
 آگهی مزایده فروش یک دستگاه کامیون باری
 )خاور( )نوبت اول(

فرید شریعت زاده- شهردار شاپورآباد  م الف:1425781

شهرداری شاپورآباد به استناد صورت جلسه شماره 427 مورخ 1401/08/17 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد دو دستگاه ماشین آالت شهرداری شاپورآباد 

را بشرح زیر از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از موارد مزایده به شهرداری شاپورآباد و جهت 
دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت در مدت زمان تعیین شده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( مراجعه نمایند.

1- یکدستگاه کامیون باری )بنز( ال پی کا 608 مدل سال 1370 به شماره  موتور 10123880 و شماره شاسی 37406016412383 و ظرفیت 6 تن را طبق قیمت 
پایه بر اساس نامه شماره 1/34025/03 مورخ 1401/09/19 کانون کارشناسان رسمی دادگستری اســتان اصفهان 3/761/467/890 ریال و مالیات بر ارزش 

افزوده به مبلغ 338/532/110 )جمعًا به مبلغ 4/100/000/000 ریال(
2- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/10/10 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ارائه نمایند. ضمنا مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 می باشد.
3- پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت، شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.
4- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

5- هزینه کارشناسی، آگهی روزنامه و کلیه هزینه های انتقال سند برعهده برنده مزایده می باشد.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

بازار اصفهان کم رونق در آستانه شب یلدا؛
 میوه و آجیل هست، پول نیست!

یلدایی به بلندای گرانی

عواقب مازوت سوزی در نیروگاه ها
 به بهانه هوای سرد چیست؟

 سمی که نفس
 می کشیم

مدیر منطقه 13 شهرداری مطرح کرد:
انتقال نماد اصفهان به شهرک امیریه
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چرا کاشان به عنوان مقصد نهایی 
گردشگری معرفی نمی شود؟

اتصال بیش از چهار هزار خانوار وستایی 
اصفهان به شبکه ملی اطالعات

 زیر پوست درد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان  با اشاره به اینکه 
آمار دقیق یا درستی از کودکان کار و خیابان وجود 
ندارد، می گوید: 80 درصد از کودکان کار اصفهانی اتباع 
خارجی هستند؛

بازگشت 126 واحد 
صنعتی  و 9 واحد 

کشاورزی به چرخه 
تولید در اصفهان

مدیریت هوشمند 
 تخصیص و توزیع 

عادالنه آب در سامانه 
آبرسانی اصفهان

راه اندازی گروه 
 ضربت ویژه مقابله

  با جرائم خشن
 در اصفهان

سقوط »طارمی«؛ 
 اتفاقی که سرنوشت 

ستاره تیم ملی را 
عوض کرد  
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شهرداری شاپورآبادچاپ اول

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه امسال قیمت هر کیلوگرم پسته بین 300 هزار تا 700 هزار تومان 
است، می گوید: انواع آجیل در ماه های اخیر حدود 10 درصد افزایش قیمت داشته است، پسته نیز به دلیل صادراتی 
بودن براساس نرخ دالر قیمت گذاری می شود که قیمت داخلی آن متاثر از این شرایط از ابتدای سال افزایش یافته است. 
حمصیان می گوید: امسال تاکنون مردم هیچ اقبالی برای خرید آجیل شب یلدا نداشتند و چند روز مانده به طوالنی ترین 
شب سال، هیچ رغبت و استقبالی بین مردم برای خرید آجیل نمی بینیم، شاید در روزهای آتی شرایط تغییر کند.امسال 
انواع آجیل گران شده، شماری از همکاران ما نیز در این شرایط متضرر شدند زیرا آجیل و خشکبار خرابی دارد و اگر در محل 
مناسب نگهداری نشود چون خوراکی و چرب است، فاسد می شود و فروشندگان هم از نظر قیمتی و هم از نظر بار متضرر 
می شوند؛ عده ای از همکاران ما امسال به دلیل هزینه ها و اجاره های باال و از سوی دیگر نخریدن جنس توسط مشتری، 

فروشگاه ها را تعطیل کردند. 

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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میانسالی 46 درصد جمعیت شهرستان کاشان
۴۶ درصد از جمعیت ۴۶۰ هزار نفری شهرستان کاشان میانسال )۳۰ تا ۵۹ ساله( هستند.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشــان با بیان اینکه جوان سازی 
جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار کشور ها به شمار می رود ،گفت: جمعیت جوان به عنوان یکی از 
پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور ها محسوب می شود.غالمعلی امینی با بیان 
اینکه سال گذشــته ۵ هزار و ۹۱۷ نفر در این منطقه متولد شده اند، گفت: این تعداد نسبت به سال 
۱۳۹۹، ۲۴۷ نفر افزایش یافته است.جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرستان های کاشان و آران 
و بیدگل، زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد.شهرستان 
کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان 

آران و بیدگل با بیش از ۱۰۳ هزار نفر جمعیت در حدود ۲۱۵ کیلومتری اصفهان قرار  گرفته است.
 

رییس پلیس راه استان اصفهان اعالم کرد:

بازگشایی جاده بویین میاندشت به خوانسار
جاده بویین میاندشــت به خوانســار که به علت برف و بوران ممنوعیت تردد داشــت، بازگشایی 
شد.رییس پلیس راه استان با اشاره به بازگشایی جاده بویین میاندشت به خوانسار گفت: همچنین 
جاده فرعی بویین ومیاندشت -خوانسار که به علت بارش برف و نداشتن ایمنی کافی تا اطالع ثانوی 
مسدود شده بود با تالش عوامل راهداری و پلیس بازگشایی شد.سرهنگ زارع افزود: همه جاده 
های استان باز و رفت و آمد در این محور ها روان است.وی از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی 

جاده های  استان بر اثر بارندگی با احتیاط حرکت کنند.
 

کشف مرغ غیر بهداشتی در خمینی شهر
۵۰۰ کیلوگرم مرغ غیر بهداشتی در خمینی شهر کشــف و توقیف شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شــهر گفت: در اجرای طرح های مبارزه با مفاســد اقتصادی و جلوگیری از تولید و عرضه 
کاال های بی کیفیت و غیر بهداشتی، ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان یک محموله مرغ 
غیر بهداشتی در یکی از واحد های صنفی کشف کردند.سرهنگ غالمرضا براتی افزود: در بازرسی از 
این واحد صنفی متخلف، مقدار ۵۰۰ کیلو مرغ غیر بهداشتی کشف شد.وی گفت: یک متهم دستگیر 

و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.
 

دستگیری 2 سارق ساختمان های نیمه ساز در تیران وکرون
فرمانده انتظامی شهرســتان تیران وکرون از دســتگیری ۲ سارق ســاختمان های نیمه ساز با ۸ 
فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی تیران وکرون خبرداد.ســرهنگ یوسف بهرام پور گفت: 
در راستای حفظ امنیت و پیشــگیری از وقوع جرائم در سطح شهرســتان تیران و کرون، ماموران 
گشت یگان امداداین فرماندهی حین گشت زنی فعال و هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود، 
یک دستگاه خودرو که به طرز مشکوکی در حال پرســه زدن اطراف ساختمان های نیمه ساز بود را 
مشاهده و جهت بررسی وارد عمل شدند.وی افزود: راننده خودرو به محض مشاهده واحد گشت 
 قصد متواری شدن از محل را داشت که بالفاصله ماموران با هوشیاری و سرعت عمل موفق به توقیف

 خودرو شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به 
بازرسی از این خودرو پرداخته که در نتیجه مقادیر زیادی آهن آالت مسروقه از داخل خودرو کشف 
کردند.این مقام انتظامی ادامه داد: راننده و سرنشین خودرو پس از انتقال به کالنتری در تحقیقات 
اولیه انجام شده به ۸ فقره سرقت از ساختمان های نیمه ساز در این شهرستان اعتراف کردند که پس 

از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

سرپرست فرمانداری نایین خبر داد:

سفر۱۶۰ کیلومتری کاروان خدمت در شهرستان نایین
سرپرســت فرمانــداری نایین با اشــاره به ســفر ۱۶۰ 
کیلومتــری کاروان خدمت در شهرســتان نایین گفت: 
مســئله محوری، رویکرد ایــن کاروان در ســفر به مناطــق مختلف 
شهرستان اســت.محمد کریمی در حاشیه ســفر کاروان خدمت به 
بخش انارک شهرســتان نایین اظهار کرد: مســئله محوری، رویکرد 
کاروان خدمت در ســفر به مناطق مختلف شهرستان نایین است که 
مبتنی بر مسائل، به خدمت رسانی به مردم می پردازد و نمونه آن، سفر 
مسئوالن شهرســتان نایین در قالب کاروان خدمت و خدمت رسانی 
به شهر انارک و روستای چوپانان است.وی به تشریح شیوه فعالیت 
کاروان خدمت این شهرســتان پرداخت و گفت: شیوه اجرای کنونی 
کاروان خدمت، نخست در سطح کارشناسی قبل از سفر و سپس در 
تسریع حل مسائل و مشکالت می تواند موثر واقع شود. با این شیوه 
از ساعت شش صبح پنجشنبه طی مدت ۱۷ ساعت با حرکت از شهر 
نایین به سمت شــهر انارک و سپس روســتای چوپانان به مسافتی 
حدود ۱۶۰ کیلومتر، در خدمت مردم خونگرم کویر بودیم که به بررسی 
مجدد مشکالت احصا شــده نیز پرداختیم و در این برنامه، بیش از 
۶۰ مصوبه تعیین و مقرر شــد که بتوانیم در راستای خدمت به مردم، 

دنبال کنیم.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان نایین ادامه داد: ستاد هماهنگی 
ســفر به مناطق مختلف شهرســتان، طی هفته های گذشته با حضور 
میدانی در میان مردم، دغدغه ها، مسائل و مشکالت آنها را احصا و با 
شهرداران، دهیاران، شورای اسالمی شهرها و روستاها، آحاد مختلف 
مردم در مساجد و پایگاه های بسیج دیدار و گفت و گو داشتند و بیش 
از ۶۰ ساعت روی این مهم، کار کارشناســی انجام دادند که مصوباتی 
نیز در پی داشته است. این شیوه حضور کاروان خدمت در شهر انارک 

و روستای چوپانان است.
وی به برنامه حضور کاروان خدمت در بخش انارک این شهرســتان 
اشاره و بیان کرد: کاروان خدمت از ساعت شش صبح روز پنجشنبه به 
مدت حدودا ۱۷ ساعت از شهر نایین به سمت شهر انارک و روستای 
چوپانان به جهت بررســی مطالبات مردم این منطقه حاضر شــد و 
ضمن بررسی مطالبات، از پروژه های عمرانی در حال احداث و یا نیمه 
تمام شهر انارک و روســتای چوپانان، بازدید کرد. در کاروان خدمت 
این شهرســتان، امام جمعه، سرپرست فرمانداری، نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئوالن اجرایی همانند رییس اداره 
راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، بنیاد مسکن، آموزش 

و پرورش، بهزیســتی، ورزش و جوانان بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
دیگر مدیران ادارات و نهادها، حضور داشتند.

کریمی به مطالبه رهبر معظم انقالب از مسئوالن اشاره و تصریح کرد: 
حضور در میان مردم، مطالبه رهبر معظم انقالب و نیز خواسته رییس 
جمهور دولت سیزدهم از مسئوالن اســت. زمانی که رییس جمهور در 
روزهای هفته و به خصوص روزهای جمعه در میان مردم حضور پیدا 
می کند، مردمی بودن و مردم محوری و حضور میدانی میان آنها، برای 
کارگزاران یک تکلیف است.وی گفت: مسئوالن دولتی، نماینده مردم 
در مجلس شورای اســالمی و امام جمعه شهرستان در راستای جامه 
عمل پوشاندن به مطالبه ولی امر مسلمین و به منظور مردمی سازی و 
استفاده از ظرفیت مردم برای اداره دولت و پیگیری و تحقق مطالبات 
مردمی در شهرســتان نایین مشغول خدمت رســانی هستند. تمام 
مسئوالن اجرایی حاضر در کاروان خدمت در شــهر انارک و روستای 
چوپانان، با سعه صدر به بررسی مشکالت از پیش احصا شده در حضور 
مردم پرداختند و شنوای تمام مطالبات، صحبت ها و گالیه های مردم 

بودند تا کاری انجام دهند که ان شاء ا... مردم، طعم شیرین حاکمیت 
اسالمی را در کام خود بچشند.

گفتنی است؛ کاروان خدمت شهرســتان نایین از ساعت شش صبح 
در شــهر انارک و روســتای چوپانان، منظم ترین روســتای خشتی 
جهان حاضر شــده و پس از تجدید میثاق با شهدای شهر و روستا، از 
پروژه های عمرانی این بخش از جمله آب انبار خیرساز در حال احداث، 
کــوی جدیداالحداث ناروســینه، محل احداث پروژه مســکن ملی، 
پروژه تامین روشنایی بلوار شهدای هســته ای شهر انارک و پروژه در 
حال احداث مســکن محرومین، پروژه مرمت حمام قدیمی و روند 
تکمیل سالن ورزشــی چند منظوره روستای چوپانان بازدید و پس از 
آن به جهت مالقات مردمی و دیدار چهره به چهره، میز خدمت را بر پا 
کردند. در پایان نیز جلسات تخصصی جمع بندی مصوبات سفر کاروان 
خدمت در حضور مردم برگزار و به مصوبات و امور صورت گرفته پرداخته 
شد. در پایان سفر نیز در منازل شــهدا حاضر و با خانواده گرانقدر آنها، 

دیدار کردند.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
۷۵۰ متــر از تونل خوانســار احداث شــده و ۴۵۰ 
 متــر باقی مانده آن نیز دارای ۸۵ درصد پیشــرفت

 است.
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در خصــوص آخرین وضع احــداث تونل 
خوانسار گفت: راه و تونل خوانسار در هفت کیلومتری 
جاده خوانسار به بویین میاندشت واقع در ارتفاعات 
جنوب غربی خوانســار و در کوه های پنج پنجه، در 

ارتفاع دو هزار و ۷۰ متری از سطح دریا قرار دارد.
وی افــزود: این طرح یکی از طرح های شــاخص 
راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
است که ارتباط بین شهرستان های خوانسار و بویین 

میاندشــت را با توجه به راه صعــب العبور موجود، 
تســهیل می کند.مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان گفت: وجود گردنه کوهستانی با شیب تند 
در مسیر خوانسار به بویین میاندشت عالوه بر ایجاد 
خسارات حتی جانی، با بارش شدید برف در زمستان 
مسدود و عبور و مرور مختل می شود.وی ادامه داد: 
در فصل تابستان نیز شــیب زیاد این مسیر موجب 
کندی در حرکت و فشار زیاد به خودرو های عبوری 

از این جاده می شود.
قاری قرآن بیان کرد: تمامی این موارد و مشــکالت 
از دالیل توجیهی احداث راه و تونل خوانســار بوده 
که تکمیل آن موجب کوتاه شدن مسیر خوانسار به 
بویین میاندشت و رشد اقتصادی منطقه با توجه به 

وجود صنایع کوچک در خوانســار و نیاز زنبور داران 
به دشت های بویین میاندشت و فریدن می شود.

وی با بیان اینکــه این تونل بزرگ بــا دهانه ۱۱.۸۰ 
متــری در حــال ســاخت اســت، در خصــوص 
مشــخصات فنی آن عنوان کرد: طول مســیر تونل 
خوانسار یک هزار و ۱۹۷ متر با عرض مسیر سواره رو 
۹.۳۰ متر بوده که ۷۵۰ متر آن به اتمام رسیده و ۴۵۰ 

متر نیز در دست اجرا قرار دارد.

پیشرفت 8۵ درصدی بخش پایانی تونل خوانسار

شهرســتان دهاقان، به عنوان قطب تولید محصوالت گلخانه ای در ایران و اصفهان، پایانه صادراتی ندارد.فرماندار دهاقان با اشاره به وجود ۳۰۰ هکتار گلخانه 
در شهرستان دهاقان گفت: بخش قابل توجهی از محصوالت این گلخانه ها به خارج از کشور از جمله روســیه صادر می شود، اما هیچ نام و نشانی از دهاقان 
در صادرات ثبت نمی شود.علی جمشــیدیان گفت: علت این امر این اســت که دهاقان پایانه صادراتی ندارد و محصوالت خود را از طریق دیگر شهرستان ها و 
استان ها به بازار های هدف عرضه و صادر می کند.در این زمینه مدیرکل گمرکات استان اصفهان هم گفت: شهرستان دهاقان نیاز مبرم به پایانه صادراتی دارد و 
گلخانه داران دهاقانی از تعاونی گلخانه داران بهره مند هستند، اما برای رفع موانع صادرات باید کارت بازرگانی هم دریافت کنند تا از ارز حاصل از آن بهره ببرند.

رسول کوهستانی پزوه، یادآور شــد: اســتان اصفهان هیچ محدودیتی برای صادرات ندارد و همه مجوز های الزم برای صادرات و واردات در گمرک بازرگانی 
اصفهان داده می شود.وی اظهار کرد: با توجه به نیاز روزانه دهاقان به صادرات، یک نیرو برای پلمب محصول گوجه فرنگی به شهرستان دهاقان اعزام می شود 

تا مراحل پلمب و راهنمایی گلخانه داران در خود دهاقان طی شود.

سوال روزصادرات محصوالت گلخانه ای از دهاقان، به نام دیگران

عکس خبر 

آران و بیدگل؛ قطب 
تولید فرش ماشینی

شهرســتان آران و بیدگل به عنوان 
قطب تولید فرش ماشینی در کشور 
دارای ۵ شهرک فعال است. رییس 
اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی 
و دســتباف آران و بیــدگل گفت: 
شهرســتان آران و بیــدگل  هزار و 
دویست  واحد تولید فرش ماشینی 
و دست بافت دارد که تمامی آن ها 

فعال هستند.

