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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

رییس شورای شهر:

نیروگاهاصفهانباچهاجازهایمازوتسوزیمیکند؟

با حضور بازرسان اتاق اصناف استان 
صورت می گیرد؛

اجرای طرح تشدید 
نظارت بر بازار اقالم 
پر مصرف شب یلدا

جاندوبارهنساجیایران

بااحیایپلیاکریلاصفهان
3

3

7

2

3

اضافه شدن اتوبوس  به ناوگان حمل و 
نقل عمومی بهارستان

محکومیت یک واحد صنفی در اصفهان 
به دلیل گران فروشی

 به اسم ملی، به نرخ فعلی!
   معاون بنیاد مسکن می گوید باید واقع بین باشیم؛ 

هر متر مسکن ملی »فعال« 7 تا 8 میلیون تومان آب می خورد

 کمبود نیروی ماهر 
 و تخصصی در

 صنعت رفع شود

ترویج امکانات گردشگری 
 اصفهان همکاری
  تمام دستگاه ها

 را می طلبد

نیروگاه شهید 
منتظری 2 ماه 
خاموش شود

دربی فردا برگزار می شود؛ همان ساعت قبلی، همان جای قبلی، بدون تماشاگر

هنوز در حال و هوای جام جهانی!
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آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهان

شرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهاندر نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 
معامالت شرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

شركتگازاستاناصفهان  , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

فراخوانآگهـیمناقصهعمومی

شركتگازاستاناصفهانمالف:1426029

فراخوانشناساییتامینکننده

شناساییتولیدکنندهداخلیلفافبستهبندیورقهایفوالدی

روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان1401-103

نوبت دوم

به شــماره فراخــوان )2001091138000136( را ازطریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران)تولیدکننــدگان/ تامین کنندگان( و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53134063 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه 

تاریخ 1401/10/01 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  08:00  روز  یکشنبه تاریخ  1401/10/11 

می باشد.

 زمان بازگشایی پاکت ها : ســاعت 11:30 روز دو شنبه تاریخ 1401/10/12 
می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,389,000,000 ریال می باشد.
بهمنظورشرکتدراینمناقصه،داشــتنمدارکمعتبرمطابقبادعوتنامه

بارگذاریشدهدرسامانهستاد،الزامیاست.
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها 

و تلفن )داخلی 3759( 031-38132
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : 

- مرکز تماس : 41934 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

شرکتفوالدمبارکه در نظر دارد چند ردیف لفاف با مشخصات و ابعاد ذیل 
جهت بسته بندی محصوالت ورق و کالف مورد نیاز خود را از طریق تولید 

کنندگان توانمند داخلی تامین نماید.
مشخصاتلفافموردنظر:

 - عــرض 250 میلیمتر تــا 2500 میلیمتر با وزن 165 الــی 350 گرم بر 
متر مربع

- سه الیه، شامل یک الیه تار و پود از جنس پلی استر یا پروپیلن مقاوم 
و دو الیه دیگر از جنس پلی اتیلن

- ضخامت سه الیه حداکثر 210 میکرومتر
- الیه داخلی با رنگ متفاوت از الیه بیرونی حاوی VCI مطابق استاندارد 

TL 8135-0002
 لــذا از کلیــه تولیدکنندگان داخلــی که در ایــن زمینه ســابقه فعالیت 
داشته اند دعوت به عمل می آید آمادگی خود را جهت همکاری از طریق 

زیر اعالم نمایند.
الزم به ذکر است تولید کنندگان میبایست 10 متر از نمونه تولیدی خود را 

به عرض 2500 میلیمتر به آدرس شرکت ارسال نمایند.
مدارکموردنیاز:

1- مدارک مثبته در خصوص فعالیت در زمینه تولید لفافهای بسته بندی 

2- نامه درخواست همکاری با سربرگ شرکت
نحوه دریافت مدارک: متقاضیان میتوانند جهت دریافت مدارک فنی از 
طریق ارسال ایمیل به کارشناس مربوطه  درخواست خود را اعالم نمایند.

ar.mousavi@msc.ir :موسوی
m.bagherpour@msc.ir :باقرپور

مهلت ارسال مدارک: 1401/10/20

نحوهارســالمدارک: متقاضیان می توانند از طریق پست مدارک خود 
را ارسال کنند.

آدرس پستی:  اصفهان- کیلومتر 75 جنوب غربی- شرکت فوالد مبارکه- 
واحد خرید مصرفی عمومی- برسد به دست باقرپور 

کدپستی: 8488111131
اطالعاتتماسباکارشناس:

 لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر در ســاعات اداری )از ساعت 8 تا 16( 
با شماره های زیر تماس بگیرید.

03152733820 و 09132390591 موسوی
03152733210 و 09010040410 باقرپور 

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

موضوع:خرید70490مترلولهپلیاتیلنگازی–شمارهتقاضا3411501008و3411501009

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

موضوع مناقصه 
تجدید شده

تاریخ توزیع 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
بارگذاری و  
تحویل پاکتها

بازگشایی 
اسناد 

ارزیابی 
کیفی 

بازگشایی 
پاکتهای 
مناقصه 

مبلغ تضمین 

1- 401141002001094146000012

اصالح ساختار، 
نیرو رسانی به 

متقاضیان، بهینه 
سازی و رفع 

حریم شبکه های 
توزیع در محدوده 

برق منطقه 5 
)بسته 13(

1401/09/291401/10/041401/10/171401/10/181401/10/202/023/604/294

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1401/10/17 در ســامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان- خیابان 
ارتش- روبروی خانه معلم شماره یک – برق منطقه 5- طبقه دوم – دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

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

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122252 واحد مناقصات و خرید- خانم زمانی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن 34122240 دفتر مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 مناقصه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشانی

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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دستگیری سارق منازل در مبارکه
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق منازل و کشف ۹ فقره 
سرقت با اعترافات سارق در شهرستان مبارکه خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان گفت: در پی شکایت 
تعدادی از شهروندان شهرستان مبارکه مبنی بر سرقت از منازل شان موضوع به صورت تخصصی در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان 
پس از بررسی منازل مورد دستبرد قرار گرفته و جمع آوری آثار و ادله الزم و انجام اقدامات تخصصی و 
پلیسی دریافتند که این سرقت ها توسط یک سارق سابقه دار انجام شده است.رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: سرانجام با رصد هوشمندانه مخفیگاه سارق شناسایی 
و بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شده و با دستور از مرجع قضایی، متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی 
شهرستان منتقل کردند.وی تصریح کرد: ســارق هنگامی که با مدارک و مستندات و ادله محکم از 
سوی کارآگاهان پلیس آگاهی مواجه شد به ناچار لب به اعتراف باز کرده و به ۹ فقره سرقت منزل در 
شهرستان مبارکه اقرار و مال خر اموال مسروقه را نیز معرفی کرد.سرهنگ ترکیان با بیان اینکه مال خر 
اموال مسروقه در عملیاتی دیگر دســتگیر و هر دو متهم برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع 
قضایی شدند، افزود: به شهروندان توصیه می کنیم هنگام ساخت وساز، به استحکام و ایمنی منزل 
خود به اندازه زیبایی آن اهمیت دهند و راه های ورودی ســاختمان را ایمن سازی کرده و برای ایمنی 
بیشتر منزل خود، از سیستم های دزدگیر استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: افرادی که در مجتمع های 
مسکونی ساکن هستند باید در تمام ساعات شبانه روز مراقب باشند که درب های ورودی و پارکینگ 
بسته باشــد. اگر درب پارکینگ منزل دارای کنترل از راه دور است، پس از خروج از پارکینگ، منتظر 
بمانند تا درب به صورت کامل بسته شود تا شخصی وارد منزل نشود و در صورتی که بیرون از منزل بدون 

روشنایی کافی است، با نصب المپ در سر درب منزل، روشنایی الزم را تامین کنند.

کشف انبار ارزاق عمومی احتکاری در خمینی شهر
انباری از مواد غذایی و ارزاق عمومی احتکار شــده در خمینی شهر کشف شــد.فرمانده انتظامی 
شهرســتان خمینی شــهر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان 
و کارشناســان اداره صنعت معدن و تجارت، انباری از مواد غذایی و ارزاق عمومی احتکار شــده را 
کشف کردند.سرهنگ غالمرضا براتی افزود: در بازدید از این انبار، انواع مواد غذایی و ارزاق احتکار 
شده شامل برنج ایرانی، روغن مایع و جامد، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، پودر لباسشوئی و مایع 
دستشویی کشف شــد.وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کاال های مکشــوفه را بالغ بر ۸ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و همراه با پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شد.
 

کشف سالح های غیرمجاز دریکی از باغ های شهرضا
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۶ قبضه اسلحه جنگی، شکاری و بادی غیرمجاز در یکی از 
باغ های شهرستان شهرضا خبر داد.سرهنگ سهراب قرقانی گفت: در پی خبر واصله مبنی بر اینکه فردی 
اقدام به نگهداری و خرید و فروش سالح های جنگی و شکاری غیرمجاز دریکی از باغ های اطراف شهرضا 
می کند، موضوع در دستورکار ماموران انتظامی کالنتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: ماموران 
پس از شناسایی محل و هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از محل، موفق به کشف یک قبضه اسلحه 
کلت کمری، یک عدد فشنگ جنگی، یک قبضه سالح شکاری دولول، تعداد ۴۹ عدد فشنگ اسلحه 
شکاری، مقدار تقریبی ۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه، دوعدد بی سیم، دو قبضه سالح ساچمه زن، یک 
قبضه کلت بادی، یک قبضه سالح بادی، یک قبضه سالح گازی و سه فروند هلی شات غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرضا تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده 

هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند. 

مسیر گلشهر به گلپایگان؛ پرتردد و ناایمن 

جاده در خاموشی

مسیر گلشهر به گلپایگان یکی از محورهای  معصومه فصاحت 
مواصالتی پرتــردد و در عین حال ناایمن 
کشور است که در نزدیکی مناطق شهری و نواحی روستایی قرار گرفته 
و تا امروز اقدامی در راستای ایمن سازی مسیر انجام نشده است؛ این 

محور در تاریکی مطلق به سر می برد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با فراوانی شــمار خودروها و افزایش 
حجم روز افزون تردد در جاده ها نیازمند محورهای مواصالتی استاندارد 
در کنار فرهنگ سازی برای کاهش حوادث جاده ای هستیم؛ این مهم 
به خصوص در شــرایطی که تعداد شهرهای کوچک افزایش پیدا کرده 
است، اهمیت زیادی دارد. چنانچه جاده های مواصالتی به خصوص در 
میانه دو شهر ایمنی و شبکه روشنایی درستی نداشته باشد، حوادثی 
همچون برخورد خودرو با راکبان موتورسیکلت، عابران پیاده و حیوانات 

را شاهد خواهیم بود.
اصالح شبکه معابر و تامین روشنایی آنها نقش مهمی در تامین امنیت 
ساکنان شهرها، مسافران و ساکنان دارد؛ آنچه جاده مواصالتی گلشهر_ 
گلپایگان از آن محروم است، وعده مســئوالن نیز برای بهبود وضعیت 

این جاده هنوز عملیاتی نشده است.
ایمنی این مســیر در میانه دو شــهر پرجمعیت و مهاجرپذیر گلشهر و 
گلپایگان هنگام شــب با وجود حجم باالی ترددها مناســب نیست و 
خطرآفرین است؛ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در جریان بازدید معاون وقت 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از این مسیر به 
خصوص نقطه حادثه خیز آن در گلشــهر، تفاهم نامه ای مبنی بر اینکه 
راهداری و شهرداری به صورت مشارکتی پروژه ایمن سازی این محور 
حادثه خیز گلشهر حدفاصل محله کنجدجان تا فیالخص را انجام دهند، 
منعقد شــد، اما هنوز وعده معاون راهداری استان که اکنون در سمت 

مدیر کل راهداری است، عملی نشده است.

