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رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان:

 تکمیل نواقص باند دوم محور اژیه به ورزنه 
در دستور کار است

رییس اداره راه و شهرسازی شهرســتان اصفهان با اشاره به پیگیری های ویژه به عمل آمده برای 
تامین اعتبار و تسریع در اجرای پروژه های راهسازی این شهرستان گفت: تکمیل نواقص باند دوم 

محور اژیه به ورزنه در دستور کار است.
محمدهــادی فرازبخــت، در خصوص 
مجموعــه اقدامــات ســال جاری این 
اداره در حوزه هــای مختلــف کاری 
اظهار داشــت: در حوزه راهسازی این 
شهرســتان ۳.۵ کیلومتــر از باند دوم 
محور نصرآبــاد به امامــزاده علی اکبر 
افتتاح شــده و پیگیری های الزم برای 
احداث باند دوم حســن آباد به رامشه 
به طول ۳۵ کیلومتــر در کمیته برنامه 
ریزی شهرستان جرقویه به عمل آمده 
اســت.وی افزود: مبحث تامین اعتبار 

تکمیل باقی مانده باند دوم اژیه به ورزنه و فلکه کفران، پروژه تعریض باند دوم ورزنه به گردنه مال 
احمد و بهسازی محور ورزنه به حسن آباد در کمیته برنامه ریزی شهرستان ورزنه مورد پیگیری 
قرار گرفتند که در حال حاضر تکمیل نواقص بانــد دوم محور اژیه به ورزنه به طول ۱.۲ کلیومتر در 

دستور کار قرار دارد.  
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه مبحث طرح نهضت 
ملی مسکن از اولویت های اصلی دولت است، به همین جهت در راستای اجرای هر چه بهتر این 
طرح و رفع چالش های آن، سه جلسه شورای مسکن در شهرستان های جرقویه، هرند، اصفهان 

و ورزنه و دو جلسه نیز در شهرستان کوهپایه برگزار شده است.  
وی با بیان اینکه در شهرهای حسن آباد، نصر آباد و اژیه، زمین به میزان مورد نیاز وجود دارد و با 
مشکل کسری زمین جهت طرح نهضت ملی مسکن مواجه نیستیم، عنوان داشت: در شهرهای 
ورزنه، کوهپایه، هرند، محمدآباد، نیک آباد، تودشک، زیار و بهارستان الحاق زمین به محدوده شهر 
صورت گرفته و یا در حال انجام است.  فرازبخت در خصوص وضعیت طرح های توسعه شهری این 
شهرستان عنوان کرد: مرحله اول طرح های تفصیلی شــهرهای نصر آباد، نیک آباد، اژیه، ورزنه، 
تودشــک و محمد آباد اتمام یافته و در دستور کار انعقاد قرارداد هســتند.وی بیان داشت: طرح 
تفصیلی شهر بهارســتان ابالغ شده و قرارداد تهیه طرح تفصیلی شــهرهای سجزی، هرند، زیار، 

حسن آباد در حال پیگیری است.  

مدیر روابط  عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اعالم کرد:

انتقال هوایی یک بیمار قلبی از فریدون شهر به اصفهان
مدیر روابط  عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از انتقال هوایی یک بیمار قلبی 

از فریدون شهر به اصفهان، خبر داد.
 عباس عابدی گفت: ســاعت ۱۴:۳۰ دقیقــه ماموریت اورژانــس هوایی اصفهان بــرای انتقال
  بین بیمارســتانی یک مصدوم آغاز شــد.وی افزود: درپی این ماموریت یک مرد ۸۰ ســاله با

 مشکل قلبی، از فریدون شــهر به بیمارســتان چمران اصفهان منتقل شــد.مدیر روابط عمومی 
اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: ماموریت مذکور ساعت ۱۶:۰۵ 

دقیقه به پایان رسید.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی شهرستان کاشان مطرح کرد:

غیر فعال بودن برخی واحدهای تولیدی، به دلیل نبود نیروی کار

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی شهرســتان کاشان گفت:یک 
هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و ۷ هزار واحد صنفی در منطقه کاشان مشغول 
به کار است.محمد باغبانی در همایش توسعه مشاغل روستایی  ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: به لطف خداوند و همت مسئوالن و 
پشتکار تولیدکنندگان وضعیت کاشان در حوزه اشتغال و تولید در وضعیت 

مناسبی قرار دارد به نحوی که کاشان شهری مهاجرپذیر است.
وی ضمن اشاره به وجود چهارهزار نفر افراد مهاجر ایرانی در منطقه کاشان 
افزود: برخی واحد های تولیدی در کاشان وجود دارد که به دلیل نبود نیروی 
کار در آن واحد تولیدی ماشین های تولیدی خود را غیرفعال کرده اند و در 

حال حاضر روی شرکت های دانش بنیان تمرکز شده است.
رییــس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان کاشــان، جمعیت 
کاشــان را ۳۸۵ هزار و ۶۲۵ نفر اعالم کرد و ابراز داشــت: یک هزار و ۸۰۰ 
واحد صنعتــی و ۷ هزار واحد صنفی در منطقه کاشــان مشــغول به کار 
است به نحوی که ۱۷۰ واحد باالی ۵۰ نفر نیروی کار دارند و در واحد های 
صنفی مشغول به کار هستند.وی با اشاره به فعالیت سه هیئت تشخیص 
در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان کاشــان گفت: چهار واحد 
کاریابی در شهرستان کاشان فعالیت می کنند و در حوزه روستایی نیز بنیاد 
برکت اقدامات خوبی را انجام داده است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 

شهرستان کاشان نیز در این همایش ضمن گرامیداشت شهدای بسیجی 
و هفته بسیج اظهار داشت: بسیج با دوراندیشی امام راحل تاسیس شد 
و امروز به عنوان مجموعه مردم نهاد شــناخته شده است.سرهنگ کریم 
اکبری ضمن اشــاره به تاریخچه تشکیل بســیج افزود: هیچ کس فکر 
نمی کرد این درخت نونهال به درخت تنومندی تبدیل شود و امروز از شمال 
هند و کشمیر تا بحرین و دل آفریقا این شــجره طیبه بسیج نفوذ کرده 
است و امیدواریم سراسر جهان را فرا بگیرد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان کاشان بسیج را مایه افتخار دانست و ابراز داشت: هرکسی که 
تفکر بسیجی داشته باشد، یقینا بسیجی است و این افتخار بزرگی بوده که 
تفکر بسیجی در مسئوالن ما در شرایط حاضر حاکم است.وی با بیان اینکه 
تولید و اشتغال یکی از عرصه های مهم انقالب است، گفت: دشمن چندین 
سال است اتاق فکر فشار اقتصادی علیه ملت و دولت ایران ایجاد کرده تا 
با استفاده از آن بتواند به اهداف پلید خود برسد، امیدواریم با همت مردم، 
بخش خصوصی و همت دولتمردان نقشه دشمنان نقش بر آب می شود.

سرهنگ اکبری با بیان اینکه باید در راستای توانمندسازی اقتصادی تالش 
کنیم، تصریح کرد: بسیج نیز از آنجا که از بدنه مردم است، این مشکالت 
اقتصادی را درک کرده و با آن دست و پنجه نرم می کند که امیدواریم دولت 

با تدابیر پیش بینی شده گره گشایی را در معیشت خود احساس کند.

وی تاکید کرد: مجموعه بسیج مهندسین شهرستان کاشان با همکاری 
نهاد های مختلف طی یک ســال و نیم گذشته پنج نشست تخصصی با 
حضور مسئوالن کشــوری برگزار کرده است و شــخصیت های خوبی در 

منطقه حضور پیدا کرده و نتایج خوبی را نیز به دست آورده ایم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشــان با بیان اینکه پیگیری 
مســائل مردم را وظیفه خود می دانیم، افزود: بر خود وظیفه می دانیم از 
تولیدکنندگان در سطوح مختلف حمایت کنیم و از این طریق پیگیر امور 

مردم در منطقه کاشان باشیم.
وی ابراز داشت: در مسائل اخیر کشور آنچه که امروز با آن درگیر هستیم، 
جنگ شناختی و ترکیبی دشــمن علیه ملت ایران اســت،  رهبر معظم 
انقالب نیز به این موضوع اشاره داشتند و متاسفانه برخی اقدامات از سوی 
نخبگان و برخی افراد صورت می پذیرد که مصداق ناامیدی و ایران ستیزی 
اســت.وی با بیان اینکه امیدواریم با حضور مــردم در میدان این مقطع 
تاریخی را پشت سر بگذاریم، تصریح کرد: فتنه امروز نیز برچیده می شود 
و خوشبختانه در شهرستان کاشان امنیت مناســبی برقرار است اگرچه 
برخی افراد به دنبال ضربه زدن به این نظام و انقالب اســالمی هســتند 
ولی اقدامات اخیــر بخش های مختلفی نظیر اقتصــادی را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

پس از ۳ سال از آغاز ســاخت، پاسگاه محیط بانی 
منطقه شکار ممنوع ستپله شهرستان فریدون شهر 
۵۰ درصد پیشرفت دارد.رییس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان فریدون شــهر گفت: ساخت 
پاسگاه محیط بانی ستپله با زیربنای ۲۶۰ مترمربع 
از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و کمبود اعتبارات و تخصیص 
دیرهنگام آن از مهم ترین عوامل طوالنی شدن روند 
اجرای این طرح اســت.محمد میکالنی افزود: با 
تکمیل و بهره برداری ازاین پاسگاه محیط بانی عالوه 
بر اســتقرار دائمی محیط بان و رصد دقیق منطقه و 
جلوگیری از شــکارغیر مجاز، انجام مطالعات روی 
گونه های مختلف جانوری و گیاهی میسر می شود.

منطقه شکار ممنوع ستپله با ۲۴ هزارهکتار مساحت 
در ضلع شمالی شهرستان فریدون شهر واقع شده 
و زیســتگاه انواع جانوران از قبیل خرس قهوه ای، 
کل وبز، سیاه گوش، گرگ و شــغال، روباه، سمور 
و پرندگان کمیاب هم، چون کبــک دری، کرکس، 
هما، دلیجه و شاهین اســت.گفتنی است؛ مناطق 
شکار ممنوع، مناطق مستعدی هستند که در صورت 
ایجاد شرایط الزم قادرند به صورت یک اکوسیستم 
)زیست بوم( طبیعی فعال مطرح شده و به عنوان 
پشــتوانه ای برای حفاظت از ذخایر طبیعی کشور 
در ردیف مناطق تحت حفاظت قــرار گیرند. چنین 
مناطقی به طور موقت به مدت ســه یا پنج ســال 

شکار ممنوع اعالم می شوند.در واقع گاهی این دوره 
آزمونی برای سنجش قابلیت های آنها برای ورود به 
شبکه مناطق حفاظت شده اســت. در صورت طی 
موفقیت آمیز این دوره می تواننــد یکی از عناوین 
مناطق حفاظت شــده یا پناهگاه حیات وحش را 

احراز کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدون شهر خبرداد:

پیشرفت 50 درصد ساخت پاسگاه محیط بانی ستپله فریدون شهر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نایین گفت: امروز ما در شهرستان نایین دارای ۹ قرارگاه هستیم که قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی، قرارگاه اول و پرکار ما در 
سطح شهرستان است.محمد حسین الیاسی ضمن اشاره به این موضوع که خدمات بسیج باید به صورت هنرمندانه برای عموم مردم بازگو شود، اظهار کرد: عملکرد 
رده های بسیج در شهرستان نایین باید برای مردم بازگو شود. امروز ما دارای ۹ قرارگاه در شهرستان نایین هستیم که قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی، قرارگاه 
اول ماست که از عملکرد آن می توان به توزیع ۶ هزار بسته کمک معیشتی در راستای کمک های مومنانه، توزیع هزار بسته آموزشی و لوازم التحریر میان دانش 
آموزان کم بضاعت، توزیع ۱۶ سری جهیزیه با هدف ازدواج آسان، توزیع هزار کیسه سیمان رایگان برای محرومین، خدمات پزشکی در قالب گروه های جهادی 
به ۱۵۰۰ نفر از مردم، مرمت و بازسازی ۸ خانه محروم،آسفالت مسیر ۹ کیلومتری خانه های روستایی، مبارزه با بیماری سالک در روستای چوپانان، اعطای ۱۰۰ 
فقره وام اشتغال زایی، پیگیری حل مشکل آب شرب روستاهای شهرستان در قالب جهاد آبرسانی و نصب پنل های خورشیدی در قالب جهاد روشنایی اشاره 
کرد.وی ادامه داد: راه اندازی مرکز مشاوره مهر، انتشار نرم افزار شهدای شهرســتان نایین تحت عنوان هویت پروانه ها، تقدیر از ۱۱۰۰ نفر از ایثارگران شهرستان، 
برگزاری ۴۵ یادواره شهدا از فعالیت های قرارگاه جهاد فرهنگی و اجتماعی است. مهم ترین موضوع ما در بسیج، سبک زندگی ایرانی اسالمی است که در قالب 

قرارگاه تزکیه و با کادر سازی و حلقه های تربیتی دنبال می شود.

واکنش روزقرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی، رتبه اول قرارگاه های بسیج در سطح شهرستان نایین

وز عکس ر

بازدید دانش آموزان 
نایینی از اولین 

شرکت تولید کننده 
پمپ هیدرولیک 
دنده ای در ایران

تحویل 2 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ورزنه
دو  واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد ورزنه با حضور سید مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد به 
متقاضیان تحویل شد.به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز اصفهان؛ رییس کمیته امداد در ورزنه با 
اشاره به اینکه این شهر در امر اشتغال مددجویان کمیته امداد از مراکز پیش رو در استان اصفهان است، 
گفت: تاکنون بیش از ۷۴ درصد از تسهیالت اشتغال این شهر دریافت شده و ۳۲ میلیارد تومان دیگر نیز 
در نظر گرفته شده است.سید مرتضی بختیاری با اشاره به اینکه این نهاد در برنامه های خود پیش بینی 
کرده که تا پایان سال ۱۴۰۲ هیچ مدد جوی کمیته امدادی در روستا های استان اصفهان بدون مسکن 
نماند، افزود: توانمند سازی خانواده های تحت حمایت در بحث مسکن، از اولویت های کمیته امداد است 
که با همراهی گروه های جهادی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و نهاد های انقالبی نیکوکاران و شرکت های 

انبوه ساز، در حال اجرا و تکمیل است.
 

افتتاح مدرسه 6 کالسه خیرساز روستای جوینان کاشان
دبستان ۶ کالسه روستای جوینان بخش قمصر کاشان با مشارکت خیر مدرسه ساز افتتاح شد.مدرسه 
خیرساز  که دارای شش کالس درس، یک سالن اجتماعات و یک واحد مسکونی است با مشارکت اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کاشان و خانواده محمد خادمی جوینانی با هزینه ۱۰ میلیارد ریال 
احداث شده است.نماینده مردم شــهر های نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی در مراسم 
بهره برداری از این مدرســه با تجلیل از خیران مدرسه ســاز گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام آموزشی 
و مدارس خیرساز در اولویت تخصیص اعتبارات استانی اســت.فیروزی افزود: شهرستان کاشان رتبه 
نخست در زمینه مشارکت خیران برای ساخت مدرسه در کشور را داراست.حجت االسالم والمسلمین 
سلیمانی، امام جمعه آران و بیدگل هم مدرسه سازی را نیاز سطح متوسط جامعه بیان کرد و گفت: امروز 

جامعه نیاز مبرم به مدرسه سازی دارد و کسانی که توانایی مالی دارند برای رفع این نیاز قدم بردارند.

 برگزاری نخستین یادواره شهدای روستای جمبزه
 شهرستان دهاقان

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نخستین یادواره ۸ شهید روستای جمبزه شهرستان دهاقان در 
این روستا برگزار شد.علی جمشیدیان، فرماندار دهاقان در این مراسم با اشاره به اینکه ایران اسالمی 
مقتدر ،الگویی برای کشور های اسالمی شده، گفت: در هر جای کشور که تفکر بسیجی حاکم شده 
شاهد پیشرفت و رشــد بوده ایم و این به برکت خون شهداست و کسی نمی تواند مورد هجمه قرار 

گیرد.در پایان از خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان این روستا تجلیل شد.
 

راهپیمایی بیش از دو هزار نفر در تیران و کرون
بیش از دو هزار نفر از بسیجیان تیران و کرون، اقدامات تروریستی حوادث اخیر در کشور را محکوم کردند.

سرهنگ مجتبی رازی، فرمانده سپاه ناحیه تیران و کرون گفت: به مناسبت هفته بسیج، بیش از ۲ هزار نفر 
از بسیجیان این شهرستان پس از طی مسیر ۲ کیلومتری بلوار امام خامنه ای و بلوار امام خمینی)ره( شهر 

تیران وارد مصالی نماز جمعه شده و با حضور خود اقدامات تروریستی و حوادث اخیر را محکوم کردند.
 

