
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

شنبه 21  آبان  1401
17 ربیع الثانی  1444

12  نوامبر  2022
 شماره 3670    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان از آغاز فرآیند صدور مجوز 
اجرای پروژه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری کشور در استان خبرداد؛

استارت از سه شهرستان

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری اصفهان 

3 ستاره باقی ماند

تشدید آلودگی اصفهان 
 با استقرار 70 درصد
صنایع بالقوه آالینده

تولیدکنندگان اصفهان 
در گرداب مشکالت فرو 

رفته اند

رنا
 ای

س:
عک

معاون عمران شهری 
شهردار اعالم کرد:

پیشرفت ۹0 
درصدی سالن 
اجالس سران 

اصفهان

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان: بیش از 700 هکتار 
بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود دارد؛

آنچه البته به جایی نرسد، هشدار است!
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
به زودی مشکل کمبود دارو رفع می شود

آیین بهره برداری از پروژه های شاخص منطقه 11 شهرداری اصفهان 
برگزار شد؛ 

افتتاح 110 میلیارد تومان پروژه در ایستگاه پنجم

وعده جدید؛ تا پایان آبان!
رییس سازمان غذا و دارو می گوید کمبود سرم رفع شده و 

کمبود برخی  مسکن ها هم به زودی حل خواهد شد؛

آگهی مزایده چاپ دوم

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف: 1405392

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
1- مزایده اجاره کیوسک فروش مواد غذایی و تنقالت منطقه گردشگری الدر 

به مدت دو سال 
2- مزایده اجاره کیوسک فروش مواد غذایی و تنقالت پارک بهشت منظریه 

به مدت دو سال
3- مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی و تنقالت پارک 

پیروزی به مدت دو سال
4- مزایده اجاره محل کیوسک شــماره دو میدان دام فروش مواد غذایی و 

تنقالت به مدت دو سال 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت 
نام و دریافت امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
•  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/12

•  مهلت بازدید فراخوان تا: 1401/08/22
•  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/03
•  زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/09/05

•  نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند مزایده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده 
نقدی

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه: خمینی شــهر، میدان قدس، شهرداری 
مرکزی 33641415 

 شهرداری میمه به اســتناد مجوز شــماره 401/57 مورخ 1401/3/1  شورای محترم اســالمی شــهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی 

نســبت به فروش 2  پالک از  زمینهای تفکیکی واقع در خیابان پشت دادگاه عمومی  شهر میمه با کاربری مســکونی  اقدام نماید . لذا متقاضيان 
ميتوانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تا تاریخ 1401/8/25  به شــهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت 
 فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت کســب اطالعات با شماره تلفن45422434 – 031 این شــهرداری تماس حاصل ویابه سایت

 WWW.meymeh.irمراجعه نمایند. 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

 شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی احداث 
پارک محله ای مهارت به شماره 2001094734000059 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/18

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/03
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/13
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/09/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 850/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

آگهی مزایده  

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
فراخوان عملیات اجرایی احداث پارک محله ای مهارت

م الف:1405498

م الف:1408655

حسین دهقان  - شهردار میمه

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

نوبت دوم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                            

چهارشنبه 11   آبان    1401  
07    ربیع الثانی   1444

02   نوامبر    2022
 شماره 3662       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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محقق شدن 3۵ درصد از سهم اشتغال 
استان اصفهان
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 طرح جایگزینی حفاظ بتنی )نیوجرسی( با گاردریل در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان
 تا پایان سال اجرا می شود؛

وعده جدید این بار برای بهار!

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

اکیپ »رفع خطر درختان 
خشک« در منطقه ۹ 

اصفهان فعال شد

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

توانمند سازی مددجویان، 
اولویت سازمان بهزیستی 

در اصفهان است
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کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان از بارش باران در بیشتر 

مناطق خبر داد؛

 اولین باران پاییزی
 اصفهان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
ورود 3 تن دارو به اصفهان خبرداد؛

اصفهان سومین استان با بیشترین زمین 
لرزه ثبت شده است

درد و دغدغه دارو ...
 

       آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4010/6002
       )شماره 2001001188000042 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست 
کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد(« به آدرس  www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس 

»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 
14۵6 ، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 تا ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26

مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی   کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1401/0۹/14 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                                  www.tavanir.org.ir                                www.erec.co.ir                           www.setadiran.ir

 شرکت برق منطقه ای
 اصفهان

 

آگهی  مزایده غیر حضوری

نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده- بادرود 

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السالم در نظر دارند نسبت به فروش محصول به و پسته امامزاده، از طریق انتشار 
آگهی مزایده به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- فروش محصول به  آستان مقدس، به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 205/000 ریال
2- فروش محصول پسته آستان مقدس، به قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل:

الف( پسته خندان کله قوچی حدود 520 کیلوگرم و هر کیلو 2/500/000 ریال
ب( پسته خندان احمد آقائی حدود 220 کیلوگرم و هر کیلو 2/750/000 ریال

ج( پسته گویا پوست دار حدود 60 کیلوگرم و هر کیلو 1/750/000 ریال
د( پسته رو آبی حدود 1100 کیلوگرم و هر کیلو 1/350/000 ریال

   شروط و تعهدات
1( پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ 400/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بند 2 و مبلغ 300/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بند 2 

طی فیش بانکی در وجه آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السالم به حسابداری اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان می توانند تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزایده بند اول راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 و بند دوم راس ساعت 10/30 همان روز در محل این نمایندگی برگزار 
خواهد شد. 

4( متقاضیان می توانند با هماهنگی کارشناس مالی آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.
5( شماره تماس: رضا نوریانی 09131624067 

با یکی از زیباترین باغ های ایرانی بیشتر آشنا شویم؛

یک باغ تاریخ و خاطره

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

4

افزایش 61 درصدی 
اعطای تسهیالت بانکی 
به واحد های صنعتی و 

کشاورزی اصفهان

 یک بام و دو هوا برای شرکت کنندگان در لیگ بسکتبال غرب آسیا،  
عجیب فیفا از باشگاه اصفهانی را با مشکل روبه رو کرده است؛

ذوب آهن؛ در دوراهی ابهام و انصراف
6

موضوعشماره

4010/6002
ارزیابی کیفی توان خرید تجهیزات و احداث کامل خط 400 کیلو ولت دو مداره 

اسالم آباد- نجف آباد ) بصورت تامین مالی توسط پیمانکار( 

م الف: 1404225

م الف: 1404288

از بیش از 400 دشت از مجموع 60۹ دشت ایران درگیر فرونشست زمین است اما سازمان زمین شناسی کشور، دشت اصفهان- برخوار را که شهر اصفهان در آن واقع شده، 
پرمخاطره ترین منطقه و نماد فرونشست ایران معرفی می کند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه 04   آبان    1401  
2۹   ربیع االول   1444

26  اکتبر    2022
 شماره 36۵6       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

 امدادرسانی به 784 آسیب دیده در
 حوادث مهرماه

5

          صدای هشدار ما را از کالن شهر تاریخی ایران، شاهراه استراتژیک کشور و
 مهد فرهنگ و تمدن می شنوید؛

   زیرپای اصفهان خالی است

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

مشکالت ورودی های 
داران تا اوایل سال آینده 

برطرف می شود

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

معلمان باید تربیت 
دانش آموزان را به حیطه 

کاری خود وارد کنند
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رییس خانه صمت ایران:

شهرک عملی تحقیقاتی 
اصفهان به زودی شاهکار تاریخ 

صنعت کشور را رقم خواهد زد

5

پیشی گرفتن آنفلوآنزا از کرونا در 
 اصفهان، استفاده از ماسک در مدارس

 اجباری شد؛

کرونا کم بود، آنفلوآنزا 
هم اضافه شد!

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از فرونشست 2۹ دشت استان اصفهان خبرداد؛

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

 6۵0 متر از خیابان آتشگاه، مسیر
 BRT می شود

مصائب خشکسالی و نتایِج عدِم خردورزی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

  وضعیت فرار سرمایه از کشور در شرایط اوج
 قرار گرفته و دورنمای خوبی را نشان نمی دهد؛

بر باد رفته

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

3

 قلعه نهچیر مبارکه؛
  به جا مانده از
 دوران قاجار

ذخایر خونی استان 
اصفهان در شرایط بحرانی 

قرار گرفت

43

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد ردیف اعتباری بودجه مصوب ســال جاری عملیات اجرایی فاز 2 پروژه تکمیل میدان بقیه ا... شهر را با اعتباری معادل 

10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات سال جاری از طریق آگهی مناقصه و بر اساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی 

سال 1401 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور آگاهی از شرایط مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از ساعت 13 

بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/08/03 لغایت حداکثر ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1401/08/14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.

زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1401/08/2۵
تلفن تماس: 031372۵400۵ 

آگهی مناقصه )نوبت اول(

جواد نصری- شهردار بهاران م الف:1398648

چاپ دومچاپ اول

نوبت اول

تاریخ :1401/08/10
شماره : 1401/7274۵1

هیات امناء آستان مقدس 

7

معاون شهردار اصفهان:
نیمی از سرانه زمین های ورزشی 

شهر محقق نشده است

نوبت دوم
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مدیر کل گمرکات استان اصفهان:

دهاقان باید در توزیع و صادرات محصوالت گلخانه ای 
فعال تر عمل کند

مدیر کل گمرکات استان اصفهان گفت: دهاقان گرچه نقش بسزایی در توزیع محصوالت گلخانه ای 
در استان اصفهان دارد؛ اما هنوز هم این نوع محصوالت بیشــتر از شهرهای شمال کشور به استان 
وارد می شود. رسول کوهستانی با حضور در شهرستان دهاقان ضمن بازدید از گلخانه های زیر کشت 
شهرستان دهاقان اظهار داشت: استان اصفهان مزیت های فراوانی در حوزه صادرات دارد و شاهراه 
حیاتی شرق به غرب و جنوب به شمال است. وی با بیان اینکه شهرستان دهاقان نیز با وجود ۳۰۰ 
هکتار گلخانه، نقش چشمگیری در صادرات دارد، افزود: اســتان اصفهان هیچ محدودیتی برای 
واردات و صادرات ندارد. مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان اذعان کــرد: همه مجوزهای الزم برای 
صادرات و واردات در گمرک بازرگانی اصفهان صورت می گیرد و حدود ۶۰ درصد استرداد کل کشور 
نیز در اصفهان انجام می شــود. وی عنوان کرد: ۳۷ انبار اختصاصی در این زمینه در اصفهان وجود 
دارد که گرچه زحمات زیادی به همراه دارد؛ اما برای تولید کننده منفعت دارد. کوهســتانی تصریح 
کرد: محصوالت تولید شده در استان اصفهان در رتبه پنج صادرات کل کشور قرار دارد، چدن و آهن 
استان اصفهان ســهم ۴۰ درصدی صادرات و محصوالت لبنی سهم هشت درصدی دارد؛ اما برخی 
محصوالت استان از جمله محصوالت کشاورزی به دیگر استان ها صادر می شود. مدیر کل گمرکات 
استان اصفهان افزود: شهرستان دهاقان گرچه نقش بســزایی در توزیع محصوالت گلخانه ای در 
اســتان اصفهان دارد؛ اما هنوز هم صادرات این نوع محصوالت به استان بیشتر از شهرهای شمال 
کشور انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه گلخانه داران دهاقانی باید کارت بازرگانی دریافت کنند، 
گفت: وجود تعاونی گلخانه داران در شهرستان دهاقان مزیت است ولی همه گلخانه داران دهاقانی 
باید کارت تعاون و بازرگانی نیز دریافت کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند و از ارز حاصل از صادرات 
هم بهره ببرند. در ادامه این نشســت علی جمشیدیان اظهار داشت: شهرســتان دهاقان افتخار 
صادرات محصوالت گلخانه ای به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه را دارد؛ اما باید کمبودها و 
نواقص موجود در این زمینه رفع شود. فرماندار شهرستان دهاقان عنوان کرد: برای برقراری صادرات 
محصوالت دهاقان باید برنامه منظم و مدونی وجود داشته باشد تا گمرک اصفهان پاسخگو باشد.

ایجاد مشاغل پایدار در شهرستان سمیرم، در  راستای 
پیشگیری از مهاجرت

فرماندارسمیرم گفت: شهرستان سمیرم دارای ظرفیت های خوبی در زمینه کشاورزی، دامداری و 
گردشگری است که صنایع وابسته به این مشاغل می تواند در شهرستان برای شهروندان در شهرها 
و روستاها ایجاد اشتغال زایی داشته باشــد و از مهاجرت به حاشیه شــهرها جلوگیری کند. مراد 
الیاس پور در جلسه کارگروه اشتغال و ســرمایه گذاری شهرستان سمیرم اظهار داشت: شهرستان 
سمیرم دارای ظرفیت های خوبی در زمینه کشاورزی، دامداری و گردشگری است که صنایع وابسته 
به این مشاغل می تواند در شهرستان برای شهروندان در شهرها و روستاها ایجاد اشتغال زایی داشته 

باشد و از مهاجرت به حاشیه شهرها جلوگیری کند.
وی افزود: در ســال ۱۴۰۱ بیش از ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب تبصره ۱۶ و ۵۹ میلیارد ریال در 
قالب مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال در شهرستان در نظر گرفته شده که ادارات متقاضیان را به 
بانک های عامل جهت دریافت تسهیالت معرفی کرده اند. الیاس پور تصریح کرد: ۶۳ درصد از تعهدات 
اشتغال توسط ادارات سمیرم از ابتدای سال تاکنون عملی شده و در سال جاری هزار و ۳۶۶ نفر تعهد 
اشتغال برای شهرستان سمیرم در نظر گرفته شــده که از این تعداد بنا بر آمار سامانه رصد اشتغال 
۸۶۵ نفر محقق و در سامانه اشتغال ثبت  شده است. فرماندار سمیرم بیان کرد: اعطای تسهیالت 
اشتغال به متقاضیان در راستای ایجاد اشتغال پایدار و صرفه اقتصادی انجام می شود تا مبادا افراد 

تسهیالتی را از بانک ها دریافت و بدهی بانکی بر دوش آن ها بماند.

فرماندار برخوار:

شهرستان برخوار، مهاجرپذیر است

فرماندار برخوار گفت: شهرستان برخوار به واسطه نزدیک 
بودن به اصفهان مهاجرپذیر است و به همین دلیل باید  
امکانات بیشتری به این شهرستان داده شود تا حداقل بتوانیم امکانات 
بهتری به مهاجران و جمعیت مازاد اصفهان بدهیم. محمدرضا قربانی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هنوز اعتبارات سفر رییس جمهور به طور کامل 
به شهرستان تخصیص پیدا نکرده و تنها درصدی به مدارس نیمه ساخت 
اعتبار اختصاص یافته که کارهای مربوط به آن در حال انجام است. وی 
افزود: بیشترین بودجه ای که در سفر رییس جمهور به شهرستان برخوار 
اختصاص یافت، مربوط به راه ها بود. راه های شهرستان و روستاها نیاز 
به روکش آسفالت، باال بردن ایمنی، بهسازی و روشنایی دارند و در کل 
توسعه و تکمیل راه ها باید در دستور کار قرار گیرد. فرماندار برخوار گفت: 
برخوار هنوز بیمارســتان ندارد که البته یک بیمارستان در دست ساخت 
داریم که بیش از ۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی نداشته است و در سفر 
رییس جمهور به این دلیل که پروژه مزبور زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشت اعتباری به آن اختصاص نیافت. از ظرفیت خیران برای ساخت 
این بیمارستان بهره گرفته شده و در تالش هســتیم پیشرفت کار را به 
باالی ۵۰ درصد برسانیم تا بتوانیم اعتبار به آن اختصاص دهیم. قربانی 
تصریح کرد: ترکیب جمعیتی شهرستان میانسال است، اما در کل رشد 

جمعیتی شهرســتان باالتر از میانگین کشوری اســت و درصد بیکاری 
شهرستان باال نیست و در سطح سرانه کشوری است. وی ادامه داد: از 
نظر فضای فرهنگی و تفریحی کمبود زیادی داریــم به طوری که هنوز 
سینما، سالن نمایش، فرهنگسرا و استخر مناسب نداریم. برای ساخت 
این مراکز در بودجه پیش بینی هایی انجام داده ایم و جانمایی برخی این 
اماکن انجام شده است. سالن دو منظوره ای را شهرداری برای سینما در 
اختیار گذاشته؛ اما کفایت فرهنگ دوســتان و عالقه مندان به سینما را 
نمی کند. فرماندار برخوار گفت: از نظر آب شرب و کشاورزی دچار مشکل 
هستیم، به طوری که از نظر آب کشاورزی وضعیت بحرانی داریم. برای 
آب شرب لوله ای ویژه در نظر گرفته شــده که باید از طرف شاهین شهر 
بیاید که هنوز تکمیل نشــده  و در صورت تکمیل، مشکل آب شرب حل 
می شود. از نظر کشاورزی، کانال آب نداریم و عمق آب چاه های کشاورزی 
زیاد شده است. سعی کرده ایم الگوی کشت سنتی نباشد و از فناوری روز 
برای آبیاری اســتفاده کنیم. قربانی تصریح کرد: شهرستان برخوار به 
واســطه نزدیک بودن به اصفهان مهاجرپذیر است و این مهاجرپذیری 
می طلبد که توجه بیشــتری به آن شــده و امکانات بیشــتری به این 
شهرستان داده شــود تا حداقل بتوانیم امکانات بهتری به مهاجران و 

جمعیت مازاد اصفهان بدهیم.