مهروموم واحد های صنفی محرک اعتصاب در لنجان
فرماندار لنجان گفت: ۲۹ واحد صنفی که کسبه شهرســتان لنجان را به اعتصاب و تعطیلی تحریک 
می کردند با دستور مقام قضایی پلمب شدند.حمیدرضا محمدی اظهار کرد: در روز های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ 
آذر، بخشی از بازار لنجان در اعتصاب بود که به همین دلیل و برای بازدارندگی، ۲۹ مغازه و واحد صنفی 

که محرک اعتصاب و به تهدید سایر بازاریان پرداخته بودند، با دستور قضایی مهر وموم شدند.
وی افزود: صاحبان این واحد های صنفی پلمب شده باید به دادستانی شهرستان لنجان مراجعه کنند تا 
اتهام های وارده به آنان تفهیم شود و فرآیند دفاع از خود را طی کنند.فرماندار لنجان یادآور شد: تعطیلی 
شماری از واحد های صنفی سبب اعتراض شهروندان و دردسر آن ها در خرید اقالم مورد نیازشان شده 

بود و از دستگاه اجرایی شهرستان درخواست داشتند که این مشکل رفع شود.
 

 تولیدبیش از 200 نوع نانوذره مختلف در دانشگاه
 علوم پزشکی کاشان

بیش از ۲۰۰ نوع نانو ذره مختلف در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشان تولید شد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به مزیت استفاده از نانوذرات در زمینه 
نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی گفت: هدف بعدی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
در مرحله اول تولید ۱۰۰۰ نوع نانو ذره در سطح استاندارد برای پژوهش و کاربرد است.غالمعلی حمیدی 
افزود: سه طرح از این دانشگاه به عنوان طرح های اثر گذار در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی مورد 
تایید قرار گرفته است.وی  گفت: در راستای سیاست های ابالغی جوانی جمعیت، این معاونت با تشکیل 
کارگروه مربوطه، تولید کیت های تشخیصی ناهنجاری های مورفولوژیکی و شکستگی های و ارزیابی 
)زنده بودن( سلول های اسپرم در نمونه ســمن، طراحی و ارزیابی سیستم تصمیم یار آموزش تجویز 
آنتی بیوتیک برای عفونت های حاد تنفسی و طراحی نرم افزار آموزش ونتیالتور در تلفن همراه و بررسی 
تاثیر آن بر دانش و مهارت تفسیر تهویه مکانیکی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه برای طرح های 

تحقیقاتی در راستای این سیاست ها مصوب و برای ذی نفعان ارسال شده است.
 

معلوالن سالمند کاشان، میهمان سفره رضوی
دبیر کانون های خدمت رضوی منطقه کاشان گفت: ۳۵۰ وعده غذای گرم متبرک بین سالمندان معلول 
مرکز گالبچی کاشان توزیع شد.محمد جهاندار  اظهار کرد: ۳۵۰ وعده غذایی، به همت آستان قدس رضوی 
و خیران کاشان با هزینه ۲۴۰ میلیون ریال تهیه شد.وی با اشاره به اینکه نذور جمع آوری شده در کاشان 
در همین شهرستان هزینه می شود از مردم و خیران دعوت کرد کمک های خیرخواهانه خود را به شماره 
کارت »۶۱۰۴۳۳۷۵۲۶۷۶۳۲۳۸« درآمد و هزینه آســتان قدس - کاشان واریز کنند.دبیر کانون های 
خدمت رضوی شهرستان کاشان یادآور شد: خادم رضوی فقط به معنای خدمت به زائران امام رضا )ع( 
نیست، بلکه هرکس با هر نیت و توانی در شهر خود هم می تواند به عنوان خادم امام رئوف )ع( خدمت کند.

 
رییس اداره میراث فرهنگی نطنز خبر داد:

راه اندازی اپلیکیشن راهنمای جامع گردشگری نطنز
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرســتان نطنز گفت: اپلیکیشن جامع 
راهنمای گردشگری نطنز با تالش مداوم این اداره راه اندازی شد.حسین یزدانمهر در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: اپلیکیشن جامع راهنمای گردشگری نطنز، قابلیت دانلود از فضای مجازی و نصب روی 
گوشی تلفن همراه را دارد که با قابلیت موقعیت یابی در هر نقطه از کشور قابل استفاده است.وی افزود: 
معرفی اعالم مراکز تفرجگاهی، معرفی جاذبه های تاریخی، جاذبه های طبیعی و گردشگری، معرفی 
هتل ها، اقامتگاه ها، معرفی اماکن مذهبی و زیارتگاه ها، امداد و نجات، جایگاه های سوخت و دیگر 

نقاط مهم شهرستان نطنز از ویژگی های این اپلیکیشن است.

اخبار

چرا کاشان به عنوان مقصد 
نهایی گردشگری معرفی 

نمی شود؟
فرمانــدار کاشــان ضمــن تاکید بــر لزوم 
آینده نگــری در برنامه ها گفت: عدم انتخاب 
کاشــان به عنوان مقصد نهایی گردشــگری 

یکی از معضالت منطقه است.
محمدشــریف زارعی اظهار داشــت: رشد و 
توسعه منطقه کاشان به دلیل وجود بزرگان و 
کارآفرینان است که از دیرباز با دید وسیع به 

آبادانی این منطقه نگاه داشته اند.
وی تاکید کرد: بسیاری از افراد فعال در عرصه 
صنعت کاشان، سرمایه گذار نبوده و در واقع 
کارآفرینانی هســتند که با عشق و عالقه به 
دیار خود به توســعه تولید و اشتغال آمده و 
ضمن اشتغال زایی، باری از دوش دولت ها 

بر می دارند.
فرماندار ویژه شهرستان کاشان خاطرنشان 
کرد: کاشان سرمایه های بســیاری همانند 
کارآفرینان دارد که به دنبال برگشت سرمایه 
و حساب و کتاب نیســتند و مسئولین باید 
قدر ایــن افراد نیــک اندیــش را بدانند و با 
تسهیل گری و نظارت بر مجموعه خود موانع 
بر ســر راه آن ها را بردارند.زارعی در خصوص 
اهمیت توسعه گردشگری منطقه کاشان ابراز 
داشت: یکی از معضالت در بحث گردشگری 
عدم انتخاب کاشــان به عنــوان یک مقصد 
نهایی گردشگری است چراکه بیشتر موارد، 
این شهرستان به عنوان یه مقصد بین راهی 
در بین تهران و اصفهان انتخاب شده، اما الزم 
است با تنوع آفرینی، شناســایی و معرفی 
سرمایه ها و پتانسیل ها، این منطقه به مقصد 

نهایی سفر تبدیل شود.
فرماندار ویژه کاشــان با اشــاره بــه اهمیت 
آینده نگری در برنامه هــا، تصریح کرد: نگاه 
توســعه ای به کاشــان باید بلند مدت باشد 
و ما بایــد ایــن نــگاه را در برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های مهم شهرســتان کاشان 
لحاظ کنیــم، پیش از تفکر به شــرایط حال 
خود، به فکــر پیشــرفت همه جانبــه این 
شهرســتان در تمامی عرصه هــای صنعتی، 

گردشگری، زیست محیطی و ... باشیم.

با مسئولان

استان
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زرشک؛ جایگزین مناسب کشت های آب بر اصفهان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: زرشک محصول باغی سازگار با شوری 
و کم آبی است و به همین دلیل از کشت آن در اصفهان حمایت می کنیم.

احمدرضا رییس زاده با اشاره به اینکه کشاورزی اهل برخوار، نخستین بار، ۱۵ سال پیش، نهال های 
زرشک را به استان آورد، اظهار کرد:این کشاورز اکنون دو هزار درختچه زرشک دارد و تالش او سبب 
شده برخوار با ۲۰ هکتار باغ و ۳۰ هزار اصله درخت، بزرگ ترین تولیدکننده زرشک در استان اصفهان 
باشد. وی با یادآوری اینکه زرشک گیاهی بسیار کم آب بر و مقاوم به شوری خاک است، گفت:با توجه 
به خشکسالی اصفهان، کاشت زرشک بسیار به صرفه است و می تواند جایگزین برخی کشت های 
آب بر باشد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان ادامه داد: زرشک در شهرستان های 
اصفهان، فریدون شهر و شهرضا سمیرم، شاهین شهرومیمه، خوانسار، چادگان و کاشان نیز کشت 
می شود. رییس زاد،ه رسیدن به استاندارد های صادراتی زرشک اصفهان را از اهداف جهاد کشاورزی 
استان بیان کرد و گفت: برای این منظور، ایجاد امکان خشک کردن و بسته بندی محصول هم در 

دستور کار است.

 اتصال بیش از چهار هزار خانوار وستایی اصفهان به
 شبکه ملی اطالعات

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: چهار هزار و ۳۱۴ خانوار روستایی استان 
اصفهان  با فناوری نســل سوم از ابتدای امسال تاکنون به شــبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل 
شده اند. جعفر مطلب زاده گفت: از مجموع ۵۰ سایت روستایی، ۴۷ سایت توسط اپراتور همراه اول 

احداث یا ارتقا یافته و سه سایت توسط اپراتور ایرانسل راه اندازی شده است.
او ادامه داد: برنامه ریزی الزم برای اتصال ۱۲۷ ســایت روستایی به شبکه ملی اطالعات در استان 

انجام شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: به تازگی ۱۵۱ خانوار و ۵۰۶ نفر جمعیت در 
روستای سینگرد شهرستان فریدن به شبکه ملی اطالعات متصل شدند و درصد پوشش روستا های 
این منطقه به ۹۳ درصد رسید و برای اتصال ۱۰۰ درصدی روستا ها، ۲ روستای دیگر باقی مانده است.

او با بیان اینکه زمینه رشد و توســعه بیش از پیش این روستا ها با اتصال به شبکه ملی اطالعات و 
اینترنت محقق خواهد شد، ادامه داد: طرح خدمات عمومی اجباری روستایی USO )یو. اس. او( از 
محل بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار روستایی 

تامین و اجرای آن توسط اپراتور های مختلف انجام می شود.
مطلب زاده ادامه داد: تعداد مشترکان همراه اول در اســتان پنج میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و 
تعداد مشترکان ایرانســل ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ مشترک اســت و هم اینک تمام شهر های 

استان اصفهان از پوشش نسل های سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند.
استان افزون بر پنج میلیون نفری اصفهان دارای ۱۰۸ شهر و یکهزار و ۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت 

نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است.

افزایش 14 درصدی ورودی آب به سدهای کشور
براساس آخرین آمار اعالم  شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا نوزدهم 
آذرماه، میزان کل ورودی آب به سدهای کشور ۱۴ درصد افزایش داشته و ۳.۴۳ میلیارد مترمکعب در 
این بازه زمانی است. به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا هجدهم آذرماه، ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۳۶.۸ 
میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۴۸.۸ میلی متر( 
۲۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۳۳.۳ میلی متر( ۱۰ درصد افزایش را 

نشان می دهد.

بازار اصفهان کم رونق در آستانه شب یلدا؛ میوه و آجیل هست، پول نیست!

یلدایی به بلندای گرانی

اگرچه گرانی ها بازار شب یلدا را کم رونق کرده؛ اما ایرانی ها 
این آیین کهن را که نماد روشنایی و حیات است، مانند نوروز 

شرایط و با سفره های کوچک تر گرامی می دارند.امسال به تحــت هــر 
رغم وفور کاالها اما قدرت خرید کاهش یافته و مشاهدات میدانی حاکی از 
آن است که ۹ روز مانده به طوالنی ترین شب سال، شور و رغبت خرید در بازار 
اصفهان مانند سال های قبل نیست در حالی که پیش تر شهروندان از ابتدای 
آذر ماه در تکاپوی خرید مایحتاج و تدارک شــب یلدا بودند.بررسی های 
میدانی در بازار اصفهان از وضعیت قیمت میوه، آجیل و شــیرینی نشــان 
می دهد که قیمت هرکیلوگرم انار بین ۲۵ هزار تا ۳۵ هزار تومان، هرکیلوگرم 
هندوانه بین پنج تا هفت هزار تومان، هر کیلوگرم خرمالو بین ۲۸ هزار تا ۳۵ 
هزار تومان، هرکیلو نارنگی، کیوی و ســیب قرمز ۲۶ هزار تا ۳۰ هزار تومان، 
هرکیلوگرم پرتقال تامسون جنوب ۳۰ هزار تومان، هر کیلوگرم آناناس بین 
۱۱۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، هرکیلوگرم نارگیل بین ۲۸ هزار تا ۴۰ هزار تومان و هر 
کیلوگرم موز خارجی بین ۴۸ هزار تا ۵۳ هزار تومان است.همچنین قیمت 
انواع شیرینی تر کیلویی ۱۲۰ هزار تومان، شیرینی دانمارکی کیلویی ۹۵ هزار 
تومان، شیرینی کره ای آلمانی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و کیک یلدایی کیلویی 
۱۵۰ هزار تومان است.بررسی میدانی در بازار آجیل و خشکبار نیز حاکی از 
قیمت های متفاوت انواع آجیل در هر فروشگاه است؛ قیمت هرکیلوگرم 
آجیل مخلوط با تخمه و پسته ریزه بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تومان، آجیل بدون 
تخمه ۴۸۰ تا ۵۴۰ هزار و آجیل مخلوط ممتــاز بین ۵۳۵ هزار تا ۶۴۰ هزار 
تومان و هرکیلوگرم پسته اکبری بین ۴۸۰ هزار تا ۵۶۰ هزار تومان و پسته 

احمدآقایی شــور ۵۲۸ هزار تا ۶۹۰ هزار تومان، گردو ۳۵۷ هزار تا ۳۹۰ هزار 
تومان و میوه خشک )چیپس میوه( بین ۲۳۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومان است.

افزایش حدود 10 درصدی قیمت انواع آجیل در ماه های اخیر
در همین باره؛ علیرضا حمصیان، دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با 
بیان اینکه آجیل مخلوط به دلیل میزان و کیفیت آن قیمت ثابتی ندارد، به 
خبرنگار مهر می گوید: با توجه به باالبودن قیمت انواع مغز، اکنون نوسانات 
قیمتی آجیل مخلوط در بازار از ۲۵۰ هزار تومان تــا حدود ۵۵۰ هزار تومان 
است.وی می افزاید: قیمت گذاری آجیل مخلوط با توجه به تنوع و کیفیت 
آن متفاوت است و یک فروشگاه ممکن است یک نوع مغز برای مثال پسته 
مرغوب را بیشتر در آجیل مخلوط کند و فروشگاه دیگری در آجیل مخلوط 
نخودچی و کشمش استفاده کند؛ این ها تفاوت قیمت ایجاد می کند و بسته 
به نوع، میزان و مرغوبیت جنس آجیل هر فروشگاه برای خود قیمتی در نظر 
می گیرد و از این رو نرخ ثابتی ندارد و سلیقه ای است.دبیر اتحادیه آجیل 
و خشکبار اصفهان با بیان اینکه امسال قیمت هر کیلوگرم پسته بین ۳۰۰ 
هزار تا ۷۰۰ هزار تومان اســت، اضافه می کند: انواع آجیل در ماه های اخیر 
حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است، پسته نیز به دلیل صادراتی بودن 
براساس نرخ دالر قیمت گذاری می شود که قیمت داخلی آن متاثر از این 

شرایط از ابتدای سال افزایش یافته است.
حمصیان می گوید: امســال تاکنون مردم هیچ اقبالی برای خرید آجیل 
شب یلدا نداشتند و چند روز مانده به طوالنی ترین شب سال، هیچ رغبت 

و اســتقبالی بین مردم برای خرید آجیل نمی بینیم، شاید در روزهای آتی 
شرایط تغییر کند.وی با بیان اینکه امسال انواع آجیل گران شده، خاطرنشان 
می کند: شماری از همکاران ما نیز در این شرایط متضرر شدند زیرا آجیل و 
خشکبار خرابی دارد و اگر در محل مناسب نگهداری نشود چون خوراکی و 
چرب است، فاسد می شود و فروشندگان هم از نظر قیمتی و هم از نظر بار 
متضرر می شود؛ عده ای از همکاران ما امسال به دلیل هزینه ها و اجاره های 
باال و از سوی دیگر نخریدن جنس توسط مشتری، فروشگاه ها را تعطیل 

کردند.

وفور بار و خالی بودن جیب مردم
همچنین بهنام ابراهیمیان، دبیر اتحادیه فروش میوه و تره بار با اشاره به اینکه 
نرخ گذاری میوه هفتگی انجام می شود، به خبرنگار مهر می گوید: ممکن 
است در روزهای پایانی آذر ماه نرخ اقالم تغییر کند و یا ثابت بماند و یا برخی 
محصوالت تغییر قیمت داشته باشند با وجود این امسال با توجه به وفور 
بار انواع میوه امکان تغییرات قیمتی زیاد نیست مگر اینکه وضعیت جوی 
شدید تغییر کند و بارندگی شود که ارسال بار از میادین جنوب و شمال کشور 
با مشکل روبه رو شود.وی با بیان اینکه هم اکنون انار درجه یک شهرضا در 
میدان میوه و تره بار اصفهان کیلویی ۲۴ هزار تومان خرید و فروش می شود، 
می افزاید: با در نظر گرفتن ۲۵ درصد فروش درب مغازه ها حدود ۲۸ هزار 
تا ۳۰ هزار تومان فروخته می شود؛ همچنین انار ساوه و انار شیراز درجه یک 
نیز هر کیلوگرم بین ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان در میدان میوه و تره بار بفروش 
می رسد.دبیر اتحادیه فروش میوه و تره بار اصفهان ادامه می دهد: امسال 
بار هندوانه فراوان است زیرا در جنوب کشــور زیاد کاشته شده و در میدان 
اصفهان هر کیلوگرم بین سه هزار تا ۳,۵۰۰ تومان خرید و فروش می شود 
که به دلیل سردی هوا چندان اســتقبالی از آن نمی شود و قیمت آن برای 
شب یلدا از پنج ،شش هزار تومان بیشتر نخواهد شد.ابراهیمیان با اشاره 
به اینکه قیمت هرکیلوگرم انگور در میدان بین ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار تومان است 
که به دلیل شیوع آنفلوآنزا و کرونا در این روزها خیلی از این میوه استقبال 
نمی شــود، اضافه می کند: امســال به دلیل فراوانی میوه خرمالو، قیمت 
هرکیلوگرم آن در میدان اصفهان ۲۴ هزار تومان است و هرکیلوگرم پرتقال 
جنوب ۲۸ هزار تومان و تامسون شمال مرغوب بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان 

به فروش می رسد.

