رســید.روبرتو مارتینز، سرمربی تیم 
ملی فوتبال بلژیک بعد از شکســت این تیم گفت، گل اول حریف توانست تاثیری سنگین روی 

نتیجه بازی بگذارد و تیم او نتوانست از فرصت هایش را برای به ثمر رساندن گل استفاده کند.

ایران-آمریکا؛ یک دوئل سرنوشت ساز تمام عیار در مستطیل سبز:

یوزپلنگانیکهباآنهادویدهایم

کمتر ممکن است مسابقه ای مثل ایران – ولز به پســت تان بخورد. یک بازی استثنایی با تصاویر و اتفاقاتی 
که نوشتن از آنها تمام نمی شود.عجیب ترین نکته بازی نبرد قبلی حضور موثر همه بازیکنان ایران، اصلی ها 
و ذخیره ها در این بازی و تاثیرشــان در کسب نتیجه به دســت آمده بود تا جایی که حتی بازیکنی که به نظر 
ضعیف ترین نمایش را در بین بقیه داشــت، هم روی گل اول موثر بود و هم می توانست گل دوم را بزند. این 
نکته ای است که باید اعتبارش را متوجه سرمربی تیم ملی کرد. اینکه تیمی تا این حد موم در دست و متحد 
بسازی و در بازی »هر کسی از هر جایی که هست یک قدم جلوتر بیاید.« پس چنین بود که از دقیقه 8۰ همه 
نیمکت نشین های ایران روی پا ایستاده و بازی را از کنار زمین پیش می بردند. انگار که به آنها هم الهام شده 
بود که این بازی ماست، حتی اگر برای ثبت اولین گل 98 دقیقه )یاد بازی استرالیا و سوت پایانش به خیر( 
صبر کنیم.آنها قبل از این فقط میلی مترها تا گل فاصله داشتند و با کمی خوش شانسی علی قلی زاده )دوبار( و 
سردار آزمون )یک بار( نام خودشان را وارد گزارش نهایی بازی کرده بودند؛ اما شگفت انگیز اینکه آنها در جشن 
پایان بازی فعال ترین ها در میان بازیکنان بودند. قلی زاده را در آن لحظات تحت تاثیر رامین رضاییان در حال 
اشک ریختن دیدیم و سردار طارمی را بارانداز می کرد. شاید تنها مرد خونسرد کارلوس کی روش بود که او هم 
فقط نمایش می داد واال ضربان قلبش  از روی اپل واچ نشان می داد چه سرباالیی تندی را پشت سر گذاشته 

و تا کجا موفق شده احساسات را پشت قفسه سینه محبوس کند. در عین حال در بین سفیدپوش هایی که 
در احمد بن علی مشغول جست و خیز بودند صورت یک نفر زیاد تغییری نداشت، مهدی طارمی. ستاره همه 
بازی هایی که از او می بینیم. سازنده گل دوم و پایه گذار برتری عددی بر ولز که در نهایت ما را سر میز ضیافت 
پیروزی نشاند. او روی گل دوم در زمین ایران توپ را از پای جو آلن درآورد و با پیشروی در زمین حریف از بین 
دو بازیکنی که آماده گلزنی بودند )رامین و جهانبخش( اولی را انتخاب کرد که شاید هشتاد متر دویده بود تا 
خود را به منطقه گل برساند...و حاال امشب در حساس ترین دیدار، قرار است به مصاف آمریکا برویم؛ بازی 
سرنوشت سازی که پیروزی در آن می تواند مجوز صعود از گروه مان را به ما بدهد؛ اتفاقی که برای اولین بار برای 
ایران در تاریخ جام جهانی رخ خواهد داد. احتمال صعود باالست. به قول »مارکا«؛ قرار است شاهد یک دوئل 
سیاسی تمام عیار در مستطیل سبز باشیم. این مسابقه تنها یک دیدار ورزشی نیست بلکه یک دوئل سیاسی 
است که پیش از این نیز در جام جهانی 1998 فرانسه تکرار شده بود. در آن بازی ایران موفق شد با نتیجه 2 بر 
یک رقیب خود را شکست دهد.امشب)فردا( حوالی ساعت ۰۰:2۰ بامداد تیم برنده راهی مرحله حذفی می شود 
و تساوی هم ممکن است ایران را برای نخستین بار به مرحله یک هشتم نهایی برساند. در هرحال این تیم ملی 

ماست. شایسته ترین ها از همه جای ایران. یوزپلنگ هایی که با آنها دویده ایم. 

خبر روز

داور دیدار ایران - آمریکا مشخص شد
سوت بازی دیدار تیم های ایران و آمریکا به داور صاحب نام اسپانیایی سپرده شد.تیم ملی فوتبال ایران 
امشب در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی 2۰22 قطر، مقابل آمریکا صف آرایی می کند.با تصمیم 
کمیته داوران فیفا، آنتونیو متئو الهوز از کشور اســپانیا عهده دار قضاوت این مسابقه شد. پائو سربیان و 
روبرتو دیاس از اسپانیا کمک های متئو خواهند بود و خوان مارتینس به عنوان مسئول کمک داور ویدئویی 
بازی فعالیت می کند.الهوز 45 ساله از سال 2۰12 در لیســت داوران فیفا قرار دارد. وی در جام جهانی 
2۰18 نیز حضور داشته و قضاوت در دیدار چلسی - منچسترسیتی در فینال لیگ قهرمانان اروپا 2۰21، 
در کارنامه این داور دیده می شود.اسالوکو وینچیچ از بالروس نیز قضاوت دیدار تیم های ملی انگلیس 

و ولز را بر عهده دارد.
 

واکنش تراکتور به بیانیه باشگاه هوادار
مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز با رد شایعه مذاکره این باشگاه با ســاکت الهامی گفت: اصال مذاکره و یا 
نامه ای برای جذب ساکت الهامی نداشته ایم.ایوب بهتاج درباره دلیل جدایی غیر منتظره قربان بردیف از 
تیم تراکتور اظهار داشت:  به بردیف دستور داده بودند که تیم سوچی را بر عهده بگیرد. این تیم برای ریاست 
جمهوری روسیه است و دستور بود. بردیف گفت او به هر حال قرار است در روسیه زندگی کند و باید به این 
کشور بازگردد. حتی گفت اگر اینتر و میالن مرا می خواستند شاید نمی رفتم؛ اما االن باید به روسیه بازگردم.