گامی برای اشتغال زایی در روستای چاهملک
کلنگ احداث کارگاه اشتغال زایی در روستای چاهملک به زمین زده شد.در گرامیداشت هفته بسیج ،کلنگ 
احداث کارگاه اشتغال زایی در روستای چاهملک با اعتبار ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی قرارگاه محرومیت 
زدایی منطقه ای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه به زمین زده شد.این کارگاه با هدف توسعه کسب و کار های 
کوچک، محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در زمینی به مساحت ۵۰۰ و زیر بنای ۱۰۰ متر مربع احداث می شود.

با مسئولان

امام جمعه نوش آباد:

جاده نوش آباد را ترمیم کنید
امام جمعه نوش آباد گفــت: همه صاحبان 
ســود و بهره که در منطقه فیــض آباد فعال 
هســتند، چه مجتمع فوالد و چــه کوره های 
آجرپزی باید با مســئوالن هم عهد شــده و 
جاده نوش آباد را ترمیم کنند.ســید حسین 
علوی با اشاره به تلفات جانی و مالی ناشی از 
تردد خودروهای سنگین در جاده نوش آباد 
به فیض آباد، اظهار کرد: اســتاندار اصفهان، 
سید فرزند پیغمبر، فرماندار شهرستان آران 
و بیــدگل و همه مســئوالن، ۱۰ کیلومتر راه را 
نمی توانید اصالح کنید؟وی افزود: مسئوالن 
اداره کل مسکن و شهرسازی، اداره راهداری 
۱۰ کیلومتــر راه را نمی توانیــد اصالح کنید؟ 
جاده را بسط بدهید و تعریض کنید. رخ دادن 
اتفاقی برای مردم، برای شــما مهم نیست؟ 
این یک تلنگر است که به گوش همه مسئوالن 
برسد چقدر ما در این جاده کشته بدهیم؟وی 
تاکید کرد: مــردم ناراضی هســتند، چراکه 
جان مردم ارزشمند است، ما حاضریم در راه 
دین جان بدهیم، اما در مسیر کار، کشاورز و 
کارگر زحمتکش و نان آور منــزل، تریلرها با 
حجم ســنگین اینگونه از این جا رفت و آمد 
می کنند.همچنین رییس شــورای اسالمی 
شهر نوش آباد با اشاره فوت دو نفر از مهاجران 
افغانستان در مسیر فیض آباد به نوش آباد 
، به ایســنا گفت: جاده فیض آباد یک جاده 
رعیتی است که فقط شش متر عرض دارد ، 
تردد تریلرهای شرکت فوالد و صنایع واقع در 
این مسیر جان شهروندان را تهدید می کند.

علی غفاریفر اظهار کرد: گزارش خطرآفرینی 
و تــردد غیرقانونــی روزانه ده هــا خودروی 
سنگین در این مسیر طی سال های گذشته 
به مسئوالن شهرستان آران و بیدگل و استان 
اصفهان اعالم شده اما تاکنون هیچ اقدامی 
انجام نشده اســت.وی تاکید کرد: تعریض 
پنج کیلومتر از مسیر نوش آباد به فیض آباد 
در ســفر رییس جمهور به استان اصفهان به 
تصویب رسیده است، اما هنوز هیچ بودجه یا 
اقدام عملی اتفاق نیفتاده و جان شهروندان 

همچنان در خطر است.

برخی واحد های تولیدی در کاشان وجود دارد که به 
دلیل نبود نیروی کار در آن واحد تولیدی ماشین های 
تولیدی خود را غیرفعال کرده اند و در حال حاضر روی 

شرکت های دانش بنیان تمرکز شده است

اخبار

عکس: پانا

استان



یکشنبه 6  آذر  1401 /  2 جمادی االول  1444  /  27  نوامبر   2022 / شماره 3683 

 با انتقال آب از بحر عمان، مشکل خشکسالی، بی آبی و فرونشست اصفهان حل می شود؟

رقابتزیرزمینیدربرداشتازآبها
اصفهان که روزگاری با وجود زاینده رود باغ شهر بوده است، به 
دلیــل مدیریت نادرســت منابــع آبی امروزه با مشــکالت 
متعددی دســت وپنجه نرم می کند؛ از جاری نبودن بزرگ ترین رودخانه فالت 
مرکزی ایران تا فرونشستی که همچون زلزله خاموش، تهدیدی خفته بر پیکر 

نصف جهان است.
ایــران با قرار گرفتــن در نزدیکی خــط اســتوا و نیم کره شــمالی زمین، تنوع 
آب وهوایی دارد؛ از آب وهوای گرم و خشک که نیمه جنوبی و جنوب شرقی کشور 
را در بر گرفته اســت تا آب وهوای کوهستانی که شــمال غرب و ارتفاعات رشته 
کوه های مختلف همچون زاگرس و البرز شامل می شود، اما در سال های اخیر 
با توجه به تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرســت آب در کشور، مشکالت بسیار 
زیادی همچون فرونشست، گریبان شهرها و استان های مختلف را گرفته است.

با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش مصرف آب شرب، صنعت و کشاورزی 
توســعه یافته و لزوم مدیریت صحیــح مصرف آب بیش از پیش احســاس 
می شود. شــهر اصفهان در مرز اقلیم گرم و خشــک و معتدل کشور قرار گرفته 
اســت؛ زاینده رود به عنوان بزرگ ترین رودخانه فالت مرکــزی ایران تنها منبع 
تامین آب تاالب گاوخونی اســت و در مسیر خود زمین های کشاورزی و صنایع 

زیادی دارد و جمعیت زیادی را تحت پوشش خود قرار داده است.
با توجه به مشــکالت مدیریتی حوزه آب، در حال حاضر این رودخانه به صورت 
مقطعی آب دارد،بنابراین با کاهش منابع ســطحی و زیرسطحی آب اصفهان، 
فرونشست در این کالن شهر نمایان شده است و می طلبد که اقدامات الزم برای 

رفع مشکالت آبی نصف جهان در دستور کار قرار گیرد.

اقدامات مدیریت شهری برای برجسته سازی مشکالت آبی اصفهان
مجیــد نادراالصلی، رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان می گوید: جاری شــدن زاینده رود یکی از اصلی ترین 
مطالبات مدیریت شــهری اصفهان اســت و دغدغه شورای اســالمی شهر و 
شهرداری در همین راستاســت و به نظر می رسد اقداماتی که ظرف مدت حدود 
۱۵ ماه فعالیت دوره ششــم انجام شده، ســبب برجسته سازی مشکالت آبی 

اصفهان در کشور شده است.
وی می افزاید: مدیریــت کالن اســتان، نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اسالمی، مسئوالن حوزه آب و مدیریت شــهری و ذی نفعان شامل کشاورزان 
و جامعه هدف دست به دســت یکدیگر دادند تا مشکل جاری شدن زاینده رود 
رفع شــود. به رغم اینکه نزوالت جوی کاهش یافته؛اما اگر قرار است آب نباشد 
باید برای همه نباشد و اگر قرار اســت آب تقسیم شود باید بین تمام ذی نفعان 

تقسیم شود.

رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان می کند: باید تالش کنیم که آب به طور مساوی بین تمام ذی نفعان 
همچون کشاورزان، صنایع، محیط زیست و باغداران تقسیم شود که این موضوع 

به تقسیمات استانی و منطقه ای مربوط نیست و باید محقق شود.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر، وزارت نیرو برای ســاماندهی برداشــت ها 
از باالدســت زاینده رود اقدام کرده که اتفاق خوبی بــرای بزرگ ترین رودخانه 
فالت مرکزی ایران اســت و مصارفی کــه در هر کجای مســیر رودخانه انجام 
می شود، کنترل شــده اســت، تصریح می کند: مدیریت شــهری تاکید دارد 
مســئله نخســت در زمینه آب اصفهان باید پیرامون خصوص زاینده رود باشد 
که در این زمینه حقابه هایی شــامل محیط زیست به دلیل ارتباط آن با سالمت 
 جامعه و آلودگــی زمین و هوا، شــرب و اشــتغال برای کشــاورزی و صنعت 

وجود دارد.

حقابه 400 ساله اصفهانی ها از زاینده رود
نادراالصلی می افزاید: چندین سال است که استان های شرقی اصفهان در حال 
بهره برداری از آب دریای عمان هستند، اما این سوال مطرح است که چرا اصفهان 
اینقدر دیر به فکر افتاده است که باید این موضوع به صورت جدی مطالبه شود؟

وی تاکیــد می کند: با توجه بــه اینکه تعدادی از اســتان های همجــوار از آب 
دریای عمان اســتفاده می کنند، باید مصرف خود از زاینده رود را مدیریت کنند 
تا مشــکالت آبی حوضه آبریز این رودخانه نیز کاهش یابد. حدود ۴۰۰ ســال 
است که حقابه زاینده رود اصفهانی ها در مهریه همسران آن ها ثبت شده است، 
البته با توجه به اینکه رییس جمهور نخســتین بحث در سفر به این کالن شهر را 
زاینده رود قرار داد، می توان نتیجه گرفت که مطالبه جاری شــدن این رودخانه 
به گوش مسئوالن باالدستی رســیده و برنامه هایی در این خصوص مورد بحث 

قرار گرفته است.
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه می دهد: یکــی از این موارد، انتقال آب از دریای عمان به اصفهان اســت 
که توسط اســتاندار مطرح شد و پس از لوله کشــی در دو فاز شامل اصفهان تا 
سیرجان و سیرجان تا دریای عمان و شیرین سازی، آب به نصف جهان منتقل 

شود.
وی تصریح می کند: به رغم اینکه این اقدام باعث انتقال ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
آب به اصفهان خواهد شد، اما باید ببینیم با این اقدام زاینده رود جاری می شود 
یا خیر؟بنابراین با توجه به اینکه آب دریاهای جنوبی کشور با هزینه حوزه صنعت 
استان به اصفهان منتقل می شود باید مصرف حوزه صنعت از زاینده رود کاهش 

یابد و به حداقل برسد.

انتقال آب از دریای عمان به اصفهان در کمتر از دو سال
نادراالصلی می گوید: حدود ۹۳۰ کیلومتر لوله گذاری از دریای عمان تا اصفهان 
با فعالیتی جهادی در کمتر از دو سال انجام می شود و عالوه بر شیرین سازی و 

پمپاژ، بین مصارف مختلف تقسیم بندی خواهد شد.
وی اضافه می کند: طبق تحقیقات فراوان این نتیجه حاصل شــده اســت که 
فرونشســت اصفهان فقط مربوط به یک نهاد خاص همچون راه وشهرسازی و 
شهرداری نیست؛ اتفاقاتی زیر زمین در حال رخ دادن است که آب های سطحی 

و زیرسطحی در حال استفاده است.
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
می افزاید: مدیریت شهری در تالش برای حفظ عرصه های فضای سبز و محیط 
زیست اصفهان اســت و در همین راســتا اقداماتی همچون استفاده از پساب 
فاضالب برای آبیاری این عرصه ها را در دستور کار خود قرار داده است تا بتوانیم 
کمتر از چاه های سطحی و زیرسطحی استفاده کنیم، اما چه امیدی وجود دارد 

که دیگر بخش ها از این منابع برداشت نکنند؟
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت اســتان باید تالش کند که در خصوص نوع 
کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشــت کم آب بر با بهره وری باال اقدام کند، 
بنابراین تمام دســتگاه ها در خصوص زاینده رود و جاری شــدن آن مســئول 
هستند، می گوید: اگر قرار اســت آب دریای عمان با هزینه استانی به اصفهان 
وارد شــود، باید از بار مصرف صنعت روی زاینده رود کاهش یابد که این میزان 
حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است و می تواند در جاری شدن این رودخانه مؤثر 
واقع شود.نادراالصلی تاکید می کند: در جلسه اخیر که با حضور مدیریت کالن 
استان، معاون وزیر نیرو، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 

کارشناسان و اساتید دانشگاه ها و مسئول حوزه آبریز زاینده رود برگزار شد، تاکید 
کردیم نیاز شهروندان اصفهانی جاری شدن زاینده رود است.

خروج 2 میلیارد متر مکعب آب از استان

وی می افزاید: بالغ بر دو میلیــارد مترمکعب آب به صورت ســاالنه از اصفهان 
خارج می شــود و هموطنان اســتان چهارمحال وبختیاری آن قدر بر زاینده رود 
بارگذاری کرده اند که در آینده برای تامین آب شرب اصفهان نیز با مشکل مواجه 

خواهیم شد.
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
می گوید: گرچه اصفهانی ها رتبــه دوم صرفه جویی در مصرف آب را دارند، اما به 
آن معنا نیست که مدیریت کشور به موضوع آب توجه نکند؛ اگر با تالش جهادی 
انتقال آب از دریای عمان به اصفهان برای انتقال آب از جنوب استان اقدام شود، 
راهی آسان تر برای جاری شدن زاینده رود با انتقال حدود ۲۰۰ کیلومتری وجود 

خواهد داشت که به صورت جدی پیگیر آن هستیم.
وی می افزاید: گاهی اوقات برخی افراد که نگاه جامعی ندارند از بهشــت شدن 
چهارمحال وبختیاری با اجرای تونل بهشت آباد جلوگیری می کنند، در حالی که 
اگر بتوانیم این تونل را به بهره برداری برسانیم، آورده مناسبی برای این استان 
خواهد داشــت، این موضوع در حالی اســت که اصفهانی ها به صورت شرعی و 

قانونی از زاینده رود حقابه دارند و باید محقق شود.
نادراالصلی تصریح می کند: اگر برنامه ریزی مناســبی داشته باشیم و بتوانیم 
مدیریت وزارت نیرو را با خــود همراه کنیم، انتقال آب از جنوب اســتان راهی 

سریع تر برای جاری شدن زاینده رود خواهد بود که پیگیر آن هستیم.

چرخان نوشــت: در اواخر تیرماه امسال زامیاد از 
وانت جدید کارون رونمایی کــرد و حدود یک ماه 
بعد اولین مرحله فروش آن با قیمت ۴۲۰ میلیون 
تومان آغاز شد. همان طور که بارها گفته ایم، کارون 
درواقع حاصل نصب اتاق دو کابیــن وانت چینی 
فودی F16 روی شاســی و قوای محرکه نیسان 
آبی است؛ بنابراین، زیر کاپوت این خودرو همچنان 
همان پیشرانه ۲.۴ لیتری چهار سیلندر بنزینی قرار 
گرفته است که ۹۴ اسب بخار قدرت و ۱87 نیوتن 
متر گشــتاور تولید می کند. انتقال نیروی پیشرانه 
هم همچنان توســط یک گیربکس پنج ســرعته 

دستی به چرخ های عقب صورت می گیرد.
در داخل خودرو نیز شــاهد کابین فودی هستیم 
که قبال در پــادرا پالس هم دیده بودیــم. البته در 
اینجا زامیاد برای صرفه جویی در هزینه ها از برخی 
قطعات داخلی اســتفاده کرده بود. مهم ترین این 
قطعــات، غربیلک فرمــان بود کــه از پراید گرفته 
شده و تاثیر زیادی در ســاده و ارزان قیمت به نظر 
رسیدن کابین کارون داشت. در شانزدهمین دوره 
نمایشــگاه بین المللی خودروی اصفهان که پس 
از سه سال وقفه برگزار شــده؛ اما زامیاد وانت دو 
کابین جدید خود را بــا تغییر جالبــی به نمایش 
درآورده اســت. در خودروی حاضر در نمایشــگاه 
اصفهــان، در داخل کابیــن کارون غربیلک فرمان 
کوییک دیده می شود!این غربیلک از نوع D شکل 
متعلق به کوییک S و کوییک اتوماتیک اســت که 
البته در اینجــا دکمه های کنترلــی روی آن حذف 
شــده اند. این غربیلک فرمان جدید تاثیر بسزایی 
در بهتر شــدن ظاهر کابین کارون داشــته و نمای 
جالب تری به آن بخشــیده اســت. البته در نمونه 

حاضر در نمایشــگاه، به جای لوگوی زامیاد، روی 
غربیلک فرمان لوگوی ســایپا دیده می شــود که 
احتماال در نمونه های تولیدی اصالح خواهد شد. 
بااین حال، هنوز مشخص نیست که این غربیلک 
جدید فقط برای نمایشگاه روی کارون نصب شده 
یا در نمونه های تولیدی هم ارائه خواهد شــد.در 
خبری دیگر، چند روز پیــش زامیاد قیمت جدید 

محصوالت خود را اعالم کرد که افزایش چشمگیر 
7۰ میلیون تومانی را برای کارون نشــان می دهد. 
قیمت این وانــت دو کابین حاال بــه ۴۹۹ میلیون 
تومان رســیده اســت. عالوه بر این، قیمت پادرا 
پالس از ۳6۵ میلیون به ۴۱۰ میلیون تومان و وانت 
نیسان آپشانل تک ســوز از ۳۱8 میلیون به ۳۴۹ 

میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

حضور» کارون« در نمایشگاه اصفهان با غربیلک فرمان کوییک و افزایش قیمت!