بار خارجی میوه براساس نرخ دالر قیمت گذاری می شود
وی با اشاره به اینکه بارهای خارجی مانند موز، آناناس و نارگیل براساس 
نرخ دالر قیمت گذاری می شود، می گوید: روز یکشنبه براساس دالر ۳۷ هزار 
تومانی، قیمت هرکیلوگرم موز خارجی در میدان اصفهان به ۴۶ هزار تومان، 
آناناس کیلویی ۹۰ هزار تومان و نارگیل کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید و هرچه 
به شب یلدا نزدیک می شویم قیمت این سه قلم میوه احتماال گران تر نیز 
می شــود.دبیر اتحادیه فروش میوه و تره بار اصفهان خاطرنشان می کند: 
امسال به دلیل وضعیت اقتصادی مردم و وفور بار، قیمت میوه های شب 

چله تغییر چندانی نخواهد داشت. 

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 
اشاره به صادرات ۷۹۴تن انواع محصول کشاورزی به 
ارزش بیش از۴میلیون دالر از این اســتان به روسیه، 
از توســعه همکاری های ۲ جانبه در بخش کشاورزی 
خبرداد.مهرداد مرادمند در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
خصوص دستاوردهای سفر فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان به روسیه اظهار داشــت: در سفری که هیئت 
فعاالن اقتصادی اصفهان با حضور استاندار به روسیه 
داشتند با حضور در دو شهر مســکو و سن پترزبورگ، 
موارد مختلف جهت همــکاری با حضور مســئوالن 

روســی و ایرانی مورد بررســی قرار گرفت.وی ادامه 
داد: در حاشــیه نشســت های مختلف در این سفر، 
توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشــاورزی استان 
اصفهان به طرف های روســی معرفی شد، جلسات 
تخصصی با حضور فعاالن اقتصادی و مسئوالن روس 
و هیئت ایرانی شــامل نمایندگانی از »استانداری«، 
»جهاد کشــاورزی« »صنعــت، معــدن و تجارت«، 
»شرکت شــهرک های علمی و تحقیقات« و »بخش 
خصوصی« برگزار شد و گزارشات کاملی از ظرفیت ها 
و توانمندی های بخش کشــاورزی اســتان اصفهان 
به ویــژه در موضوعات مورد نیاز بازار روســیه همچون 
انواع سبزیجات، صیفی جات، محصوالت گلخانه ای و 

صنایع غذایی ارائه شد.رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان عنوان کرد: در این جلسات تخصصی، 
نحوه همکاری بین مجموعه ها مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شد جلسات کارشناســی تخصصی به منظور 
عملیاتی کردن موارد از طریق برگزاری جلسات وبیناری 
پیگیری شــود.مرادمند ادامه داد: بازدید تخصصی از 
مجموعه بزرگ و معروف بارانداز محصوالت کشاورزی 
در شهر مسکو داشتیم و جلسات کارشناسی با حضور 
مسئوالن روســی در این بخش برگزار شد، همچنین 
جلسات تخصصی با فعاالن اقتصادی ایرانی حاضر در 
روســیه، رایزن اقتصادی ایران در مسکو و غرفه داران 

فوت سیتی مسکو برگزار کردیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

همکاری های 2 جانبه اصفهان و روسیه در بخش 
کشاورزی افزایش می یابد

خبر روز

اجاره نشینی در شمال تهران، خرید خانه در اروپا!
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بخشی از جامعه هدف مسکن در شمال تهران سرمایه  خود را به 
خرید ملک در ترکیه، امارات، یونان، اسپانیا و قبرس اختصاص داده اند و اینجا اجاره نشین هستند.

سعید آســویار در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و نهاده های ساختمانی شامل 
مصالح، دستمزد، عوارض و قیمت زمین اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد کرده است. البته نقش 
عوارض ساختمانی و زمین، کمتر بوده و دستمزد و قیمت مصالح نقش پررنگ تری داشته است. با 
توجه به ضریب نقدشوندگی ارز احتمال گسیل سرمایه های بیشتری به این بازار وجود دارد و باید 

اقداماتی برای ثبات قیمت آن اندیشیده شود.
وی افزود: بخشــی از پروژه های بخش عمرانی به دلیل نبود بودجه تقریبا متوقف است. بخش 
زیادی از بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری، حقوق، دســتمزد و بدهی های قبلی می شود. به 
نظر می رسد طرح جدیدی تعریف نمی شود و بودجه  کافی برای تکمیل طرح های نیمه کاره وجود 
ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان این که بانک ها به دلیل تراز منفی، تسهیالت قابل توجهی 
به بخش های اقتصادی نمی دهند، گفت: عملکرد سیستم بانکی ناشــی از نبود منابع باعث ورود 
سرمایه ها به بازارهای ارز، طال و مسکن شــده اســت. قیمت ارز که باال می رود هزینه های تولید 
و زندگی  افزایش می یابد.آســویار ادامه داد: به طور کلی بخش ســاخت و ســاز خارج از حیطه 
دولت اســت؛  چرا که بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آن هم به دالیلی 
از ســرمایه گذاری در این حوزه امتناع می کند.وی تاکید کرد: ساخت و ســاز در حال حاضر توجیه 
اقتصادی ندارد؛ چرا که با توجه به افزایش قیمت مصالح ســاختمانی و رکود معامالت، بازگشت 
سرمایه در بخش مسکن، ریسک سرمایه گذاری در آن باالست. سیاست های اشتباه مالیاتی نیز به 
مشکالت سازندگان دامن زده است.نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران، عمده خریدها در 
بازار مسکن را از نوع تبدیل به احسن دانست و گفت: به طور کلی جامعه، مسکن را یک دارایی امن 
می داند.آسویار تصریح کرد: عمده معامالت در مناطق  جنوبی و میانی برای خانه های کوچک متراژ و 
ارزان قیمت انجام می شود. بخشی از متقاضیان خرید مسکن در شمال تهران هم کسانی هستند که 
سرمایه خود را به خرید ملک در کشورهای ترکیه، امارات، یونان، اسپانیا و قبرس سرمایه اختصاص 
داده اند و اینجا اجاره نشین هستند.وی، راهکار ثبات قیمت مسکن را کنترل بازار ارز دانست و گفت: 
تثبیت قیمت دالر می تواند بازار مسکن را دست کم در کوتاه مدت به آرامش برساند تا دولت زمان 

داشته باشد طرح های موثرتری در حوزه  تولید مسکن پیاده کند.
 

رییس انجمن ملی خرمای ایران:

خرما گران نشده، جذابیت های صادراتی وجود ندارد
رییس انجمن ملی خرمای ایران گفت که از ابتدای سال قیمت خرما تغییری نکرده است.محسن 
رشیدفرخی با بیان اینکه قیمت خرما از ابتدای ســال تاکنون افزایشی نداشته است، گفت:خرما 
نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته که البته  نسبت به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی 

اعالم شده از سوی مسئوالن مربوطه عددی نیست.
وی ادامه داد: باید در نظر داشت که قیمت  نهاده های کشاورزی در سال های گذشته افزایش یافته و 
اخیرا هم با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شده است. این موارد نشان می دهد که باید برای تولید 
کاری کنیم، زیرا کشاورز هم حق حیات در کشور دارد.رییس انجمن ملی خرما با بیان اینکه دو نوع 
قیمت »مبدأ« و »مقصد« داریم، گفت: قیمت ها در مقصد متاثر از اجاره محل فروش، کرایه حمل 
و نقل و حاشیه سود اســت که با تغییر آنها قیمت خرما نیز تغییر می کند. قیمت در مبدأ اما تغییر 
چندانی ندارد.به گفته وی، قیمت خرمای مضافتی به صورت عمده در مبدأ بسته به نوع آن کیلویی 
۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در صادرات خرما افزایشی داشته ایم یا 
خیر؟ گفت: صادرات مانند سال گذشته بوده و تغییری نکرده است، زیرا به دلیل سردرگمی در قیمت 
ارز، باال رفتن هزینه های حمل و نقل خارجی و تعهدات غیرواقعی برای برگشت ارز، جذابیت هایی 

برای صادرات ایجاد نمی شود.

کافه اقتصاد

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:کافه اقتصاد

کشت 2400هکتاری محصوالت گلخانه ای در اصفهان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۰۰ هکتار در اصفهان اختصاص به کشت گلخانه ای دارد، گفت: 
اصفهان در توسعه کشت گلخانه ای حرف نخست را در کشور می زند.اصغر رستمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اصفهان از نظر سطح، تولید و بسته بندی 
دارای رتبه نخست محصوالت گلخانه ای است.به گفته وی، ویژگی چهارفصل بودن اصفهان، قابلیت بسیار مناسبی برای انجام کشت گلخانه ای به شمار می آید. البته 
توسعه کشت گلخانه ای در منطقه ای که دارای آب کافی، پایدار و باکیفیت است، اجرا می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

اضافه کرد: بیشترین سطح کشت گلخانه ای در شهرستان های اصفهان، شهرضا، تیران وکرون، دهاقان، خمینی شهر، فالورجان و شاهین شهر قرار گرفته است.
رستمی یادآور شد: محصوالتی چون گل های شاخه بریده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، بادمجان و خیار از جمله محصوالت گلخانه ای است که بیش از ۹۰ درصد 
تولیدات به فلفل دلمه ای اختصاص دارد.وی در ارتباط با صادرات محصوالت گلخانه ای از اصفهان گفت: فعال فلفل دلمه ای اولویت نخست را در صادرات دارد و به 
کشورهایی اوراسیا، حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه دو هزار و 

۴۰۰ هکتار در اصفهان، اختصاص به کشت گلخانه ای دارد، گفت: اصفهان در توسعه کشت گلخانه ای حرف اول را در کشور می زند.

 کسب روزی حالل 
در جاده ها

شــغل های جاده ای امروزه دیگر 
کم کــم مــورد قبول همــگان قرار 
گرفته است و مردم سعی می کنند 
با کار و تالش و کســب روزی حالل 
معیشــت خــود را بگذراننــد. در 
مقایســه با دو دهه گذشته، اکنون 
شــغل ها جاده ای رشــد کــرده  و 
این شغل ها بســیار متنوع تر شده 
و عالوه بر خیابان هــا، در جاده نیز 

کشیده شده است.

وز عکس ر

 بازگشت 126 واحد صنعتی
  و 9 واحد کشاورزی به
 چرخه تولید در اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: با بازگشــت ۱۲۶ واحد تولیدی 
راکد یا نیمــه فعال به چرخه تولید در شــش 
ماهه نخست امســال، برای بیش از ۱۴ هزار 
نفر اشــتغال زایی ایجاد شد.امیررضا نقش با 
ارائه آمار برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان در شش ماهه نخست سال 
۱۴۰۱، اظهار داشــت: در این مدت ۷۲ جلسه 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید در استان 

تشکیل شد.
وی ادامه داد: از این تعداد جلسات ۱۸ جلسه 
با ریاســت اســتاندار اصفهان و ۵۴ جلسه با 
ریاست معاون اقتصادی اســتانداری برگزار 
شــد.معاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهان از صــدور ۵۸۹ مصوبه 
طی شــش ماهه نخست ســال در جلسات 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان خبر 
داد و گفت: این مصوبات متعلق به ۵۰۰ واحد 
تولیدی، کشاورزی، خدماتی و ... استان بودند. 
از فروردین تا شهریورماه امسال ۵۰۷ مصوبه در 
ستاد تسهیل اجرایی شده و ۸۲ مصوبه نیز در 

دست پیگیری است.
وی افــزود: ۲۴.۳ درصد مصوبــات مرتبط 
بــا پرونده هــای بانکــی و مابقــی مرتبط با 
پرونده های غیربانکی ماننــد اداره کل تامین 
اجتماعی، امور مالیاتی، آب، برق، گاز، شرکت 
شهرک های صنعتی، محیط زیست، سازمان 
صمت، علوم پزشــکی و ســایر دستگاه های 
اجرایی استان اســت.نقش بیان کرد: با ثبت 
۱۶.۱ درصد، بیشترین درصد مصوبات متعلق 
به شــرکت شــهرک های صنعتی است و در 
جایگاه دوم در پرونده های غیربانکی محیط 
زیســت با ۱۲.۳ درصد مصوبه جای دارد.وی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه امور مالیاتی با 
۱.۵ درصد کمترین درصد مصوبات را داشــته 
است. تامین اجتماعی نیز با اختصاص ۴.۴ 
درصد از مصوبات به خود در جایگاه بعدی است 
که نشان دهنده تعامل بیشتر این دو اداره کل با 

فعاالن اقتصادی است.
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شهرستان خوروبیابانک، شرقی ترین شهرستان اســتان اصفهان با بیش از 14 هزار نفر جمعیت در دل کویر مرکزی ایران قرار دارد. 
جذابیت های تاریخی که حاصل حماسه همیشگی نیاکان در مواجهه با نامالیمات اقلیم سخت و خشک منطقه است در کنار زیبایی 
های کویر مرکزی ایران امروز محدوده این شهرستان را به یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری تاریخی و طبیعی استان بدل کرده 
است.با توجه به جذابیت های تاریخی و طبیعی طی 15 سال اخیر بیش از 72 مجموعه اقامتی گردشگری در این شهرستان با سرمایه 
گذاری بالغ بر 15000 میلیارد ریال با حمایت دولت و توسط بخش خصوصی راه اندازی شــد به گونه ای که از این تعداد 67 واحد به 
بوم گردی ها اختصاص یافته و در عین حال یک سفره خانه سنتی، دو هتل، یک اقامتگاه سنتی و یک مهمانپذیر نیز در کنار بوم گردی 

ها، ظرفیت اقامتی بالغ بر 4155 نفر به گردشگران داخلی و خارجی خدمات رسانی می کنند.

پیشینه توسعه گردشگری در خوروبیابانک
طی یک دهه اخیر، بروز خشکسالی بی ســابقه در فالت مرکزی ایران باعث مهاجرت بســیاری از مردم به ویژه جوانان از شهرها و 
روستاهای این شهرستان کویری به سایر نقاط استان شد، اما طی این مدت با تمهیدات اندیشیده شده در راستای توسعه متوازن 
گردشگری در سطح استان، با تاسیس این مجموعه ها، نه تنها برای 273 نفر از مردم شهرها و روستاهای خوروبیابانک به صورت 
مستقیم تولید شغل شد، بلکه حضور گردشگران بر اقتصاد سایر مشاغل از جمله کشاورزی شهرستان نیز تاثیر مثبت گذاشته و همین 
امر حتی باعث مهاجرت معکوس در شهرستان شد.به گونه ای که بســیاری از مردم بومی نه تنها به این شهرستان بازگشته اند بلکه 
بسیاری از  سرمایه گذاران از مناطق مختلف کشور پس از مالحظه روند روبه رشد گردشگری به ویژه گونه گردشگری طبیعی، در این 
شهرســتان حضور یافته اند به نحوی که در حال حاضر 32 طرح گردشگری جدید شامل ساخت اقامتگاه های بوم گردی و مجتمع 

از این تعداد، 9 مجموعه تا سال 1401 گردشگری کویری در این شهرستان در حال ساخت است که امید می رود 
ر خورشیدی به بهره برداری برسد.بدون شک در صورت حمایت دولت به ویژه  شرایط کنونی د

که از یک سو با تنگناهای اقتصادی ناشی از بروز تحریم های 

ظالمانه مواجه هستیم و از سوی دیگر خطر همه گیری دوباره بیماری کرونا، ایران و جهان را تهدید می کند، می توان امید داشت که با 
اتمام این 32 طرح، برای 200 نفر دیگر در این شهرستان کویری به صورت مستقیم تولید اشتغال کند.

جذابیت های گردشگری خوروبیابانک
براساس شواهد و اسناد تاریخی، پیشینه حیات متمدنانه انسان در محور شرق فالت مرکزی ایران به بیش از 3هزار سال قبل می 
رسد، بنابراین طی این دوران تاریخی و با توجه به تغییرات مکرر اقلیم منطقه، نیاکان با استقرار در مناطق مختلف خوروبیابانک، آثاری 
ارزشمند را پدید آورده اند که برخی از آنها همچون نارنج قلعه یا قلعه شهر بیاضه، دارای قدمتی به بلندای دوران باستان و برخی دیگر 
همچون مسجد عرب ها، آب انبار ابراهیم آباد، حسینیه و شبستان مساجد جامع قلعه شهرهای جندق، بیاضه و فرخی متعلق به دوران 
اسالمی هستند.در شهرستان خوروبیابانک همچنین آثاری ارزشمند از دوران معاصر از جمله آب انبارهای موجود در کویر شهرستان و 
آرامگاه حسین یغمایی نیز موجود است که می تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی ایفا کند.با این وصف مهم ترین منبع 
توسعه گردشگری در شهرستان خوروبیابانک کویر عظیم منطقه مرکزی ایران است که دارای جذابیت های ارزشمندی به ویژه برای 
گردشگران اروپایی و کشورهایی که فاقد کویر هستند به شمار می رود، روی همین اصل طی یک دهه اخیر بسیاری از مراکز گردشگری 
شهرستان در شهرها و روستاهای کویری ایجاد شده که پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.گردشگران خارجی در فصل بهار و 
ابتدای فصل پاییز بیشتر به این شهرستان و مناطق کویری سفر می کنند و گردشگران داخلی ضمن انتخاب فصول خنک سال در فصل 

و گردشگری زمستان به این شهرستان سفر می کنند و به دلیل جذابیت های گردشگری طبیعی، گونه های گردشگری ورزشی 
ماجراجویانه در کنار گردشگری فرهنگی و کشاورزی در این شهرستان از روند رو به رشدی برخوردار است.

