
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 20  آذر  1401
16 جمادی االول  1444

11   دسامبر  2022
 شماره 3695    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

      بازارهای بکری که از دید استارت آپ ها مخفی مانده است:

   هفت خوان کارآفرینی در اصفهان

سنا
 ای

س:
عک

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان: هیچ مجوزی بدون تایید 
طرح و نقشه در بافت تاریخی کاشان صادر نمی شود؛

اتمام حجت!

5

3

2

2

3

ساخت ایستگاه راه آهن شمال 
کالن شهر اصفهان در شاهین شهر

اجرای 15 طرح بازآفرینی با اعتبار 
بیش از 50 میلیارد تومان

برف نو سالم! خوش می نشینی بر بام
  کارشناس هواشناسی اصفهان: برف و سرما اصفهان را فرا می گیرد 

طرح قطارسریع السیر 
اصفهان- تهران در 

 انتظار تصمیمات
 وزیر جدید

 زیرساخت های فرهنگی 
 مناطق محروم اصفهان

 تقویت می شوند

افزایش 15 میلیون 
لیتری ظرفیت تولید 

گازوییل یورو در 
پاالیشگاه اصفهان

 لئو مسی از کوره در رفت؛
 اسطوره یاغی  شد
 این ورژن

 جالب از نابغه!
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6
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی             

شنبه 19  آ ذر  1401
15  جمادی االول  1444

10    دسامبر   2022
 شماره 3694    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 در نشست قرارگاه محرومیت زدایی و توانمندسازی استان با حضور قائم مقام وزیر کشور مطرح شد:

تدوین اطلس محرومیت زدایی و توسعه استان اصفهان 

شروع مازوت سوزی در 
نیروگاه ها و واحدهای 

سیمانی؛ مردم برای جلوگیری 
از بحران کمک و همراهی کنند

خوانندگان عزیز 
توجه فرمایید!...

3

3

7

7

4

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

خرید چهار دستگاه جاروب مکانیزه برای 
نظافت معابر اصفهان
مدیرکل میراث  فرهنگی استان:

توسعه گردشگری میان اصفهان، 
سن پترزبورگ  و مسکو دنبال می شود

 بازاری که یخ بسته ...

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان  می گوید:  
مردم توان خرید ندارند و فروشندگان پوشاک در پرداخت 

بدهی هایشان مانده اند؛

تصویب450 میلیارد ریال 
 اعتبار برای اشتغال زایی

  در بسیج سازندگی
 اصفهان

بیش از سه هزار پایگاه 
اورژانس در کشور 

فعال است

احیای سهم اشتغال استان 
اصفهان تا پایان سال به 

صورت کامل
5 35

7

مسئول فرهنگی وگردشگری مجموعه تاریخی 
فرهنگی مذهبی تخت فوالد  خبرداد :

 گنبد های تخت فوالد
 اصفهان دیدنی می شوند

صرفه جو�یی در مصرف گاز

فراخوان مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
شماره فراخوان سامانه 
ستاد و شماره مناقصه 

6 ماه
اجراي مرحله دوم خط انتقال آب خروجي 

مخزن شاپورآباد - محسن آباد منطقه برخوار 
)یک مرحله ای با ارزیابی فشرده (

14,239,901,928627,200,000
 2001001434000123 

401-4-262

945,086,088,74424,902,000,00پروژه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب خوانسار24 ماه
 2001001434000124 

401-4-270

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه: تاریخ 1401/09/17  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/09/23چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/10/03شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/10/04یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

 تیم منتخب جام جهانی 2022 تا پایان مرحله یک هشتم نهایی؛
6ستاره ای می درخشد

نوبت دوم

 در سال های گذشته موضوع مهاجرت نیروی انسانی از اصفهان به تهران و دیگر 
مهاجرت اخیر شاهد  ی  ها ل  در سا اما  بود؛  استان  اساسی  لش   شهرها چا

 تیم های استارت آپی به صورت کامل به تهران و دیگر نقاط هستیم. موضوع حائز 
اهمیت این است که برای کنترل این چالش مهم نیاز است سایر ارکان اکوسیستم 
استارت آپی اصفهان نیز به بلوغ برسد و متاسفانه تا کنون محقق نشده است. با وجود 
اینکه اصفهان یکی از بهترین بازارها را در بین شهرها ایران دارد؛ اما در نهایت به دلیل 
توان پرداختی متفاوت سرمایه گذاران، نبود فرهنگ کار تیمی و دیگر موضوعات ما 

شاهد بیشتر شدن چالش مهاجرت این تیم ها هستیم. 

رییس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای 
شهر اصفهان: حفظ درختان از الزامات 

مهم در تهیه طرح های شهری است؛

 شهر سبز، سبز 
 و همیشه سبز

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

جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 
1401/09/20 می باشد.نوع تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: 1- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه داراي مجوز فعاليت 
از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به 
حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرم الف: 1424637

نوبت اول

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســایت : از روز یک شــنبه مورخ 1401/09/20 تا روز شنبه 
مورخ 1401/09/26.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/10/10 .
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/10/11 .

- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتها : 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، ميدان ولی عصر، كد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

 -اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737و 85193768

 - مراجعــه بــه وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه آدرس :
  https://fooladshahr.ntdc.ir 

ف
شماره و تاریخ ردي

مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ تضمين 

شركت در فرآيند 
ارجاع كار )ريال(

نحوه پرداخت گواهينامه صالحيت

1

تجدید مناقصه 
1401/9698/ص 
مورخ 1401/09/19 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000025

تهیه مصالح و 
احداث شبکه برق 

هوایی 20کیلوولت و 
روشنایی برزن دیار  
شهر جدید فوالدشهر 

 54.371.558.344 ریال         
بر اساس فهرست بهاء ابنیه، 

تأسیسات برقی، خطوط 
هوایی انتقال و فوق توزیع 
نیروی برق و توزیع نیروی 
الکتریکی )برق( سال 1401

 2.718.577.917
ريال

داشتن حداقل پايه پنج             
در گرایش نیرو از 

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

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد 
از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.

2

تجدید مناقصه 
1401/9699/ص 
مورخ 1401/09/19 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000026

تهیه مصالح و اجرای 
شبکه جمع آوری و 

انتقال فاضالب محالت 
دیار D1( 1(، قسمت 

دوم دیار D6( 6( و دیار 
D7( 7( در برزن دیار 
شهر جدید فوالدشهر 

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

 9.289.333.172
ريال

داشتن حداقل پايه پنج             
در گرایش  آب از 

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

پرداخت حداقل پنجاه درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.

3

تجدید مناقصه 
1401/9700/ص 

مورخ 1401/09/19 
شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000027

تهیه مصالح و اجرای 
سفتکاری  و نازک 

کاری مدرسه 12 کالسه             
در قطعه 551 محله 
 )C4( هشت بهشت
واقع در برزن سوم 

شهر جدید فوالدشهر 

249.177.486.320 ريال          
بر اساس فهرست بهای 

ابنیه، تأسیسات مکانیکی و 
تأسیسات برقی سال 1401 

 10.983.549.726
ريال

داشتن حداقل پايه 
پنج  در گرایش  

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

پرداخت حداقل پنجاه درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.

4

تجدید مناقصه 
1401/9701/ص 

مورخ 1401/09/19 
شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000028

تهیه مصالح و اجرای 
سفتکاری   و نازک 

کاری مدرسه 10 کالسه        
در قطعه 53 محله 
ایثار E5( 5( واقع 
در برزن پنجم شهر 

جدید فوالدشهر

223.364.223.678 ريال          
بر اساس فهرست بهای 

ابنیه، تأسیسات مکانیکی و 
تأسیسات برقی سال 1401 

 10.467.284.474
ريال

داشتن حداقل پايه 
پنج  در گرایش  

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

پرداخت حداقل پنجاه درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.

5

تجدید مناقصه 
1401/9702/ص 
مورخ 1401/09/19 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000029

تهیه مصالح و 
تعمیرات و تکمیل 

عملیات اجرایی ابنیه، 
تأسیسات الکتریکی 

و مکانیکی و زیربنایی              
شهر جدید فوالدشهر

 71.935.530.584
ريال  بر اساس فهرست 
بهای ابنیه، تأسیسات 

مکانیکی، تأسیسات برقی 
و توزیع نیروی الکتریکی 

)برق( سال 1401 

 3.596.776.530
ريال

داشتن حداقل پايه 
پنج  در گرایش  

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

پرداخت حداقل چهل درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.

6

تجدید مناقصه 
1401/9703/ص 
مورخ 1401/09/19 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000030

تهیه مصالح و اجرای 
پارت دوم پارک 

مرکز برزن سوم شهر 
جدید فوالدشهر

196.741.269.806 ريال          
بر اساس فهرست بهای 

ابنیه، تأسیسات مکانیکی، 
تأسیسات برقی، شبکه توزیع 
آب، چاه، شبکه جمع آوری و  
انتقال فاضالب و توزیع نیروی 
الکتریکی )برق( سال 1401 

 9.837.063.490
ريال

داشتن حداقل پايه 
پنج   در گرایش  

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

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد 
از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.
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 کاالی پزشکی احتکار شده در خمینی شهر
انواع کاال های پزشکی که در یک انبار در خمینی شهر دپو و احتکار شده بود کشف و جمع آوری شد.فرمانده 
انتظامی خمینی شهر گفت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به همراه بازرسان اداره صنعت و 
معدن شهرستان در بازرسی از این انبار تعداد ۳۰۰ هزار قطعه کاالی پزشکی شامل ماسک، ژل و محلول 
ضدعفونی کننده سرسوزن و چسب آنژیوکت کشف کردند.سرهنگ غالمرضا براتی افزود: کارشناسان 
ارزش کاال های مکشــوفه را ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.وی گفــت: در این زمینه یکنفر 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
 

مهرو موم یک کارگاه تولید ترشی غیر بهداشتی در کاشان
یک کارگاه زیرزمینی تولید ترشی غیر بهداشتی در یکی از مناطق شهرستان کاشان کشف و مهر و موم 
شد.رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: کارگاه زیر زمینی تولید 
ترشی غیر مجاز که در منزل یکی از شهروندان شهرستان کاشان قرار داشت در شرایط غیر بهداشتی و 
با استفاده از برچسب های تقلبی اقدام به تولید، بسته بندی و عرضه محصوالت با عنوان ترش و ملس 
می کرد.مهدی دالوری افزود: پس از بازرسی کارشناسان بهداشت محیط این دانشگاه با مجوز دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان کاشان این کارگاه و محصوالت آن جمع آوری و با حکم قضایی این واحد 

تعطیل و مهرو موم شد.
 

صنعت پر رونق فرش آران وبیدگل با اشتغال زایی 1۸ هزار نفری
آران و بیدگل به عنوان قطب تولید فرش ماشینی در کشور و دارای ۵ شهرک فعال با وجود تحریم های 
خارجی همچنان فعال است.رییس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشینی و دست بافت آران بیدگل 
گفت: آران و بیدگل هزار و ۲۰۰ واحد تولید فرش ماشینی و دست بافت دارد که تمامی آنان فعال هستند.
ابراهیم خنامانی افزود: بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت مســتقیم به عنوان کارگر و کارفرما در واحد های 
صنعتی فرش آران و بیدگل مشغول فعالیت هستند که خوشبختانه با رونق بازار همه این افراد در فعالیت 
خود ماندگار  می شوند.وی به تحریم های ظالمانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تحریم ها و تحریک ها 

تاثیری در بازار فرش آران و بیدگل نداشته است.
 

پرداخت تسهیالت 10 تا 100 میلیون تومانی به مشاغل خانگی 
فریدونشهر

اعتبار امسال مشاغل خانگی شهرستان فریدونشهر یک میلیارد تومان اعالم شد و تسهیالت ۱۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومانی پرداخت می شود.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فریدونشهر گفت: 
در بخش مشاغل خانگی تسهیالت اشتغال زایی از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می شود 
که بیشتر متقاضیان در زمینه های دامداری، کشاورزی، گیاهان دارویی، خیاطی و فرش بافی هستند.

علی حسینی افزود: تعهد اشتغال امسال این شهرستان ۹۷۰ نفر است و در هشت ماه گذشته بیش از 
۵۰۰ مورد اشتغال زایی در عرصه های مختلف در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است.

 

بهره برداری از مرکز توزیع میوه و تره بار گلپایگان
مرکز توزیع میوه و تره بار در گلپایگان در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.فرماندار 
گلپایگان گفت: این مرکز را بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع با هدف افزایش عرضه 

و کاهش قیمت میوه و تره بار در شهرستان گلپایگان با یک میلیارد ریال هزینه ساخته است.
محمدرضا عسگریان با اشــاره به راه اندازی دوشــنبه بازار در کنار این بازار افزود: در آینده ای نزدیک 

محصوالت دامی و زراعی شهرستان و گوشت و مرغ هم در این مرکز توزیع می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان: هیچ مجوزی بدون تایید طرح و نقشه در بافت 
تاریخی کاشان صادر نمی شود

اتمام حجت!

رییس اداره میراث فرهنگی کاشــان گفت: هیچ مجوزی بدون تایید 
طرح و نقشه در بافت تاریخی کاشان صادر نمی شود.

احمد دانایی نیا در جلسه »هماهنگی نظام مهندسی به منظور نظارت 
مهندســان برای مرمت و طراحی« اظهار داشت: اقدامات انجام شده 
جهت هماهنگی و کارهای انجام شده بین این اداره، شهرداری و نظام 

مهندسی برای استحکام بناها انجام شد.
دانایی نیا با تاکید بر اینکه داشــتن طرح و نقشــه مصــوب و نظارت 
مستمر بر پروژه ها از الزامات ساخت و ســاز در بافت تاریخی کاشان 
اســت، تصریح کرد: مجوز تمام ساخت و ســازها در محدوده بافت 
تاریخی کاشان شهرستان کاشان توسط میراث فرهنگی تایید می شود 

و ضمانت اجرایی پیدا می کند.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان تاکید 
کرد: این اداره هیچ گونــه مجوزی بدون ارائه طرح و نقشــه مصوب 
متناســب با بافت تاریخی کاشــان صادر نخواهد کرد و در این راستا 

شهرداری کاشان نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد می کند.
وی افزود: مســئله حفظ میراث و ارزش های کالبدی بافت تاریخی 
را می توان با نیازها و زندگی امروز همســو کرد و تمام ارکان مدیریت 

شهری کاشــان باید برای تحقق این موضوع بسیج شوند تا الگوهای 
ساخت شهر ایرانی-اسالمی- کاشانی به معنای واقعی محقق شود.

دانایی نیا، نقش سازمان نظام مهندسی را در حفظ اصالت های بافت 
تاریخی مهم و ضروری دانست و گفت: خوشبختانه با دیدگاه مثبت و 
روشــنی که در بدنه مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی شهرستان 
کاشان نســبت به این موضوع وجود دارد، می توان افق های روشنی 

برای مسکن و شهرسازی کاشان ترسیم کرد.
وی گفت: مقرر شــده اســت از طریق فراخوان، مهندسان عالقه مند 
در حوزه طراحی و نظارت به میراث فرهنگی معرفی و طی جلســاتی، 
نســبت به ضوابط طراحی ابنیه نوســاز در بافت تاریخی آشــنا و در 
پروژه های نوسازی، بازسازی و ســاخت با مالکان و میراث فرهنگی 

همکاری مستمر داشته باشند.
دانایی نیا  گفت: بافت تاریخی کاشان 4۸۳ هکتار وسعت دارد که دارای 
شاخص ترین مرکز محله های شهر، بناهای  تاریخی معروف، آب انبار، 
بقاع متبرکه و مساجد تاریخی است که همچنان پویا و زنده بوده و می 
توان از آن به عنوان یکی از زنده تریــن بافت های تاریخی-فرهنگی و 

اقتصاد آفرین نام برد.

ایستگاه راه آهن شمال کالنشهر اصفهان در شاهین 
شهر و میمه ساخته می شود.

عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی 
در نشســت مشــترک مســئوالن اجرایی برخی 
وزارتخانه ها و کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در فرمانداری شــاهین شهر و میمه گفت: 
ایســتگاه راه آهن شــمال کالن شــهر اصفهان به 
درخواست صنعت و با همکاری پاالیشگاه اصفهان 

در شاهین شهر و میمه ساخته خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: با مطالعاتی که 
روی خاک و عملیات زیر ســازی این طرح انجام 
شده اســت امکان تردد قطار مسافری بری روی 

این ریل وجود خواهد داشت.
وی گفت: تکمیل طرح متروی شــاهین شــهر – 
اصفهان هم معطــل توافق شــهرداری اصفهان با 
شهرداری شاهین شهر است تا سهم هر شهرداری 

تعیین شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار افزود: 
اگر طرح بزرگراه جانبازان هم که یک دهه به دلیل 
حل نشدن اختالف شهرداری های اصفهان و دولت 
آباد معطل مانده، اجرایی شود شــهر برخوار از بن 
بست بیرون خواهد آمد.حاجی گفت: طرح بزرگراه 
پیامبر اعظم به طول ســی کیلومتر که دولت آباد را 
به آزاد راه شرق اصفهان متصل می کند تا کنون ۳۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: این بزرگــراه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که تا کنون ۱۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص 

یافته است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
بهســازی مســیر حبیب آباد هم با نیاز اعتبار ۱۵۰ 
میلیارد تومــان در بودجــه ۱4۰۲ در حال دریافت 

مجوزهاست.