نماینده مردم خمینی شــهر گفت:اگر آزادی نبود 
شما هر هفته پشت تریبون نمی رفتید تا هرچه که 
دل تان بخواهد مطرح کنید و هر جمعه شاهد یک 

فتنه باشیم.
 حجت االســالم محمدتقی نقدعلــی در تذکری 
شفاهی در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه این روز ها از برخــی تریبون ها بحث 
رفراندوم مطرح می شــود، اظهار کــرد: باالترین 
رفراندوم را نظام اســالمی از خــود ارائه کرد. ۱۴۰۰ 
ســال پیش در صحرای غدیر باالتریــن رفراندوم 

برای والیت امیرالمومنین )ع( برگزار شــد. نظام 
اســالمی ایران نیز تنهــا حاکمیتی اســت که نوع 

حکومت خود را براساس رفراندوم گذاشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: کسانی که به برکت نظام 
آبرو پیدا کرده اند، از حرف هــای تفرقه انگیز پرهیز 
کننــد. از آزادی و حقوق زنان ســخن می گویند و 
هر جمعه در یک نقطه آشــوب ایجاد می کنند، اگر 
مدافع حقوق زنان هســتند از حقوق دختر پیامبر 
)ص( دفــاع کنند که حــق او را زیرپا گذاشــتند. 
می گویند آزادی نیســت، اگر آزادی نبود شما هر 

هفته پشــت تریبون نمی رفتید تا هرچه که دل تان 
بخواهد مطرح کنید و هر جمعه شــاهد یک فتنه 
باشــیم. نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: مــردم همواره در 
صحنه هســتند و ۱۳ آبان رفراندوم دیگری بود که 
به حقانیت نظام رای داد. حرف های تفرقه انگیز را 

تکرار نکنید.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

کسانی که به برکت نظام آبرو پیدا کرده اند، حرف های 
تفرقه انگیز نزنند

مسئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: ۲۰۰ دانش آموز از مدارس نجف آباد توسط کارشناسان شهرداری 
اصفهان، آموزش »پلیس مدرسه« را خواهند دید. نرگس یالوردی با بیان اینکه دوره های آموزش »پلیس مدرسه« فراشهری شد، اظهار کرد: معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان برگزاری این دوره یک روزه را پس از شهر اصفهان در شهرهای دیگر استان نیز برنامه ریزی کرده است،بنابراین در حال حاضر با همکاری 
شهردار نجف آباد این شهر مقصد این دوره یک روزه از آموزش قرار می گیرد.وی در خصوص آموزش گروهی از دانش آموزان شهر نجف آباد افزود: ۲۰۰ دانش آموز از 
دبستان های این شهرستان توسط کارشناسان اداره آموزش معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تحت آموزش پلیس مدرسه قرار می گیرند. مسئول 
امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: در این دوره آموزشی یک روزه، از هر مدرسه چهار دانش آموز به عنوان 
پلیس مدرسه انتخاب می شوند و ابتدا با قوانین ترافیکی از جمله تابلوها و چراغ های راهنمایی سپس با قوانین عبور و مرور، نکات ایمنی و وظایف پلیس مدرسه 
آشنا می شوند و در مرحله آخر، آموزش عملی نحوه صحیح عبور و مرور دانش آموزان از عرض خیابان را تمرین می کنند. یالوردی خاطرنشان کرد: از آنجا که این 
گروه از دانش آموزان وظیفه بسیار مهم و حساســی را برعهده دارند، باید نکات ایمنی و نحوه صحیح عبور از خیابان را کامل آموزش ببینند؛ البته به منظور ایمنی 
بیشتر در زمان عبور دانش آموزان از عرض خیابان، یکی از مسئوالن مدرسه نیز پلیس های مدرسه را همراهی خواهد کرد. وی اظهار کرد: این دوره آموزشی یک روزه 

به همراه یک کتاب آموزشی با عنوان پلیس مدرسه برگزار می شود و در نهایت به افراد آموزش دیده هدایایی نیز اهدا خواهد شد.

خبر روزنجف آباد؛ مقصد دوره یک روزه آموزش پلیس مدرسه

وز عکس ر

تشییع و خاکسپاری 
مادر شهید موسوی

شــادروان بتــول الســادات 
شــهید  مــادر  موســوی 
ســیدعبدالحمید موسوی در 
گلزار شهدای درچه تشییع و به 

خاک سپرده شد.

روابط عمومی اورژانس اصفهان:

 ماموریتی درباره انتقال فرمانده انتظامی شاهین شهر
 ثبت نشده است

روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان توضیحاتی درخصوص حمله اغتشاشگران 
به فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و مصدومیت وی، ارائه داد. عباس عابدی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، درخصوص خبر منتشــر شــده در فضای مجازی مبنی بر حمله اغتشاشگران به 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و مصدومیت وی، اظهار کرد: ماموریتی تحت عنوان انتقال 
سرهنگ علی صادقی؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر، در لیست ماموریت های اورژانس 
استان اصفهان ثبت نشده است. به گزارش ایمنا، چندی پیش خبری مبنی بر حمله اغتشاشگران به 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و مصدومیت وی در فضای مجازی منتشر شد که فرماندار 
شهرستان شاهین شهر و میمه نیز آن را تکذیب کرد و از سالمت رییس پلیس شاهین شهر، خبر داد.

بوکسور شهرضایی در ترکیب تیم ملی 
رییس هیئت بوکس اصفهان گفت: علی اصغر افشــاری، بوکسور شهرستان شهرضا در ترکیب تیم 
ملی بوکس جوانان برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان قرار گرفت. مهدی شــفیعی افزود:  
این ورزشکار در وزن ۵۷ کیلوگرم به همراه مرتضی ریگی )وزن ۴۸ کیلوگرم(، نیما بیاتی )وزن ۵۴ 
کیلوگرم(، محمد پارسی )وزن ۶۳.۵ کیلوگرم( و آرین ساعدپناه )وزن ۹۲ کیلوگرم( در مسابقات 
حضور خواهد داشت. وی اضافه کرد: هدایت تیم ملی را رضا مهدی پور و مرتضی سپهوندی بر عهده 
دارند. مســابقات قهرمانی بوکس جهان ۲۰۲۲ در رده ســنی جوانان از روز ۲۴ آبان  تا پنجم آذر به 
میزبانی اسپانیا و در شهر آلیکانته برگزار می شود. شهرستان شهرضا با حدود ۱۶۰ هزار نفر جمعیت 

در ۷۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد.

کشف 261 کیلو گرم تریاک در سمیرم
۲۶۱ کیلو گرم تریاک در جاده های مواصالتی و ایست و بازرسی شهید رییسیان شهرستان سمیرم 
کشف شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی سمیرم گفت: ماموران 
مبارزه با مواد مخدر سمیرم در دو عملیات جداگانه از یک خودرو وانت پیکان ۲۴۰ کیلو گرم و از یک 
سواری پژو ۲۱ کیلو گرم تریاک کشف کردند. ســرهنگ علی قربانپور افزود: سوداگران مرگ قصد 
داشتند مواد مخدر را از مسیر جاده های شهرستان سمیرم از استان های جنوب شرق کشور به استان 
اصفهان منتقل کنند. وی گفت: مواد مخدر در این خودرو ها به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود و در 

این زمینه دو نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و خودرو ها توقیف شدند.

آغاز برداشت ذرت علوفه ای در روستای حسین آباد مهردشت
برداشت ذرت علوفه ای از ۱۲۰ هکتار زمین های کشاورزی روستای حسین آباد مهردشت آغاز شد. به 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کشــت ذرت به عنوان کشت دوم محصول کشاورزان 
در بخش مهردشت اســت و ۴۰ درصد از اراضی کشاورزان به کشــت ان اختصاص دارد. کارشناس 
کشاورزی و رییس شورای اسالمی روستای حسین آباد گفت: کشاورزان این منطقه توانسته اند با 
توجه به روش های آبیاری نوین قطره ای هم میزان مصرف آب را کاهش دهند و هم سبب افزایش 
تولید محصوالت شان شوند. اسماعیل صفری افزود: میزان محصول برداشتی از این اراضی به صورت 
متوسط ۵۰ تا ۷۰ تن در هکتار است که نیاز داخلی و بخشی از نیاز واحد های دامداری منطقه مهردشت 
و شهرستان نجف آباد را تامین می کند. وی گفت: از مشــکالت و نگرانی های کشاورزان این منطقه 
می توان به نبود نهاده های کشــاورزی در فصول کاشت و برداشــت ذرت و نبود ثبات قیمت در زمان 

برداشت اشاره کرد.

اخبار

رییس اداره کتابخانه های عمومی 
اردستان:

۸ درصد از جمعیت 
اردستان عضو فعال 
کتابخانه ها هستند

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
اردستان گفت: به دلیل کمبود زیرساخت های 
الزم، سرانه مطالعه در شهرســتان اردستان 
ضعیف است که توجه مسئوالن و فعاالن حوزه 
فرهنگی را در زمینه تامیــن بودجه الزم برای 
تقویت زیرساخت های کتابخانه ای و افزایش 

تعداد کتاب ها را می طلبد. 
عفــت باقــری، در نشســت هفتــه کتاب و 
کتاب خوانــی، اظهار کــرد: هرســال هفته 
کتاب خوانــی از ۲۴ تــا ۳۰ آبان مــاه برگزار 
می شد، اما امسال با برنامه ریزی های انجام 
شــده این هفته از ۲۱ تا ۲۷ آبان با شــعار ما 
همانیم کــه می خوانیم، برگزار  خواهد شــد. 
وی افزود: شهرستان اردســتان دارای چهار 
کتابخانه شهری و دو کتابخانه روستایی است 
که بیش از ۱۳۷ هزار منابع مکتوب شــامل 
کتاب های مختلف و غیر مکتوب مانند سی 
دی و منابع الکترونیــک در عناوین مختلف 
در این کتابخانه ها وجود دارد. باقری با اشاره 
به برگزاری مراســم هفته کتاب در شهرستان 
اردســتان گفت: برگزاری بیش از ۵۰ برنامه 
فرهنگی و هنری، نواختن زنگ کتاب خوانی در 
تمامی مدارس شهرستان، برپایی نمایشگاه و 
فروشگاه کتاب، مسابقه کتاب خوانی و مراسم 
جشــن کتاب همراه با تجلیل از فعاالن حوزه 
کتاب و کتاب خوانــی از جملــه برنامه های 
شاخص هفته کتاب در اردستان خواهد بود. 
باقری با بیان اینکه در حــال حاضر حدود ۸ 
درصد از جمعیت کل شهرســتان که بیش از 
۳۶۰۰ نفر هســتند، عضو فعال کتابخانه های 
اردستان محسوب می شوند، گفت: به دلیل 
کمبود زیرســاخت های الزم، سرانه مطالعه 
در شهرســتان اردستان بســیار ضعیف بوده 
که توجه مســئوالن و فعاالن حوزه فرهنگی 
را در زمینــه تامین بودجــه الزم برای تقویت 
زیرساخت های کتابخانه ای و افزایش تعداد 

کتاب ها جلب کرد.

استان

با مسئولان

وار
رخ

ی ب
ندا

س: 
عک

وجود 7 واحد آموزشی نیمه کاره 
در گلپایگان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: ۷ 
واحد آموزشی نیمه کاره در شهرستان گلپایگان وجود 
دارد کــه اولویت تکمیل این بناها و ســپس احداث 

بناهای جدید است.
محمدرضــا ابراهیمی، در حاشــیه بازدیــد خود از 
پروژه های آموزشی شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: 
سفرهای دوره ای به شهرستان ها داریم و با مدیران 
مدرســه گفت وگو می کنیــم، چراکــه معتقدیم هر 
اتفاق خوبی که قرار اســت در آموزش و پرورش رخ 
دهد از مدارس شــکل می گیرد. از ۵ هزار ۶۰۰ مدیر 
مدرســه اســتان با بیش از ۸۵ درصد آنهــا دیدار و 
گفت وگو کردیم و عالوه بر گفت وگو با مدیران مدارس 
شهرستان گلپایگان از پروژه های نیمه تمام و برخی از 

مدارس بازدید کردیم.
وی ادامــه داد: معتقدیم شــورای آموزش پرورش 
باالتریــن و اثرگذارتریــن شــورای فرهنگــی هــر 
شهرســتان اســت و ایــن شــورا در شهرســتان 
گلپایــگان خیلــی پویاســت، مصوبــات خوبی در 
راســتای کیفیت بخشــی به فضاهای آموزشــی و 
 بررســی راهکارهای احداث و بهینه ســازی مدارس

 گذرانده شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در 
فضاهای آموزشی در استان مشــکالتی داریم و در 
شهرستان گلپایگان هم با توجه به اینکه ۱۶ هزار نفر 
جمعیت دانش آموزشی دارد، نیاز است که فضاهای 
آموزشی عالوه بر بهســازی بر تعداد آنها نیز افزوده 
شود. در گلپایگان مدرسه دو نوبتی داریم. همچنین 
۷ واحد آموزشی نیمه تمام وجود دارد که اولویت ما 

تکمیل آنها و سپس احداث بناهای جدید است.
ابراهیمی درباره مصوبات سفر استاندار به گلپایگان 
در حوزه آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مقرر شد 
پروژه ای تحت عنوان حبیب اللهی و مدرســه شهرک 
الوند در دهه فجر تحویل داده شود و پروژه سوم هم 
که مربوط به منطقه مســکن مهر اســت برای سال 
تحصیلی آینــده در اختیار آموزش و پــرورش قرار 

خواهد گرفت.



شنبه 21 آبان  1401 /  17 ربیع الثانی  1444  /  12  نوامبر   2022 / شماره 3670 

اجرای بیش از 240 کیلومتر لوله گذاری آب در استان اصفهان
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت:هدف از اصالح شــبکه های فرسوده آبرسانی استان اصفهان 
جلوگیری از هدر رفت آب، تامین فشار آب مناســب و به حداقل رساندن حوادث ناشی از فرسودگی 
لوله هاست. حسین اکبریان با اشــاره به اجرای بیش از ۲۴۰ کیلومتر لوله گذاری آب در هفت ماهه 
نخســت امســال اظهار کرد: از مجموع لوله گذاری آب انجام شــده، ۱۱۵ کیلومتر مربوط به توسعه 
شــبکه های اصلی و فرعی، حدود ۳۰ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و حدود ۹۵ کیلومتر اصالح 
شبکه های توزیع آب در شهر ها و روستا های استان بوده است.وی افزود: آبفای منطقه چهار با ۸.۴ 
کیلومتر در میان مناطق شش گانه شهر اصفهان و منطقه ســمیرم با حدود ۱۹.۵ کیلومتر، گلپایگان 
با حــدود ۱۵ کیلومتر و دهاقان با حــدود ۱۳ کیلومتر بیشــترین میزان لوله گــذاری آب را در میان 
شهرستان های استان داشته اند. اکبریان، اصالح شبکه های فرسوده آبرسانی استان را از پروژه های 
حائز اهمیت در شرکت دانست و گفت: هدف از این اقدامات جلوگیری از هدر رفت آب، تامین فشار آب 
مناسب و به حداقل رساندن حوادث ناشی از فرسودگی لوله هاست. مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
از واگذاری ۱۱ هزار و ۷۸۹ فقره انشعاب آب به مشترکان آبفا در سراسر استان در هفت ماهه نخست 
امسال خبر داد و بیان کرد: آبفای استان اصفهان با تداوم اقدامات فنی، فرهنگی و قانونی در راستای 
مدیریت و کاهش مصرف، در صدد تامین پایدار آب شرب جمعیتی حدود ۴ میلیون ۸۹۳ هزار نفر در 

۱۰۰ شهر و ۹۴۹ روستا در سطح استان اصفهان است.

تولیدکنندگان اصفهان در گرداب مشکالت فرو رفته اند
یک تولید کننده اصفهانی با اشاره به اینکه تولید در اصفهان مثل رفتن تا کوه قاف است، گفت: تولیدکنندگان 
اصفهان در گرداب مشکالت مختلف از جمله بدهی به بانک ها فرو رفته اند. علی حسینی اظهار کرد: یکی 
از مشکالت تولید کنندگان در شرایط امروز تامین نقدینگی است که باعث شده بسیاری از تولید کنندگان 
در گرداب مشکالت فرو بروند. وی افزود: مشکالت عدیده ای جلوی پای تولید کنندگان است؛ اما یکی 
از مهم ترین مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می کنند مشکالت نقدینگی و موانعی است که بانک ها 
جلوی پای تولید کنندگان می گذارند. تولید کننده موزاییک در اصفهان با اشاره به اینکه بدهی های معوق 
واحدهای تولیدی به بانک ها یکی از دالیل اصلی عدم رونق تولید در اصفهان است، تصریح کرد: متاسفانه 
به علت شــرایط اقتصادی که وجود دارد تولید کننده امکان بازپرداخت بدهی های خود را ندارد و همین 
موضوع باعث می شود که به شــکل تصاعدی بدهی های تولید کننده افزایش یابد و دیگر از پس تامین 
نقدینگی برای تولید برنیاید. حسینی اضافه کرد: این در حالی است که اگر بدهی ها به بانک پرداخت نشود 
امکان اینکه بتوانیم تسهیالت جدیدی بگیریم را نداریم و این مسئله باعث رکود بیشتر در تولید می شود. 

معاون استاندار:
 نسبت مصارف به منابع بانکی استان اصفهان 11 درصد 

افزایش یافته است
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی استان اصفهان 
۱۱ درصد افزایش یافته است. امیررضا نقش با اشاره به اینکه اصفهان دومین استان صنعتی ایران بعد از 
تهران است، اظهار داشت: از این رو الزم است اختیارات بیشتری به بانک های اصفهان داده شود. وی با 
بیان اینکه اختیارات بانک های اصفهان باید سه برابر شود، ابراز داشت: تامین مالی واحدهای تولیدی و 
صنعتی اصفهان باید با سرعت بیشتری انجام شود. معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان 
با اشاره به ضرورت بازگشت واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال به چرخه تولید گفت: کمک به حفظ ظرفیت 
تولید و اشتغال های موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی احتیاج به سرمایه گردش دارد که باید با رفع 
موانع در اعطای تسهیالت بانکی محقق شود. وی با اشاره به اینکه در شهریور ۱۴۰۰ نسبت مصارف و منابع 
شبکه بانکی کشور به طور میانگین ۸۱ درصد بود، گفت: این عدد در استان اصفهان حدود ۵۷ درصد بوده 

است که در شهریور امسال این عدد به ۶۸ درصد رسیده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان: بیش از ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود دارد؛

آنچه البته به جایی نرسد، هشدار است!

مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان گفت: بافت فرسوده در شهر 
اصفهان مثل سایر کالن شهر ها وضعیت رو به افولی دارد و حجم آن در 
حال افزایش است. علیرضا قاری قرآن در ارتباط با احیای بافت فرسوده 
در اصفهان اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت راه وشهرسازی در حوزه 
مسکن، بازآفرینی بافت فرسوده اســت و باید در آن بافت تسهیالتی 

ایجاد کند تا مردم بتوانند ساخت وساز کنند.
وی افزود: بخشی مربوط به قانون بافت فرسوده است که شامل ارائه 
تسهیالت و برخی امکانات مثل تخفیف در صدور پروانه می شود؛ وظیفه 
وزارت راه وشهرســازی به صورت کالن برنامه ریزی برای احیای بافت 
است و در شرکت بازآفرینی زیرمجموعه این وزارت خانه انجام می شود.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان عنوان کرد: وزارت راه وشهرسازی 
عمدتا دخالت مستقیم ندارد و با تضمین ضوابط یا کمک های موردی 
در این مسئله نقش دارد؛ به عنوان مثال در شهر ها برای آسفالت سازی 
تحت عنوان بافت فرسوده تســهیالتی داده می شود یا بودجه هایی به 
صورت برنامه ریزی شده در ســال به مراکزی که در گسترش این امر 

نقش دارند، داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: احیای بافت فرسوده در شهر های کوچک با کالن شهر ها 
متفاوت است چرا که در شهر های کوچک این موضوع با اعطای تسهیالت 
و ساخت وساز مردم حل می شود، اما در کالن شهر ها با توجه به ارزش 

افزوده ای که از این بافت ها می توان داشت، باید توجه دیگری شود.
قاری قرآن با بیان اینکه مســئله بافت فرسوده نیازمند یک اراده جدی 
است، گفت: اگر می خواهیم در زمینه بافت فرسوده کار کنیم به مثلثی 
نیاز داریم که باید شکل بگیرد، اراده مدیریت شهری گام اول است و پس 
از آن دولت در قالب وزارت راه وشهرسازی، کمیسیون ماده پنج و ایجاد 
طرح های اقتصادی مناسب در این راستا و در آخر خود مردم باید به این 

امر توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی شرایط برای احیای بافت فراهم شد مردم باید وارد 

عمل شوند و خودشان در این راستا کار و تسهیل گری کنند.
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان افزود: اگر تسهیل گری توسط 
دو ضلع اول به درستی انجام شــود مردم می توانند اعتماد کنند و این 
موجب تولید کار می شود؛ حضور دولت و مدیریت شهری در کنار هم در 

کمیسیون ماده پنج امکان پذیر است، اما اراده اولیه بسیار مهم است.