خبر روز

میزان چک های برگشتی به تفکیک استان های کشور
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در مهر ماه ســال جاری نشان می دهد که چک های 
برگشتی در این ماه از نظر تعداد ۱۲.۳ درصد کاهش اما از نظر ارزش تغییری نداشته و استان های 
تهران و ایالم به ترتیب بیشترین و کمترین چک های برگشــتی از لحاظ تعداد و ارزش را به خود 

اختصاص داده اند.
تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشــر کرده نشان می دهد که در مهر 
ماه سال جاری حدود 6.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۱8.۵ هزار میلیارد تومان مبادله 

شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵ و ۴.۹ درصد نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد.
از ســوی دیگر، بیش از ۵.۹ میلیون فقره چک با ارزشــی حدود ۲8۳.۲ هــزار میلیارد تومان از 
چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴ و ۵.۵ درصد افزایش 
دارد.در این بین، الزم به ذکر اســت که در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به 

ترتیب ۹۲.۴ و 88.۹ درصد وصول شده است.
البته، در کنار چک های وصولی بیش از ۴8۴ هزار فقره چک هم برگشــت خورده که از نظر تعداد 
۱۲.۳ درصد کاهش و مبلغ چک های برگشــتی تغییری نداشته است.همچنین در این مدت، در 
استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۵۹.8 هزار میلیارد تومان مبادله شده 
که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در ســطح کشور است. چک های وصول شده 
در تهران حدود ۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۴۳.۴ هزار میلیارد تومان و چک های برگشتی 
بیش از ۱۴۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱6.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.عالوه بر این، 
در مهر ماه امسال بیش از ۴67 هـزار فقـره چـک بـــه ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیـارد تومان به 
دالیل کسری یـا نبود موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد ۹6.۵ و از نظر ارزش نیز 

۹6.۳ درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا نبود موجودی بوده است.    
از سوی دیگر، در اســتان تهران بیش از ۱۳6 هزار فقره چک به ارزش بیش از ۱۵.7 هزار میلیارد 
تومان به دالیل کسری یا نبود موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.8 و 
از نظر مبلغ نیز ۹۵.۴ درصد چک های برگشتی به دالیل کسری یا نبود موجودی به کل چک های 

برگشتی بوده است.  
 

برق ایران در راه اروپا
از ســال های گذشــته، ترکیه یکــی از مقاصــد صادراتی برق ایران محســوب می شــد و قرار 
بود کــه ایران از ایــن طریق بــه بازار اروپــا نیز متصل شــود؛ هرچند در ســال هــای اخیر این 
 موضوع با وقفه مواجه شــد اما اکنون مســیر رســیدن برق ایران از طریق ترکیه به اروپا هموار 

شده است.
 به تازگی مســئوالن از آغاز تبادل 6۰۰ مگاوات برق با ترکیه خبر داده انــد؛ موضوعی که می تواند 
به آرزوی دیرینه ایــران برای تبدیل شــدن به هاب منطقه و رســیدن برق ایران بــه اروپا رنگ 
واقعیت ببخشــد.مصطفی رجبی مشــهدی، ســخنگوی صنعت بــرق، در نشســتی خبری در 
خصوص جزییات این موضوع به ایســنا گفت: اکنون ســنکرون انجام شــده، 6۰۰ مگاوات را به 
طور آزمایشــی وارد تبادل کردیم و در حال حاضر معادل ۳.۵ روز بــرق را از ترکیه دریافت و ۳.۵ 
روز صادر می کنیم. ایــن کار با آخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پســت بــک تو بک انجام 
می شــود و با این تکنولوژی از اختالالت فرکانســی جلوگیری می شــود.به گفته وی؛ صادرات 
6۰۰ مگاوات در این مرحله انجام شــده و امیدواریــم بتوانیم تبادالت را گســترده تر کنیم. یکی 
ازمسیرها اروپاســت که از طریق ترکیه می توانیم به آن راه پیدا کنیم.وی به تازگی در گفت گویی 
دیگر با ایســنا، درباره اینکه چه میزان می توان از طریق ترکیه برق به اروپــا صادر کرد؟ گفته بود 
که این موضوع بســتگی به محدودیت هایی که ترکیه با کشــورهای اروپایــی دارد، مربوط می 
 شــود. اکنون این ظرفیت برای ایران فراهم شــده که از طریق ترکیه تا 6۰۰ مگاوات صادرات برق

 داشته باشیم.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان مطرح کرد:اخبار

انحصار و صادرات؛ دلیل گرانی سیب زمینی 
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: دلیل گرانی سیب زمینی، انحصار آن به شخص در کشور و همچنین صادرات است.نوروزعلی اسماعیلی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در بازار میوه، اظهار کرد: تا زمانی که کشاورزی و بارهای ما صنعتی نشده است، شاهد نوسان قیمت میوه در بازار 
هستیم، البته پاییز امسال افزایش قیمت میوه نداشتیم و زمانی گفته می شد، گوشت گران است، اما امروز همه اجناس و میوه ها گران است.وی با اشاره به اینکه پیاز و 
سیب زمینی صادر می شود، تاکید کرد: نمی توان جلوی صادرات محصوالت را بگیریم و این روزها شاهد افزایش قیمت سیب زمینی هستیم.رییس اتحادیه صنف میوه 
و سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر بازار سیب زمینی انحصار به شخص است و بیشتر این محصول در انبارها و سردخانه ها ذخیره شده و امروز نه تنها 
صادرات سیب زمینی داریم، بلکه عرضه این محصول انحصار به چند نفر شده است.وی افزود: در حال حاضر بیشتر صیفی جات همچون خیار، سیب زمینی و پیاز از کشور 
صادر می شود.اسماعیلی با اشاره به قیمت انواع میوه در سطح بازار، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت پرتقال شمال بین ۱8 تا ۱۲ هزار تومان، پرتقال جنوب بین ۲8 تا ۱۵ هزار 
تومان، انار بین ۳۰ تا ۱۵ هزار تومان، خرمالو بین ۲۵ تا ۱۵ هزار تومان، نارنگی بین ۲۵ تا ۱۲ هزار تومان، لیموشیرین و کیوی بین ۲۵ تا ۱۵ هزار تومان، خیار ۱8 هزار تومان، 
سیب زمینی حدود ۱۵ هزار تومان و پیاز بین ۱۲ تا 8 هزار تومان است.وی به کاهش قدرت خرید مردم و تغییر مدل خرید میوه توسط آنها اشاره کرد و گفت: امروز کیسه های 

میوه بسیار کوچک و برخی دانه دانه و محدود میوه می خرند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان 
خبرداد:

مقابله با ۹86 میلیارد 
 تومان زمین خواری 

در اصفهان
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان از 
رفع تصرف 8۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی 
استان اصفهان به ارزش ۹86 میلیارد تومان 
خبر داد.علیرضــا قاری قرآن افــزود: رفع 
تصرف 8۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی در 
نیمه نخست امســال و در گستره ۱۰8 شهر 
استان، با هوشــیاری و تالش عوامل یگان 
حفاظت اراضی اســتان اصفهان از چنگال 

متصرفان خارج و رفع تعرض شد.
به گفته وی، بازگشــت ایــن اراضی به بیت 
المال با اجرای ۱۴ فقره حکم قطعی قضایی 
و 6۲ مورد رفع تصرف فــوری صورت گرفته 
اســت.مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان ادامه داد: گروه های گشت و مراقبت 
یــگان حفاظت اراضی در سراســر اســتان 
اصفهان روزانه با گشت زنی، بر وضع اراضی 
ملی و دولتی تحت پوشــش نظــارت و در 
صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد 
می کنند.قاری قرآن با بیان اینکه به منظور 
جلوگیــری از تصرف اراضی ملــی و دولتی 
اجرای اقدامات پیشگیرانه در اولویت است، 
گفت: در نیمه نخســت امسال با نصب ۱۰۴ 
تابلو، عالئم هشــدار دهنده و دیوار نویسی، 
به مردم اطالع رسانی شــده تا بدانند کدام 

اراضی مربوط به بیت المال است.
وی یادآور شــد: ســامانه ۱6۵6 به صورت 
شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطالعات 
مردمی درباره تصــرف اراضی ملی و دولتی 

است.
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ماجرای پرزخم یک مرمت؛ »گنبد مسجد امام)ره( دچار اعوجاج شده و مشکل بزرگی نیست«؛

قصه پرغصه یک گنبد

آیدا صالحی قصه از جایی شروع می شود که 12 ســال پیش مسئوالن اصفهانی 
تصمیم به مرمت مســجد امام)ره( می گیرند. مردم اصفهان دیگر به 
داربست های کنار گنبد عادت کرده بودند تا اینکه اردیبهشــت 1401 خبرهایی از اتمام بازسازی 
منتشر شد؛ اما شکل و شمایل گنبد نشان از نوســازی بود تا مرمت. تاریخ و قدمت این اثر زیر 

کاشی های آبی رنگ و هنر اسالمی اش پیچ و تاب خورده بود و مانند سابق نبود.
فعاالن حوزه میراث فرهنگی و گردشــگری دلواپس این مسجد بودند و از آینده پس از بازسازی 
می ترسیدند. عکس ها نشــان می دهد از مصالح مرغوب استفاده نشــده و کاشی ها به درستی 
جای گذاری نشــده اند و حتی رنگ کاشی کاری ها تغییر کرده اســت. اصفهان، مهد کاشی کاری 
است، کاشی کاران اصفهانی در اقصی نقاط جهان مشــغول به فعالیت هستند. اما اینکه چرا کار 
را به کاردان نسپرده اند، خود وجود مسئله اســت که این معماری اسیر دست های فاجعه آفرین 

شده است.

مرمت سلیقه ای در مسجد امام)ره(
درهمین باره، مدتی پیش، مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با انتشار متنی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشته: »طرح یا طرح های مرمت کارشناسی شده که توسط کمیته یا شورای 

فنی تایید شود، اصال وجود نداشته است.«
وی که درپی استیضاح وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، در ادامه واکنش خود در 
اینستاگرام به اقدامات مرمتی مسجد امام)ره( توضیح داد: »طرح مطالعاتی صحیحی برای مرمت 
انجام نشده و در واقع سلیقه فردی یا گروهی در این امر دخیل بوده است. درخصوص اجرای طرح نیز 
متاســفانه نظارت مناســبی صورت نگرفته، عدم وجود طرح جامع مرمت، طوالنی شدن فرآیند اجرا، 

تغییرات مدیریتی و نبود نگاه کارشناسانه از جمله دالیل عدم نظارت است.«

مسجد سلطانی را بدون ایراد از پیمانکار تحویل خواهیم گرفت!
آن طورکه از واکنش نماینده مردم اصفهان برمی آید، مرمت مســجد امام)ره( یا ســلطانی به شــکل 
اصولی انجام نشده اســت؛ طوری که ممکن است یک شــاهکار معماری با مرمت غیراصولی آسیب 
جدی ببیند، مرمتی که بعد از ســال ها انجام و پیگیری حاال نتیجه مطلوب نداشــته اســت، علیرضا 
ایزدی، مدیر کل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان در گفت وگویی با خبرآنالین 
درباره مرمت مســجد امام)ره( می گوید: »مرمت گنبد مســجد امام بعد از دهه های پایانی سال ۸۰ 
شروع می شود که مسئله ای طبیعی است. در سنوات گذشــته هم در سال ۱۳۴۶ مرمت هایی صورت 
گرفته اســت و مجبور می شــوند پیش از انقالب کاشــی ها را تغییر دهند، باالخره عمر آن کاشــی ها 
 تمام شــده بود. اما در دهه پایانــی ۱۳۸۰ تصمیم بــه مرمت کلی کاشــی ها می گیرنــد و کار دوباره 
شروع می شــود.«وی ادامه می دهد: » مرمت از پایان دهه ۸۰ با ۱۶ طرح شروع می شود و تا االن که 

۱۶ طرح به پایان رسیده بخشی از فوقانی که شــامل طرح ۱۵ و ۱۶ است دچار اعوجاج شده و مشکل 
بزرگی نیست. اما اینکه بعضی ها آن را در بوق و کرنا کردند با چه هدفی بوده است که ما نمی دانیم. به 
هر حال بعد از اتمام کار که ناظران متوجه این مســئله شده اند، مجدد داربســت بسته شد که آن سه 

نقطه اعوجاج برطرف شود.«

   چرا مرمت مسجد طوالنی شد؟
یکی از ایــرادات به طرح مرمت مســجد امام)ره(، طوالنی شــدن ایــن پروژه اســت؛ خیلی ها این 
روند طوالنی را به تخصیص نامناســب بودجه مربوط می داننــد. مثال طغیانی، نماینــده اصفهان در 
مجلس در بخشــی از واکنش اینســتاگرامی خود به پروژه مرمت نوشــته کــه: »بودجه اختصاص 
 داده شده بایســتی به صورت ملی و تخصیص کامل داشته باشد و وابســته به بودجه های استانی و 

ساالنه نشود.«
همچنین ایزدی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی درباره تخصیص بودجه و 
طوالنی شدن پروژه مرمت، با بیان این که این مسئله فقط متوجه مرمت مسجد امام)ره( در اصفهان 
نیســت به خبرآنالین می گوید: »بســیاری از بناهای ما از گنبد ســلطانیه زنجان بگیرید تا دیگران، 
متاسفانه طول دوران مرمتی ما خیلی طوالنی است زیرا اعتبارات قطره چکانی و مسئله ای به نام پایان 
ســال مالی ما را محدود می کند. چون اعتبارات ما قطره چکانی است و یک پروژه مرمتی ما ۵ الی ۱۰ 
سال طول می کشد. مسجد امام)ره( ۱۲ سال طول کشیده و بعد از ۱۲ ســال مجدد از آنجا که شروع 

کردیم دچار مشکل هستیم.«

   ادامه نگرانی ها برای حذف مسجد امام)ره( از لیست میراث جهانی یونسکو

در سال های گذشته برای حفظ آثار تاریخی ایران نگرانی های زیادی وجود داشته است، از تخریب گرفته 
تا حذف اثر از میراث جهانی، تهدیداتی هســتند که روی آثار تاریخی ایران سایه انداخته اند. ایزدی در 
ادامه بحث مرمت های طوالنی می گوید: »در این مدت بحثی مطرح شد به واسطه اینکه ما در اصفهان 
با پدیده فرونشست مواجه هستیم و این که آیا مســجد امام و میدان نقش جهان و سایر ابنیه واجد 
ارزش تاریخی، دچار فرونشست و خطر این چنینی هســتند یا خیر؛ این موضوع مطرح شد و بهترین 
فرصت بود که ما بتوانیم مشــکالت کار را برطرف کنیم.«مسجد در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا به همراه میدان نقش جهان به عنوان آثاری از میراث جهانی 
یونسکو ثبت شــده اســت. اکنون باید نگران بود با توجه به این تغییرهای ناکارآمد و غیرحرفه ای در 

مرمت آیا از لیست میراث حذف خواهد شد؟
ایــزدی دراین بــاره می گویــد: »ســازمان یونســکو با یــک اعوجــاج در مرمــت اثــری را حذف 
نمی کند، اگر حریــم آن شکســته بود یا ریزشــی بود امــکان حذف وجود داشــت، امــا این فقط 
یک بحث پیج و تــاب در قســمت فوقانی گنبــد اســت و قاعدتا خود کســانی هم که در یونســکو 
 کار می کننــد دانــش تجربــی دارنــد و بــا چنیــن مســئله ای بــرای خــارج شــدن از لیســت ،

ورود نمی کنند.«

  ایران گردی

مفاد آراء
9/44 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 1990 مورخ 1401/6/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای يداله محمد 
قاسمی  به شناسنامه شماره 295 کدملی 1198845831 صادره شهرضا فرزند امراله 
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 144/49 متر مربع )در حد جنوب مقدار 4/27 متر 
مربع در گذر قرار دارد و تا زمان تخريب و بازســازی در اختيار مالک قرار دارد( پالک 
شماره 281 فرعی از 4348 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــی تقديم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