در نشست مشترک مسئوالن اجرایی مطرح شد:

ساخت ایستگاه راه آهن شمال کالن شهر اصفهان در شاهین شهر

با حضور دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان آیین تکریم و معارفه امام جمعه زیباشهر برگزار شد.دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در آیین تکریم 
و معارفه امام جمعه زیباشهر گفت: دشمن از تشکیل نماز های جمعه و حضور مردم هراس دارد و همواره در برنامه ریزی های خود برای ضربه زدن به نظام، این آیین 
عبادی_سیاسی را مورد حمله قرار می دهد.حجت السالم و المسلمین فرهنگ به مطلوب بودن شرایط مسجد جامع شهر مبارکه برای برگزاری نماز جمعه اشاره کرد و 
افزود: مقرر شد زمینی که پیش از این برای ساخت مصلی در این شهر در نظر گرفته شده بود در اختیار مسکن سازی برای جوانان قرار بگیرد.در این مراسم از زحمات ۱۰ 
ساله حجت االسالم والمسلمین سید محمد باقرطباطبایی مطلق تقدیر و حجت االسالم والمسلمین حسین افشاری به عنوان امام جمعه جدید شهر زیباشهر معرفی 
شد.همچنین مراسم تودیع و معارفه امام جمعه شهر ورنامخواست با حضور رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان برگزار شد.رییس شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه استان در این مراسم گفت: به برکت انقالب اسالمی درحال حاضر ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور وجود دارد که این پایگاه ها فرصت خوبی برای جبهه انقالب 
در مقابل جبهه کفر است.حجت االســالم فرهنگ افزود: امام جمعه محور وحدت و حلقه اتصال بین مردم و مسئولین و مسئول قرارگاه فرهنگی شهر است.رییس 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: امام جمعه تریبون مردم و برای مردم است و به شخص، گروه و یا فردی تعلق ندارد.در این آیین از زحمات 

حجت االسالم محمد مهدی زارعی قدردانی و حجت االسالم علی مدد مالکی به عنوان امام جمعه جدید شهر ورنامخواست معرفی شد.

خبر روزمعارفه  امام جمعه جدید شهر زیباشهر و ورنامخواست

عکس خبر

مسابقات 
دوستانه چوگان 
در خمینی شهر

به مناسبت پنجمین سالروز 
ثبت چوگان در یونسکو چند 
مسابقه دوستانه در خمینی 

شهر برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر شهید حسین نوروزی در ابوزیدآباد
پیکر مطهر شهید دوران دفاع مقدس حسین نوروزی بر دوش مردم ابوزید آباد آران و بیدگل تشییع 
شد.پیکر پاک و مطهر شهید حسین نوروزی پس از ۳4 سال چشم انتظاری از پایگاه شهید مصطفی 
خمینی )ره( به طرف دارالسالم شهید عیسی راستی ابوزیدآباد تشییع و به خاک سپرده شد.شهید 
حسین نوروزی، فرزند نور محمد متولد ۱۳4۹ شهر ابوزیدآباد از گردان علی بن ابیطالب )ع( لشکر۸ 
نجف اشرف ۲۸ فروردین ۱۳۶۷ در عملیات تک دشمن در فاو به شــهادت رسید.پیکر مطهر این 
شهید پس از تفحص شهدا در سال ۱۳۹4 به عنوان شــهید گمنام در شهر شهرستان بهمئی استان 
کهگیلویه و بویراحمد به خاک سپرده و پس از گذشت هشت سال هویت این شهید شناسایی شد.

 

مراسم سالروز شهادت امامزادگان آقاعلی عباس و شاهزاده 
محمد )ع( در بادرود

مراسم گرامیداشت سالروز شهادت حضرت آقاعلی عباس و شاهزاده محمد )ع( در حرم مطهر این 
امامزادگان در شهر بادرود برگزار شد.هر ساله در ۱4 جمادی االول و همزمان با ایام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( در دهه فاطمیه اول، مردم شهر بادرود و مناطق اطراف، مراسم شهادت امامزادگان 
آقاعلی عباس و شاهزاده محمد )ع( از فرزندان امام موسی بن جعفر )ع( برگزار می کنند.حجت 
االسالم قاسمی، امام جمعه بادرود و رییس هیئت امنای این آســتان مقدس گفت: هم زمان با 
سالروز شهادت این دو بزرگوار امسال همایش پیاده روی شوق حرم از مسیر میدان امام خمینی 
)ره( بادرود تا بقاع متبرکه این امامزادگان، تجمع هیئت مذهبی، آیین خطبه خوانی و شمع گردانی 
و عطر افشــانی ضریح مطهر و تعویض پرچم گنبد انجام شد.قاسمی افزود: ۱۲ موکب خدماتی به 

مدت سه روز و در ایام شهادت این بزرگواران از زائران و مجاوران آستان مقدس پذیرایی می کنند.
 

بررسی مشکالت عمرانی خمینی شهر در سفر اعضای 
کمیسیون عمران مجلس

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: ۹۰ درصد شهرداری ها به دلیل کمبود بودجه 
با مشکل مواجه هستند.رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ۹۰ درصد 
شهرداری ها به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: اجرا نشدن قانون اختصاص 
مالیات و ارزش افزوده و تخصیص نیافتن ۶۰ درصد مبالغ جرائم رانندگی به شهرداری ها موجب بروز 
مشکالت مالی آن ها شده اســت.محمدرضا رضایی افزود: امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان قیر رایگان 
اختصاص یافته که ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن به شهرداری ها تعلق می گیرد.مهدی سلیمی، رییس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور هم از افزایش ســی درصدی میزان سهمیه قیر رایگان 
شهرستان خمینی شهر خبر داد و گفت: تامین ماشین آتش نشانی برای هریک از شهرداری های این 

شهرستان صورت می گیرد.
 

حوزه علمیه آیت ا... یثربی کاشان مورد حمله افراد ناشناس 
قرار گرفت

ایرنا نوشت: شامگاه پنجشنبه ۱۷ آذر، حوزه علمیه آیت ا... یثربی توسط ۲ فرد مورد حمله با کوکتل مولوتف 
قرار گرفت که با اقدام به موقع نگهبان حوزه و اطفای حریق درب چوبی صدمه مالی و جانی رخ نداد.یک 
منبع آگاه در خصوص حمله افراد ناشناس به حوزه علمیه آیت ا... یثربی کاشان گفت: این حمله ساعت 
۲۲ پنجشنبه ۱۷ آذر رخ داد که ۲ سرنشین یک خودروی پراید با استفاده از تاریکی شب و خلوتی خیابان 
از قســمت درهای ورودی حوزه علمیه مرحوم آیت ا... یثربی، اقدام به پرتاب اجسام و مواد آتش زا به 
داخل حوزه کردند و خوشبختانه در پی این اقدام آسیب، صدمه جانی و حریق گسترده رخ نداده است.

اخبار

فرسودگی 37درصدی 
مدارس خمینی شهر

رییــس اداره آموزش وپرورش شهرســتان 
خمینی شــهر گفت: زمین های نامناسب را 
مدرسه نمی کنیم. علیرضا توکلی اظهار کرد: 
اگر وجود یک قطعه زمیــن در یک منطقه، 
برای ساخت مدرسه مناسب نباشد، آن ملک 
با هماهنگی خیران در همان منطقه به مکانی 

شایسته تبدیل می شود.
له  دو ســا عملکــرد  خصــوص  در  وی 
آموزش وپــرورش شهرســتان بــا وجــود 
ویــروس کرونــا و مجازی شــدن آموزش 
اظهار کرد: این دوران فرصتی برای بازسازی 
مدارس فرســوده بود. در این دو ســال که 
بیماری تحمیل شــد و دانش آموزان هم از 
این امر مســتثنا نبودند، با همکاری مدیران 
آموزشگاه ها تصمیم بر آن شد که جلسه های 
آموزش خانواده در مدارس به صورت جدی 
پیگیری شود. رییس اداره آموزش وپرورش 
شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه ۶۰درصد 
مــدارس جلســه های آموزش خانــواده را 
شــروع کرده اند، افــزود: امیدواریم مابقی 
مدارس نیز آمــوزش جلســه های خانواده 
را جهت آگاهی بخشــی خانواده ها شــروع 
کننــد. توکلی تصریــح کــرد: باتوجه به نیاز 
مدارس، بایــد تغییراتــی در چرخه آموزش 
صورت پذیرد. این امر برای ســال های آتی 
در دســتورکار قــرار دارد که آن، اســتفاده از 
نیروهای جوان و متخصص  و ساخت نیرو 
اســت و از اهداف آموزش وپرورش به شمار 
می آیــد.وی در خصوص مباحــث عمرانی 
آموزش وپرورش شهرســتان خمینی شــهر 
توضیح داد: بازدیدهایی از مکان های مختص 
به آموزش وپرورش صورت گرفت و در ادامه، 
 مجمع خیرین مدرسه ســاز فعالیت خود را 
 در ایــن زمینــه آغــاز کــرد و تصمیــم 
بر این شــد که  اگر زمینی در یــک منطقه، 
مناســب برای ســاخت مدرســه نباشد، با 
هماهنگی خیرین آن ملک در همان منطقه 
تبدیل به احسن شــود تا بتوان بهره برداری 
الزم را برای خدمت رســانی به دانش آموزان 

آن منطقه انجام داد.

اخبار کو�تاه

استان

 سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی 
شهرداری کاشان:

ایستگاه های ورزشی در کاشان 
نیازمند توسعه است

سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کاشــان گفــت: ترویــج فرهنــگ ورزش و تحــرک یکــی 
از ماموریت های این ســازمان اســت که می توان با توســعه 
ایستگاه های ورزشی در سطح شهر به آن جامعه عمل پوشاند.

محمدعلی فرجی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ورزش، یک 
اصل مهم در زندگی روزمره انسان است و با هدف حفظ سالمت 
شــهروندان، یکی از مهم ترین برنامه های اجرایی ســازمان، 

توسعه و ترویج ورزش همگانی محسوب می شود.
وی افزود: فعالیت ۲۷ ایستگاه صبحگاهی و شامگاهی ویژه 
بانوان و آقایان در مکان های ورزشی سطح شهر مورد حمایت 
شهرداری کاشان اســت و امیدواریم با حمایت دستگاه های 
اجرایی، شــاهد فعالیت هر چه بیشــتر شــهروندان در این 

ایستگاه ها و گسترش ورزش همگانی در جامعه باشیم.
سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کاشان، تاکید کرد: حضور ورزشکاران در ایستگاه های ورزشی، 
نقش اثرگذاری در تشویق سایر شهروندان به انجام ورزش دارد 
و در این راه به کمک خیران ورزشی و نهادهایی همچون اداره 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و پایگاه های بسیج این امر 

عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
فرجی گفت: برنامه ســازمان بر این اســاس است که سبک 
زندگی ســالم برای مردم ساده تر شــود، بنابراین مکان های 
نزدیک به خانه ها و محل کار افراد برای فعالیت های ورزشی 
تعریف شــده تا فعالیت های فیزیکی با سبک زندگی مردم 

ترکیب شود.
وی افزود: تعــدادی از متخصصان ورزش و ســالمت برای 
آموزش و ارائه برنامه به مردم در ایستگاه های ورزشی فعالیت 
می کنند تا دانش فنی خود را به شهروندان انتقال داده و برای 

آنها برنامه های تمرینی بچینند.
سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کاشــان، تصریح کرد: قــرار دادن دســتگاه های مخصوص 
در پارک هــا برای ایجاد شــرایط مناســب ورزشــی از جمله 
فعالیت هایی است که باعث تشویق مردم به انجام ورزش ها 
و تمرینات شــهری می شــود و از طرفی باعث ایجاد فضای 
دوســتانه و پاتوق های خوبی برای ســالمندان و جوانان در 

پارک ها خواهد شد.
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       بازارهای بکری که از دید استارت آپ ها مخفی مانده است؛

   هفت خوان کارآفرینی در اصفهان
اکوسیستم کارآفرینی اجزا و نیازهای متعددی دارد که  الهام قنبری  
توجه به هر یک از آنها می تواند به شــکوفایی اقتصاد 
محلی و ملی منجر شــده و بی توجهی به آنها منجر به دوری از خلق ارزش و کاهش 
بهره وری می شود. در این میان بازارهای محلی به دلیل داشتن تاب آوری کمتر نسبت 
به عرصه های ملی نیاز به توجه بیشتر دارد.به گزارش »بازار«؛ اکوسیستم کارآفرینی 
اصفهان، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی استان، فرهنگ ویژه مردمان این خطه، 
ساختار اقتصادی و صنعتی آن دارای خصوصیاتی منحصر به فرد است که شناخت و 
کشف ویژگی های آن می تواند کمک شایانی در تحلیل محیط کسب و کار داشته باشد.

شناخت اکوسیستم کارآفرینی در سطوح مختلف ملی و منطقه ای و آگاهی نسبت به 
نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آن می توانــد ضمن هدایت فعاالن این 
عرصه، در راستای اخذ تصمیمات درست، تاثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی اکوسیستم، 
افزایش تعداد استارت آپ های موفق،توسعه کسب و کارهای منطقه ای، ملی و بین 
المللی و به طور قطع بهبود سطح اقتصادی اصفهان داشته باشد.از سوی دیگر نگاه واقع 
بینانه به نقاط ضعف اکوسیستم و عزم برای بهبود آنها و اتخاذ استراتژی درست، تاثیر 
مهمی در بهبود برنــد کارآفرینی اصفهان و ایجــاد جذابیت برای همــه ذی نفعان 
اکوسیستم خواهد داشت.در این ارتباط مدیر عامل مرکز نوآوری هاب اصفهان در گفت 
وگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: وقتی در مورد اکوسیستم صحبت می کنیم باید به 
 این مهم توجه داشته باشیم که اکوسیســتم اجزای مختلف و متفاوتی دارد و وقتی 
می تواند به بلوغ برسد که تمام اجزای آن سطح مناســبی از آمادگی و بلوغ حداقلی 
برخوردار باشند.مهران کرمی می افزاید: بر این اساس نمی توان پذیرفت که اکوسیستم 
در یک بعد بسیار قوی و در بعد دیگر ضعیف باشــد و برای مثال بگوییم ما در آن بعد 
خاص در اصفهان بسیار قوی و پیشرو هستیم؛ در واقع تک تک بخش ها باید متناسب 
با هم پیش بروند و این تناسب است که می تواند به شکوفایی یک اکوسیستم کمک 
کند.وی با بیان اینکه نکته مهم این است که در یک اکوسیستم در کنار سایر اجزا افراد 
و سازمان های ذی ربط هم باید از آمادگی الزم برخوردار باشند، ادامه می دهد: متاسفانه 
اصفهان و دیگر شهرهای کشــور به نســبت تهران دارای ارکان تثبیت شده در حوزه 
اکوسیستم استارت  آپی نیســتند و بیش از هر چیز شــاهد چالش نیروی انسانی 

هستیم.

مهاجرت تیمی به پایتخت
وی اظهار می کند: در سال های گذشته موضوع مهاجرت نیروی انسانی از اصفهان به 
تهران و دیگر شهرها چالش اساسی استان بود؛ اما در سال های اخیر شاهد مهاجرت 
تیم های اســتارت آپی به صورت کامل به تهران و دیگر نقاط هستیم. موضوع حائز 
اهمیت این است که برای کنترل این چالش مهم نیاز است سایر ارکان اکوسیستم 
 اســتارت آپی اصفهان نیز به بلوغ برسد و متاســفانه تا کنون محقق نشده است.وی 
می گوید: با وجود اینکه به نظر من اصفهان یکی از بهترین بازارها را در بین شهرها ایران 
دارد؛ اما در نهایت به دلیل توان پرداختی متفاوت ســرمایه گذاران، نبود فرهنگ کار 

تیمی و دیگر موضوعات ما شاهد بیشتر شدن چالش مهاجرت این تیم ها هستیم.
مدیر عامل مرکز نوآوری هاب اصفهان ادامه می دهد: در کنار این موضوع در شهرهایی 
مانند اصفهان ما نیاز بیشتری به نهادهایی مانند »اســتارت آپ استودیو« داریم تا 
بتوانیم با حمایت، آموزش و منتورینگ ابعاد مختلف این اکوسیستم را ارتقا دهیم.
وی می گوید: حمایت ارکان های قانونی موضوع مهم دیگری است که منوط به یک 
شهر خاص نیســت و برای همه عمومیت دارد و در اصفهان نیز دولت به عنوان نهاد 
قانون گذار که نقش تســهیلگری دارد، دارای اهمیت ویژه ای است.اگر بخواهیم با 
دید یک اکوسیستم کارآفرینی به یک شهر نگاه کنیم قطعا در برخی ارکان و اجزا مانند 
پرورش نیروهای انسانی توانمند، ساز وکارهای کسب و کار، حمایتی و سرمایه گذاری 
از استارتاپ ها، نیاز مبرم وجود دارد. برای مثال بهره بردار محصول یا خدمات برخی 
از استارت آپ ها، نهادهای دولتی هستند که عموما این همکاری و تعامل موثر شکل 

نمی گیرد و تمام اینها مواردی است که موجب شکل گیری این چالش ها می شود.