وی ادامه داد: چه کسی گفته بود قرارداد سه ساله است؟قرارداد 9۰ درصد مربیان داخلی و خارجی یک ساله 
است؛ اجازه فسخ هم برای هر دو طرف وجود دارد، ضمن اینکه پیشنهاد تیم سوچی پنج، شش برابر تراکتور 
بود؛ اما اصال مسائل مالی برای بردیف اهمیتی نداشت.  ما به تمام تعهدات مان با این مربی هم عمل کرده 
بودیم و حتی از تعهدات  خودمان هم جلوتر بودیم.وی در واکنش به بیانیه باشگاه هوادار مبنی بر مخالف این 
باشگاه با حضور ساکت الهامی در تراکتور گفت: باشگاه هوادار گفته است درخواست؛ اگر از ما درخواست، نامه 

یا ایمیلی دارند بگویند. اصال چنین داستانی نیست. تمام این حرف ها براساس شنیده هاست.
 

اقدام پنهانی باشگاه پرسپولیس علیه »گل محمدی«
آخرین خبر به نقل از ایران ورزشی نوشت: یحیی گل محمدی پیش از این به دلیل انتشار یک استوری 
به کمیته انضباطی باشگاه فرا خوانده شــده بود.برخالف شایعات شنیده شــده جریمه ای که باشگاه 
پرسپولیس برای یحیی در نظر گرفته، اعمال شده اســت. هفته پیش خبر آمد با وجود اعالم رسانه ها  
باشگاه به شکل صوری او را جریمه کرده؛ اما حاال شنیده می شود جریمه او قطعی است و 15 درصد از مبلغ 
قرارداد این فصلش کاسته خواهد شد. البته همچنان در این باره هیچ چیز از سوی رسانه رسمی باشگاه 
و مسئوالن پرسپولیس اعالم نشده است.با توجه به قرارداد سنگین گل محمدی جریمه در نظر گرفته 

شده برای او رقمی باالیی خواهد بود. باید دید با این وضعیت یحیی در ادامه سکوت خواهد کرد یا نه.
 

افشاگری »علی دایی« از تهدیدها علیه خانواده اش!
خبر ورزشی نوشــت: علی دایی در تازه ترین واکنش خود به فضای کشــور متنی را در صفحه شخصی 
اینســتاگرامش منتشــر کرد. دایی در این پیام از تهدیدهای نهادها و وچهره های متفاوت علیه خود و 
خانواده اش پرده برداشت و ماجرای نصیحت مرحوم آیت ا... بهجت را تکذیب کرد.علی دایی در این پیام 
اینستاگرامی نوشته:... در این ماه ها و روزهای اخیر شاهد تهدیدات بی شماری علیه خودم و خانواده ام از 
سوی برخی نهادها، رسانه ها و افراد ناشناس بوده ام که خودشان را پروفسور، فیلسوف و جامعه شناس 
می دانند که با نسبت دادن سخنان نادرست به برخی از بزرگان ازجمله آیت ا... بهجت و سوءاستفاده از نام 
ایشان سعی در تخریب من دارند. نقل قول از ایشان می کنند که به من توصیه کرده اند در فضای مجازی 
نباشم. نمی دانم این حرف از کجا آمده است. در زمان حیات ایشان اصال فضای مجازی به صورت امروز 

وجود نداشت.

مستطیل سبز

واجد شرایط  ترین ایرانی 
برای گلزنی به آمریکا

ســردار آزمون طی دو بازی نخســت ایران در 
جام جهانی اگر کمی خوش شانس بود حتما 
نامش به لیست گلزنان اضافه می شد.کمتر 
از دو ماه مانده به شــروع جــام جهانی 2۰22 
مصدومیت سردار آزمون باعث شد تا کادرفنی 
تیم ملی ایران با چالشــی غیرمنتظره روبه رو 
شود. ملی پوش ایرانی لورکوزن اما هر طور که 
بود خود را به مسابقات رساند. او در بازی اول 
دور گروهی به عنوان یار جانشین وارد زمین شد 
و تیر دروازه انگلیس را به لرزه درآورد. سردار در 
بازی دوم که فیکس بود، نمایشــی به مراتب 
بهتر داشت و بازهم به تیر زد.این دومین جام 
جهانی دوران فوتبال آزمون اســت. او هشت 
سال قبل زمانی که فصل 2۰ سال داشت، جزو 
منتخبین کی روش برای حضور در جام جهانی 
برزیل نبود و چهار سال تالش کرد تا وارد لیست 
این سرمربی پرتغالی برای جام جهانی بعدی 
)روسیه( در سال 2۰14 شود. چهار سال بعدتر، 
یعنی در این دوره هم کــه مطابق پیش بینی، 
ملی پوش ایرانی لورکوزن یکی از نفرات حاضر 
در لیســت کی روش بود.مهاجــم مورد عالقه 
کارلوس در قطر بدشانس بوده که تا کنون گلی 
به نامش ثبت نشده است. او مقابل انگلیس به 
عنوان یار تعویضی آمد و با یک شلیک سنگین 
تیــر دروازه پیکفورد را به لرزه در آورد. ســردار 
در بازی با ولــز که فیکس بــود، از هر فرصت 
کوچکی به قصد ضربه زدن استفاده کرد ولی در 
گلزنی ناکام بود.او که با 41 گل زده در 65 بازی، 
ســومین گلزن برتر ایران در عرصه ملی است 
خیلی دوست دارد تا سومین حضورش در جام 
جهانی را با گلزنی توام کند؛ آزمون این روزها با 
انگیزه و تمرکز باال تمرین می کند تا صفر مقابل 
تعداد گل های زده خود در این جام را باالخره 
پاک کند.سردار  به واسطه درخشش در هر دو 
بازی قبلی و آمار گلزنی قابل توجهش )تقریبا 
در 7۰ درصد بازی های ملی گلزنی کرده است( 
و البته نقش مهمی که با گل های حساس خود 
در صعود ایران به جام جهانی داشت، می تواند 
واجد شرایط ترین بازیکن برای گلزنی مقابل 

آمریکا باشد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تمرین تیم ملی با 
حضور یک مهمان ویژه

 اعضای تیم ملی فوتبال به قول خود 
که نســبت به هوادار نوجوان ایرانی 
داده بودند، وفادار ماندند و او مهمان 

ویژه بازیکنان تیم ملی بود. 