چاپارخانه گرماب بادرود
شــاید تا به حال نام »گــرم اوو« کــه ترجمه همــان کلمه »گرم 
آب«باشد را شنیده باشــید. این عنوانی است برای یک چاپارخانه 
قدیمی در 70 کیلومتری بــادرود. برای رفتن به گــرم آباد بهترین 
مسیر بادرود – آســتان مقدس آقاعلی عباس – چاه عربها – کنده 
اربابی – چاه ســرخ و مسیر انحرافی گرم آب اســت که دقیقا این 
مسیر تا بادرود 6۸ کیلومتر فاصله دارد البته بدون راهنمای محلی 
باتوجه به عدم تابلو رســیدن به این مجموعه زیبای تاریخی تقریبا 

محال است .
این چاپارخانــه که برای تعویض اســب های چاپارچیــان در عهد 
هخامنشیان)2400 سال قبل( ســاخته شده و بعدها کاروانسرایی 
هم به آن اضافه شــده، یکی از زیباترین آثار تاریخی بخش بادرود 

محسوب می شود. 
این مجموعه که در حاشیه کویر قرار دارد ارتباط اصلی راه یزد – تهران 
بوده و کاروانسرا را به قصر بهرام در ورامین مرتبط می ساخته است. 
معماری اصلی بنا از سنگ سخت کوه های اطراف است که با آجر، 
جرزهای حجیمی را ساخته و با ســنگ میان جرزها را پر کرده اند. 
در برخی از اتاق های مجموعه هم تزیینات ســاده گچ کاری به کار 
رفته است. دراطراف چاپارخانه استخرهای با مالت ساروج ساخته 

شده اند که آب شیرین از آن برداشت می شده است. 
در حاشیه کارونســرا گورهای قدیمی بی نام ونشان وجود دارد که 
نحوه تدفین آنان نشــان از وجود گورهای پیش از اســالم دارد که 

بیشتر به طرف غروب خورشید دفن شده اند.
افسوس که کمترین توجهی به این مجموعه بکر وزیبا نشده و گاهی 
دیوارهای ستبر و محکم این بنا از دست بشر کنجکاو جست وجوگر 

در امان نمانده است.

نقش خورو بیابانک در توسعه گردشگری طبیعی اصفهان
معرفی روز

مفاد آراء
9/189 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2687 مورخ 1401/8/14 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم ســيده مريم 
موسوی هارونی  به شناسنامه شماره 1744 کدملی 4620472662  صادره فرزند سيد 
جواد در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 139/55 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمد صادق ناظر دســتجردی

)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417049  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/190 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2602 مورخ 1401/08/07 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای غالمعباس 
صدرانی  به شناســنامه شــماره 412 کدملی 5759573871  صادره چــادگان فرزند 
شــکراله  در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 96/57 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 209 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامــه عادی از طرف آقای محمد ابراهيمــی به متقاضی واگذار 
گرديده اســت و متقاضی نيز به موجــب يک فقره استشــهاديه محلی کــه به تاييد 
 شهود محلی رسيده اســت اعالم داشــته به مالک رسمی )رضا فلســفی و ورثه وی(

 دسترسی ندارد. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417247  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/191 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3688 مورخ 1401/08/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم شيرين جان 
امانی نيکوجونقانی  به شناسنامه شــماره 4739 کدملی 4679135115  صادره فرزند 
سبزعلی  در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 166/53 متر مربع مفروزی از پالک 

شــماره 396  فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقايان شمس علی رادفر و حمزه 

علی رادفر )مالکان رسمی( واگذار گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 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: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417329  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/192  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7330 - 1401/06/23 هيات چهارم خانم شهربانو شهبازی به 
شناسنامه شماره 358  کدملي 1291065301 صادره  فرزند مختار  در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 113/99 متر مربع  پالک شــماره  67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان حسينعلی بيات سند 83953 مورخ 50/07/11 

دفترخانه دو اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22

م الف: 1417068  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/193  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ  انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شماره 11511 - 1401/09/16 هيات  اول آقای رضا تيموری  
به شناسنامه شــماره 908  کدملي 1283056941 صادره  فرزند عزيزاله  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 241/20 متر مربع  پالک شماره  44  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عزيزا... تيموری جروکانی فرزند 

لطف علی ثبت در صفحات 243 الی 264 دفتر 238 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424330  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/194  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 هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي 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 شود. در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ  
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 10319 - 1401/08/23 هيات سوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی  
به شناسنامه شماره 1145  کدملي 1283450739 صادره اصفهان فرزند شيرعلی نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 199/20 متر مربع  پالک شماره  
746 فرعی از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

سامانه امالک 
رديف 2- راي شماره 10320 - 1401/08/23 هيات سوم آقای احمد جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شــماره 42  کدملي 1290920915 صادره خمينی شهر فرزند محمود  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 199/20 متر مربع  پالک شماره  
746 فرعی از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در 

سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424925  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/195 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 2640 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم الهام صفريان دستجردی  به 
شناسنامه شــماره 1270642091 کدملی 1270642091  صادره اصفهان فرزند تقی  در 
ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشــاورزی به مساحت 777/64 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 2 فرعی از 4663  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدرش مرحوم 

تقی صفريان( 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 تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424775  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/196 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 2644 مورخ 1401/08/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای ايرج ســتوده نيا کرانی  به 

شناسنامه شماره 45633 کدملی 1280345012  صادره اصفهان فرزند محمد حسين  در 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 61/03 متر مربع مفروزی از پالک شماره 98 فرعی از 4485 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی 

و مع الواسطه از طرف آقای محمد حسين غالمی )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 تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424943  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/197 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460302023003237 مورخ 1394/12/27 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره 
ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر اخالقی 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 438 صادره از اصفهان در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
183/82 متر مربع مفروزی از پالک 1126 اصلی واقع در بخش 1 اداره ثبت اسناد و امالک 

مرکزی اصفهان ذيل صفحه 73 از دفتر 88 دفتر امالک محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت د رصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07

م الف: 1424435 حســين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

تحدید حدود اختصاصی
9/198 شــماره نامه : 140185602024010428-1401/09/16 نظر به اينکه به موجب 
رای شــماره 140160302024001944 مورخ 1401/06/15 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
167/08 متر مربع تحت شماره فرعی 5131  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شماره 
61 فرعی از اصلی مزبور  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت خانم بتول شــفيعی 
باغبادرانی فرزند عليجان مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا 
به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 
86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1401/09/22 

م الف: 1424057 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



سه شنبه 22  آذر  1401 /  18  جمادی االول  1444  /  13  دسامبر   2022 / شماره 3697 

کمبود گروه های خونی O و A در اصفهان
سرپرست روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان، با تاکید بر اینکه با سردشدن هوا نباید اهدای 
خون به دست فراموشی سپرده شــود، گفت: در زمینه گروه های خونی Oمثبت و منفی و Aمثبت 
با کمبود بیشتری مواجه هستیم.فرشــته آرامش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وضعیت 
ذخیره خون استان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره خون استان درحال حاضر برابر با ۶.۴ روز و بیانگر نیاز 

به اهدای خون برای رسیدن ذخیره خون استان به وضعیت مطلوب است.
وی با تاکید بر اینکه با ســرد شدن هوا نباید اهدای خون به دســت فراموشی سپرده شود، افزود: 
روزانه به ۴۵۰ واحد خون اهدایی نیازمند هستیم، اما به طور میانگین در سطح استان روزانه ۳۵۰ 
واحد خون اهدا می شود.سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: 
وضعیت ذخیره خونی استان در شــرایط بحرانی قرار ندارد، اما شهروندان باید با اهدای خون برای 

حفظ و بهبود شرایط به یاری نیازمندان خون و فرآورده های خونی بشتابند.
 وی با بیــان اینکه دربــاره گروه های خونــی O مثبــت و منفــی و A مثبت با کمبود بیشــتری

  مواجه هســتیم، ادامه داد: مردان چهار بار در سال و زنان سه بار در ســال توان اهدای خون دارند 
 که الزم اســت فرهنگ ســازی در راســتای تقویت و افزایش میزان اهدای خون بانوان در دستور 

کار قرار گیرد.

سوختگی شدید ۹ نفر در آتش سوزی مینی بوس در محور بروجن؛

انتقال مصدومان به اصفهان
سخنگوی مرکز اورژانس استان چهارمحال و بختیاری از وقوع آتش سوزی در مینی بوس در محور 
بروجن خبر داد.محســن ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه آتش سوزی در 
استان چهار محال و بختیاری اظهار داشــت: این حادثه ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بامداد دیروز به مرکز 
فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شده است.وی با بیان اینکه در این حادثه آتش سوزی 
مینی بوس مسافربری دچار آتش سوزی شده است، گفت: هنوز علت این حادثه مشخص نیست.

سخنگوی مرکز اورژانس اســتان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این حادثه در منطقه نقنه 
در شهرستان بروجن اتفاق افتاده اســت، ابراز داشــت: برای این حادثه چهار دستگاه آمبوالنس 
اعزام شد.وی افزود: ۹ نفر در این حادثه دچار سوختگی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد شدند که برای درمان با 
استفاده از یک اتوبوس آمبوالنس و سه دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان امام موسی کاظم )ع( 

اصفهان منتقل شدند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:
مراقب لینک های آلوده باشید

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پیام هایی که از جانب دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی ارسال می شود، دارای سرشماره معینی است.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی 
گفت: پیام هایی که از جانب دستگاه های دولتی و حاکمیتی ارسال می شود شماره شخصی ندارند 

و از »پنل« ارسال می شوند، به عنوان مثال پیامک »عدل ایران« با سرشماره ارسال می شود.
 وی با تاکیــد بر اینکه قوه قضاییه لینکی برای شــهروندان ارســال نمی کند، افزود: مدتی اســت 
 پیامکی با عنوان عدل ایران به صورت انبوه برای شــهروندان ارســال می شــود کــه دارای لینک 
 آلوده اســت.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از شــهروندان خواســت
  با هر پیامی که حاوی لینک اســت، محتاطانه برخــورد و به محتوای ارســال کننده پیامک یعنی
  شماره یا نام ارســال کننده پنل پیامکی توجه کنند.ســرهنگ مرتضوی ادامه داد: شهروندان اگر

 درباره پیامک ارسال شده ابهامی دارند، لینک پیام ها را باز نکنند.وی به شهروندانی که قصد استفاده 
از خدمات و دامنه نهاد ها و سازمان ها را دارند توصیه کرد به پایگاه اینترنتی اصلی آن نهاد یا سازمان 

مراجعه کنند.

 مدیرکل بهزیستی استان اصفهان  با اشاره به اینکه آمار دقیق یا درستی از کودکان کار و خیابان ندارد،
 می گوید ۸۰ درصد از کودکان کار اصفهانی اتباع خارجی هستند ؛

زیر پوست درد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بیشتر کودکانی که 
با فقــر اقتصادی درگیر هســتند بــه کار در خیابان ها رو 
می آورند.ولی ا...نصر  اظهار کرد: ســازمان بهزیســتی مسئولیت اصلی 
رسیدگی به کودکان کار و خیابان را عهده دار است. اما ۱۱ دستگاه دیگر هم 
وظیفه همکاری در جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان را بر عهده دارند. 
در این راستا به صورت مستمر هر ماه یا دو ماه یک بار برای هماهنگی بین 
دستگاه ها جلســاتی برگزار می شــود که هرکدام از دســتگاه ها ازجمله 
بهزیســتی، شــهرداری، فنی وحرفه ای، دانشــگاه های علوم پزشــکی، 
آموزش وپــرورش و بیمه ها گزارشــی از فعالیت های خودشــان را ارائه 
می دهند.وی با اعالم اینکه شهرداری متولی فراهم کردن و تجهیز مکانی 
برای ساماندهی کودکان کار است، گفت: شهرداری باید مکان مجزایی ویژه 
دختران و پســران در اختیار سازمان بهزیســتی بگذارد، اما متاسفانه در 
دوره های قبلی شهرداری این اتفاق نیفتاده است. در جلساتی که برگزار شد 
شهردار اصفهان قبول کرد که طی عقد قراردادی با بهزیستی، مکانی را که 
مربوط به خود بهزیستی است اجاره کند و این مکان را در اختیار یک سازمان 
مردم نهاد قرار دهد تا کار کودکان کار و خیابان را ســاماندهی کند.مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد: برای اینکه فعالیت های ساماندهی 
کودکان کار تعطیــل نماند، همکاران ما از ســال های گذشــته به صورت 
خودجوش مکانی را برای ســاماندهی کودکان کار و خیابان در اورژانس 
اجتماعی پیش بینی کرده اند که هم اکنون در حال انجام فعالیت اســت. 

امیدواریم با مکانی که شــهرداری بــه این فضا اضافه می کنــد، این کار 
پرقدرت تر از گذشته انجام شود.وی با اشاره به اینکه بیشتر دستگاه ها در 
حوزه کودکان کار مسئولیت پذیر نیستند، گفت: از زمانی که مسئولیت اداره 
کل بهزیستی اصفهان را به عهده گرفتم تاکنون برخی از دستگاه ها وظایف 
خودشان را انجام نداده اند. در این راستا تالش کردیم با همکاری معاون 
دادستان، بیشتر دستگاه ها پای کار بیایند. به عنوان نمونه دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان پزشک معرفی کرده و همان طور که گفته شد شهرداری هم 
قرار است فضایی را تجهیز کند و تا یک ماه آینده در اختیار بهزیستی قرار 
دهد. در جلســاتی که داریم فعالیت همه دســتگاه ها را رصد و پیگیری 
می کنیم تا  به رسالت خودشان در این حوزه عمل کنند.نصر در خصوص آمار 
کودکان کار در اصفهان نیز توضیح داد: آمار دقیق یا درستی از کودکان کار و 
خیابان نداریم، البته که این آمار به صورت دقیق در هیچ کجای کشور وجود 
ندارد، اما به صورت تقریبی و تخمینی که زده می شود، در شهر اصفهان ۱۲۰۰ 
کودک کار وجود دارد. طبق بررســی ها باالی ۸۰ درصد از این کودکان اتباع 
خارجی هستند.وی ادامه داد: البته اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی 
مهاجر بودن ۸۰ درصد از کودکان کار اصفهان را نمی پذیرد، اما بررسی های 
ما این موضوع را نشان می دهد. همچنین از سال گذشته دو دستگاه عنبیه 
شناسی تهیه کردیم و در مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان قراردادیم تا 
بتوانیم بانک اطالعاتی از این کودکان تهیه کنیم.مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان با بیان اینکه بیشتر کودکانی که با فقر اقتصادی درگیر هستند به کار 

در خیابان ها رو می آورند، افزود: طبق بررســی ها اغلب خانواده هایی که 
حاشیه نشین هستند و درآمد مستمری ندارند کودکان خود را برای کار در 
خیابان ها می فرســتند. کودکان کار در همه رده های سنی وجود دارند، اما 
بیشتر در سنین دبستان تا راهنمایی به ســمت کار در خیابان ها می آیند. 
همچنین بیشــتر کودکان کار ترک تحصیل کرده اند، اما کودکان کاری هم 
داریم که در حین کار تحصیل می کنند.وی در مورد حمایت هایی که سازمان 
بهزیســتی از کودکان کار انجام می دهد، تصریح کرد: حمایت های ما در 
راســتای کاهش آســیب در ابعاد مختلف انجام می شــود. در تالشیم 
فعالیت های خودمان را به گونه ای انجام دهیم که تنها ویژه کودکان نباشد و 
خانواده ها هم دیده و توانمند شوند. سعی کردیم با تحت پوشش قرار دادن 
خانواده ها، عقب ماندگی های تحصیلی، وام های اشتغال و حرفه آموزی را 
به صورت رایگان دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم از آن ها در حد امکان حمایت 
کنیم.نصر در پاسخ به اینکه آیا این حمایت ها از کودکان کار کافی است؟ 
توضیح داد: قطعا تا همه دســتگاه ها پای کار نیایند و به رسالت خودشان 
عمل نکنند، حمایت ها کافی نیســت. بــه فرض مثــال حرفه آموزی به 
مساعدت فنی حرفه ای نیاز دارد که هنوز اقدام خاصی را در این زمینه انجام 
نداده و در جلسات نیز محدودیت اعتبار را دلیل این کار عنوان می کند.وی 
اضافه کرد: مستمری کمیته امداد و بهزیستی برای یک نفر ۴۲۰ هزار تومان 
اســت. مســلما این مبلغ کافی نیســت و نیاز اســت اعتبار خوبی برای 
توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و معلوالن 
پیش بینی شود.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان درباره اینکه چرا آمار 
کودکان کار متداوم در حال افزایش است؟ نیز گفت: همان طور که اشاره 
کردم آمار دقیقی از کودکان کار نداریم که بر اساس آن بگوییم تعداد آن ها 
در حال افزایش است و این آمار ها تنها تخمین زده می شود، اما اگر تعداد 
کودکان کار افزایش پیدا می کند، به دلیل این است که ماشین تولید فقر، 
مدام فقر را تولید می کند و حاشیه نشینی در حال افزایش است. متاسفانه 
مطالعات نشــان می دهد برخی از خانواده هایی که در قسمت مرکز شهر 
مستأجر بودند به واسطه گرانی رهن و اجاره به اجبار به حاشیه نشینی روی 
آوردند و بعد از آن برای کســب درآمد، کودکان شــان را بر ســر چهارراه ها 
فرستادند تا کسب درآمد کنند.وی در خصوص حضور برخی کودکان کار در 
کارگاه ها و کارخانه جات به عنوان کارگر نیز گفت: شناسایی کودکانی که در 
کارگاه ها و کارخانه ها کار می کنند، وظیفه اداره کار است، چراکه کار کودکان 
در این بخش ها ممنوع است. اداره کار موظف است حتما به برخی از کارگاه 
ورود و کودکان کار را شناسایی کند. درحالی که وظیفه سازمان بهزیستی در 
حوزه کودکان کار و خیابان است، اما اگر گزارشی در سامانه ۱۲۳ اورژانس 

اجتماعی بهزیستی اعالم شود، قطعا به این حوزه هم ورود خواهیم کرد.

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفت: 
پرونده های مسن دادگستری اصفهان کاهش یابد.

حجت االسالم اسدا... جعفری در نهمین نشست 
شورای مدیران قضایی اســتان با حضور دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان، ضمن تسلیت ایام 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( دســتور کار 
نهمین نشست شــورای مدیران قضایی استان را 
حول محورهایی نظیر اطاله دادرســی و پیگیری 

اجرای طرح کاداستر در استان عنوان کرد.
وی در خصــوص اقدامات دادگســتری اســتان 
اصفهان برای کاهش اطاله دادرسی در پرونده های 
قضایی بیان داشت: با برنامه ریزی هایی که پیش 
از آغاز سال ۱۴۰۱ انجام شد، دســتگاه قضایی در 
ســال جــاری هدف گذاری های از پیــش تعیین 
شــده ای در راســتای کاهش اطاله دادرســی را 
دنبال می کند که یکی از مهم ترین هدف گذاری ها 
رســیدگی به پرونده های مسن حوزه های قضایی 
کل اســتان است.رییس کل دادگســتری استان 
اصفهان افــزود: از ابتــدای تیرماه ســال جاری 
طرح ضربتی رســیدگی به پرونده های مســن در 

دستگاه قضایی اســتان عملیاتی شد و در فاز اول 
این طرح که مربوط به رســیدگی بــه پرونده های 
تشکیل شــده قبل از ســال ۱۳۹۶ بود؛ تعداد ۱۱۱۰ 
فقره پرونده شناسایی شــد که با تالش مضاعف 
همکاران اداری و قضایی سراســر اســتان تعداد 
۸۴۸ فقره از این پرونده ها مختومه و تا ســه ماه 
آینده به مابقی آن نیز رسیدگی خواهد شد.وی ابراز 
امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا 
پایان ســال ۱۴۰۱ تمام پرونده های تشکیل شده 
در بازه زمانی قبل از ۱۳۹۶ رســیدگی و از لیســت 
 پرونده های مســن دادگستری اســتان اصفهان 

خارج شود.