در این مسیر شبکه روشنایی و حتی شبرنگ وجود ندارد
محمد فراست یکی از ساکنان گلشهر می گوید: محور اصلی گلشهر به 
ویژه در محله فیالخص تا ساختمان قدیم بلوار شهرداری و تقاطع تازه 

تاسیس شهر هنگام شب تاریک و خطرناک است.
وی می افزاید: در این مســیر شبکه روشــنایی و حتی شبرنگ وجود 
ندارد، دید بسیار ضعیف و تردد خطرناک است؛ آیا مسئوالن شهرستان 
گلپایگان شب ها در این مسیر که محور مواصالتی غرب به مرکز کشور و 
مسیر اصفهان به تهران، قم و کاشان و سایر شهرها است، تردد ندارند؟

جاده در تاریکی مطلق به سر می برد
محمود یاوری، یکی دیگر از شهروندان گلشــهر تاکید می کند: گویا تا 
خسارت جانی و مالی در این مسیر اتفاق نیفتد و یک اتوبوس واژگون 
نشود، فکری برای ایمن سازی این مسیر نمی شود.وی ادامه می دهد: 
راه مواصالتی گلشهر یکی از مسیرهای پرتردد شهرستان گلپایگان است 

و حدود دو کیلومتر جاده در خاموشی مطلق به سر می برد.

جان عابران پیاده در امان نیست
یکی از رانندگان کامیــون که به طور مــداوم از این مســیر تردد دارد، 
خاطرنشان می کند: به دلیل موقعیت شــغلی که دارم همواره در این 
مسیر در تردد هستم، هنگام شب دید راننده بسیار کاهش پیدا می کند 
و راننده دچار خطا می شود؛ بنابراین احتمال بروز تصادفات وجود دارد 
و این مســئله زمانی حادتر می شود که در شــب بارندگی و مه آلودگی 
داشته باشیم.وی اظهار می کند: بعضی روزها همزمانی غروب آفتاب با 
آغاز بارش باران، جاده را تاریک تر و جان عابران در حال تردد در حاشیه 
راه را تهدید می کند؛ این راه نیاز به روشــنایی دارد و از شورای اسالمی 
شهر و شهرداری گلشهر درخواست داریم تا پیگیر روشنایی این جاده 
مواصالتی باشــند.این راننده کامیون تاکید می کنــد: ایجاد و اصالح 
شبکه روشنایی مناسب در محورهای نزدیک به شهرها ضروری است 
و دستگاه های مربوطه باید به منظور تامین روشنایی با یکدیگر تعامل 
داشته باشــند، چراکه تامین آســایش، امنیت و آرامش شهروندان 

بسیار مهم است.

ایمن سازی محدود مسیر با اجرای جداکننده ها
مصطفی محمودی، شــهردار گلشــهر در این خصوص می گوید: طبق 

تفاهم نامه با اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، اجرای 
روشــنایی با اداره راهداری است، به طور مســتمر پیگیر این موضوع 
هســتیم و حتی فرماندار گلپایگان پیگیر این مسئله از اداره راهداری 

استان شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ سال از شهر شــدن گلشهر می گذرد، ادامه 
می دهد: پروژه ایمن سازی این مسیر امســال با اجرای جداکننده ها 
توسط شهرداری آغاز شده تا بتوانیم در حد توان از وقوع حوادث متعدد 
جاده ای جلوگیری کنیم، اما کار اصلی با اداره راهداری اســت. شهردار 
گلشــهر تاکید می کند: این مســیر مواصالتی حادثه خیــز و نیازمند 

رسیدگی فوری است.

در انتظار برگزاری مناقصه هستیم
روح  ا... نیکبخت، رییس شــورای اسالمی گلشــهر تصریح می کند: 
سال گذشــته تفاهم نامه ای با اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان به منظور ایمن سازی جاده مواصالتی گلشهر از محله فیالخص 
تا کنجدجان منعقد شــد و همچنان پیگیر اجرای پروژه روشنایی این 

نقطه هستیم.
وی می افزاید: مناقصــه جذب پیمانــکار پروژه در ســایت راهداری 
بارگذاری شده است و در سطح شهرستان نیز اعالم کردیم تا پیمانکاران 
برای شرکت در مناقصه اطالع کافی داشته باشند و در مناقصه شرکت 
کنند؛ امیدواریم پس از برگزاری مناقصه پروژه روشنایی این محور که 

یکی از مطالبات بحق رهگذران و شهروندان است، تحقق یابد.

اعتباری برای اجرای پروژه روشنایی وجود ندارد
محمد فیضی، رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان 
گلپایگان نیز در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا با بیان اینکــه این اداره به 
تعهداتش در خصوص ایمن ســازی جــاده مواصالتی گلشــهر عمل 
کرده اســت، می گوید: عملیــات تعریض آســفالت محور گلشــهر 
حد فاصــل محله کنجدجان تــا فیالخص در دو طــرف محور به طول 
 ۲۸۰۰ متر و عــرض ۲.۵ متر بــا اعتباری بالــغ بر دو میلیــارد تومان

 اجرا شده است.
وی با اشــاره به اجرای روشــنایی بلوار، تاکید می کند: در حال حاضر 
هیچ گونه اعتباری برای تامین روشنایی مسیر وجود ندارد و الزم است 
نماینده شهرستان در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن مربوطه اعتبار 

الزم را جذب کنند.
رییــس اداره راهداری و حمل ونقــل جاده ای گلپایگان خاطرنشــان 
می کند: حدفاصل روســتای وداغ تا ســرآور به طول حدود ۱۱۰۰ متر 
خارج از محدوده طرح هادی است، با این وجود عملیات رفیوژ جاده به 
صورت مشارکتی توسط راهداری، بنیاد مسکن و شهرداری گلشهر اجرا 
شد.فیضی گفت: آسفالت جاده روســتای سرآور در تعهدات اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای است و پس از اجرای عملیات زیرسازی 

و رفیوژ میانی مسیر اجرایی خواهد شد.

شهردار کاشــان گفت: تعداد ۱۲ دستگاه اتوبوس 
جدیــد وارد و جایگزیــن اتوبوس های فرســوده 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان 

شد.
حسن بخشــنده امنیه از اجرای نخستین مرحله 
طرح تحول ناوگان حمــل و نقل عمومی خبر داد و 
گفت: بر این اساس اولین مجموعه اتوبوس های 

جدید درون شهری وارد شهر شد.
وی با اشاره به تزریق ۷۷ دستگاه خودروی جدید 
در قالب این طرح تحولی تاکید کرد: در نخستین 
گام تعداد ۱۲ دســتگاه اتوبوس وارد کاشان شد و 
جایگزین اتوبوس های فرســوده سازمان حمل و 

نقل بار و مسافر شهرداری کاشان شد.
شهردار کاشــان با یادآوری اینکه این اتوبوس ها 
نخستین گروه از اتوبوس های تامین شده به منظور 
ارتقای عملکرد ناوگان حمل و نقل درون شــهری 
شــمار می رود، خاطرنشــان کرد: عالوه بر این ۱۲ 
اتوبوس، ۶۵ دســتگاه خودروی دیگر به تدریج به 

این مجموعه اضافه می شود.
بخشنده امنیه همچنین از اختصاص ۸۴ میلیارد 
ریال تسهیالت به منظور بهسازی و بازسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی خبر داد و عنوان کرد: اختصاص 
این میــزان تســهیالت در کنار نوســازی و تزریق 
اتوبوس های جدید می تواند مشکالت حمل و نقل 

درون شهری را تا حد زیادی برطرف کند.
وی با اشــاره به اجرای طرح تحول ناوگان حمل و 
نقل عمومی پس از چند دوره مدیریت شــهری در 
کاشان تاکید کرد: با توجه به عمر حدود دو دهه ای 
این ناوگان،دمیدن روحی تازه به کالبد فرســوده 
آن یک ضرورت بود کــه این امر پس از ســال ها 

محقق شد.

شهردار کاشان  خبرداد:

ورود 12 اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی کاشان

با خریداری ۳۰ دستگاه اتوبوس صورت گرفت؛

اضافه شدن اتوبوس  به ناوگان حمل و نقل عمومی بهارستان
در آستانه روز حمل و نقل، ۹ دستگاه از ۳۰ دستگاه اتوبوس خریداری شــده به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بهارستان اضافه شد.شهردار بهارستان با بیان 
اینکه این اتوبوس ها با کمک دولت خریداری شــده، گفت: ۷۵ درصد از مبلغ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریالی خرید این اتوبوس هــا را دولت و ۲۵ درصد مابقی را 
شهرداری بهارستان و مشارکت شــرکت عمران شهر بهارستان پرداخت کرده است.محمد شــبانی با بیان اینکه اتوبوس های جدید در آستانه روز حمل و نقل 
با حضور اســتاندار اصفهان به بهره برداری رسید، گفت: با توجه به پرداخت کامل برای خرید ۳۰ دســتگاه اتوبوس به شرکت ایران خودرو دیزل، قرار است به 
مرور ۲۱ دستگاه اتوبوس دیگر، تحویل شهرداری بهارستان شود.وی گفت: با توجه به اضافه شــدن این اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل عمومی بهارستان، 
سرفاصله انتظار برای اتوبوس شــهر بهارستان از ۳۰ دقیقه به ۲۰ و در آینده نیز به ۱۰ دقیقه خواهد رســید.در این آیین از پوستر جشنواره ملی فرهنگی، هنری 

شهر فرهنگ نیز رونمایی شد.

خبر روز

عکس خبر روز

بررسی مسائل و موضوعات 
حوزه مدیریت بحران در 

روستای سه
نشست بررسی مســائل و موضوعات حوزه 
مدیریت بحران، با حضــور مدیر کل مدیریت 
بحــران اســتانداری اصفهــان ،سرپرســت 
فرمانداری شهرستان شــاهین شهر و میمه، 
مدیر جهاد کشاورزی ،کارشناسان امور منابع 
آب،منابع طبیعی و آبخیزداری،بنیاد مسکن 
شهرســتان، دهیار و اعضای شورای اسالمی 
روستا در محل دهیاری روستای سه واقع در 

بخش مرکزی برگزار شد.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان  گلپایگان خبر داد:

ساماندهی تاسیسات مسجد جامع تاریخی سرآور گلپایگان
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گلپایگان از برنامه ریزی به منظور 
آغاز عملیات ساماندهی تأسیسات الکترونیکی مسجد جامع تاریخی سرآور از توابع این شهرستان 
خبر داد.مصطفی قانونی در حاشیه نشست صمیمانه با نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
در محل مسجد جامع تاریخی سرآور، با اعالم این مطلب گفت: به منظور حفاظت و مرمت آثار تاریخی 
شاخص شهرستان گلپایگان، طی تفاهم نامه منعقدشده، در مرحله اول این اداره با همکاری اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان گلپایگان، تاسیسات الکترونیکی مسجد جامع تاریخی سرآور که از بناهای 
شاخص شهرستان است را ساماندهی و نوسازی خواهد کرد.وی ادامه داد: مرمت این بنای تاریخی 
با ارزش که یادگاری از دوران ایلخانی بوده و ثبت ملی نیز شــده اســت در دستور کار مرمتگران اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قرار دارد و امیدواریم تا با همکاری اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان و با توجه به توافقات و آسیب شناسی های انجام شده، در مرحله اول مسیر عبور 
سیم کشی های برق قدیمی که به  صورت غیراصولی از روی سقف چوبی گذشته است، اصالح شود و 

در مرحله دوم مرمت اصولی بنا آغاز شود.
 