تسنیم: ســخنگوی فدراســیون فوتبال آمریکا در 
خصوص حرکت ضدایرانی این فدراسیون در آستانه 
بازی دو تیــم در مرحله گروهی جــام جهانی فطر 
توضیحاتی داد.حساب رسمی تیم ملی فوتبال مردان 
آمریکا روز یکشنبه در شبکه اجتماعی »توئیتر« بنری 
با موضوع بازی های این تیم در مرحله گروهی جام 
جهانی 2۰22 قطر را به نمایش گذاشت که پرچم ایران 
تنها رنگ های ســبز، ســفید و قرمز را نشان می داد 
و نشان »ا...« آن حذف شــده بود. همین موضوع 
در پســتی در حساب های رســمی تیم ملی فوتبال 
مردان آمریکا در شبکه های اجتماعی »فیسبوک« و 
»اینستاگرام« هم مشاهده شد. تا عصر روز  یکشنبه 
پرچم ایــران در این بنر به همین شــکل به نمایش 
درآمد و در ادامه با واکنش دولت و فدراسیون فوتبال 

ایران، پرچم عادی ایران جای پرچم جعلی را گرفت 
و پســت های مربوطه نیز در شــبکه های اجتماعی 

»فیسبوک« و »اینستاگرام« حذف شد.
فدراسیون فوتبال آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
که این کار حرکتی برای حمایــت از زنان ایرانی بوده 
است که برای حقوق اولیه خود می جنگند و بر همین 
اســاس این بنر با پرچم ایران بدون نشان »ا... « را 
به مدت 24 ساعت در شبکه های اجتماعی خود به 
نمایش درآوردند. دولت ایران به این حرکت واکنش 
نشــان داد و آمریکا را به حذف نشان »ا...« از پرچم 
ملی خود متهم کرد.نیل بوته، سخنگوی فدراسیون 
فوتبال آمریکا درباره جنجال به پا شــده بابت پرچم 
ایران در بنر طراحی شده توســط فدراسیون فوتبال 
آمریکا گفت: این یک تصمیم در داخل فدراســیون 

بود. من قصــد ندارم وارد این موضوع شــوم که چه 
کسی از این موضوع مطلع بود یا چه کسی مطلع نبود.

وی در ادامــه در مواجهه بــا این پرســش که »آیا 
مذاکراتی با نهادهای دیپلماتیک بــرای انجام این 
کار داشته اید؟«، اظهار داشت: در زمان های خاصی 
مذاکراتی صورت گرفته اســت. قصد ندارم در مورد 
این موضوع صحبت کنم؛ اما باز هم می گویم که این 
تصمیم ما بود، نه کس دیگری یا فشــاری از سوی 

شخصی دیگر!

توضیحات فدراسیون فوتبال آمریکا درباره اقدام ضد ایرانی
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مدیر منطقه ۵ شهرداری:

نخستین تابلوی مزین به تصویر شهدا در کوی سپاهان نصب شد
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: نخستین تابلوی مزین به تصویر شهدا در این منطقه با حضور 
خانواده سردار شهید مسعود نقیه در یکی از معابر فرعی کوی سپاهان نصب شد.حسین کارگر با بیان اینکه 
افتخار ما خدمت به مردم به ویژه خانواده معزز شهدا و ایثارگران است، اظهار کرد: دیدار با خانواده معظم 
شهدا، جانبازان و ایثارگران برای مسئوالن روحیه بخش و موجب پشتگرمی، تالش و فعالیت بیشتر است.

وی افزود: ایثار و فداکاری های شهدا در راه میهن عزیزمان قابل وصف نیست، از این رو مردم ایران قدردان 
ایثار و فداکاری شهدا و خانواده های معزز آنان هستند و می دانند اگر این ایثارها نبود کشور و انقالب حفظ 
نمی شد.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این راستا همزمان با هفته بسیج ضمن دیدار 
با خانواده سردار شهید مسعود نقیه، یکی از کوچه های کوی سپاهان به نام این شهید نام گذاری و نخستین 
تابلوی مزین به تصویر شهدا در منطقه پنج با حضور خانواده ایشان نصب شد.وی خانواده های شهدا را 
مظهر ایثار، شجاعت و فداکاری دانست و گفت: در کشوری که فرهنگ ایثار و شهادت طلبی وجود داشته 

باشد، به طور قطع هیچ دشمنی نخواهد توانست نفوذ کند.
 

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

 نشست شهرداران کشور در اصفهان، الگویی برای کار گروهی
 در حوزه رسانه بود

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: کار گروهی به عنوان محور 
فعالیت های مجموعه رسانه ای شهرداری اصفهان در انتشار اخبار برنامه ها و رخدادهای شهری به یک الگو 
تبدیل شده است.محمدحسن مردانی اظهار کرد: برگزاری نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای 
اسالمی کالن شهرها و مراکز استان های کشور در اصفهان، نمونه ای از یک رخداد بزرگ ملی در اصفهان 
بود که طی آن، بیش از ۵۰ خبر و گزارش متنوع در قالب های مکتوب، صوتی و تصویری در هشت ساعت 
به استان های مختلف کشور مخابره شد.وی ادامه داد: در این نشست با بهره مندی از الگوی کار گروهی 
یا آنچه در ادبیات رســانه، )تیم ورکینگ( عنوان می کنند، مهم ترین مباحث، تصمیمات و رخدادهای 
نشست، پس از گذشت دقایقی در شبکه های اجتماعی اصفهان و سایر شهرهای کشور منتشر می شد. 
همچنین همزمان با تولید محتوای مناسب برای فضای مجازی، وب سایت کالن شهرهای کشور نیز میزبان 
مشروحی از اخبار نشست و مباحثات شهرداران ایران بود که پیش روی خوانندگان اقصی نقاط کشور قرار 
می گرفت.معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: خبرنگاران 
صداوسیما، گزارشــگران رادیو و نمایندگان خبرگزاری ها در این نشست با همدلی کنار هم قرار گرفتند و 
هریک متناسب با سیاست های رســانه ای خود به گپ وگفت با بیش از ۷۰ شهردار و رییس شوراهای 

اسالمی شهرهای ایران پرداختند که این حجم از تولید خبر در قالب های متنوع رسانه ای کم سابقه بود.

 
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان تشریح کرد:

آخرین جزییات احداث طرح »خط پرش« خیابان مسجدسید
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۷۵ درصدی طرح خط پرش در خیابان مسجدسید 
حدفاصل چهارراه هفتم محرم )وفایی( تا چهارراه تختی خبر داد و گفت: فاز نخست این طرح حدفاصل 
چهارراه تختی تا خیابان طیب تکمیل شده و آماده بهره برداری است. میثم بکتاشیان در بازدید میدانی از 
خیابان مسجدسید، اظهار کرد: اجرای طرح »خط پرش« در خیابان مسجدسید حدفاصل چهارراه هفتم 
محرم )وفایی( تا چهارراه تختی تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی با بیان اینکه به 
دلیل تسریع در روند تکمیل طرح در ماه های آینده، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته 
است، ادامه داد: اجرای این طرح با تالش شبانه روزی و بی وقفه جهت جبران تاخیر حاصل از معارضات 

پیش بینی نشده در مسیر پروژه خط پرش خیابان مسجدسید در دستور کار قرار گرفته است.

یک پیشکسوت مرمت بناهای تاریخی می گوید معیار »ارزانی« را برای مرمت آثار »گران« شهرمان درنظر گرفته اند؛

مرمت به شرط »مزایده« و »مسابقه«!