رییس کل دادگستری استان:

پرونده های مسن دادگستری اصفهان کاهش یابد

 فروش پناهگاه بمب
 در ژاپن!

زمانی که کره شمالی در ماه اکتبر موشکی 
را در نزدیکــی ژاپن پرتاب کــرد، برخی 
شــهروندان ژاپنی تصمیــم گرفتند یک 
پناهگاه بمب بخرند. این پناهگاه، به اندازه 
یک کمد لباس بزرگ، از آهن ســاخته 
شــده ، با روکش ســرب برای مقاومت 
در برابر همه چیز به جز ضربه مســتقیم 
موشک یا انفجار هســته ای جلوگیری 
می کند.این پناهگاه بــه جز هزینه های 

نصب، ۴۴۰۰۰ دالر آمریکا هزینه دارند.

عواقب مازوت سوزی در نیروگاه ها به بهانه هوای سرد چیست؟

سمی که نفس می کشیم
عضو گروه پژوهشــی آلودگی هوای دانشــگاه اصفهــان درباره مازوت ســوزی و پیامدهای آن 
توضیحاتی ارائه داد.حســین احمدی کیا در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه مازوت گوگرد 
باالیی دارد و در احتراق عالوه بر اکســیدهای گوگرد، ســولفات ها، نیترات ها، ذرات معلق و دیگر 
گازهای سمی را منتشــر می کند، اظهارکرد: مازوت تولیدی ایران بیش از سه درصد گوگرد دارد، 
درحالی که استاندارد جهانی آن نیم درصد است.وی افزود: مازوت را می توان با روش های مختلف 
به ســوخت با کیفیت بهتر مانند کک نفتی، گازوییل یا بنزین تبدیل کرد، درحالی که تولید مازوت 
در بسیاری از پاالیشگاه های جهان ممنوع شده است؛ حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از نفت خام ورودی به 
پاالیشگاه های ایران به مازوت تبدیل می شود.عضو گروه پژوهشی آلودگی هوای دانشگاه اصفهان 
تصریح کرد: مازوت ایران پیش تر صادر می شد و در کشتی ها و به ویژه کشتی های امارات متحده 
عربی مصرف می شد که به دلیل قوانین زیســت محیطی دریایی مصرف آن ممنوع شده است و 
درحال حاضر در نیروگاه های بخار، کارخانه های ســیمان و بعضی از واحدهای صنعتی از مازوت 
استفاده می شود.وی افزود: از طرف دیگر گسترش گازرسانی، توسعه صنایع گازسوز و پایین بودن 
راندمان نیروگاه ها سبب افزایش مصرف گاز طبیعی شده و در مواقع سرد سال کمبود گاز بهانه ای 
برای مصرف سوخت مازوت در نیروگاه های کشور اســت.احمدی کیا اضافه کرد: به عنوان مثال 
اگر نیروگاه شهید منتظری اصفهان با تمام توان ۱۶۰۰ مگاواتی خود فعالیت کند، روزانه ۹۳۰۰ تن 
مازوت مصرف خواهد کرد و روزانه ۵۶۰ تن دی اکســیدگوگرد در هوا منتشر می شود که ۲۵ برابر 

نرخ انتشار تمام خودروهای اصفهان و شهرهای اطراف آن است.

غلظت 8 برابری ذرات معلق 2.۵ میکرون اصفهان با مازوت سوزی نیروگاه منتظری
وی تاکید کرد: زمانی که این نیروگاه با مازوت کار می کند، غلظت دی اکســیدگوگرد خروجی آن 
به ppm ۱۲۰۰ می رســد که بیش از هشت برابر اســتاندارد نیروگاه های قدیمی در اروپاست.

عضو گروه پژوهشی آلودگی هوای دانشگاه اصفهان ادامه داد: حتی نیروگاه هایی که زغال سنگ 
می سوزانند نیز اکسیدهای گوگرد کمتری نسبت به نیروگاه های مازوت سوز ایران منتشر می کنند، 
الزم است بدانیم محتوای گوگرد زغال سنگ یک تا سه درصد است که بخشی از آن در زغال شویی 
تصفیه می شود. با مازوت ســوزی نیروگاه شــهید منتظری، غلظت دی اکســیدگوگرد اصفهان 
حدود ۷.۷ برابر شرایط فعلی و غلظت ذرات معلق PM ۲.۵ شهر اصفهان هشت درصد بیشتر از 
شرایط فعلی خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد: راندمان نیروگاه شهید منتظری ۳۳ درصد است، 
درحالی که راندمان نیروگاه های جدید ســاخت ایران به ۵۹ درصد می رســد. اگر تنها همین یک 
نیروگاه نوسازی می شد، با صرفه جویی گاز آن مانع از مازوت سوزی شده و می توانستیم شهری 

با جمعیت ۲.۱ میلیون نفر را گازرسانی کنیم.

عکس خبر

خبر روزگزارش

 معاون پژوهش و فناوری
 دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

فراهم شدن ظرفیت 
همکاری فارغ التحصیالن 

با مراکز دانشگاهی
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اصفهان 
گفت: توانمندسازی دانشجویان برای پژوهشگر 
شدن می تواند در بستر انجمن های علمی رخ 
دهد.هادی امیری با اشاره به لزوم اختصاص 
بازار به شرکت های دانش بنیان، گفت: به نظر 
می رســد این اقدام نیازمند سیاســت گذاری 
صحیح است، زیرا ممکن اســت در این زمینه 
مفاسدی شکل گیرد.وی با بیان اینکه درحال 
حاضر برخی از شرکت ها تالش می کنند خود را 
دانش بنیان تلقی کنند تا از مزایای ایجاد شده، 
اســتفاده کنند، ادامه داد: در راســتای برخی 
ســخت گیری ها شــرکت های کوچک و تازه 
تاسیس نمی توانند به بازار وارد شوند، بنابراین 
در این زمینه سیاســت گذاری صحیح نیازمند 
مهارت اســت تا بازار های داخلی بــه گونه ای 
تقسیم شوند که شــرکت های دانش بنیان از 
این بازار ها بهره مند شــده، به تدریج توســعه 
یافتــه و بازار هــای بین المللی را فتــح کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اصفهان 
تصریح کرد: نمونه های موفقی از شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد که توانستند به بازار های 
بین المللی ورود کنند، رمز موفقیت شرکت های 
دانش بنیان به افزایش مقیاس تولیدی آن ها 
بازمی گردد. درصورتی که مقیاس تولید منحصر 
به بازار های محدودی باشــد در دراز مدت این 
مقیاس از بین می رود، بنابراین توســعه بازار 
برای رشد شــرکت های دانش بنیان می تواند 
بسیار مفید باشد.وی خاطرنشان کرد: حضور 
شرکت های دانش بنیان در بازار های بین المللی 
نیازمند این اســت که در گام نخست بازار های 
داخلی در اختیار آن ها قرار گیرد که بخشی از آن 

نیازمند حمایت های دولتی است.
وی افزود: توانمندســازی دانشــجویان برای 
پژوهشگر شدن می تواند در بستر انجمن های 
علمی رخ دهد. سیاســت مراکز علمی در این 
رابطه اختصاص فضا هایــی به انجمن های 

علمی است.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

راه اندازی گروه ضربت ویژه مقابله با جرائم خشن در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از راه اندازی گروه ضربت ویژه مقابله با جرائم خشن در اصفهان خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی فر در حاشیه آیین آغاز 
به کار گشت های ویژه گروه ضربت پلیس اصفهان گفت: گروه ضربت به منظور تحقق امینت پایدار و با رویکرد حضور هدفمند، کیفی و اثربخش واحدهای انتظامی 
در مقابله با جرائم خشن راه اندازی شده است.وی با بیان اینکه گروه ضربت پلیس اصفهان به خودروها و موتورسیکلت های تیزرو مجهز و دارای نیروهای چابک، 
ورزیده و با آمادگی جسمانی باالست اظهار امیدواری کرد با حضور گشت ها در کانون های جرم، محیط شهر برای مجرمان و قانون شکنان نا امن شود و به این افراد 
فرصت جوالن داده نشود.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از اختصاص خط ویژه مقابله با جرائم خشن در مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خبر داد و تاکید 
کرد: به محض تماس شهروندان و اعالم موردی از وقوع جرم خشن و یا سرقت های توأم با تهدید و آزار این گشت ها در کمترین زمان در محل حضور می یابند و 

به موضوع رسیدگی می کنند.به گفته سردار هاشمی فر، طی ۸ ماهه امسال، شاهد کاهش ۲۴ درصدی جرائم خشن در استان بودیم.



تیم ملی کشــتی آزاد ایران به مقام نایب قهرمانی رقابت های جام جهانی در آمریکا دســت یافت.فینال جام جهانی کشتی آزاد از ساعت 3:30 بامداد  21 آذر  
بین دو تیم ایران و آمریکا آغاز شد. تیم کشورمان پیش از این با غلبه بر ژاپن و منتخب جهان فینالیست شــده بود و آمریکایی ها هم با شکست مغولستان 
و گرجســتان به فینال رســیده بودند.پیش از این مبارزه، تیم منتخب جهان با نتیجه 8 ـ 2 بر تیم گرجســتان غلبه کرده و عنوان سومی جام جهانی را به خود 
اختصاص داد.بعد از شکســت قابل پیش بینی نمایندگان دو وزن اول ایران مقابل حریفان آمریکایی، رحمان عموزاد بــار دیگر دیاکومیهالیس را از پیش ِرو 
برداشت و درحالی که وضعیت تیم اعزامی ایران در اوزان باال بهتر به نظر می رسید، اما امیرمحمد یزدانی، علیرضا کریمی و امیرحسین فیروزپور شکست های 
غیرمنتظره ای مقابل حریفان داشــتند تا شــرایط برای قهرمانی آمریکایی ها در خانه مهیا شــود، این امر با وجود این بود که باالخره در این مسابقه طلسم 

در خانــه کاپ قهرمانی را از شکست ناپذیری جردن باروز توســط علی سوادکوهی شکسته شــد.تیم آمریکا در نهایت 6 ـ 4 از سد تیم کشورمان گذشت تا 
آن خود کند.

نایب قهرمانی کشتی ایران در خانه آمریکا
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اقدام جالب ستاره برزیلی؛

 »نیمار« بدون اجازه، چت  با هم تیمی هایش را 
منتشر کرد

نیمار در اقدامی جالب چت های خصوصی خود با هم تیمی هایش در برزیل را منتشر کرده است.
فوق ســتاره برزیل پس از شکست تلخ مقابل کرواســی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 
بدون رضایت هم تیمی هایش چت های خصوصی خود با آن ها را در اینستاگرام منتشر می کند.

اسکرین شات هایی از چت های واتساپ و اینستاگرام با هم تیمی هایش مارکینیوش، رودریگو 
و تیاگو سیلوا که در نوع خود اقدام عجیبی از سوی نیمار به حساب می آید. ستاره پاری سن ژرمن 
در یکی از استوری های اخیر در این باره توضیح داد: »تصمیم برای افشای چت ها)بدون اجازه( 

برای این بود که نشان دهیم چقدر انگیزه داشتیم و چقدر متحد بودیم.«
او ادامه داد: »این ها بخشی از پیام های زیادی بود که با تیم رد و بدل کردم. من خیلی ناراحتم... 
اما برای حرکت رو به جلو باید قوی تر باشیم و مطمئنم که با حمایت همه هواداران قوی تر برمی 

گردیم. من برزیلی هستم با غرور و عشق فراوان!«
 پیش از این، نیمار در استوری های اینســتاگرام خود چت های بسیار جالبی با هم تیمی هایش 
 را به جهانیان نشــان داده بود. نیمار با گفتن اینکــه »به او)مارکینیوش( ایمان دارد و همیشــه 
 در کنــار او خواهــد بــود«، از هم تیمی خــود در پی اس جــی، که آخریــن پنالتی را از دســت

 داد و به این ترتیب حذف برزیل در جــام جهانی را قطعی کرد، حمایت کرده بــود. پیام نیمار به 
مارکینیوش:»بریم برادرم، ما باید قوی باشیم، به خودمان زمان بدهیم و ببینیم فوتبال چه چیز 

دیگری برای ما دارد.«
نیمار همچنین با این پیام از رودریگو حمایت کرده است: »من اینجا هستم تا بگویم تو یک ستاره 
هستی... باعث افتخار است که بخشی از دوران حرفه ای باشم.  می خواستم بگویم که من الگوی 

تو هستم و خوشحالم که تو را به یکی از ستاره های تاریخ برزیل می بینم«.
 

با وجود حذف و ناکامی؛

»توخل« نه؛ جام جهانی نظر انگلیسی ها را تغییر داد!
به نظر می رسد که با وجود ناکامی در جام جهانی، شــانس گرت ساوتگیت برای ادامه کار در تیم 

ملی انگلیس افزایش پیدا کرده است.
بعد از ناکامی در فتح یورو و در ادامه حذف از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه به نظر می رسید 

که باید پایان همکاری گرت ساوتگیت و تیم ملی انگلیس را قطعی تلقی کرد.
در همین راستا بیاد مدعی شده که توماس توخل 49 ساله، برنده لیگ قهرمانان 2021 با چلسی 
که در حال حاضر بدون باشگاه اســت، گزینه اصلی هدایت انگلیس بوده است. پیش از این نیز 
اخباری در این زمینه وجود داشــت؛ اما در نهایت اتحادیه فوتبال انگلیس تصمیم گرفت که برای 

جام جهانی هم به ساوتگیت اعتماد کند.
بیلد اما در ادامه گزارش خود مدعی شــده جام جهانی همه چیز را به نفع ســاوتگیت تغییر داده 
است. اتحادیه فوتبال انگلیس اکنون از او می خواهد که ادامه دهد زیرا او توانسته یک تیم واقعی 
و آینده دار بسازد.هری کین 29 ســاله که با خیال راحت اولین پنالتی خود را مقابل فرانسه به گل 
تبدیل کرده بود، دومین پنالتی را با ریسک بسیار زیاد زد و آن را از دست داد. با این حال ساوتگیت 
 در پایان بازی اینگونه از کاپیتــان خود دفاع کرد:»تقصیــر او نبود. ما به عنــوان یک تیم پیروز 

می شویم و می بازیم.«
در واقع به نظر می رسد که به جز نکات فنی ســاوتگیت از رابطه فوق العاده ای نیز با ستاره های 
انگلیس برخوردار اســت. تا جایی که حتی هری کین هم درباره او گفت: »ما یک تورنمنت عالی 
داشتیم و فکر می کنم آینده درخشانی داریم.  عاشق داشتن گرت به عنوان مربی هستیم و می 

خواهیم او بماند. البته تصمیم با اوست.«

آمارهای قبلی احتمال قهرمانی آرژانتین، فرانسه یا مراکش را باال می برد؛

قهرمانی با خرافه!
سروش سلماسی با مشخص شــدن تکلیف چهار تیم راه 
یافته به نیمه نهایی، با وقفه ای چند روزه 
مواجه هستیم تا اینکه مسابقات از  امروز با برگزاری بازی بین دو تیم 
آرژانتین و کرواســی مجددا از سرگرفته شــود. باتوجه به این وقفه، 
فرصت را مغتنم شمردیم و سعی کردیم تا 10 نکته درخصوص تیم های 
حاضر در نیمه نهایی جام جهانی 2022 را بررسی کنیم. این مطلب را به 

نقل از »ورزش سه« در ادامه بخوانید:
1- تابه حال سه بار در طول تاریخ جام های جهانی تیم های راه یافته 
به نیمه نهایی، از سه کنفدراسیون مختلف بوده اند، این درحالی است 
که در ســایر جام های جهانی، چهار تیم حاضر در نیمه نهایی از یک یا 
نهایتا دو کنفدراسیون متشکل می شــدند. در جام جهانی 1930، تیم 
های اروگوئه، آرژانتین، یوگســاوی و آمریــکا، در جام جهانی 2002، 
تیم های برزیل، آلمان، ترکیه و کره جنوبی و همچنین در جام جهانی 
2022، چهار تیم فرانســه، مراکش، آرژانتین و کرواسی به نیمه نهایی 
راه یافته اند. این درحالی اســت که در دو جــام جهانی 1930 و 2002 
به ترتیب اروگوئه و برزیل قهرمان شــده اند، درواقع هرگاه سه تیم از 
کنفدراسیون های مختلف به نیمه نهایی رسیده اند، قهرمان از آمریکا 

جنوبی بوده است. آیا این بار قرعه به نام آرژانتین خواهد افتاد؟
2- به جز جام جهانی 2014، هربار که دو تیــم از چهار تیم نیمه نهایی 
اروپایی بوده اند، تیم قهرمان از آمریکای جنوبی بوده است )جام های 

جهانی 2002، 1978، 1970، 1962 و 1950(.
3- آرژانتینی ها در تمام جام های جهانی قبلی که یکان آن عدد 2 بود، 
یعنی جام های جهانــی 1962، 1982 و 2002 در مرحله گروهی حذف 
شده اند )البته آرژانتینی ها در سال 1982 در مرحله دوم گروهی حذف 
شدند( و امسال اولین باری اســت که آنها در یک جام جهانی که عدد 
یکان آن 2 است به مرحله حذفی صعود می کنند و حتی تا نیمه نهایی 
رقابت ها پیش رفته اند. البته الزم به ذکر است که جام جهانی 1942 
به خاطر جنگ جهانی دوم برگزار نشــد، حتی ســال 1942 هم برای 
آرژانتینی ها از نظر فوتبالی خوش یمن نبود، چون اگر آن جام برگزار 
می شــد، یکی از بخت های اصلی قهرمانی خودشان بودند و مجبور 
نبودند تا سال 1978 صبر کنند تا برای اولین بار قهرمان این رقابت ها 
شــوند. حال باید صبر کنیم تا ببینیم که آیا در جام جهانی 2022 که 3 
عدد 2 را در خود دارد، آرژانتینی ها می توانند 3 ناکامی قبلی خود در 

جام های جهانی 1962، 1982 و 2002 را جبران کنند یا خیر.
4- فرانســه در دو قهرمانی قبلی خود در مرحلــه گروهی با دانمارک 
همگروه بود و یک بار توانست در ســال 98 این تیم را با نتیجه 2 بر 1 

شکست دهد و در سال 2018 نیز دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند. 
درواقع، هربار فرانسه قهرمان شده در مرحله گروهی با دانمارک بازی 
کرده اســت. امســال هم این دو تیم با یکدیگر همگروه بودند و تیم 
فرانسه موفق شد دانمارک را با نتیجه 2 بر  یک مغلوب کند. آیا تاریخ 

تکرار می شود؟
5- تابه حــال 4 بار تیم هایی کــه در بازی اولین خود مغلوب شــده 
اند، توانســته اند به فینال جام جهانی راه یابند و ازین بین اســپانیا 
در سال 2010 حتی توانســت به عنوان قهرمانی هم برسد. آرژانتین در 
جام جهانی 1990 که در بازی اول با نتیجه یک بر صفر دربرابر کامرون 
مغلوب شده بود، توانســت به فینال رقابت ها راه یابد. آنها که درجام 
جهانی 2022، در اولین بازی خود با نتیجه دو بر یک مغلوب شاگردان 
هروه رنار شــدند، آیا می توانند دوباره تاریخ ســازی کنند و به فینال 

رقابت ها راه یابند؟
6-  هربار که تیــم راه یافته به فینال در بازی اول در مقابل تیم ســبز 
پوش بازی کرده و مغلوب شده، نتوانســته قهرمان شود. باید ببینیم 
چه سرنوشتی در انتظار آرژانتینی است که در بازی اول در مقابل تیم 

سبزپوش عربستان باخته اســت، آیا آنها درصورت راهیابی به فینال، 
مغلوب می شوند؟

7- هر بار که کرواســی به نیمه نهایی جام جهانی راه یافته )1998 و 
2018(، فرانسه قهرمان جام جهانی شده است.