وی با اشاره به نقش شهرداری در احیای بافت فرسوده بیان کرد: حضور 
مدیریت شهری از آن جهت حائز اهمیت است که باید با مردم مذاکره 
کرده و آن ها را به میدان بیاورد؛ این کار دســت دولت نیســت چراکه 
ابزارش را ندارد و صرفا می تواند با ایجاد تســهیالت و سایر امکانات از 
ظرفیت های قانونی استفاده کند، اما مدیریت شهری، چون داخل شهر 
و در ارتباط با مردم است، می تواند با یک طرح منسجم شرایط حضور 

مردم را فراهم کند.
قاری قرآن اضافه کرد: در هر کجا که این اتفاق بیفتد حرکت روبه جلویی 
رخ می دهد، اما اگر نشود قدم های بعدی به درستی برداشته نمی شود 

و اعطای تسهیالت هم به نتیجه نمی رسد.
وی در ارتباط با وجود قوانین در این حوزه عنوان کرد: قانون های زیادی 
پیرامون مسئله بافت فرســوده وجود دارد که شاید خیلی جدی گرفته 

نمی شود یا مورد استقبال قرار نمی گیرد.
مدیرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهان با اشــاره به وضعیت بافت 
فرسوده در شهر اصفهان گفت: بافت فرسوده در شهر اصفهان مثل سایر 
کالن شهر ها وضعیت رو به افولی دارد و حجم آن در حال افزایش است.

وی افزود: چند نوع بافت فرسوده وجود دارد؛ بافت فرسوده میانی نوعی 
است که در اصفهان بســیار قوت دارد و در محله های قدیمی و تاریخی 
شــهر اصفهان شــرایط ســختی از این نظر وجود دارد چراکه وضعیت 
تاریخی اصفهان ویژه و متفاوت از سایر نقاط است و کار کردن در عین 

حال سخت بوده و جلو نمی رود.
قاری قرآن ادامه داد: بافت فرسوده ســکونت های غیررسمی موضوع 
دیگری اســت که در محله هایی مثل محله حصه وجــود دارد و میزان 

حجم آن قابل توجه است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در کل 
شهر اصفهان به صورت مصوب وجود دارد که در سنوات قبل ثبت شده و 
قطعا اگر االن دقیق سازی شود این میزان در شهر اصفهان به حدود هزار 

هکتار می رسد و این عدد قابل توجهی است.
مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان افزود: با توسعه حمل ونقل و 
معابر بافت فرسوده میانی بیشتر خود را نشان می دهد و سکونت های 
غیر رسمی نیز در کنار شــهر وجود دارد و همواره به حجم آن ها افزوده 

می شود.
وی با اشــاره به ایجاد نقاط حاشیه نشینی جدید در شهر اصفهان اظهار 
داشت: حاشیه نشینی جدید در شــهر اصفهان کنترل شده است و این 
بخش توسعه زیادی ندارد، اما اگر به وضعیت موجود رسیدگی نشود، 

حجم بافت فرسوده افزایش می یابد.

خبر روز

رییس بنیاد مسکن:

اول گچ و خاک، بعدا سفیدکاری و کاشی
رییس بنیاد مسکن درباره این موضوع که وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی کفاف تکمیل 
واحدها را می دهد، گفت: مردم خانه های خــود را به مرحله   گچ و خاک می رســانند و زندگی می کنند؛ 
کاشی کاری و گچ کاری می ماند برای سال بعد؛ این خیلی بهتر از واحد غیرمقاوم است. اکبر نیکزاد اظهار 
کرد: در طرح نهضت ملی مسکن که مسئولیت آن بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد، ۱۳۰ هزار واحد مسکن 
شهری و ۱۹۰ هزار مسکن روستایی در دست ساخت است. در بحث مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ 
هزار نفر یک مقدار پرداخت تسهیالت به دست انداز خورده بود که با عنایت رییس جمهور و دولت محترم، 
موانع برداشته شده است. وی افزود: پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ 
سود ۵ درصد به صورت بازپرداخت ۲۰ ساله با سفته زنجیره ای سه نفره برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و 
روستاها نهایی شده است. رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی تصریح کرد: در شهرها هم ۱۰۳ هزار مسکن 
شهری داریم که حتی یک واحد متوقف نشده و پیشــرفت آنها در شهرهای مختلف، متفاوت است. ان 
شاءا... در دهه فجر تعداد قابل توجهی را افتتاح خواهیم کرد. به زودی استان ها تعداد واحدهایی که در 
دهه فجر تحویل می دهند را به ما اعالم می کنند. نیکزاد، تعداد تسهیالت تکلیفی ساخت مسکن روستایی 
در سال ۱۴۰۱ را ۲۰۰ هزار واحد دانســت و گفت: با همکاری خوب بانک ها به فوریت این تعداد وام جذب 
ساخت وساز خواهد شد. بعد سراغ ۲۰۰ هزار فقره  بعدی می رویم. ظرفیت جذب در روستاها بسیار باالست؛ 
چرا که بسیاری از مردم ۱۰۰ میلیون تومان اولیه را دریافت کرده بودند و منتظر ۱۰۰ میلیون دوم بودند. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کفاف تکمیل واحدهای روستایی را می دهد، گفت: 
ان شاءا... با کمک خود روستاییان و وام ۲۰۰ میلیون تومانی واحدها را برای اسکان آماده می کنیم. باید 
واحدهای غیرمقاوم را نوسازی و بازســازی کنیم. نیکزاد تصریح کرد: من بچه روستا هستم؛ بسیاری از 
مردم در روستاها خانه های خود را به مرحله  گچ و خاک می رسانند و زندگی می کنند. یعنی فونداسیون، 
اسکت، سقف، دیوارچینی و گچ و خاک به پایان رسیده و برای زندگی مهیاست. عمده این افراد می گویند 
که تابستان آینده با برداشت محصول، سایر مراحل مثل گچ و کاشی و سرامیک را انجام می دهند. خانه  

قبلی چه بود؟ یک خانه  غیرمقاوم.

دبیر ستاد حمایت از مشاغل خانگی:

مشکالت فنی به صدور مجوزهای خانگی لطمه زد
رییس دبیرخانه ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی، آمار و اطالعات مربوط به گزارش هیئت مقررات زدایی 
در حوزه مجوزهای مشاغل و کسب و کارهای خانگی را تشریح و اعالم کرد: مشکالت فنی و ساختاری درگاه 
صدور مجوزها به صدور مجوزهای خانگی لطمه زد. آزیتا همتیان با اشاره به اینکه از ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ مجوزهای 
رشته های ثبت محور )آنی( از درگاه ملی مجوزهای کسب وکار )G۴B( صادر شده اند، اظهار کرد: بیشترین 
حجم مجوز  با اختالف حداکثری از بقیه دستگاه های صادر کننده مجوز مشاغل خانگی صادر شده و در این 
زمینه رتبه اول را کسب کرده ایم؛  می توان گفت برای اولین بار در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز 
آنی در حوزه مشاغل خانگی صادر شده اســت. وی در ادامه با اشاره به اینکه از شروع فرآیند تسهیل گری 
صدور مجوزها، در حوزه مشاغل خانگی ۱۲۸ هزار و ۵۱۵ فقره مجوز صادر شده است، تصریح کرد: بر اساس 
گزارش هیئت مقررات زدایی در بازه زمانی ششم فروردین ۱۴۰۱ تا ۵ آبان ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ هزار  فقره مجوز 
صادر کرده ایم. از این رو می توانیم ادعا کنیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتاز در صدور مجوز مشاغل 
خانگی از نظر تعداد و سرعت صدور در بین ســایر وزارتخانه هاست. همتیان به مشکالت پیش آمده اخیر 
اشاره کرد و گفت: اما متاســفانه طی چندماهه اخیر به دلیل نوع ساختار فنی درگاه ملی مجوزهای کسب 
و کار و فقدان قسمت ویرایش اطالعات برای متقاضیان، تعدادی از مجوزهای مشاغل خانگی در مرحله 
تکمیل مدارک، ناقص می ماندند و اطالعات آنها از سمت درگاه تخصصی ثبت نمی شده است و به این دلیل 
در گزارش یاد شده به تعداد  ۶۶ هزار فقره مجوز عدم صدور اشاره شده که با بررسی های فنی مرکز فناوری 
اطالعات و امنیت فضای مجازی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی این مشکل از سمت ما نبوده و الزم است 

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اقدامات فوری در زمینه زیرساختی و فنی فراهم کند.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تشکل کارگری در کشور وجود دارد؛ اما تعداد واحدهای اقتصادی که باید این 

تشکل ها را تشکیل دهند، خیلی بیشتر است.
علی حســین رعیتی فرد در جمع رییســان و نمایندگان تشکل های کارگری 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نقش کارگران برای جامعه کار 

و تولید کشور، دغدغه های تشکل های کارگری مهم و قابل پیگیری است.
وی معیشت، امنیت شغلی و مسکن را سه دغدغه اصلی کارگران عنوان کرد 
و افزود: در حوزه امنیت شغلی مفاد ماده ۷قانون کار احصا و ضمن مطالعه و 
بررسی تجربیات سایر کشورها، طرحی برای ارائه به هیئت دولت آماده شده 
است که بر اساس آن کارگرانی که دارای کار به صورت مستمر هستند به عنوان 
کارگر دائم شــناخته شــوند. رعیتی فرد همچنین در خصوص مسکن اظهار 
داشت: اقداماتی درزمینه مسکن کارگران هم انجام شده و امیدواریم با کمک 
وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم دغدغه کارگران 

را در حوزه مسکن حل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری در کشور وجود دارد، اما 
تعداد واحد های اقتصادی که باید این تشکل ها را تشکیل دهند خیلی بیشتر 
است و کارفرمایان باید احساس کنند که تشکل های کارگری همراه و همگام 
با آن ها به دنبال ارتقای بهره وری در واحد اقتصادی هســتند و فقط به منظور 

مطالبه گری تشکیل نشده اند.
معاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: جامعه کارگری 
مطالبات بحقی دارد، اما جامعه کارفرمایی نیز به حمایت هایی نیاز دارد و این 
دو ضلع الزم و ملزوم هم هستند و باید بین آن ها توازن برقرار شود تا به تولید 

کشور لطمه ای وارد نشود.
وی ادامه داد: تشــکل های کارگری باید روی اساســنامه های خود بازنگری 

داشته باشند تا انحصار ها شکسته شود و افراد برای عضویت در این تشکل ها 
ترغیب شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان هم در این جلسه گفت: 
تشکل های ما در استان اصفهان به صورت واقعی و موثر در جلسات هیئت های 

تشخیص و حل اختالف حضور دارند.
میثم مداحی بابیان اینکه در استان های دیگر ممکن است اعضای هیئت های 
تشخیص و حل اختالف در جلسات رســیدگی به صورت کامل حضور نداشته 
باشند، گفت: در استان اصفهان جلســات ما باقدرت و قوت و قانونی با همه 

اعضا تشکیل می شود که از آن ها باید قدردانی کرد.
اساسنامه تشکل ها، بیمه و شرایط سخت و زیان آور در کارخانه های، ضعیف 
ماندن تشکل ها در سطح کشور، جابه جایی نیروی کار و جابه جاشدن تشکلی 
که فرد در آن عضویت دارد، امنیت شغلی، از جمله مواردی بود که توسط اعضای 

حاضر در جلسه مطرح شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســفر یک روزه خود به 
استان اصفهان از شرکت پتروشیمی اصفهان بازدید و با کارگران این مجموعه 

گفت وگو کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تشکل های کارگری باید روی اساسنامه های خود بازنگری داشته باشند

برداشت زعفران در 
تربت حیدریه و زاوه

بیشترین میزان محصول زعفران 
جهان در شهرســتان های تربت 
حیدریه، زاوه، کاشمر، رشتخوار 
و مه والت واقع در جنوب استان 
خراسان رضوی تولید می شود و 
تربت حیدریه بــا تولید بیش از 
۴۰ درصد زعفران ایران به عنوان 
قطب تولید زعفران و شهر طالی 

سرخ شهرت دارد.

وز عکس ر

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

ساالنه 60 میلیون تخم 
چشم زده ماهی قزل آال در 

استان اصفهان تولید می شود
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: ســاالنه حدود ۶۰ 
میلیون عدد تخم چشم زده ماهی قزل آال در 
این استان تولید می شود و در صورت حمایت 
می توان این رقم را افزایــش داد. تخم ماهی 
چشــم زده مهم ترین نیازمندی مجتمع های 
پرورش ماهی است و از حیث امنیت غذایی و 
تداوم عملکرد واحدهای تولیدی اهمیت دارد. 
محمدرضا عباســی افزود: در ۶ ماه نخســت 
امســال بالغ بر ۳۵ میلیون تخم چشــم زده 
تمام مــاده ماهی قزل آال در اســتان اصفهان 
تولیدشده است. وی اضافه کرد: قطع وابستگی 
و عزم ملی در خودکفایی اقتصادی با توجه به 
اهمیت زنجیره ارزش تولیدات آبزیان خوراکی 
به خصوص قزل آال در کشور، نیاز به بچه ماهی 
قزل آال از تخم چشــم زده ماهی از نهاده های 
مهم برای رونق مزارع پرورش ماهی اســت. 
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان ادامه داد: این محصول 
طی چند ســال اخیر همواره با خــروج ارز از 
کشــور برای تامین نیاز مزارع سرد آبی همراه 
بود و میلیون ها دالر برای خرید تخم چشــم 
زده از کشــورهای اروپایی ازجمله فرانســه، 
اســپانیا و دانمارک صرف می شــد. عباسی 
اظهار داشت: درحالی که با صرف اندکی از این 
ارز می تــوان مراکز تکثیر تخم چشــم زده در 
نقاط مختلف کشــور راه اندازی و با هزینه ای 
بســیار پایین تر، نیاز مهم و راهبــردی مزارع 
داخل و حتی کشــورهای همســایه را تامین 
کرد. وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال اخیر با 
پیگیری شیالت استان، سازمان شیالت ایران 
و عالقه مندی و پشتکار ســرمایه گذار بخش 
خصوصی، مرکز تکثیر و پرورش شایان قزل 
شهرستان فریدون شهر واقع در غرب اصفهان، 
تنها مرکــز پرورش مولد و تولید تخم چشــم 
زده مرغوب و قابل رقابت با تخم های تولیدی 

وارداتی آغاز به کار کرد.

یمنا
س: ا

عک

عکس: قدس آنالین
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روستای کردان؛ جاذبه های زیبا و طبیعت ناب

کردان، روســتایی خوش و آب وهوا در حوالی تهران است که جزو مناطق گردشــگری به شمار می رود. 
اما کردان تهران کجاست؟ این روستای سرسبز، با داشــتن طبیعتی بکر و زیبا، مقصد گردشگران زیادی 
به خصوص پایتخت نشینان شده است. بســیاری از تهرانی ها آخر هفته های خاطره انگیزی را در کردان 
سپری می کنند، چرا که این روستا عالوه بر داشــتن باغ ها و مناطق تفریحی، ویال های اجاره ای زیبایی 
برای اقامت و اجاره ویال دارد. به همین دلیل اکثر مردم تهران و حومه این روستای زیبا را برای مسافرت 

کوتاه انتخاب می کنند.
روستای کردان از توابع شهرستان ساوجبالغ  در استان البرز محسوب می شود  که در شمال غربی پایتخت 
واقع شده است. این روســتا عالوه بر جاذبه های زیبا و طبیعتی ناب، ازقدمت تاریخی برخوردار است و 
صرفا یک منطقه گردشــگری تفریحی نیست، زیرا باستان شناسان نشــانه هایی از قبیل آثار باستانی و 
نقشــه های بســیار قدیمی مربوط به قرن ۶ را دراین منطقه پیدا کرده اند که از این نظر مورد توجه افراد 

زیادی قرار گرفته است.
جالب است بدانید، کردان تا چند ســال پیش، از مناطق حاشیه نشــین اطراف تهران به شمار می رفت 
چرا که افراد زیادی در طول جنگ تحمیلی به این روســتا مهاجرت کرده بودند، اما بعد ها  به مرور زمان و 
با ایجاد اماکن گردشگری و تفریحی پیشرفت چشمگیری داشــته است. به همین سبب کردان یکی از 
مقصد های معروف گردشگری در میان تهرانی هاست، بســیاری از پایتخت نشینان برای فرار از شلوغی 
شهر و هوای آلوده تهران  در ایام تعطیالت به کردان سفر می کنند. در واقع ییالق کردان، جایی برای آرامش 

و تمدد اعصاب است.
وجود تاالر ها و ویالهای مجلل در کردان باعث شــده تا  این منطقه به یکی از مناطــق محبوب ایرانی ها 
تبدیل شــود و تهرانی ها و ســاکنان شــهر کرج برای گذران اوقات فراغت خود چند روزی در این ویال ها 

اقامت می کنند.

روستای کردان، زمین های حاصلخیزی دارد و باغ های سرسبز آلبالو، گیالس ،زردآلود و توت در این منطقه 
وجود دارد. دلیل طبیعت زیبا و حاصلخیزی این روستا این اســت که در نزدیکی کوه کهار قرارگرفته ودر 
اطراف این روستا رودخانه های کوچکی جاری هستند که  از این کوه سرچشمه می گیرند. این روستا در 
اغلب فصول خصوصا در فصل پاییز و زمستان چشــم انداز بی نظیری از کوه ها و طبیعت درختان روستا 

دارد.