یک پیشکســوت مرمت و استحکام بخشی بناهای 
تاریخی گفت: بســیار اتفاق افتاده کــه برنده  مزایده 
مرمت یک بنای تاریخی در اصفهان حتی یک بار هم به این شهر سفر 
نکرده و حاال چگونه می توان یکی از بناهای تاریخی استان اصفهان را 
در اختیار او بگذارند تا مرمــت کنند؟! گویا مرمت بناهای تاریخی را به 

یک مسابقه تبدیل کرده اند!
محمود منشــئی در گفت وگو با ایسنا و با اشــاره به مشکالت موجود 
در مورد مرمت بناهای تاریخی اســتان اصفهان، اظهــار کرد: یکی از 
ایرادهای من به میراث فرهنگی اصفهان این اســت که شما در زمینه 
مرمت، فرد متخصص تربیت نکرده اید، در حالی که مرحوم دکتر آیت 
ا... زاده شیرازی افراد متخصصی را در این زمینه تربیت می کرد. یکی 
از نیازهای ضروری در میراث فرهنگی این است که افراد متخصص و 
باتجربه ای را به صورت ۲۴ ساعته داشته باشیم که قدرت اعمال نظر 
داشته باشــند، نه اینکه حتی برای یک امضا و اظهارنظر بمانند که چه 
کنند. متاسفانه وضعیت دفتر فنی میراث فرهنگی استان هم مساعد 
نیست، یعنی ضعیف شده و به استادکارها توجهی ندارد؛ در حالی که 
حتی میدان نقش جهان  هم باید یک دفتر فنی داشته باشد و چند نفر 

کاربلد به صورت دائم در مورد میدان مطالعه و بررسی کنند.وی افزود: 
بزرگ ترین مشکل که امروز در مورد مرمت بناهای تاریخی ایران و البته 
استان اصفهان وجود دارد این است که برای انتخاب پیمانکار مرمت 
یک بنای تاریخی، مزایده برگزار می شود و استعالم می گیرند و هرکس 
قیمت کمتری پیشنهاد کند را برای مرمت آن بنا معرفی می کنند، یعنی 
آن فرد برنده  آن مزایده اعالم می شــود! این در حالی است که بسیار 
اتفاق افتاده که برنده  مزایده مرمت یک بنای تاریخی در اصفهان حتی 
یک بار هم به اصفهان سفر نکرده است و حاال چگونه می توان یکی از 
بناهای تاریخی و میراثی شــهر و اســتان اصفهان را که سرمایه مردم 
است در اختیار او بگذارند تا مرمت کنند؟! این چنین است که فاجعه در 
مرمت رقم می خورد و این مسئله، بزرگ ترین مشکل در مرمت بناهای 
تاریخی ایران و اصفهان اســت. گویا مرمت بناهای تاریخی را به یک 

مسابقه تبدیل کرده اند!
این پیشکســوت مرمت بناهای تاریخی تاکید کــرد: نکته مهم دیگر 
این اســت که پیمانکاری که مســئولیت مرمت یک بنای تاریخی به 
او واگذار می شود نباید به فکر ســودجویی و پول باشد. باید روی این 
مسئله بسیار کار کرد، باید فرهنگ سازی شده و به گذشته رجوع کرد، 

چراکه کسانی که بناهای تاریخی شــگفت انگیز ما را ساختند و اکنون 
ما با آن ها دلخوش هستیم و به آن ها افتخار می کنیم کسانی بودند که 
با وضو کار می کردند و با خلوص آجر روی آجر می گذاشــتند و به این 
ترتیب نتیجه اش بنایی می شود چند صد ساله! اما امروز مرمت همان 
بناها گاهی به دســت پیمانکارانی می افتد که مهم ترین مسئله برای 

آن ها مسائل مالی است و این جای تاسف است.
منشــئی به موضوع اختصاص بودجه برای مرمــت بناهای تاریخی 
استان اشاره و اضافه کرد: بودجه هایی که برای مرمت بناهای تاریخی 
اختصاص داده می شود در حدی نیست که بتوان همه بناهای تاریخی 
اســتان را مرمت کرد و ازاین رو اولویت بندی صورت می گیرد و در این 
انتخاب ها معموال به بناهای مهم اهمیت بیشــتری داده می شــود. 
هرچند در ایــن مورد نیز بایــد در انتخاب پیمانکاران دقت بســیاری 
کرد، چراکه کارهای بزرگ، پیمانکاران و مشــاوران بــزرگ و باتجربه 
نیاز دارد که البته این موضوع هم به دلیل مسئله مزایده و مسابقه ای 
که عنوان شد متاســفانه به درستی انجام نمی شــود.وی با اشاره به 
اهمیت حضــور پیمانکارانی که در گذشــته به صــورت امانی اهمیت 
فعالیت داشــتند، ادامه داد: مسئله دیگر این اســت که متاسفانه در 
مرمت بناهای تاریخی همفکری وجود ندارد و گروهی که برای مرمت 
انتخاب می شــود، فقط نظر خود را اعمال می کند. این موضوع بسیار 
جای تاسف دارد و الزم است که در همه پروژه ها و به ویژه در پروژه های 
مهم، از مشورت افراد باتجربه ها استفاده شود، اما در بسیاری مواقع 
این طور نیســت و دلیل آن نیز به فرهنگ ســازی غلط بازمی گردد. ما 
قدرت همکاری و مشارکت با یکدیگر را نداریم و نمی توانیم نظر مخالف 
خود را قبول کنیم، همان طور که در همه زمینه ها در شــراکت ضعیف 
هستیم و نمی توانیم یکدیگر را تحمل کنیم. در حالی که باید در مرمت 
بناهای تاریخی ازنظر و تجربه های اســاتیدی که ســال ها در مرمت 
فعالیت داشته اند در کنار نظر جوانان استفاده کرد. این موضوع مطمئنا 
در نتیجه  مرمت بســیار تاثیرگذار خواهد بود و حاصل کار موردحمایت 
و تایید مردم قرار می گیرد.این متخصص مرمت و استحکام بخشــی 
بناهای تاریخی با اشــاره به اهمیت حضور گردشگر، خاطرنشان کرد: 
فکر می کنم که مدت هاست میراث فرهنگی در اولویت دولت قرار ندارد 
یعنی برای مسئوالن مهم نیست که گردشگر به ایران یا به اصفهان بیاید 
یا نیاید و به همین دلیل است که ســهم ما از صنعت توریسم در دنیا 
بسیار ناچیز است. این موضوع به سیاست های کالن کشوری نیاز دارد 
که اگر بهبود پیدا کند، وضعیت ورود گردشگر به اصفهان نیز قطعا تغییر 

خواهد کرد و در مرمت نیز اثرگذار خواهد بود.