8- از بین چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی، فرانســه و آرژانتین هردو 
در اولین جام جهانی که در ســال 1930 در اروگوئه برگزار شد، حضور 

داشتند.
9- هروقت فرانســه در یک جام جهانی با ســه تیم اروپایی دیگر به 
نیمه نهایی راه یافته )جام های جهانی 1982 و 2018(، دوره بعد از آن 
یک تیم اسپانیایی زبان به قهرمانی رسیده است )آرژانتین در 1986 

و اسپانیا در 2010(.
10- تا پیش از این جام، در طول تاریخ جام های جهانی تنها ایتالیا بود 
که با یک گل خورده )آن هم گل بخودی(، به نیمه نهایی راه یافته بود 
که درنهایت هم قهرمان آن جام شد. آیا آمار و ارقام به سود شیرهای 
اطلس که به عنــوان اولین تیم آفریقایی تاریخ بــه نیمه جام جهانی 

صعود کرده، خواهد بود یا خیر؟

خبر روز

 سقوط »طارمی«؛ اتفاقی که سرنوشت ستاره تیم ملی
 را عوض کرد  

همشــهری نوشــت: اگر قرار باشــد از نظر فردی به حضور بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی 
2022قطر نگاه کنیم، شاید این تورنمنت برای هیچ کس به اندازه مهدی طارمی مهم نبود.

ستاره 30ساله پورتو که در 3سال گذشــته دوران درخشانی را پشت سر گذاشته و هر روز شایعات 
فراوانی در مورد احتمال ترانســفرش به یک لیگ بزرگ اروپایی وجود داشــته اســت. او به این 
جام جهانی آمده بود تا چشم ها را بیشــتر از قبل به خودش خیره کند و برای تقویت یکی از آخرین 
فرصت هایش به منظور حضور در یک تیم و لیگ بزرگ تر بجنگد؛ اما آیا چنین هدفی محقق شد؟ 
البته که طارمی یکی از بازیکنان درخشان تیم ملی در قطر بود؛ اما شــاید خیز تاریخی او به نقطه 

اوج نرسید.
تیم ملی ایران جام جهانی قطر را خیلی ضعیف شروع کرد؛ با شکستی دور از انتظار و 6 بر 2 در برابر 
انگلستان. با وجود این همین بازی فرصت خوبی برای تاریخ سازی طارمی بود. او با به ثمر رساندن 
هر 2 گل ایران به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال کشور تبدیل شد که در جام جهانی بیش از یک گل 
به ثمر می رساند. به عاوه طارمی نخستین بازیکن آسیایی دبل کننده در جام جهانی لقب گرفت که 
این دومی رکورد مهم تری بود. مهاجم بوشهری در بازی دوم در برابر ولز هم یک پاس گل به رامین 
رضاییان داد تا دوران موفقش در جام جهانی را ادامه بدهد، اما بازی سوم حکایتی دیگر داشت. در 
شبی که اغلب بازیکنان ایران نمایش کم فروغی مقابل آمریکا داشتند، طارمی هم ضعیف عمل کرد.

بد بودن در یک بازی در تورنمنت ســنگین جام جهانی بــه تنهایی دلیلی برای زیر ســوال رفتن 
شایستگی های یک فوتبالیست نیست اما از بدشانسی طارمی، این بازی منجر به حذف تیم ملی 

شد و دیگر فرصتی برای جبران مافات باقی نماند.
بســیاری بر این باور بودند که درخشــش طارمی در جام جهانی می تواند زمینــه انتقال او به یک 
باشگاه بزرگ را فراهم کند؛ اتفاقی که باید در تابســتان آینده و در فاصله یک سال تا پایان قرارداد 
این بازیکن با پورتو رخ بدهد. آیا با شرحی که رفت، جام جهانی قطر به ترانسفر طارمی کمک کرد؟ 
هنوز نمی دانیم، اما اگر او به آن توپ لحظه آخر در برابر آمریکا می رسید و گل صعود را می زد، شاید 

خیلی چیزها عوض می شد.
 

»کی روش« در تیم ملی؟ سه جام جهانی کافی است!
کارشناس فوتبال ایران با اشــاره به نتایج تیم ملی در جام جهانی و در پیش بودن مسابقات جام 
ملت های آسیا، گفت: باید اشــتباه تکراری نکنیم و فدراسیون هرچه زودتر به یک تصمیم جمعی 
صحیح برسد.حمید درخشان با اشاره به ادامه رقابت های جام جهانی 2022 گفت: تمام این بازی ها 
و افکاری که پشت سر آن وجود دارد. این درس مربیگری و مدیریتی برای فوتبال است. باید واقعا 
از آن استفاده کنیم و در کنار رفتن به جام جهانی دنبال پیدا کردن الگوهای صحیح فوتبالی باشیم.

کارشناس فوتبال ایران با مرور عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی قطر افزود: اگر نتیجه گرایی 
نگاه کنیم به دور دوم نرســیدیم. از لحاظ بازی فوتبال هم دو باخت انگلیس و آمریکا برایم عبرت 
آموز شد.بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشــان کرد: دیگر نباید اینقدر وقت را 
بابت مرور این اتفاقات تلخ هدر دهیم. جام ملت های آسیا بیخ گوش ماست و اگر نخواهیم تعیین 

استراتژی کنیم، حتما شکست خواهیم خورد.
 کاپیتان پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس و تیم ملی دربــاره ماندن یا رفتن کــی روش تاکید
  کرد: ســه بار جام جهانی کافی اســت تا عیار خودت را برای تحقق رویای یک ملت نشان دهی!
  حاال دیگــر امیدوارم فدراســیون اشــتباهات گذشــته را تکرار نکند.درخشــان درباره شــروع

  بازی های لیگ برتر بــا دیدار دربی بین اســتقال و پرســپولیس تاکید کرد: ایــن بازی خیلی 
 برای دو تیــم اهمیــت دارد. تیمی کــه این بــازی را ببــرد بســیار در روحیه اش بــرای ادامه

 لیگ برتر اهمیت دارد. 

مستطیل سبز

 »نه« به خداحافظی و احتمال حضور
 در لیست استرالیا؛

 »فغانی« برای فینال 
جام جهانی استارت زد!

به گزارش»ورزش سه«، کنار گذاشتن علیرضا 
فغانی و کمک های او از جام جهانی 2022 یک 
اتفاق ناگوار و تلخ برای فوتبالدوســتان ایرانی 
محسوب می شد. اشتباه تاثیرگذار داور باتجربه 
فوتبال ایران در بازی پرتغال و اروگوئه ســبب 
شد تا فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم به عدم 
همکاری با او در ادامه جام جهانی بگیرد. به این 
ترتیب فغانی که در جام جهانی گذشــته دیدار 
رده بندی را سوت زده و با رویای قضاوت فینال 
به قطر رفته بود، از ابتــدای مرحله حذفی هم 
شانسی برای قضاوت در جام جهانی 2022 پیدا 
نکرد.تلخی ماجرا برای فوتبالدوســتان ایرانی 
وقتی بیشتر می شود که بدانیم نام علیرضا فغانی 
چندی قبل از لیســت داوران الیت ایران برای 
ســال 2023 در آمد. کمیته داوران در تصمیمی 
عجیب فغانی را در لیســت داوران بین المللی 
فوتبال ایران قرار نداد . اگرچه مسئوالن کمیته 
داوران بهانه جوان گرایی را بــرای این تصمیم 
عجیب آوردند؛ امــا در همان لیســت داورانی 
که نهایتا چند ماه کوچک تر از فغانی بودند هم 
حضور داشــتند.فغانی 44 ساله در شرایطی از 
لیســت داوران الیت ایران خط خورد و شانس 
قضاوت در جام ملت های آسیا 2023 را از دست 
داد که فدراسیون جهانی مدت زیادی است دیگر 
محدودیت سنی را از شرایط قضاوت بین المللی 
برداشته است.  در چنین شرایطی می توان این 
آینده را بــرای فغانی متصور بود کــه او با حفظ 
آمادگی جســمانی خود بتواند در جام جهانی 
2026 نیز حضور داشته باشد. البته این مسئله 
به شرطی محقق می شود که فدراسیون فوتبال 
استرالیا به جای ایران نام فغانی را از سال 2024 
در لیست داوران الیت قرار بدهد. نکته مهم این 
ماجرا بی اطاعی فغانی از نظــر کمیته داوران 
فدراســیون ایران درباره خودش بود. اگر این 
داور برجســته و باتجربه چند روز زودتر از خط 
خوردنش از لیست مطلع می شد می توانست 
فدراسیون استرالیا را مجاب به حضور در لیست 

7 نفره داوران بین المللی خود کند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

فلسطینی های 
حامی تیم ملی 
فوتبال مراکش

فلســطینی های حامی تیم 
ملی فوتبال مراکش که بازی 
یک چهارم نهایی جام جهانی 
فوتبال 2022 قطر بین مراکش 
و پرتغال را از ســالن ورزشی 

سعد سایل تماشا کردند. 

بر اســاس خبرهای رسیده از فدراســیون فوتبال 
خداداد افشاریان و دوستانش در کمیته داوران به 
روی نام امیر عرب براقی به اجماع رسیدند و قرار 
است این داور جدال روز سه شنبه دو تیم استقال 

و پرسپولیس را سوت بزند.
امیر عرب براقی جدا از اینکه در یازده هفته سپری 
شده از مســابقات لیگ برتر پرکار ترین داور بوده 
بازی های حساسی را سوت زده و نمرات خوبی را 
از ناظران داوری گرفته و به همین خاطر از ســوی 
کمیتــه داوران به عنوان داور دربی برگزیده شــده 
است. از بازی های حساســی که او در یازده هفته 
سپری شده از مسابقات سوت زد، مصاف گل گهر – 
استقال در استادیوم اختصاصی گل گهر بود.عرب 
براقی در این بازی و در ثانیه های پایانی به دنبال 
خطای صورت گرفته به روی صالح حردانی به سود 

استقال پنالتی اعام کرد که بازبینی تصاویر نشان 
داد، تصمیم او کاما درست بود. هم چنین دو تیم 
سپاهان و پرسپولیس با سوت امیر عرب براقی در 
استادیوم نقش جهان به مصاف هم رفتند که این 

بازی هم با تصمیمات های خوب این داور 
همراه شد.امیر عرب براقی که گزینش شده 

آکادمی داوران کنفدراسیون فوتبال آسیاست 
امسال بار دیگر به لیست داوران بین المللی فوتبال 
ایران برگشته و بدون شک با قضاوت دراین بازی 
می تواند، گام بزرگی به سوی قضاوت در بازی های 
بین المللی بردارد و جا پای علیرضا فغانی بگذارد. 
جالب اینکه او با علیرضا فغانی نسبت فامیلی دارد 
و زمانی که امیر قلعه نویی، سرمربی تیم سپاهان 
بود از این داور به عنوان علیرضا فغانی آینده فوتبال 

ایران یاد کرد.

داور دربی، چرا امیر عرب براقی ؟

عکس: جماران
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مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری:

خودرو های فاقد معاینه فنی، برخط رصد می شوند 
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به صورت خودکار )مکانیزه( و با اتصال تمام سامانه های 
ثبت تخلف به سامانه سیمفا به تشخیص و ارسال تخلفات خودرو های فاقد معاینه فنی به پلیس 
راهور اقدام می کند.هادی کریمی افزود: بسیاری از شــهروندان از این موضوع بی اطالع هستند و 
ممکن اســت هر روز به دلیل تردد با خودرو های فاقد معاینه فنی جریمه شوند.مدیر مرکز کنترل 
ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، وارونگی هوا و افزایش آالیندگی 
 ناشــی از تردد خودرو های فاقــد معاینه فنی، مرکز کنتــرل ترافیک و نظــارت تصویری معاونت

  حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان، وضع تردد ایــن خودرو ها را رصد و بــه پلیس راهور 
اطالع رسانی می کند.

 
مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

اجرای عملیات نورپردازی در محوطه بام سبز شهرداری اصفهان
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: اجرای عملیات نورپردازی در محوطه بام سبز شهرداری 
اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته با هدف بهره وری از فضاهای شهری با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد 
ریال انجام شــد.  محمدباقر کالهدوزان با اشــاره به اینکه امروزه یکی از مهم ترین درخواست های 
شهروندان ارتقای کیفیت فضای شهری و زیباسازی شــهر و نورپردازی است، اظهار کرد: با توجه به 
حجم ترددهای شبانه روزی در خیابان باغ گلدسته، عملیات نورپردازی و روشنایی بام سبز شهرداری 
اصفهان با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال انجام شد.وی افزود: معتقدیم نورپردازی مناسب می تواند 
در نشان دادن حریم عمومی موجود در فضای شهری کمک و حتی در ایجاد امنیت، آسایش و جذابیت 
محیط های شهری نقش بسزایی ایفا کند.مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تداوم 
حیات شهر در شب به واســطه همین نورپردازی ها اتفاق می افتد، تصریح کرد: یکی از دستاوردها و 
برنامه های راهبردی منظر شبانه شهر اصفهان در منطقه سه شهرداری، بهره وری از فضاهای شهری با 
ایجاد جذابیت های نورپردازی با هدف تقویت هویت فرهنگی و مذهبی است.وی ادامه داد: بر همین 
اساس عملیات پروژه نورپردازی در مرکزی ترین نقطه تردد گردشگری اصفهان با نصب ۵۰ عدد پایه 
۹۰ سانتی متری در این بوستان انجام و این عملیات در نقاط مختلف منطقه سه شهری نیز آغاز شده 
است.کالهدوزان با تاکید بر استفاده از نمادهای فرهنگی در شأن اصفهان خاطرنشان کرد: در این پروژه، 
ترکیب پایه ها و زاویه های نوردهی به گونه ای تنظیم شده است که خطوط سایه ای منظم و ستاره ای 
شــکل را در چهار طرف پایه ایجاد کند تا عالوه بر تامین روشنایی محوطه، محیطی جذاب و دل انگیز 

برای شهروندان فراهم شود.
 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اعالم کرد:

اجرای بیش از 1۵0 میلیارد تومان پروژه در منطقه 10 اصفهان
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پــروژه عمرانی در این منطقه 
طبق برنامه زمان بندی در حال اجراست.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار کرد: معاونت عمرانی 
شــهرداری اصفهان، پس از بررسی شــاخص ها در بین ادارات عمرانی مناطق پانزده گانه شهرداری 
اصفهان، اداره عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ را حائز رتبه نخست اعالم کرد.وی تصریح کرد: این رتبه بندی 
با توجه به عملکرد مثبت اداره عمرانی منطقه ۱۰، اجرای به موقع و منظم پروژه های عمرانی در شش 
ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان 
پروژه عمرانی در این منطقه طبق برنامه زمان بندی در حال اجراســت.وی افزود: پروژه های احداث 
میدان عروج، خیابان شهید رییسی، میدان مدرس، خیابان کوشش، فضای ورزشی و پارک خیابان 

مصلی و دو ایستگاه مترو از جمله پروژه های در دست اقدام است.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

پایان مرمت یک چهارم گنبد مسجد شیخ لطف ا... 