پیشنهاد هفته

مفاد آراء
8/106 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين 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 متقاضــی، 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 مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

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

م الف: 1408130  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/107 شماره نامه : 140185602024009021-1401/08/15 چون تحديد حدود 
ششدانگ يک باب خانه پالک 4483/5118 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای مسلم شامحمدی حيدری فرزند شمسعلی  در جريان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 

اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1401/09/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد.

تاريخ انتشار : 1401/08/21 م الف: 1406320 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 
و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/108 شــماره نامه: 140185602024008175- 1401/07/26 نظر به اينکه 
سند مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 23623  فرعی از 5000 اصلی واقع 
در بخش پنج اصفهان به نام آرمين براهيمی تحت شماره چاپی 337212 ب 96 و 
دفتر الکترونيک 139720302024008513  ثبت و صادر و تســليم گرديده است 
سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 3432  مورخ 1401/07/25 
به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 646079 مورخ 
1401/07/20 به گواهی دفترخانه 375 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن به علت سرقت مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل 
ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 

اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1408308 
مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/109 شــماره نامه: 140185602024008495- 1401/08/03 نظر به اينکه 
ششــدانگ پالک 23622  فرعــی از 5000 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان به 
شماره چاپی ســند تک برگ 337211 ســری ب سال 96 شــماره الکترونيکی 
139720302034008517 به نام آقای آرمين براهيمی فرزند محمد علی سابقه 
ثبت و صدور ســند مالکيت دارد ســپس مالک مذکور  با ارائه درخواســت شماره 
23947  مورخ 1401/07/28 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود 
آن ذيل شماره يکتا 140102150477001028 و شماره رمز تصديق 646079-  
1401/07/20 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 375 اصفهان رسيده است مدعی 
است که سند مالکيت به علت سرقت مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1408305 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/110 شــماره نامه: 140185602033002924 - 1401/08/16 چون تمامی 
ششــدانگ قطعه زمين مزروعی در بخش مرغزار يک رجلی پــالک ثبتی  284 
فرعی از 37- اصلی جزء بخش 11 نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
عليرضا خجسته فرزند احمد در جريان ثبت می باشد و عمليات تحديد حدود قانونی 

آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/09/19  
ســاعت 11 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
 صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشار:1401/08/21  
م الف: 1407716 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

فقدان سند مالکیت
8/111 شماره نامه: 140185602015002402- 1401/08/17 نظر به اينکه آقای 
کياوش قاسمی کله مســلمانی فرزند رحمت اله به وکالت از طرف مسعود کريمی 
بهجت آبادی به موجب وکالتنامه شــماره 33199 مورخ 1396/12/21 دفترخانه 
شماره 197 فوالدشهر  به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ يکدستگاه آپارتمان پالک 
5968  فرعی از 741- اصلی واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام 
وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 387921 صادر و تسليم گرديده و معامله 
ديگری انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست 
صدور ســند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم 
خواهد کرد. به موجب سند رهنی شــماره 33198 مورخ 1396/12/21 دفترخانه 
شماره 197 فوالدشهر در قبال مبلغ 1/135/000/000 ريال به مدت 20 سال نزد 
 بانک ملی شعبه مرکزی فوالدشهر در رهن قرار گرفته است.  م الف: 1407720 

مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (

چغیورت  از روستاهای شهرستان فریدون  شهر در استان اصفهان محسوب می شود که به دلیل واقع شدن در 
دامنه کوهستان در هر فصلی دیدنی است. این روستا با توجه به موقعیت فوق العاده خود به لحاظ واقع شدن 
بین پیست اسکی و آبشار پونه زار و جاده اصلی منتهی به مناطق پشتکوه دارای اهمیت خاصی برای گردشگری 

است. نیمی از جمعیت این روستا را گرجی زبانان تشکیل می دهند.
روستای چغیورت در فاصله تقریبی ده کیلومتری از مرکز شهرستان و در سمت غرب فریدون  شهر اصفهان قرار 
دارد. بنابر اسناد تاریخی منطقه چغیورت، تفرجگاه تابستانی ظل السطان قاجار بوده است. قابلیت های باالی 
این منطقه از قبیل وجود دشت های سرسبز به ویژه در فصل تابســتان و بهار، چشمه های جوشان، کوه های 
پر برف، انواع گیاهان دارویی مورد توجه گردشــگران است. ســپیدی برف روی کوهساران، کوچه های برفی، 
قندیل های یخی، تابش آفتاب کم رمق زمستانی، جاذبه ای خاص در روستای چغیورت فریدون شهر در زمستان 
خلق می کند. در حال حاضر این روستا یکی از مهم ترین مراکز شهرستان فریدون شهر در توسعه بوم گردی بوده 

و اقامتگاه های بوم گردی آن پذیرای مسافران است.

پیشینه تاریخی
بنیانگذاران فریدون  شهر، از اسرای گرجی  تبار زمان شاه عباس اول صفوی هستند که توسط خود او از گرجستان 
به ایران تبعید شــدند و به دســتور او عده  ای از جنگاوران آ نها جهت حفظ منطقه فریدن و همچنین پایتخت 
)اصفهان( از حمالت اقوام لر و کرد در فریدن ساکن شدند. پس از حمله کریم خان زند به گرجی های فریدون 
 شهر، بخشی از ساکنان آن به روستاهای »ســیبک«، »چغیورت« و »نهضت  آباد« کوچ کردند. هنگام ورود 

گرجی ها به این روستا ترک  ها در آن سکونت داشتند، وجود اســامی متعدد ترکی همچون اصالن 
داغ، ســخ بوالق، قراداش، قراگل، آغلی دره، قوروچای، قوروشا و بوالغ و… دلیل این 

مدعاست. نام این روستا نیز میراثی از ترک  های ساکن این 

روستاست. جمعیت این روستا تا ۳۰ سال پیش صد درصد گرجی بوده؛ اما از حدود ۴۰ سال پیش با مهاجرت 
بختیاری  ها از منطقه پیشکوه موگویی به این روســتا اکنون بختیاری  ها حدود نیمی از ساکنان این روستا را 

تشکیل می  دهند.

طبیعت و ساختار روستا
از مهم ترین عواملی که باعث ایجاد روستا و ســکونت در آن شده  است وجود جانداران مختلف در این منطقه 
است. اهالی این ده، از دیرباز عالقه زیادی به شکار داشته  اند. از عوامل دیگر وجود چشمه  های پرآب و فراوان 
در محل قرارگیری روستا و نزدیک بودن به کوه های مرتفع است که ارتفاع آ نها در شمال و غرب از ۱۲ هزار فوت 
بیشتر است و این ده در دامنه کوه  های شمالی گسترش یافته، در جنوب این ده با خانه  های قدیمی و با سنگ و 
گل ساخته شده و بیشتر قسمت های خانه  ها از جمله حمام ده در دل زمین ساخته شده و بیشتر کوتاه و ارتفاع 
آنها از سه متر بیشتر نیست؛ ولی در سمت شمال و شرق ده به ساختمان های نوساز برمی  خوریم که تا اندازه  ای 
دارای فضای باز و بیشتری هستند. در نزدیکی چغیورت، معادن زیادی وجود دارد از جمله معدن سنگ باریت که 
در کوه هشتاد در سه کیلومتری روستا قرار دارد و بهره  برداری می شود. در کوه هشتاد، غار معروفی است به نام 
غار پیرهشتاد که غار آهکی  است. غیر از غار پیرهشتاد، غارهای دیگری در چغیورت وجود دارد که از همه نزدیک  

روســتای چغیورت که از کوه  های شــمالی تر غار اصالن داغلی اســت. چشمه سراب 
گذر از مسافت  یک کیلومتری روستا فوران می کند  پس از 

و عالوه بــر پرآب به روستا رسیده 

شدن روستا به زمین  های کشاورزی جانی دوباره می بخشد.

اقتصاد
اکثر جمعیت این روســتا به شغل کشــاورزی توأم با دامداری مشغول هســتند و مهم  ترین محصول آن را 

فرآورده  های دامی و غالت تشکیل می  دهند.

فرهنگ و زبان
مردم چغیورت شــامل گرجی ها و بختیاری ها می شــوند. گرجیان )به  طور کلی گرجیــان فریدن( به دلیل 
همزیستی با اقوام دیگر )ارمنی، ترک، لر( به تدریج و طی سالیان دراز، از فرهنگ گرجی دور شده  اند و دارای 
پوشش محلی یا آداب و رسوم خاصی نیستند. گرجی های چغیورت نیز تماما به گویش فریدنی، زبان گرجی 
صحبت می کنند که حاصل نسخ زبانی است که چهارصد سال پیش بدان تکلم می  شده و با زبان گرجی معاصر 

)زبان رسمی جمهوری گرجستان( متفاوت است.

صنایع دستی
در زمینه کارهای دستی و صنایع خانگی که به  طور کلی توسط زنان انجام و تهیه می شود، تهیه قالی، قالیچه، 

جاجیم و کیسه بافی و انواع لباس های پشمی مورد توجه است. قالی و قالیچه  های صد 
در صد پشم نیز در این روستا بافته می  شود که از لحاظ دوام بسیار جالب 

توجه هستند.

چغیورِت فریدون شهر؛ زیبا در چهارفصل
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مدیرکل تامین اجتماعی استان مطرح کرد:

بیمه فراگیر خانواده، بیمه ای برای پوشش بانوان بیکار
بیمه فراگیر خانواده برای تمام بانوان بیکار در سنین ۱۸ تا ۵۰ سال در حال اجراست.مدیرکل تامین 
اجتماعی اســتان در گفت و گوی تلفنی با بخش خبری ۲۰ سیمای مرکز اصفهان با بیان اینکه این 
بیمه یک سال است در حال اجراست، گفت: این بیمه به صورت ۱۲ درصد برای صرفا بازنشستگی، ۱۴ 
درصد برای بازنشستگی و فوت و برای ۱۸ درصد عالوه بر موارد فوق از کارافتادگی نیز اضافه می شود.

مرتضی حاجی کاظمی با اشاره به تفاوت این بیمه با بیمه خویش فرما گفت: دوشیزگان در صورتی که 
از بیمه خویش فرما استفاده کنند، بیمه قبلی که ممکن است از طرف والد وی باشد، قطع می شود، 
ولی در این بیمه، بیمه گذار از مزایای قبلی هم برخوردار است و عالوه بر بیمه فراگیر می تواند از بیمه 
درمان پدر نیز استفاده کند.وی گفت: در صورتی که فردی ۳۰ سال حق بیمه این بیمه را پرداخت کند 

با لحاظ شرایط سن، از بیمه بازنشستگی بهره مند خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد :
ثبت 42وقف جدید در استان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از ثبت ۴۲وقف جدید خبر داد.به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت االسالم و المسلمین محمدحسین بلک در کاشان گفت: این وقف ها 
شامل منازل مسکونی، زمین های کشاورزی، وقف آب و وقف زمین با دیگر کاربری ها بوده است.

وی افزود: در زمینه فرهنگی، آموزشی و خدماتی نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان اجرای نیات واقفان 
محقق شده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری بیش 
از ۳۰ پنل خورشیدی در بقاع متبرکه راه اندازی شده، اظهار کرد: اوقاف اصفهان به عنوان بیشترین 
دارنده پنل های خورشیدی بین دستگاه های دولتی اســت.وی افزود: اوقاف اصفهان بیشترین 
دارنده پنل های خورشیدی بین دستگاه های دولتی است و به این منظور در آینده ای نزدیک یک 
نیروگاه بزرگ یک مگاواتی در کاشان به بهره برداری می رسد.حجت االسالم والمسلمین بلک افزود: 

همچنین مجوز ایجاد مزرعه تولید پنج مگاواتی برق خورشیدی اخذ شده است.

وکیل انجمن  روشن بین اصفهان:
اگر قانون »حمایت از حقوق معلوالن« اجرا شود بسیاری از 

مشکالت نابینایان حل خواهد شد
وکیل انجمن  روشــن بین اصفهان گفت: قانونی وجود دارد تحت عنوان »قانون حمایت از حقوق 

معلوالن« که در سال ۹۶ تصویب شد؛ اما این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
مریم نمــازی زاده اظهار کرد: قانون حمایــت از حقوق معلوالن قانون خوبی برای حل مشــکالت 
نابینایان است؛ اما به شرطی که این قانون به طور کامل اجرا شود با وجود اینکه این قانون ابالغ شده 

ولی همچنان به آن شکلی که انتظار می رود اجرایی نشده است.
وی افزود: تمامی نابینایان از اینکه حقوق شان در جامعه رعایت نمی شود معترض هستند و سازمان 

بهزیستی باید به عنوان نماینده و ناجی نابینایان مطالبه گر حقوق آنها باشد.
وکیل انجمن روشن بین اصفهان عنوان کرد: بحث مناسب سازی پیاده روها، پایانه ها، ایستگاه ها و 
ناوگان حمل و نقل و …از مسئله های بسیار مهم برای نابینایان است به طوری که تعدادی از نابینایان 
به علت مناســب نبودن راه ها و حمل و نقل دچار آســیب های جدی و حتی مرگ شده اند. در این 
قانون مسئله مناسب سازی پیاده رو ها، ایستگاه ها و پایانه های حمل و نقل مطرح شده اما به طور 
کامل هنوز اجرایی نشده است.نمازی زاده بیان کرد: در برخی از خیابان های اصفهان موزاییک هایی 
مخصوص برای رفت و آمد نابینایان قرار داده اند اما تجربه افراد نابینا نشان دهنده آن است که بعضا 
در مسیر این موزاییک ها موانعی مانند ایستگاه های اتوبوس وجود دارد که مانع عبور افراد می شود 

و باید برای رفع این مشکالت و موانع تدابیری اندیشیده شود.

رییس سازمان غذا و دارو می گوید کمبود سرم رفع شده و کمبود برخی  مسکن ها هم به زودی حل خواهد شد؛

وعده جدید؛ تا پایان آبان!

حداقل چهار داروخانه معروف و بزرگ در  پریا پارسادوست
محدوده خیابان های مطهری و رباط سوم 
وجود دارد؛ به تک تک آنها ســر می زنم و هیچ کدام سرم ندارند. هیچ 
دلیلی هم برای نداشتن شان ارائه نمی دهند! تنها یک داروخانه که از قضا 
معروف نیست و بازهم از قضا خیلی هم کوچک است، سرم دارد که با 
قیمت گزاف هم می فروشد و می گوید نمی تواند بیشتر از یکی به هر نفر 
بفروشــد. همین چندوقت پیش از همین داروخانه، همین سرم نیم 
لیتری را حداقل ۴ هزارتومان ارزان تر خریده بودم و حاال به وقت کمیاب 
و نایاب شدن آن، تنها می توانم خوشحال باشم که توانسته ام سرم پیدا 
کنم و به این فکر نکنم که چه اتفاقی افتاده که در عرض چندروز، سرم 
نیم لیتری بیش از ۴ هزارتومان گران تر شده است؟! فکر نمی کنم چون 
جواب سوال را می دانم و بدتر اینکه احتمال می دهم پیگیری موضوع و 
شکایت از گران فروشــی هم راه به جایی نمی برد ضمن اینکه برخالف 

دفعه های قبلی، روی سرم هیچ قیمتی درج نشده است! 
***

از شهریورماه که ماجرای کمبود سرم در کشور باال گرفت و برای اکثریت 
هم عجیب بود که چه اتفاقی افتاده که سرم نایاب شده، برخی ها شایعه 
کردند این کمبود به خاطر ارسال ســرم به کشور عراق برای ایام اربعین 
است. این ادعا را اما »پدرام پاک آیین«، سخنگوی وزارت بهداشت با 
قاطعیت رد کرد و در توئیتر نوشت: »در ایام اربعین هیچ سرمی از ایران 
به عراق ارسال نشده، بلکه عراق تدارک دارویی الزم را برای میزبانی از 
زائران اباعبدا...)ع( دیده و سرم مورد نیاز موکب های درمانی هم از کشور 

ترکیه خریداری شده است.«.
پس از آن هم از سوی هیچ مقام مسئولی، توضیح قانع کننده و مستدلی 
درباره علت اینکه به یکباره با کمبود سرم در کشور مواجه شده ایم، داده 
نشد؛ اما اظهارات مختلف و البته متناقضی همراه با تکذیب اصل موضوع 
در این باره شنیدیم. به عنوان مثال شهاب الدین جنیدی جعفری عضو 
هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران گفت: سهمیه بندی سرم در کشور 
باعث ایجاد بحران و جو کاذب شده است: »کمبود سرم کذب است، با 
وجود همه نظارت هایی که از سوی سازمان غذا و دارو و مجموعه های 
مرتبط انجام می شود؛ اما سبد فروشــی و الزام به خرید برخی داروها 
که مورد درخواســت داروخانه ها نیســت برای دریافت سرم از سوی 

شرکت های توزیع کننده وجود دارد.«
در عین حــال بهرام دارایی، رییس ســابق ســازمان غــذا و دارو ) که 
چندروزقبل و در بحبوحه انتقادات درخصوص کمبود دارویی در کشور، 

پس از یک ســال اســتعفا داد( هم در مهرماه و پس از شدت گرفتن 
انتقادات و ســواالت درباره چرایی کمبود ســرم، در گفت وگو با ایسنا، 
گفت که کال کمبود سرم در کشور نداریم)!( دارایی گفت: »باید توجه کرد 
که ما کمبود سرم در کشــور نداریم، بلکه بیش مصرف سرم داریم. در 
سال جاری مصرف سرم در کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. 
این اتفاق طبیعی نیست. باید پرسید مگر اتفاق خاصی رخ داده که این 
میزان افزایش مصرف سرم را داشته ایم؟ البته درست است که گرمای 

هوا هم اضافه شد،   اما با این حال میزان مصرف بسیار باال بود.«
دارایی اضافه کرد: »آمارنامه دارویی نشــان داد که فروش ســرم دو 
برابر شده اســت؛ چرا باید این اتفاق رخ دهد؟« و این سواالتی که بود 
که مشخص نبود مخاطبش کیست و به فرض که طبق گفته این مقام 
مسئول؛ مصرف سرم در کشور در ســال جاری به یکباره دوبرابر شده، 
آیا مردم باید جواب بدهند که چرا مصرف سرم در یک مقطع خاص در 

کشور زیاد شده است؟!
شهاب الدین جنیدی جعفری، موج ششم کرونا و شیوع بیماری های 

گوارشی و عالقه مردم ایران به سرم تراپی را علت این موضوع دانست.
***

 سال گذشته هم که در مقطعی با کمبود ســرم در کشور مواجه شدیم، 
عالوه بر کرونا، عده ای این کمبود را به قطعــی برق ربط دادند و  رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت و گو با »ایراسین« این گمانه 
را رد کرد و گفت:»خبرهایی مبنی بر کمبود سرم های تزریقی در مراکز 
درمان و داروخانه ها و دالیل این کمبود منتشر شد که در واقع این موضوع 
هیچ ارتباطی با قطعی برق ندارد. این خبر از پایه بی اساس است. باید 
تاکید کنم که صنعــت برق تا حد امکان برق واحدهــای تولیدی اقالم 
بهداشتی و ضروری بیمارستان ها را قطع نکرده است. ما با صنایعی که 
قرارداد داشته باشیم، برق آنان را محدود می کنیم، اما تا امروز با سرم 