تکریم و معارفه رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا برگزار شد
تکریم و معارفه رییس اداره تبلیغات اســالمی شهرضا برگزار شــد، در این مراسم حجت االسالم و 
المسلمین خلیل کوهگرد به عنوان سرپرســت جدید این اداره معرفی شد.مراسم تکریم و معارفه 
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان شهرضا با حضور حجت االسالم و المسلمین فوقی مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان اصفهان، حجت االسالم و المســلمین صالح امام جمعه شهرضا، فرماندار 
شهرضا، صادقی و مرادی معاون اداری مالی و مسئول حراســت اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان، در محل دفتر فرماندار برگزار شد.در این مراســم از زحمات چندین ساله حجت االسالم و 
المسلمین محمدحسن رهایی، رییس سابق اداره تبلیغات اسالمی تقدیر و تشکر به عمل آمد و حجت 
االسالم و المسلمین خلیل کوهگرد به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.در حکم انتصاب 
حجت االسالم والمسلمین کوهگرد آمده است: »انتظار می رود در مسیر گام دوم انقالب اسالمی، با 
همت واال و عزم راسخ و برنامه ریزی شایسته و هماهنگی با مسئوالن محترم و نهادها و تشکل های 
مردمی به ویژه ائمه محترم جمعه، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار محترم 
و استفاده کامل از ظرفیت شبکه روحانیت و نهادهای مردمی در احیای ارزش های اسالمی و انقالبی 
در راستای آرمان های امام راحل عظیم الشأن قدس سره و رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب اسالمی 

حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی کوشا باشید.«
 

آیین معارفه رییس حوزه هنری کاشان برگزار شد
آیین معارفه رییس حوزه هنری کاشان با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار و »احمد قربانعلی زاده« 
به عنوان رییس جدید حوزه هنری کاشان منصوب شد.آیین معارفه رییس جدید حوزه هنری کاشان با 
حضور حجت االسالم سید سعید حسینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، سعید لشکری معاون 
راهبری استان های حوزه هنری کشور، علی فروزان فر معاون هنری حوزه هنری کشور، احمد نوری رییس 
حوزه هنری استان اصفهان، سید حسام حسینی دســتیار ویژه رییس حوزه هنری کشور و مدیر مرکز 
رسانه ای سلوک،، مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کاشان در میان جمعی از 
مسئولین و هنرمندان این شهرستان برگزار شد.در آغاز این مراسم که در سالن مهرگان فرهنگسرای مهر 
کاشان برگزار شد، رییس حوزه هنری استان اصفهان با بیان این مطلب که تالش شد سکان هدایت حوزه 
هنری کاشان به فردی با تجربه و کاربلد سپرده شود، از اهالی فرهنگ و هنر کاشان خواست تا در این راه 
یاری گر رییس جدید حوزه هنری این شهر باشند.احمد نوری در ادامه سخنان خود آمادگی کامل حوزه 

هنری استان جهت حمایت از برداشتن قدم های بزرگ در حوزه هنری کاشان را اعالم کرد.

اخبار

فرماندار گلپایگان:

جلوگیری از ساخت و ساز در 
اراضی کشاورزی ضروری است

فرماندار گلپایگان گفت: نباید آب، هوا و خاک 
خوب این شهرســتان را با دســت خودمان از 
بین ببریم، بنابراین باید از ســاخت و سازهای 
غیرمجــاز در اراضی کشــاورزی جلوگیری و با 
هر گونه تخلف برخورد قانونی کنیم.محمدرضا 
عسگریان در جلسه کارگروه کشاورزی، اظهار 
کرد: به عنوان اعضای کارگروه کشــاورزی دور 
میز می نشینیم، اما زحمت اصلی را کشاورزان 
به صورت شبانه روزی در زمین های کشاورزی 
برای افزایش تولید می کشــند. ســال زراعی 
خوبی را در شهرستان پشت ســر گذاشتیم و 
شــاهد عرضه محصوالت خوبــی از گلپایگان 
به استان و سطح کشــور بودیم.وی ادامه داد: 
گلپایگان در حوزه صنعت هم فعال است و در 
حوزه کشاورزی نیز حرف برای گفتن زیاد دارد. 
سال گذشته میزان برداشت آب از سد نسبت به 
سال های قبل کمتر بود، اما میزان نارضایتی کم 
بود که این نشان از برنامه ریزی مناسب داشت. 
همچنین برای کشت پاییزه هم توانستیم نیاز 
مردم را رفــع کنیم.فرمانــدار گلپایگان گفت: 
نصب کنتور هوشمند برای چاه های آب که یک 
اقدام مثمر ثمر بوده در حال انجام است و با این 
روش میزان برداشت از منابع آبی زیرزمینی و 
همخوانی آن با محصوالت تولیدی مشــخص 
خواهد بود. در فرصت باقی مانده تا پایان سال 
برنامه ریزی مناســبی برای کشــت های کم 
آب و پربازده را مشــخص می کنیــم تا الگوی 
کشت مناسبی برای سال آینده داشته باشیم.

عسگریان با بیان اینکه دستگاه های مختلف 
اداری گزارش عملکرد خــود را به اطالع مردم 
برسانند، یادآور شــد: معتقدم خیلی از باغات 
شهرســتان گلپایگان آن طور کــه باید بازدهی 
اقتصادی داشته باشند ندارند. به همین دلیل 
می طلبــد آموزش هایی را برای کشــاورزان و 
باغداران داشته باشیم تا محصوالت خوبی تولید 
شود. همچنین محصوالت تولیدی شهرستان 
در گام نخســت باید وارد بازار گلپایگان شود، 
مرغوبیت گنــدم گلپایگان باالســت و باید در 

گلپایگان مصرف شود . 

با مسئولان

استان
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با حضور بازرسان اتاق اصناف استان صورت می گیرد؛

اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار اقالم پر مصرف شب یلدا
طرح تشدید نظارت بر بازار اقالم پر مصرف شب یلدا با حضور بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت 
اتاق اصناف در استان اصفهان آغاز شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بازرس 
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف اســتان گفت: این طرح با نظارت ۳۰ تیم دو نفره از بازرسان 
اصناف به همراه ۶۰ نفر از ناظران افتخاری تا یکم دی اجرا می شود.امیر حسین ابراهیم پور، قیمت 
مصوب آجیل برای فروش در واحد های صنفی آجیل و خشــکبار استان را برای نوع درجه یک از 
۳۲۰ هزار تا ۴۵۰ هزار تومان و نوع درجه ۲ را از ۲۲۰ هزار تــا ۳۰۰ هزار تومان اعالم کرد.وی افزود: 
اصناف مکلف به درج قیمت و صدور فاکتور به مشتریان و نیز ارائه فاکتور خرید به بازرسان برای 
کنترل قیمت ها هستند و در غیر این صورت به عنوان واحد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی 
خواهند شد.ابراهیم پور با بیان اینکه گران فروشی و فروش اجباری کاال، نزدن برچسب قیمت و 
کم فروشی از مهم ترین تخلف صاحبان واحد های صنفی است، گفت: مردم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲ – ۳۲۳۵۲۰۱۳ مدیریت بازرسی و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان یا ۱۲۴ صمت یا ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.مهدی منصوری، 
یکی دیگر از بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تداخل صنفی را یکی دیگر 
از تخلف صاحبان اصناف بیان کرد و گفت: فروش خشــکبار و آجیل مثل گــردو و بادام در میوه 

فروشی ها ممنوع است.
 

رییس اتحادیه میوه و سبزیجات استان:

قیمت های بازار میوه تغییری نکرده است
رییس اتحادیه میوه و ســبزیجات اســتان اصفهان با اعالم اینکه بعید است در شب یلدا افزایش 
قیمت داشته باشیم، گفت: بازار میوه اصفهان شرایط خوبی دارد، قیمت های بازار میوه تغییری نکرده 
و نسبت به گذشته افزاش قیمت نداشته ایم و طی دو سه روز آینده نیز بازار جان می گیرد.حمیدرضا 
مهدوی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار میوه و سبزیجات استان در آستانه شب یلدا، اظهار 
کرد: بازار میوه اصفهان شــرایط خوبی دارد، قیمت های بازار میوه تغییری نکرده و نسبت به گذشته 
افزاش قیمت نداشتیم. همه اقالم مورد نیاز شــهروندان در بازار به اندازه کافی موجود است و هیچ 
مشکلی در زمینه توزیع نداریم.وی در خصوص افزایش قیمت احتمالی بازار میوه در روزهای آینده، 
افزود: بازار میوه و سبزیجات قابل پیش بینی نیست، زیرا قیمت تره بار روزانه مشخص می شود، اما 
با شرایط کنونی بازار، بعید است که در شب یلدا افزایش قیمت خاصی داشته باشیم.رییس اتحادیه 
میوه و سبزیجات استان اصفهان درباره تمهیدات اتحادیه برای کنترل بازار میوه و سبزیجات شب 
یلدا، اعالم کرد: بازرسی اتحادیه با همکاری بازرسی اتاق اصناف و صنعت و معدن اکیپ های گشت 
ویژه یلدا را تشکیل داده اند و صبح تا بعداز ظهر بازار را تحت نظر دارند.وی اضافه کرد: اتحادیه خرده 
فروشان میوه با همکاری جهادکشاورزی، کنترل بازار و نرخ گذاری ها را تحت نظر دارند، کمیته نرخ 
گذاری برگزار شده و طبق مصوبات کمیته، فاکتور اقالم بررسی خواهد شد. تاکنون مشکل خاصی 

در این زمینه نداشته ایم و به همین دلیل اجازه هیچ گونه تخلفی را نمی دهیم.
 

محکومیت یک واحد صنفی در اصفهان به دلیل گران فروشی
یک واحد صنفی در شــهر اصفهان به دلیل گران فروشــی بــه جزای نقــدی ده میلیارد و ۶۵۷ 
میلیونی محکوم شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: با گزارش بازرسان یکی 
از اتحادیه های صنفی در شهر اصفهان مرتکب تخلف گران فروشی شده بود که پرونده تشکیل و 
به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع شد.علی اکبر مختاری افزود: تخلف انتسابی به 
متهم محرز تشخیص داده و بر این اســاس به پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیارد و ۶۵۷ 

در حق صندوق دولت محکوم شد.

معاون بنیاد مسکن می گوید باید واقع بین باشیم؛ هر متر مسکن ملی »فعال« ۷ تا ۸ میلیون تومان آب می خورد

به اسم ملی، به نرخ فعلی!

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در حال حاضر هزینه  ساخت 
هر متر مربع از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در بلوک های چهار 
و پنج طبقه ۷ تا ۸ میلیون تومان اســت ؛اما برای بلوک های باالی ۱۰ 

طبقه، کمتر از ۱۰ میلیون تومان نخواهد بود.
حمیدرضــا ســهرابی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: بــرای 
آن که پروژه هــای نهضت ملــی  مســکن در وضعیــت منطقی قرار 
گیرنــد باید واقع بین باشــیم. اگــر با پیمانــکار هم قــرارداد متری 
۵ میلیون تومــان ببندیم احتمــاال با توجــه به بحث تــورم تا زمان 
تحویل واحــد، نرخ ها دچــار تعدیل می شــود و به عــدد ۸ میلیون 
تومان می رســد. البته پروژه ها به صورت جداگانه برآورد می شــود؛ 
 یعنــی قیمت ســاخت واحدها بــرای طرح هــا و مناطــق مختلف،

 متفاوت است.
وی افزود: طبق برآوردهایی که صورت گرفته هزینه  ساخت بلوک های 
چهار و پنج طبقه تقریبا متری ۷ تا ۸ میلیون تومان اســت؛ اما برای 
بلوک های باالی ۱۰ طبقه، هزینه  ســاخت کمتــر از ۱۰ میلیون تومان 

نیست.
معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن انقالب اســالمی درباره آخرین 

روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر 
گفت: در یک قالب، پروژه ها به صورت گروه ساخت است. زمینی که 
وزارت راه و شهرسازی به ما معرفی می کند تفکیک می کنیم و خدمات 

زیربنایی و آماده سازی را بر روی آن انجام می دهیم.