معاون میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان با بیان اینکه نقشــه راهی با اولویت های 
سازه ای برای مســجد جامع عباسی در حال تهیه اســت که با توجه به 
شرایط گنبد آن، از این بخش مسجد شروع شده است، از پایان مرمت 
سه نیم ترک دیگر گنبد مسجد شیخ لطف ا... نیز خبر داد.سید مهدی 
موسوی موحد در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا 
با وجود  ایرادهای موجود در مرمت دونیم ترک نخســت گنبد مسجد 
شــیخ لطف ا... و با وجود تاکید متخصصان مبنی بــر توقف مرمت و 
استفاده از نظرات نخبگان و پیشکسوتان کشوری و حتی بین المللی، 
همچنان این مرمت ادامه پیدا کرده است، گفت: با توجه به اینکه مسائل 
ایجادشده در خصوص مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... با همان ترک 
اول به وجود آمد و ما در ایــن خصوص با چالش های متعددی روبه رو 
شــدیم )هرچند که من آن زمان مســئولیت معاونت میراث فرهنگی 
اداره کل را نداشتم و عضو شورای فنی هم نبودم(، اما در ادامه و در دوره 
جدید، جلسه ای با شورای راهبردی دفتر امور پایگاه های ملی و جهانی 
برگزار شد که متشکل از پیشکسوتان و اساتید دانشگاه و حتی منتقدان 
بود که در صورت جلســه ی آن  بر کلیت مرمت صحه گذاشتند، ولی بر 
رفع ایرادهای موجود تاکید کردند.وی افزود: به همین دلیل ایرادهای 

موجود در ترک اول برطرف شد، مرمت ســه نیم ترک بعدی ادامه پیدا 
کرد و این مدل مرمت مورد تایید قرار گرفــت، یعنی آن چیزی که االن 
ادامه دارد پیرو همان صورت جلسه ای است که با کمیته راهبردی دفتر 
پایگاه های ملی و جهانی انجام شــد. معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر مرمت یک چهارم گنبد مسجد شــیخ لطف ا... به پایان 
رسیده است، اشاره کرد: در دو نیم ترک اول این گنبد یک سری ایرادهایی 
در رابطه با تغییر رنگ وجود داشــت که در ســه نیم ترک جدید چنین 
نیست و ان شاءا... وقتی مرمت ســه چهارم دیگر گنبد به پایان برسد، 
وضعیت گنبد از این شکل خارج می شود.موسوی موحد درخواست کرد: 
من تاکید می کنم که اصحاب رسانه حتما عکس های قبل از مرمت دو 
ترک اول و عکس های سه چهارم باقی مانده گنبد را ببینند، چون وضعیت 
آن به شدت وخیم است، اما اینکه آن موقع مرمت شروع شد به این علت 
بود که لزوم آن احساس می شد، منتهی یک سری ایراداتی وجود داشت 
که سعی شد در ســه نیم ترک بعدی برطرف شــوند.وی با بیان اینکه 
پیمانکار مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...تغییری نکرده است، یادآوری 
کرد: مرمت سه نیم ترک جدید این گنبد همچنان با همان پیمانکار قبلی 

یعنی محمدرضا رضایت )معروف به ستار رضایت( انجام شده است.

بررسی مرمت گنبد مسجد جامع عباسی با اولویت  سازه
معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان در مورد مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسی نیز توضیح داد: آخرین جلســه در این مورد چند روز قبل برگزار شد 
که آقای دکتر مختاری روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه در اصفهان حضور 
داشت و به اتفاق ســایر اعضای کمیته بررســی مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسی یعنی آقای دکتر حجازی، آقای مهندس فرشته نژاد و آقای ایزدی 
روی گنبد آمدند و با توجه به نظافتی که داخل دو پوش گنبد انجام شده بود 
مجددا داخل پوش گنبد بازدید و ترک های موجود بررسی شد.موسوی موحد 
تاکید کرد: در حال حاضر و بیش از همه، بحث ها و اولویت های سازه ای بنا 
موردتوجه قرارگرفته است تا »داستان خواجه در بند نقش ایوان است.«وی 
افزود: ما باید مراقب باشیم که به لحاظ سازه ای آسیب های شدیدی متوجه 
گنبد مسجد جامع عباسی نشود.موسوی موحد در پاسخ به اینکه آیا اقدامی 
در خصوص بهبود شرایط سازه ای این گنبد انجام شده است یا خیر؟ گفت: 
فعال این مباحث در حوزه مطالعات است چون باید کمترین آسیب و دخل و 
تصرف در بنا را داشته باشیم؛ اما اعضای کمیته بررسی مرمت این گنبد بعد از 
بازدید مجدد از دو پوش، در خصوص یک صورت جلسه  نیز به اجماع رسیدند 
و تایید کردند که البته نمی دانم آن را امضا کردند یا خیر، اما این صورت جلسه 
تنظیم شد و من هم آن را مطالعه کردم منتهی قرار بود همکاران نیز مطالعه و 
امضا کنند که اطالعی در این خصوص ندارم که امضا کرده اند یا خیر. معاون 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان درباره محتوای این صورت جلســه بیان کرد: بیشتر، اولویت های 
مطالعاتی بررسی شده است؛ اینکه چه کاری باید انجام شود؟ مطالعاتی که 
باید انجام دهیم شامل چه مواردی است؟ آیا قرار است فتوگرامتری انجام 
شود؟ استحکام بخشی چگونه باشد؟ زیر زمین چه اقداماتی انجام دهیم؟ 
روی زمین چــه اقداماتی انجام دهیم؟ درمجموع فعــال در حد بحث های 
مطالعاتی است و هنوز به طرح مرمت نرسیده است.وی با بیان اینکه اعضای 
کمیته بررسی مرمت گنبد مسجد جامع عباســی راه های متفاوتی دارند، 
اضافه کرد: به عنوان مثال فردی ماننــد دکتر حجازی نگاه خیلی آکادمیک 
دارد و از یکسری جنبه ها نیز نکته مثبتی است، ولی دکتر مختاری به لحاظ 
اجرایی قوی است و کارهای متعددی انجام داده اند و آقای فرشته نژاد نیز 
که از پیشکسوتان میراث فرهنگی هستند و عمرشان را در میراث فرهنگی 
اصفهان گذرانده است؛ بنابراین هرکدام نقطه نظرات متفاوتی دارند و گاهی 
ممکن است اختالف نظراتی وجود داشته باشد، ولی یک نقشه راه برای آینده 
و نه فقط برای گنبد مسجد جامع عباســی، بلکه برای کل این مسجد و کل 
میدان نقش جهان در حال تنظیم است، اما فعال به واسطه اتفاقاتی که افتاد 

از گنبد مسجد جامع عباسی مسجد شروع می شود.

مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: به دلیل 
احداث کندروی شــهید میثمی درمنطقه ۱۳، نماد 
برج قوس از پل شهید مفتح برداشته و بالفاصله در 
ورودی شهرک امیریه شهر اصفهان نصب شد.جواد 
کشــانی  اظهار کرد:مســیر کندروی شهید میثمی 
جنوب به شمال اســت و در این محدوده، عملیات 
ترافیکی در حال انجام  است که به سمت کندروی 
شهید حبیب الهی بازگشــایی می شود. با توجه به 
اقدامات عمرانی که به همین منظور در آن محدوده 
در حال انجام اســت، مجبور شدیم نماد اصفهان را 
جابه جا کنیــم، ولی این نمــاد از منطقه ۱۳ حذف 
نشده و به سمت ورودی محله امیریه انتقال داده 
شد که چنانچه از ســمت اتوبان ذوب آهن به محله 
امیریه وارد شــوید، نماد اصفهــان در ورودی این 
محله دیده می شود.وی افزود: اتفاقا من هم روی 
نماد ها و المان ها حساس هستم و در این خصوص 
نگران بودم، اما تاکید داشتم که به جای قرار دادن 
نماد اصفهــان در انبار حتما بایــد در جای دیگری 
نصب شود، چراکه در صورت جمع شدن این نماد و 
قرار گرفتن آن در انبار به یک سازه ضایعاتی تبدیل 
می شد و از ســویی دیگر هزینه ای که برای ساخت 
آن انجام شده نیز نابود می شــود؛ به همین خاطر 
اعتقاد من این بود که این سازه جمع شده و به جای 
دیگری منتقل شود.کشــانی با بیان اینکه انتقال 
نماد کاشیکاری شده  اصفهان از پل مفتح به انبار و 

یا آسیب دیدن آن در حین جابه جایی صحت ندارد، 
گفت: ما حدود دو هفته قبل ایــن نماد را به دلیل 
اقدامات حفاری و تخریب بــرای احداث کندروی 
شهید میثمی جابه جا کردیم و همان موقع بالفاصله 
در مکان جدید یعنی ورودی شهرک امیریه نصب 
شــد؛ حتی این طور نبود که ابتدا آن را به یک انبار 
انتقال داده و ســپس نصب کنیــم، بلکه بالفاصله 
بعد از جابه جایی، در مکان جدید نصب شد.مدیر 
منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت 
نماد ها و المان های شهری ادامه داد: چنین نمادی 
قدمت و ســابقه تاریخی شهر را نشــان می دهد و 
حتی در کتــاب »مکتب اصفهان در شهرســازی« 
چنان به این موضوع تاکیدشده و شرحی از میدان 

نقش جهان ارائه شــده که گویا در هیچ کجای دنیا 
چنین اثری مانند این میدان وجود ندارد؛ ازاین رو 
ما نیز معتقدیــم که نماد هــا و المان های اصفهان 
دربرگیرنده تمام مفاهیم اصفهان است.وی اشاره 
کرد: نماد هایی که از طرف شــهرداری اصفهان در 
شهر نصب می شود، ابتدا در کمیته های تخصصی 
سازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان بررسی 
می شود و این سازمان سپس به جمع بندی درباره 
نصب نماد می رســد، یعنی این طور نیست که مثال 
فردی نظر بدهد که این المان نصب و یا این المان 
حذف شود. پشت سر هر نماد و المانی یک سابقه 
فنی وجــود دارد و مصوبه خاص خــود را دارد که 

درنهایت به نصب در سطح شهر منتهی شده اند.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری مطرح کرد:

انتقال نماد اصفهان به شهرک امیریه
معرفی شهرداری اصفهان به عنوان »کارفرمای برتر پژوهشی 

استان«
در اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان در ســال ۱۴۰۱ با عنوان »تقدیر از پژوهشگران برتر 
استان« بر اساس نظر هیئت داوران، شهرداری اصفهان به عنوان کارفرمای برتر پژوهشی استان معرفی 
شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان و رییس ستاد هفته پژوهش و فناوری 
استان اصفهان با اهدای لوح سپاس به شهردار اصفهان از این نهاد به عنوان کارفرمای پژوهشی برگزیده 
اســتان تجلیل کرد.در متن این لوح آمده است:»حمد و ســپاس رحیمی را هنر است که از خزانه غیب 
خویش عالمی سراسر بهجت و نور آفرید و قدرت الیتناهی خویش را نمود و با خلق حیات انسانی هنر 
خلقتش را ستود.درود بر پاک ترین سالله آدم نبی مکرم اسالم و خاندان طاهرینش صلوات ا...علیهم 
السالم و شــما که با هموار کردن جاده های علم، خردورزی را برای شــناخت عمیق آیات حق تعالی در 
پیشروی طالبان حقیقت گشودید.اینک به پاس این تالش پیگیر و اثربخشی در پیشبرد مرزهای دانش 
جهانی و توسعه علمی و فناورانه ایران عزیز در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان 
اصفهان در سال ۱۴۰۱ مراتب قدردانی خود را از جنابعالی به عنوان »کارفرمای پژوهشی برگزیده استان« 
ابراز می کنم.از خداوند کریم برای شما ســالمتی و پایداری در طریقی را خواهانم که فرا روی جوانان 

این مرز و بوم گشوده اید.«

درخشش قصه گویان اصفهانی در جشنواره بین المللی 
قصه گویی

نامزدهای مرحله پایانی قصه های ۹۰ ثانیه ای بیست وچهارمین جشــنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان معرفی شــدند که در این رویــداد قصه گویان اصفهانی 
خوش درخشیدند.به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان، بخش ۹۰ ثانیه ای از بخش های نوپا و جدید جشنواره قصه گویی است 
که چهار دوره را پشت سر گذاشــته و همه اقشار جامعه می توانند در آن شــرکت کنند.در جشنواره 
بیست وچهارم ســه هزار اثر قصه گویی در بخش ۹۰ ثانیه ای در سایت جشنواره ثبت نام و قصه های 
خود را بارگذاری کردند. در پایش داوری اولیه ۲۲۲۰ اثر انتخاب و وارد مرحله نیمه نهایی شــد و از 
میان این آثار، ۱۲۵ اثر به مرحله پایانی رسید و بعد از برگزاری مرحله منطقه ای وارد چرخه ارزیابی 
نهایی داوری شد.مریم تهرانی، فاطمه روحی رحیم، پاییزه طاهری و فاطمه گلچین، پایش داوری 
قصه های ۹۰ ثانیه ای جشنواره قصه گویی را بر عهده داشتند و برگزیدگان نهایی در روز پایانی جشنواره 
معرفی خواهند شد.بر این اساس، فائزه رســتمی، باران ســادات امین الرعایا و ایمان قاسمی از 

نامزدهای انتخاب شده استان اصفهان هستند.
 

معاون اداره کل پایگاه های ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی:

قلعه های تاریخی اصفهان دارای پایگاه حفاظتی می شوند
معاون اداره کل پایگاه های ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی از پیگیری برای تشکیل پایگاه های 
حفاظتی قلعه های تاریخی در استان اصفهان خبر داد.محمدعلی کبیری در سفر به شهرستان شاهین 
شهر و میمه و بازدید از ارگ ها، کاروانسرا ها و قلعه های تاریخی این شهرستان گفت: بنا هایی همچون 
ارگ مورچه خورت، کاروانسرای جهادآباد و کاروانسرای گز بنا هایی شایسته توجه هستند.وی ادامه داد: 
به نظر می رسد اصفهان از توان بالقوه فراوانی در این زمینه برخوردار است، بنابراین پیگیر تشکیل پایگاه 
حفاظتی قلعه های تاریخی اصفهان هستیم.معاون اداره کل پایگاه های ملی و جهانی وزارت میراث 
فرهنگی افزود: تشکیل پایگاه های حفاظتی قلعه ها به جذب اعتبارات الزم و کسب اطالعات علمی و 
کارشناسی برای نگهداری بهتر این آثار تاریخی کمک می کند.کبیری گفت: دو کاروانسرای تاریخی 

شهرستان شاهین شهر و میمه نامزد ثبت در فهرست میراث بشری است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

ضرورت نگهداری گیاهان 
برای تصفیه هوای داخل 

آپارتمان ها
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان گفت: یکی از توصیه های 
این سازمان برای کاهش آلودگی هوا و کمک 
به بهبود ســالمتی شــهروندان، نگهداری و 
اســتفاده از انواع گیاهان آپارتمانی در منازل 
است.به گزارش ایمنا، مجید عرفان منش با 
اشاره به مسئله آلودگی هوای شهر اصفهان 
اظهار کرد: به رغم اینکه وجود درختان سطح 
شــهر اصفهان تا حــدودی کاهــش دهنده 
آلودگی هوا هستند، همچنان شاهد آلودگی 

هوا هستیم.
وی ادامه داد: ســازمان پارک هــا و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهــان به رغــم بی آبی 
موجود در شــهر اصفهان تــالش می کند از 
میراث گران بهای شــهر یعنی فضای ســبز 
موجود با انــواع روش ها حفــظ و نگهداری 
کند.مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 
در حال حاضــر آلودگی هوا در شــهر نمایان 
است، افزود: یکی از توصیه های این سازمان 
برای کاهــش آلودگی هوا و کمــک به بهبود 
سالمتی شــهروندان، نگهداری و استفاده از 
انواع گیاهان آپارتمانی در منازل اســت.وی 
تاکید کرد: این اقدام به میزان قابل توجهی به 
تصفیه هوای اماکن سربسته کمک می کند، 
به عنوان مثــال گیاه شــفلرا )درخت چتر( 
در اندازه یک متری با انشــعابات خود قادر 
اســت روزانه به مقدار زیــادی آالینده های 
خطرناکی همچــون بنزن ها )از مشــتقات 
بنزیــن( و هیدروکربن ها )از مشــتقات گاز 
آشــپزخانه( را کاهش دهد کــه جهت بهبود 
تنفس کــودکان در منازل نیز بســیار حائز 
اهمیت است.عرفان منش خاطرنشان کرد: 
به شــهروندان توصیه می شــود با شناخت 
انواع گیاهــان آپارتمانی متناســب با میزان 
نور و شرایط منازل و اماکن گیاهان مناسب 
همچون دیفــن باخیا، انــواع پتوس، برگ 
انجیــری، فیکوس ها، سانســیوریا و برگ 

قاشقی را انتخاب و نگهداری کنند.

اعالم یک 
فراخوان برای 

»داوطلبان شهر« 
در اصفهان

نخســتین فراخــوان جذب 
نیــروی داوطلــب ســالمند 
و بازنشســته فعال بــا عنوان 
»داوطلبان شــهر« از ســوی 
دبیرخانــه شــهر دوســتدار 

سالمند اصفهان اعالم شد.

وز عکس ر
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تفکر و راهبرد بومی ســازی حداکثری تجهیزات در گروه فوالد مبارکه هر بار با ساخت داخل یکی از تجهیزات حساس 
و مهم خطوط تولید، همچون حلقه های زنجیری محکم در حال متصل شــدن به هم اســت تا در این شرایط سخت 

اقتصادی، نویدبخش خودباوری و امید برای صنعت فوالد و اقتصاد کشور باشد.
کارشناســان متخصص و بلندهمت فوالد مبارکه در گامی دیگر با همکاری شرکت های ســازنده داخلی موفق شدند 
کمپرسور سیل گس واحد احیای مستقیم را بومی سازی کنند تا با این اقدام، کشور ایران چهارمین سازنده این تجهیز 
بسیار حساس باشد.در پی کســب این موفقیت؛ آرش منافی، سرپرست تعمیرات آهن ســازی سبا گفت: با توجه به 
حساسیت و نقش مهم و استراتژیک کمپرسور سیل گس در واحدهای تولیدی آهن اسفنجی مخصوصا در واحد احیای 
مستقیم ســبا به دلیل عدم امکان اســتفاده از نیتروژن و همچنین با توجه به تحریم و انحصار ساخت این تجهیزات، 
جهت جلوگیری از توقفات خط تولید، جلسات متعدد فنی با واحدهای مختلف جهت ساخت داخل و بومی سازی این 
تجهیز خاص برگزار شد و نهایتا بر آن شدیم تا برای اولین بار در کشور ساخت کمپرسور سیل گس را بومی سازی کنیم.