م الف: 1408133  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/45 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 2203 مورخ 1401/6/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت اداره اوقاف و امور 
خيريه ناحيه دو اصفهان  به شناسنامه شماره کدملی  14003505287  در ششدانگ 
موقوفه مسجد ائمه اطهار )ع( با توليت اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان اصفهان- 
ناحيه دو  به مساحت 203/83 متر مربع )ميزان 56/40  متر مربع بعنوان ميزان تعريض 
آتی قرار دارد و تا زمان بازسازی در اختيار مالک می باشد( پالک شماره 3143  اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب وقف نامه عادی 
از طرف سيد باقر )نکوئی( )محمد باقر اميری مارنانی( »مالک رسمی« وقف مسجد 

گرديد است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــی تقديم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21

م الف: 1416658  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/46 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر آراء شــماره 2593 و 2594 و 2595 و 2596 و 2597 و 2598 و 2599  مورخ 
1401/8/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای  مصطفی صالحی به شناســنامه شماره 19968 
کدملی 1282669028 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 16 حبه مشــاع از 72 حبه و 
مالکيت خانم معصومه صالحی به شناسنامه شماره 762 کدملی 1289514232 صادره 

اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه مشــاع از 72 حبه و مالکيت خانم سهيال صالحی به 
شناسنامه شماره 700 کدملی 1288881681 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه 
مشاع از 72 حبه و مالکيت آقای مرتضی صالحی به شناسنامه شماره 1050 کدملی 
1288800800 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 16 حبه مشاع از 72 حبه و مالکيت 
خانم مريم صالحی به شناسنامه شماره 4489 کدملی 1292938498 صادره اصفهان 
فرزند فرج اله در 8 حبه مشاع از 72 حبه و مالکيت خانم فاطمه صالحی به شناسنامه 
شماره 3811 کدملی 1282785321 صادره اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه مشاع از 
72 حبه و مالکيت خانم ليلی صالحی به شناسنامه شماره 761 کدملی 1288768478 
صادره اصفهان فرزند فرج اله در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 58/75 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2526 اصلی  واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث 
 نامبردگان از مرحومه خانم عطيه غالم صدری و مرحوم فرج اله صالحی(  مفروز ثبتی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــی تقديم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21

م الف: 1416717  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

9/47 شــماره نامــه : 140185602025011309-1401/09/02 چــون تحديد 
حدود ششدانگ يکدرب باغ مشجر و منعب  پالک شــماره 300 فرعی باقيمانده از 
1 اصلی  واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام حبيب 
اله تاجمير رياحی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 71 شماره ملی 1290068161  در 
جريان ثبت است و با توجه به اينکه تحديد حدود اوليه پالک تاکنون به  عمل نيامده 
است اينک بنا به دستور قســمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت تقاضاي نامبرده تحديد 
حدود مرقوم در تاريخ 1401/09/27 روز يک شــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهي به کليه مالکيــن و مجاورين اخطار 
مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی 
روز پذيرفته خواهد شد  و طبق ماده 86 آيين نامه قانون ثبت، معترض  بايد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 
قضايي و گواهي طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اينصورت 
متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  تاريخ انتشار: 1401/09/06 
م الف: 1416607  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

9/48 شماره نامه : 140185602024009812-1401/09/01 نظر به اينکه به موجب 
آرای شماره 2227 و 2228  مورخ 1401/06/31 هيات قانون تعيين تکليف اراضی فاقد 
سندثبت جنوب اصفهان ششدانگ يکباب ساختمان پالک 4483/5133 مجزی از 67 
و 69 فرعی از 4483 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/96  متر مربع به نام 
رضا سلمانی فرزند محمود و گل بس خانمحمدی خشوئی فرزند خانجان مفروز گرديده 
لذا به استناد ماده 13 قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند و طبق  تقاضای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/10/03 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اينصورت متقاضی ثبت يا 
نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 
 را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1401/09/06 م الف: 1416148 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/49 شــماره نامه: 140185602024009722- 1401/08/30 نظر به اينکه سند 
مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شماره 2190 فرعی از 4848  اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان  به نام زهرا صرافان چهارسوقی تحت شماره چاپی 359316 الف 99 و 
دفتر الکترونيک 139920302024020267 ثبت و صادر و تســليم گرديده است و 
به موجب شــماره 1399009005414599 مورخ 1399/09/20 شعبه 24 بازپرسی 
)ويژه نيابت( دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان بازداشت می باشد 
ســپس خانم ندا محمدی طبق وکالتنامه 48721 مــورخ 1401/07/30 دفترخانه 
اسناد رســمی 939 تهران  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 5750  مورخ 
1401/08/12 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 
755046 مورخ 1401/08/11 به گواهی دفترخانه 273  اصفهان رسيده است مدعی 
است که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور 
المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1416673 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
ابالغ

9/50 کارفرمــای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهــان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطــاع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای ابوالقاســم رهنما زفره  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت 
 و زیــان آور اســتان اصفهــان مطرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده )جوشــکار( 
 بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1395/10/29 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابــاغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی بــه مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعــه گــردد.  م الف: 1416131

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/51 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570004383 
و 6570005334  باطــاع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
 محمود حســن پور ســودرجانی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نقاشــی ساختمان و 
صنعتی و سند باســت( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله اباغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1416120

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

ابالغ
9/52 کارفرمــای محتــرم شــرکت الرک نویــن  با کــد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
 6570007615  باطــاع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
 غــام ده شــیخ از کارکنــان آن کارگاه در کمیتــه بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافتچی صنعتی( 
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابــاغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی بــه مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعــه گــردد.  م الف: 1416135

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/53 کارفرمــای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهــان   با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه  6570010589 باطاع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
 محمود حســن پورســودرجانی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نقاشــی ساختمان و 
صنعتی و سند باســت( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله اباغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1416125

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/54 کارفرمــای محتــرم شــرکت الرک نویــن  با کــد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
 6570006875  باطــاع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
 غامرضا کریمیان نوکابادی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت و 
زیــان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده )کیســه گیر( بر 
 اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و

 زیان آور که در تاریــخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابــاغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی بــه مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعــه گــردد.  م الف: 1416134

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

اعالم مفقودی 

برگ سبز و ســند کمپانی و فاکتور فروش خودروی 
ســواری هاچ بک سیســتم جک تیــپ S5 -AT   مدل 
 1400 بــه رنــگ مشــکی متالیک بــه شــماره پالک

موتــور  شــماره  و   18 ص   183- ایــران67   
HFC4GA31DM0001638 و شــماره شاســی 
NAKSH7322MB185339 به نام خانم مژگان فانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



یکشنبه 6  آذر  1401 /  2 جمادی االول  1444  /  27  نوامبر   2022 / شماره 3683 
رییس سازمان فرهنگی شهرداری :

الزمه پیوستن اصفهان به شبکه دوستدار سالمند، مشارکت 
نهادهای دولتی وخصوصی است

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: پیوستن این شهر به شبکه 
جهانی دوستدار سالمند نیازمند همکاری و همراهی نهادهای مردمی با دستگاه های مسئول و متولی 
این حوزه است.به گزارش ایرنا، تفاهم نامه طراحی و ایجاد شهر دوستدار سالمند مهر سال ۹۸ با حضور 
نمایندگان شهرداری اصفهان، شورای ملی سالمندان کشور)بهزیستی( و صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد در اصفهان امضا شد.طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، شهرهای دوستدار سالمند باید 
ساختارها و خدمات خود را با نیازهای افراد مسن تر تطابق دهند. محیط زیست، حمل و نقل، مسکن، 
مشارکت اجتماعی، احترام، مشارکت مدنی و اشتغال، ارتباطات، حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی 
از شاخص های این شهر است.صندوق سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ برنامه های ویژه ای 
در بخش سالمندان دارد و بسیاری از طرح ها نیز اکنون در کشورهای جهان در حال اجراست.مجتبی 
شاهمرادی افزود: اکنون با توجه به وجود ۶۰۰ هزار ســالمند در اصفهان، نرخ سالمندی در این شهر 
حدود ۱۱ درصد برآورد شده که تاحدودی بیشتر از دیگر نقاط کشور است.وی اظهار داشت: امید است که 
زیرساخت پیوستن به جمعیت شهرهای دوستدار سالمند در اصفهان با همکاری مردم و دستگاه های 
متولی به نحوی ایجاد شود که محیطی آرام و ایمن از همه لحاظ برای زیست سالمندان فراهم شود.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز طرح پیوستن اصفهان 
به جمعیت شهرهای دوستدار سالمند دنیا افزود: این مهم با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل 
متحد، شهرداری اصفهان، استانداری و بهره گیری از مطالعات بین  المللی در حال انجام است.وی از 
جمله اقدامات زیرساختی برای پیوستن اصفهان به جمعیت شهرهای دوستدار سالمند افزود: انجام 
مطالعات در زمینه های خدمات درمانی، تردد و حمل و نقل، مبلمان و فضای شهری در دستور کار قرار 
گرفته است.شاهمرادی گفت: تمام تالش ها بر این است که زیست مناسبی برای جمعیت سالخوره و 
سالمند در این کالن شهر فراهم شود و از سال گذشته تاکنون برخی اقدامات در این زمینه ویژه برای این 

قشر صورت گرفته که از جمله آن می توان به اختصاص یارانه های خاص به آنان اشاره کرد.
 

فرونشست، بیخ گوش بنا های تاریخی اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: بررسی های کارشناسان 
نشان می دهد فرونشست به فاصله یک کیلومتری بنا های تاریخی رسیده است.علیرضا ایزدی اظهار 
کرد: بر اساس پایش ها فرونشست هنوز به بنا های تاریخی اصفهان نرسیده، اما تضمینی برای در 
امن ماندن این بنا ها از این خطر زودهنگام وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه فرونشست، ناشی از 
خشکسالی، خشک شدن زاینده رود و برداشت بی رویه آب های زیرزمینی است، گفت: فرونشست، 
امروز از دغدغه های اصلی در مدیریت شــهری، میراث فرهنگی و ... محسوب می شود.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: با این حال بر اساس پایش ها، 
تاکنون فرونشست به بنا های تاریخی اصفهان آسیبی وارد نکرده و به عنوان مثال ترک هایی که در 
مسجد جامع دیده می شود به دلیل اشتباه در حوزه کف سازی آن ایجاد شده است.ایزدی گفت: البته 
این بدان معنا نیست که بنا های تاریخی در خطر نیستند، چون در نواحی شمالی اصفهان شواهدی از 
فرونشست وجود دارد و با توجه به فاصله کم آن با آثار تاریخی اصفهان، هیچ تضمینی وجود ندارد که 
فرونشست به بنا های تاریخی نرسد.به گفته وی، قرار است طی یکی دو ماه آینده تعدادی دستگاه 
جی پی اس در بنا های تاریخی نصب شود .مدیرکل میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان با بیان اینکه ترک های موجود در برخی از بنا های تاریخی با توجه به بافت خشتی و آجری 
آن ها جزو ترک های طبیعی هستند، گفت: بررسی ها نشان می دهد ترک های مسجدسید و مسجد 
جامع به دلیل فرونشست نیست، درمورد سازه مسجد امام)ره( نیز نگرانی هایی وجود داشت که 

پس از پایش مشخص شد فعال از نظر فرونشست مشکلی آن را تهدید نمی کند.

رییسپلیسفتایتهرانبزرگخبرداد:ترفند»برندهخوششانس«هنوزقربانیمیگیرد؛

خطای تکراری

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که در پوشش تماس 
از رادیو و اعالم برنده شدن در قرعه کشــی اقدام به خالی کردن حساب 
شهروندان کرده بود، خبر داد و نسبت به این شیوه از کالهبرداری هشدار 
داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی در تشریح جزییات 
این خبر گفت: چندی پیش یکی از شــهروندان بــا مرجوعه قضایی به 
پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد که فردی با او تماس گرفته و خود را مجری 
رادیو معرفی کرده است. این فرد به ماموران گفت که صدای پشت زمینه 
فرد تماس گیرنده نیز بســیار شــبیه به صدای اســتودیو بوده و همین 
موضوع باعث شــده تا حرف این فرد مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی 

را باور کند.
وی با اشــاره به اظهارات شــاکی افزود: مجرم در ادامه با اســتفاده از 
ترفندهای خاصی از مالباخته خواســت که برای دریافــت جایزه خود 
کدهایی را که از طریق پیامک برایش ارســال شــده را به او اعالم کند و 
متاسفانه شاکی هم با یک غفلت این کدها را در اختیار این فرد قرارداده 
و دقایقی بعد، متوجه سرقت تمامی موجودی کارت بانکی و خالی شدن 

حساب خود شده است.
معظمی گودرزی با بیان اینکه ماموران برای شناسایی و دستگیری این 
فرد وارد عمل شــدند، گفت: رســیدگی به موضوع در دستورکار ماموران 

متخصص پلیس فتای پایتخت قــرار گرفت و ســرانجام آنان پس از 
اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهم را شناسایی کرده و پس از 
تشریفات قضایی در یکی از مناطق غربی پایتخت دستگیر و به پلیس فتا 
منتقل کردند.وی با بیان اینکــه متهم در جریان بازجویی ها به جرم خود 
اعتراف کرد، گفت: متاســفانه کالهبرداری با شیوه برنده خوش شانس 
همچنان برای عده ای دردســر ایجاد می کند و از این رو شهروندان باید 
هوشیار و آگاه باشــند. امروز ممکن است شــیوه های کالهبرداری این 
افراد مجرم متفاوت باشــد؛ اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با 
اعالم برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطالعات حساب 
بانکی و یا کارت عابر بانک افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام 
به برداشــت از حســاب افراد می کنند.رییس پلیس فتای تهران بزرگ 
به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار 
داده شده اســت به هیچ عنوان برای دریافت جایزه نیازی به حضور در 
پای دســتگاه عابربانک و یا دادن اطالعات محرمانه کارت بانکی نیست 
و تماس هایی که این موارد را از شــهروندان درخواســت می کنند قطعا 
کالهبرداری اســت.به گفته معظمی گودرزی، متهم دستگیر شده پس 
از تشکیل پرونده برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادسرا شد و 

تحقیقات تکمیلی ماموران در این پرونده همچنان ادامه دارد.

با مسئولان جامعه

مدیر پرســتاری دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: به مناســبت هفته گرامیداشت پرستار از ۱۴ 
هزار پرستار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجلیل 
می شود.ریحانه رستگاری با اشــاره به برنامه های 
گرامیداشــت روز پرســتار  اظهار کــرد: به همین 
مناســبت مقرر شــد از همه کادر پرســتاری تحت 
پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در همه 

بخش ها که حدود ۱۴ هزار نفر هستند، تقدیر به عمل 
آید.مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
شعار هفته پرستاری را »ارتقای سالمت مردم، بهبود 
کیفیت خدمات و رفع موانــع خدمتی« عنوان کرد 
و افزود: هفته گرامیداشت پرســتاری از روز شنبه 
مصادف با ۵ آذرماه به مدت یک هفته آغاز می شود 
که هر روز هفته با یک شــعار تعریف شده از جمله 
پرستاری، بســیج جهاد خدمت، پرستاری، جامعه 
نگر، پیشکســوت، پرستاری، دانشــجو، آینده ای 
روشن، پرســتاری، رفع موانع خدمتی، پرستاری 
ســیره زینبی )س(، پرســتاری تجدیــد میثاق با 

آرمان های امام راحل، رهبری و شهدا و پرستاری، 
بصیرت حرفه ای است.

وی، پرستار را دارای یک روحیه ایثار گرایانه دانست 
و افزود: پرســتاری در کشــور از یک عقبه قدرتمند 
برخوردار اســت و دارای الگو های پرســتاری قوی 
هستیم و تقارن آن با هفته بسیج وجه ممتازی به 
آن بخشیده است.مدیرپرســتاری دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان از عملیاتی کردن طرح پرســتار 
جامعه نگــر خبــر داد و افزود: در ایــن طرح تمام 
پرستاران که داخل و خارج بیمارستان فعالیت دارند 

و پرستاران در منزل را نیز شامل می شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

از 14 هزار پرستار در اصفهان تجلیل می شود

زلزله ویرانگر در 
استان جاوه غربی 

اندونزی
پس لرزه ها و باران شــدید ، 
امدادگران زلزله اندونزی را با 

مشکل مواجه کرده است.