تقسیم بندی متقاضیان در گروه های 3 تا 4 نفره
سهرابی ادامه داد: سپس متقاضیان را قرعه کشی و در گروه های ۳ تا 
۴ نفره قرار می دهیم. در مواردی نیز خانه های تک واحدی یا دو طبقه 
به مردم واگذار و شروع به ساخت می کنیم. در موضوع تهیه پروانه و 
نظارت هم در کنار مردم هستیم. این موارد شامل گروه ساخت است 

که نزدیک ۴۰ هزار نفر را شامل می شود.
وی تاکید کرد: در قالبی دیگر احداث بیش از ۵۰ هزار واحد به صورت 
امانی یعنی پیمان دستمزد را در دستور کار داریم. بدین صورت که ما 
پیمانکار می گیریــم و مصالح و خدمات را تامیــن می کنیم تا قیمت 

ساخت ارزان تر تمام شود و تورم کمتری به آن بخورد.
به گفته ســهرابی، مجموع تعهد بنیاد مســکن در طــرح نهضت ملی 
مسکن ســالیانه ۴۰۰ هزار واحد بوده که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد 

شروع شــده اســت. در بخش شــهری تاکنون برای ۱۲۰ هزار واحد 
پروژه تعریف شده و در بخش  روستایی نیز ۲۰۰ هزار فقره  تسهیالت 

پرداخت می شود.
معاون مسکن شــهری بنیاد مســکن انقالب اســالمی درباره تاثیر 
نوســانات قیمت مصالح بر رونــد اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
گفت: در مقطعــی که یکدفعــه دســتمزد افزایش یافــت مقداری 
 دچار کنــدی در اجرا شــدیم؛ امــا در حــال حاضر پــروژه متوقف

 نداریم.
متوسط ۲۲ درصدی پیشرفت نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک

ســهرابی، میانگین پیشرفت طرح نهضت ملی مســکن در شهرهای 
کوچک و روســتاها را ۲۲ درصد دانســت و افزود: طبیعتا آغاز به کار 
طرح های جدید، متوســط پیشــرفت پروژه را دچــار کاهش درصد 
می کند. اما در حال حاضر بیش از ۷۲ هزار واحد از مرحله فونداسیون 
عبور کرده است. بیش از ۳۰۰۰ واحد در حین نازک کاری و نزدیک ۲۰۰ 
واحد افتتاح و به مردم واگذار شده است. ۳۰۰۰ واحدی که در مراحل 
پایانی قرار دارد فروردین ۱۴۰۲ همزمان با سالروز تشکیل حساب صد 

امام )ره( افتتاح می شود.

براســاس قانون کار، حداقــل عیــدی پرداختی به 
کارگران در سال ١۴٠١ بین ۸میلیون و ۳۵۹هزارتومان 
تــا ۱۲میلیون و ۵۳۹هــزار و ۲۵۰تومان اســت که در 
پایان ســال یا آغاز ۱۴۰۲ پرداخت می شود.براساس 
ماده واحده قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار 
حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است. این مبلغ 
ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید 
پرداخت شود.بق این قانون، تمام کارگاه های مشمول 

قانون کار مکلف هســتند به هر یک از کارگران خود به 
نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان 
عیدی و پاداش بپردازند.نحوه محاسبه عیدی دستمزد 
روزانه مصوب امسال ضرب در ۶۰ روز است که دستمزد 
روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان اســت از این رو حداقل 
عیدی که باید پرداخت شود هشــت میلیون و ۳۵۹ 
هزار تومان است.در ماده واحده قانون کار آمده است 
که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل 
مزد روزانه تجاوز کند. بر این اســاس حداکثر عیدی 
که کارگران دریافت می کنند هــم ۱۲ میلیون و ۵۳۹ 
هزار و ۲۵۰ تومان اســت.برای افرادی که کمتر از یک 
سال کار کرده باشند هم براساس ۶۰ روز کار و نسبت 

ایام کارکرد محاسبه می شود، به این شکل که حداقل 
مزد ماهیانه در عدد دو ضرب و بر تعداد روزهای کاری 
تقسیم می شود. )حداقل مزد ضرب در دو، تقسیم بر 
۱۲ و ضرب در تعداد ماه کارکرد(بر این اساس حداقل 
عیدی کارگری با هفت ماه کار برابر است با چهار میلیون 
و ۸۷۶ هزار و ۳۷۵ تومان و حداکثر عیدی کارگری با 
همین مدت زمان شش میلیون و ۲۵۷ هزار و ۳۱۴ هزار 
تومان است.در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی 
مشخص نشده؛ براساس عرف کارگاه ها، کارفرمایان 
در دو ماه پایانی ســال عیدی کارگران خود را پرداخت 
می کنند و معموال سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان 

اسفندماه است.

میزان عیدی کارگران سال ۱۴۰۲ اعالم شد؛

حداقل 8 میلیون، حداکثر 12 میلیون تومان

خبر روز

ساخت  هزینه   صورت گرفته  برآوردهایی که  طبق 
بلوک های چهار و پنج طبقه تقریبا متری ۷ تا ۸ میلیون 
تومان است؛ اما برای بلوک های باالی ۱۰ طبقه، هزینه  

ساخت کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

 صدور 10 همت برگ تشخیص برای فرارهای مالیاتی بزرگ 
در سال جاری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی بر استفاده حداکثری از ابزارهای 
قانونی در مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ، خبر داد.به نقل از رســانه مالیاتی ایران، داوود منظور در جلسه 
کارگروه مقابله با فرار مالیاتی که عملکرد واحدهای بازرســی مالیاتی و هیئت های بازرسی موضوع ماده 
۱۸۱ قانون مالیات  های مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت، بر ضرورت تمرکز واحدهای بازرسی مالیاتی بر 
مودیان مهم و فرارهای مالیاتی بزرگ و همچنین کوتاه کردن دوره زمانی تشخیص، مالیات  های متمم و دوره 
دادرسی و هیئت های حل اختالف مالیاتی رسیدگی کننده به این پرونده ها تاکید کرد.وی افزود: اقدامات 
قضائی و قهری در جمع آوری و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک و مستندات مودیان باید به صورت حداقلی 
و صرفًا در موارد اضطرار انجام شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت 
واحدهای مقابله با فرارهای مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار پرونده 
در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده که ارزش اوراق تشخیص متمم صادره 

بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود دو هزار میلیارد تومان از آن قطعی شده است.
 

سخنگوی گمرک:

هیچ مشخصاتی از خودروهای وارداتی به گمرک ارائه نشده است
سخنگوی گمرک گفت: تا به این لحظه هیچ مشخصاتی اعم از اظهارنامه، مدارک واردات و اطالعات مربوط 
به ثبت سفارش خودروهای وارداتی به گمرک اظهار نشده است.به گزارش ایمنا و به نقل از صداوسیما، 
مرتضی عمادی اظهار کرد: درصورتی که اقدامات الزم انجام شود، گمرک به صورت رسمی درباره جزئیات 
واردات اطالع رسانی خواهد کرد.وی ادامه داد: بر همین اســاس درحال حاضر گمرک نمی تواند درباره 
جزئیات واردات خودرو اظهارنظر کند؛ توپ در زمین وزارت صمت اســت و صمت باید اعالم کند که آیا 
واردات انجام شده است یا خیر.سخنگوی گمرک گفت: حتی اگر خودروها به صورت فیزیکی به گمرک 
برسند و اعالم شود که در کشتی و در حال رسیدن به گمرک هســتند، تازمانی که مشخصات واردات به 

گمرک اظهار نشود، نمی توانیم اعالم کنیم که خودروهای خارجی وارد جغرافیای گمرک شده است.
 

رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعالم کرد

احتمال افزایش نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق 
تامین مالی نمی کند، گفت: معتقد به اصالح نرخ ســود بانکی هستیم اما این موضوع منوط به تصمیم 
گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر آن هستیم.علی صالح آبادی در نشست خبری خود اظهار کرد: 
کنترل ترازنامه بانک ها از موضوعات مهم است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانک ها 
رتبه بندی شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آن ها تعیین شد، اما برای بانک های قرض الحسنه 
رشد باالی چهار درصد ترازنامه را به  منظور پرداخت تسهیالت در نظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص 
به خود را برای رشد ترازنامه دارد.وی با بیان اینکه تخطی بانک ها از میزان تعیین شده برای  رشد ترازنامه با 
افزایش سپرده قانونی مواجه می شوند، گفت: تسهیالت تکلیفی بانک ها از دیگر موضوعات است که برای 
سال آینده عددی را در الیحه ذکر کردیم و خواهش ما از مجلس این است که تسهیالت را در چهارچوب این 
عدد تعیین کنند. البته، تسهیالت تکلیفی بعضا به برخی پرداخت نشده اما تالش بانک ها این است که تا 
پایان سال پرداخت کند.رئیس کل بانک مرکزی آماری از پرداخت تسهیالت تکلیفی اعالم کرد و گفت: از 
ابتدای سال تاکنون ۶۹۷ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شده که در سال گذشته مبلغ پرداختی در این زمینه معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیالت 

فرزندآوری نیز معادل ۵۹۵ هزار فقره به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

کافه اقتصاد

وزارت نیرو اعالم کرد:اخبار

کاهش 7 درصدی حجم سد زاینده رود
براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا بیست وششم آذرماه، حجم آب پشت سد زاینده رود به ۱۵۱ میلیون مترمکعب 
رسیده که برابر با ۱۲ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۷درصد کاهش را ثبت کرده است.براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع 
آب، از ابتدای سال آبی تا بیست وپنجم آذرماه، ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۳۸.۳ میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت )۵۶.۷ میلی متر( ۳۳ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۳۳.۵ میلی متر( ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد.میزان کل خروجی 
سدهای کشور در بازه زمانی ابتدای سال آبی تا بیست وششم آذرماه، ۴.۸۸ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است. در مدت 
زمان مشابه سال گذشته، میزان کل خروجی سدهای کشور ۵.۱۴ میلیارد مترمکعب بوده است. میزان کل ورودی آب به سدهای کشور ۱۵ درصد افزایش داشته و ۳.۸ 
میلیارد مترمکعب در این بازه زمانی است.همچنین حجم فعلی آب موجود در مخازن ۱۸.۰۵ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به ورودی ۱۷.۴۸ میلیارد مترمکعبی 
سال گذشته سه درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده، اکنون پرشدگی سدها به ۳۷ درصد رسیده است.

حجم آب پشت سد زاینده رود به ۱۵۱ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۱۲ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش را ثبت کرده است.

برداشت نارنگی 
توسط زنان 

سخت کوش گلستان
استان گلســتان با ۵۶۰ هزار هکتار 
اراضی و حدود ۴۰ هزار هکتار اراضی 
باغی،قطب کشاورزی کشور به شمار 
می رود.مجموع باغــات مرکبات 
گلستان بیش از ۶هزار هکتار است.

میزان برداشــت نارنگی اســتان 
گلســتان از ۵۱۰ هکتار،۱۰هزار تن 

بوده است.

عکس خبر روز

معاون استاندار از تثبیت وضعیت 
شغلی کارگران »شرکت پلی اکریل 

ایران« خبرداد:

جان دوباره نساجی ایران با 
احیای پلی اکریل اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان از تثبیت شــغلی بیش ۲ هزار کارگر 
شاغل در شرکت پلی اکریل ایران )تولید کنند 
نخ الیاف پیلی استر( در پی رفع برخی موانع 

تولید خبر داد.
به گــزارش ایرنا، امیررضا نقش در جلســه 
بررسی وضعیت شــرکت پلی اکریل و تولید 
مواد اولیه الیاف مصنوعی افزود: در ماه های 
اخیر بســیاری از موارد توقیفــی پلی اکریل 
توسط بانک ها رفع شده است و این شرکت با 
جدیت فعالیت خود را دنبال می کند؛ احیای 
این ۲ شرکت در دولت سیزدهم و مدیریت 
جدید اســتان در دســتورکار قرار گرفت و به 

نتیجه رسید.
وی اظهار داشت: برای احیای این واحدهای 
تولیدی همکارهای خوبی انجام شده و این 
شــرکت هم اکنون فعال اســت و توانسته 
بدهی های خــود را تعیین تکلیــف کند و با 
۲ هزار و ۲۰۰ کارگر فعالیــت خود را با جدیت 

پی گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه شرکت پلی اکریل 
اکنون هیچ گونه معوقه حقوق و دستمزدی 
ندارد، گفت: خط اکریلیک این کارخانه فعال 
و خط پلی اســتر نیــز صد در صــد افزایش 

ظرفیت داشته است.
وی، شرکت پلی اکریل را یکی از متقاضیان 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان 
کرد و گفت: مصوباتی برای بانک های عامل 
طرف قرارداد و تسهیالت شرکت پلی اکریل 
و شــرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی 

DMT منظور شده است.
نقش خاطرنشــان کــرد: تعییــن تکلیف و 
تقســیط بدهی های این شــرکت انجام و 
بسیاری از موارد توقیف شــده شرکت پلی 
اکریل توســط بانک ها رفع توقیف شــد که 

بسیار نویدبخش است.