در پی مسمومیت یا بیماری تعداد زیادی از دانشجویان 
دانشــگاه صنعتی اصفهان در روزهای اخیر، رییس 
این دانشــگاه، با بیان دلیل مســمومیت یا بیماری 
دانشجویان و نیز با اشــاره به تعداد مراجعه کنندگان، 
از دانشــجویان و خانواده های آن ها بابت بیماری یا 
مســمومیت پیش آمده، عذرخواهی کرد.به گزارش 
»ایســنا«؛ ســیدعلی میرمحمدی میبدی، رییس 
دانشگاه صنعتی اصفهان، با انتشــار ویدئویی که در 
سایت دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شده است، 

به بیان دلیل این اتفاق ناگوار پرداخت و اظهار کرد: در 
ابتدا تشخیص پزشکان بیشتر ویروس گوارشی بود 
و کمتر ســراغ بحث غذا رفتند و همین طور که تعداد 
تشدید شد و ۱۶۸ نفر دیگر هم مراجعه کردند، شائبه 
آلودگی های دیگر میکروبی، مثال با منشأ باکتریایی 
و ... بیشــتر ذهن افراد را دنبال می کرد. وی در رابطه 
با تعداد مراجعه کنندگان در روزهای اخیر، اظهار کرد: 
در روز چهارشــنبه، ۱۶۱ نفر مراجعه کننده داشتیم، در 
روز پنجشــنبه، حدود ۲۱۵ نفر، که تعدادی از آن ها از 
افراد روز قبل بودند و در روز جمعــه، ۱۸۲ نفر، و این 
تقریبا آخرین پیک مراجعات بود. در روز شنبه نیز ۷۰ 
نفر مراجعه کننده وجود داشت.وی پس از برشمردن 
اقدامات انجام شده در این رابطه، بار دیگر به بیان دلیل 

اتفاق پیش آمده پرداخت و گفــت: اطالع دقیقی که 
داریم این است که آب دانشگاه سالم بوده، دورنمایی 
که وجود دارد این است که شاید یک کیس باکتریایی 
خاصی باشد که از یک منبع واحدی دنبال شده، شاید 
فردی از رستورانی غذایی را گرفته باشد و دست آلوده او 
باعث انتقال بیماری در محل دیگری شده باشد، یعنی 
حتما نباید فرد غذای واحدی را مصرف کرده باشد تا 
آلودگی گسترش پیدا کند. در هر صورت آقای گله داری، 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دلیل 

رسمی این قضیه را بیان خواهند کرد.
 وی در پایــان از دانشــجویان و خانواده هــای آنهــا 
عذرخواهی و از جامعه دانشــگاهی بابت صبوری که 

دارند، تشکر کرد.

در پی بیماری و مسمومیت ۶۰۰ نفر از دانشجویان؛

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان از دانشجویان عذرخواهی کرد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان:

کتابخانه ها، نشان  فرهنگ و هویت شهر هستند
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با بیان اینکه مسئولین فرهنگی و کتابخانه ها باید در 
امر کتاب خوانی پیش قدم باشــند، گفت: بهترین مکان هر شــهر باید کتابخانه مرکزی آن باشد که 
نشان دهنده فرهنگ و هویت آن شهر است.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی در آیین بزرگداشت 
و تجلیل از خادمان عرصه کتاب و کتاب خوانی که در مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار 
شد، با تاکید بر لزوم همه گیری فرهنگ مطالعه، اظهار کرد: باید به نحوی مردم را برای کتاب خوانی 
حساس کنیم که از لحظه لحظه خود برای مطالعه  استفاده کنند، این در حالی است که تالش چندانی 
در این زمینــه انجام نداده ایم و با وضعیت مطلــوب فاصله زیادی داریم.وی با طرح این ســوال که 
مدارس، دانشــگاه ها و حوزه های ما، با وجود ظرفیت های بزرگ چقدر در حوزه فرهنگ کتاب خوانی 
تالش می کنند؟ ادامه داد: خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی که در عین حال اصل و اساس 
نظام اجتماعی را تشــکیل می دهد ظرفیت بزرگی است که بدون اســتفاده مانده، زیرا برای ترویج 
فرهنگ مطالعه در خانواده ها برنامه ریزی نکرده ایم.مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
افزود: اگر فرهنگ مطالعه در خانواده ایجاد شود، بســیاری از مشکالت جامعه ما حل خواهد شد، 
چراکه اکثر مشکالت اجتماعی از نادانی، جهل و ندانستن است. این مشکل اساسی به یک عزم ملی 
و برنامه ریزی کالن نیاز دارد که جز با برنامه ریزی محلی و منطقه ای حل نمی شود.معتمدی با اشاره به 
ظرفیت کتابخانه ها تاکید کرد: این ظرفیت عظیم به امانت گرفتن و دادن کتاب محدود نمی شود، بلکه 
مجموعه بزرگی از فعالیت های مختلف با محوریت مطالعه را شــامل می شود و امروز که مسئولیت 
در اختیار ماست باید تمام توان و ظرفیت خود را برای انجام طرح و برنامه به کار بگیریم.وی گفت: در 
قانون حداقل نیم درصد از اعتبارات شهرداری باید به کتابخانه ها اختصاص پیدا کند، اما امروز برخی 
شهرداری ها بیش از این میزان کمک و فعالیت می کنند که جای تقدیر دارد. کارهایی که در انجمن های 
کتاب خوانی انجام می شود سرمایه و ظرفیت بزرگی اســت که در جای دیگر حتی شورای فرهنگ 
عمومی دیده نمی  شود.مدیر نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان با بیان اینکه کتابدار و مسئول 
کتابخانه باید اهل مطالعه باشد، تاکید کرد که مسئولین فرهنگی و کتابخانه ها باید در امر کتاب خوانی 
پیش قدم باشند.وی اضافه کرد: در حال حاضر با ۵ کتابخانه که در سال جاری افتتاح شد، ۲۱۱ کتابخانه 
نهادی، ۷۹ کتابخانه مشارکتی و ۵ کتابخانه مستقل در ۱۰۳ هزار متر مربع فضای کتابخانه  ای استان 
اصفهان وجود دارد که ۱۷۱ هزار نفر معادل ۳ تا ۵ درصد جمعیت اســتان در این کتابخانه ها عضویت 
دارند. اگرچه این میزان آمار مناسبی نیست و انجمن کتاب خوانی و هیئت های اندیشه ورز باید برای 
افزایش این آمار طرح و برنامه ارائه کنند.معتمدی با بیان اینکه هر شهر و شهرستان به کتابخانه مرکزی 
نیاز دارد، تاکید کرد: بهترین مکان هر شهر باید کتابخانه مرکزی شهر باشد که نشان دهنده فرهنگ و 
هویت آن شهر است. در حال حاضر ۱۷ پروژه نیمه تمام در شهرستان های استان اصفهان وجود دارد که 

امیدواریم با حمایت خیرین و دستگاه ها به زودی به سرانجام برسد.