کارآفرینی در اصفهان دشوار است
مدیر پژوهش خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان نیــز در گفت و گو با 
خبرنگار بازار با اشاره به جایگاه تکنولوژی در اکوسیستم استارت آپی اصفهان و ارتباط 
آن با مدیریت شهری اظهار می کند: اکوسیستم کارآفرینی کنونی به بازار و کسب وکار 
شهرداری ها و مدیریت شهرداری توجه ویژه ای نداشته است. شاید دلیل این موضوع 
این باشد که ما در مجموعه شهرداری ها نتوانسته ایم نیاز های خود را درست بیان کرده 
و بگوییم این نیاز ها چقدر اهمیت داشته و چقدر گسترده هستند یا به لحاظ اقتصادی 
چه بازاری را تحت پوشــش خود قرار می دهد.مرتضی نصوحی بیان می دارد: در حال 
حاضر بسیاری از استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان روی موضوعات علمی و 
تکنولوژیکی مرتبط با صنایع گوناگون دســتاوردهای بسیار خوبی داشتند؛ اما در حوزه 
موضوعات شهری هنوز بازارهای بسیار بکری وجود دارد که پاسخ الزم به نیاز آن ها داده 
نشده است.  ما تالش می کنیم با برقراری تعامل با مجموعه های استارت  آپی انگیزه 
فعالیت آن ها بر بحث مسائل شهری را پررنگ تر کنیم.وی می افزاید: برای مثال در 
حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی نه تنها در شهرداری اصفهان بلکه در تمامی شهرها، 
پتانسیل کاری بسیار خوبی در ارتباط با تکنولوژی های ریز و درشت در این حوزه وجود 
دارد و شرکت ها دانش بنیان می توانند بازار خوبی در این حوزه داشته باشند. برای مثال 
لباس های هوشمند آتش نشان ها، سنسورهای این لباس ها، مبادله دیتا و اطالعاتی 
که از محیط حادثه به کمک سنسورها می تواند مبادله شود، تجهیزات سخت افزاری، 
کوله پشتی های هوشمند، بهره گیری از پهباد در این حوزه، نازل های خاص و بسیاری 
از موضوعات دیگر که بی توجه مانده اند.وی ادامه می دهد: کار کردن در اصفهان دشوار 
است و مســئوالن در حال تالش برای حمایت از این فضا هستند و این اهتمام در جو 
مدیران ارشد شهر و استان وجود دارد که فضاها و حمایت های بیشتری را به اکوسیستم 
اختصاص دهند. بنابراین به نظر می رسد که فضای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری در 
شهر اصفهان با همه خوبی ها و بدی هایی که دارد به صورت خاص در حوزه مسائل شهری 

از نقاطی است که بسیار بکر مانده و جای کار دارد برای استارت آپ ها که بتوانند از این 
فرصت ها بهره برداری بکنند.

اصفهان؛ شهر فرصت های خاص
در این ارتباط رییس مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی دانشگاه اصفهان نیز در گفت 
و گو با خبرنگار بازار، اظهار می دارد: خالقیت در اصفهان بسیار زیاد است و اصفهانی ها 
در حل مشکل و ارائه راه حل برای مسائل گوناگون سرآمد هستند. با وجود این ظرفیت 
و خالقیت، مشکالتی نیز وجود دارد.فرزانه کالهدوزان با بیان اینکه خالقیت زیاد باعث 
می شود افراد به سمت کمال گرایی پیش بروند، گفت: موضوع کمال گرایی و کمیت 
باال بودن ایده ها مانع عملیاتی شدن این ایده ها و خالقیت شده است و متاسفانه ایده 
ها سرمایه الزم را جذب نکرده و وارد فاز علمیاتی نمی شوند.وی بیان می دارد: اما این 
خالقیت همواره همراه اصفهان بوده و سال هاست نصف جهان در حوزه صنعت و صنایع 
دستی سرآمد بوده است. در حال حاضر چند سالی است که روندهای استارت آپی 
در کل دنیا و به طبع در اصفهان نیز جاری شــده و فضای مناسبی برای شروع کسب 
وکارهای نوپا فراهم شده است. در فضای استارت آپی فعلی نیز از لحاظ ایده و خالقیت 
اصفهان پیشتاز است؛ اما متاسفانه در تسهیل این فرآیند، جذب سرمایه و تبدیل ایده 
به محصول نهایی ضعف هایی وجود دارد.رییس مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی 
دانشــگاه اصفهان ادامه می دهد: یکی از مشــکالتی که وجود دارد این است که در 
اصفهان فضای کار گروهی کمتر اتفاق می افتد؛ فرد صاحب ایده خود به تنهایی تمامی 
مراحل را طی می کند و این منجر به شکست ایده در مراحل گوناگون از جمله جذب 
سرمایه می شود.وی ادامه می دهد: در این راستا اگر بنا بر تسهیلگری در اکوسیستم 
استارت آپی اصفهان است شاید باید بر فرهنگ سازی کار گروهی بیشتر تمرکز شود 
و تیم های خالق تربیت شوند. شاید در بسیاری از  مناطق کشور نیاز به برنامه هایی 
مانند ایده شو برای تسهیل و تقویت این اکوسیستم و ورود تیم های مستعد به این 
ورطه باشد؛ در اصفهان ایده و خالقیت وجود دارد اما کار تیمی ضعیف است.کالهدوزان 
بیان می کند: مسئله دیگری که وجود دارد این است که در اصفهان به دلیل موضوعات 
فرهنگی و کار انفــرادی، افراد از موضوع فعالیت یکدیگر اطالعــی ندارند و در نتیجه 
تسهیلگری الزم رخ نمی دهد. در واقع ظرفیت ها در اصفهان شناسایی نمی شوند و 

برای تسهیل فرآیندها در اکوسیستم کارآفرینی اصفهان نیاز به فضاهایی جهت ایجاد 
تعامل سازنده و شناسایی ظرفیت های ارزشمند داریم.وی می گوید: در استان اصفهان 

ظرفیت های بسیار زیادی وجود دارد و یکی از آن ها تعداد باالی دانشگاه های استان 

است. در مسائل حوزه استارت آپی و کارآفرینی خوشبختانه ما شاهد فعالیت ارزشمند 
دانشگاه های کوچک هستیم و لزوما دانشگاه های با رتبه علمی باال در استان پیشرو 
در این اکوسیستم نبوده اند. همچنین میزان باالی افراد تحصیلکرده در استان اصفهان 

ظرفیت بسیار خوبی جهت شکوفایی اکوسیستم کارافرینی و استارت آپی است.

ارتباط ناکارآمد رسانه و مدیریت استارت آپ ها

یک فعال رسانه ای استان اصفهان نیز با اشاره به عدم شناسایی فرصت های رسانه 
ای توسط مدیران استارت آپ های اصفهان در گفت وگو با خبرنگار بازار گفت: اصفهان 
در حوزه رسانه بسیار کارآمد است و فعالیت های اثر بخش در استان دارای پیشینه 
است؛ اما مدیران استارت آپ ها به استفاده از این ظرفیت در استان تکیه نمی کنند. 
ارتباط صحیح برای رشد استارت آپ بین این بخش و رسانه شکل نگرفته است.فاطمه 
کازرانی در ادامه اظهار می گوید: امروز شاهد آن هستیم که استارت آپ ها هزینه ها 
تبلیغات را در طرح های خود به درستی محاسبه نمی کنند و این امر سبب می شود 
تا در معرفی خود چه در مرحله جذب سرمایه گذار و چه در مرحله معرفی محصول با 
مشکالتی روبه رو شوند، از سویی درک دقیق جایگاه رسانه و برنامه های تبلیغاتی نیز 

به درستی درک نشده و این امر در ایجاد ارتباط مشکالتی را به وجود می آورد.
وی بیان کرد: در پایتخت ارتباط ارزشمند و موثری بین رسانه و استارت آپ ها وجود 
دارد و شاهد شکل گیری نشریات تخصصی حوزه کسب و کار و استارت آپی هستیم 
اما این رسانه ها در اصفهان نمایندگی هم ندارند که دلیل آن نداشتن مخاطب در استان 
است، هنگامی که صحبت از مخاطب در حوزه رسانه می شود منظور طیف مخاطب 
است که گستره ذی نفعان را شامل می شود.اصفهان به عنوان یک اکوسیستم صنعتی 
دارای نقاط قوت و فرصت های بسیاری است و به عنوان یک پتانسیل ملی ارزشمند 
همواره مورد توجه بوده است؛ اما متاسفانه در حوزه کارآفرینی این اکوسیستم به بلوغ 
الزم نرسیده و نتوانســته نیازهای تمامی ذی نفعان از جمله استارت آپ های نوآور، 

شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاران و ... را فراهم کند.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر حدود ۱۵ پروژه فعال بازآفرینی اعم از 
احداث مساجد، روکش آسفالت، احداث مدرسه، 
مرمت بناهای تاریخی، احداث ســراهای محله و 
طرح های مطالعاتی با اعتبــاری بالغ بر ۵۰ میلیارد 
تومان در حال انجام است.علیرضا قاری قرآن اظهار 
کرد: در اســتان اصفهان بیش از ۱۴ هــزار هکتار از 
اراضی شهری در زمره بافت های فرسوده و ناکارآمد 

شهری قرار دارد.قاری قرآن با بیان اینکه در استان 
سیاست گذاری در ۱۱ هزار هکتار از بافت فرسوده به 
جز بافت تاریخی امکان پذیر است، افزود: ۷ هزار 
و ۳۷۹ هکتار بافت فرسوده، ۳ هزار و ۷۸۳ هکتار 
سکونتگاه های غیررسمی و ۳ هزار هکتار بافت های 
تاریخی شناسایی شده اســت.وی اضافه کرد: در 
حال حاضر حدود ۱۵ طرح فعال بازآفرینی شامل 
احداث مساجد، روکش آسفالت، احداث مدرسه، 
مرمت بنا های تاریخی، احداث ســرا های محله و 
طرح های مطالعاتی با اعتبــاری بالغ بر ۵۰ میلیارد 
تومان در حال انجام است.مدیرکل راه و شهرسازی 

استان اصفهان بیان کرد: براساس مطالعات انجام 
شده، بافت های حاشیه ای و یا سکونتگاه های غیر 
رسمی استان در برگیرنده ۵۲ محله باجمعیتی بالغ 
بر ۴۵۰ هزار نفر در شهر های اصفهان، خمینی شهر، 
سمیرم، نجف آباد، شهرضا، گلپایگان، کاشان و آران 
وبیدگل اســت.علیرضا قاری قرآن بــه جذب مبلغ 
بیش از ۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای قیر 
استان اشــاره کرد و گفت: این میزان قیر بر اساس 
نیاز شهر های استان به صورت عادالنه بین ۷۴ شهر 
تقسیم شد تا این شهر ها بتوانند با اولویت گذاری، 

کوچه های بافت های فرسوده را آسفالت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد:

اجرای 15 طرح بازآفرینی با اعتبار بیش از 50 میلیارد تومان

خبر روز

معاون وزیر نفت خبر داد:

 افزایش 15 میلیون لیتری ظرفیت تولید گازوییل یورو
 در پاالیشگاه اصفهان

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش گفت: امسال ۲ طرح در حوزه پاالیش و پخش به بهره برداری 
رسید، در پاالیشگاه اصفهان ۱۵ میلیون لیتر به تولید گازوییل یورو افزوده شد، در پاالیشگاه آبادان نیز 
فاز دوم به بهره برداری رسید و در انتهای سال در پاالیشــگاه شیراز طرح هایی خواهیم داشت.»جلیل 
ساالری« در همایش مدیران ارشــد صنعت نفت به دســتاوردها و اقدام های شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در یک سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در آغاز فعالیت در شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در دولت جدید، با حمله سایبری مواجه شدیم که در مقابله با آن موفق بودیم.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به موضوع سوخت رسانی اشاره کرد و افزود: 
در ایامی که از دوران کرونا عبور کردیم توانستیم بدون هیچ مشکلی سوخت را در همه نقاط کشور تامین و 
شرایط پایدار و مناسب سوخت رسانی را ایجاد کنیم.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی به برخی چالش های این شرکت اشاره و تصریح کرد: این شرکت یک شرکت کارمزدی بود و در 
عمل منابعی در اختیار نداشت. تبصره ۱۴ را نیز باید تامین می کرد و از طرفی با توجه به افزایش سنواتی 

کارمزد، تبصره ۱۴ دیگر کارآیی الزم را نداشت.
ساالری با بیان اینکه نظام شرکت ملی پاالیش و پخش باید از نظام کارمزدی به سمت نظام توسعه ای 
حرکت کند، گفت: در نظام توسعه ای ضرورت دارد که در برنامه هفتم و بودجه یک اصالحی در ساختار 
ریل گذاری ایجاد شود. وضعیت مجوزهایی که در سال های گذشته داده شده بود از یک شرایط جامع 
و یکسانی برخوردار نبود. وقتی تولید پایدار در یک مجموعه اتفاق می افتاد طبعا باید بحث زیرساخت، 

انتقال و ذخیره سازی پیش بینی شود.
وی افزود: مجوزهایی را داده بودند، اما بعد از آن بحث زیرساخت و مسیر انتقال دیده نشد، همچنین 
موضوع ذخیره سازی نیز نواقصی دارد. باید در این بخش طرحی جامع اجرا و احکام برنامه هفتم نیز دیده 
شود. اگر معیارها را بررسی کنیم می بینیم که نسبت به عملکرد انحراف داریم و ریل گذاری های گذشته 
نیز باید بازسازی شوند.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش ادامه داد: با توجه به هدف گذاری که 
در این مجموعه انجام شده باید ظرفیت ذخیره سازی را به ۱۶ میلیارد لیتر در روز افزایش دهیم، مسیر 
انتقال و توزیع نیز باید مدیریت شود. ما پاالیشگاه ساخته ایم اما خوراک، انتقال و ذخیره سازی سوخت 
آن دیده نشده است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه برای همه 
مجموعه ها طرح های توسعه ای پیش بینی شده اســت، تصریح کرد: امسال ۲ طرح در حوزه پاالیش 
و پخش به بهره برداری رسید، در پاالیشگاه اصفهان ۱۵ میلیون لیتر به تولید گازوییل یورو افزوده شد، 
در پاالیشگاه آبادان نیز فاز دوم به بهره برداری رسید و در انتهای سال نیز در پاالیشگاه شیراز طرح هایی 

خواهیم داشت.
 

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان  مطرح کرد:

جوالن نقدینگی مازاد در بازار مسکن
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: افرادی که نقدینگی دارند برای حفظ ارزش 
دارایی خود بیش از دیگر بازارها، مسکن را انتخاب می کنند.احمد توال اظهار کرد: افزایش قیمتی که اکنون 
در بخش مسکن مشاهده می شود به دلیل گرانی دالر نیست، بلکه ناشی از جو ایجاد شده و سرازیری 
سرمایه ها به این حوزه است.توال با اشاره به تاثیر فضای روانی در افزایش قیمت مسکن یادآور شد: آثار 
نوسان قیمت دالر بر این بازار، به طورمعمول بیش از ۶ ماه طول می کشد.وی ادامه داد: نگاه سرمایه ای 
به برخی بخش ها به التهاب و گرانی منجر می شــود که در مسکن هم شاهد همین اتفاق هستیم.توال 
با رد این موضوع که خرید های فعلی در بازار مسکن نشــانه ای از رونق بازار است، گفت: این خرید ها را 
سرمایه گذاران انجام می دهند و زمانی می توان ادعا کرد بازار از رکود خارج شده که متقاضی واقعی، برای 

مصرف، خرید کند.

اخبار

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: ۵۹۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین استان اصفهان برای انجام عملیات راهداری زمستانی 
امسال تجهیز شده است.فرزاد دادخواه  اظهار کرد: تجهیز ماشین آالت راهداری زمستانی و آمادگی و استقرار نیرو ها در محور ها و مسیر های سخت گذر و برف گیر 
استان بر اساس برنامه هر سال امسال هم از ابتدای آذر ماه انجام شد.وی ادامه داد: طرح راهداری زمستانی با همکاری و همراهی نیرو های پلیس راه، هالل 
احمر، اورژانس و با پشتیبانی مسئوالن استان اصفهان شروع شــد و ارائه خدمات، ارتقای توانمندی و حفظ آمادگی نیرو های راهداری، مراقبت از راه ها، ابنیه و 
تاسیسات موجود در محور های ارتباطی از اهداف اجرای این طرح است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان افزود: این طرح با بیش از ۷۵۰ نفر از 
نیرو های زحمتکش و تالشگر راهدار در ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه های استان برای خدمت رسانی بیشتر به هموطنان و هم استانی ها برای جلوگیری از هر گونه 
مشکل در راه ها انجام می شود.وی اضافه کرد: در زمان اجرای این طرح، راهداران با تمام توان، روان سازی ترافیک و سهولت تردد رانندگان و مسافران را فراهم و 
امداد رسانی و افزایش ایمنی جاده ای در تمامی مسیر ها بر عهده دارند.دادخواه گفت: رانندگان در شرایط بحرانی و ناپایدار جوی از سفر های غیرضروری پرهیز 
و قبل از انجام سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه ها مطلع شوند و هنگام سفر به تجهیزات مانند زنجیر چرخ، سوخت کافی، آذوقه و پوشاک گرم به 
همراه داشته باشند.وی بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با تمامی توان خود و با همکاری سایر دستگا های ذی ربط در زمستان 

امسال  با حضور حداکثری در جاده های این خطه اقدام به امدادرسانی و ارائه خدمات به مسافران و خودرو های عبوری در جاده های استان می کنند.

مجهز شدن 590 دستگاه ماشین آالت راهداری برای عملیات زمستانی در اصفهان

نمایشگاه فرش 
دستباف و تابلو 
فرش در همدان

بیســت و یکمین نمایشــگاه 
فرش دســتباف همدان از ۱۶ 
لغایــت ۲۵ آذرمــاه ۱۴۰۱ در 
محل دائمی نمایشــگاه های 

این استان برگزار می شود. 