دبیر برد اتاق عمل کشور:

اهمیت کار کادر اتاق عمل مغفول مانده است
دبیر برد اتاق عمل کشور گفت: اهمیت کار کادر اتاق عمل مغفول مانده وسعی داریم با انتخاب روز 

ملی اتاق عمل این امر را به همه شهروندان و مسئوالن یادآور شویم.
اکرم اعرابی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار در اتاق عمل به صورت تیمی انجام می شود 
ولی اغلب فعالیت های اتاق عمل را به جراح می شناسند در صورتی که جراح بدون حضور سایر افراد 
تیم جراحی نمی تواند یک جراحی ایمن ارائه دهد. در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی تعداد 
افرادی که یک تیم اتاق عمل را تشکیل می دهند، متفاوت است و در بیمارستان های آموزشی حداقل 

از ۶ نفر تشکیل شده است.
وی بیان داشت: کادر اتاق عمل در بیمارستان های دولتی شامل جراح، رزیدنت جراحی، متخصص 
و کارشناس بیهوشی، تکنولوژیست یا پرستار اتاق عمل است. در بسیاری از بیمارستانها پرستاران 
و تکنولوژیستهای اتاق عمل در نقش دســتیار جراح فعالیت می کنند. آنها در دو نقش سیار )فرد 
غیراستریل که ملزومات جراحی را در اختیار جراح و تیم اســتریل قرار می دهد( و نقش اسکراب 
)پشت میز ابزار جراحی قرار می گیرد و ابزار را قبل از تحویل به جراح آماده می کند( فعالیت می کنند 

که مجموعه این افراد یک عمل جراحی ایمن را ایجاد خواهند کرد.
معاون آموزشی دانشکده پرســتاری ومامایی با بیان اینکه دستیار جراح )سیار و اسکراب( تا قبل 
از سال ۹۰ کارشناس پرستاری بودند؛ اما پس از این سال فارغ التحصیل رشته اتاق عمل هستند، 
افزود: مسئول اتاق عمل باید چیدمان نیروی انسانی را به گونه ای انجام دهد که برای هر اتاق عمل 
حداقل یک فرد سیار و یک فرد اسکراب در نظر گرفته شــود اما در بسیار مواقع این اقدام را شاهد 
نیستیم و فرد سیار مجبور است همزمان به دو اتاق عمل سرویس بدهد و این امر خطاهای جراحی 
را افزایش می دهد.اعرابی با بیان اینکه حداقل زمان یک عمل جراحی نیم ساعته است و در اعمال 
جراحی که ۲ ســاعت یا بیشتر طول می کشــند، امکان تعویض شیفت هســت اما ترجیحا نباید 
 این اقدام انجام شــود زیرا که با افزایش خطای غیر عمدی در جراحی مواجه خواهیم شد، گفت:

 جا ماندن گاز در بدن بیمار از شایع ترین خطاهای سهوی در عمل های جراحی است که با تغییر شیفت 
این اتفاق بیشتر رخ می دهد.وی اعالم کرد: تیم جراحی الزاما باید توان بدنی باال و افرادی قوی و 
چابک باشند، تحمل ساعت ها روی پا ایستادن را داشته و از مهارت دست به خوبی برخوردار باشند.

دبیر برد اتاق عمل کشور با اشاره به اینکه ۱۳ تا ۱۹ نوامبر هر سال هفته جهانی اتاق عمل نام گذاری 
شده اســت که در کشــور ما چنین روزی را در تقویم نداریم، ادامه داد: این مســئله علت مغفول 
 ماندن اهمیت کار کادر اتاق عمل شــده که در این راســتا از یک سال گذشــته پیگیر ثبت این روز 

در تقویم هستیم.

عکس خبر

دیدگاهخبر

یک جامعه شناس:

شیب سالمندی در اصفهان 
تندتر از میانگین کشوری است

جامعه شــناس و پژوهشــگر اجتماعی در 
اصفهان گفــت: حدود ۱۲ درصــد از جمعیت 
استان اصفهان سالمند و باالی ۶۰ سال هستند 
و شیب سالمندی در این خطه تندتر از میانگین 
کشوری اســت.امان ا... باطنی  با بیان اینکه 
جمعیت سالمند در کشور حدود ۱۰ درصد است، 
اظهار کرد: مدیریت این مسئله نیازمند مطالعه 
و برنامه ریزی است.وی درباره دالیل فزونی 
سالمندی در اصفهان و کشــور، اظهار داشت: 
شهرنشــینی، تغییر الگو های غالب شــغلی 
همچون کشــاورزی را به دنبال داشته است 
به طوری که در زندگی شهرنشــینی با وجود 
پشتوانه روستانشــینی دیگر فرزندان نیروی 
مولد نیســتند بلکه مصرف کننده به حساب 
می آیند و همین موضوع انگیزه های باروری را 
کاهش داده است.باطنی افزود: از منظر جامعه 
شناسی کارکردگرا، برخی از نهاد ها کارشان را 
درست انجام ندادند که امروز به بحران پیری 
جمعیت رســیده ایم.به گفته وی، مســائلی 
مانند عدم آموزش درست مهارت های زندگی 
در نظام آموزش و پرورش تحت تاثیر مواردی 
مانند کنکور محوری، بیکاری و بی ثباتی شغلی، 
شعار هایی مانند »فرزند کمتر، زندگی بهتر«، 
برخی سیاســتگذاری های جمعیتی غلط و 
ایجاد هراس از طالق در خانواده در پیر شدن 
جامعه نقش داشته است.باطنی با بیان اینکه 
از منظر جامعه شناسی تعارض گرا، پیر شدن 
جمعیت حاصل شکاف طبقاتی، نسلی، قومی، 
مذهبی و دولت - ملت اســت، ادامه داد: بر 
اساس جامعه شناسی تعامل گرا، معنی ها در 
ذهن مردم تغییر کرده و تمایل به فرزندآوری 
را در جامعه کاهش داده اســت.به گفته وی، 
سبک زندگی مدرن به ناباروری منجر می شود 
و ســونامی ســالمندی و پدیده زنانه شدن 
سالمندی از دالیل جدی برای توصیه به فرزند 
آوری در جامعه امروز است.بر اساس گزارش 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، به ازای هر ۱۰۰ نفر زن سالمند، 

۹۷ مرد سالمند وجود دارد .

رییس روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: کارشناسان شبکه بهداشت و مرکز مبارزه با بیماری های واگیردار درحال انجام آزمایش و نمونه برداری جهت 
یافتن منشأ بیماری هستند.از صبح چهارشنبه، دوم آذر ماه تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با عالئم تب، تهوع و اسهال به بهداری دانشگاه مراجعه کردند.سعید 
مستاجران در رابطه با وضعیت دانشجویان مبتال به این بیماری اظهار داشت: حدود ۲۵۰ نفر از دانشجویان با عالئم مشکالت گوارشی به مرکز بهداشت دانشگاه 
مراجعه کرده اند و مجموع مبتالیان از ابتدای شیوع تاکنون حدود ۳۵۰ نفر بوده است.وی ادامه داد: اولویت مسئوالن دانشگاه در این مسئله درمان مبتالیان و عدم 
ایجاد خطر جدی برای دانشجویان است که در این راستا باتوجه به نیاز داروخانه بهداری دانشگاه، موضوع تامین دارو موردتوجه قرار گرفته و غیر از روز چهارشنبه 
که تامین دارو کمی با مشکل مواجه بود، در روز های دیگر مشکلی در این حوزه وجود نداشته است.رییس روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر لزوم 
شناسایی منشأ این بیماری عنوان کرد: کارشناسان و بازرسان شبکه بهداشت و مرکز مبارزه با بیماری های عفونی در دانشگاه مستقر هستند و از مکان ها و موارد 
مختلف بازدید و نمونه برداری انجام داده اند، همچنین با انتشار پرسشنامه، با دانشجویان هم در ارتباط بوده اند تا بتوانند منشأ را پیدا کرده و تدابیر الزم جهت رفع 
این مشکل صورت گیرد.وی افزود: براساس نتایج آزمایشات انجام شده، مشخص شد که آب دانشگاه مشکلی نداشته است و موارد دیگر مثل سلف، ظروف 

غذا و مواد اولیه مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

آخرین وضعیت بیماری شایع شده در دانشگاه صنعتی اصفهان

بسیج در 600 روستای استان 
اصفهان طرح جهاد آبرسانی را 

دنبال می کند
جانشین ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
گفت: نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ گروه ســازندگی به ثبت 
رسیده و افراد با توانمندی های مختلف برای خدمت به 
محرومان به صحنه آمده اند و بســیج در ۶۰۰ روستای 

استان طرح جهاد آبرسانی را دنبال می کند.
ســردار مرتضــی عمومهــدی در ســخنرانی پیش از 
خطبه های نمــاز جمعه اصفهان ضمن گرامیداشــت 
هفته بسیج اظهار داشت: فرمان امام)ره( برای تشکیل 
بســیج، فراتر از تصمیم گیری یک انسان عادی بود و 
به فرموده مقام معظم رهبری نشــان از اراده الهی در 

این تصمیم است.
وی با اشــاره به تعابیر امام)ره( در خصوص بســیج 
افزود: اگر تدبیر حضرت امام)ره( برای تشکیل بسیج 
نبود ابرقدرت ها اجازه دنبال کردن اهداف و آرمان های 
انقالب اســالمی را نمی دادند و مســیرما برای تحقق 
تمدن اسالمی و زمینه سازی برای ظهور با چالش های 

بیشتری مواجه می شد.
جانشین ســپاه صاحب الزمان)عج( استان تصریح 
کرد: در طول ۴۳ سال گذشته دشمنان نظام و اسالم به 
صورت روزانه در حال طراحی توطئه علیه کشور هستند 
اما بســیج چشــم طمع دشــمنان را کور کرد، مقابل 
دشمنان ایستاد و در کنار سایر نیروهای مسلح محکم 

و استوار پای کار انقالب ایستاده است.
وی با اشاره به فعالیت های بسیج در عرصه سازندگی 
گفت: نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ گروه ســازندگی به ثبت 
رسیده و افراد با توانمندی های مختلف برای خدمت به 
محرومان به صحنه آمده اند و بســیج در ۶۰۰ روستای 

استان طرح جهاد آبرسانی را دنبال می کند.
عمومهدی با بیان اینکه بسیج در عرصه کمک مومنانه 
بیش از یک میلیون کمک معیشــتی بین نیازمندان 
توزیع کرد، اضافــه کرد: در زمینه امداد بســیج اولین 
گروهی اســت که در صحنه حاضر می شود و به یاری 
مردم می شــتابند، در عرصه کرونا بسیجیان به میدان 
آمدند و با حضور در بیمارستان ها اقدام به ضدعفونی و 

سایر اقدامات کردند.



مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2022 طی روزهای 19 و 20 آذرماه به میزبانی کشور آمریکا برگزار می شود؛ جایی که پژمان درستکار با تیمی نسبتا جوان به دنبال 
کسب عنوان قهرمانی است.درستکار که این روزها در خانه کشتی تمرینات شاگردانش را زیر نظر دارد، به ستاره هایی همچون رحمان عموزاد، امیرمحمد یزدانی 

و کامران قاسمپور و البته جوان های با انگیزه ای که در ترکیب تیمش هستند، دل بسته است.
 غیبت نفراتی همچون حسن یزدانی و امیرحسین زارع هم مزید بر علت شده تا کار برای رســیدن به قهرمانی در این رویداد سخت به نظر بیاید.در دور گروهی 
این مســابقات که با حضور 5 تیم برتر جهان به عالوه یک تیم با نام منتخب جهان برگزار می شود، ایران با تیم های ژاپن و منتخب جهان روبه رو خواهد شد. در 
صورت پیروزی شاگردان درستکار در این دو دیدار، آن ها احتماال با آمریکا در نیمه نهایی روبه رو نمی شوند و در صورت رسیدن به فینال با آمریکا یک نبرد فوق 
حساس را برای رسیدن به قهرمانی خواهند داشت.این روزها که همه منتظر دیدار حساس ایران و آمریکا در جام جهانی فوتبال هستند، کشتی دوستان انتظار 

نبرد حساس با آمریکا در جام جهانی کشتی را می کشند.

کشتی ایران - آمریکا چند روز بعد از فوتبال
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نیمار: یکی از سخت ترین لحظات زندگی ام است
به گزارش »ورزش سه«، پیروزی 0-2 تیم ملی برزیل در اولین دیدارش در جام جهانی 2022 برابر 
صربستان با مصدومیت نگران کننده نیمار در جریان این بازی تلخ شد. برخورد او با بازیکن حریف 
باعث شد که این ستاره پاری سن ژرمن از ناحیه مچ پا احســاس درد شدیدی داشته باشد و ورم 
زیادی که در این ناحیه دیده شد نگرانی بسیاری را از سوی کادر پزشکی، فنی و هواداران تیم ملی 
برزیل به همراه داشت. به تازگی اعالم شد که این بازیکن نمی تواند تیمش را در دو دیدار باقی مانده 
از مرحله گروهی جام جهانی همراهی کند و باید دید که شرایط او برای ادامه چطور خواهد بود. نیمار با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به این اتفاقات واکنش نشان داد. او در این باره نوشت:»این 
غرور و احساس عشقی که با پوشیدن این پیراهن احساس می کنم واقعا غیرقابل توضیح است. 
اگر خدا این فرصت را به من می داد که کشوری را که قرار بود در آن به دنیا بیایم انتخاب کنم، برزیل را 
انتخاب می کردم. هیچ چیز در زندگی من به آسانی به دست نیامده است. من همیشه برای رویاها 
و اهدافم تالش کردم. هرگز برای کسی بدی نخواستم و به کسانی که نیاز داشتند کمک کردم.«نیمار 
با اشاره به شــرایط فعلی اش اضافه کرد:» امروز یکی از سخت  ترین لحظات زندگی  من است... و 
بار دیگر در جام جهانی. من مصدوم هستم، این آزاردهنده اســت و درد دارد؛ اما اطمینان دارم که 
شانسی برای بازگشت خواهم داشت چون تمام تالشــم را برای کمک به کشورم، هم تیمی هایم و 

خودم خواهم کرد.«
 

آلوس: امباپه درک نمی کند که مسی و نیمار بهتر از او هستند
ستاره پیشین پاری سن ژرمن به ستایش از امباپه پرداخت با این حال تاکید کرد که مسی و نیمار 
بهتر از این بازیکن هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، کیلیان امباپه یکی از بهترین 
بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان اســت که در پاری ســن ژرمن بازی می کند.دنی آلوس سابقه 
هم بازی بودن با امباپه را دارد این درحالی است که سال ها با مسی و نیمار هم هم بازی بوده است.او 
به مقایسه بین این سه بازیکن پرداخت و گفت: یک بازیکن خوب باید به خوبی درک کند که با چه 
بازیکنانی هم بازی است. حضور بازیکنان باکیفیت در تیم باعث می شود تا سطح دیگر بازیکنان هم 
باال برود. امباپه بازیکن خوبی است و یک پدیده است؛ اما هنوز متوجه نشده است که نیمار و مسی 
بازیکنانی بهتر از او هستند. به نظرم مسی و نیمار نابغه های فوتبال هستند.دنی آلوس ادامه داد: 
نیمار و مسی بی نظیر هستند. آن ها با توپ کارهایی انجام می دهند که هیچ بازیکن دیگری جرات 
اندیشیدن به آن را ندارد. من براین باور هستم که بازیکن خوبی هستم؛ اما وقتی که مسی را می بینم 
ترجیح می دهم توپ را به او بدهم. اگر هم نیمار در کنارم باشــد همین کار را می کنم. اگر هم امباپه 

توپ را به آن ها بدهد قطعا گل های بیشتری به ثمر خواهند رساند.
 

 منچستر یونایتد به دنبال پر کردن جای خالی »رونالدو«
 با »موسا دیابی«

پایگاه خبری »تیم تاک« نوشت منچستر یونایتد به دنبال جذب موسا دیابی، وینگر فرانسوی باشگاه 
بایر لورکوزن است.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی بی ساکر، باشگاه منچستر یونایتد به دنبال 
اعالم جدایی کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی از این تیم مجبور به یافتن یک مهاجم جدید شده است. 
این باشگاه انگلیسی برای پر کردن جای خالی رونالدو یک بازیکن را در نظر گرفته است. به نوشته پایگاه 
تیم تاک، منچستری ها به دنبال جذب موسا دیابی، مهاجم بایر لورکوزن آلمان هستند.او از بازیکنان 
شاخص تیم ژابی آلونسو محسوب می شود و قبل از جام جهانی قطر، 22 بازی را تجربه کرده است. عالوه 
بر آن او هشت گل را برای تیمش به ثمر رسانده است.قرارداد دیابی با بایرلورکوزن در سال 2025 به پایان 
می رسد و منچستر یونایتد مجبور خواهد بود برای جذب او قیمت قابل توجهی را پیشنهاد کند چون بر 

اساس این گزارش، تیم آلمانی مایل به رفتن او از این تیم نیست.

به امید ۸ آذر و یک خداداد عزیزی دیگر!