سازی هیچ قراردادی نداشته ایم.«
همان زمان )مرداد ســال گذشته( »هادی اســماعیلی« کارشناس و 
پژوهشگر حوزه دارو در گفت وگو با ایراســین علت کمبود دارو و سرم 
در داروخانه های سراسر کشور را اینطور تشــریح کرد:» کمبود سرم در 
داروخانه ها به چند عامل بستگی دارد. خطوط کارخانه سرم سازی شهید 
غازی در حال نوسازی است و راه اندازی مجدد آن به تاخیر افتاده است. 
علت دیگر هم تزریق داروی پرمصرف رمدسیویر برای بیماران مبتال به 
کرونا از طریق سرم است. در مجموع علت کمبود دارو در کشور را باید در 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی جســت 

وجو کرد چرا که این تخصیص ارز انگیزه ای برای تولید داخلی نمی دهد 
و داروی تولید داخل کشور با قاچاق معکوس از کشور خارج می شود.«

 ***
حاال رییس جدید سازمان غذا و دارو که چندروزی بیشتر هم نمی شود 
که مهر انتصابش زده شــده، درباره چرایی کمبود ســرم، برخی اقالم 
آنتی بیوتیک و مســکن ها و اقدامات انجام شــده در جهت تســهیل 
دسترسی به این اقالم در فصل سرد سال، توضیح داده و گفته: »پیش 
بینی این اســت که با افزایش تولید و واردات که انجام می شود، ظرف 
یکی دو هفتــه آینده مبحثی به عنــوان کمبود آنتی بیوتیک نداشــته 
باشیم.«  از سال ۹۹ به دنبال شیوع کرونا و بروز پیک های این بیماری، 
مصرف سرم در کشور مقداری باال رفت؛ به طوری که در سال ۹۹ و قبل 
از شیوع کرونا، میانگین مصرف سرم در کشور ماهانه حدود ۱۰میلیون 
عدد بود؛ این درحالیست که در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر پیک های ناشی از 
کرونا به یکباره و ابتدا این میزان مصرف به ۱۴ تا ۱۵ میلیون عدد رسید 
و نهایتا هم اواخر سال ۱۴۰۰ مصرف ســرم به بیش از ۱۶ میلیون عدد 

در ماه رسید.
توضیحات رییس جدید درباره علت کمبود سرم و برخی اقالم دارویی 
در کشور هم شــبیه توضیحات قبلی هاســت؛ اینکه مصرف در کشور 
باال بوده اســت. محمدی اما گفته که درحال حاضر مشــکل حل شده 
و تولید کننده های ســرم در کشور بســته به میزان مواد اولیه ای که در 
دسترس شــان باشــد، ماهیانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون عدد تولیــد را انجام 
می دهند، همچنین بسته به شرایط و نیاز کشور، حدودا یک تا دو میلیون 
عدد هم واردات ماهیانه انجام می شود. به این ترتیب به دنبال اقدامات 
انجام شده، مشکل کمبود سرم رفع شده و البته تا زمانی که سرم در بازار 

دارویی به وفور نرسد، واردات را ادامه می دهیم.
رییس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: در مجموع در حوزه داروهای 
مسکن و سایر داروهای حمایتی و ضد درد نیز تولید باال رفته و این اقالم 
مقداری مشکل قیمت داشتند که قیمت آنها اصالح و ابالغ شد و ظرف 

مدت کوتاهی و تا پایان ماه جاری مشکل کمبود آنها برطرف می شود.
 *** 

طبق گفته و وعده رییس سازمان غذا و دارو باید دوباره به داروخانه ها 
سر بزنیم و صحت این گفته ها را جویا شویم. امیدواریم همه داروخانه ها 
سرم داشته باشند و تا پایان ماه جاری هم مشکل کمبود مسکن و آنتی 
بیوتیک ها حل شده باشد چون گفته می شود شیب آنفلوآنزا هم نزولی 

بوده و یحتمل مصرف مسکن ها هم کاهش پیدا کرده است!

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به کمبود 
نیروی انســانی به ویژه در حوزه پرورشی، بهداشت 
و مشــاوره گفت: جبران این کمبــود با روش های 
مختلف در دســتگاه تعلیم و تربیت اســتان دنبال 
می شود. محمدرضا ابراهیمی در نشستی با مدیران 
مدارس اســتان  اصفهان افزود: ابتدای آغاز سال 
تحصیلی جاری، اســتان اصفهان با کمبود ۱۶ هزار 
مربی و معلم مواجه شد که این کمبود در بخش های 

مختلف وجود داشت.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از اقدامات مهم دولت 
ســیزدهم، توجه ویژه به دانشــگاه فرهنگیان بود، 
گفت: بر این اســاس ارتقــای کمــی و کیفی این 
دانشــگاه به منظور تربیت نیرو برای تامین نیروی 
انســانی در آموزش و پرورش در دســتور کار قرار 
گرفت. مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با تاکید 
بر اهمیــت هیئت علمی در دانشــگاه فرهنگیان به 
عنوان یک هویت مستقل برای این دانشگاه افزود: 
برای پذیرش هیئت علمی مجوز گرفته و تفاهم نامه 
پذیرش حدود ۶ هزار نفر از داخل آموزش و پرورش 
و پنج هزار نفر دیگر از خارج از این نهاد منعقد شده 

است. وی خاطرنشان کرد: امسال ورودی دانشگاه 
فرهنگیان در کشور حدود ۴۰ هزار نفر شد که ۲ هزار 

و ۳۰۰ نفر سهم استان اصفهان بود.
ابراهیمی افزود: برای اولین بار در دانشگاه فرهنگیان 
مربی بهداشــت پذیرفته شــد و ســهم مشاوران 
افزایش پیدا کــرد و در آینده برای پــرورش مدیر 

آموزشگاه، رشته مدیریت مدرسه ایجاد می شود.
وی ادامه داد: در حوزه مشاوره و پرورشی باید برنامه 
ویژه داشته باشــیم و بر این اساس درزمان حاضر 
طرح هایی مثل طرح امین در دســت اجراســت و 
یک هزار و ۲۰۰ نفر از طالب و روحانیون در حوزه امور 

فرهنگی به کمک آموزش و پرورش می آیند.

آموزش وپرورش اصفهان در تالش برای رفع کمبود 
نیروی پرورشی، بهداشت و مشاوره است

تولید آنتی بیوتیک 
در کشور

پــس از شــیوع و همه گیری 
آنفلوانزا و کمبود آنتی بیوتیک، 
افزایش تولید آنتی بیوتیک ها 
در شــرکت هــای داخلی در 

دستور کار قرار گرفت.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد:

 تشدید آلودگی اصفهان با استقرار 70 درصد
صنایع بالقوه آالینده

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: استقرار بیش از ۷۰ 
درصد صنایع بالقوه آالینده در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان و انتشــار و تجمیع آالینده ها، منجر به 
تشــدید آلودگی هوای این کالن شــهر 

می شود.
داریوش گل علیزاده در گفت وگو با ایمنا، 
درخصوص منشأ آالیندگی ها در کالن شهر 
اصفهان، اظهار کرد: در فصول تابســتان 
با ترکیبات آلی فرار ناشــی از انتشارات 
بخارات بنزین و نیترات نیتروژن مواجه 
هستیم. وی اضافه کرد: با قرارگیری در 
وضعیت گرمای شدید خورشید به عنوان 
آالینده ثانویه ازن تشکیل می شود که در 
پایتخت طی سه سال و کالن شهر اصفهان طی دو سال اخیر شاهد معضل این نوع آلودگی هوا در 

تابستان هستیم. 
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با دو شیوه می توانیم 
آالیندگی های اولیه را نظارت کنیم و کاهش دهیم، با اجرای طرح کنترل انتقال و بازیافت بخارات 

بنزین در جایگاه ها و انبارها و همچنین مباحث پایش نشت بخارات بنزین خودروها.
وی تاکید کرد: منابع و صنایع با مصارف گازســوز ازجمله موتورخانه های منــازل، تجاری، اداری و 
صنعتی اگر سیستم های کنترل و پایش نداشته باشند، انتشار گازهای نیتروژن آن ها می تواند به 

عنوان تولید آالینده ثانویه نقش داشته باشد.

پایش شبانه روزی قوه قضاییه در برخورد با صنایع آالینده
گل علیزاده گفت: طی دو تا سه ســال اخیر شاهد بودیم که در کالن شــهر اصفهان شرایط مناسبی 

درمورد آالیندگی های گازی در نیمه دوم سال، انجام نشده است.
وی ادامه داد: البته پایش های شبانه روزی بسیار مناسبی در استان حتی با ورود قوه قضاییه برای 
برخورد با صنایع آالینده که سیستم های کنترلی نداشــتند و بدون رعایت حد استانداردها در طول 

شب به فعالیت مشغول بودند، اجرایی شده است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح تهویه هوای 
مناسب در اصفهان به شیوه صحیح اجرایی نشده است، اظهار کرد: بارگذاری های بیش از ظرفیت 
در اصفهان با ظرفیت های اکولوژی منطقه سازگاری ندارد و با ورود حوزه های مختلف صنعتی، طرح 

تهویه هوای مناسب به شیوه های صحیح اجرایی نشده است.
وی افزود: اســتقرار کارگاه های آجرپزی یکی از دالیل افزایش میزان شاخص آلودگی های هوای 
اصفهان اســت؛ میزان بارگذاری ها در جهان با مباحث اندازه قدرت تهویه هوا انجام می گیرد که با 

انتشار آن ها بتوانند آن حجم را از سطح شهر خارج کنند.
گل علیزاده با اشاره به اینکه زمانی که در فصل زمستان در شهر اصفهان با وارونگی و سکون هوا مواجه 
می شویم، شاهد انباشــت آالینده ها هستیم، گفت: با فقدان باد و هوارســانی ورود حتی ۱۰ واحد 

آلودگی، حدود یک هزار واحد به آالیندگی های قبلی اضافه می کند.
وی درخصوص استقرار بیش از ۷۰ درصد صنایع بالقوه آالینده در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان 
و انتشــار و تجمیع آالینده ها که منجر به تشدید آلودگی هوای این کالن شــهر می شود، اظهار کرد: 
انباشت آالینده ها که منشأ انتشار بیشتر آن ها صنایع و منابع متحرک هستند، زمینه ساز ایجاد پدیده 
وارونگی دمایی در نیمه دوم سال می شود، البته در این بین نقش بخش خانگی نیز بی تاثیر نیست.

وز عکس ر

گزارش

کشف 14۵ قبضه سالح و بیش 
از  11 هزار مهمات در اصفهان

خبر روز

جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از 
کشــف ۱۴۵ قبضه انواع ســالح های جنگی و 
شــکاری و ۱۱ هزار و ۸۶۲ عدد مهمات مربوطه 
توســط ماموران پلیس امنیــت عمومی این 
فرماندهی خبر داد. سردار محمدرضا هاشمی فر 
در جمع اصحاب رسانه گفت: از ابتدای مهرماه 
تاکنون ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان برخورد های خوبی را در 
زمینه مقابله با قاچاقچیان سالح انجام داده و 
کشفیات قابل توجهی نیز در این زمینه داشتند 
که ایــن اقدامات در ایجاد امنیــت و آرامش و 
جلوگیری از هرگونه اخالل در نظم عمومی بسیار 
تاثیرگذار بودند. وی افزود: سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
استان طی مدت مذکور موفق شدند ۱۴۵ قبضه 
انواع سالح های جنگی و شکاری و ۱۱ هزار و ۸۶۲ 
عدد مهمات مربوطه را کشــف کنند. جانشین 
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
۹۵ نفر شامل نگهدارنده، حامالن و قاچاقچیان 
سالح خبر داد و گفت: با اشرافیت، هوشمندی 
و اقدامات علمی و تخصصــی ماموران پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومی ایــن فرماندهی ۲ 
باند قاچاق عمده ســالح در اســتان کردستان 
شناسایی و با همکاری ماموران پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی این استان منهدم شدند. وی 
تصریح کرد: همچنین مامــوران این پلیس با 
رصد هوشــمندانه خود یک دستگاه خودروی 
ســواری پژو ۴۰۵ حامــل ســالح را در یکی از 
شهرســتان های استان شناســایی و متوقف 
کردند که در این عملیات ۲ قبضه اســلحه کلت 
جنگی و یک قبضه اسلحه شکاری به همراه ۳۱ 
عدد فشنگ مربوطه کشف و ۲ قاچاقچی سالح 
نیز دســتگیر شدند. سردار  هاشــمی فر با بیان 
 اینکه قاچاق سالح به کشور یکی از اهدافی است

 که دشــمن برای ایجاد نا امنــی و از بین بردن 
آرامش جامعــه دنبال می کند، خاطرنشــان 
کــرد: پلیس قاطعانــه با قاچاقچیان ســالح 
برخورد می کند و در این خصوص از شهروندان 
می خواهیم هرگونه اطالعات در این خصوص 
را از طریق شــماره تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های 

پلیسی اعالم کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

به زودی مشکل کمبود دارو رفع می شود
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تغییر سیاست های دولت و حذف ارز دولتی موجب گرانی دارو شد؛ اما این افزایش قیمت به عهده بیمه 
طرف قرارداد پرداخت کننده خواهد بود. محمود اعتباری در خصوص کمبود دارو در داروخانه ها اظهار کرد: با توجه به عرضه نشدن دارو های بیماران خاص، آن ها 
امکان تامین دارو های خود را در داروخانه های عمومی ندارند.وی  با اشاره به اینکه با کمبود اقالم دارویی مواجه نیستیم و تنها دارو های بیماران خاص با کمبود 
مواجه است، ادامه داد: تنها موضوعی که وجود دارد این است که بعضی از شرکت های بیمه در پرداخت هزینه دارو تعهد نداشته و این موجب می شود، تعدادی 
از داروخانه ها، دارو های طرف قرارداد آن شرکت بیمه را عرضه نکنند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: البته کمبود دارو قابل انکار 
نیست، در شرایط فعلی کمبود دارو در کشور و استان وجود دارد، این در حالی است که تولید آنتی بیوتیک با نهایت ظرفیت در حال انجام است و به زودی مشکل 
کمبود دارو رفع می شود.وی  در خصوص افزایش قیمت دارو، خاطرنشان کرد: تغییر سیاست های دولت و حذف ارز دولتی موجب گرانی دارو شد، اما این افزایش 

قیمت به عهده بیمه طرف قرارداد پرداخت کننده خواهد بود.

عکس: ایرنا



سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در دو جلسه تمرینی اخیر تیمش غایب بوده اســت. در حالی که پس از چند روز استراحت، تمرینات صنعت نفت آبادان از روز 
شنبه هفته گذشته از سر گرفته شد، فیروز کریمی حضور مستمری در تمرینات نداشته است.  کریمی روز شنبه در تمرین تیمش حضور پیدا نکرد و روز یکشنبه 

با حضور در آبادان شاگردانش را تمرین داد. تمرین روز دوشنبه نفت نیز زیر نظر کریمی برگزار شد. 
او سپس هنوز به آبادان نیامده، برای تماشای بازی تیم های ملی جوانان و دانشجویان به سمت تهران و تمرین روز سه شنبه و  چهارشنبه، تیم نفت که زیر نظر 
دستیارانش برگزار می شد، رفت.  البته طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تغییرات در رأس کادرفنی صنعت نفت به گوش می رسد؛ اما هنوز باشگاه به صورت 
رسمی اظهارنظری در این زمینه نداشته است ولی اعضای هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت طی روزهای گذشته جلساتی برگزار کرده اند و باید دید خروجی آن 
برکناری فیروز کریمی یا ادامه همکاری با اوست.  نفت در حال حاضر در قعر جدول رده بندی قرار دارد.  عدم حضور فیروز کریمی در تمرینات نفت را علی فیروزی، 

مدیر تیم در گفت و گو با ایسنا تایید کرد.

»فیروز کریمی« نیامده رفت!
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خبر ناراحت کننده سرمربی ولز  برای »گرت بیل«
رابرت پیج، سرمربی تیم ملی ولز می گوید که آنها زمان کافی برای بازی گلف در قطر ندارند. به گزارش 
گل، کمی قبل از جام جهانی 2022، خبر بدی به گرت بیل رســید. رابرت پیج، سرمربی ولز گفت که 
آنها قصد داشتند یک روز در قطر گلف بازی کنند، اما این برنامه لغو شده است. گرت بیل که به خاطر 
عالقه اش به گلف شناخته می شود، در کانون جنجال های بزرگ در رئال مادرید قرار داشت و شایعه 

شده بود که عالقه بیش از حد او به گلف بر فوتبالش تاثیر گذاشته است.
رابرت پیج، سرمربی تیم ملی ولز گفت: تالش کردیم برای بازی گلف در قطر برنامه ریزی کنیم، اما این 
برنامه لغو شد. زمان کافی در آنجا نخواهیم داشت. در قطر هوا از ساعت 4 بعد از ظهر شروع به تاریک 
شدن می کند. هر چهار روز یک بازی وجود دارد و گلف بازی کردن غیرممکن است.این اولین بار نیست 
که گلف بازی کردن برای گرت بیل ممنوع می شود. ستاره ولز در اثنای یورو 2020 هم به دلیل ممنوع 

شدن گلف برای او، نتوانست به بازی موردعالقه خود بپردازد.

سیمونه اینزاگی: رابطه شفافی با مدیران دارم
سیمونه اینزاگی گفت الزم اســت تیمش در بازی های خارج از خانه هم مانند سن سیرو عمل کند.