وز عکس ر

طرح قطارسریع السیر 
اصفهان- تهران در انتظار 

تصمیمات وزیر جدید
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: امیدواریم با تحوالتی که در 
وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، 
هفته های آینــده پروژه قطارسریع الســیر 

اصفهان- تهران با قوت دنبال شود.
امیرحســین بانکی پورفــرد درخصــوص 
وضعیت قطار سریع الســیر اصفهان تهران 
اظهار کرد: حدود ســه هفته قبــل اعضای 
مجمع نمایندگان استان با وزیر سابق راه و 
شهرسازی نشستی درباره قطار سریع السیر 
برگزار کردند، اما با تغییــرات صورت گرفته 
باید منتظــر تصمیمات وزیــر جدید در این 

زمینه باشیم.
وی با اشاره به تردید هایی که تا پیش از سفر 
رییس جمهور به اصفهــان درباره اصل این 
پروژه مطرح بود، افزود: در ســفر اســتانی 
رییس جمهور بــه اصفهــان، هیئت دولت 
درباره این پروژه موضع شــفاف و روشنی 
گرفت و کســانی که تالش می کردند پروژه 
را منحرف یا از اجــرای آن جلوگیری کنند از 

مواضع خود کنار رفتند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی، اصل پروژه قطار سریع الســیر را 
روشن توصیف کرد و خاطرنشان کرد: موانع 
اجرایــی این طرح باید مــورد پیگیری قرار 
گیرد و امیدواریم با تحوالتی که در وزارت راه 
و شهرسازی در حال انجام است، هفته های 

آینده پروژه با قوت این کار دنبال شود.
وی یکی از مشــکالت این طــرح را ضعف 
در وزارت راه و شهرســازی دانست و گفت: 
ضعف موجــود در این وزارت خانــه مانع از 
آن بود که بسیاری از پروژه ها از جمله قطار 
سریع السیر در مسیر درستی قرار گیرد، اما 
امیدواریم که با تغییر و تحــوالت اخیر این 
پروژه به خوبی ادامــه یابد.بانکی پور ادامه 
داد: امکان محاســباتی این پــروژه از قبل 
صورت گرفته و بخشی از آن اجرا شده است 
با این حال موانعی ایجاد شــده بود که الزم 

است برطرف شوند.

عکس: ایمنا
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 قدمت ساخت قلعه قمیشلو به ۱۴۰ تا ۱۶۰ سال قبل بازمی گردد. این قلعه تاریخی به دستور مسعودمیرزا ملقب به ظل السلطان، پسر بزرگ ناصرالدین 
شاه قاجار شاخته شد که حاکم استان های مرکزی ایران بود.قلعه ها، کهن دژهای استواری هستند که یادگاری تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین 
محسوب می شوند. در عهد قاجار  به دلیل حاکمیت ایلی هریک از شاهزادگان قجری که ایالتی را در اختیار داشتند، در آن محل به قصد اداره امور یا به قصد اتراق و نظارت بر آن مکان 
و گاهی نیز به قصد تفریح، قلعه هایی بنا می کردند. قلعه قمیشلو در استان اصفهان نیز یکی از  این قلعه هاست .قلعه قمیشلو از مهم ترین آثار تاریخی و جاهای دیدنی در نجف آباد 
اصفهان واقع شده است. این قلعه در ۱۲ کیلومتری شمال شرق شهر تیران در مرکز پارک ملی و حیات وحش قمیشلو دیده می شود. این منطقه گردشگری و تاریخی در سال های 
اخیر، به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناخته شده است. شهرستان تیران و کرون در ۴۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد و از جنوب غربی به استان چهارمحال و بختیاری، از شرق و 

شمال به شهرستان نجف آباد، از غرب به شهرستان های فریدن و چادگان و از جنوب به شهرستان لنجان محدود می شود.

مسیر دسترسی به قلعه قمیشلو
برای دسترسی به قلعه قمیشلو ، از سمت نجف آباد به غرب حرکت کنید و بزرگراه نجف آباد-تیران را پیش بگیرید. پس از عبور از روستای مبارکه، به سمت راست بپیچید و به جاده 

روستایی نجف آباد-دهق وارد شوید. این جاده از مرکز منطقه گردشگری قمیشلو و حوالی قلعه تاریخی آن می گذرد.

معنی قمیشلو
قلعه قمیشلو در منطقه ای قرار دارد که در گذشــته به عنوان شکارگاه و منطقه قرق 

ظل السلطان، حاکم اصفهان استفاده می شد. واژه قمیشلو نامی ترکی است 
که معنای محل رویش نی یا نیزار را دارد.قلعه قمیشلو در منطقه گردشگری 

قمیشــلو قرار دارد و پارک ملی قمیشــلو، یکی از پرطرفدارترین جاذبه های 
گردشــگری شــهر تیران و کرون به شــمار می رود. قلعه تاریخی 
قمیشلو در اسفند ۱۳۸۰ با شماره ۵۴۳۷ در فهرست 
آثار ملــی ایران به ثبت رســید و در 
سال ۱۳۸۶ به عنوان 

منطقه نمونه گردشگری شهرستان تیران و کرون معرفی شد.

تاریخچه قلعه قمیشلو
قدمت ساخت قلعه قمیشلو به ۱۴۰ تا ۱۶۰ سال قبل بازمی گردد. این قلعه تاریخی به دستور مسعودمیرزا ملقب به ظل السلطان، پسر بزرگ ناصرالدین شاه قاجار شاخته شد که 
حاکم استان های مرکزی ایران بود. وی، جهت گذراندن ماه های گرم سال در یک منطقه خوش آب و هوا دستور ساخت این قلعه را در قمیشلو صادر کرد. در واقع، این قلعه کنار 
قلعه ای صفوی بنا شده است.ظل السلطان هرسال ماه های خرداد، تیر و مرداد را تا نیمه های شهریور، در این قلعه می گذراند و از همان جا امور را اداره می کرد. ظل السلطان در این 
مکان بیشتر به تفریح و شکار آهو، پازن، قوچ یا میش می پرداخت.قلعه قمیشلو پس از ظل السلطان به فرزندانش رسید و آن ها تغییراتی در آن دادند و بناهایی را برآن افزودند. به 
استناد کتاب خاطرات ظل السلطان، این قلعه تاریخی بخشی از بناهایی محسوب می شود که به دستور وی در این منطقه خوش آب و هوا جهت ییالق و شکار بنا شده و بعد از وی 

نیز توسط صارم الدوله مورد استفاده قرار گرفته است.

معماری قلعه قمیشلو
قلعه قمیشلو ،مساحتی در حدود ۹,۰۰۰ مترمربع را به خود اختصاص داده است. این قلعه دارای برج و حصار است. اصطبل ها، انبار، محل استقرار نگهبانی و خدمه، حمام و فضاهای 
متعدد که شامل دو حیاط خلوت و ساختمان اندرونی و بیرونی است، از جمله شاخص ترین بخش های آن محسوب می شوند. عالوه بر این، قلعه دارای ۱۲۰ فضای سنتی شامل اتاق ها، 
تاالرها و صحن هاست. بخش های مختلفی مثل شاه نشین، حرم سرا، بارعام، مطبخ، شربت خانه، محل اسکان تفنگچی ها، محل اسکان رعایا و باغبانان و باغ بزرگی در سمت شرقی 
قلعه، دیده می شود.قلعه چهار دروازه جنوبی، شمالی، غربی و شرقی است که دروازه جنوبی مخصوص شاهزاده و حرم سرا، دروازه شرقی مربوط به باغ بزرگ، دروازه شمالی مربوط 
به رعایا و باغبانان و درب غربی مربوط به سواره نظام و چوپانان بوده است.قلعه قمیشلو به دست مردمان تیران و کرون با خشت و گل ساخته شده است. این قلعه در سال های اخیر با 

شد. بخش های اصلی هزینه مرمت قلعه از محل وام تامین شد و سپس افراد شرکت کننده در همکاری اهالی منطقه و سازمان های مردم نهاد بهسازی و مرمت 
طرح مرمت، از طریق کمک های نقدی و خدمات، در حد توان خود در باز پرداخت وام مرمت این 
قلعه تاریخی کمک می کنند. این قلعه تاریخی تاکنون سه مرحله ترمیم شده و تکمیل مرمت 
آن چندین میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.بهتر اســت برای بازدید از قلعه تاریخی و منطقه 

گردشگری قمیشلو، از راهنمایان محلی کمک بگیرید.در حوالی قلعه قمیشلو 
هیچ گونه امکانات رفاهی و فروشــگاهی وجود ندارد؛ بنابراین 

تمامی وسایل، آب آشامیدنی و مواد غذایی مورد 
نیاز را به همراه داشته باشید.

 تنها و دست خالی به قلعه قمیشلو نروید!

 کهن دژ استوار بر فراز تاریخ

مفاد آراء
9/173 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 2653 مورخ 1401/08/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای بهادر امينی  به شناســنامه 
شــماره 6 کدملی 4622309238 صادره فرزند محمد اســماعيل در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 346/68 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1197 فرعی مجزی از 
4483/151  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان )به موجب 
سند انتقال شماره 51620  مورخ 1336/11/26 دفتر 71 اصفهان تمامت ششدانگ يک 
قطعه زمين به مساحت 351/90 متر مربع از ششدانگ قطعه شماره 50 پالک 4483/151 
بخش 5 ثبت اصفهان به آقای رحمت اله کاويانی باغبادرانی فرزند نظر علی انتقال قطعی 
گرديده است و ملک مورد تقاضا  )مقدار 351/90 متر مربع( به موجب بيع نامه عادی مورخ 
57/2/4 از طرف آقای رحمت اله کاويانی باغبادرانی به آقای محمد علی فهندژ سعدی و 
از طرف نامبرده اخير الذکر به موجب بيع نامه عادی مورخ 90/11/29 به آقای بهادر امينی 
)متقاضی( واگذار شده است و شــش دانگ پالک 4483/151 نيز به نام دولت جمهوری 
اسالمی ايران با نمايندگی اداره راه و شهرسازی ســابقه ثبت و سند مالکيت داشته که به 
موجب دادنامه شماره 9409970352400134 مورخ 1394/1/31 شعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان سند مالکيت دولت نسبت به 349 متر مربع )به نفع آقای بهادر امينی( از 
پالک 4483/151 بخش 5 ثبت اصفهان ابطال گرديده است( و  به موجب دادنامه شماره 
9509970376500455 مورخ 1395/4/3 شــعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1415347  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/174 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 2555 مورخ 1401/8/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مجيد عســگری 
حسن وند  به شناسنامه شماره 4262 کدملی 1292752408 صادره اصفهان فرزند سهراب  
در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 47/88 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 
 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و

 مع الواسطه از طرف آقای آقا حسن هاشمی )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416029  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
9/175 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 2657 مورخ 1401/8/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای عباس رضائی دســتجردی  
به شناسنامه شماره 73 کدملی 1288943768 صادره اصفهان فرزند يدا...   در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 159 متر مربع )مقدار 32/90 متر مربع از مورد تقاضا در مسير طرح 
تعريض گذر قرار دارد و عقب نشينی آتی دارد که اين ميزان تا زمان تخريب و بازسازی در 
اختيار مالک قرار خواهد داشت(  مفروزی از پالک شماره 894 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 شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416179  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/176 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 2049 مورخ 1401/6/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای علی رفيعی دولت آبادی  به 
شناسنامه شماره 244 کدملی 1288642393 صادره اصفهان فرزند حسين  در ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 88/27 متر مربع مفروزی از پالک شماره 894 فرعی از 4348  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب وکالتنامه از طرف 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416197  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/177 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 2682 مورخ 1401/8/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت   آقای علی اکبر مرادی سمسانی 
به شناسنامه شماره 5 کدملی 1111611017 صادره فالورجان فرزند محمد  در ششدانگ 
يکباب خانه دو طبقه به مساحت 123/19 متر مربع مفروزی از پالک شماره 294 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 شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416251  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/178 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- رای شماره 10730-1401/08/30 هيات چهارم ششدانگ به مساحت 306/95 
متر مربع و شــرقًا: بطول 30/73 متر ديوار بديوار پالک 67 اصلــی اصالح گرديد که در 
رای شــماره 1555-1401/02/21 هيات چهارم آقای ابوالقاسم فصيحی به شناسنامه 
شــماره 625 کدملی 0050776614 صادره فرزند نقی در ششــدانگ يکباب ساختمان 
به مســاحت 296/72 متر مربع از پالک شــماره 67 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی سيد جعفر و سيد حسن حسينی 
 عاشــق آبادی طبق ســند انتقالی 29133 مورخ 1356/ 1015 دفترخانــه 26 اصفهان

 آمده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1415322  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/179 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003032 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مينا فوالدی ده چشمه فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 15 درششدانگ يک باب خانه به مساحت20 / 135 مترمربع پالک 
407 اصلی واقع در مزرعه برزوان خريداری ازمالک رسمی آقای عباسعلی توکلی گارماسه 

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

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1415171 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
9/180 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
  مي شــود . در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان
 اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي بــه مدت دو ماه 
اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف 
 مــدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب رای شــماره 11204 مورخ 1401/09/09 هيات اول خانم بهاره 
شيرانی به شناسنامه شــماره 19944 کدملی 1292116889 صادره فرزند رضا در 
ششدانگ قســمتی از يکباب ساختمان به مســاحت 52/26 متر مربع پالک شماره 
 682 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان  بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواســطه از عبدالرســول بحق طبق تقســيم نامه 28971 مورخ 1374/9/17 

دفترخانه 5 اصفهان ثبت در دفتر امالک
رديف 2-به موجب رای شــماره 11203 مــورخ 1401/09/09 هيــات اول خانم 
زهرا تــرک الدانی به شناســنامه شــماره 1829 کدملــی 1283457091 صادره 
فرزند اکبر نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
153/84 متر مربع پالک شــماره 121 فرعی از 13 اصلی واقــع در اصفهان  بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از غالمحســين جان نثاری الدانی

 ثبت در دفتر امالک
رديف 3-به موجب رای شــماره 11202 مــورخ 1401/09/09 هيــات اول آقای 
مهدی ترک الدانی به شناســنامه شــماره 1473 کدملــی 1290549087 صادره 
فرزند اکبر نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
153/84 متر مربع پالک شــماره 121 فرعی از 13 اصلی واقــع در اصفهان  بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از غالمحســين جان نثاری الدانی

 ثبت در دفتر امالک
رديف 4-به موجب رای شماره 11206 مورخ 1401/09/09 هيات اول  آقای محسن 
شيرازی به شناسنامه شماره 371 کدملی 1291084797 صادره فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت  420 متر مربع پالک 
شــماره 259 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان  بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه  امالک
رديف 5-به موجب رای شــماره 11207 مورخ 1401/09/09 هيات اول خانم بتول 
کشاورز  به شناسنامه شماره 74 کدملی 5499331081 صادره فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 420 متر مربع پالک 
شــماره 259  فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان  بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه  امالک
 رديف 6-بــه موجــب رای شــماره 11217 مــورخ 1401/09/09 هيــات اول 
  آقای اکبر اســدی جورتانی به شناســنامه شــماره 67 کدملــی 1290121443 
صادره فرزند محمد علی در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 384/37 متر 
 مربع پالک شــماره 63 فرعی از 4 اصلــی واقع در اصفهان  بخــش 14 حوزه ثبت

 ملک غرب اصفهان  سند 52967 مورخ 98/7/13 دفترخانه 137 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05

م الف: 1424017  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان



یکشنبه 20  آذر  1401 /  16  جمادی االول  1444  /  11  دسامبر   2022 / شماره 3695 
مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

زیرساخت های فرهنگی مناطق محروم اصفهان تقویت می شوند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: زیرساخت های فرهنگی و هنری و منابع انسانی 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تقویت می شوند.علی تمنایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متناسب 
با رویکرد دولت سیزدهم محرومیت زدایی در حوزه فرهنگ و هنر کشور از جمله اصفهان رقم می خورد.وی 
افزود: مناطق شرق و غرب استان اصفهان دچار محرومیت هستند و کمتر زیرساخت ها در این مناطق، 
توسعه یافته که نیازمند گره گشایی و تقویت اســت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
احداث مجتمع های فرهنگی و هنری، امکانات زیرساختی مثل گالری و نگارخانه در این مناطق استان 
برای معرفی هنرمندان و رشد استعدادها را در زمره اقدامات محرومیت زدایی بیان کرد که از طریق وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر محرومیت زدایی وزارتخانه دنبال می شود.وی، توسعه منابع انسانی و 
استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی را از دیگر پیگیری ها برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اعالم 
کرد و گفت: چارت اداری این شهرستان ها باید بهبود و جذب نیرو انجام شود.تمنایی به توزیع اعتبارات 
ترویجی بر اساس تبصره ۱۷ قانون برنامه و بودجه اشاره کرد و یادآور شد: این بودجه بر اساس طرح های 

پیشنهادی اختصاص می یابد که مناطق کمتر توسعه یافته مورد حمایت خاص هستند.