 این تاریخ برای تیم ملی خوش یمن است

تیم ملی ایران در حالی ۸ آذرماه در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی مقابل آمریکا قرار می گیرد 
که پیش از این سابقه حماسه سازی را دراین تاریخ را داشته است. آذر سال 1۳۷۶ که به یکی از روزهای 
ویژه فوتبال ایران تبدیل شــده اســت. روزی که تیم ملی ایران بازی برگشــت خود در مرحله پلی آف 

صعود به جــام جهانی 199۸ 
فرانسه مقابل استرالیا را در 

ورزشگاه شــهر ملبورن برگزار کرد. رقابتی که به مسابقه قرن مشهور شــد. هر دو تیم هم به اندازه کافی 
انگیزه داشتند و بچه های تیم ملی ایران کمی بیشتر!احمدرضا عابدزاده، محمد خاکپور، نعیم سعداوی، 
افشین پیروانی، مهدی پاشــازاده، حمید اســتیلی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا، رضا شاهرودی، 
خداداد عزیزی، علی دایی، ابراهیم تهامی، علیرضا منصوریان، علی اکبر اســتاد اسدی و والدیر ویرا در 

تیم ما بودند.
مارک بوسنیچ، کرگ مور، اســتیو هوروات، آلکس توبین، اســتن الزاریدیس، رابی اسالتر، 
ند زلیــچ، اورلیو ویدمار، کرگ فاســتر، مــارک ویدوکا و تــری ونبلز در تیــم حریف! هزار 
سال هم که بگذرد، هشــتم آذرماه سال هفتاد و شش فراموش  شــدنی نیست! روزی که 
علی دایی بهترین پاس گل عمــرش را داد، روزی که احمدرضا عابــدزاده با دو گل خورده 
و پاره شــدن تور دروازه اش همچنــان می خندیــد و آدامســش را می جوید و قوت 
قلب و پدر تیم ملی و ملت ایران شــده بــود. روزی که هری کیول بیــن دو نیمه به 
کریم باقــری گفت بروید به فکر جام جهانی چهار ســال دیگر باشــید؛ اما کریم در 
نیمه  دوم، چهارده دقیقــه پیش از پایان بــازی، دروازه  مارک بوســنیچ را باز کرد 
و شــادمانی اش تنها این بود که توپ را وســط زمین بکارد تا زودتر بازی شــروع 
 شــود. روزی که مارک بوســنیچ بعد از گل خداداد نمی توانســت حتــی پاهایش

 را جمع کند. روزی که استیلی اشــک ریخت و محمد خاکپور و مهدوی کیا در ملبورن 
دور افتخار زدند.

 روزی که ابراهیم  تهامی وقت کشی کرد، روزی که نعیم سعداوی، مرحوم مهرداد 
میناوند، رضا شــاهرودی، افشــین پیروانی، محمد خاکپور، مهدی پاشازاده، 
علیرضا منصوریان و...همه سنگ تمام گذاشتند. روزی که به قول فرانس پرس، 
زمین برای چند لحظه سبک شــده بود چون شــصت میلیون ایرانی با هم به هوا 
پریدند. روزی که آن مرد برزیلی، والدیر ویه را، که فقط برای سه بازی در کنار ما 
بود و بعد از آن در اوج عزت و احترام، ما را ترک کرد، بعد از گل خداداد، سیگاِر 

پرت شده اش را از روی زمین برداشت و از ته دل به آن پک زد. 
روزی کــه ما کــودکان ایرانــی همه با هــم ناخن هــای انگشــت هایمان را 
می جویدیم. روزی که همه یک دل داشتیم و موفق شدیم استرالیا را با همه 

ستاره هایش شکست بدهیم.
حاال قرار است ۸ آذرماه مقابل آمریکا در جام جهانی 2022 قطر بایستیم. 
تیم ملی ایران با یک مساوی هم صعود  می کند اما این تیم، کارلوس 
کی روش و پسران شــیردل او ما را به پیروزی هم امیدوار کرده اند. به 
امید یک ۸ آذر دیگر و به امید یک خداداد عزیزی دیگر در بازی ایران 

و آمریکا!

خبر روز

عذر خواهی مدیرمسئول روزنامه کیهان 
مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: بر خود الزم می دانیم که آنچه به گالیه در »روتیتر« 
تیتر یک کیهان سه شنبه اول آذرماه آورده بودیم را اصالح کنیم.تیتر اول کیهان روز سه شنبه اول آذرماه 
جاری و جمله ای که به عنوان » روتیتر« آمده بود، واکنش هــای متفاوت و در مواردی متضاد را به 
دنبال داشت. تیتر اصلی این بود: » ایران 2ـ  انگلیس و اسراییل و وطن فروشان داخلی و خارجی۶ «و 
اما، در آغاز بازی با تیم »ولز«، تمامی اعضای تیم ملی کشورمان همزمان با پخش سرود ملی ایران، 
در حالتی روح نواز و افتخارآفرین به همخوانی با این نماد ملی پرداختند و نکته تماشایی و شنیدنی 
دیگر آن که تماشــاچیان ایرانی حاضر در استادیوم نیز در حالی که اشــک شوق در چشمان خود 
داشتند، با اعضای تیم ملی همخوانی کردند.این رخداد قابل تقدیر قبل از هر چیز دیگری حکایت از 
آن داشت که در بازی قبلی با انگلیس، سکوت برخی از اعضای تیم ملی کشورمان به هنگام پخش 
سرود ملی ایران ناشی از غفلت بوده است و نه هیچ علت دیگری. چرا که اگر غیر از این بود، در بازی 
با ولز، سرود ملی کشورمان را با شور و حالی افتخارآمیز و دشمن شکن زمزمه نمی کردند.از این رو، 
بر خود الزم می دانیم که آنچه به گالیه در »روتیتر« تیتر یک کیهان سه شنبه اول آذرماه آورده بودیم را 
اصالح کنیم و تقدیر فراوان خود از تیم ملی فوتبال کشورمان را ابراز داریم.در میان ضرب المثل های 
رایج، این ضرب المثل که حکیمانه و خداپسندانه نیز هست به فراوانی دیده می شود و آن، این که 
» حرف مرد همیشه یک کالم نیست «. با این توضیح که پوزش از سوء برداشت و خطایی که در میان 

بوده، یکی از آداب اسالمی و از نشانه های جوانمردی است.
 

آمار بازیکنان ایران در جام جهانی؛ 

طارمی، حسینی و حاج صفی در صدر!
سایت فدراسیون جهانی فوتبال آمار تیم ملی ایران در جام جهانی بعد از بازی با ولز را به روزرسانی 
کرد. طارمی، حاج صفی، آزمون و حسینی در این آمار باالتر از سایر بازیکنان تیم ملی قرار دارند.به 
گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر دو مســابقه مقابل انگلیس 
و ولز انجام داده اســت. ایران در بازی اول با نتیجه ۶ بر 2 مقابل انگلیس شکســت خورد؛ اما این 
باخت را در بازی دوم مقابل ولز با برد 2 بر صفر جبران کرد.ســایت فیفــا در پایان بازی با ولز، آمار 
مربوط به تیم ملی کشــورمان را به روز رســانی کرد. آمار ایران در تعداد پاس ها پایین اســت ولی 
در این میان می توان به بازیکنانی که بیشــترین تاثیر را در این دو مســابقه برای تیم کارلوس کی 
روش بر جای گذاشته اند، بررســی کرد؛ از جمله سردار آزمون که بیشــترین تالش را برای گلزنی 
 انجام داده و مهدی طارمــی که در چند بخش از جمله بیشــترین میزان دوندگی، باالتر از ســایر 

ملی پوشان است.
 

کی روش و اعتماد سورپرایز گونه به سیدحسین!
کمتر کسی فکر می کرد، کی روش دوباره به سیدحســین حسینی میدان بدهد. حسینی که پس 
از روز کابوس وار بازی با انگلیس و شش گل خورده مورد انتقاد قرار گرفته بود، دوباره با اعتماد کی 
روش مواجه شد. داستان این بار فرق می کرد. او دو سیو خوب داشت و کلین شیت کرد تا با کلین 
شیت او ایران سه امتیاز بگیرد و به رده دوم جدول گروهش برود. اینکه کی روش استاد جنگ روانی 
است، یک طرف قضیه است. طرف دیگر این است که او استاد احیا کردن و بازگرداندن روحیه هم 
هست. کی روش در چند روز فاصله بازی اول و دوم، باید چندین نفر را احیا می کرد. از سیدحسین 
حسینی گرفته تا سیدمجید حسینی، روزبه چشــمی و حتی علی کریمی. عملیات احیا به خوبی 
انجام شد و حتی ناجی های کی روش و تیم ملی عالوه بر سیدحسین حسینی از استقالل، روزبه 

چشمی از استقالل و رامین رضاییان از سپاهان بودند. یعنی کســانی گل زدند که لژیونر نبودند. 
برخی اعتقاد دارند تصمیم کی روش برای بازی ندادن به امیرعابدزاده و پیام نیازمند درســت 

است، این احتمال هم وجود دارد که حسینی دربازی با آمریکا هم فیکس باشد.

مستطیل سبز

»طارمی« در تیررس 
تیم های ایتالیایی قرار گرفت

مهاجم تیم ملی فوتبال کشــورمان در آستانه 
انتقال به یکی از تیم های ســری آ ایتالیا قرار 
گرفت.مهدی طارمی بعد از گلزنی به انگلیس 
در بازی نخســت جام جهانــی 2022 قطر، به 
یکی از بازیکنانی تبدیل شد که خبر ها و گمانه 
زنی های نقل و انتقاالتــی در فوتبال اروپا را به 
خود جلب کرد.مهدی طارمی در دیدار تیم ملی 
فوتبال کشورمان برابر انگلیس که گران قیمت 
ترین تیم جام جهانی قطر است، توانست دو 
گل به ثمر برساند.طارمی ۳0 ساله که تا پایان 
فصل آینده با باشگاه پورتو پرتغال قرارداد دارد، 
با درخشش در جام جهانی مسیر انتقال به یک 
تیم و کشور دیگر را تســهیل کرده است.بعد از 
بازی با انگلیس بود که بعضی از کارشناســان 
و رســانه های انگلیســی اعالم کردند طارمی 
گزینه مناسبی برای باشگاه منچستر یونایتد 
و جانشینی کریستیانو رونالدو است. پیش از 
این هم نام طارمی با باشگاه هایی، چون آرسنال 
و چلسی مطرح شده بود.حاال و در شرایطی که 
باشگاه پورتو رسما واکنشی به اخبار مطرح شده 
پیرامون مهاجم ایرانی اش نداشته است،»اکرم 
کنور« خبرنــگار ترکیه ای که در حــوزه نقل و 
انتقاالت فوتبال اروپا فعال است، مدعی شد 
باشگاه التزیو شــرایط طارمی را زیر نظر گرفته 
اســت.التزیو در حال حاضر تیم چهارم جدول 
ســری آ ایتالیا و بعد از تیم هــای ناپولی، آث 
میالن و یوونتوس است.باشگاه پورتو به صورت 
رسمی واکنشی به اخبار نقل و انتقاالتی پیرامون 
طارمی نداشــته اســت. با این حال »سرجیو 
کونسیسائو« سرمربی پورتو در آخرین نشست 
خبری خود به سوالی در این مورد پاسخ داد. 
خبرنگاری از کونسیسائو درباره احتمال دزدیده 
شــدن طارمی به خاطر عملکرد خوب در جام 
جهانی توسط »کوســه ها« )تیم های بزرگ 
دیگر اروپا( سوال کرد و اینکه آیا نگران نیست 
مهاجم ایرانی خود را از دست بدهد. سرمربی 
پورتو در پاســخ گفت: پورتو هم خودش یکی 
از کوســه های تاریخ فوتبال است.طارمی در 
شرایطی مورد توجه تیم التزیو قرار گرفته است 

که سابقه رویارویی با این تیم را دارد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

شیطنت انگلیسی ها 
در ثبت واژه ایران 

روی پیراهن
در جــام جهانــی و رقابت هــای 
مختلف مرســوم اســت کــه نام 
حریفان تیم ها زیــر لوگوی روی 
پیراهن بازیکنان درج شود، اما در 
دیدار با انگلیس، درج نام ایران با 
شیطنتی از ســوی حریف همراه 
بوده و iRAN به جای IRAN روی 
پیراهن انگلیس حک شده است.

ســرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا می گوید که بازی با 
ایران ربطی به روابط سیاسی دو کشــور ندارد و تنها به 
خاطر نقش تعیین کننــده اش در صعود یکی از این دو 
تیم، بســیار حســاس و رقابتی خواهد شد.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، گرگ برهالتر که شــاگردانش در 
دور بازی اول خود از گروه B جــام جهانی 2022  قطر، 
دو تســاوی مقابل تیم های ولز و انگلیس به دســت 
آورده اند، در خصوص بازی بعدی تیمش که روز سه شنبه 
مقابل ایران خواهد بود، اظهار داشت: من در سه کشور 
مختلف بــازی کرده و در ســوئد مربیگری کــرده ام و 
چیزی که در مــورد فوتبال وجود دارد این اســت که ما 
با افراد مختلف از سراســر جهان مالقات می کنیم و به 
واسطه عشق مشــترک مان به این ورزش است که با 
هم متحد می شویم.تصور می کنم که این بازی به دلیل 
این واقعیت که هر دو تیم می خواهند به دور بعد صعود 

کنند، به شدت حساس و  رقابتی خواهد شد، نه به دلیل 
سیاست یا روابط بین دو کشور! ما فوتبالیست هستیم 
و می خواهیم رقابت کنیم و بازیکنان روز سه شــنبه با 
هم رقابت خواهند کرد، همین و بس! سرمربی آمریکا 
با اشاره به اینکه بازی با ایران همانند یک بازی مرحله 
حذفی برای تیمش خواهد بــود، صحبت های خود را 
اینطور ادامه داد: یا ما برنده این بازی می شویم یا از جام 
جهانی خارج می شویم و این تمرکز ما برای آماده سازی 
تیم خواهد بود اما بیشتر از همه ما باید قدرتی که ایران با 
بازی اش به ارمغان می آورد را درک کنیم. اگر می خواهیم 
فرصتی برای صعود داشته باشــیم، باید برای تقابل با 
ایران آماده باشیم. هر باری که در جام جهانی هستید و 
در بازی آخر سرنوشت  دست خودتان است، این چیز 
بسیار خوبی است.تیم های ملی فوتبال ایران و آمریکا 
در حالی روز سه شنبه )ساعت 22:۳0 به وقت تهران( در 

آخرین بازی خود در گروه B جام جهانی و در ورزشگاه 
الثمامه به مصاف هم می روند که ایران در حال حاضر با 
سه امتیاز در رده دوم جدول رده بندی این گروه و پشت  
سر انگلیس چهار امتیازی است. تیم های آمریکا و ولز 
هم به ترتیب با 2 و یک امتیاز رتبه های بعدی را در اختیار 
دارند. دو تیم ایران و آمریکا پیش از این یک بار در تاریخ 
رقابت های جام جهانی به مصاف هــم رفته اند که تیم 
ملی در آن بازی و در جام جهانی 199۸ فرانســه موفق 
شد آمریکا را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد؛ دیداری 
که از آن با عناوینی همچون »بازی قرن«، »مادر تمامی 
بازی ها« و »سیاسی ترین بازی تاریخ« یاد شده است.

سرمربی آمریکا:

 بازی با ایران به خاطر اهمیت صعود حساس خواهد شد، نه سیاست!
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معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهان از 
اجرایی شــدن طــرح آمارگیــری مطالعــات جامع 
حمل ونقل اصفهان در آذرماه ســال جــاری خبر داد.

حسین حق شــناس اظهار کرد: انجام مطالعات جامع 
حمل ونقل، نیاز به مصوبه وزارت کشور دارد که اصفهان 
این مصوبه را بــرای آذرماه ۱۴۰۱ دریافت کرده اســت.

وی با اشــاره به اهمیت این مطالعات، افزود: دریافت 
بودجه دولت بــرای پروژه هــای حمل ونقل همچون 
خطوط مترو، اتوبوس و پروژه های شــبکه معابر منوط 
به مصوب شدن این مطالعات است.معاون حمل ونقل 

و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه مطالعات جامع 
حمل ونقل در مشــهد و تبریز به تصویب رسیده است، 
تصریح کرد: در اصفهان نیز این مطالعات ســال های 
۷۹ و ۹۱ انجام شده که با توجه به تغییر شرایط ترافیکی 
و دســتورالعمل های جدید الزم اســت به روز رسانی و 
مصوب شود.وی خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی آینده 
حمل ونقل شهر اصفهان، توسعه و بازنگری خیابان های 
شهر و برنامه ریزی خطوط جدید مترو و اتوبوس ازجمله 
اهداف این آمارگیری است.حق شــناس در خصوص 
روند اجرای این طرح، گفت: از ســال ۹۸ برای فرآیند 
انتخاب مشــاور اقدام و در شــهریور ۹۹ قرارداد با یک 
شرکت مشاور منعقد شده است، اما به دلیل اینکه آمار 
برداری باید یک روز عادی در آبان، آذر یا دی ماه انجام 
شود، به دلیل شرایط کرونایی، اجرای آن به بعد از این 

دوران و عادی شدن شرایط موکول شد.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر این مجوز برای آذرماه ۱۴۰۱ از وزارت کشور 
دریافت شده است، افزود: در این طرح، اصفهان به ۳۶۰ 
ناحیه تقسیم شده که بین چهار درصد جمعیت هر ناحیه 
فرم برداشت تقاضای سفر پخش می شود؛ تعداد کل 
نمونه برای برداشت آمار ۴۴ هزار خانوار یا حدود ۱۵۰ هزار 
نفر در نظر گرفته شده است.حق شناس با بیان اینکه در 
این آماربرداری سفر ساکنان ثبت می شود، ادامه داد: 
در این آمارگیری از دو روش به منظور به دســت آوردن 
اطالعات کامل و صحیح اســتفاده می شود. در روش 
اول، آمار بردارهای تخصصی در ناحیه مشــخص شده 
به صورت تصادفی خانه هایی را انتخاب می کنند و پس 
از اطمینان از تمایل اعضا برای شرکت در طرح، فرم ها 

تحویل خانواده می شود.