کتاب؛ دارویی شفابخش برای مخاطبان
همچنین مسعود مهدویان فر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در این 
آیین اظهار کرد: فراخواندن مردم و مخاطبان به سوی کتاب و کتاب خوانی دو روش دارد؛ حالت اول 
زمانی است که شما شرایط را برای مخاطب فراهم می کنید تا او به شما مراجعه کند. حالت دوم، حالتی 
است که ما به ســراغ مخاطب می رویم که این از روش پیامبر)ص( الهام گرفته شده و باید سرلوحه  
فعالیت فعاالن فرهنگی قرار گیرد.وی ادامه داد: ما مخاطبانی داریم که به داروی شــفابخش کتاب 
نیاز دارند در حالی که  خود ممکن اســت مطلع نباشند، بنابراین باید به ســراغ این مخاطب برویم، 
یعنی آن  مخاطبی که فضای مجازی او را از کتاب و اندیشه دور کرده است.مهدویان فر تاکید کرد: هر 
جا که کلونی هایی از اجتماعات مردمی داریم، از  ترمینال مسافربری تا بیمارستان، مطب پزشکان، 
فرهنگسرا و هرجایی تجمع مخاطبان را شاهد باشیم باید محلی برای حضور و فعالیت نهادهای متولی 

کتاب خوانی وجود داشته  باشد.

با مسئولان

خبر روزگزارش

کارشناس معماری:

 گنبد مسجد جامع عباسی 
اصفهان باید هر 6 ماه 

یک بار پایش شود
امیرحســین دهباشــی، معمار حفاظت گر 
ابنیه تاریخی گفت: به دلیل کاهش آب های 
زیرزمینی، حجم رانش خاک و فرونشست،   
گنبد مسجد جامع عباســی اصفهان باید هر 
۶ ماه یک بار پایش اســتاندارد داشته باشد.

دهباشی با اشــاره به وجود انواع حسگرهای 
الکترونیکی که کوچک ترین لرزش، تغییرات 
و ترک ها را نشان می دهند ، افزود: بعید می 
دانم پایش اســتانداردی بــرای پایش گنبد 
انجام شده باشد. در ایران تنها جایی که از این 
حسگرها اســتفاده کرده اند، مجموعه حرم 
رضوی و گنبد آن اســت و هیچ کجای دیگر از 
این امکانات استفاده نشده است.وی با اشاره 
به کیفیت جهانی بنای مسجد جامع عباسی، 
تاکید کرد: نسبت به شرایط بنای مسجد جامع 
عباســی باید یک طرح کنترلی ویژه طراحی 
شــود. این بنا یک بنای خیلی خاص است و 
شــرایط و موقعیت آن مثل یک بنای داخلی 
نیست؛ بخشی از میراث جهانی است و الزم 
است در خور شــأن این بنا با آن برخورد شود.

دهباشی الزمه هر اظهار نظر دقیقی را حضور در 
بنا و انجام آزمایش های تخصصی دانست و 
گفت: یکی از گمان هایی که در این رابطه می 
توان در نظر گرفت این است که اینجا، بنایی با 
پایه آجری است و آجر هم در شرایط استاندارد 
و امروزه پخت نشــده و با کوره های ســنتی 
قدیمی کار شده است.وی افزود: ممکن است 
یک قطعه آن ۶۰۰ یا یک قطعه دیگر ۱۲۰۰ درجه 
دما گرفته باشد. این باعث می شود، مقاومت 
مخصوص قطعات با یکدیگر متفاوت باشد.

این معمار حفاظت گر در ادامه گفت: با گذشت 
زمان، این قطعات زیر بار قرار می گیرند، ممکن 
است در اثر عوامل فرسایشی، مثل رطوبت یا 
وزنی که در ادوار مختلف تحمیل می شــود و 
حتی جریان بادی کــه هیچ کس به آن توجه 
نمی کند، در قســمت های زیرین مثل ساقه 
که گنبد روی آن نشسته است، باعث لهیدگی 

مصالح شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

درختان حاشیه اتوبان های شهر در کاهش آلودگی صوتی تاثیر بسزایی دارند
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در سال های اخیر با توسعه فضای سبز شهر، بیشتر درختان و درختچه های غالب همچون چنار، 
نارون، توت زینتی، وسک، زبان گنجشک از نوع پهن برگان )به طور عمده خزان کننده(، انواع سوزنی برگ ها و درختانی مقاوم به خشکی و سازگار با اقلیم اصفهان 
هستند.مجید عرفان منش اظهار کرد: توسعه بی رویه شهرنشینی و گسترش صنایع آالینده توأم با افزایش جمعیت شهر اصفهان و خودروها و همچنین رعایت نکردن 

علم آمایش سرزمین، تهدیدی جدی برای این باغ شهر زیبا در زمینه هوای پاک به حساب می آید.
وی ادامه داد: با ورود به فصل زمستان و رخداد پدیده وارونگی دما )اینورژن( حجم قابل توجهی از آالینده های هوا از جو به سطح زمین می رسد که عالوه بر تشدید 
آلودگی هوای محیط، سبب اختالالت آب و هوایی نیز می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه فضای سبز شهری از جمله 
زیرساخت های اجتماعی محسوب می شود که یکی از مزایای آن کاهش آلودگی هوا و از بین بردن اثرات نامطلوب آلودگی هاست، تصریح کرد: فضای سبز به عنوان 
ریه تنفسی شهر عمل می کند، عالوه بر این فضاهای سبز در کنترل درجه حرارت و تعدیل هوا، کاهش تابش نور خورشید و تامین سایه در خیابان ها و معابر، کنترل 

باد، باران و سیالب، تثبیت خاک و شن های روان نقش بسزایی دارند.

نخستین نشست 
تخصصی باغ های 

پرندگان کشور
نخســتین نشست تخصصی 
باغ های پرندگان کشور، پنجم 
و ششم آذر به میزبانی اصفهان 
برگزار شــد. در جریــان این 
نشست، شرکت کنندگان از باغ 
پرندگان اصفهان بازدید کردند.
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مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فــوالد مبارکه گفت: 
با توجه به تالش هایــی که گروه فــوالد مبارکه از گذشــته تاکنون بــرای اعتالی 
زیســت بوم فناوری و نوآوری کشــور انجــام داده اســت تصمیم گرفتیــم تا در 
 ) IranMetafo۲۰۲۲( نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی متالــورژی ایــران
گوشــه ای از این دســتاوردها را به نمایش بگذاریم.یحیی پالیــزدار، مدیرعامل 
شــرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فــوالد مبارکه در مــورد حضور 
 گروه فــوالد مبارکــه در نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی ایران 
)IranMetafo۲۰۲۲ ( در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: نمایشگاه ایران 
متافو یکی از مهم ترین نمایشگاه هایی اســت که در سطح کشور با موضوع صنعت 
متالورژی برگزار می شود و به همین خاطر بسیاری از فعاالن شاخص این عرصه، 
در این نمایشگاه شرکت  می کنند.وی گفت: به خاطر مزین شدن سال 1401 به نام 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« و تالش هایی که گروه فوالد مبارکه از گذشته 
تاکنون برای اعتالی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور انجام داده تصمیم گرفتیم تا 