مسمومیت ۷ نفر براثر حوادث گازگرفتگی در اصفهان
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: حوادث گازگرفتگی ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان ۷ 
مسموم داشت.عباس عابدی با اشاره به حوادث گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار کرد: اولین حادثه 
ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه 
این حادثه در نجف آباد، منطقه نهضت آباد گزارش شد، ابراز داشت: این مسمومیت باگاز co بر اثر حادثه 
کار اتفاق افتاد.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای 
این حادثه ابراز داشت: آقای ۴۰ ساله در این حادثه دچار گازگرفتگی شد.وی گفت: مصدوم این حادثه 
به بیمارستان فاطمه الزهرا )س( نجف آباد منتقل شد.عابدی همچنین به حادثه گازگرفتگی در اصفهان 
خیابان بعثت اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه نیز به دنبال اشــکال در آبگرمگن رخ داد.وی با اشاره به 
اعزام ۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه افزود: ۶ نفر شامل سه نفر خانم و سه کودک پسر در این حادثه 
مسموم شدند.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: سه نفر از مسموم شدگان در این حادثه 

به بیمارستان امین و سه نفر دیگر به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
 

کارشناس هواشناسی اصفهان: برف و سرما اصفهان را فرا می گیرد 

برف نو سالم! خوش می نشینی بر بام
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از بارش پراکنده برف و سردی هوا به ویژه در مناطق شمال 
و غرب اســتان خبر داد. مینا معتمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: تا اوایل امروز در نواحی شمال 
و غرب استان اصفهان بارش برف را انتظار داریم . کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان 
اینکه در کالن شهر اصفهان و مناطق مرکزی استان احتمال بارندگی وجود ندارد، اضافه کرد: شدت بارش 
برف در مناطق یاد شده نیز خفیف و پراکنده است. وی اضافه کرد: بوئین میاندشت با دمای پنج درجه 
سانتیگراد زیر صفر و خوروبیابانک با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین 
نقاط استان تا شنبه پیش بینی می شود. به گزارش مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره سکون 
و سردی هوا و احتمال افزایش غلظت آالینده های جوی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کالن شهر 
اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد. هشدار سطح زرد رنگ هواشناسی به معنای این است که پدید ه ای 
جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند. هشدار زرد 
رنگ برای آگاهی مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیده ای جوی که از حالت 
معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند. از سوی دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار 

می گیرند تا اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اصفهان: حفظ درختان از الزامات مهم در تهیه طرح های شهری است؛

شهر سبز، سبز  و همیشه سبز

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
شهر اصفهان حفاظت از درختان را در اولویت مدیریت شهری دانست 
و گفت: یکی از الزامات مهم در تهیه هر طرحی برای شهر، حفظ محیط 
زیست، فضای سبز و تک تک درختان شهر است.سید امیر سامع در 
گفت وگو با ایسنا، درباره حفظ، نگهداری، توسعه هدفمند و هوشمندانه 
فضای ســبز اصفهان، اظهار کرد: امروزه بوستان ها ضمن اینکه نقش 
محیط زیستی بسیار مهمی دارند، در حوزه مسائل اجتماعی و کیفیت 
زندگی اجتماعی هم تاثیرگذار هستند. در حال حاضر فرهنگ آپارتمان 
نشینی باعث شده که بســیاری از افراد امکان دسترسی به فضاهای 
تفرجی یا بازی را نداشته باشــند، پس حفظ و تجهیز بوستان ها برای 

حضور خانواده ها اقدام بسیار ارزشمندی است.
وی با تاکید بــر اهمیت ایجــاد فضاهایی با امکانات مناســب برای 
حضور گروه های مختلف ســنی، افزود: درختان یکــی از عناصر مهم 
در بوستان ها هســتند که حفظ آن ها در طول چند ده سال بسیار مورد 

توجه است. 
بر این اســاس اقدامات الزم بــرای نگهداری درختــان ازنظر خاک، 
هوا و آب در دستور کارهای شــهرداری اصفهان قرار دارد و مسیر رشد 

درختان به صورت مستمر رصد می شــود.رییس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
هر درختی در زندگی مردم و محیط زیســت تاثیر بســزایی دارد و ما 
وظیفه داریــم از درختان حفاظت کنیم، گفت: در این راســتا حتی در 
اجرای پروژه های شهری حفظ درختان مدنظر مسئوالن است. بعضی 
از طرح ها چندین بار بررسی می شــود تا در کنار نتایج مثبت طرح، در 
مرحله اجرا درختی را از بین نبرد.وی ادامــه داد: در همه حوزه ها اگر 
پروژه ای می خواهد اجرا شــود نباید به درختی آســیب بزند، در غیر 
این صورت ســعی می کنیم طرح را بهره ور کنیم و یا جابه جایی مکان 

انجام دهیم.
این عضو شــورای شــهر اصفهان تصریح کرد: مردم مطمئن باشــند 
یکــی از الزامات مهــم در تهیه هر طرحــی برای شــهر، حفظ محیط 
زیست، فضای سبز شــهر و تک تک درختان شهر است. در این راستا 
در شــهرداری اصفهان کمیســیون ماده ۷ تشکیل شــده که نماینده 
 شورای شهر و شهرداری در این کمســیون حضور دارند و پیشنهادها را

 بررسی می کنند.
سامع با اشاره به اینکه گاهی مردم در ساخت وسازهای خودشان نیاز 

دارند فضای سبز و یا درختان جابه جا شود و یا تغییر پیدا کند، گفت: 
به فرض مثال وقتی خانه ای قدیمی بازســازی می شود ممکن است 
مساحت درب ورودی زیاد شــود و با درختی برخورد کند، اما کارکنان 
معاونت شهرســازی شــهرداری اصفهان زمانی که نقشــه ها ارسال 
می شود وضع موجود را بررســی می کنند و ممکن برای حفظ درخت 
درخواست تغییر نقشه ها و طرح را داشته باشند که در بیشتر مواقع این 
کار انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه حفاظت از درختان در اولویت 
است، گفت: مدیریت شــهری تالش می کند با روش های مختلف از 
فضای سبز حفاظت کند. ضمن اینکه اقدامات کیفی مورد نیاز در حوزه 
افزایش کیفیت خاک و کود دهی های منظــم، مبارزه با آفات تقویت 
درختان، شست وشــو برای جلوگیری از آفات و سم پاشــی  به صورت 

مرتب انجام می شود.
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در حوزه خدمات شهری، سازمان خدمات 
موتوری با جدیدترین تجهیزات و امکانات در این حوزه کار می کنند تا 
بتوانیم با کمترین میزان استفاده از سم ها، بهترین نتیجه را در مبارزه 

با آفات درختان داشته باشیم.

لزامات مهم در تهیه هر طرحی برای شهر،  یکی از ا
تک  تک  و  شهر  سبز  ی  فضا زیست،  محیط  حفظ 
درختان شهر است. در این راستا در شهرداری اصفهان 
کمیسیون ماده ۷ تشکیل شده که نماینده شورای شهر 
 و شهرداری در این کمسیون حضور دارند و پیشنهادها را

 بررسی می کنند

با مسئولان جامعه

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی گفت: 
گروه پاســخگویی به سواالت سیاســی اجتماعی 
راه اندازی شد و در مرحله تکمیل کادر به سر می برد.

به گزارش خبرگزای تسنیم از اصفهان، حجت االسالم 
و المســلمین محمدجــواد اصغــری در دیــدار با 
کارشناســان نمایندگی مرکز ملی پاســخگویی در 
اصفهان با اشاره به تالش برای توسعه فعالیت های 
این مرکز اظهار داشــت: توســعه در چند بعد انجام 
شده که یکی از موارد آن راه اندازی گروه پاسخگویی 
به مســائل سیاســی، اجتماعی بوده کــه  از ۶ ماه 
گذشــته فعالیت خود را آغاز و کارشناســان خوبی 
را جمع آوری کــرده و طی این مدت بــا انبوهی از 
سواالت در حوزه سیاســی،  اجتماعی رو به رو بوده 
اســت.وی ادامه داد: فعالیت دیگر ورود این مرکز 

به فعالیت های رســانه ای بــدون امکانات خاص و 
حرفه ای اســت که به علت اهمیت این مســئله  با 
پیگیری گروه ها، بیــش از ۱۰۰ کلیــپ و تصویر را با 
محوریت پاسخگویی به سواالت مبتالبه تولید شد 
و  امیدواریم این فعالیت در مرکز به صورت  جدی تر 
دنبال شود.رییس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت 
دینی همچنیــن از راه اندازی امکان پاســخگویی 
به زبان ترکــی و عربی برای هموطنــان ترک زبان و 
عرب خبر داد و گفت: افرایــش تعامالت با مراکز و 
افراد موثر از موارد دیگری اســت که در مرکز به طور 
جدی پیگیری می شود و در همین راستا جلساتی با 
نمایندگان مجلس،  مسئولین دولتی و صداوسیما 
برگزار شــده تا با تعامالت فعالیت هــای موثرتری 
انجام و نگاه توســعه ای در مرکز حاکم شود.وی با 
بیان این کــه مرکز اصفهان در برخــی ابعاد از جمله 
بحث چاپ و نشر ممتاز و فعال اســت، تاکید کرد: 
باید دقت داشــت که برنامه های مراکز پاسخگویی 

نباید به سمت آمار و گزارش محوری حرکت کند بلکه 
تاکید بیشتر باید بر خروجی منتقل شده به جامعه 
متمرکز شود تا نتایج نه فقط مناسب تکمیل رزومه 
مسئولین، بلکه  موثر و مفید برای بدنه جامعه باشد.

حجت االســالم و المســلمین اصغری ادامه داد: 
خروجی های ما باید مسئله محور و هماهنگ با زبان 
مخاطب باشد، زیرا اگر خروجی ما به لحاظ محتوایی 
غنی باشــد؛ اما جوان امروز نتواند به لحاظ محتوا و 
ادبیات با آن ارتباط برقرار کند، ثمربخش نخواهد بود 
و تاثیر الزم را برای جامعه نخواهد داشت.وی افزود: 
امروز در مرکز ملی پاســخگویی به سواالت دینی، 
از آمارها و اطالعات اســتفاده زیادی در تعامالت و 
تصمیم گیری ها می شود و از ســوی دیگر بسیاری 
از مراکز خروجی های آماری را برای برنامه ریزی ها 
و اقدامات خود مطالبــه می کنند که تاکنون نتایج و 
برکات زیادی برای مرکز داشته است و همکاران باید 

اهتمام جدی در ارائه آمارها داشته باشند.

علی اصغر باباصفری، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
ادبیات در گفت وگو با ایسنا، درباره با اهمیت نقش 
دانشــگاه و تاثیر آن بر جامعه، اظهــار کرد: به طور 
کلی، دانشــگاه موتور محرکه تحوالت سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعــی در تاریخ ایران بوده اســت 
و عمــده تحوالت سیاســی، تاریخــی و فرهنگی 
ایران را دانشگاه، دانشــجویان و دانشگاهیان رقم 
زده اند. محوری ترین و اصلی ترین رکن دانشگاه، 
دانشجو اســت و مطالبه گری و آرمان خواهی او، 
همواره سرمشق و الگوی جامعه بوده است. اینکه 
می گوییم موتور محرکه تحوالت سیاسی، فرهنگی 
اجتماعی، به این خاطر اســت که تاثیر دانشگاه بر 
جامعه ایران به قدری عمیق اســت که هر کدام از 
تحوالت سیاســی، فرهنگی و اجتماعی را در ایران 
بررسی می کنیم، می بینیم که منشاء آن دانشگاه 

است. 
اگر چه اقشــار دیگر و نهادهای دیگــر هم، بعضا 
ممکن است دخیل بوده باشند، مثل نهاد روحانیت، 
اما بــه طور مشــخص حرکت های روشــنفکری، 
سیاســی و اجتماعی عمدتا از دانشگاه سرچشمه 
گرفته است.وی با اشاره به خصلت ها و ویژگی های 
بارز دانشــحویان، افــزود: مجموعــه عواملی که 
دانشجو در آن قرار می گیرد و به او جایگاه ویژه ای 
می بخشد، عبارت است از جوانی، بی تعلق بودن، و 
عدم وابستگی به جای خاصی یا به موضوع خاصی 
در زندگی، فرهیختگــی و برتر بودن از لحاظ علمی 

نسبت به اقشار دیگر جامعه و همچنین نگاه مثبت 
جامعه به دانشگاه و دانشــگاهیان. این مجموعه 
عوامل باعث می شود دانشجو در دانشگاه، جایگاه 
ویژه ای پیــدا کند و مــردم نیز به چشــم امید به 

دانشگاه و دانشگاهیان نگاه کنند. 
به همین خاطر، اعتبار دانشــگاهیان در نزد مردم 
بسیار باالســت، در نظرســنجی ها هم این مسئله 
اثبات شــده که اساتید و دانشــجویان از اقشاری 
هستند که سطح اعتماد اجتماعی نسبت به آن ها 
قابل توجه اســت که این حکایت از تاثیر و جایگاه 

دانشجو و دانشگاه دارد.
این مــدرس دانشــگاه با اشــاره به نقــش ویژه 
دانشــجویان در جامعه و نیز اهمیت مطالبات این 

قشر از جامعه، تصریح کرد: در طول تاریخ جنبش 
دانشــجویی، مطالبــات دانشــجویان، مطالبات 
حق طلبانه ای بوده و دانشــجو همواره مغز متفکر 
و بیدار جامعه بوده است. به همین دلیل، در طول 
تاریخ، ارباب قدرت همواره ســعی کرده اند که این 
جنبش را مهار یا سرکوب و یا به هر شکلی، موانعی 
بر سر راه آن ایجاد کنند و نبض حرکت دانشجویی 
را به دست بگیرند و با این کار  دانشگاه را از هویت 

اصلی خودش دور کنند. 
با وجود تمام هزینه های سنگینی که این افراد در 
طول تاریخ جنبش دانشــجویی متحمل شده اند، 
اما موفق نشده اند که دانشجو و دانشگاه را از عرصه 

سیاسی دور کنند.

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی: 

گروه پاسخ به سواالت سیاسی اجتماعی در اصفهان راه اندازی شد

یک استاد دانشگاه:

با صدور ۹۰ شناسنامه بین المللی برای صنایع دســتی اصفهان، این محصوالت وارد بازار های جهانی شــدند.رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان دانشجو، مغز متفکر و بیدار جامعه است
گفت:برای صدور ۹۰ شناسنامه ،کمیسیون های تخصصی تشکیل می شوند و کارشناسان و متخصصان محصوالت صنایع دستی را ارزیابی می کنند.مجدالدین 
تاج با بیان اینکه در صورت تایید اصالت، اثر شناسنامه بین المللی برای آن هنرمند صادر می شود، افزود: در شناسنامه بین المللی نشان اصالت هنرمند، معرفی 
نامه محصول به بازار های جهانی و ارزش گذاری محصول قید می شود.وی در ادامه گفت: هنرمندان می توانند آثار فاخر خود را به این اتحادیه تحویل دهند تا پس 
از مراحل ارزیابی شناسنامه بین المللی برای آنان صادر شود.بیش از سه هزار هنرمند صنایع دستی در استان اصفهان فعال هستند، که ۱۹۸ رسته هنری اصفهان 

در یونسکو به ثبت رسیده است.  شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی و شهر جهانی خالق معرفی شده است.

صدور شناسنامه های بین المللی صنایع دستی در اصفهان

مفاد آراء
9/181 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003274 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید جواد حسینی فرزند سید احمد  
بشماره شناسنامه 121 صادره از اصفهان در یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی 
به مساحت 2079/70 متر مربع پالک 3 فرعی از 390 اصلی واقع د رجیالب که متقاضی 
خود مالک رسمی است محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05

م الف: 1423596 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

9/182 شــماره نامــه : 140185602024010279-1401/09/13 نظــر به اینکه به 
موجب آراء شــماره 140160302024000589 الی 140160302024000594 مورخ 
1401/03/07 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 146 متر مربع تحت شماره فرعی 3003  
از اصلی 4348 مفروز و مجزی شده از شماره 155 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکیت آقای عزیزاله جعفری دستجردی فرزند عباس و شرکاء  مستقر 

گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1401/09/20 

م الف: 1421777 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
9/183  شماره نامه: 140185602033003055- 1401/08/24 چون تمامی ششدانگ 
یکباب حصار و طویله  پالک ثبتی  882 فرعی از 118- اصلی واقع در روســتای جاریان 
جزء 9 بخش حوزه  ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسین ماندگار 
فرزند ماشااله و غیره  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه  مورخ 1401/10/20  ساعت 10 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشــار:1401/09/20  م الف: 1423533 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز



ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان گفت: قرارداد امسال من 200 میلیون تومان بوده است که فکر نکنم در کشتی آزاد مدال آوران چنین مبلغی را دریافت کنند.
پویا دادمرز پس از پایان لیگ برتر کشتی فرنگی در خصوص برگزاری لیگ اظهار داشت: لیگ کشتی فرنگی امسال شرایط بسیار خوبی داشت و حریفان خوبی 
هم در وزن خودم داشتم. من بعد از مسابقات امیدهای جهان و جام جهانی در مرحله نهایی به روی تشک رفتم و توانستم حریفان خودم را هم شکست دهم. 
با توجه به حضورم در مسابقات امیدهای جهان و جام جهانی با موافقت باشگاه در دور رفت رقابت ها حضور نداشتم، اما در مرحله برگشت در مرحله نهایی کشتی 
خودم را آغاز کردم و حریفانم را از پیش رو برداشتم.وی در خصوص قراردادهای لیگ برتر کشتی فرنگی عنوان کرد: قراردادهای لیگ برتر کشتی فرنگی چنگی 
به دل نمی زند و اگر واقعیت را هم بخواهم بگویم قرارداد امسال من 200 میلیون تومان بوده است که فکر نکنم در کشتی آزاد مدال آوران چنین مبلغی را دریافت 
کنند. امیدوارم در آینده اسپانسرهای زیادی به سمت کشتی فرنگی بیایند تا بحث مالی کشتی گیران کمی بهتر شود.ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان عنوان 
کرد: 200 میلیون تومانی که قرارداد بستم، برای من، حتی پول مکمل غذایی هم نیست و امیدوارم که در این خصوص تصمیمات خوبی را بگیرند، چون تنها منبع 
درآمد کشتی گیران لیگ است. ایجاد تفاوت بین کشتی آزاد و کشتی فرنگی کار منطقی نیست؛ چراکه دوستداران کشتی آزاد بیشتر از کشتی فرنگی است و در 

سال های اخیر اسپانسرهای خوبی در کشتی آزاد سرمایه گذاری کرده اند. این کشتی گیران فرنگی هستند که دستمزد پایینی دارند.

200 میلیون قراردادم، هزینه مکمل غذایی هم نیست
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مرگ خبرنگار آمریکایی جنجالی شد
مرگ ناگهانی یکی از معروف ترین خبرنگاران فوتبال جهان در قطر پس از اعتراض به شیوه میزبانی 
این کشور از این مسابقات جنجال آفرین شده اســت.گرانت وال، خبرنگاری که حین پوشش بازی 
تیم های ملی آرژانتین و هلند در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 درگذشت، یکی از بهترین ها 
و معروف ترین ها در حوزه کاری خودش بود. پس از این اتفاق، شائبه هایی درباره دلیل و نحوه مرگ 
این شهروند 48 ساله آمریکایی فارغ التحصیل رشته خبرنگاری ورزشی دانشگاه پرینستون منتشر 
شد که مهم ترین آنها ادعای برادرش اریک بود؛ کسی که اعالم کرده برادرش به سبب انتقادات از شیوه 
آماده سازی قطری ها برای میزبان از جام جهانی و مرگ ده ها کارگر مهاجر پروژه های مربوط به این 
تورنمنت، تهدید به مرگ شــده بود.به گزارش مارکا؛ ادعای اریک مبنی بر قتل گرانت وال در قطر در 
صورت اثبات به عنوان یکی از بدترین مصداق های نقض حقوق بشر شناخته خواهد شد و اگر نتیجه 
کالبدشکافی او مشخص کند که دولت قطر به هر شیوه ای در مرگ خبرنگار آمریکایی نقشی داشته، 

ایاالت متحده ممکن است آنچه از اولین جام جهانی تاریخ در خاور میانه باقی مانده را تحریم کند.
 