کمپرسور سیل گس دور باال به حول و قوه الهی در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« ساخته شد و هم زمان با 
توقف خط تولید به دلیل آسیب دیدگی کمپرسور آلمانی، در اواخر تیرماه 1401 کمپرسور ساخت داخل با نظارت شرکت 
سازنده در سایت آهن سازی مجتمع فوالد سبا نصب و با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت. کمپرسور نصب شده تاکنون 
عملکرد مناسبی در تامین دبی و فشار خروجی داشته و ســایر موارد فنی نیز تاکنون مورد تایید کارشناسان این واحد 
قرار گرفته است.کمپرسورهای اسکرو که در واحدهای احیای مستقیم در کشورهای مختلف استفاده می شوند از چند 
شرکت محدود تامین شده اند که در مگامدول فوالد ســبا و واحد خرازی فوالد مبارکه تایپ VRA 736 L از شرکت 
AERZENER آلمان نصب شده است. با در نظر گرفتن واحدهای جدید راه اندازی شده در کل کشور، 10 عدد از تایپ 
مذکور در ایران نصب شــده که با اجرای موفقیت آمیز پروژه بومی ســازی آن در مجتمع فوالد سبا، شرایط تامین این 

کمپرسور برای مابقی کارخانه های احیای مستقیم در سطح کشور نیز فراهم شد.
همچنین سعید تقی یار، کارشناس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات گفت: با توجه به تکنولوژی باالی این تجهیز، 
قیمت زیاد و مشــکالت متعدد در تامین آن که در نتیجه تحریم ها با آن مواجهیم، جلســات کارشناسی اولیه از سال 
1397 جهت بومی سازی و ساخت داخل این تجهیز آغاز  شد. در ادامه با تشــکیل تیم بومی سازی از واحدهای دفتر 

فنی تعمیرات و تعمیرات آهن سازی مجتمع فوالد سبا، تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه و واحد بومی سازی، سازندگان 
توانمند داخلی مورد بررســی و ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفتند و در نهایت پس از برگزاری مناقصه و پیگیری امور 
بازرگانی از طرف واحد خرید قطعات و تجهیزات، ساخت کمپرسور به شرکت سیمیا صنعت توسن ابالغ  شد. در ابتدای 
پروژه، موارد فنی طی چندین جلسه مطرح و جمع بندی شد و با در نظر گرفتن پیچیدگی هندسی قطعات، دقت باالی 
آن ها در ابعاد بزرگ و مالحظات ویژه در مونتاژ مجموعه، فرآیند ســاخت با نظارت واحد بومی سازی آغاز شد. به دلیل 
حساسیت عملکرد تجهیز، کنترل های نهایی با حضور کارشناســان تعمیرات و دفتر فنی مربوطه صورت پذیرفت که با 
عنایت به تخصص سازنده و تجربه های قبلی ایشان در تعمیرات این نمونه از کمپرسورها، کلیه مراحل مطابق با توافقات 

اولیه اجرا و ساخت قطعات تکمیل شد. 

با توجه به اینکه در سال های اخیر، موضوع بیکاری فارغ التحصیالن به یکی از چالش های  حدیث زاهدی
بزرگ کشــور مبدل شــده، روز پنجشــنبه 10 آذر 1401، از طرف وزارت تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی، خبری مبنی بر دو سال معافیت حق بیمه به شرط جذب فارغ التحصیالن، مورد توجه کارفرمایان و دانش 

آموختگان دانشگاهی جویای کار قرار گرفت.
در این خبر آمده بود که کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیالن دانشــگاهی جذب کنند، به 
مدت دو سال از مشوق بیمه کارفرمایی برخوردار خواهند شــد و این طرح در راستای اجرای بند الف تبصره 18 قانون 
بودجه سنواتی و در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک بخشی به بازار کار به اجرا درآمده است.

همچنین در این خبر ذکر شــده، کارفرمایان کارگاه ها و موسسات مشــمول در صورت به کارگیری نیروی کار جدید از 
مشوق های بیمه ای به مدت دو ســال بهره مند می شوند که مشــوق بیمه ای را وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما 
به عالوه 3 درصد سهم بیمه بیکاری عنوان کردند که در چارچوب دســتورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز 
می شود؛ در واقع 23 درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شــورای عالی کار بابت مشوق بیمه ای در نظر گرفته 
شده که توســط دولت به حســاب کارفرما واریز می شــود و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر آن را 

برعهده دارد.
بر همین اســاس، خبرنگار روزنامه زاینده رود، جهت روشن شــدن جزییات این طرح  با مهدی میرقادری، مسئول 

دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به گفت وگو نشست.

مسئول دبیرخانه کارگروه اشــتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، هدف از اجرای این طرح را 
کاهش هزینه های جذب نیروی کار جدید و حمایت از اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی دانست.

وی، شرایط احراز نیروی کار جدید را داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در کلیه رشته های تحصیلی، حداکثر 
38 سال سن  و سابقه بیمه تامین اجتماعی کمتر از 36 ماه عنوان کرد.

میرقادری، داشتن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشــور و کد بیمه کارگاهی را از جمله شرایط برخورداری کارفرمایان 
از طرح مشوق بیمه ای بر شمرد.

مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از جمله ویژگی های طرح مشوق 
بیمه ای کارفرمایان را عدم محدودیــت ظرفیت پذیرش نیروی کار جدید بیان کرد و افزود: پرداخت وجه مشــوق از 
ســوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مستقیما به حســاب کارفرما، امکان بهره مندی کارگاه های جدید 
التاسیس، امکان اســتفاده از بیمه بیکاری برای افراد جذب شده در قالب طرح در صورت بیکار شدن از دیگر مزایای 

طرح فوق است.
وی ادامه داد: کارفرمایان جهت بهره مندی از این طرح برای نیروهای کار جدید، مازاد بر لیست بیمه 2 ماه گذشته خود 
می توانند به سامانه طرح مشوق وزارت به آدرس https://moshavegh.mcls.gov.ir مراجعه و درخواست خود 
را ثبت کنند. همچنین الزم به ذکر است که کل فرآیند ثبت نام و بهره مندی از مزایای طرح فقط به صورت الکترونیکی 

و بدون نیاز به مراجعه حضوری است.

گره خوردن حلقه های امید در فوالد مبارکه با بومی سازی تجهیزات؛
ایران؛ چهارمین کشور سازنده کمپرسور سیل گس واحد احیای مستقیم

خبر خوش برای کارفرمایان و فارغ التحصیالن بیکار 

رویکرد دانش پژوهانه با اجرای بیش 

از ۱۲۵۰پروژه تحقیقاتی در فوالد 

مبارکه

پژوهش و تحقیقات نقش بســیار مهم و ارزشمندی در موفقیت هر 
کســب وکار ایفا می کند. به همین دلیل شــرکت های بزرگ هرساله 
اعتبارات فراوانی را برای تحقیق و توســعه هزینــه می کنند. از نگاه 
بنگاه های موفق، این هزینه ها به مثابه سرمایه گذاری زودبازده است 

و منافع آن به کسب وکار بازمی گردد.
شــرکت های بزرگ همواره برای نیل به اهداف شان به رشد فناوری، 
بهره گیری از تکنولوژی و افزایش بهره وری نیاز دارند و همان طور که 
همه می دانیم، توسعه پایدار زمانی محقق می شود که پژوهش های 
هر کســب وکار معطوف به این موارد باشــد و نتایج ناشی از آن ها بر 

برنامه ها، ساختار، محصوالت و نحوه ارائه خدمات اعمال شود.
ظرفیت های ویژه در حوزه معدن، انرژی و صنعت فوالد باعث شــده 
بخشــی از برنامه های سند توســعه اقتصادی کشــور بر پایه توسعه 
صنایع معدنی و فوالدی باشد. بدیهی اســت که توسعه این صنایع و 
حضور موفق آن ها در بازارهای جهانی در سایه پژوهش به مرحله اجرا 

می رسد؛ چراکه به تولید علم، تکنولوژی و فناوری منجر می شود.
شــرکت فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی تاکنون، اهتمام ویژه ای به 
تحقیقات داشته و با انجام اقداماتی راهبردی کوشیده است شرایط 
و بستر مناســب را برای ایجاد نوآوری و تکنولوژی نوین مهیا سازد. 
همکاری و ارتباط با بیش از 120 دانشــگاه، مرکز تحقیقاتی و شرکت 
دانش بنیان، تاســیس پژوهشــکده فوالد، تاســیس مرکز نوآوری 
و توســعه فناوری گروه فوالد مبارکه جهت حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ های حوزه فوالد، تاســیس مرکز نوآوری 
تحول دیجیتال گروه فــوالد مبارکه، ایجاد و کســب دانش مرتبط با 
حوزه جدید اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی و اعطای اعتبار ویژه 
پژوهشی )گرنت( به اساتید دانشگاه جهت حمایت از پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی و ترغیب دانشجویان دانشگاه ها به تحقیق، کسب 
و ارتقای دانش در حوزه فوالد ازجمله اقداماتی است که این شرکت در 

حوزه پژوهش به انجام رسانده است.
طبق گزارش عملکرد واحد تحقیق و توســعه شرکت فوالد مبارکه در 
آبان ماه ســال جاری، این شــرکت 124 پروژه تحقیقاتی در دســت 
اقدام دارد. اجرای بیش از یک هزار و 250 پروژه تحقیقاتی کاربردی 
از ابتدای راه اندازی تنها بخشــی از پژوهش هــای صورت گرفته در 
شــرکت فوالد مبارکه اســت. در حال حاضر نیز این شرکت بیش از 
250 طرح پژوهشــی و تحقیقی و 124 پروژه در دســت انجام دارد 
که 26 مورد از این پروژه ها در ســال جاری جدیدا تعریف شده و 18 
پروژه به اتمام رسیده است. همچنین این شرکت در حال حاضر با 60 
مرکز تحقیقاتی و پژوهشــی قرارداد بلندمدت امضا کرده که این امر 
نشــان دهنده رویکرد مثبت فوالد مبارکه به حوزه تحقیق و پژوهش 
اســت.نام گذاری ســال جاری به نام ســال »تولیــد؛ دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« فرصت بیشــتری فراهم ســاخت تا فوالد مبارکه، 
ارتبــاط و حمایت از شــرکت های دانش بنیان را در دســتور کار خود 
قرار دهد. در این زمینه حمایت و همکاری های گســترده ای در حوزه 
پژوهش و تحقیقات انجام گرفته است. ذکر این آمار ضروری است 
که به استناد ارزیابی های به عمل آمده 10 برابر هزینه های انجام شده 
در بخش تحقیق و توسعه فوالد مبارکه به این شرکت بازگشته و این 
مسئله انگیزه و اراده شــرکت به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی 

را افزایش داده است.
مدیریت شــرکت فوالد مبارکه در یک ســال اخیر، اهتمام مضاعفی 
به موضوع پژوهش داشته اســت. انعقاد قراردادهای اعطای اعتبار 
پژوهشی با دانشــگاه های منتخب کشــور، به کارگیری پژوهشکده 
فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان در طراحی محصوالت جدید شرکت، 
استقرار و راه اندازی سامانه مدیریت پژوهش در سطح شرکت و گروه، 
جهت مدیریت فرآیند تحقیق و توسعه و تسهیل ارتباط با دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی، اســتفاده موثر از آیین نامه معافیت مالیاتی برای 
انجام پروژه های تحقیقاتی در ســال 1400 و بازنگری در ســاختار و 
ماموریت مرکز نوآوری فوالد مبارکه برای ایفای نقش به عنوان صندوق 
سرمایه گذاری ریسک پذیر دولتی بخشــی از اقدامات اخیر در حوزه 

پژوهش و تحقیقات بوده است.
شرکت فوالد مبارکه در راستای توسعه و پژوهش در صنعت فوالد، در 
همه حال آماده همکاری با دانشــگاه ها، دانشگاهیان و شرکت های 
دانش بنیان اســت و امید اســت این همکاری ها منجر به توســعه 

روزافزون فضای علمی و صنعتی کشور  شود.

یادداشت

محمد جواد براتی
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

با اجرای فاز اول پروژه مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع آب در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، توزیع عادالنه آب در 
شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح که به این سامانه مجهز شدند، صورت گرفت.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: پروژه مدیریت هوشمند سامانه آبرسانی ابتدا در شهر تودشک و سپس در شهر خوانسار پیاده 
سازی شد و نتایج ارزشمند آن به صورت مقاالت متعدد در مجالت و کنفرانس های متعددی ارائه  شد و هم اکنون فاز 
اول این پروژه، در مدار بهره برداری قرارگرفته است.حسین اکبریان افزود: آبفای استان اصفهان، همواره در به کارگیری 
فناوری های نوین در صنعت آب و فاضالب پیشتاز بوده است به طوری که هم اکنون این شرکت با کمک سامانه تله 
متری ،امکان کنترل اتوماتیک کلیه تاسیسات آبرسانی تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را دارد.وی خاطر 

نشان ساخت که هم اکنون با توجه به قرار گرفتن سامانه تله متری در سطح مناسبی از پایداری و اطمینان پذیری و 
نیز اهمیت تحلیل داده ها در فرآیندهای تصمیم گیری و بهبود بهره وری سازمانی، این شرکت وارد مرحله جدیدی از 
به کارگیری داده ها در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و توسعه بهره وری سازمانی در بخش بهره برداری از آب شرب شده 
است.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان به برخی از مزیت های این پروژه از جمله توزیع عادالنه آب ، 
کاهش هدررفت شبکه توزیع، کاهش حوادث شبکه، کاهش استهالک و افزایش طول عمر شبکه، افزایش رضایت 
مندی مشترکین و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: پیش از این مدیریت آبرسانی، به رغم استفاده از سیستم های 
نوین تله متری، مبتنی بر تجربه بوده است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ و توسعه 

سامانه تله متری، نیاز به تحلیل دقیق داده ها همواره احساس می  شد و بدین ترتیب با افزودن سامانه هوشمند به 
تاسیسات آبرسانی از طریق هوش مصنوعی و با کمک تجربه انسانی، آبفای استان اصفهان موفق شد رسالت خود 
را در دسترسی پایدار همه مردم به آب شرب و توزیع عادالنه آن ارتقا بخشد.اکبریان با بیان این که مدیریت هوشمند 
تخصیص و توزیع عادالنه آب در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ توسط کارشناسان شرکت طراحی و به بهره برداری 
رسیده است، تصریح کرد: برای اولین بار در کشــور این نرم افزار بر اساس الگوریتم ها، روش ها و راه کارهای مبتنی 
 بر هوش مصنوعی با تکیه بر توان داخلی شــرکت، مدل سازی و راه اندازی شــد که در نهایت بهره وری سازمانی را 

ارتقا می دهد.

با هوشمند سازی شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت؛

مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع عادالنه آب در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: امنیت شغلی کارکنان شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان تضمین می شود.محســن قدیری با حضور در بین کارکنان شرکت»مشــعل پویا«، از شرکت های زیر مجموعه 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، این شرکت  را یکی از مهم ترین شرکت های تازه تاسیس دانست و اظهار داشت: برای این 
شرکت 10 زیر مجموعه تعریف شده و قرار است وابســتگی های ما را در زمینه تجهیزات و ابزار دقیق به تولیدات خارجی 

به صفر برساند.

خرید زمین 40 هکتاری برای شرکت مشعل پویا
وی با بیان اینکه برای راه اندازی همه بخش های شرکت »مشعل پویا« زمینی 40 هکتاری را خریداری کرده ایم، ادامه داد: 
تولید تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل، تولید تجهیزات برق صنعتی و تولید باتری های شارژ سریع از جمله خدماتی 
است که توسط شرکت »مشعل پویا« ارائه خواهد شد.مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه در برنامه 
چشم انداز شرکت »مشعل پویا« همه بخش های زیر مجموعه تا سال 1404 بهره برداری خواهد شد، ابراز داشت: با بهره 

برداری از این مجموعه می توان تجهیزات مورد نیاز همه شرکت های نفتی کشور را در این هلدینگ تامین کرد.

کاهش 400 میلیون دالر هزینه  های پاالیشگاه اصفهان با راه اندازی کامل مجموعه مشعل پویا
وی با بیان اینکه با بهره برداری کامل از شرکت »مشعل پویا«400 میلیون دالر هزینه های هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
کاهش می یابد، اضافه کرد: این امر تنها با همکاری و تالش همکارانم ممکن خواهد بود.وی گفت: برنامه ما ایجاد برند 
ملی شرکت »مشعل پویا«است، حدود 3 تا 5 درصد از شــرکت های جدید ما مربوط به ابزار دقیق، رآکتورها، مبدل ها و 
… است که قرار است همه این تجهیزات در این شرکت تولید شــوند.قدیری با بیان اینکه در برنامه ریزی صورت گرفته 

تولید در شرکت»مشعل پویا« مطابق با استانداردهای روز دنیا خواهد بود، ادامه داد: ما در نظر داریم در آینده  ای نزدیک 
زیرســاخت های خودروهای هیبریدی را ایجاد کنیم چرا که دنیا به این ســمت حرکت کرده و ما نیاز به فست شارژرها 
خواهیم داشت.وی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده 15 میلیون دالری برای خرید ابراز دقیق و تجهیزات برای شرکت 
»مشعل پویا« ادامه داد: این شرکت آینده بسیار درخشــانی دارد.قدیری در خصوص قرارداد شرکت های زیرمجموعه 
پاالیشگاه که مورد سوال بسیاری از کارکنان شرکت»مشعل پویا«نیز بود، اظهار داشت: باید توجه داشت که همه کارکنان 
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پتروپاالیش اصفهان می توانند در صورت تمایل بعد از یک سال به پاالیشگاه بازگردند؛ 

امنیت شغلی کارکنان شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تضمین می شود.

اجرای طرح تحول درمان بر ای پرسنل و خانواده های هلدینگ پتروپاالیش اصفهان
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در ادامه با اشاره به اجرای طرح تحول درمان در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
گفت: 14 درصد از کارکنان ما تحت پوشــش درمان وزارت نفت بودند و به شــدت از روند ارائه خدمات گالیه داشتند، با 
دریافت مصوبه از هیئت مدیره از تحت پوشش وزارت نفت خارج و امروز با 20 هزار مرکز درمانی در سراسر کشور قرارداد 
داریم که موظف هستند به صورت 24 ساعته و در هر هفت روز هفته به پرسنل و خانواده های هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
خدمات بدهند.وی اضافه کرد: برای حل مشکل مسکن کارکنان شــرکت نفت اصفهان نیز زمین هایی را شناسایی و در 
حال رایزنی برای خرید و ساخت مسکن هستیم.مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت 
دادن به بانوان در این هلدینگ اضافه کرد: ما شرکت اکسیر ایرانیان را تنها با به کارگیری بانوان راه اندازی کرده ایم و شعار 
زن، زندگی آزادی را به بهترین شکل تحقق بخشــیدیم.وی تاکید کرد: ما با قدرت به جلو حرکت می کنیم و حرف اول را 

در منطقه خواهیم زد.

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان:

امنیت شغلی پرسنل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تضمین می شود


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