در هفته چهاردهم سری آ ایتالیا اینتر موفق شد با نتیجه 6-1 بولونیا را در هم بکوبد. سیمونه اینزاگی 
پس از بازی در گفت وگو با DAZN گفت:می دانیم ذهنیت در فوتبال چقدر مهم است. ما مقابل تیمی 
بازی کردیم که 4 پیروزی متوالی کسب کرده بود. با بدشانسی گل دریافت کردیم؛ اما تمرکزمان را در 
بازی حفظ کردیم. از 6 بازی اخیرمان 5 پیروزی به دست آورده ایم. به جز ناپولی که خودش را جدا 
کرده، در کنار دیگر تیم ها حضور داریم. دیدن جدول در مقطع کنونی هیچ فایده ای ندارد. همچنین باید 
لیگ قهرمانان را کنار بگذاریم زیرا فقط زمان حال مهم است.  در این هفته میالن، آتاالنتا و رم امتیاز از 
دست دادند؛ اما این واقعیت باقی است که آنها تمام بازی های رو در رو مقابل تیم های بزرگ را باخته 
اند.شکســت مقابل یوونتوس خیلی دردناک بود؛ اما بچه ها در تمرینات تمرکز زیادی داشتند. یک 
گل عجیب خوردیم ولی  تمام مدت مطمئن بودیم شرایط را حل و فصل می کنیم. جوزپه ماروتا قبل 
از این بازی در مصاحبه ای گفت بیرون آمدن از مشکالت فعلی وظیفه مربی است. آیا اینزاگی تحت 
فشار است؟ من از زمانی که بازیکن بودم و بعد مربی شدم، تحت فشار بوده ام. بنابراین عادت دارم. 
با مدیران خیلی خوب کنار می آیم. همه بازی ها را آنالیز می کنند و ما رابطه بسیار مستقیم و شفافی 

داریم. اگر آنها بخواهند چیزی به من بگویند، رو در رو به من می گویند.

هشدار ستاره آلمانی: در قطر ساکت نخواهیم ماند!
مورد نقض حقوق بشر و شرایط دشــوار کارگران برای ساخت و ساز در با وجود تمامی اخبار در 

قطر در ســال های اخیر، این تورنمنت در این کشور در کمتر از دو 
هفته دیگر آغاز خواهد شد.طی یک دهه اخیر اخبار فراوانی در 
مورد مرگ تعداد زیادی کارگران در کشور قطر شنیده شده و حاال 
لئون گورتزکا هشــدار داد بازیکنان تیم ملی آلمان در خالل برگزاری 
جام جهانی نیز در این رابطه سکوت نخواهند کرد. لئون گورتزکا درباره 
برگزاری جام جهانی در قطر گفت:»شــخصا آرزو می کردم در اوج 
دوران فوتبالم، جام جهانی در کشور دیگری برگزار می شد. از نظر 
من اشتباهی بزرگ بود این که معیارهای انتخاب کشور میزبان 
شامل وضعیت حقوق بشری واقعی نبود و 
این همان چیزی اســت که ما را عصبانی 

می کند«.

11، عددی خاص در تاریخ جام جهانی

مســابقات جام جهانی فوتبال از روز 20 نوامبر در کشور قطر آغاز 
خواهد شد؛ کشوری که برای نخستین بار هم حضور در جام جهانی 
و هم میزبانی این تورنمنت بــزرگ را تجربه خواهد کرد. در فاصله چند 
روز تا آغاز این مسابقات نگاهی به برخی از اتفاقات مهم جام جهانی که 

با عدد 11 گره خورده است، خواهیم داشت.
روزنامه الرای قطر با بررســی این اتفاقات نوشت: نخستین ذهنیت از 
عدد 11 مربوط به میزبانی های جام جهانی اســت. در 22 دوره گذشته 
کشــور های اروپایی 11 دوره میزبــان این جشــنواره فوتبالی بودند و 

کشور های غیر اروپایی نیز 11 دوره پذیرای این تورنمنت شدند.
اروگوئه، برزیل )2بار(، شــیلی، مکزیک )2بار(، آرژانتین، آمریکا، کره 
جنوبی، ژاپن، آفریقای جنوبی و قطر یازده میزبــان غیر اروپایی جام 
جهانی به شمار می روند. کشور های ســوئیس، سوئد، فرانسه، ایتالیا، 
آلمان )2بار(، انگلیس و روسیه نیز از قاره سبز، میزبان این جام بودند.

عدد 11 برای بسیاری از دوستداران فوتبال خاطره انگیز است و یکی از 
مهم ترین این خاطره ها کسب عنوان برترین گلزن مسابقات ادوار جام 

جهانی توسط میروسالو کلوزه با شماره 11 است.
وی طی چهار دوره حضور در جام جهانی فوتبال موفق به ثبت 16 گل شد 
تا از رکورد رونالدوی برزیلی عبور کند. رونالدو در چهار دوره جام جهانی 

15 گل را به ثمر رسانده بود.
کلوزه در جام جهانی 2002 پنج گل، در 2006 پنج گل، در جام جهانی 2010 

چهار گل و در جام جهانی 2014 برزیل موفق شد 2 گل را به ثمر برساند.
البته 2 بازیکن سرشــناس دیگر نیز وجود دارد که عدد 11 با نام آنان در 

جام جهانی فوتبال گره خورده است.
ثانیه 11 برای دوستداران جام جهانی یادآور سریع ترین گل تاریخ جام 
جهانی فوتبال است که در دیدار رده بندی جام جهانی 2002 کره و ژاپن به 
ثمر رسید. این گل توسط  هاکان شوکور، مهاجم نامدار ترکیه وارد دروازه 
کره جنوبی شد. شوکور که امید اول گلزنی ترکیه در کره جنوبی بود تنها 

یک گل را به ثمر رساند که با همان گل تاریخ ساز شد.
دیگر بازیکنی که نامش تداعی گر عدد 11 است؛ مارسلو برزیلی است که 
با گل به خودی دروازه برزیل میزبان را در برابر کرواسی باز کرد. مارسلو 
نخستین بازیکنی بود که در تاریخ جام جهانی فوتبال گل اول مسابقه را 

به اشتباه وارد دروازه خودی کرد.
آخرین قهرمانی تیم ملی فوتبال برزیل با یک مربی بومی با نام فلیپ 
اسکوالری رقم خورد. وی نیز یک عدد 11 را در ادوار جام جهانی فوتبال 
به نام خود ثبت کرده است. این مربی با طالیی پوشان دیدار قهوه موفق 
به کسب 11 پیروزی در جام های جهانی 2002 و 2006 شد. برزیل با این 

تعداد برد یک جام قهرمانی را کسب کرد، اما با شکست برابر فرانسه در 
یک چهارم نهایی حذف شد.

برزیل یک عدد 11 دیگر در تاریخ جام جهانــی فوتبال به نام خود ثبت 
کرده است. این تیم با به ثمر رساندن 11 گل در جام جهانی 1۹۹4 آمریکا 
موفق به جشــن قهرمانی این تورنمنت بزرگ شد. البته این تعداد گل 
کمترین میزان گلی بود که طالیی پوشــان دیدار قهــوه در راه قهرمانی 
به ثمر رســاندند. این تیم در جام جهانی 1۹۷0 بــا 1۹ گل زده در تمامی 

مسابقات جشن قهرمانی را برگزار کرده بود.
اسپانیا نیز در روز 11 جوالی در فینال جام جهانی 2010 آفریقا جنوبی با 
شکست تیم هلند به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید. این نخستین 
قهرمانی اسپانیا در مسابقات جام جهانی بود. هلند نیز در سومین فینال 
خود ناکام بود و در نهایت به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. تک گل این 

دیدار را آندرس اینیستا در وقت های اضافه بازی به ثمر رساند.
یکی از پرگل ترین مســابقات جام جهانی فوتبال در سال 1۹۸2 برگزار 
شد، جایی که تیم فوتبال مجارســتان با نتیجه 10 بر یک موفق شد تیم 
فوتبال السالوادور را شکســت دهد. دوازدهمین دوره مسابقات جام 
جهانی فوتبال با حضور 24 تیم در اسپانیا برگزار شد که با قهرمانی تیم 

ایتالیا به پایان رسید.

خبر روز

پشت پرده پاسخ منفی سید جالل به »کی روش«!
مربی این فصل پرسپولیس برای حضور در تمرین تیم ملی به کی روش پاسخ منفی داد.تمرینات تیم 
ملی درحالی به صورت منظم پیگیری می شود که طی روزهای گذشته پیشکسوتانی همچون مهدی 
رحمتی، آندرانیک تیموریان و خسرو حیدری به درخواست کی روش در تمرین تیم ملی شرکت کردند 
و به نوعی به بازیکنان حاضر در اردو روحیه دادند. طی چند روز گذشته کی روش با سید جالل حسینی، 
کاپیتان پرافتخار پرسپولیسی ها و مربی فعلی این تیم هم تماس گرفت تا حسینی هم در اردوی تیم 
ملی حاضر شود. با این حال حسینی اعالم کرد به دلیل مشغله کاری نمی تواند در تمرین تیم ملی حاضر 
شود و ضمن تشکر از تماس کی روش، به درخواست او پاسخ منفی داد. اما تنها دلیل سید جالل برای 
رد درخواست کی روش، مشغله کاری بود؟ این درحالیست که تمرینات پرسپولیس هم در این روزها 

تعطیل است و سید جالل وقت آزاد بیشتری هم نسبت به گذشته دارد.

 لیست حریف ایران در جام جهانی با 21 بازیکن
از فوتبال جزیره

راب پیج، سرمربی تیم ملی فوتبال ولز فهرســت نهایی این تیم را برای حضور در جام جهانی 2022 
قطر به شرح زیر اعالم کرد:دروازه بان ها: وین هنسی)ناتینگهام فارســت(  دنی وارد)لسترسیتی( 
آدام دیویس)شــفیلد یونایتد(.مدافعان: بن دیویس)تاتنهام( بن کابانگو)سوانســی سیتی( تام 
الکیر)لوتون تاون( جو رودون)رن فرانســه( کریس مفام)بورنموث( اتان آمپادو)اسپتزیا ایتالیا( 
کریس گانتر)ویمبلدون(  نکو ویلیامز)ناتینگهام فارست( کونور رابرتس)برنلی(.هافبک ها: سوربا 
توماس)هادرسفیلد تاون( جو آلن)سوانسی ســیتی( مت اسمیت)میلتون کینس دانس( دیالن 
لویت)داندی یونایتد اسکاتلند( هری ویلسون)فوالم( جو مورل)پورتسموث( جانی ویلیامز)سویندون 
تاون( آرون رمزی)نیس فرانسه( رابین کالول)کاردیف سیتی(.مهاجمان: گرت بیل)لس آنجلس 
آمریکا( کیفر مور)بورنموث( مارک هریس)کاردیف سیتی( برنان جانسون)ناتینگهام فارست( دن 
جیمز)فوالم(.تیم ملی ولز در گروه دوم جام بیست و دوم با آمریکا، انگلیس و ایران هم گروه است.

پرسپولیس هفته بعد با »علیپور« تسویه می کند؟
جلسه وکیل علی علیپور با پرسپولیس به این هفته موکول شد و قرار بود وکیل مهاجم سابق پرسپولیس 
با برگزاری جلسه ای با محمد محمدی برای دریافت اصل طلب به توافق برسد. اما برنامه های درویش 
برای پرداخت بدهی علیپور به شکل کامل مطابق انتظار پیش نرفت و به همین دلیل این جلسه به روزهای 
آینده موکول شد.آخرین خبرهای دریافتی حاکی از آن اســت که درویش قرار است با تهیه اصل طلب 
 علیپور، ایجنت او را به باشگاه فراخوانده و با توافق کامل بر ســر چگونگی پرداخت اصل طلب آقای گل
  ســابق پرسپولیســی ها، این پرونده را هم ببندد.باید دید در این جلســه که هفته بعد برگزار می شود
  توافق کامل بین طرفین بر ســر پرداخت اصل طلب انجام خواهد شــد یا نه. ذکر ایــن نکته ضروری

 است که علیپور حساسیت خاصی روی این قضیه ندارد و بسیار عالقمند است تا با باشگاه قبلی اش به 
توافق برسد. اما باید دید نظر ایجنت او نیز همین است یا نه.

رامین رضاییان باالخره به مراد دلش رسید
رامین رضاییان یکی از بازیکنانی بود که سبک بازی اش مورد توجه دراگان اسکوچیچ قرار نمی گرفت. به 
همین دلیل دوری نسبتا طوالنی با مسابقات ملی داشت. او که همواره یکی از مهره های ثابت کی روش 
به شمار می رفت، با آمدن اسکوچیچ جایگاه ثابتش را از دست داد و در مرحله مقدماتی و نهایی صعود 
به جام جهانی در لیست تیم ملی قرار نگرفت. حاال رضاییان پس از انتخاب دوباره کی روش به اردوی 
تیم ملی بازگشته و روزهای خوبی را طی می کند. شاید اگر مشکالتی در صدور ویزا و سفر به اتریش 

نبود، وی زودتر از این در ترکیب تیم ملی قرار می گرفت.

مستطیل سبز

کمپانی مجید: 

هیچ تفاوتی با نایکی و 
آدیداس نداریم

به گزارش ورزش سه، تیم ملی فوتبال ایران 
که در ادوار گذشته جام جهانی، با کیت های 
آدیداس، پوما و آل اشــپورت در مســابقات 
شــرکت کرده بــود، این بــار بــا لباس های 
تولیدشده توسط برند داخلی »مجید« وارد 
این رقابت ها خواهد شــد. طی مراسمی در 
ســالن همایش های برج میالد، به صورت 
رســمی از طرح پیراهن های تیم ملی برای 
حضور در جــام جهانی رونمایی شــد تا این 
طرح که در نگاه اول یک پیراهن سفید ساده، 
تنها با طرح پوست یوز ایرانی روی آستین ها 
به نظر می رســد، انتقادات هواداران را در پی 

داشته باشد. 
مجید ســاعدی فر، مالک برند مجید درباره 
این طرح گفت: در ابتدا قرار بود طرح پیراهن 
تیم ملی، کامال ســاده باشــد اما گروهی به 
عنوان نماینده ارشاد در جلسه هیئت رییسه 
فدراســیون حاضر شــدند و توافق کردند که 
روی شانه های این طرح ســاده که قرار بود 
کامال سفید یا قرمز باشد، از پوست یوزپلنگ 
استفاده شود. وی افزود: زمان بسیار زیادی 
برای تهیه و طراحی پیراهن تیم ملی گذاشته 
شــد. ما بیش از ۳0 طرح ارائــه دادیم؛ اما 
برگشت داده می شــد و می گفتند این طرح 
شلوغ است یا این طرح با آثار باستانی ایران 
همخوانی ندارد و ... . ما از آثار باستانی، فرش 
ایرانی و بسیاری از طرح های دیگر استفاده 
کردیم؛ اما هر کدام به طریقی ریجکت شدند. 
در مجموع فکر می کنم چیزی حدود ۳ تا 4 
ماه زمان برد. ساعدی فر درباره انتقاداتی که 
پس از رونمایی از پیراهن، از سوی هواداران 
مطرح شــد، گفت: همانطور که گفتم طرح 
خیلی ساده نیست و اگر پیراهن را از نزدیک 
ببینید از تکنیک و سختی دوخت و همچنین 
مخلوطی که از تور و پارچه با الیاف مکروفایبر 
تهیه شــده، کامال مشخص اســت که طرح 
ساده نیســت ولی انتقادات مردم همیشه 
قابل قبول اســت. ما انتقادپذیر هستیم؛ اما 
ای کاش این انتقادات مقداری تخصصی تر 

بود نه احساسی.

ثانیه ۱۱ برای دوستداران جام جهانی یادآور سریع ترین 
ل است که در دیدار  گل تاریخ جام جهانی فوتبا
رده بندی جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن به ثمر رسید. 
این گل توسط  هاکان شوکور، مهاجم نامدار ترکیه وارد 

دروازه کره جنوبی شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

»مغانلو« در سپاهان 
ماندنی است

در پــی انتشــار خبــری مبنــی بر 
نارضایتی شهریار مغانلو از شرایطش 
در ســپاهان و احتمــال تــرک این 
باشگاه، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
ضمــن تکذیب این خبــر اعالم کرد 
مغانلو هیچ گونه نارضایتی از شرایط 
خود در باشــگاه ندارد و عملکرد وی 

مورد تایید ژوزه مورایس است.

برای اولین بار در ادوار جام جهانی، پرســپولیس 5 
نماینده در اردوی تیم ملی داشت

یحیی گل محمدی با حضور 5 بازیکن در اردوی تیم 
ملی کار سختی برای ریکاوری و بازپروی این نفرات 

خواهد داشت.
حضــور 5 بازیکن پرســپولیس در اردوی تیم ملی 
باعث شده تا سرخ های تهرانی بیشترین نماینده را 
در بین باشگاه های ایرانی در جام جهانی قطر داشته 
باشند. 5 بازیکنی که حضورشان در فهرست نهایی 

نهایی کی روش در قطر قطعی به نظر می رسد.
همین موضوع باعث شــده تا تعــداد نماینده های 
پرســپولیس در تیم ملی بیشــتر از ۳ جام جهانی 

گذشته باشد و بی تردید کار برای یحیی گل محمدی 
جهت آماده نگه داشــتن بازیکنانش و حفظ روند 
موفقیت آمیزش در کســب نتیجــه در ادامه لیگ 

سخت تر از بقیه مربیان باشد.
یحیی گل محمدی که همواره در این چند ســال از 
تعداد زیاد بازیکنان دعوت شــده پرســپولیس به 
اردوی تیم ملی گالیه کــرده و مدعی بوده بازیکنان 
را آماده تحویل تیم ملــی می دهد و مصدوم و گاها 
ناآماده و بی روحیه )به دلیل نیمکت نشینی برخی 
بازیکنان( تحویل می گیــرد، اگرچه از زمان حضور 
کی روش در این خصوص گالیه ای را مطرح نکرده 
اما همچنان نگران این موضوع اســت. به هرحال 

احتمال مصدومیت نفراتی چون بیرانوند و امیری 
باالست و احتمال نیمکت نشــینی ترابی و سرلک 

نیز زیاد است.
به هر روی این یک واقعیت اســت کــه به جز جام 
جهانی 1۹۹۸ که پرســپولیس بیشــترین نفرات را 
در اردوی تیم ملی داشت در بقیه جام های جهانی 
کمتر از 5 نماینده را به این تورنمنت اعزام کرده بود. 

پرسپولیس و حضور 5 نماینده در جام جهانی برای اولین بار
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مدیر منطقه ۱۳ شهرداری مطرح کرد:

 آزادسازی گلوگاه های منطقه 13 با بیش از
 3۵0 میلیارد ریال اعتبار

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: آزادســازی و رفع گلوگاه های این منطقه با اعتبار بیش از ۳۵۰ 
میلیارد ریال انجام شده است. جواد کشانی اظهار کرد: همواره یکی از اهداف مدیریت شهری، روان سازی 
عبور و مرور و تسهیل در تردد شهروندان است. در همین راستا رفع و آزادسازی گلوگاه های منطقه در دستور 
کار قرار دارد. وی ادامه داد: در این راستا آزادســازی گلوگاه های محلی در محله قائمیه و در کوچه های 
آسیاب، نیلوفر و شهید مردانی انجام شده است. مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر 
از این آزادسازی ها در کنار گذر بزرگراه شهید حبیب اللهی حدفاصل چهارراه مفتح و میدان سهروردی است 
که پس از گذشت سال ها، در حال حاضر در مراحل نهایی توافق و پرداخت است. کشانی خاطرنشان کرد: 

آزادسازی ۱۳۶۵ متر مربع زمین در کوی باغ زیار نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال انجام است.