عکس: تسنیم
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تاریخ فقط تاریخ است و خوانش و درس 
گرفتــن از آن به عنــوان گنجینــه ای از 
اطالعات از گذشته بشر و تمدن، یک ضرورت قطعی است. 
بنابراین در باال بــودن جایگاه واالی تاریــخ و آگاهی های 
تاریخی تردیدی وجود ندارد. تاریخ و تحوالت پرشــمار آن 
همچنیــن اطالع و آگاهــی از ایــن تحــوالت و اتفاقات، 

درس آموز و مایه عبرت است.
یکی از بخش های مهم در این زمینه »گردشگری تاریخی« 
است؛ مدلی از گردشگری که با میراث فرهنگی و باستانی 
در هم تنیــده و روایتگر ابعاد پنهان و کمتر دیده و شــنیده 
شده بناها، اماکن، سازه ها و مناطق مختلف تاریخی است.

در همین رابطه حمیدرضا حســینی، کارشــناس ارشــد و 
پژوهشگر تاریخ معاصر و مدیر گروه گردشگری مشق تاریخ 
گفت و گویی با خبرنگار »ایمنا« داشــته که در ادامه بخش 

هایی از آن را می خوانید:
از مشق تاریخ بیشتر بگویید.

مشــق تاریخ یک گروه اســت کــه از نظــر فعالیت های 
گردشــگری تفاوتی با بقیــه آژانس ها و تورهای مشــابه 
ندارد و با همان ســاختار فعالیت می کند، اما تفاوت آن با 
سایر تشکل ها این اســت که بر حوزه تاریخ متمرکز بوده و 

روایت محور است.
تمرکز بر تاریــخ با چه رویکــردی در مشــق تاریخ دنبال 

می شود؟
رویکرد ما در این رابطه تاریخی و اندیشه ای است تا شاهد 
پژوهش مطالعاتی درســتی در این بخش باشیم. گاهی 
در حرف و بیان می گوییم گردشــگری فرهنگی مهم است 
و می تواند برای آشــنایی مردم با تاریخ و هویت ملی مفید 
باشد؛ اما در عمل کار خاصی انجام نمی شود. در واقع شاهد 
هســتیم برنامه های گردشــگری، به کارها و فعالیت های 

تکراری تبدیل شده است.
یک نمونه آن این اســت که همیشــه مردم را وارد اصفهان 
می کننــد و از میان صدها آثــار تاریخی که در این شــهر و 
استان وجود دارد، آثار محدودی را در نظر می گیرند و متن 
و توضیحی تکراری و روتین از آن ها برای گردشگران شرح 

و روایت می کنند.
بنابراین اگر فردی یک بار از آثار تاریخی میدان نقش جهان 
دیدن کند و توضیحات و ســخنان راهنمای تورها را بشنود، 
برای بار دوم دیگــر این مطالب و ســخنان جذابیتی برای 

گردشگر نخواهد داشت.
چه باید کرد تا این روند اصالح شود؟

باید به دنبال جاذبه هایی برویم که تا امروز درباره آن کمتر 
صحبت شده اســت. امروز هر گردشــگری وارد اصفهان 
می شود از سازه های صفوی دیدن می کند و اطالع یا توجهی 
به آثار و مناره های سلجوقی آثار دوره های تیموری، آل مظفر 

و حتی قاجاریه ندارد.
عالوه بر این همین آثار معروف تاریخی هم که هست و همه 

گردشگران دیدن می کنند، می توان آن ها را بازخوانی کرد.
منظور شما از بازخوانی در این زمینه چیست؟

یک بار می تــوان میدان امــام)ره( را از منظــر معماری و 
شهرســازی روایت کرد. یک بار از منظر هنرهای وابســته 
و هم بســته معماری، مرحله دیگر از منظــر منظر اقتصاد 
یا سیاســت در دوره صفویه روایت کرد. همچنین از منظر 
مدیریت طرح در آن دوره می توان برای مدیران و مهندسان 
روایت کرد که این سازه ها و ابرپروژه ها چگونه در یک برهه 

زمانی کوتاه به این زیبایی و پایداری ساخته شده اند.

در همین رابطــه تالش کرده ایم جانب علمی و پژوهشــی 
این فعالیــت را پررنگ تر کنیم و در کنــار آن جذابیت های 
گردشگری و استانداردهای این بخش را هم در نظر بگیریم.

آیا ایــن فعالیت پژوهشــی و بازخوانی متفــاوت را برای 
اصفهان هم در نظر دارید؟

بله؛ برای اصفهان بر اساس تاریخ از دوره آل بویه که اولین 
آثار مهم مانند ســردر جورجیر است، شروع کردیم، به دوره 

سلجوقی و در نهایت به دوران قاجار رسیدیم.
در ایــن برنامه، جمعی از دوســتان در حوزه هــای تاریخ، 
انسان شناسی، هنر و معماری فعالیت دارند و در جلسات 
و دورهمی ها همفکری می کنند. محل فعالیت گروه مشق 
تاریخ تهران است و بخشــی از برنامه ها مربوط به تورهای 

تهران گردی است.
تاکنون چند تور تهران گردی برگزار کرده اید؟

تا به امروز حدود ۵۰ عنوان تور مختلف در حوزه تهران گردی 
برگزار شــده که در ســایت مشــق تاریخ قابل مشاهده و 
دسترسی است. همچنین عنوان هر کدام از تورها در سایت 

قید شده و بخشی هم مربوط به روایت موزه ها است.
امســال برنامه ای را با همکاری موزه هــای مختلف به نام 
»قرن چهاردهم به روایت موزه ها« برگزار کردیم. این رویداد 
به بازخوانی تاریخ قرن گذشــته از منظر موزه ها اختصاص 
داشــت. هر بار موزه ای را انتخاب می کردیم و بنابر موضوع 
فعالیت موزه، بخشــی از تاریخ قرن چهاردهــم را روایت 
می کردیــم. نمونه هایی همچون ۱۰۰ ســال قانون گذاری و 
تمرین دموکراسی در ایران به روایت موزه مجلس یا داستان 
پیدایش بانکداری ملی در ایران به روایت موزه بانک ملی 
ایران است که در ســایت در بخش موزه گردی این عناوین 

قید شده است.
بخش دیگری از فعالیت ها، به حــوزه ایران گردی مربوط 
اســت. موضوعات ایران گردی تنوع باالیی دارد که در این 
طرح، بازدیــد از آثار تاریخــی ثبت جهانی شــده، برای ما 
اولویت داشته است. از جمله این بناها و مکان ها می توان به 
منظر باستان شناسی ساسانی فارس، گنبد سلطانیه، تخت 

سلیمان، میدان نقش جهان و مسجد عتیق اشاره کرد.
تورهای متعددی به مقصد شهرهای مختلف برگزار کردیم 

و تمرکز ما بر آثار ثبت شده در فهرست یونسکو بوده است.

گردشــگری تاریخی در کشور ما به چه مشــکالتی روبه رو 
است؟

امروزه آثــار تاریخی زیرســاخت های الزم را برای بازدید با 
کیفیت مردم ندارد. به عنوان مثال اینکه در شهری همچون 
اصفهان به اندازه کافی هتل ساخته نشده است یا وضعیت 
ناوگان حمل ونقل مناســبی ندارد منظور ما نیســت، بلکه 
مشکل اصلی از دســترس خارج بودن جاذبه های تاریخی 

است.
در تهران بخش بزرگــی از مهم ترین آثــار تاریخی به روی 
گردشگران بسته اســت. »مسجد سپهساالر« بزرگ ترین 
اثر مذهبی دوره قاجاریه است که هیچ گردشگری نمی تواند 

از آن دیدن کند.
امروز تعدادی از کاخ های سلسله قاجار داخل پادگان های 
نظامی واقع شــده و نمی توان از آن ها دیدن کرد. نکته مهم 
دیگر این است که بسیاری از آثار تاریخی که زیر نظر وزارت 
میراث فرهنگی نیســت، جمعه ها تعطیل و ساعات کاری 
آن ها محدود اســت. نمونه آن بنای وکیل خانه اســت که 

ساعت ۱۳ درب آن بسته می شود.
زمانی که مردم فراغت دارند، بسیاری از این بناها و اماکن 
گردشگری تعطیل اســت و زمانی هم که باز هستند، مردم 
مشغول کار و کسب خودشان می شــوند. متاسفانه روز به 
روز هم کیفیت اداره آثار تاریخی و موزه های ما پایین می آید 
به ویژه بناها و اماکنی که تحت مدیریت حمایت و پوشش 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است. امروز به نسبت ۲۰ 
سال قبل در این حوزه تاریخی، به قهقرا رفته ایم و وضعیت 
خوبی نداریم. البته چند سالی است شهرداری به این بخش 

ورود کرده و فعالیت های موثری داشته است.
گردشــگری تاریخی اصفهان به نســبت ســایر شهرها چه 

وضعیتی دارد؟
اصفهان دریــای بیکرانی از جاذبه هــای تاریخی، تمدنی و 
فرهنگی در تراز جهانی است. این شهر در ردیف بزرگ ترین 
شــهرهای تاریخی دنیا همچون رم، پاریس و اســتانبول 
است. شاید به قدر آن که گفته می شــود اصفهان جذاب و 
دیدنی است، ارزش افزوده ای که باید و شاید در این سال ها 

برای آن اتفاق نیفتاده است.
امروز اتفاقات و ابتکارهایی که برای توســعه گردشگری در 

یزد افتاده، چشمگیر بوده است. در تهران نیز به همین شکل 
بوده و طرح تهران گردی که نمونه خوب این ابتکارات است.

این موضوع در تهران رونق زیادی پیدا کرده؛ اما در اصفهان با 
وجود پتانسیل و توانمندی های خوبی که وجود دارد، خبری 
از این دست کارها نیست. در زمان حاضر خانه های تاریخی 
اصفهان به مراتب کمتر از یزد، بــرای کاربری های پذیرایی، 

فرهنگی، گردشگری و اقامتی تدارک و آماده شده اند.
تورهای اصفهان گردی هنوز در شــهر اصفهان شکل نگرفته 
به ویژه در بخشی که مربوط به وزارت میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری است، اتفاقی نیفتاده است.
یعنی شما معتقدید اتفاق خوب گردشگری در اصفهان رخ 

نداده یا برنامه ریزی نشده است؟
متاســفانه منظر آثار تاریخی را در اصفهان تخریب می کنند 
یا به آن آســیب می زننــد. مدتی قبل به مســجد ســید 
اصفهان رفته بودیم. این مسجد قدیمی، نمایشگاه و موزه 
کاشی کاری دوره قاجار و بسیار با ارزش است؛ اما می بینیم 
روی همان اثرها و کاشی های ارزشمند، اعالمیه می زنند و 
پالکارد می چســبانند، در میدان نقش جهان، گنبد مسجد 
جامع عباسی و شیخ لطف ا... ســال ها زیر داربست است 
و منظری ندارد؛ قبل از این کاخ عالی قاپو نیز به این شــکل 
بود یا مرمت گنبد مدرسه چهارباغ با گذشت سال ها، هنوز 

تمام نشده است.
گاهی شما تصاویر زیبایی از مسجد شیخ لطف ا... می بینید 
و تصمیم می گیرید به اصفهان بیایید و مســجد را به همان 
شکل در تصویری که دیده اید، ببینید اما جای تاسف است 
از جایی که وارد می شوید شاهد نصب بنرها و پالکاردهای 
متعدد در این مکان تاریخی هســتید که شــباهتی به آن 
تصاویر زیبا ندارند؛ همه این ها آسیب به منظر آثار تاریخی 

است و برای گردشگر آزاردهنده است.
چقدر از ظرفیت گردشگری آنالین استفاده کرده ایم؟

خیلی کم؛ نظام آموزشــی ما از موضوع آموزش آنالین در 
دوران شیوع کرونا استفاده زیادی کرد. قبل از شیوع کرونا 
تصور اینکه همه مراکز دانشــگاهی و آموزشی کار خودشان 
را مجازی ارائه کنند، ســخت بود اما با همه نارســایی ها و 
مشکالتی که بود نظام آموزشی و دانشگاهی توانست این 

کار را انجام دهد.