معاون شهردار خبر داد:

اجرای طرح آماربرداری مطالعات جامع حمل ونقل در اصفهان

همزمان با روز ملی پرنده نگری؛

نشست تخصصی مدیران باغ های پرندگان کشور در اصفهان 
برگزار می شود

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: نخستین نشســت تخصصی مدیران و کارشناسان باغ های پرندگان 
کشــور در اصفهان و به میزبانی باغ پرندگان ناژوان برگزار می شــود.مهدی قائلی اظهار کرد: در نخستین 
نشست تخصصی مدیران و کارشناســان باغ های پرندگان کشور که برای اولین بار روزهای پنجم و ششم 
آذرماه در ناژوان اصفهان برگزار خواهد شد، مدیران و کارشناسان باغ های پرندگان ۱۱ استان کشور حضور 
خواهند داشت.وی ادامه داد: با بررسی انجام شده از ظرفیت های گردشگری مرتبط با پرندگان در کشور، 
در مجموع ۱۹ باغ پرندگان شناسایی شد که در مرحله نخست از ۱۱ مجموعه باغ پرندگان که از بزرگ ترین و 
پرمخاطب ترین باغ های پرندگان کشور هستند، دعوت به عمل آمد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره 
به هدف گذاری بلندمدت این نشست، افزود: انتقال تجربه مدیران و کارشناسان باغ های پرندگان کشور، 
اشتراک ظرفیت ها، توانایی ها و ایده های جذاب، نو و بدیع به سراسر کشور، استفاده از خرد جمعی و بارش 
فکری برای ایجاد تحول در حوزه گردشــگری مرتبط با باغ های پرندگان و نیازســنجی، توانمندسازی و 

به روزرسانی دانش و اطالعات کارشناسان باغ از اهداف اولیه این نشست دو روزه است.
 

استفاده از انرژی پاک در فاز سوم آرامستان باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: در فاز سوم آرامســتان باغ رضوان برای 
تامین برق مورد نیاز سرویس های بهداشــتی و نمازخانه های در حال احداث، از انرژی پاک استفاده 
می کنیم.علی حاجیان در برنامــه رادیویی »صدای شــهر« اظهار کرد: مدیریت شــهری اصفهان به 
اســتفاده از انرژی های پاک تاکید دارد، به همین منظور در راستای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و تولید انرژی پاک، احداث مجموعه ای با ظرفیت ۲۰ کیلووات با اســتفاده از فضای موجود در دستور 
کار سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان قرار گرفت و اجرایی شــد.وی افزود: احداث مجموعه 
۲۰ کیلوواتی آرامستان در راســتای تحقق پدافند غیرعامل و تامین برق اضطراری ساختمان در مواقع 
بحرانی پیش بینی شده است که برای آغاز در سال ۱۴۰۱ می تواند گام موثری باشد.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: در صدد هستیم این قبیل اقدامات در آینده نیز ادامه دار 
باشد و بتوانیم برای توسعه این انرژی از فرصت ها استفاده کنیم تا برق مورد استفاده آرامستان نیز از این 
طریق تامین شود.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در فاز سوم باغ رضوان، تصریح کرد: در فاز سوم در 
نظر داریم برای تامین برق مورد نیاز سرویس های بهداشتی و نمازخانه های در حال احداث از انرژی پاک 
استفاده می کنیم زیرا با امکانات موجود در آرامستان این بستر وجود دارد.حاجیان ادامه داد: اکنون با 
سازمان مشارکت های شهرداری اصفهان بخشی از این پروژه احداث شده است، اما برای توسعه آن به 

کمک بخش خصوصی نیاز داریم تا بتوانیم این رقم را به ۱۰۰ کیلووات انرژی ارتقا دهیم.
 

مدیر منطقه ۶ شهرداری:

 پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری
 آماده بهره برداری است

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح خروجی مجموعه شهید 
کشــوری با صرف هزینه ای بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال احداث شده و آماده بهره برداری است.حمیدرضا 
فرهنگ با اشاره به پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح خروجی مجموعه شهید کشوری، اظهار کرد: عملیات 
اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، اما به دلیل اختالف مالکیت متوقف شد و پس از توافق مجدد 
از مردادماه ســال جاری ادامه عملیات پروژه رقم خورد.وی افزود: در حال حاضر تقاطع غیرهمسطح 
خروجی مجموعه شهید کشوری آماده بهره برداری است که با بهره برداری از آن، مسیر خروجی مجموعه 

شهید کشوری به سمت اصفهان بسیار آسان خواهد شد.

خبر روزاخبار

شهردار:

شهر اصفهان در شاخص 
 نظافت و زیبایی
 بی بدیل است

شهردار اصفهان گفت:شهر اصفهان به عنوان الگو 
برای شهرهای دیگر همیشه در کانون توجه بوده 
است.علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم 
اصفهان« ضمن تبریک پیروزی افتخارآفرین 
تیم ملی فوتبال به همه ملت ایران، اظهار کرد: 
این پیروزی، احســاس غرور ملی را در مردم 
تقویت کرد.شهردار اصفهان با تبریک فرارسیدن 
هفته بســیج به بســیجیان، افــزود: من یک 
بســیجی هســتم و به آن افتخار می کنم و هر 
کسی که لباس بسیج را بر تن کرده، در هر برهه 
از زمان خادم ملت است و باید به آن افتخار کند، 
امیدوارم خداوند ایــن نهاد مقدس را که حافظ 
امنیت مردم اســت، حفظ کند.وی با اشاره به 
نشست مشترک شهرداران و رؤسای شورا های 
اسالمی کالن شهر ها و مراکز استان های کشور که 
روز پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی اصفهان 
برگزار شد، تصریح کرد: برگزاری این نشست جدا 
از مباحث تخصصی که در آن مطرح شد، بازخورد 
خوبی به همراه داشت، در این راستا شهرداران 
کالن شهر ها و رؤسای شورا های اسالمی ضمن 
مقایسه شهرها، اصفهان را از نظر زیبایی، نظافت 
و پاکیزگی به خوبی توصیف کردند.قاســم زاده 
ادامه داد: بسیاری از شهرداران و رؤسای شورا ها 
عالقه مند بودند که از تجارب شهر اصفهان برای 
ارتقای شــهر های خود بهره مند شــوند و این 
افتخــاری برای مــردم اصفهان اســت.وی با 
تاکید بر اینکه شهر اصفهان به عنوان الگو برای 
شهر های دیگر همیشه در کانون توجه بوده است، 
خاطرنشان کرد: در مقایسه با شهر های شاخص 
اروپایــی، شــهر اصفهان در شــاخص نظافت 
و زیبایی بی بدیــل اســت،بنابراین امیدواریم 
بتوانیم روز بــه روز از این شــهر صیانت کنیم.
شهردار اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان قبل 
از آغاز زمستان بهینه سازی تاسیسات گازسوز را 
در ادارات خود انجام داده است، به طوری که در 
این راستا موفق به کاهش مصرف گاز شدیم و 
توانستیم رتبه نخست مدیریت منابع انرژی 

گاز را در بین ادارات کسب کنیم.

استاندار اصفهان:

حیات جامعه اسالمی به حیات بسیج گره خورده است
استاندار اصفهان گفت:بسیج نگاه باندی و حزبی ندارد،بسیجیان درحین خدمات در تامین منافع شخصی در همه امورات به رضای خدا می اندیشند و بی ریا و خالصانه 
برای اقتدار نظام اسالمی تالش می کنند.سید رضا مرتضوی  در مراسم صبحگاه مشترک بسیج ادارات استان اصفهان ضمن گرامیداشت ۵ آذرماه سالروز تشکیل نهاد 
بسیج به فرمان رهبر کبیر انقالب اظهار داشت: این ایام را فرصتی قرار می دهیم تا بار دیگر نگاهی به نقش بسیج در انقالب اسالمی داشته باشیم.وی  افزود: در اندیشه 
امام راحل بسیج یک نهاد اجتماعی با ابعاد فراوان بوده است، برخی بسیج را کانون اجتماعی می بینند که در بحران ها به کمک مردم می آید و گروهی نیز این نهاد را پایه 
تحکیم و موفقیت مولفه ها و شاخصه های اسالم و انقالب می شناسند، گروهی دیگر آن را مجموعه ای برای برقراری نظم و برخی آن را سازمانی نظامی برای برقراری 
امنیت و دفاع از مرز های کشور می دانند و این در حالی است که در نگاه رهبر کبیر انقالب بسیج نهادی برای حیات جامعه است و با همه ارکان حاکمیت و مردم در کشور 
پیوند دارد.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه حیات جامعه اســالمی به حیات بسیج گره خورده است، تصریح کرد: بسیج در پاسخگویی به نیاز های مختلف جامعه 

مسئولیت دارد و نقش آفرینی می کند، بسیجی کسی است که عاشق پیشرفت نظام اسالمی و مردم است و با مشکالت و موانع می جنگد.

در حاشیه تماشای 
بازی ایران _ ولز

وز عکس ر

عکس: ایمنا

گردشگریزمستانیمدفوندرزیربهمِنبیتوجهی؛

خزانتوریسمدرنصفجهان
 دو پیست اســکی شــاخص در غرب اصفهان نقطه عطفی 
است برای اســتانی که هنوز نتوانسته آنچنان که باید و شاید 
از ظرفیت ارزشمند گردشگری زمستانه استفاده کند؛ این در حالی است که در 
صورت برنامه ریزی اصولی و تامین زیرســاخت ها، اصفهان نــه تنها می تواند 
شاهد جذب حداکثری گردشــگران داخلی باشد بلکه پتانسیل های زیادی در 

جذب گردشگران خارجی نیز خواهد داشت.
با وجود اینکه پیســت فریدون شــهر تنها پیست اسکی اســتاندارد در اصفهان 
است که شــیب تند و منحصر به  فرد ۳۵ درجه ای آن موجب جذب گردشگران 
و عالقه مندان به ورزش های زمســتانی می شــود و ســاالنه بیش از ۳۰ هزار 
نفر گردشــگر را به خود جذب می کند؛ اما بســیاری از کارشناسان معتقدند که 
زیرساخت های الزم برای جذب گردشــگران خارجی در این منطقه هنوز به نحو 

احسن ایجاد نشده است.
در شــرایطی که اصفهان در این فصل از ســال خــزان توریســم را تجربه می 
کند، برنامه ریزی، توســعه، زیرساخت ها و حمایت از ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری زمســتانی می تواند در ایجاد فرصت های شــغلی پایدار و افزایش 

درآمدها نیز سهم بسزایی داشته باشد.
موضوعی که از چشــم معاون باالترین مقام اجرایی اســتان هم به دور نمانده 
است. آن طور که محمدرضا جان نثاری تاکید کرده، رونق گردشگری شهرستان 
فریدون شهر مستلزم ایجاد زیرساخت هاست و باید به این شهرستان بر اساس 
الگوی گردشگری نگاه شود تا با ایجاد زیرســاخت ها شاهد رونق این صنعت 

در این خطه باشیم.
از فحوای کالم معاون اســتاندار اصفهان می توان دریافت که مسئوالن بلندپایه 
اصفهان هم نسبت به این موضوع تاکید دارند که گردشگری زمستانی در ایران 
که یکی از مقصدهای ارزان برای گردشــگران به شــمار می رود می تواند سهم 
عظیمی از اعتبار را با خود به ارمغان بیاورد و اقتصاد گردشــگری این اســتان را 
متحول کند؛ اما نبود زیرساخت ها و امکانات جانبی در کنار تفریحات زمستانی 

باعث شده که در هر سال زمستان با رکود توریست مواجه شویم.

عدم نگاه تخصصی به گردشگری زمستان
کارشناسان می گویند، علت آنکه اصفهان نتوانسته در زمینه گردشگران زمستانی 
موفق باشد این است که هنوز ما نتوانسته ایم در زمینه گردشگری زمستانی در 

اصفهان به شکل تخصصی عمل کنیم.
یکی از فعاالن گردشــگری کوهســتانی در گفت و گو با بــازار در مورد ضعف و 
نبود امکانات جانبی در این رابطه معتقد اســت: ممکن است تمام جاذبه های 

کوهستانی ایران نسبت به کشورهای همسایه از جمله ترکیه بهتر باشد. اما این 
امکانات جانبی است که ترکیه زیرساخت های آن را فراهم کرده و در نتیجه حتی 
از حاشیه خلیج فارس، روسیه، اوکراین، عراق و ... این کشور را برای استفاده از 

تفریحات کوهستانی به جای ایران، انتخاب می کنند.
رسول حامدی، پیشنهاد می دهد که ما باید در زمینه گردشگری حالل و جذب 

گردشگر کوهستانی در حوزه کشورهای مسلمان ورود کنیم.
به گفته این کارشناس، دوران پساکرونا نقطه امیدی است برای اینکه از تمامی 
ظرفیت هایی که داریم اســتفاده کنیم. اگر به ســمت گردشگری حالل حرکت 
کنیم یا اکوکمپ های کوهستانی با استانداردهای جهانی ایجاد کنیم، می شود 
امیدوار بود که به کوهستان ها به عنوان مقصدی نو در گردشگری نگاه کرده ایم.

زیرساخت های توسعه نیافته گردشگری در فصول سرد سال
یک کارشــناس دیگر در حوزه گردشــگری نیز در گفت و گو با بازار بر این نکته 
تاکید کرد که اصفهان به عنوان یک شهر پرگردشــگر همواره مثال زدنی است؛ 
اما متاسفانه در فصل زمستان گردشگری این اســتان خاموش می شود و به 
نسبت تابســتان رونقی نمی بینیم و همین باعث شــده که در فصول سرد آمار 
و ارقام مربوط به گردشــگران پایین بیاید و عمال عایدی چندانی برای اســتان 

نداشته باشد.
علی مظفری با اشاره به جاذبه های طبیعی استان اصفهان در فصول سرد سال 
ادامه داد: گردشگری زمســتانی آنچنان که باید و شاید در سال های قبل مورد 

توجه نبوده و به همین دلیل زیرساخت های آن آنچنان توسعه نیافته است.
وی افزود: اصفهان از جمله اســتان هایی است که با شــروع فصل سرد دچار 
رکود مسافرت و جذب توریست می شود و دلیل این موضوع هم به خاطر نبود 
اطالعات کافی درباره تفریحات زمستانه ای است که در این استان وجود دارد.

مظفری با تاکید بر اینکه البته نمی توان از نبود زیرســاخت های مناســب هم 
برای توسعه توریسم زمستانه در اصفهان گذشت، ادامه داد: ما باید برنامه ریزی 
مناسبی برای رونق توریسم زمستانه داشته باشیم تا رونق توریسم در فصل سرد 

را نیز شاهد باشیم و بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.
این کارشناس حوزه گردشــگری، اصفهان را اســتانی پر پتانسیل برای جذب 
توریسم در فصول سرد دانســت و گفت: اقتصاد اصفهان می تواند از این طریق 

رونق یابد و شاهد کاهش بیکاری در این استان باشیم.
مظفری با اظهار تاسف از اینکه بیشتر سفرها در زمستان به سفرهای تجاری یا 
حرفه ای و یا سفرهای ضروری ختم می شود، اظهار داشت: اکثر مردم در فصل 
زمستان به بخش جنوبی کشور ســفر می کنند در حالی که گردشگری زمستانه 

جذابیت های مغفــول زیادی دارد و به همین خاطر نیازمند زیرســاخت هایی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بازاریابی، گردشگری زمستانه را گرم می کند
سیامک محسنی، کارشــناس طبیعت گردی نیز در رابطه با این موضوع به بازار 
گفت: باید نگرش مردم به سفرهای زمستانه تغییر کند و محدود به مکان های 

گرم نشود.
به گفته این کارشــناس، ضعف تبلیغات حال چه در داخل کشور و چه در خارج 
کشور باعث شده که در این ارتباط شــناخت کامل از جاذبه های زمستانه نباشد 
در صورتی که این اســتان به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران ماجراجو و 

دوستدار تفریحات برفی و کوهستانی می تواند باشد.
محسنی ادامه داد: اکنون برای ورود ســرمایه گذاران به این بخش باید انگیزه 
ایجاد شود و تنها راهکار برای این مسئله این است که بازاریابی مناسبی صورت 
گیرد تا گردشگران بیشــتری به این ســمت بیایند تا کوهســتان ها و مناطق 
سردســیری اصفهان با جذابیت هــای طبیعی اش چرخ صنعت گردشــگری 

اصفهان را به گردش درآورد و شاهد جذب گردشگران زمستانی هم باشد.