در این نمایشگاه گوشه ای از این دستاوردها را به نمایش بگذاریم.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه خاطر نشان کرد: یکی از کارکردهای 
مهم این نمایشگاه، ایجاد ارتباط با شرکت هایی است که می توانند خدماتی فناورانه و 
نوآورانه را به صنعت فوالد کشور به ویژه گروه فوالد مبارکه ارائه دهند و به همین خاطر در 
تالشیم تا از این فرصت برای آشنایی با شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط در 
این زمینه استفاده کنیم.وی تاکید کرد: صنعت فوالد امروز نیازمندی های متنوعی را 
در فرآیندهای زنجیره تولید دارد و شرکت های دانش بنیان کشور بهترین گزینه برای 
تامین این نیازمندی ها هستند. بنا داریم تا بخشی از این نیازمندی ها را با شرکت های 
دانش بنیان به تناسب حوزه فعالیت هایشان، در غرفه شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه به عنوان یکی از غرفه های گروه فوالد مبارکه به اشتراک 
بگذاریم.پالیزدار عنوان کرد: همچنین در حاشیه این نمایشگاه، برنامه ای در قالب تور 
بازدید مدیران گروه فوالد مبارکه از چند مرکز شاخص زیست بوم فناوری و نوآوری 
تهران طراحی شده تا این عزیزان از آخرین فعالیت های این شرکت ها مطلع شوند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: با صرفه جویــی گاز در بخش خانگی 
براساس الگوی صحیح مصرف، بخش تولید، اشتغال و صادرات تقویت می شود.

ابوالقاسم عسکری در نشست هم اندیشی و هم افزایی با مسئولین شهرستان شاهین 
شهر تصریح کرد:  با صرفه جویی گازدر بخش خانگی براساس الگوی صحیح مصرف 
این میزان مصرف باید به بخش تولید، اشــتغال و صادرات هدایت شود و همچنین 
میزان آلودگی محیط زیست  به صورت چشمگیری کاهش می یابد.وی درخصوص 
فعالیت های گازرسانی این شرکت، بیان داشت: در حال حاضر 114 شهر، 1065 روستا، 
بیش از 18 هزار و 500 واحد صنعتی و بیش از 2میلیون و 400 واحد مصرف کننده تحت 
پوشش شبکه گاز هستند.این مقام مسئول با اشاره به توزیع ساالنه حدود 22میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی درسه بخش خانگی، صنعتی و عمومی درسطح استان، افزود: 
از این میزان 70 درصد در بخش صنعت و تولید استان به مصرف می رسد.عسکری، 
همچنین با تاکید بر ارتقای راندمان صنایع و نیروگاه های استان با توجه به فرسودگی 
برخی از تجهیزات صنعتی ادامه داد: در برخی ازنیروگاه ها، صنایع، بخش های خانگی 

و عمومی مقادیر قابل توجهی را می توان صرفه جویی کرد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، دمای رفاه منازل و محیط های اداری را 18تا 21 درجه سانتیگراد عنوان کرد و 
افزود: برای پایداری و استمرار جریان گاز در همه بخش ها و پیشگیری از افت فشار گاز 
در مناطق سردسیر و مرزی کشور، رعایت الزامات ایمنی و بهینه مصرف بهینه اجتناب 
ناپذیر است.عسکری، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه توسعه خدمات 
منوط به وصول مطالبات است و همه بخش های مصرف کننده به ویژه صنایع بایستی 
در این راســتا همکاری کنند، گفت: پرداخت به موقع گاز بها باعث به حرکت درآمدن 
چرخه خدمات گازرسانی و تولید و اشــتغال و رفاه مردم می شود.وی افزود: دولت 
یارانه زیادی در خصوص بهای گاز می پردازد، در حال حاضر هر متر مکعب گاز در فصول 
سرد41تومان و 4ریال محاسبه می شود، این در حالی است که بهای واقعی گاز بسیار 
باالتر از این است.عسکری همچنین با تاکید بر تشکیل کمسیون حفاری، افزود: هر 
گونه عملیات حفاری با مجوز  ادارات گازرسانی الزامی است، حفاری غیر مجاز موجب 

حوادث بسیار زیانبار و گاهی خطرات جانی غیر قابل جبران به همراه دارد.

شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 2 رتبه برتر در بین پارک های علم و فناوری 
کشور در زمینه های طرح دستیار فناوری و برگزاری تور فناوری را به دست آورد.

پارک های علم و فناوری برتر کشور در مراسم نکوداشت سالروز تاسیس معاونت 
فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی و تجلیل شــدند که 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در بین پارک های برتر قرار گرفت.از نظر 
»برگزاری تور فناوری«، شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم 
و فناوری خراسان شــمالی و سیستان و بلوچســتان نیز برتر شناخته شدند.

همچنین در زمینه»طرح دستیار فناوری« شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
پارک دانشگاه فردوسی مشهد و پارک استان فارس جزو پارک های برتر معرفی 
شدند.همزمان با این مراسم از تاثیرگذارترین چهره ها در زمینه توسعه فناوری و 
نوآوری کشور نیز تجلیل شد که در میان آن ها 2 نفر از اصفهان بودند.حمید مهدوی، 
رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی و حسین حدیدی، مدیر پیشین مراکز 
رشد واحد های فناور شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مدیر فعلی نوآوری، 
امورفناوری و کارآفرینی دانشگاه اصفهان در این مراسم به عنوان افراد تاثیرگذار در 
توسعه فناوری و نوآوری در پارک های علم و فناوری تقدیر شدند.معاون توسعه 
فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در 2 شــاخص نیز مورد تقدیر قرار گرفت که شامل فروش محصوالت 
دانش بنیان و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و مشارکت آن ها در تاسیس 
شرکت ها و کســب و کار های دانش بنیان است.احسان یزدیان افزود: شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، مبدع و پیشــتاز ایجاد پارک های علم و فناوری در 
کشور بوده و دانش مدیریت پارک های علم و فناوری در آن نهادینه شده است.