آتشگاه؛ یادگار ایران باستان
آتشــگاه اصفهان یا کوه آتشــگاه از بناهــای تاریخی 
شــهر اصفهان و خمینی شــهر )بلــوک ماربین( و از 
یادگارهای ایران باستان اســت. این مجموعه دارای 
پیشینه تاریخی کهنی است و در زمان های گونا گونی 
از آن بهره برده اند. کوه آتشــگاه فعلی در سده، مکانی 
مقــدس و محل دفن طهمــورث پیامبر بــوده که در 
حدود ســده ششــم پیش از میالد بنا بر گفته طبری 
زندگی می کرده است. همچنین دارای تونل مخفی به 
کهندژ خمینی شهر بوده و یکی از مراکز مهم نگهداری 
گنجینه ها در زمــان حمله اســکندر مقدونی به ایران 

به شمار می رفته است.
این تپه از جنس سنگ های رسوبی است. تراز پایین 
آن در ارتفاع ۱۶۱۰ متر از ســطح دریــا )حدود ۵۰ متر 
باالتر از تراز مرکز شــهر اصفهان( و فــراز آن در ارتفاع 
۱۷۱۵ متری از سطح دریا واقع شده است. این تپه از 
نظر زمین شناسی در دوره کرتاسه تشکیل شده است.

بافت ســاختمانی این مجموعه از الیه های خشــتی 
اســت. میان دو ردیف خشــت را هم یک الیه نازک 
نی )که از رودخانه آورده می شــده( قرار می دادند تا 
بر اســتحکام آن بیفزایند. پایه های بزرگ و خشتی 
بنا تقریبــا از میانه تپه آتشــگاه آغاز می شــوند و در 
باال به ســتون هایی محکــم و قابل اعتمــاد تبدیل 
می شدند که در گذشــته اتاق هایی نیز بر روی آن ها 

قرار داشته است.
امروزه در نگهــداری از این مجموعــه توجهی صورت 
نمی گیرد. در بافت ســاختمان های این بنا می توان 
ســوراخ های زیادی را دید که به دســت گنــج یابان 
کنده شده اســت. بازدیــد کنندگان نیز خــود باید راه 
باال رفتن را انتخــاب کنند و با توجه به ســاختار تپه و 
خشــتی بودن این سازه، ســرعت تخریب به وسیله 
بازدیدکنندگان،به ویــژه در روزهــای بارانی بیشــتر 
می شود.این آتشــدان دارای ۷ پنجره بزرگ قدی و 
یک در ورودی است که آتش درون آن از تمامی جهات 
قابل دید ، بوده است . ارتفاع ورودی آن به اندازه چند 
پله از ســطوح اطراف اســت و به طور کامل بر تمامی 
مجموعه و کوه ، اشراف دارد. در داخل آن در باالی در 
و تمامی پنجره ها طاقچه هایــی قرار دارند. مجموعه 
آتشگاه اصفهان در طول تاریخ به عنوان یکی از جایگاه 
های آتش مقدس و در دوران اخیر به دلیل موقعیت 
مذهبی و تفریحی همواره مورد توجه مردم اصفهان و 

همینطور مسافران این شهر بوده است.

مدیر گروه گردشگری »مشق تاریخ« مطرح کرد:

فقدان ابتکار در حوزه گردشگری اصفهان
اصفهانگردی

مفاد آراء
9/232 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 2554 مورخ 1401/08/04 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای عليرضا ناظوری  به شناسنامه 
شماره 1964  کدملی 1288981813 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 282/42  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به  موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای 

عبدالرحيم هاديان )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: 1401/09/13                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28
م الف: 1420375  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
9/233 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 

تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000498 مورخ 1401/09/02 آقای مرتضی دشتی فرزند 
محمدرضا  نسبت به شش دانگ يکباب خانه نيمه ساز به مساحت 329/18  متر مربع مفروز 
از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13                                

  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28
م الف: 1420174 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
9/234 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000509 مورخ 1401/09/06 آقای خانم زيبا خشوعی 
اصفهانی فرزند حسن  نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 535/10  متر مربع مفروز 
از پالک 329- اصلي واقع در نوگوران  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي حسن محبی نوگورانی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13                             

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28
م الف: 1420213 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
9/235 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده 
توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000506 مورخ 1401/09/05 جمال بهزادی حاجت 
آقائی فرزند عليجان نسبت به شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 158/37  متر مربع 
مفروز از پالک 106- اصلي واقع در کمال آباد لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک محمد باقر دامن پاک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/13                                 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/28
م الف: 1420050 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

تحدید حدود اختصاصی
9/236 شــماره نامه : 140185602024010651-1401/09/22 نظــر به اينکه به 
موجب رای شماره 140160302024001195 مورخ 1401/04/20 هيات قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 230/73 متر مربع تحت شــماره فرعی 749 فرعی  از اصلی 4786 مفروز و 
 مجزی شده از شماره 4786  اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای 
رضا مشــايخی موجانی فرزند فتح اله مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد 
حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/10/24 ساعت 9 صبح در 

محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئيــن نامه قانون ثبت 
بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواســت خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه 
نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينــده قانونی وی می توانــد به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه ميدهد. 

 تاريخ انتشار: 1401/09/28 
م الف: 1426174 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
9/237 شــماره  نامــه: 140185602024010023- 1401/09/07 نظــر به اينکه 
ششــدانگ پالک 4924/1050  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره چاپی  سند 
برگی 366659 سری الف/96 و شماره دفتر الکترونيکی 139620302024025195 
بنام آقای سيد علی شفيعی سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد سپس مالک مذکور 
با ارائه درخواســت شــماره 28350 مورخ 1401/09/03 بانضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شــماره يکتا 140102150179000486 و رمز تصديق 
125502 مــورخ 1401/08/18 که به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 17 اصفهان 
رسيده است  مدعی است که ســند مالکيتش به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور 
 المثنی ســند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 1428015 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت  ملک جنوب اصفهان



رییس بیمارستان تخصصی کودکان اصفهان:دوشنبه 28  آذر  1401 /  24  جمادی االول  1444  /  19  دسامبر   2022 / شماره 3702 

 عوارض آنفلوآنزا بین کودکان به مرحله نگران کننده ای 
رسیده است

رییس بیمارستان کودکان امام حســین)ع( اصفهان گفت: عوارض آنفلوآنزا بین کودکان مانند عفونت 
ریوی، گوش میانی و چشم نگران کننده اســت و مراجعه کنندگان زیادی را در این زمینه از ۲ ماه گذشته 
تاکنون به خود اختصاص داده اســت.مهرداد معمارزاده افزود: عوارض آنفلوآنــزا بین کودکان در ۲ ماه 

گذشته افزایش دارد و با وجودی که درخواست تعطیلی مدارس را مطرح کردیم؛ اما با آن موافقت نشد.
وی اظهار داشت: اوایل اوج بیماری آنفلوآنزا ، پاییز امســال روزانه تا حدود ۸۰۰ کودک بیمار به درمانگاه 
بیمارستان امام حسین )ع( اصفهان مراجعه می کردند ؛ با وجودی که از همه گیری آنفلوآنزا نسبت به 
۲ ماه گذشته، مقداری کاسته شده اما تعداد مراجعان روزانه ما همچنان باال و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر است 
هرچند بیشتر آنها سرپایی درمان می شوند.وی با تاکید بر اینکه عوارض ناشی از آنفلوآنزا، مشکل ساز شده 
است، تصریح کرد: مشکل عمده کودکان، گرفتاری ریه و عفونت های ناشی از این بیماری مانند چشم، 
سینوس و گوش میانی است.این پزشک متخصص با اشاره به اینکه این عوارض تا حدود یک ماه بیمار را 

گرفتار می کند، خاطرنشان کرد: در مواردی که عفونت حاد باشد نیاز به عمل جراحی دارد.
 

دانشگاه هنر اصفهان با 32 دانشگاه خارجی تفاهم نامه 
همکاری دارد

رییس دفتر روابط بین الملل دانشگاه هنر اصفهان گفت: این دانشگاه در زمان حاضر با ۳۲ دانشگاه خارجی 
از اروپا، آسیا و شمال آفریقا تفاهم نامه همکاری در زمینه های علمی، پژوهشی، هنری و گردشگری دارد.

سیدمحمد امین امامی افزود: همچنین در زمان حاضر ۱۲ طرح پژوهشی مشترک در زمینه های معماری، 
شهرسازی، مرمت، باستان سنجی، باستان شناسی و هنرهای تجسمی با دانشگاه های آلمان، ترکیه و 
فرانسه در حال اجرا داریم.وی با بیان اینکه دانشگاه هنر اصفهان به دلیل چند بعدی بودن و برخورداری 
از دروس متنوع و بین رشته ای، زمینه مناسبی برای همکاری های بین الملل وجود دارد، اظهار داشت: 
هنر، زبان مختص به یک منطقه نیست و با توجه به ظرفیت های شهر اصفهان و جهانی بودن آن نیز می 
توانیم ارتباطات خود را با دیگر نقاط دنیا، گسترش دهیم.امامی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر همکاری 
های خوبی با دانشگاه صنعتی اتریش در زمینه های مرمت ابنیه و معماری داریم و مقرر است تعدادی از 
استادان این دانشگاه به اصفهان بیایند که امیدواریم در ترم تحصیلی آینده این اتفاق بیفتد.وی به انعقاد 
تفاهم نامه جدیدی با یکی از دانشگاه های رومانی در زمینه صنایع دستی، موسیقی و فناوری چوب اشاره 
و اضافه کرد: فرانسه نیز یکی از کشورهای مورد هدف ماست و بسیاری از دانشجویان برای گذراندن دوره 

هایی در زمینه های مختلف از جمله مرمت و باستان شناسی به این کشور سفر می کنند.
 

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری اصفهان:

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیازمند عبور از پرهیزهای 
فرهنگی است

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: توانمندســازی زنان سرپرست خانوار در گام 
نخست نیازمند عبور افراد جامعه از پرهیز های فرهنگی درباره این گروه از زنان است.مرضیه استکی با 
بیان اینکه بعد فرهنگی بیشتر بر مسائل حوزه زنان سرپرست خانوار سایه انداخته است، افزود: در بخش 
فرهنگی مهم ترین مسئله این گروه به ویژه زنان فاقد همسر، نگرش منفی بخشی از جامعه به آنهاست 
که موجب می شود در وضعیت ناعادالنه اجتماعی قرار بگیرند.وی اضافه کرد: به رغم تحوالت اجتماعی و 
برخی برنامه ریزی ها، همچنان ازدواج مجدد زنان همسر از دست داده یا زنان بیشتراز ۴۴ سال در جامعه 
با چالش های فرهنگی روبه روست. استکی با بیان اینکه بیشتر زنان سرپرست خانوار توانمند و از شرایط 
مناسبی برخوردار هستند، افزود: این موضوع هنگامی آسیب زا خواهد بود که زنان با از دست دادن یا از 

کارافتادگی همسر دچارخأل و فروپاشی شدید شوند.