آغاز به کار رسمی »رونالد کومان« در تیم ملی هلند
با برکناری سرمربی سابق تیم ملی هلند، سرمربی پیشین بارسلونا جای او را روی نیمکت الله ها گرفت.

ماجراجویی تیم ملی هلند در جام جهانی 2022 قطر با قبول شکست برابر آرژانتین در ضربات پنالتی 
مصاف دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی به پایان رسید.به این ترتیب کار لوئیز فن خال هم به عنوان 
سرمربی الله ها تمام شد، چرا که قرارداد او با هلندی ها تنها تا پایان جام جهانی اعتبار داشت.از آنجایی 
که اتحادیه فوتبال هلند پیش از این رونالد کومان را به عنوان سرمربی انتخاب کرده و با او قرارداد بسته 
بود، با خروج فن  خال، به صورت خودکار کومان جانشین او می شــود و کار خود را برای آماده سازی 
تیم برای ماموریت های پیش رو آغاز خواهد کرد.این دومین دوره مربیگری کومان در تیم ملی هلند 
است. او پیش تر در فاصله سال های 2018 تا 2020 هدایت الله ها را برعهده داشت و با دریافت پیشنهاد 
مربیگری از بارسلونا دست از مربیگری در رده ملی کشید هرچند روزهای پرفروغی را تجربه نکرد. اولین 
بازی رسمی هلند با تیم ملی هلند، مصاف با فرانسه در دور نخست بازی های انتخابی یورو 2024 است، 

دیداری که چهارم فروردین سال آینده برگزار خواهد شد.
 

باشگاه ایتالیایی از تعلیق بازیکن مجرم خودداری کرد
یکی از بازیکنان باشگاه جنوا که به دلیل شراکت جرم در تعرض به یک شهروند ایتالیایی به حبس 
محکوم شده اســت، هنوز در فهرســت بازیکنان این تیم قرار دارد.دفتر دادستانی فدرال فدراسیون 
فوتبال ایتالیا، پرونده ای را برای رسیدگی به وضعیت مانولو پورتانووا هافبک تیم فوتبال جنوا به جریان 
انداخته است.این بازیکن 22 ساله ایتالیایی به شراکت در جرم در تجاوز گروهی به یک دانشجوی 21 
ساله به همراه سه نفر دیگر، به 6 سال حبس محکوم شده است. یکی از همدستان پورتانووا، دایی او 
آلسیو النجالست که در وقوع اتفاقی که ماه می سال 2021 در یک میهمانی خانگی در شهر سیه نا رخ 
داد، نقش داشته است. به درخواست پورتانووا و النجال فرآیند محاکمه آنها سریع تر از زمان اعالم شده 
آغاز شد و به موجب آن بازیکن تیم جنوا به دلیل شراکت جرم به 6 سال حبس و پرداخت جریمه ای 
120 هزار یورویی متهم شد.با این وجود، قانون کشور ایتالیا به پورتانووا فرصت اعتراض در حداقل سه 
و احتماال چهار سطح را می دهد و تا زمانی که همه آنها رد نشود، فرض بر بیگناهی بازیکن گذاشته شده 
و عالوه بر آن او آزاد خواهد بود. به همین دلیل و مهم تر از آن اعتراض شدید هواداران و ناظران فرآیند 
محاکمه به حکم صادره علبه پورتانووا، باشگاه جنوا تصمیمی برای تعلیق یا محرومیت بازیکنش اتخاذ 
نکرده است. با این وجود طبق گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا )آنسا( دفتر دادستانی فدرال فدراسیون 
فوتبال ایتالیا،  تصمیم گرفته که پرونده هایی را برای رسیدگی به تخلفات پورتانووا به جریان بیندازد و 
در همین راستا هم از دادگاه شهر سیه نا مدارکی را تقاضا کرده تا متناسب با آنها برای بازیکن تیم فوتبال 

جنوا مجازات هایی در نظر بگیرد.

لئو مسی از کوره در رفت؛ اسطوره یاغی  شد

این ورژن جالب از نابغه!

لیونل مســی بعد از پایان بازی با هلند، چهره ای جدید از خود در خارج از زمین رو کرد؛ یاغی تر از همیشه و 
یک تنه علیه همه.

لیونل مسی به عقیده خیلی ها در مارادونایی ترین نسخه خود به  سر می برد. او این جمعه پس از پیروزی 
حماسی آرژانتین مقابل هلند در ضربات پنالتی، گارد همیشگی خود را کنار گذاشته و چهره ای جدید و کمتر 
دیده شده را به نمایش گذاشــت تا این بار، هم در زمین و هم خارج از آن، شبیه دیه گوی یاغی شود. لئو در 
مصاحبه تلویزیونی به فردی که پشــت دوربین حضور داشت توهین کرد، ســپس اظهارات تندی علیه فیفا 
انجام داد، در ادامه به الهوز، داور بازی توپید و در نهایت نیــز به خاطر نحوه بازی هلند از فن خال انتقاد کرده 

و کلماتی عجیب در مورد او به کار برد.

خطاب به بازیکن حریف: به چی نگاه می کنی احمق!
درست در لحظه شروع مصاحبه  با کانال TyC Sports در منطقه میکسدزون ورزشگاه لوسایل، لیونل مسی 
متوجه حضور فردی در پشت دوربین شد. او با اشاره دســت از این فرد خواست تا صحنه را ترک کند و این 
جمالت را نیز به کار برد: »به چــی نگاه می کنی احمق؟! آره با خود توام، از اینجا دور شــو احمق...« حدس 
اینکه یکی از اعضای تیم ملی هلند، مخاطب مســی بوده کار سختی نیســت. برخی از رسانه ها معتقدند که 
مسی خطاب به وگهروســت این جمالت را گفته و برخی نیز اعتقاد دارند که مخاطب کاپیتان آرژانتین یکی 

از اعضای کادر فنی هلند بوده است.
ویدئوی این صحنه صداها هزار بار در  شبکه های اجتماعی دیده شده است. در این ویدئو لیونل مسی با احمق 

خطاب کردن بازیکن حریف از او با لحنی بد می خواهد تا صحنه را ترک کند.

شاخ به شاخ با فن خال: او فقط ادعایش می شود
قبل از این اظهارات جنجالی، مســی دعوا را در همان زمین شــروع 
کرده بــود. او که از صعود به نیمه نهایی شــاد بود، به ســمت نیمکت 
ذخیره های نارنجی پوشان رفت. شــماره 10 البی سلسته در حالی که 
در حین صحبت دست های خود را هم به نشانه شاخ و شانه کشیدن 
باال و پایین می آورد به فن خال نزدیک شده و از ادگار داویدز به عنوان 

مترجم استفاده کرد و جمالتی را به سرمربی باتجربه حریف گفت.
مسی در صحبت های بعد از بازی خود نیز حسابی از خجالت فن خال 

و ســبک بازی تیم او در آمده و گفت: »ما برای کسب این برد ســختی های زیادی کشیدیم ولی خب یک 
چهارم نهایی جام جهانی همین اســت و صعود به مرحله بعدی، زیباترین و مهم ترین موضوع بود. در مورد 
سبک بازی هلند هم باید بگویم که فن خال مدعی ارائه فوتبال ناب است؛ اما زدن توپ های بلند، تمام کاری 
بود که تیم او در طول بازی انجام داد. او بازیکنان قدبلند را به تیمش اضافه کرد و سانتر و توپ های بلند تنها 

تاکتیکش بود.«
مســی بالفاصله بعد از پایان بازی به ســمت نیمکت حریف رفته و اینگونه از خجالــت فن خال درآمد. در 

این صحنه دیگر اعضای کادر فنی هلند سعی داشتند تا لئو را آرام و از بیخ پیدا کردن قضیه جلوگیری کنند.

داور در سطح این بازی نبود و از قبل نگران بودیم
مسی در ادامه صحبت های آتشین خود، متئو الهوز را هم از دم تیغ گذراند و با انتقاد شدید از قضاوت این داور 
اســپانیایی تاکید کرد:»نمی خواهم در مورد داوری صحبت کنم چون محروم می شوم ولی همه دیدند که 
چه اتفاقاتی افتاد. ما قبل از بازی هم نگران بودیم و فیفا برای چنین بازی هایی نباید از این داورها استفاده 
کند. او در حد این بازی نبود و وظیفه خود را به خوبی  انجام نداد. الهوز تصمیم هایی گرفت که باعث شــد 

بازی به وقت اضافه کشیده شود.«

سوال روز

واکنش سرمربی پرسپولیس به پیشنهاد تماشای بازی 
فینال جام جهانی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پیشنهاد تماشای بازی فینال جام جهانی 2022 در قطر را رد کرد.
تمرینات تیم فوتبال پرســپولیس در آستانه شــروع دوباره رقابت های لیگ برتر ایران جدی تر از 
گذشــته زیر نظر کادر فنی این تیم پیگیری می شــود.یحیی گل محمدی، ســرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس با وجود دعوت رسمی برای تماشــای بازی فینال جام جهانی 2022 قطر قید سفر به 
این کشور را زد تا تمرینات تیمش را برای دیدار حســاس مقابل استقالل تهران به طور جدی تحت 
نظر داشته باشد.سرمربی سرخپوشان پایتخت برای تماشای بازی های دور مقدماتی نیز پیشنهاد 
سفر به قطر را قبول نکرد تا از نخستین روز تمرینات باالی سر این تیم باشد.دیدار تیم های فوتبال 

پرسپولیس و استقالل تهران 2۹ آذر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
 

 واکنش فدراسیون فوتبال به صدور مجوز حرفه ای
 برای ورزشگاه آزادی

مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال به خبر صدور مجوز حرفه ای AFC برای ورزشگاه آزادی 
واکنش نشان داد.مصطفی زارعی درباره وضعیت صدور مجوز حرفه ای باشگاه های ایرانی اظهار داشت: 
هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و تا زمان آغاز رسمی این روند نمی توان اظهارنظری درباره شرایط 
باشگاه ها داشــت.وی در مورد اینکه از سوی شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی اعالم شده، 
برای ورزشگاه آزادی مجوز حرفه ای AFC صادر شده است، اظهار داشت: هنوز پروسه رسمی بررسی 
مجوز های حرفه ای در ایران شروع نشده است.مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال در پاسخ 
به این سوال که »با این شرایط چگونه ادعا شده مشکالت ورزشگاه آزادی رفع و مجوز حرفه ای صادر 
شده اســت؟«، تصریح کرد: کمیته صدور مجوز حرفه ای ایران تعلیق است و برای همین هنوز هیچ 
اقدامی صورت نگرفته است. این سوال را بهتر است از افرادی که آن را اعالم کرده اند جویا شوید.زارعی 
راجع به اینکه بعد از کاهش مدت تعلیق صدور مجوز حرفه ای ایران، چرا هنوز این کمیته رفع تعلیق 
نشده است، یادآور شد: رفع تعلیق باید توسط AFC رسما اعالم شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

 

ستاره پرسپولیسی در اوج آمادگی
هافبک ملی پوش ایرانی شباب االهلی از آمادگی کاملش برای بازی با الجزیره خبر داد.تیم فوتبال 
شــباب االهلی دبی در بازی رفت یک چهارم نهایی تورنمنت »بانک اســالمی ابوظبی« به مصاف 
الجزیره می رود.احمد نوراللهی، هافبک ملی پوش کشــورمان و عضو باشگاه شباب االهلی پیش 
از این بازی در نشست خبری، گفت: بازی با الجزیره سخت است. الجزیره تیمی است که همیشه 
مدعی بوده و از تیم های قدرتمند امارات به شمار می آید.وی افزود: در این بازی با تمام قوا وارد زمین 
می شویم تا بتوانیم به پیروزی برســیم و به مرحله بعد صعود کنیم. آمادگی خوبی برای این بازی 

داشتیم و تمام بازی ها برای ما مهم است و همیشه به دنبال پیروزی هستیم.
 

وضعیت مبهم ملی پوش استقالل برای دربی!
همراهی تیم استقالل در دربی از ســوی ابوالفضل جاللی در هاله ای از ابهام قرار دارد.اگر چه این 
بازیکن اعالم کرده تا زمان آغاز دربی به شــرایط ایده آل بدنی خواهدرســید؛ اما هنوز پزشک تیم 
استقالل مجوز حضور این بازیکن در تمرینات گروهی را صادر نکرده است.او در جریان همراهی تیم 
ملی در بازی با آمریکا به دلیل برخورد با بازیکن حریف از ناحیه زانو آســیب دیده است. ابوالفضل 
جاللی به همین خاطر نتوانست تیم استقالل را در مصاف دوستانه با نفت مسجد سلیمان همراهی 
کند. البته در روزهای اخیر به طور جدی تمرینات اختصاصی از سوی کادر پزشکی و بدنسازی تیم را 

دنبال کرده تا هر چه زودتر مجوز حضور در تمرینات تیم را به دست بیاورد.

مستطیل سبز

اقدام باشگاه فوالد 
غیرقانونی بود؟!

باشــگاه فوالد و در رأس آن جواد نکونام مانع 
از حضور محمد امین حزبــاوی در اردوی تیم 
جوانان ایران در عمان شــده است.تیم جوانان 
ایران برای انجام دو بازی دوستانه راهی عمان 
شده و قرار است در روزهای یکشنبه و سه شنبه 
هفته جاری دو بازی دوستانه با تیم جوانان این 
کشــور انجام دهد. تیم فوالد که در هفته های 
سپری شده از مسابقات خوب نتیجه نگرفته و 
برای جبران نتایج در هفته های آتی آماده می 
شود، به محمد امین حزباوی اجازه نداد در این 
ســفر تیم جوانان ایران را همراهی کند. صمد 
مرفاوی در این برهه از زمان که تیم جوانان ایران 
برای حضور شایســته در مسابقات نهایی جام 
ملت ها و انتخابی جام جهانی آماده می شود، 
طبیعتا انتظار همکاری از سوی باشگاه فوالد و 
جواد نکونام را داشــت، به خصوص  که تا زمان 
بازگشت تیم جوانان ایران از عمان بازی های 
لیگ برتر آغاز نمی شود و محمد امین حزباوی 
می توانست، با بازگشت ازاردوی عمان در اردوی 
تیم فوالد حاضر و در هفته دوازدهم لیگ برتر 
برای این تیم باشــگاهی اش به میدان بیاید.
حق با باشگاه فوالد اســت یا تیم جوانان؟ آیا 
کمیته انضباطی بر اساس آیین نامه انضباطی 
می تواند محرومیتی برای بازیکن خاطی و یا 
باشگاه فوالد در نظر بگیرد. همان طور که پیش 
تر به خاطر بازیکــن ندادن به تیــم امید چند 
بازیکن و باشگاه و حتی ســرمربی را جریمه 
و محروم کــرده بود.با وجود ایــن بند در آیین 
نامه انضباطی فدراسیون فوتبال باید گفت، بر 
اساس قوانین فیفا چه در رده سنی بزرگساالن 
و چه در رده سنی تیم های پایه باشگاه ها تنها 
در روزهای فیفا موظف هستند، بازیکنان خود را 
در اختیار تیم های ملی قرار دهند. این موضوع 
پیش پا افتاده سال های سال است که در اروپا 
توسط یوفا و فدراســیون های ملی حل شده 
است. مسابقات حتی در رده های سنی پایه در 
روزهای فیفا برگزار می شود و تیم های ملی هم 
اردوهای خود را در روزهای فیفا برگزار می کنند 
و در خارج از زمان روزهای فیفا بازیکنان درگیر 
مسابقات داخلی هستند و طبیعتا آمادگی خود 

را حفظ می کنند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

کپی مسِی خشمگین 
از »ریکلمه«!

کاپیتان تیم ملــی فوتبال آرژانتین 
بعد از گلزنی در دیــدار برابر هلند با 
شادی گل خود نیمکت هلندی ها را 
ملتهب کرد. مسی در این بازی بسیار 
عصبانی بود و با کادر فنی حریف و 
بازیکنان این تیــم درگیری لفظی 
پیدا کرد. مســی بعد از گلزنی برابر 
هلند برابر نیمکت این تیم شــادی 

گل کرد و باعث اعتراض آن ها شد.

میزبــان جام جهانــی 2022 کشــتی آزاد از دو 
پیشکسوت و قهرمان بنام ایالت آیووا برای تماشای 
مســابقات دعوت به عمــل آورده اســت.آخرین 
مسابقه رسمی کشتی در سال 2022 در شهر کوچک 
کرالویل در ایالت آیووا برگزار شد.شــهری که برای 
اولین بار میزبان جام جهانی کشــتی شــده است. 
نماینده اتحادیه جهانی کشــتی و ریچ بندر، مدیر 
اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا از مقامات رسمی 
حاضر در این دوره از رقابت های جام جهانی هستند.