وی، پیشگامی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه پارک های علم و 

فناوری، تنوع و تکثر شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در آن و مجاورت با 
دانشگاه صنعتی اصفهان را از جمله عوامل موفقیت این مرکز در کسب رتبه های 
برتر در زمینه برگزاری تور فناوری و اجرای طرح دستیار فناوری عنوان کرد.معاون 
توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خاطرنشان کرد: چهره های 
تاثیرگذار در زمینه توســعه فناوری و نوآوری نیز به دلیل خدمات و تجربه هایی 
که طی سال های گذشته در شکل گیری و توســعه مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری در اصفهان داشــتند، انتخاب شدند.آیین نکوداشت سالروز تاسیس 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم با حضور وزیر علوم، سورنا ستاری معاون 
پیشین علمی و فناوری ریاست جمهوری و رؤســای  پارک های علم و فناوری 
کشور در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری در کشور و یکی از زیرمجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
فعالیت اجرایی خود را از سال 1380 به طور جدی با راه اندازی نخستین مرکز رشد 
آغاز کرد.در این شهرک علمی و تحقیقاتی، حدود 612 شرکت دانش بنیان و فناور 
مستقر است که توانسته برای بیش از هشت هزار نیروی انسانی خالق و نوآور 
اشتغال ایجاد کند؛ این کسب وکارها، گردش مالی بیش از 14 هزار میلیارد تومانی 
را برای اقتصاد دانش بنیان به ارمغان آورده است.اصفهان به عنوان استان پیشرو 
در راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که نخستین زمینه های رسمی 
شکل گیری شرکت های دانش بنیان را به وجود آورد، حدود 10 درصد از واحد های 
فناور و دانش بنیان کشور را در خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.

سه پارک علم و فناوری، بیش از 10 مرکز رشد فناوری و بیش از 700 شرکت دانش 
بنیان در این استان فعالیت دارند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه عنوان کرد:
ایران متافو؛ نمایش جدیدترین دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه 

زیست بوم فناوری و نوآوری کشور

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
مصرف بهینه انرژی، توسعه تولید و صادرات را در پی دارد

اصفهان ۲ رتبه برتر در بین پارک های علم و فناوری کشور  را  کسب کرد

 کسب عنوان مقاله و پایان نامه برتر آبفای استان اصفهان 
در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

بسیجیان پایگاه مقاومت مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت گرامیداشت 
هفته بسیج اقدام به اهدای خون کردند.

جمعی از بسیجیان شرکت مخابرات اصفهان، با حضور در پایگاه انتقال خون 
شهرستان اصفهان، با اهدای خون در این اقدام خداپسندانه شرکت کرده و بر 

نقش اهدا کنندگان در تامین خون کافی و سالم برای بیماران تاکید کردند.
پس از پیروزی انقالب اســالمی و با توجه به شرایط حســاس کشور، امام 
خمینی )ره( در روز 5 آذر 1358 خواستار آموزش نظامی همگانی و تشکیل 

ارتش 20 میلیونی شد.
 این فرمان در دی ماه سال 135۹ توســط مجلس تصویب شد و به صورت 
قانونی رســمیت پیدا کرد. از آن ســال پنجم آذر روز بســیج مســتضعفین 
نام گذاری شــد. هدف از برگزاری هفته بسیج، گســترش فرهنگ بسیجی 
در جامعه، تجدید بیعت و آشنایی نســل جوان با آرمان های انقالب و دفاع 
مقدس است.معموال هر سال هفته بسیج مستضعفین از اواخر آبان ماه )2۹ 

یا 30 آبان( آغاز می شود و تا 5 آذر و هم زمان با روز بسیج ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با استفاده از تجارب مسکن مهر، در 
طرح نهضت ملی مسکن سعی شده است تمام اراضی این طرح نزدیک شهرها 
و مجاور خدمات زیربنایی و روبنایی شهری باشــد.علیرضا قاری قرآن  اظهار 
داشت: طرح نهضت ملی مسکن بزرگ ترین پروژه تولید مسکن پس از انقالب 
اسالمی است که وزارت راه و شهرسازی طی 4 ســال ساخت، 4 میلیون واحد 
مسکونی را با تامین زمین و ارائه تسهیالت مدیریت می کند و در این بین برنامه 
استان اصفهان معادل 5.8 درصد نسبت به کل کشور است.وی با بیان اینکه در 
سطح استان اصفهان، مطابق با این برنامه برای یک سال نیاز به ساخت 50 هزار 
و ۹۹2 واحد است، اظهار داشت: این عدد برای چهار سال به بیش از 203 هزار و 
۹67 واحد می رسد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از این میزان 
35 هزار و 5۹6 واحد در شهرهای جدید بهارستان، فوالدشهر و مجلسی و مابقی 
در سایر شهرهای استان احداث می شود.وی بیان داشت: مطابق با برنامه استان 
اصفهان، زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان به 
صورت ساالنه یک هزار و 7۹ هکتار بوده و در حال حاضر نیز برای بیش از ۹1 هزار 
واحد در استان اصفهان تامین زمین شده است.قاری قرآن با بیان اینکه سامانه 
طرح نهضت ملی مسکن در ابتدا برای 43 شهر استان اصفهان بازگشایی شده 

بود، خاطرنشان کرد: با پیشنهاد و پیگیری های ویژه ای که به عمل آمد، سامانه 
برای تمامی شهرهای استان بازگشایی شــد و هم استانی های عزیز توانستند 
اقدام به ثبت نام کنند.وی تصریح کرد: تامین مســکن متقاضیان در شهر مورد 
تقاضا و یا در نزدیک ترین شهر مجاور که امکان تامین زمین در آن فراهم باشد، 

صورت می پذیرد.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج انجام شد؛

اهدای خون توسط بسیجیان مخابرات اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

رعایت پارامترهای خدمات شهری در تامین اراضی نهضت ملی 
مسکن استان اصفهان

در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران، یک 
مقاله و یک پایان نامه از آبفای استان اصفهان عنوان »برتر« را 

به خود اختصاص دادند.
حسین عالم، ناصر اکبری، آسیه سادات مالباشی، احمد رضا 
کریمی و محمد مهدی احمدی با ارائه  مقاله »مطالعه و بررسی 
دالیل کاهش آبدهی چاه های فلمن« موفق به کسب عنوان 

مقاله برتر شدند.
همچنین پیمانه عطابخش با رساله »پایش مولکولی ویروس 
های گوارشی آدنوویروس و روتاویروس انسانی در سیستم 
آب و فاضالب اصفهان« موفق به کســب عنــوان پایان نامه 

برتر شد.
در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران، آبفای 
اســتان اصفهان با ارائه 24 مقاله، باالترین سهم مقاالت ارائه 
شــده در بین شــرکت های آب و فاضالب کل کشور را به خود 

اختصاص داد.
گفتنی اســت؛ این کنگره با حضور شــخصیت های علمی و 
مسئوالن کشوری و استانی از اول تا سوم آذرماه سال جاری، 

همراه با کارگاه های تخصصی در دانشگاه قم برگزار شد.
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