مدیرکل محیط زیست اصفهان مطرح کرد:

نیروگاه شهید منتظری ۲ ماه خاموش شود

   مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: با توجه به 
مازاد ظرفیت تولید برق در کشور، وزارت نیرو برق مورد 

را از شبکه سراســری جایگزین و به مدت ۲ ماه نیروگاه نیاز اصفهان 
شهید منتظری را خاموش کند.

احمدرضا الهیجان زاده در خصوص موضوع تهاتر بین نیروگاه شهید 
منتظری و پاالیشــگاه اصفهان برای جلوگیــری از مصرف مازوت در 
نیروگاه، اظهار داشت: تهاتر پیشــنهادی بود که در سفر دکتر سالجقه، 
رییس سازمان محیط زیست کشــور به اصفهان مطرح شد که از گاز 
ال پی جی LPG که در پاالیشــگاه وجود دارد برای ســوخت نیروگاه 

استفاده شود.
وی ادامه داد: این موضوع فقط به عنوان پیشنهاد مطرح شد و زمانی 
که کارشناســان نیروگاه، پاالیشــگاه و همکاران ما از نظر فنی ورود و 
بررسی کردند مشخص شد میزان گاز ال پی جی که پاالیشگاه اصفهان 
به عنوان مــازاد در اختیار دارد حتی در حد تامیــن یک واحد نیروگاه 
منتظری نیست و از سوی دیگر مشــکالت گاز ال پی جی برای برخی 
مناطق کویری پیش آمــد و گفتند همین مقدار کــم گاز محلولی که 
پاالیشگاه دارد می تواند تامین کننده گاز مناطقی باشد که یا گاز ندارند 

یا به دلیل افت فشار، گاز به آنها نمی رسد بنابراین موضوع تهاتر منتفی 
شد و ما درباره این مسئله باید به دنبال راه حل های جدی تر باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید 
توجه داشت که به دلیل کاهش مصرف برق در پاییز و زمستان نسبت 
به تابستان، اکنون نیروگاه های کشور مازاد ظرفیت تولید برق دارند که 
اگر نیروگاه شــهید منتظری به مدت ۲ ماه تعطیل شود آنها می توانند 

تامین برق را جبران کنند.
الهیجان زاده ابراز داشت: صحبت ما این است که وزارت نیرو از طریق 
شبکه سراســری برق مورد نیاز اصفهان را جایگزین کند و به مدت ۲ 
ماه به نیروگاه شهید منتظری خاموشــی بدهد یا اگر نه، ۲ واحد این 
نیروگاه را در مدار بگذارد اما برای ایــن ۲ واحد گاز تامین کند و جبران 

برق ۶ واحد دیگر از طریق شبکه سراسری تامین شود.
وی تصریح کرد: معتقدیم انجام این کار امکان پذیر اســت و مشکل 

آلودگی نیروگاه منتظری را می تواند در این شرایط برطرف کند.
به گزارش مهر، نیروگاه شــهید محمد منتظری در شــمال غرب شهر 
اصفهان جنب پاالیشگاه در زمینی به وســعت ۲/۲ میلیون متر مربع 
فعالیت می کند و دارای هشت واحد ۲۰۰ مگاواتی مجموعًا به ظرفیت 

تولید ۱۶۰۰ مگاوات در ســاعت اســت. این نیروگاه ۳.۰۹ درصد برق 
کشور و ۵۰ درصد برق دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را 

تامین می کند.
این نیروگاه در کنار پاالیشــگاه نفت اصفهان و پتروشیمی اصفهان بنا 
شده تا بتواند پسماندهای پاالیشگاه از جمله مازوت یا همان نفت کوره 

را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.
مازوت یــا همان نفت کــوره یکــی از هیدروکربن های نفتی اســت 
که در مراحــل پاالیش نفت خام پــس از نفتا، بنزین و نفت ســفید 
به دســت می آید و ارزان ترین ماده ســوختنی برای کوره ها، حمام ها 
و تنور نانوایی هــا و موتورهای دیزلی و برخی نیروگاه ها اســت. اکثر 
پاالیشــگاه های ایران به دلیل قدیمی بودن فناوری هایشــان تولید 
مازوت باالیی دارند و حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد فراورده های نفتی کشور 

اختصاص به این فرآورده دارد.
علت اصلی آالینده بــودن مازوت درصــد باالی گوگرد آن اســت به 
طوری که ۲.۵ تــا ۳ درصد آن را گوگرد تشــکیل می دهــد و پس از 
 آن گازوییل بــا در اختیار داشــتن ۰.۵ تا ۱ درصد گوگــرد در رتبه دوم 

قرار دارد.

وزارت نیرو از طریق شبکه سراسری برق مورد نیاز 
اصفهان را جایگزین کند و به مدت ۲ ماه به نیروگاه شهید 
منتظری خاموشی بدهد یا اگر نه، ۲ واحد این نیروگاه را 

در مدار بگذارد اما برای این ۲ واحد گاز تامین کند 

با مسئولان جامعه

معاون وظیفــه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از امــکان بهره مندی ســربازان غایب حین 

خدمت از کسر خدمت ایثارگری والدین، خبر داد.
ســرهنگ مهرداد پناه پوریان در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: در راســتای ارج نهادن به ایثارگران و 

افزایش رضایتمندی کارکنــان وظیفه حین خدمت، 
برابر تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، تمام کارکنان 
وظیفه غایب، حین خدمت می توانند از کسر خدمت 
ایثارگــری والدین از جملــه رزمندگــی، جانبازی و 
آزادگی بهره مند شــوند.وی با بیان اینکه مشــموالن 
غایب در صورت اشــتغال به خدمت می توانند از این 
کسر خدمت بهره مند شوند، ادامه داد: تمام کارکنان 
وظیفه غایب حیــن خدمت که دارای کســر خدمت 
 ایثارگری والدین هســتند، می تواننــد از این امتیاز

 مســتفید شــوند.معاون وظیفه عمومی فرماندهی 

انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: فرآیند صدور 
کســر خدمت مطابق مقررات قبلی بــوده و تغییری 
نداشته اســت و کارکنان وظیفه واجد شرایط پس از 
شروع به خدمت ســربازی می توانند برای دریافت 
گواهی کسر خدمت به سازمان های نیروهای مسلح 
مراجعه کنند، این مقررات برای بهره مندی از کســر 
خدمت ایثارگری بــوده و بخشــش اضافه خدمت 
سنواتی پشت دفترچه ای کارکنان وظیفه مطابق ضوابط 
 و مقررات مربوطه قبلی و از اختیارات یگان خدمتی 

مربوطه است.

معاون وظیفه عمومی انتظامی اصفهان خبرداد:

بهره مندی سربازان غایب از کسر خدمت ایثارگری 

اعتصاب پرستاران 
در انگلیس

با نزدیک شــدن به سال نوی 
میالدی، انگلیــس با موجی 
از اعتصابــات مواجه شــده 
اســت؛ از اعتصاب کارمندان 
راه آهــن و کارگــران اداره 
پســت گرفته تا پرســتارانی 
که بــه دلیــل نارضایتــی از 
میزان دستمزدشــان به این 

اعتصابات پیوسته اند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان:

کمبود نیروی ماهر و تخصصی در صنعت رفع شود
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه برخی افراد بیکار هستند، درحالی که 
صنعت به دنبال نیروی ماهر و تخصصی است، گفت: دو نظام دوگانه و صالحیت حرفه ای مشاغل، 

سفارش محور است و با سفارش کارفرما، نیروی کار تربیت می شود.
آرش اخوان طبســی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اســتان اصفهــان دارای توان باال و 
پیشــتاز در بیشــتر حوزه ها بوده و در مجموعه آموزش های فنی وحرفه ای نیز جزو اســتان های 
پیشگام است. با توجه به شــرایط عمومی جهان و نگاه آینده پژوهی به مشاغل آینده، خط مشی 

فنی وحرفه ای تعیین می شود.
وی افزود: با نگاه به مشاغل آینده، کسب وکارهای دیجیتالی یکی از کسب وکارهای تعیین کننده 
در آینده خواهد بود، بنابراین تولید محتوای دیجیتالی و آموزش های مهارتی در بستر الکترونیکی 

در راستای آمادگی برای مشاغل آینده، در دستور کار است.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه به شدت نیازمند بهبود شبیه سازهای 
کامپیوتری هستیم، تصریح کرد: پوشش عقب ماندگی در آموزش های مجازی حوزه الکترونیک 
باید جدی گرفته شــود. در استان، پیاده سازی نظام آموزشــی دوگانه و نظام صالحیت حرفه ای 

مشاغل که دو نظام آزموده شده در کشورهای موفق اقتصادی دنیا بوده، در دستور کار است.
وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در راستای پیاده سازی این دو نظام انجام گرفته که به جرأت 
می توان گفت اســتان اصفهان در این بخش پیشــگام کشور اســت و برنامه ریزی ها برای مدل 
خدمات و توسعه هر روز قوی تر می شود. آموزش های دوگانه در بعضی اتحادیه ها آغاز شده و در 

حال تسری آن در اتحادیه های مختلف و تمام شهرستان های استان هستیم.

کاهش هزینه ها با توسعه واقعیت مجازی
اخوان طبسی با اشاره به نگاه آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به مشاغل آینده در بازه های 
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای دنیای آینده، گفت: 

با ظرفیت موجود، اقدامات در دستور کار به طورحتم به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشــاره به اینکه کشــور در زمینه شبیه ســازها نیازمند توسعه اســت و هرچه در خصوص 
واقعیت مجازی اقدامات بیشتری انجام شود، هزینه ها کاهش خواهد یافت، اضافه کرد: اقداماتی 
در راستای فراهم آوری امکانات اســتفاده از شبیه سازها در کشــور انجام شده که ضعیف بوده و 
تاکنون توجه ویژه ای به آن نشده اســت،بنابراین با توجه به اینکه بعضی از این امکانات هزینه بر 

خواهد بود، اما اعتقاد بر این است که نیازمند انجام این اقدامات هستیم.

فعالیت 3000 آموزشگاه زیر نظر آموزش فنی وحرفه ای
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان اظهار کرد: بالغ بر ســه هزار آموزشگاه در استان 
اصفهان و حدود ۲۰ هزار آموزشگاه در تمام کشور دارای مجوز در حوزه های آموزش های مهارتی زیر 
نظر آموزش فنی وحرفه ای فعالیت دارد. آموزشگاه های فنی وحرفه ای از نظر تعداد افزایش یافته 
است و امیدواریم آموزشگاه های آزاد نیز اقدامات الزم برای بهبود کیفیت آموزش ها انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت انجام شــدن آموزش ها به صورت صحیح نباید نیروی بیکاری در 
جامعه وجود داشته باشــد، افزود: درحال حاضر برخی افراد بیکار هستند، این در حالی است که 

صنعت به دنبال نیروی ماهر و تخصصی بوده، چراکه آموزش ها عرضه محور است.
اخوان طبســی با بیان اینکه دو نظام دوگانه و صالحیت حرفه ای مشــاغل، سفارش محور است، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به ظرفیت واحدهای صنفی یا صنعت، ۳۰ درصد آموزش ها در محیط 
کارگاهی و ۷۰ درصد در محیط واقعی انجام و با ســفارش کارفرما، نیروی کار تربیت می شــود؛ 
درصورتی که این اقدامات ادامه داشته باشد، طی یک سال، تمام نیاز استان اصفهان رفع خواهد 

شد.