وی تاکید کرد: امروزه گردشگری زمستانی در بســیاری از کشورها آنقدر رونق 
گرفته است که عالوه بر ساخت انواع تاسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی از 
سوی سرمایه گذاران، ساالنه هزاران شــغل فصلی در مناطق گردشگری ایجاد 
شــود. به همین دلیل هم برخی از ایرانیان در فصل سرد برای گردش و تفریح 
راهی کشورهای دیگر می شوند غافل از اینکه بســیاری از مناطق کوهستانی و 
سردسیر کشــور خودمان از جاذبه های منحصربه فردی برای جذب گردشگران 
 داخلی و خارجی برخوردارند که شــاید هنــوز عده ای از وجود ایــن جاذبه ها 

بی خبر باشند.
گردشگری زمستانی می تواند برای استانی مثل اصفهان به عنوان یک الگوی 
مناسب باشــد تا شــاهد کاهش بیکاری و کارگران فصلی در استانی که قطب 
گردشگری ایران محسوب می شود، باشــیم. این در حالی است که هم اکنون 
ســفر به اصفهان با شــروع فصل ســرما دچار رکود و کاهش می شود به این 
علت که ذهنیت مســافران و سفرسازان در خصوص فصل ســرما نیاز به تغییر 
دارد تا زمســتان های اصفهان از وجود گردشگران گرم شــود و با جذابیت های 
 طبیعی اش چــرخ صنعت گردشــگری این اســتان را در فصول ســرد هم به

 گردش دربیاید.

فارس 
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: تربیت شــاگردانی با 
همکاری خبرگان صنایع دستی اصفهان برای احیای صنایع منسوخ شده را در 
دستور کار داریم.آرش اخوان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش های 
پیش روی مهارت آموزی در اســتان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که 
در حال حاضر چالش اصلی صنایع کمبود نیروی کار و چالش اصلی مسئوالن 
بیکاری جوانان فارغ التحصیل اســت.وی افزود: اصلی ترین دلیل وجود این 
شرایط این است که به درستی در کشور فرهنگ مهارت آموزی پیاده سازی نشده 
و روند مدرک گرایی بسیار شدید است.مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان 
اصفهان با بیان اینکه همه تالش ما تقویت فرهنگ مهارت آموزی است، تصریح 
کرد: سعی ما این اســت که هرم جمعیتی 70 به 30 را با مشارکت دستگاه های 
دولتی و غیر دولتی در زمینه مهارت آموزی ایجاد کنیم به گونه ای که 70 درصد به 

سمت آموزش های مهارتی و 30 درصد به سمت تحصیالت عالیه بروند.

لزوم ارتباط نظام آموزشی با صنایع
وی که معتقد است یکی از راهکارهای اصلی تحقق اهداف در زمینه مهارت آموزی 
ارتباط مســتقیم نظام آموزشــی با بدنه صنایع وبنگاه های اقتصادی است، ابراز 
داشت: نظام آموزشی باید به صورت مستقیم با بدنه صنایع در ارتباط باشد، در این 
مدل 70 درصد آموزش با مشارکت بخش خصوصی و به ویژه فعاالن اقتصادی در 2 

بخش صنایع و اصناف انجام می شود.اخوان تاکید کرد: اعتقاد دارم دانش آموزان 
باید آموزش های ابتدایی و مقدماتــی را در مراکز آموزش فنی وحرفه ای و اصول 
کار را در بدنه صنایع دریافت کنند.وی با بیان اینکه شریک مهارتی آموزش فنی و 
حرفه ای اصناف و صنایع هستند، ابراز داشت: این امر یک بازی برد برد است چرا 

که هم نیروی کار صنایع تامین می شود و هم از میزان بیکاری کاسته خواهد شد.

همکاری 16 اتحادیه اصفهان برای مهارت آموزی دانش آموزان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای با اشــاره به اینکه در اصفهان تاکنون حدود 16 
اتحادیه از جمله آرایشگران مردانه، گیاهان دارویی، خودروهای سبک و سنگین 
و همچنین بنگاه های بزرگ اقتصادی در راستای مهارت آموزی همکاری ویژه ای 
را داشته اند، ابراز داشت: در این بین خدمات خودروی اصفهان همکاری بهتری را 
داشته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر آموزش در کشور عرضه محور است، 
ادامه داد: در گذشته برنامه ای برای اشتغال دانش آموزان نداشتیم و امروز حل 
این مشکل را در دستور کار داریم.اخوان همچنین به اقدامات در دستور کار برای 
صنایع دستی در حال منسوخ شدن اشــاره کرد و گفت: در این زمینه سیستم 
آموزشی 2 گانه را برای صنایع دستی آغاز کردیم، استادکاران صنایع دستی را تحت 
عنوان خبرگان صنف شناسایی کردیم و سعی داریم در کنار آنها شاگردان خوبی 

را با همکاری مجموعه آموزش فنی و حرفه ای تربیت کنیم.

شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو پس از سه سال وقفه در اصفهان در حال 
برگزاری است و 10 استان در این نمایشــگاه مشارکت دارند، در این نمایشگاه 
محصوالت جدید شرکت های خودرویی مختلف مانند آرین دیزل، بهمن موتور، 
شایان دیزل و ...معرفی شده است.شــانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو 
پس از سه سال وقفه طی روزهای 3 تا 6 آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان و در متراژ 15 هزار متر مربع شــامل فضای سربســته و روباز در حال 
برگزاری است.در شانزدهمین نمایشــگاه صنعت خودرو، حضور شرکت های 
خودروسازی از جمله کرمان موتور، مدیران خودرو، گروه بهمن، خودروسازی 
فردا، آرین پارس موتور، زامیاد، دیار خودرو، شایان دیزل، آریا دیزل و مجتمع 
صنعتی پیلسان در این نمایشگاه حضور دارند و شاهد مشارکت 10 استان شامل 
استان های تهران، اصفهان، سمنان، البرز، فارس، لرستان، کرمان، آذربایجان 

شرقی و غربی و قزوین در نمایشگاه صنعت خودرو هستیم.
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته شده در روز نخست نمایشگاه امکان 
بازدید از محیط نمایشــگاه  به صورت ویژه برای خبرنگاران کشوری و استانی 

امکان پذیر و رونمایی از محصوالت جدید خودرویی نیز انجام شد.
در حاشیه برگزاری این نمایشــگاه مجتبی ضیایی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: ما در این نمایشــگاه عــالوه بر محصول نویــن، یک برند جدیــد با نام 
 »شــک موتو« را نیز معرفــی کردیم.وی افــزود: اولین محصول ما کشــنده 
»SHACMOTO X۵۰۰۰« است که طی یکی دو ماه آینده به بازار معرفی 
می شــود.مدیر بازاریابی آرین دیزل تاکید کرد: تا پایان ســال ما در محدوده 
کامیون، باری و کامیونی کمپرســی نیز محصوالت جدیــدی از این خانواده را 
معرفی خواهیم کرد و برای سال آینده برنامه داریم.وی ادامه داد: امیدواریم 

با توجه به تنوعــی که در زمینه خودروهای تجاری ســبک و ســنگین داریم، 
نیازهای مشتریان بازار خودروهای تجاری را پوشش دهیم.ضیایی در ارتباط 
با مزیت های رقابتی محصوالت این شرکت گفت: کشنده »ایکس پنج هزار« 
ما مزیت های بسیار مهمی دارد و بر این اســاس طی تنها فروش رسمی این 
محصول که در روز نخست نمایشگاه رخ داد، ظرفیت فروش در مدت کوتاهی 
تکمیل شــد.وی اضافه کرد: »ایکس پنج هزار« تنها کشــنده دارای موتور 13 
لیتری 520 اسب بخاری اســت و پیش از این در میان کشنده های چینی از 
این نمونه خودروی کشنده نداشتیم.مدیر بازاریابی آرین دیزل بیان کرد: این 
محصول امکانات رفاهی خاص مانند کولر درجا، دوربین 360 درجه، خروجی 

برقی 220 ولت و سنسور باران دارد که در میان رقبای خود بی نظیر است.
وی افزود: با توجه به قیمت ایکس پنج هزار، ارزش محصول از نگاه مشتری 
زیاد است و دلیل پرطرفدار بودن آن نیز همین است. گفتنی است؛ شانزدهمین 
نمایشگاه صنعت خودرو پس از سه ســال وقفه طی روزهای 3 تا 6 آذرماه در 
محل نمایشگاه بین المللی اصفهان و در متراژ 15 هزار متر مربع شامل فضای 

سربسته و روباز در حال برگزاری است.
در این دوره از نمایشگاه شرکت های خودروسازی با توجه به فضای باز نمایشگاه 
امکان تست محصوالت جدید را در ایام برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو فراهم 
کردند و بازدید کنندگان می توانند پس از هماهنگی هــای الزم با خودروهای 

جدید رانندگی کنند.
شــانزدهمین نمایشــگاه صنعت خودرو طی روزهای 3 تا 6 آذرماه در ساعت 
بازدید 15 تا 21 واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت میزبان 

عالقه مندان، متخصصان، کارشناسان و عموم شهروندان خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر 27 قرارداد توسط 
این اداره کل در مجموع با مبلغ قرارداد 480 میلیارد تومان در حوزه راه منعقد شده 
که براین اساس ساخت 1۹3 کیلومتر از راه های استان اصفهان در دست اقدام 
است.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(، علیرضا قاری 
قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت پروژه های 
حوزه راهسازی این اداره کل اظهار داشــت: استان اصفهان با مساحت تقریبی 
107 هزار کیلومتر مربع 6.5 درصد خاک کشــور را داراست که 25 هزار کیلومتر 
راه همسنگ، همجواری با ۹ استان و دارا بودن 114 شهر همگی نشان از اهمیت 
بسیار باالی این اســتان در زمینه حمل و نقل و حوزه شــهری است.  وی اظهار 
داشت: براساس آخرین آمار، تا پایان سال 1400 مجموع راه های استان اصفهان 
11 هزار و 684 کیلومتر، طول آزادراه های استان 480 کیلومتر، بزرگراه ها دو هزار 
و 174 کیلومتر، راه های اصلی دو هــزار و 245 کیلومتر و راه های فرعی یکهزار و 
85 کیلومتر بوده است. مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان افزود: حدود 
411 دستگاه پل با دهانه باالی 6 متر، 15 هزار و 587 دستگاه پل با دهانه کمتر از 
شش متر )آبرو( و دو دستگاه تونل )که یک دستگاه آن به بهره برداری رسیده 
است( در استان اصفهان موجود است.  وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی 

استان اصفهان همواره با برقراری تردد ایمن و روان در سطح جاده های استان در 
خدمت رسانی به مردم، کوشا بوده است، اذعان داشت: راه های استان اصفهان به 
عنوان چهارراه حمل و نقل کشور از تردد باالیی برخوردارند از این رو استان اصفهان 
قلب تپنده و پیوند دهنده کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور محسوب 
می شود. قاری قرآن خاطرنشان کرد: این اداره کل در حوزه مهندسی و ساخت به 
منظور ایجاد تردد ایمن و رفع نقاط حادثه خیز، تبدیل و ارتقای محورهای موجود 
از راه های اصلی به بزرگراهی را به عنوان یکی از اولویت های کاری قرار داده است.  
وی با بیان اینکه در حال حاضر 27 قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در مجموع با مبلغ قرارداد 480 میلیارد تومان در حوزه راه منعقد شده، 
عنوان کرد: تاکنون برای این قراردادها 2۹0 میلیارد تومان هزینه شــده اســت.   
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: براساس این قراردادها 1۹3 
کیلومتر پروژه راهسازی در سطح استان در دســت اجرا قرار دارد.  وی گفت: با 
توجه به نقش تقاطع در نقاط حادثه خیز، در سطح استان اصفهان در حال حاضر 
6 دستگاه تقاطع غیرهمسطح )12 پل( با هزینه ای بالغ بر 83.5 میلیارد تومان در 
دست اجرا بوده و مناقصه چهار پروژه دیگر تقاطع غیرهمسطح )11 پل( با اعتبار 

114 میلیارد تومان برگزار شده است.  

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق)ســاتبا( گفت: احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی توسط شرکت 
فوالد مبارکه الگوی مناسبی برای شــرکت های صنعتی و معدنی در کشور است.

محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) 

ساتبا(، در بازدید از غرفه شــرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: تاکنون برای شرکت های 
بزرگ صنعتی و معدنی کشور برای ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر، 2 هزار و 400 
مگاوات پروانه صادر شده است.معاون وزیر نیرو به مزیت های احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر توسط شــرکت های بزرگ صنعتی از جمله شرکت فوالد مبارکه اشاره 
کرد و افزود: خوشبختانه این شــرکت در احداث نیروگاه های مورد نیاز تولید برق 
در کشور پیشرو و الگوی سایر واحدهای صنعتی و معدنی است.وی خاطرنشان 
کرد: ساخت نیروگاه های تولید برق توسط شرکت های بزرگ صنعتی کشور یکی 
از اولویت های مهم وزارت نیرو است تا در این شرایط، ضمن تامین برق مورد نیاز 
واحدهای صنعتی و معدنی، بخشی از برق تولیدی آن ها نیز در سایر مصارف مورد 
استفاده قرار گیرد.کمانی با اشاره به احداث نیروگاه 600 مگاواتی توسط شرکت فوالد 
مبارکه در استان اصفهان اذعان داشت: این نیروگاه بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
کشور اســت و امیدواریم فوالد مبارکه با برنامه ریزی، همت و تالش مضاعف این 

نیروگاه را در کشور راه اندازی کند.

مدیر آبفای فریدون شهر گفت: دانش آموزان به عنوان سفیران آب در خانواده و 
جامعه نقش مهمی در نهادینه کردن مصرف بهینه این مایع حیاتی دارند.محمد 
رضا یبلویی، در چهاردهمین جشنواره نخستین واژه در شهرستان فریدون شهر 
که با حضور 120 دانش آموز دبستان شرف شهر برف انبار برگزار شد، بیان کرد: 
»آ« و »ب« به عنوان حروف تشکیل دهنده آب، نخســتین واژه هایی است 
که دانش آمــوزان آن را فرا می گیرند و باید از همیــن دوران ابتدایی به عنوان 
مروجین و سفیران مصرف بهینه این مایع حیاتی در جامعه ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به محدود شــدن منابع و ذخایر آبی در سراسر کشور بیان کرد: بر 

همه ما واجب است تا بیش از پیش در مراقبت از آب اهتمام ورزیم تا سال های 
خشکسالی را در کشور پشت سر گذاریم.مدیر آبفای فریدون شهر با اشاره به این 
که در قرآن و روایات اهل بیت )ع( تاکید ویژه ای بر آب شده است، عنوان کرد: 
هشت آیه در قرآن کریم با موضوع آب نازل شده و همچنین اهل بیت )ع( نیز 
تاکید ویژه ای بر استفاده درست و بهینه از این مایع پاک و مطهر دارند.شایان 
ذکر است؛ در ویژه برنامه چهاردهمین جشنواره نخســتین واژه در شهرستان 
فریدون شهر برنامه های مختلفی از جمله اجرای سرود، دکلمه خوانی، شعر و 

مسابقه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی دبستان شرف برگزار شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد:
مهارت آموزی در زمینه صنایع دستی منسوخ شده در اصفهان

اصفهان؛ میزبان خودروسازان کشور معاون وزیر نیرو در بازدید از غرفه فوالد مبارکه:

 احداث نیروگاه توسط فوالد مبارکه، الگوی مناسبی برای 
شرکت های صنعتی و معدنی کشور است

مدیر آبفای فریدون شهر:

دانش آموزان به عنوان سفیران آب، ترویج دهنده فرهنگ مصرف بهینه در جامعه باشند

مدیرکل راه و شهرسازی استان:  

۱۹۳ کیلومتر از راه های استان اصفهان در حال ساخت است
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