مدیر منطقه ۵ شهرداری خبر داد:

 اجرای عملیات کاشت و واکاوی درختان با اعتبار
۸۵ میلیارد ریال

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: عملیات کاشت و واکاوی درختان با هدف افزایش سرانه فضای 
سبز منطقه و کاهش آلودگی های زیست محیطی با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال در دست اقدام است. 
حسین کارگر با اشاره به اهمیت فضای سبز شــهری از ابعاد مختلف، اظهار کرد: در حال حاضر لکه گیری 
چمن ها به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در منطقه پنج شهرداری با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال در حال 
انجام است. وی با بیان اینکه فضای ســبز به ویژه درختان و درختچه ها به نوعی نقش فیلتر کننده هوا را 
برعهده دارند، تصریح کرد: خرید و کاشت درختان همیشه سبز همچون پالم واشنگتونیا، سرو شیراز، کاج 
و درختان خزان کننده با نیاز آبی پایین همچون داغداغان، لیلکی، ملیا )زیتون تلخ(، نارون، زبان گنجشک 
در ســطح منطقه پنج در حال انجام است. مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: عملیات کاشت و 
واکاوی درختان با هدف افزایش سرانه فضای سبز منطقه و به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی 
با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال در دست اقدام است. وی با بیان اینکه عملیات واکاوی درختان عالوه 
بر اثرات زیست محیطی، سبب زیباسازی هرچه بیشتر منظر شهری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال 

حاضر واکاوی در کل منطقه پنج در حال انجام بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. 

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

 آموزش و فرهنگ سازی، راهکار مهم کاهش معضل
سد معبر است

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به سابقه طوالنی سد معبر و تاثیرگذاری اندک اخطارها، به 
نظر می رسد بهترین راه پیشگیری از این معضل، آموزش و فرهنگ سازی شهروندان، مغازه داران و اصناف 
است. سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: سد معبر یکی از مهم ترین معضالت در کالن شهرهای کشور 
است که عالوه بر ایجاد نازیبایی در محیط های شــهری، آرامش شهروندان را نیز دچار مخاطره می کند، 
به همین منظور بر اساس مطالبه عموم شهروندان و اجرای قانون، شــهرداری موظف است با هرگونه 
بی نظمی و آلودگی در شهرها مقابله کند. وی تاکید کرد: با توجه به سابقه طوالنی سد معبر و تاثیرگذاری 
اندک اخطارها، به نظر می رسد بهترین راه پیشگیری از این معضل، آموزش و فرهنگ سازی شهروندان، 
مغازه داران و اصناف است. مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: واحد پیشگیری از تخلفات 
شهری این منطقه در اقدامی موثر آموزش روزانه چهره به چهره با کســبه را در راستای فرهنگ سازی و 
آموزش قوانین کسب وکار را به منظور رفع سد معبر در سطح منطقه ۹ اجرا کرده است و در این زمینه شاهد 

همکاری خوب کسبه برای اجرای قانون هستیم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان از آغاز فرآیند صدور مجوز اجرای پروژه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری کشور در استان خبرداد؛

استارت از سه شهرستان

چندی قبل وزیــر ارتباطات از راه انــدازی ۲۰  میلیون 
پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری برای منازل خبر 
داد و گفت: پروژه »فیبر نوری نقاط« از دهه فجر امسال کلید می خورد 
و تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰  میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر 

نوری برای منازل و کسب وکارها راه اندازی خواهد شد.
معاون فناوری اطالعات شــرکت مخابرات ایران اما با انتقاد از وعده 

وزیر ارتباطات در این باره گفت که این موضوع هیچ مبنایی ندارد.
»میثم سید صالحی«، گفت:»روز اول باید می گفتیم آقای وزیر شما 
بر چه مبنایی داری می گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ 
مبنای خودت را بگو. یا نمی دانی پورت چیست یا نمی دانی ۲۰ میلیون 
چه مقدار است! کجای دنیا یک چنین سرویسی دارد؟! شما دارید در 
مورد کشوری که کوچک تر از یکی از استان های کوچک ماست صحبت 
می کنی یا درباره کشور های صاحب فناوری صحبت می کنی؟ فرانسه 
۶۰ میلیون پورت ADSL دارد، به ســمت FTTH هــم حرکت کرده  
است و ۱۰ تا ۱۲ درصد سرویس FTTH دارد. ما کال با ۱۰ میلیون کاربر 

می خواهیم به ۲۰ میلیون FTTH برسیم.«

با وجود تمام اما و اگرها اما مدیر کل ارتباطــات و فناوری اطالعات 
اســتان اصفهان از آغاز فرآیند صدور مجوز اجــرای پروژه ۲۰ میلیون 
پورت فیبر نوری کشور در استان اصفهان خبرداده و گفته: این فرآیند 

از شهرهای شاهین شهر، کاشان و کوهپایه آغاز می شود.
جعفر مطلب زاده در گفت و گو با ایرنا با بیــان اینکه عملیات اجرای 
پروژه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری کشــور در مدت ســه ســال انجام 
خواهد شد، اضافه کرد: پیشرفت این پروژه با همکاری شهرداری ها با 
اپراتورها انجام خواهد شد و با توجه به این موضوع اجرای این طرح 

در شاهین شهر و کاشان انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به ضرورت ارتقای فناوری دسترسی به پهن باند گفت: 
فناوری ارتباط با فیبر نوری تا در منزل ) FTTH( در اســتان اصفهان 
تنها ۰.۳ درصد از ارتباط به پهن باند را شامل می شود و این عدد برای 

کشور ۰.۲ درصد است.
به گزارش ایرنا، کمتر از ۱۰ ماه قبل پروژه راهبردی و ملی »فیبرنوری 
منازل و کسب وکارها« با هدف دستیابی به  ایجاد ۲۰ میلیون پوشش 

فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم آغاز به کار کرد.

مرداد ۱۴۰۰، برای ۹۰۹ هــزار و ۶۸ خانوار پوشــش فیبرنوری ایجاد 
شــده بود، ۶۸۴ هزار و ۳۶۰ پورت فیبرنوری منصوبــه و ۱۷۳ هزار و 
۹۴۳ ســرویس گیرنده این خدمت بودند. اکنون با گذشت کمتر از 
۱۰ ماه تعداد خانوار تحت پوشــش به یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۱۲۴ 

رسیده است.
بنابر آخریــن آمار آنالین در داشــبورد پروژه فیبرنــوری، اکنون یک 
میلیون و ۶۹۳ هــزار و ۸۱۹ پورت منصوبه داریم و تعداد ســرویس 

گیرندگان نیز به ۳۶۵ هزار و ۳۲۹ کاربر رسیده است.
دولت سیزدهم برای جلب مشــارکت اپراتورها در این پروژه، از همه 
ســه درصد حق الســهم خود از اپراتورهای ثابت برای ارائه خدمات 
فیبر نوری به منظور توسعه شــبکه فیبرنوری صرف نظر کرد؛ از طرف 
دیگر دستگاه های دولتی و عمومی موظف شدند تا منابع خود مانند 
دکل، داکت و ســیم خود را اپراتورهای بخش خصوصی به اشتراک 
 FCP بگذارند. همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای
به جای سه درصد و شــرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای 
ارائه خدمات فیبر نوری، یک دهم درصد حق السهم به دولت پرداخت 

می کنند.   
اسفند سال گذشته، دولت از یک سوم درآمد خود از بخش مخابرات 
برای توسعه طرح FTTX چشم پوشــی کرد. با مصوبه هیئت وزیران 
هشــت درصد از ۲۸ درصد درآمد دولت از اپراتورهــای تلفن همراه، 

صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر خواهد شد.
افزایش کیفیت تجربه کاربر، افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه 
سرمایه گذاری توسعه شــبکه پهن باند، توجه به آثار زیست محیطی، 
کاهش شــکاف دیجیتال و کاهش هزینه نیروی کار، عدم وابستگی 
توسعه به منابع محدود فرکانسی، کاهش شــکاف دیجیتالی، رشد 
تولید ناخالص داخلی، ازجمله مزایایی است که طرح ملی فیبرنوری 

برای کاربران دارد.
پروژه فیبرنوری دارای الزاماتی است که باید رعایت شود. برای توسعه 
این شــبکه باید۸۰ درصد خانوارهای هر اســتان تحت پوشش قرار 
بگیرند. منظور از خانوار تحت پوشش، خانواری واقع در شعاع هوایی 
حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور است که ظرف مدت ۳۰ روز از 
تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او 
تامین شود. از دیگر الزامات این پروژه می توان به این نکته اشاره کرد 
که برای حداقل ۱۰درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی 
از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل ســرعت یــک گیگابیت  بر ثانیه 

وجود داشته باشد.

مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشــاغل شهری شــهرداری اصفهان 
گفت: این سازمان در سومین دوره جشنواره ارزیابی 
تعالی ســازمانی مدل EFQM گواهی ســه ستاره 
تعالی سازمانی را دریافت کرد تا برای دومین سال 

متوالی، سه ستاره باقی بماند.
امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: یک سازمان پویا 
و ســرزنده موجب ارائه خدمات بهتر به شهروندان 
می شود، از این رو ســومین دوره سازمانی متعالی 

مدل EFQM به منظور رشــد و حرکت در مســیر 
سازمان تعالی برگزار شد.

وی با بیــان اینکه ســومین دوره ارزیابــی تعالی 
سازمانی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ با حضور 
۱۵ سازمان و پنج شــرکت زیرمجموعه شهرداری 
اصفهان برگزار شد، افزود: فعالیت های این سازمان 
در سومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری 
اصفهان توســط ارزیابان مطرح شهری و کشوری 
مورد بررســی قرار گرفــت و در مجمــوع امتیازات 
دریافت شــده، این سازمان توانســت گواهی سه 
ستاره تعالی سازمانی در سال ۱۴۰۱ را دریافت کند 
تا برای دومین سال متوالی، سه ستاره باقی بماند.

مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بار و 

ساماندهی مشــاغل شهری شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: تعالی و الگوبرداری از شرکت های موفق 
چارچوبــی برای ســازمان ها ایجــاد می کند که در 
قسمت توانمندسازی ها شامل پنج محور رهبری، 
اســتراتژی، کارکنان، شــراکت ، منابع، فرآیندها، 
محصوالت و خدمات و در قســمت نتایج کارکنان، 
مشــتری، جامعه و کلیدی به عنوان مالک و معیار 

قرار می گیرد.
وی گفــت: یکی از دالیــل تعالی ســازمانی نقش 
سازمان هاست تا با توجه به تغییرات فضای کسب 
و کار، برای بقا و رشد خود و تامین نیاز به مدیریت 
مدبرانه منابع که از اهداف تعالی اســت، استفاده 

کنند.

با دریافت گواهی سه ستاره تعالی سازمانی؛

سازمان ساماندهی مشاغل شهری اصفهان 3 ستاره باقی ماند

برگزاری مناظره دانش آموزی در دبیرستان شهید اژه ای 
اصفهان

مناظره دانش آموزی با موضوع مسائل اخیر کشور در راســتای برگزاری کرسی های آزاداندیشی در 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه ای اصفهان برای نخستین بار در کشور برگزار شد. مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در این باره اظهار داشــت: با همت اداره استعداد های درخشان 
اداره کل و معاونت پرورشی دبیرستان دوره دوم شهید اژه ای اصفهان و تالش مجریان طرح روشنا، 
جلســه ای با عنوان »گفتاورد« در راســتای آزاداندیشــی و گفت وگوی دانش آموزان تشکیل شده 
است. محمدرضا ابراهیمی، افزود: این رویداد با حضور ۳ نفر از نمایندگان دانش آموزان هرکالس و 
همراهی تشکل های دانش آموزی در روز دوشنبه های هر هفته در تاالر دبیرستان برگزار می شود. وی 
خاطرنشان کرد: در این مناظره که ۶۰ نفر از داش آموزان حضور داشتند نمایندگان گروه های مختلف 
به بیــان دیدگاه های خود با موضوع تغییــر پرداختند. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
تصریح کرد: این دانش آموزان روایت های خود را در موضوعات مختلف مطرح کرده و به نقد یکدیگر 
می پردازند و همچنین در زمان هایی از جلســه حاضرین نیز به نقد تفکرات مطرح شده پرداخته و 
نمایندگان گروه های مختلف به این نقد ها پاســخ می دهند.وی تصریح کرد: هدف اصلی از برنامه 
گفتاورد های دانش آموزی، ایجاد بستری تعاملی و منطقی برای گفت وگو در میان دانش آموزان نخبه 
است که بتوانند نظرات خود را مطرح کنند. گفتنی اســت؛ این برنامه در راستای تقویت کرسی های 

آزاداندیشی در مدارس برای اولین بار در سطح کشور برگزار شد.

کارگاه ملی »برای ایران« در اصفهان آغاز به کار کرد
آیین افتتاحیه کارگاه ســه روزه ملی طراحی، اکران شهری و پوستر با دســتمایه گرافیک و کارتون 
»برای ایران« با حضور بیش از ۱۵۰ هنرمند از بیش از یازده استان کشور در سالن سعدی حوزه هنری 
اصفهان برگزار شد.  احمد نوری، رییس حوزه هنری استان اصفهان در این مراسم حضور هسته های 
هنری مردمی گرافیست کشور در رویداد برای ایران را اتفاقی ویژه دانست.  وی با اشاره به این رویداد 
بی سابقه هنری در زمینه گرافیک در کشور خاطرنشان کرد: حوزه هنری استان اصفهان برای نخستین 
بار در دهه هشتاد خانه گرافیک خود را افتتاح کرد که ســال ها محل آمد و شد هنرمندان این رشته 
بوده و اکنون با توجه به رســالت خود با دعوت از طراحان و گرافیست ها و تصویرگران سراسر کشور 
اتفاق فرخنده ای را در تولید پوســترها و آثار گرافیکی انقالبی رقم زده است.  مسعود نجابتی، استاد 
پیشکسوت گرافیک در ادامه این مراسم گفت: در ابتدای کارگاه به جای طرح درس، تصمیم گرفته 
شد تا برای اینکه به برخی شبهات پاسخ داده شود، از افراد مطلع دعوت شده تا درباره اتفاقات اخیر 
صحبت هایی صورت گیرد و سپس هنرمندان طی روند برگزاری به طراحی و کار خواهند پرداخت. الزم 
به ذکر اســت، کارگاه ملی »برای ایران« با موضوعات  )ایران در آستانه فردا، آشوب، علیه پیشرفت، 
دیکتاتورهای خیابانی، زن، بردگی، غرب گرایی، چادرهای افراشــته( اســت و با حضور اساتید بنام 
کشوری همچون مسعود نجابتی، سیدمسعود شــجاعی طباطبایی و محمدرضا دوست محمدی تا 

روز جمعه در حوزه هنری اصفهان ادامه داشت.

آموزش های شهروندی استفاده از مترو با »من و مترو«
در ادامه همکاری های اداره توسعه فرهنگ شهروندی و شرکت مترو منطقه اصفهان، از نیمه آبان ماه، 
طرح های ویژه آموزش شهروندی با عنوان »من و مترو« در محل تبلیغات واگن های قطار شهری 
شهر اصفهان نصب شد. این طرح ها در ۵ عنوان و با محوریت آموزش استفاده صحیح از قطار شهری 
و همچنین فرهنگ سازی بهتر جهت استفاده از این وسیله حمل و نقل عمومی و با توجه با افزایش 
جمعیت استفاده کننده از مترو همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه در محل مربوطه نصب  شده 
است. گفتنی است؛ این طرح ها در ادامه سال به غیر از واگن های قطار شهری در ۱۲ ایستگاه پر تردد 

شهر نیز نصب خواهد شد.

با مسئولان

اخبار

معاون عمران شهری شهردار اعالم کرد:

پیشرفت ۹0 درصدی سالن 
اجالس سران اصفهان 

خبر روز

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: 
سالن اجالس ســران در این کالن شهر حدود 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل 
آن ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز اســت. اصغر 
کشاورز راد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
امســال بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان برای این 
طرح در نظر گرفته شده و بالغ بر ۵۰ درصد آن 
تامین شــد و پیمانکار  در حال فعالیت روی 
پروژه اســت. وی ادامــه داد: ۱۰ درصد باقی 
مانده سالن اجالس اصفهان بیشتر در زمینه 
نازک کاری، صوت و تصویر، تکمیل سه سالن 
جنبی، سالن عمومی چند منظوره و سینماست 
و بخشی نیز باید صرف بخش تاسیسات پروژه 
شود. معاون عمران شــهری شهردار اصفهان 
تصریح کرد: برای این پروژه طی ۱۰ سال اخیر 
۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده است که اگر 
بخواهیم این رقم را به روز کنیم دســت کم ۱۰ 
برابر بیشتر  خواهد شد. کشاورز راد اظهارداشت: 
شهرداری همچنین برای، تکمیل، بهره برداری 
و استفاده پس از آن به دنبال جذب سرمایه و 
مشارکت بخش خصوصی نیز هست و در این 
ارتباط در کنار مذاکره بــا وزارت امور خارجه با 
سرمایه گذاران و بانک ها نیز جلساتی داشته 
ایم. وی خاطرنشــان کرد: دولت های قبلی 
برای این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 
بودند؛ اما تنها ۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص 
یافت و پس از آن دیگر اعتبــاری برای طرح 
در نظر نگرفتنــد و بر همین اســاس تاکنون 
هزینه های تکمیل بر عهده شهرداری اصفهان 
بوده است.  کار ســاخت مجموعه سالن های 
مرکــز همایش های بین المللــی اصفهان به 
عنوان یک طرح چندمنظوره و با هدف میزبانی 
اجالس سران کشــورهای غیرمتعهد در ایران 
از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. این مرکز در زمینی به 
مساحت ۷۱ هکتار با ۴۲۵ هزار مترمربع زیربنا 
در شرق کالن شــهر اصفهان ایجاد شده است 
و ســالن اصلی آن ۲ هــزار و ۴۰۰ نفر ظرفیت 
دارد. مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
بــه گونه ای طراحی شــده که گویــای عبارت 

معروف»اصفهان، نصف جهان« است.