روزهــای 14 و 15 آبان ماه نیز جام جهانی کشــتی 
فرنگی در باکو به انجام رسید که تیم ایران قهرمان 

این دوره از رقابت ها شد.
سایت برگزاری مسابقات کشتی آزاد آیووا، در صفحه 

رســمی خود در اینســتاگرام از حضور دو قهرمان 
شــاخص کشــتی جهان در جام جهانی خبر داد و 
نوشت: »دو اسطوره برای مســابقات جام جهانی 
آماده می شــوند و ما مفتخر و هیجان زده هستیم 
از اینکه اعــالم کنیم دن گیبل و کالریســا چوون به 
عنوان مربی افتخاری کنار تیم مردان و زنان آمریکا 
در جام جهانی امسال حضور دارند.دن گیبل رقیب 
هم وزن عبدا... موحد ،قهرمان کشتی ایران و جهان 
بود که هیچ وقت فرصت نشد با هم کشتی بگیرند؛ 
اما همیشــه هر دوی آنها از هم بــه نیکی و احترام 
یاد می کنند.عبدا... موحد 6 مــدال طالی متوالی 
جهان و المپیک را طی ســال های 1۹65 تا 1۹70 از 
آن خود دارد و دن گیبل نیز مدال طالی مســابقات 

 جهانی 1۹71 ادمونتون و المپیک 1۹72 مونیخ را به 
 خود اختصــاص داده، همان المپیکــی که موحد 
 آنجــا را بــه دلیــل آســیب دیدگی بــدون مدال 
ترک کرد.دلیل دعوت افتخــاری از این دو قهرمان 
 بنام، ارتباطی اســت که با ایالت آیــووا دارند. دن 
 گیبل متولد این ایالت اســت و کالریسا چوون نیز

  در حــال حاضــر ســرمربی تیــم دانشــگاه 
آیوواست.

دعوت از 2 اسطوره کشتی
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مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:

پایانه های مسافربری اصفهان هوشمند می شود
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: هوشمندسازی هدفی است که در 
اجرای برنامه چشم انداز توسعه باید به آن توجه شود.ابوالفضل توکلی درباره هوشمندسازی سازمان 
پایانه ها و میزان اجرایی شدن آن، اظهار کرد: با توجه به برخورداری پایانه های مسافربری از دو مدیریت 
سخت افزاری، هوشمندسازی درآن ها شامل پایانه ها، مدیریت ساختمان، فضای سبز، تاسیسات و 
زیرساخت ها و مجموعه رفاهی تفریحی، خوابگاه ها و استراحت گاه ها می شود و الزم است برای ارائه 
هرچه بهتر خدمات در تمام این بخش ها، اقدامی هم راستا صورت گیرد.وی یادآور شد: بر خالف باور 
عمومی اکثر خدمات ارائه شده در سازمان پایانه ها از جمله صدور بلیت و حمل ونقل مسافر در حیطه 
وظایف این سازمان نیست و الزم است شرح وظایف این نهاد برای آگاهی مردم اطالع رسانی شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان اظهار کرد: از اصلی ترین دغدغه مسافران 
موضوع صدور بلیت است که به منظور هوشمندسازی آن الزم است نظارتی بر سامانه رصد پایانه ها، 
اداره کل حمل ونقل جاده ای، شرکت های مسافربری و حمل ونقل مسافر ها در بازار سیاه انجام شود.

 

 برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای خانگی بانوان
 در اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت:مشــاغل خانگی نقش مهمی در احیای بعضی هنرها و صنایع 
دستی خانگی فراموش شــده است.سیدسلمان قاضی عســگر  اظهار کرد: نمایشگاه مشاغل خانگی 
بانوان در راستای حمایت از کاالی ایرانی و با هدف معرفی توانمندی های بانوان فعال و سرپرست خانوار 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان، برگزار شده است.وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت تولیدات و توانمندسازی 
بانوان خانه دار و سرپرست خانوار برای اتصال به بازار اصلی فروش محصوالت تولیدی از مؤلفه های مهم 
بوده است، ادامه داد: یکی از راه های تحقق این مهم، برگزاری نمایشگاه های مختلف برای این قشر در 
طول سال است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: مشاغل خانگی نقش مهمی در احیای 
بعضی هنر ها و صنایع دستی خانگی فراموش شده، توسعه تولید داخلی، ارتقای جایگاه بانوان در اقتصاد 
خانواده و افزایش روحیه خودباوری بانوان دارد.وی خاطرنشان کرد: بر این اساس نمایشگاه و فروشگاه 
دستاورد های خانگی بانوان در فرهنگسرای موعود واقع در خیابان آتشگاه خیابان شهید مظاهری منطقه 
۹ شهرداری برگزار شده، همچنین در راستای حمایت از کسب وکار های خانگی، این نمایشگاه و فروشگاه 

سه شنبه و چهارشنبه هر هفته به صورت مستمر آماده بازدید عموم عالقه مندان و شهروندان است.
 

مدیر منطقه دو شهرداری:

بیشترین مطالبه شهروندان منطقه 2 در حوزه عمران و 
تعمیرات است

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: بیشتر مواردی که از سوی شهروندان مطرح می شود، در حوزه 
مباحث عمرانی، تعمیراتی است که مربوط به لکه گیری آســفالت، اصالح جداول و نرده گذاری است.

محمد صیرفی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بیشتر پروژه هایی که در سال ۱۴۰۱ در منطقه دو 
شهرداری اصفهان در دستور کار بوده است، به نتیجه رسیده است.وی اضافه کرد: از جمله پروژه های فعال 
مهم منطقه ای در منطقه دو می توان به فرهنگسرای رسالت، منبع آب بتنی حکیم فرزانه، پیاده روسازی 
خیابان های شهیدان، ولی عصر )عج( دهنو و امام خمینی )ره( و ساماندهی مرکز محله دهنو اشاره کرد.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های شاخص این منطقه افزود: خانه کودک و 
نوجوان در پارک قلمستان از دیگر پروژه هاست.وی در خصوص پروژه های مستمر منطقه دو شهرداری 
اصفهان، تصریح کرد: پروژه های تعمیر و نگهداری آســفالت معابر که به زیرســازی آسفالت، روکش 

آسفالت، تراش آسفالت و اجرای آسفالت جایگزین تقسیم می شود، در حال انجام است.

شهردار خبر داد:

افزایش ناوگان اتوبوسرانی اصفهان

شهردار اصفهان با اشاره به توسعه حمل ونقل عمومی در شهر اصفهان 
گفت: توســعه ناوگان اتوبوسرانی در دســترس ترین پروژه است که 
طی آن این ناوگان از حدود ۵۵۰ به حدود هزار عدد رســیده اســت.

علی قاســم زاده در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان در ارتباط 
با مهم ترین دغدغه های کالن شــهرها اظهار داشت: دغدغه مشترک 
کالن شــهرها در درجــه اول حمل ونقــل عمومی اســت؛ بازآفرینی 
بافت های فرســوده و تامین منابع مالــی پایدار نیــز از دغدغه های 

مشترک همه کالن شهرهاست.
وی با اشاره به استفاده شهرداری اصفهان از منابع دولتی عنوان کرد: در 
پروژه مترو و قطار شهری بیشتر از اوراق مشارکت استفاده می شود که 
بازپرداخت آن به صورت ۵۰ درصدی با شهرداری و دولت است و از این 
طریق دولت در برخی قســمت ها به ما کمک می کند.شهردار اصفهان 
افزود: همچنین دولت جدید در خرید اتوبوس با نسبت های 8۰ به 2۰ 
و 7۰ به 3۰ کمک های خوبی به شــهرداری کرده است.وی در ارتباط با 
رویکرد شهرداری اصفهان در رفع دغدغه های مشترک کالن شهرها در 
اصفهان بیان کرد: ما به سمت توسعه حمل ونقل عمومی رفته و تعداد 

اتوبوس ها را افزایش داده ایــم؛ همچنین از دانش روز و فناوری های 
نوین همچون ســامانه های مدیریت ســفر و »اصرو« برای استفاده 
شهروندان کمک گرفته ایم.قاسم زاده اضافه کرد: خط دو قطار شهری 
و طرح رینگ چهارم نیز در دستور کار قرار دارد و درکنار هم قرار گرفتن 
این پروژه ها به حمل ونقل ســریع تر و آســوده تر شــهروندان کمک 
می کند.وی با اشــاره به میزان توســعه حمل ونقل عمومی در بخش 
اتوبوسرانی خبر داد: توســعه ناوگان اتوبوســرانی در دسترس ترین 
پروژه اســت که طی آن این ناوگان از حدود ۵۵۰ بــه حدود هزار عدد 

رسیده است.
شــهردار اصفهان در ارتباط با اقدامات شــهرداری اصفهان در راستای 
بازآفرینی بافت فرسوده تصریح کرد: قرارگاه بازآفرینی که وظیفه آن 
احیای بافت های فرسوده است در اســتان تشکیل شده و متناظر آن 
نیز در شهرداری شکل گرفته اســت؛ مهم ترین نهادی که می  تواند در 
بازآفرینی نقش داشته باشد شهرداری ها هستند و بر این اساس به 
مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان اعالم شده که محله های فرسوده خود را 
بررســی و پهنه هایی برای بازآفرینی معرفی کنند.وی ادامه داد: طی 

فرآیند بازآفرینی بافت های فرسوده دارای خانه های کوچک مخروبه 
که بدون سکنه، محل زندگی مهاجران یا دارای شرایط زندگی سخت 
و ناایمن است شناســایی می شــوند و طرح های جدیدی برای آنها 
برنامه ریزی می شود تا تجمیع و تفکیک مجدد و خیابان کشی درست 

در آنها انجام شود.
قاســم زاده افــزود: برای ایــن کار شــهرداری، مردم ســاکن و یک 
سرمایه گذار در مشارکتی سه  جانبه فرآیند بازآفرینی را انجام می دهند 
و طی آن ســکنه این محالت به نقاطی دیگر رفته، بافت تخریب شده 
و با مهندسی جدید طرح شهرسازی جدید در آن نقطه اجرا می شود.

وی بیان کرد: پس از احداث خانه های جدید همان ســاکنان به این 
محالت بازمی گردند و ساکن می شوند؛ به دلیل آپارتمان سازی معموال 
مســاحتی که تحویل داده می شود بیش از ســرمایه گذاری است و 
خانه ای محکم با مهندسی و شهرسازی درست و توزیع عادالنه منابع 
در دســترس در اختیار افراد قرار می گیرد.شــهردار اصفهان در ارتباط 
با میزان اجــرای بازآفرینی در شــهر اصفهان عنوان کــرد: بازآفرینی 
در اصفهان آغاز شــده و دو طرح از مناطق 7 و ۹ در محالت شــاهد و 
سودان آماده شده و برای اخذ مجوز به کمیسیون ماده پنج رفته است؛ 
تشریفات قانونی از جمله شناسایی پهنه و طراحی شهری و شهرسازی 

این دو طرح طی شده است.
 وی با اشاره به وضعیت حاشیه نشینی در شهر اصفهان اظهار داشت: 
مدیریت حاشیه نشینی نیازمند اراده ملی است چراکه افرادی از خارج 
شــهر در ایجاد آن نقش دارند؛ در اصفهان در چندسال اخیر افزایش 
حاشیه نشــینی رخ نداده و محله هایی مثل حصــه و قائمیه همچون 
گذشته درگیر این مســئله هستند.قاســم زاده در ارتباط با اقدامات 
شــهرداری اصفهان در راســتای جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی 
عنوان کرد: رینگ چهارم با عنوان حلقه حفاظتی حدود شهر اصفهان را 
تعیین می کند و بیانگر آن است که بیش از آن در محدوده شهر اصفهان 
نیســت.وی افزود: همچنین امسال 3۰ محله در شــهر اصفهان مثل 
حصه و قائمیه در دســتور کار قرار گرفته و برای ارتقای کیفیت زندگی 
آنها برنامه ریزی می شود تا ظاهر شهری پیدا کنند.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه اجرای این طرح در محله حصه با پیشــرفت خوبی همراه 
بوده اســت، گفت: ما با تکریم و احترام مردم این کار را شروع کردیم 
چراکه تا مردم خود را پیدا نکنند کاری نمی توان انجام داد؛ پارک بزرگ 
شــهری با مدلی جدید به عنوان پردیس خانواده در آن محله احداث 
شده و در دهه فجر افتتاح می شود، همچنین زیباسازی بدنه محله با 

هویت بخشی به هنر کاشی معرق انجام شده است.

شهردار اصفهان گفت: در سیمای اصفهان بخشی از 
فعالیت ها و عملکرد شهرداری با ارائه آمار و اطالعات 
دقیق در راســتای داوری شهروندان بیان می شود.

علی قاســم زاده اظهار کرد: از مردم برای مشارکت 
در طرح مطالعات جامع حمل ونقل شــهر قدردانی 
می کنم، در این طرح نــزد شــهروندان رفتیم و با 
مشارکت آن ها اطالعات دقیق در حوزه حمل ونقل 
کســب کردیم تا بتوانیم مهندسی بهتر در این حوزه 
داشته باشــیم.او با بیان اینکه هفته گذشته نهمین 

برنامه »به احتــرام مردم اصفهان« بــا محوریت 
افتتــاح پروژه های منطقــه ۱2 برگزار شــد، گفت: 
پروژه هایی با هزینه 2۰۰ میلیارد تومان در این منطقه 
افتتاح و تقدیم شــهروندان شد.شــهردار اصفهان 
تصریح کرد: خیابــان صنعتگران یکی از پروژه های 
افتتاح شده در منطقه ۱2 اســت که به روان سازی 
ترافیک در خیابان امام خمینی )ره( کمک می کند.

وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ۱2 شهرداری 
اصفهان، افزود: توســعه پارک مادر در این منطقه 
کلید خورد، همچنین پروژه مشــارکتی ورزشــگاه 
نگین رونمایی شد تا مورد استفاده شهروندان قرار 
گیرد، همچنیــن کلنگ احداث خیابــان جدید در 
شــهرک صنعتی امیرکبیر بر زمین زده شد که این 
خیابان نیز موجب روان شدن تردد در خیابان امام 
خمینی )ره( می شود.قاسم زاده با بیان اینکه از این 

هفته به احتــرام مردم اصفهان گزارش یک ســاله 
از اقدامات انجام شــده توســط مدیریت شهری 
را ارائه می کنیــم، گفت: در جلســه های مختلف و 
مصاحبه ها، شهروندان از مدیریت شهری اصفهان 
سوال می کنند شهرداری در این یک سال چه کرده 
است و با توجه به اینکه آن ها از مجموعه اقداماتی 
که در جغرافیای شهر انجام می شود، اطالعی ندارند، 
این گزارش ها ارائه خواهد شد.وی ادامه داد: امشب 
در سیمای اصفهان بخشی از فعالیت های شهرداری 
و عملکرد مدیریت شــهری در حوزه های ترافیک، 
شهرسازی، عمرانی و فرهنگی با ارائه آمار و اطالعات 
دقیق در راستای داوری شهروندان بیان می شود تا 
آن ها از اقدامات انجام شــده در شهر مطلع شوند و 

نقد و نظر خود را به ما انتقال دهند.

قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« مطرح کرد:

 ارائه گزارش عملکرد یکساله مدیریت شهری اصفهان

مرمت آرامگاه فاضل هندی با مشارکت مردمی
مدیر مجموعه تاریخــی فرهنگی مذهبی تخت فوالد از مرمت آرامگاه فاضل هندی با مشــارکت 
مردمی خبر داد. به گزارش صاحب نیــوز؛ ابراهیم عمرانی با اعالم این خبــر گفت: پروژه مرمت 
آرامگاه فاضل هندی که در ضلع جنوب 
غربی گلستان شهدا واقع شده است، در 

آبان ماه سال جاری انجام شد.
وی افزود: این پروژه شــامل بازسازی 
ســنگ فرش آرامگاه و نوسازی سنگ 
مزار آیت ا... خراســانی است که توسط 
مجموعــه تخت فــوالد و با مشــارکت 

خاندان آیت ا... خراسانی انجام شد.
مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی 
تخت فوالد، مراقبت و بهسازی مستمر 
و همچنین مرمت و بازســازی تکایا و میراث ملموس تخت فــوالد را از ماموریت های مهم این 
مجموعه دانست و خبر داد: این اقدامات در سال جاری با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در حال 
اجراست.وی با اشــاره به اینکه اغلب بناها و بقعه های تخت فوالد در فضای بیرونی و در معرض 
هوای آزاد قرار دارند، گفت: این بناها دچار هوازدگی و آســیب های ناشــی از رطوبت می شوند و 

نیازمند مراقبت های دوره ای و مستمر خواهند بود.

مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تخت فوالد مطرح کرد:

طاق بهشت؛ بازدیدی از گنبدهای تخت فوالد
مسئول فرهنگی و گردشــگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد از برگزاری دومین 
گنجواره نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد با عنوان »طاق بهشــت« خبــر داد.هادی نظری در 
گفت وگو با ایســنا و در خصوص رویداد »گنجواره ؛ نادیده هــا و ناگفته های تخت فوالد« توضیح 
داد: این گنجواره ها در قالب رویدادهای گردشگری برگزار می شود که هدف از آن، شناساندن همه 
ظرفیت ها و جذابیت های تخت فــوالد در ابعاد و موضوع های مختلف اســت و در هر گنجواره با 
انتخاب موضوعی خاص به بازدید و مطالعه بخش های خاصی از تخت فوالد پرداخته می شــود.