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تور بازدید از خانه تاریخی اژه ای ها در قالب رویداد سوم از برنامه »نیمرخ« 
با استقبال ۲۵۰۰ نفری اصفهان دوستان برگزار شد.علیرضا مساح در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: برنامه نیمرخ با هدف دیده شدن آثار تاریخی کمتر دیده شده 
اصفهان طراحی شده است. در این رویداد جاذبه های گردشگری و تاریخی شهر که تا کنون کمتر به آن ها توجه شده مورد بازدید قرار می گیرد.وی با اشاره به 
برگزاری تور بازدید از شاه نشین پل خواجو و کوشک باغ زرشک در اولین و دومین رویداد نیمرخ گفت: سومین رویداد نیمرخ به بازدید از خانه تاریخی اژه ای 
اختصاص یافت که دلیل این انتخاب تنوع در مکان هایی بود که در قالب رویداد نیمرخ از آن ها بازدید صورت می گیرد.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: خانه های تاریخی جزو مکان های کمتر دیده شده هستند و روایت های کمتری درباره آن ها موجود است 
بنابراین در این رویداد، خانه تاریخی اژه ای ها مورد بازدید عالقه مندان قرار گرفت.وی ادامه داد: خانه تاریخی اژه ای در یکی از تاریخی ترین بخش های شهر 
اصفهان قرار دارد. این خانه در محدوده مسجد جامع اصفهان و در نزدیکی محالتی مانند جویباره و دردشت واقع شده که آثاری از دوران های گوناگون تاریخی 

پیش از اسالم و پس از اسالم در این محدوده قرار دارد که بر اهمیت این خانه تاریخی می افزاید.

استقبال 2۵00 نفری شهروندان از طرح نیمرخ

بازدید اعضای 
شورای شهر از 

خانه های تاریخی 
اصفهان

در راســتای شــناخت بهتــر 
فضاهای کالبدی، گردشگری 
و مراکز اقامتی شاخص شهر 
اصفهان، تعــدادی از اعضای 
شورای اسالمی شــهر از خانه 
تاریخی شیخ االسالم و عمارت 

شهسواران بازدید کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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آیین بهره برداری از پروژه های شــاخص منطقه 11 شــهرداری اصفهان، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای 
محله رهنان در گلستان شهدای این محله با حضور شــهردار اصفهان و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر و 

مدیران شهری برگزارشد. 
آیین بهره برداری از پروژه های شاخص منطقه 11 شهرداری اصفهان شامل بهره برداری از خیابان شهدای غربی، 
خیابان کاتب، مجموعه ورزشــی چند منظوره و دیگر پروژه های عمرانی با اعتبــار بیش از 110 میلیارد تومان در 

قالب پنجمین برنامه »به احترام مردم اصفهان« بود.
از جمله پروژه هایی که در منطقه 11 شهرداری اصفهان افتتاح شد، بهره برداری از فاز اول خیابان کاتب اصفهانی 
به طول 250 متر و عرض 24 متر اســت که با هزینــه عمرانی و ترافیکی 30 میلیارد ریــال و هزینه تملک 250 

میلیارد ریال احداث شده است.
زمین ورزشی چندمنظوره روباز نیز در این منطقه افتتاح شد؛ این زمین با 2500 متر مربع زیربنا که شامل زمین 
چمن مصنوعی و زمین چندمنظوره است با 35 میلیارد ریال اعتبار احداث شده و هزینه تملک آن شامل 175 

میلیارد ریال است.
در آغاز این رویداد، علی قاسم زاده شهردار اصفهان با تعدادی از خانواده شهدای مدافع حرم در محله رهنان دیدار 

و گفت وگو کرد و در ادامه بر سر مزار شهدای این منطقه شهیدپرور حاضر شد.
در ادامه افتتاح پروژه های منطقه 11 شــهرداری اصفهان در قالب پنجمین برنامــه »به احترام مردم اصفهان« 

خیابان کاتب به طول 600 متر و عرض 24 متر به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
حسن محمدحسینی، مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در حاشــیه افتتاح پروژه های این منطقه، اظهار کرد: 
احداث فاز نخست خیابان کاتب اصفهانی به طول 600 متر و عرض 24 متر با هزینه چهار میلیارد و 200 میلیون 

تومان تکمیل و به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: با احداث این خیابان، دسترسی محلی به خیابان شهدای لمجیر آسان می شود.

مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان با اشــاره به بهره برداری از پروژه چهارراه آزادگان در خیابان امام رضا )ع(، 
تصریح کرد: در گذشته در این محور به صورت روزانه تصادفات زیادی همراه با خسارت مالی و جانی رخ می داد، 
در این راستا به منظور ســاماندهی و تامین ایمنی عبور و مرور در این محور احداث چهارراه آزادگان طی دو ماه 
عملیاتی شد، بنابراین در تالش هستیم از کمیسیون ماده 5 مجوز دریافت کنیم تا شهروندان امکان استفاده از 

زمین های خود را پیدا کنند و کاربری ها آنها مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف این اراضی می تواند موجب محرک توسعه شود، ادامه داد: پروژه هایی که در 

این منطقه انجام می شود نتایج چند بعدی دارد و فقط به مباحث ترافیکی خالصه نمی شود.
محمدحسینی با اشاره به خیابان شــهدای غربی به طول هزار متر و عرض 25 متر، اظهار کرد: این خیابان مرز 
میان شــهر اصفهان و خمینی شهر اســت که در گذشــته یک خیابان کم عرض و خاکی بود، اما اکنون به بلوار 

تبدیل شده است.

رونمایی از ورزشگاه روباز منطقه 11
در ادامه مراسم بهره برداری از پروژه های منطقه 11 شــهرداری اصفهان از مجموعه ورزشی روباز چندمنظوره در 

این منطقه رونمایی شد.

ورزشگاه چندمنظوره منطقه 11 در زمینی به مساحت 2500 مترمربع ظرف شش ماه احداث و بهره برداری شده 
و از زمین چمن مصنوعی، زمین والیبال و بسکتبال برخوردار است.

در آیین بهره برداری از این ورزشــگاه، اولین مســابقه فوتبال نوجوانان رهنانی در زمین فوتبال این ورزشــگاه 
برگزار شد و حضار به صورت نمادین بازی در زمین بسکتبال را کلید زدند؛ حسن محمدحسینی، مدیر منطقه 11 
شهرداری اصفهان در حاشیه افتتاح این پروژه، گفت: این ورزشگاه به مساحت 2500 متر در مدت شش ماه با 
هزینه ای بالغ بر 23 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و شــهرداری پیشنهاد داده است که این ورزشگاه به 

نام مدافعین امنیت نام گذاری شود.

درصدد تحقق شعار »اصفهان، شهر زندگی« هستیم
حسن محمدحسینی، مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در این آیین، اظهار کرد: مراسم افتتاح پروژه های منطقه 
را با ادای احترام به مقام شامخ شهدای محله رهنان آغاز کردیم تا ضمن تجدید بیعت با شهدا نشان دهیم در 

صدد تحقق شعار »اصفهان، شهر زندگی« هستیم.
وی با بیان اینکه شهرداری رهنان از سال 1340 ایجاد شده اســت، ادامه داد: 61 سال از عمر شهرداری در این 

منطقه می گذرد و سال 1382 شهرداری رهنان به شهر اصفهان الحاق شد.
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان جمعیت این منطقه را 60 هزار نفر اعالم کرد و افزود: 500 شهید، 430 جانباز، 
54 آزاده، بیش از هزار ایثارگر و 37 خانواده شهید که بیش از دو شــهید تقدیم کشور کردند، از ویژگی های این 

منطقه است و به همین جهت مقام معظم رهبری نیز رهنان را شهر پربرکت نامیدند.
وی تصریح کرد: در گذشته به واسطه عملکرد عمرانی و اداری اعتماد به مدیریت شهری از بین رفته بود، در این 
راستا با توجه به سیاست مدیریت جدید شهری مبنی بر شــفافیت توانستیم بعد از گذشت یک سال دیوار بی 

اعتمادی را کوتاه کنیم.
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش 50 درصدی بودجه منطقه نسبت به دوره قبل، خاطرنشان 
کرد: منطقه 11 به عنوان یک منطقه حاشــیه ای دیده می شود، بنابراین باید با ســرعت پروژه هایی در راستای 
توسعه در آن انجام شود. محمدحســینی اعتبار پروژه های افتتاح شــده در منطقه را 110 میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: بودجه یک ســال منطقه 110 میلیارد تومان اســت و اگر کمک و حمایت مدیریت شهر و شورا نبود 

نمی توانستیم این پروژه ها را افتتاح کنیم.
وی با بیان اینکه منطقه 11 شــهرداری دارای هفت محله است که پروژه ها باید به صورت عادالنه در این محالت 
توزیع شود، افزود: با توجه به شعار این دوره مدیریت شهری مبنی بر محله محوری، نیازهای محالت کوچه به 

کوچه بررسی و احصا شده است.
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان از انعقاد 60 هزار مترمربع قرارداد آســفالت در این منطقه خبر داد و تصریح 
کرد: اجرای پروژه های آسفالت به لحاظ ارزش ریالی و وزنی در یک سال گذشــته به میزان پنج سال گذشته 

بوده است.
محمدحسینی با اشاره به پیاده رو سازی خیابان شــهید مطهری با هزینه چهار میلیارد تومان، خاطرنشان کرد: 
معابر منطقه 11 شهرداری باالی 30 ســال عمر دارد، از این رو اجرای پروژه های آسفالت در این منطقه ضروری 

بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از صدور مجوز و آغاز عملیات لوله گذاری برای 
گازرسانی به هفت روستای خوشه اسالم آباد فریدون شهر از توابع استان اصفهان 

خبرداد.
ابوالقاسم عسکری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم مشکالتی که طی 
سال های اخیر برای صدور مجوز گازرسانی به روستاهای پیشکوه فریدون شهر از 
لرستان وجود داشت، با حمایت استاندار اصفهان و معاونان وی، استاندار لرستان 
و ادارات راهداری هر دو استان، به تازگی مجوز گازرسانی به هفت روستای خوشه 

اسالم آباد این شهرستان صادر شد.
وی با بیان اینکه گاز این روستاها به دلیل شرایط منطقه باید از استان لرستان تامین 
می شد، افزود: با حمایت استاندار اصفهان و اداره راهداری، متعهد شدیم که چهار 
هزار متر آسفالت در استان لرستان انجام دهیم و اکنون اداره راه استان مشغول زیر 

سازی و راه سازی چهار کیلومتر آسفالت در لرستان است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد: همزمان با آغاز عملیات اداره راهداری 
استان، مجوز گاز رسانی صادر شــد و اکنون عملیات جوشکاری و لوله گذاری خط 

تغذیه 250 پوند گاز برای روستاهای پیشکوه فریدون شهر در حال اجراست.
عسکری ابراز امیدواری کرد: عملیات اجرایی تا دهه فجر امسال یا در نهایت تا پایان 
سال جاری به اتمام برسد و اهالی هفت روستای خوشه اسالم آباد فریدون شهر 
)روستاهای مزرعه سیب، مزرعه میر، راچه، اسالم آباد، صفی آباد سکان و زرد فهره( 

از نعمت گاز برخوردار شوند.
وی با اشــاره به اینکه حدود 300- 400 خانوار در این هفت روستا ساکن هستند، 
خاطرنشان کرد: امید است که مردم این روستاها نیز سال جاری از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ابراز داشت: اگر شرایط آب و هوایی منطقه و 
برف و یخبندان مانع اجرا نشود، تالش می کنیم که زودتر عملیات اجرایی پروژه به 

اتمام برسد.
عسکری با اشاره به اینکه بارش ها در این منطقه از هفته گذشته آغاز شده، اضافه کرد: 
با وجود این اکنون همکاران ما در منطقه کار می کنند و تا زمانی که یخبندان نشده و 

مسیرها باز است، عملیات اجرایی انجام می شود.
وی افزود: باید توجه داشت که مجوز گاز رسانی به تازگی صادر شد و تجهیز کارگاه 
و امکانات برای شروع عملیات اجرایی کمی زمان بر بود؛ اما اکنون با قاطعیت این 

پروژه در حال اجراست.
طرح گازرسانی به روســتاهای خوشه اسالم آباد پیشــکوه فریدون شهر با وعده 
گازدار شــدن جمعیت بیش از 1500 نفر از روســتاییان با وعده گرم شدن خانه ها 
در سال های 13۹8 و 13۹۹ آغاز شــد که این امر تا سال گذشته به دلیل مشکالت 

موجود محقق نشد.

هفدهمین نمایشگاه تخصصی سنگ، معادن، ماشین آالت و صنایع وابسته در 
اصفهان و در سایت نمایشگاه بین المللی این شهر برگزار می شود.

به گزارش واحد روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه بین المللی اصفهان؛ این 
نمایشگاه در فضایی بیش از 24 هزار متر مربع برگزار خواهد شد. از این فضا 16 
هزار متر مربع به صورت سرپوشیده و 8 هزار متر مربع از این نمایشگاه به دلیل 
استقرار کوپ های ســنگ در اندازه های مختلف و تجهیزات مرتبط با صنعت 

سنگ و ماشین آالت در فضای باز نمایشگاه اصفهان جانمایی شده است.
نمایشگاه صنعت ســنگ اصفهان با مشــارکت 11 اســتان از جمله اصفهان، 
تهران، فارس، خراســان رضوی، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، یزد، 
قم، البرز، هرمزگان و اســتان مرکزی و با مشــارکت 115 شــرکت فعال در 
بخش های مختلف برگزار خواهد شد. شرکت های حاضر در نمایشگاه صنعت 
سنگ اصفهان در حوزه های اســتخراج، فرآوری، مواد اولیه، ماشین آالت و 
تجهیزات، بازرگانی، خدمات فنی و مهندسی و توزیع و فروش در این رویداد 
نمایشــگاهی حاضر خواهند بود. از جمله مشارکت کنندگان شاخص و مطرح 
در این نمایشگاه مجموعه های سنگ صلصالی، کارخانجات امینی، راز سنگ، 
مرمرینه، معادن کوثر، پاویون سنگ محالت و انجمن ماشین سازان اصفهان 

را می توان نام برد. 
یکی از مهم ترین تفاوت های این دوره از نمایشــگاه با ســایر دوره های برگزار 
شده حضور شرکت های ماشین آالت فرآوری و اســتخراج، مشارکت بیشتر 
حوزه سنگ های کوپ و حمایت و همکاری کلیه تشکل های تخصصی سنگ 

در استان اصفهان و سایر استان های کشور بوده است. 
الزم به ذکر است در رویداد نمایشگاه صنعت سنگ، اصفهان میزبان نمایندگان 
کشورهای حاضر در هشــتمین اجالس اکو اســت؛ نمایندگانی از کشورهای 
آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه جهت بازدید 

و آشنایی با ظرفیت ها و پتانسیل های تولید کنندگان صنعت سنگ و ماشین 
آالت حضور خواهند یافت.

برگزاری میز سنگ کشــور از جمله برنامه های جانبی این رویداد است. برای 
اولین بار و با همکاری اتــاق بازرگانی اصفهان، تیمــی از دانش پژوهان حوزه 
صادرات سنگ در غرفه ای متحدالشــکل، به بازرگانان و واحدهای صادراتی 

خدمات مشاور رایگان خواهند داد. 
این گروه از دانش پژوهان بازارهای هدف را به خوبی برای بازرگانان ترسیم و 
هزینه های جاری اعم از نرخ و میزان فروش و... را برای آنها محاسبه خواهند 
کرد. همچنین با همکاری اتاق بازرگانی استان و سازمان زمین شناسی کشور 
مدیران و کارشناسان کشــورهای عضو اکو از این نمایشــگاه بازدید خواهند 

داشت.
هفدهمین نمایشگاه سنگ، معادن، ماشــین آالت و صنایع وابسته در تاریخ 
24 تا 27 آبان ماه در ساعات بازدید 10 تا 18 در محل نمایشگاه اصفهان میزبان 
حضور بازدیدکنندگان داخلی و خارجی عالقه مند به رویدادهای نمایشــگاهی 

خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی در نشست مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، به بحث و 
بررسی درباره تکمیل راه آهن تندرو تهران-قم- اصفهان پرداخت.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان،  
که با حضور مدیر عامل شرکت راه آهن، معاون حمل ونقل، مدیرعامل شرکت 

ساخت و توسعه زیربنا های حمل ونقل کشور و معاون سازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای برگزار شد، به موضوعات حوزه مسکن و شهرسازی و حمل ونقل 

استان اصفهان رسیدگی کرد.
رسیدگی به موضوع طرح نهضت ملی مسکن و پروژه های کالن زیرساخت های 
حمل و نقلی مربوط به اســتان اصفهان از موضوعات مطرح شده در این جلسه 

بود.
راه آهن ســریع الســیر قم- اصفهان قســمتی از کریدور راه آهن تهران- قم- 
اصفهان، نخستین راه آهن سریع السیر کشــور و یکی از راه آهن های کم نظیر 
در ســطح منطقه محسوب می شود. طول کل مســیر پروژه قطار سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان 410 کیلومتر و طول مسیر قم- اصفهان 245 کیلومتر است.

از جملــه اهداف اجــرای راه آهن تهران- قــم- اصفهان، کاهش زمان ســفر، 
دسترسی بهتر به شهر ها و قطب های صنعتی، اشتغال زایی، کاهش مخاطرات 

در زمینه بروز سوانح و کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی است.

به گزارش روابط عمومی شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهــان، با توجه به 
اینکه بسیاری از بذرهای گیاهی مورد اســتفاده در داخل کشور وارداتی است 
و قیمت باالیی دارد به کمک تکنیک کشــت بافت گیاهی می توان بدون نیاز 
به این بذرهــا، گیاه کامل را تولید و یــا از انقراض برخــی از گونه های گیاهی 

جلوگیری کرد.
سید محمد موسوی خطاط، مدیر عامل شــرکت دانش بنیان نانوفناور آالء از 
فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به این تکنیک اظهار داشت: 
با توجه به محدودیت ها و اهمیت تولید و کشت گیاهان کمیاب و حبوبات، به 
کمک این تکنیک می توانیم گیاهان دولپه ای مانند عدس و همچنین بذر خیار 
آمریکایی، فلفل دلمه ای و گوجه را تولید کنیم. از سوی دیگر در گلخانه ها که 
معموال از بذر به محصول می رسند از این تکنیک می توانند بهره مند شود و راه 

میان بری برای آنها خواهد بود.
وی در پایان گفــت: در این راســتا همکاری بســیار خوبی با دانشــگاه ها و 

انجمن های علمی شده و افراد مستعد و نخبه نیز برای انتقال تجربه و حتی 
کارآموزی و استخدام به شرکت دانش بنیان آال دعوت می شوند.

آیین بهره برداری از پروژه های شاخص منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان برگزارشد؛

افتتاح ۱۱۰ میلیارد تومان پروژه در ایستگاه پنجم

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
مجوز گازرسانی به ۷روستای خوشه اسالم آباد فریدون شهر صادر شد

برپایی بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی صنعت سنگ در اصفهان

 بررسی موضوع راه آهن تندروی تهران-قم- اصفهان
 با حضوروزیر راه و شهرسازی

به کمک فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محقق می شود؛
کاهش واردات بذر با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی
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