وی افزود: گنجواره اول، »آب و آیین« نام داشت که با رویکرد آشنایی با سازه ها و عناصر مرتبط با 
آب برگزار شد. در این تور گردشگری که با هدف ارائه مباحثی در خصوص وجه تسمیه  و چیستی 
و چرایی ساخت این سازه ها و عناصر آبی به شرکت کنندگان برگزار شد، از بخش هایی مرتبط در 
تخت فوالد ازجمله سنگ آب ها، تشــت آب ها، آب انبار کازرونی به عنوان تنها آب انبار زنده شهر، 

حوضخانه کازرونی و نهرهای موجود در آن بازدید شد.
 مســئول فرهنگی و گردشــگری مجموعه تاریخی فرهنگــی مذهبی تخت فــوالد تصریح کرد:
  این رویداد گردشــگری در دومیــن گنجواره، »طاق بهشــت« نام دارد که با موضــوع گنبدهای

  تخت فــوالد برگزار خواهــد شــد و شــرکت کنندگان می تواننــد از تکایــای بابــا رکن الدین، 
 خاتون آبــادی، خوانســاری، بیدآبــاد و ســیدالعراقین بــا حضــور اســتاد محمــد پاک نژاد
  به عنوان پیشکســوت معمــاری و مرمــت بناهای تاریخــی بازدیــد کنند.نظــری اضافه کرد:

 یکی از نکات شــاخص در این گنجواره که قطعا برای بازدیدکنندگان بســیار جذاب است صعود 
به مناره کمتر دیده شده مصالســت که می توانند از این مناره که در ارتفاع 7۰ متری قرار دارد همه 

گنبدها و مناره های تخت فوالد را ببینند.
وی خاطرنشــان کرد: دومین گنجواره نادیده ها و ناگفته تخت فوالد با عنوان »طاق بهشــت« در 
تاریخ پنجشــنبه 2۴ آذرماه برگزار خواهد شــد و عالقه مندان به منظور ثبت نام و شــرکت در این 

گنجواره  می توانند با شماره  ۰۹۰28۰۱۱3۵۵ تماس بگیرند.

با مسئولان

خبر روزفرهنگ

در راستای افزایش ایمنی در تردد 
شهروندان اصفهانی انجام شد؛

از کاهش 50 نقطه 
حادثه خیز تا آشکارسازی 

۷6 گذرگاه عابر پیاده
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
اقدامات اخیر این معاونت در راستای افزایش 
ایمنی شــهروندان را تشــریح کرد.حسین 
حق شناس در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: معاونت حمل ونقل و ترافیک در راستای 
تحقق شــعار »اصفهان من، شــهر زندگی«، 
رویکرد حمل ونقل انسان محور را در دستور کار 
دارد.وی با بیان اینکه حمل ونقل انسان محور 
در مقابــل حمل ونقل خودرومحــور مطرح 
می شــود، ادامه داد: این موضوع در ادبیات 
تخصصی نیــز تعریف شــده و دارای مبانی 
است؛ بدان معنا که در حمل ونقل خودرومحور 
شهر برای تردد خودروها آماده سازی می شود، 
اما در نوع انسان محور شهر برای عبور و مرور 
انسان ها آماده می شــود.معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
این امر مصادیق خود را در انواع جابه جایی ها 
از جمله عابران پیــاده، دوچرخه و حمل ونقل 
همگانی نشــان می دهد؛ همچنیــن در نوع 
انســان محور، در حقیقت خودرو بخشــی از 
سیستم حمل ونقل اســت، اما تاکید اصلی 
افرادی هســتند که به عنوان موجودات زنده 
در شــهر تردد می کنند.وی با بیــان اینکه در 
راستای حمل ونقل انسان محور در شهر اصفهان 
اقدامات مختلفی انجام شــده است، تاکید 
کرد: ایمنی به عنوان نخستین مبحث در این 
راستا مطرح می شود که به کاهش تصادفات 
و احســاس امنیت عبور و مرور بــرای تمام 
افرادی که داخل شــهر تردد می کنند، توجه 
دارد و بر این اســاس رفع نقــاط حادثه خیز 
در شــهر اصفهان مدنظر قرار گرفت که اکنون 
این نقاط از ۶۵ مورد به ۱۴ نقطه کاهش پیدا 
کرده است.حق شــناس تصریح کــرد: آمار 
تصادفات گویای این موضوع است و بر اساس 
گزارش های پزشکی قانونی، هر سال شاهد 
کاهش تلفات جاده ای در سطح معابر شهری 

اصفهان بوده ایم.

سی و چهارمین دوره جشنواره تئاتر استان اصفهان با رقابت 8 اثر آغاز شــد.علی تمنایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: برترین های 
جشنواره تئاتر استان اصفهان 2۱ آذر در تاالر هنر اصفهان معرفی می شوند.به گفته علی تمنایی، ســی و چهارمین دوره جشنواره از چهارم مرداد امسال کلید 
خورد و از بین ۱8 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره، بعد از بازبینی، 8 اثر برای اجرای صحنه ای انتخاب شد.وی افزود: احمد شاهین فر و هوشنگ جمشیدیان 
از اصفهان و جواد ایزددوست به نمایندگی از مرکز هنر های نمایشی و دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر آثار سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان را 
داوری می کنند.سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان، شرکت آب وفاضالب استان، مرکز هنر های نمایشی، حوزه هنری و مرکز هنر های نمایشی کشور برگزار می شود.

آغاز رقابت هنر ششمی های اصفهان

آیین آغاز به کار 
هیئت متوسلین به 
حضرت زهرا)س(

آیین آغاز به کار هیئت متوسلین 
به حضرت زهــرا)س( کارکنان 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

عکس: ایمنا
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در دیدار مدیران عامل فوالد مبارکه و بانک تجــارت بر افزایش همکاری ها 
میان این دو بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تاکید شد.هادی اخالقی فیض آثار، 
مدیرعامل بانک تجارت، به همــراه جمعی از مدیران ایــن بانک با محمد 
یاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه و مهــدی کویتی، معاون 
اقتصادی و مالی این شرکت دیدار کردند.در ابتدای این دیدار طیب نیا ضمن 
خوشــامدگویی به حضار  گفت: فوالد مبارکه یکــی از موالید مبارک انقالب 
اسالمی است که در سال های گذشــته خدمات زیادی به صنعت و اقتصاد 
کشــور ارائه داده و امروز به عنوان یکی از  بزرگ ترین و مهم ترین بنگاه های 

اقتصادی کشور شناخته می شود.

پیشرفت 60 درصدی پروژه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی
وی گفت: با وجود همه مشکالت تولید، نظیر محدودیت های انرژی و منابع، 
تولید با قوت در حال انجام اســت. به نحوی که فوالد مبارکه در سال گذشته 
عالوه بر ثبت رکوردهــای تولید، برای رفع نیاز بــازار، محصوالت جدیدی را 
طراحی و به بازار عرضه کرده که یکی از این محصوالت، فوالد زنگ نزن است 
که برای اولین بار در کشــور به دســت توانمند جوانان و متخصصان فوالد 
مبارکه طراحی و تولید شــد.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه افزود: یکی 
از خبرهای امیدآفرین دیگر پیشــرفت 60 درصدی پروژه ســاخت نیروگاه 
سیکل ترکیبی اســت که این روزها به ســرعت در حال پیشــرفت است و 
 امیدواریم این نیروگاه تا قبل از فرارســیدن فصل گرما در ســال آینده وارد

 مدار شود.

لوکوموتیوهای فوالد مبارکه؛ رونق بخش حمل ونقل ریلی کشور
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه عالوه بر سرمایه گذاری در زیرساخت هایی 
نظیر نیروگاه برق، بــرای افزایش توان حمل ونقل ریلی در کشــور، قرارداد 
ساخت 50 دستگاه لوکوموتیو را در سال گذشته منعقد کرد و در مدتی کوتاه، 
تعداد قابل توجهی از این لوکوموتیوها در چرخه حمل ونقل ریلی کشــور قرار 
گرفت.طیب نیا تصریح کرد: با توجه به محدودیت های انرژی در زمســتان، 
فوالد مبارکه در تالش است تا با سرمایه گذاری برای بهره برداری از دو میدان 
گازی در کشــور، نه تنها مشــکل خود، بلکه محدودیت های ناشی از کمبود 
گاز در فصول ســرد ســال را برای تمام تولیدکنندگان فوالد در کشور به طور 

کامل رفع کند.

احداث بزرگ تریــن نیروگاه خورشــیدی کشــور با ســرمایه گذاری 
فوالد مبارکه

وی تاکید کرد: در موضــوع تولید برق نیز فوالد مبارکــه احداث بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی را  در دستور کار قرار داده که به زودی مراحل احداث آن 
آغاز می شود و طبق برنامه، فاز اول آن کمتر از یک سال آینده به بهره برداری 
می رســد.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: عالوه بر استفاده از 
ظرفیت های موجود، توســعه هایی در زمینه نورد گرم، نورد سرد و برخی از 
نواحی تولید در شــرکت های گروه فوالد مبارکه نیز در حال انجام اســت که 
امیدواریــم مجموع این اقدامــات، اتفاقات خوبــی را در صنعت و اقتصاد 

کشور رقم بزند.

سرمایه گذاری فوالد مبارکه برکات زیادی برای منطقه دارد
وی بیان کرد: هم اکنون در این پروژه های توسعه که با سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه انجام شــده بیش از 3 هزار نفر مشغول به کارشده اند که این موضوع 

مایه مباهات است. 
عالوه بر ایــن، قصد داریم بــا آزمون اســتخدامی امســال، 1103 نفر را به 
ســرمایه های انســانی این شــرکت اضافه کنیم تا امیدآفرینی در جامعه 
را بیش ازپیش رقــم بزنیم.طیب نیا توضیــح داد: با اجرای پــروژه انتقال 
آب از دریای عمان به کویر مرکــزی ایران نیز اتفاقات خوبــی در حال رقم 
خوردن اســت؛ چراکه عملیات احداث این پروژه هم مانند پروژه های دیگر 
به طورجدی در حال انجام اســت و برکات زیادی را برای اســتان و منطقه 

خواهد داشت.

بانک تجارت؛ آماده افزایش همکاری ها با فوالد مبارکه
هادی اخالقی فیض آثار، مدیرعامل بانک تجارت نیــز در این دیدار با ابراز 
خشــنودی از همکاری های صورت گرفته میان فوالد مبارکه و بانک تجارت، 
برافزایش همکاری میان  این دو بنگاه مهم اقتصادی کشــور تاکید کرد.وی 
افزود: بانک تجارت یکی از بانک های پیشتاز کشور به شمار می آید و آماده 

همکاری های بیشتر با بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در کشور است.

ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی و تامین آب مورد نیاز 
خط تولید کارخانه،بخشی از پساب زرین شهر به میزان 60 لیتر بر ثانیه،پساب 
شهرهای فوالد شهر، ایمان شهر و 22 روستای فالورجان را به میزان تقریبی 
350 لیتر بر ثانیه را خریداری کرد و در این راستا،دهم آذرماه سال ۹8 قرارداد 
احداث تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد شد.جلسه 
پایش پیشــرفت این پروژه با حضور علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی 
و توســعه ذوب آهن اصفهان، وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه نوین 
آب مپنا و جمعی از مســئولین این دو مجموعه،دوشنبه چهاردهم آذرماه در 
محل این پروژه برگزار شــد و طرفین چالش های پروژه را در ابعاد گوناگون 
مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.علیرضا رضوانیــان، معاون برنامه ریزی و 
توســعه ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به اینکه ذوب آهــن تولید فوالد را 
به روش کوره بلند انجام می دهد، تامین پایــدار آب برای خط تولید به واقع 
 حیاتی است و بنابراین  پروژه احداث تصفیه خانه در این شرکت در سال ۹8  

منعقد  شد.
وی افزود : با توجه به اهمیت این پروژه،تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز و 
نصب آنها، نیاز است در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود تا این پروژه عظیم 
بدون تاخیر و در پایان سال جاری به راه اندازی برسد و برداشت آب کارخانه از 
زاینده رود به 65 درصد میزان کاهش یابد و البته  پس از اجرای فاز دوم تصفیه 

خانه میزان برداشت از رودخانه ناچیز خواهد شد.
وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه نوین آب مپنا در حاشیه این جلسه  
گفت : متولی ســرمایه گذاری این پروژه، شرکت توســعه نوین آب مپنا به 
نمایندگی از مجموعه مپنا و شــرکت نصب نیرو هم پیمانکار EPC آن است. 
وی بیان کرد: این پروژه،  دو بخش بهداشتی با ظرفیت ) 550 مترمکعب در 
ساعت ( و صنعتی در فاز اول )300 مترمکعب در ساعت ( را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت توســعه نوین آب مپنا بیان کرد : خروجی حاصل شده از 
این تصفیه خانه بر اساس باالترین کیفیت و با راندمان 85   درصدی به ذوب 
آهن اصفهان تحویل داده می شود.مجید جوزدانی، مدیر اجرایی پروژه های 
ذوب آهن نیز اظهار داشــت : پروژه تصفیه خانه پســاب شرکت،یکی از مهم 
ترین پروژه های حوزه توسعه و همچنین به روزترین پلنت تصفیه فاضالب در 

سطح کشور به شمار می رود که با امکانات پیشرفته دنیا توسط شرکت مپنا 
در حال ساخت اســت.وی افزود : بر اســاس قرارداد منعقد شده با شرکت 
مپنا، این پــروژه که هم اکنون از پیشــرفت 78  درصدی برخوردار اســت تا 
پایان ســال جاری به راه اندازی  می رســد که ثمره آن کاهش 35 درصدی 
برداشت آب از رودخانه زاینده رود اســت.مدیر اجرایی پروژه ها تصریح کرد 
: بخشــی از تجهیزات مورد نیاز این پروژه در گمرک اســت که امیدواریم با 
مساعدت مسئولین مربوطه ترخیص شده و به سرعت در سایت نصب شوند 
 و همچنین همکاری خوب مســئولین منطقه ای و استانی نیز مانند همیشه

 تاثیرگذار  است.
جوزدانی خاطرنشــان کرد : ظرفیت دریافت پســاب در این پروژه 850 متر 
 مکعب در ســاعت اســت که خروجی آن در خط تولید مورد اســتفاده قرار

 می گیرد. 

در دیدار مدیران عامل دو بنگاه بزرگ اقتصادی کشور مطرح شد:

افزایش همكاری ها میان شركت فوالد مباركه و بانك تجارت
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

 پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن تا پایان سال جاری 
به بهره برداری می رسد

شهرداری دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 11 قطعه پالک زمین با کاربری صنایع دستی و خدماتی مرکز محله ای واقع در منطقه صنعتی 
دولت آباد خیابان بوعلی سینا )قپانچی( مجموعه تفکیکی علی رفیعی از طریق برگزاری آگهی تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/0۹/30
مهلت ارسال پیشنهادات در سامانه ستاد: تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 

زمان بازگشایی پیشنهادات سامانه ستاد: بعد از پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/10/13
 https://setadiran.ir :)محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

تلفن: 031-45822010 

آگهی تجدید مزایده عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف: 1424125

نوبت اول

شركت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان  در نظر دارد:خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باســتناد قانون برگزاری مناقصات و 

آئین نامه معامالت شــرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشــرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را صرفًا از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: 
اصفهان- جاده زیار- روستای دشتی- امور برق منطقه ۹- دبیرخانه امور تحویل نمایند. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34122051-031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 1-34122040-031  اداره مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41۹34-021 ، دفتر ثبت نام: 88۹6۹737- 021 و 851۹3768- 021تماس حاصل 
فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 مناقصه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی  

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 

مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره مناقصه 
)مرجع(

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستادیران(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 
تحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

بازگشایی 
 پاکات

 الف ب  ج
مبلغ تضمین

4011410620010۹38740000141401/0۹/211401/0۹/261401/10/071401/10/08
متعاقبا اعالم 

خواهد شد
740/568/220

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 46 مورخ 1401/۹/7 شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری جایگاه CNG  خود واقع در 

مجاورت ورودی بلوار خلیج فارس به مدت 5 سال به شــرکتها و پیمانکاران واجد صالحیت که مورد تائید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر اساس شرایط 
ذیل واگذار نماید:

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول- مرحله اول(

احسان کوزه گر  آرانی- شهردار نیاسر م الف : 1424627

به استناد ماده 16 آیین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شورای اسالمی شهر نوش آباد به شماره 585/ش/ن مورخ 1400/06/13 شهرداری نوش آباد در نظر دارد 
نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر با مبلغ 402/000/000ریال به مدت یک سال از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

شرایط: 

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(

احمد شاه باالئی – شهردار نوش آباد م الف: 1424624

چاپ اول

نوبت اول

1- بهره برداری و نگهداشت و انجام کلیه امور جایگاه مذکور
2- مهلت دریافت اسناد و مدارک: 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی

3- مهلت تحویل اسناد: 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
4- شرایط مزایده

5- ســپرده شــرکت در مزایده به مبلــغ 300/000/000 ریال کــه به صورت 
ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده 0102847۹24003 

نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

6- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و ســوم به ترتیب هر یک ظرف مدت 
یکهفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی خرید زمین نشوند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
7- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

8- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
۹- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده 

است.

1- پیشــنهاد دهندگان باید معادل 5 % مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکســال( را در قالب 
ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب 0108074۹33007 این شهرداری نزد بانک 

ملی شعبه نوش آباد واریز و فیش واریزی خود را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
متقاضیان باید از مورخ 1401/۹/20 تا مورخ 1401/۹/27 پیشنهادات خود را در دو پاکت 
)الف وب ( الک و مهر شده در قبال اخذ رســید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. 
ضمنا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.

پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5 % مبلغ پایه )کل اجاره بهای 
یکسال( می باشد.

پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی 
نوشته و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا 

شده خود متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.

 پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.
3- پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1401/۹/28 در کمیسیون مربوطه که در محل 
شهرداری تشکیل می شود باز و قرائت خواهده شد.

5- به پیشنهادتی که بعد ا زموعد مقرر تحویل و یا مبهم، مخدوش و بدون سپرده باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده 
باشــد را ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ به حساب شــماره 0108074۹33007 این 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه نوش آباد واریز نماید. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
7- شخص پیشنهاد کننده شخصًا باید پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

8- شهرداری در رد یا قبول برنده با توجه به موارد فوق مختار می باشد.

موضوع مناقصه:
الف: تبدیل شبکه روشنایی زمینی به کابل خود نگهدار روی پایه 14 متری فلزی در مسیر جاده 
نایین حد فاصل پل راهداری تا تقاطع غیر هم سطح سردار سلیمانی ب: احداث شبکه روشنایی 

هوایی بر روی پایه بتونی مرتبط با درخواست های مردمی )حدود 2 کیلومتر(
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