عکس خبر روز

خبر روزبامسئولان

رییس پلیس فتای استان خبر داد:

برداشت از حساب با ترفند بسته 
مکالمه یلدایی همراه اول

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی 
و دســتگیری فردی که در فضــای مجازی با 
ترفند بســته مکالمه یلدایی همراه اول اقدام 

به کالهبرداری از شهروندان می کرد، خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در 
پی شکایت شــهروند اصفهانی مبنی بر اینکه 
از حســاب وی به صورت غیرمجاز برداشــت 
شده است، کارشناســان پلیس موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند.وی ادامــه داد: در 
تحقیقات صورت گرفته از شاکی مشخص شد 
وی در یکی از کانال های تلگرامی با تبلیغ بسته 
مکالمه یلدایی همراه اول مواجه شــده و پس 
از واریز مبلغ ۵۰ هزار ریال از طریق درگاه بانکی 
جهت دریافت کد فعال ســازی متوجه شــده 
عالوه بر اینکه مکالمه رایگان دریافت نکرده، کل 
موجودی حســابش که ۳۰۰ میلیون ریال بوده 
نیز برداشت شده اســت.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان با بیان اینکه در بررسی های اولیه 
مشخص شد، درگاه بانکی که شاکی از طریق آن 
اقدام به واریز وجه کرده است، درگاهی جعلی 
بوده که اطالعات حساب بانکی وی را به سرقت 
برده اســت، تصریح کرد: در نهایت کارشناسان 
بــا اقدامات تخصصــی و فنی خــود موفق به 
شناسایی و دستگیری فرد کالهبردار شدند.وی 
با اشاره به نزدیک شــدن به شب یلدا از تحرک 
مجرمان سایبری برای کالهبرداری از شهروندان 
به این بهانه، گفت: مجرمان در این ایام با عناوین 
مختلف شــهروندان را برای ورود به درگاه های 
جعلی هدایت کرده و با سرقت اطالعات کارت 
بانکی آن ها حساب هایشــان را خالی می کنند 
که در این زمینه باید شهروندان هوشیار بوده و در 
خریدهای اینترنتی خود به معتبر بودن سایت 
و داشــتن نماد تجارت الکترونیک در آن توجه 
داشته باشند.سرهنگ مرتضوی اضافه کرد: از 
شهروندان درخواســت داریم، در صورت اطالع 
از هرگونه فعالیــت مجرمانه در فضای مجازی 
موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطــات 

مردمی با ما در میان بگذارند.

رییس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: اجرای طرح »هر مدرسه یک ســفیر پژوهش« از فعالیت ها و رویکردهای پژوهشی 
دستگاه تعلیم و تربیت استان اصفهان است که در این طرح با اجرای فعالیت های پیشنهادی یک ساعت از زنگ کالسی دانش آموزان به تبیین و تفکر پیرامون 
یک مسئله پژوهشی اختصاص می یابد.محمدرضا نظریان درباره اجرای طرح شناســایی ظرفیت ها و توانمندی های پژوهشی دانش آموزان و معلمان استان 
اصفهان، اظهار کرد: رویکرد مهم در دبیرخانه های پژوهشی شش گانه در استان شامل، خالقیت، اقدام پژوهی، تیمز و پرلز، تدریس پژوهش محور، تفکر و سواد 
رسانه ای و کاربست یافته های پژوهشی دنبال می شود.وی با اشاره به شعار هفته پژوهش امسال با عنوان »پژوهش و فناوری، ارتقای کیفیت آموزشی و عدالت 
تربیتی« افزود: گروه تحقیق و پژوهش به منظور ماموریت اصلی خود، درصدد حاکم کردن رویکرد پژوهش محوری و توســعه فرهنگ تحقیق و پژوهش بین 
دانش آموزان و معلمان است تا این تالش بتواند به تولید علم، حل مسائل و مشکالت تعلیم و تربیت منجر شود.رییس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان افزود: برنامه های متنوعی در سطح استان، نواحی و مناطق ۴۱ گانه برنامه ریزی شده است تا نیازسنجی پژوهشی، بررسی مسائل و مشکالت 
تعلیم و تربیت به عنوان یک مسئله پژوهشی از نگاه صاحب نظران آموزش و پرورش و آموزش عالی در شورای تحقیقات آموزش و پرورش تصویب و در عناوین 
اولویت های پژوهشی استان قرار بگیرد.وی تصریح کرد: اجرای طرح »هر مدرسه یک سفیر پژوهش « نیز از دیگر فعالیت ها و رویکردهای پژوهشی دستگاه 
تعلیم و تربیت استان اصفهان است که در این طرح با اجرای فعالیت های پیشنهادی یک ساعت از زنگ کالسی دانش آموزان به تبیین و تفکر پیرامون یک مسئله 

پژوهشی و همچنین یکی از جلسات شورای دبیران مدارس به مسائل پژوهشی اختصاص یافته است.

اجرای »هر مدرسه یک سفیر پژوهش« در مدارس اصفهان

عکس: فرارو



کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان از شکایتش علیه فدراسیون فوتبال مصر به فیفا خبر داد.کارلوس کی روش در صفحه توئیتر خود با انتشار پیامی 
به »حلمی مشهور« عضو فدراسیون فوتبال مصر، نوشت: متاسفانه تا امروز علی رغم وعده هایت هیچ پولی به من و دستیارانم بابت مطالبات مان پرداخت نشده 
است.این اقدام نشان دهنده بی احترامی فدراسیون مصر به تمام توافقات و تعهدهاست. این نوع رفتارها شخصیت تو و سایر اعضای فدراسیون مصر را زیرسوال 
می برد.تالش کردم تا با فدراسیون فوتبال مصر با تسامح رفتار کنم اما شــما من را مجبور کردید تا به فیفا شکایت و مطالباتم را دریافت کنم.کارلوس کی روش 
قبل از هدایت تیم ملی کشورمان برای مدت 7 ماه هدایت تیم ملی مصر را برعهده داشت. کی روش در این مدت فراعنه را نایب قهرمان آفریقا کرده بود. آینده کی 

روش با ایران بعد از جام جهانی هنوز مشخص نیست و فدراسیون فوتبال هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته است.

صبر»کیروش«لبریزشد؛شکایتمیکنم!

دوشنبه28آذر24/1401جمادیاالول19/1444دسامبر2022/شماره3702

انتقالورزشگاه974بهاروگوئهبرایجامجهانی2030
ورزشگاه معروف 974 قطر قرار اســت به زودی به اروگوئه منتقل شــود تا کمکی برای پذیرش 
پیشنهاد میزبانی این کشور باشد.قطر هزینه هنگفتی برای میزبانی از جام جهانی 2022 انجام داده 
و گران قیمت ترین میزبانی را در بین تمامی کشورهایی که از ابتدای برگزاری این مسابقات میزبان 
جام جهانی بوده اند، به ثبت رســاند.یکی از نکات جالب جام جهانی 2022 قطر همین ورزشــگاه 
974 بود که پس از برگزاری بازی های تعیین شــده روند تخریب و جمع آوری آن شروع شد.این 
ورزشگاه اساسا از 974 تکه کانتینر قابل حمل ساخته شده بود و در نوامبر 2021 افتتاح شد تا آماده 
برگزاری دیدارهای جام جهانی باشد و پس از آن نیز در حین برگزاری این رقابت ها جمع آوری شود. 
حاال اعالم شده است که قرار است قطعات تشکیل دهنده این ورزشگاه به زودی به اروگوئه منتقل 
شود تا کمکی برای پیشنهاد میزبانی این کشــور از جام جهانی 2030 باشد. آنها امیدوار هستند که 
صدمین سال برگزاری این مسابقات را در کشور خودشان که میزبان اولین دوره نیز بود برگزار کنند 
و این موضوع از اهمیت خاصی برای آنها برخوردار است.این کشــور پیشنهاد میزبانی مشترک با 
آرژانتین، شــیلی و پاراگوئه ارائه کرده؛ اما فیفا هنوز میزبان این دوره از مسابقات را انتخاب نکرده 
است. فایننشال تایمز مدعی شده است که قطعات ورزشــگاه 974 ابتدا به آفریقا منتقل خواهد 
شد ولی پس از آن قرار است از این قاره مستقیما به اروگوئه ارســال شود تا روند بازسازی آن در 

خاک این کشور آغاز شود.
 

روایت »فردیناند« از عوض شدن مسیر »لوکیتا«؛

یکژاپنیسرنوشت»مودریچ«راعوضکرد
ریو فردیناند، مدافع بازنشسته انگلیسی، تایید کرد که تیم سابقش، منچستریونایتد، فرصت جذب 
لوکا مودریچ کروات را از دست داده است.لوکا مودریچ در این جام جهانی هم درخشید و مدال برنز 
را به گردن آویخت. این اتفاق بهانه ای شد تا ریو فردیناند درباره منچستری نشدن لوکیتا حرف هایی 
بزند.فردیناند فاش کرد که قبل از انتقال او از تاتنهام به رئال مادرید در سال 2012، سعی کرده مودریچ 
را برای پیوستن به شیاطین سرخ متقاعد کند. با این حال، این انتقال محقق نشد زیرا باشگاه قبال 
قراردادی با کاگاوا ژاپنی از بوروسیا دورتموند بسته بود. او در این خصوص گفت: هر بازیکنی که در 
دسترس بود، فکر می کردم می توانم او را متقاعد کنم. یادم می آید که با مودریچ صحبت کردم و به او 
گفتم آیا می خواهی )تاتنهام( را ترک کنی؟ او گفت بله، فکر می کنم می روم، اما مطمئن نیستم کجا 
خواهم رفت.وی در ادامه یادآوری مکالماتش با مودریچ گفت: به او گفتم باید به یونایتد بیایی و به 
من پاسخ داد بله، می خواهم اولین بازیکن کروات باشم که برای منچستریونایتد بازی می کند. آیا 
می توانیم به این اتفاق برسیم؟فردیناند اضافه کرد: اما این اتفاق نیفتاد. من در آن زمان با دیوید گیل 
)مدیر عامل( و مربی )سر الکس فرگوسن( صحبت کردم، اما آنها قبال با شینجی کاگاوا به توافق 
رسیده بودند. از این موضوع مطمئن هستم، در آن زمان آنها قبال با بازیکن دیگری به توافق رسیده 

بودند؛ بنابراین مودریچ به مادرید رفت و این اتفاقات در تاریخ فوتبال رخ داد.
  

جامجهانیقطررکوردزد
جام جهانی 2022 قطر  توانســت رکورد میزان بازدید مسابقات جام جهانی را بشکند و از دوره های 
قبلی پیشی بگیرد. در ســطح حضور مردمی، جام جهانی 2022 قطر، رکوردهای زیادی را به دست 
آورد و تا مرحله نیمه نهایی 3 میلیون و 271 هزار و 149 نفر هوادار در مسابقات حضور داشتند که رکورد 
ویژه محسوب می شود. حضور تماشــاگران در جام جهانی قطر از ادوار قبلی فراتر رفته و بیشترین 
تعداد تماشاگر را به خود اختصاص داده است.همچنین بیشترین تعداد تماشاگر در یک مسابقه 
در این جام را بازی آرژانتین و مکزیک در مرحله گروهی با ۸۸ هزار و 9۶۶ نفر به خود اختصاص داد. 
عالوه بر این، ۵ میلیارد نفر در جهان، جام جهانی 2022 قطر را تماشا کردند، تا این دوره از مسابقات 

رکورد میزان بازدید مسابقات جام جهانی را بشکند و از دوره های قبلی پیشی بگیرد.

دربی فردا برگزار می شود؛ همان ساعت قبلی، همان جای قبلی، بدون تماشاگر

هنوز در حال و هوای جام جهانی!

برگزاری دربی در روز سه شــنبه  تا روز گذشــته در هاله ای از ابهام قرار 
داشت و اعالم شــده بود که دشــاید به دلیل باال بودن شاخص آلودگی 
هوای تهران لغو شود. با این حال دیروز اعالم شد که دربی روز سه شنبه 
بدون تماشــاگر برگزار خواهد شد.  »ورزش سه« نوشــت که در نهایت 
شورای تامین و اســتانداری حکم به برگزاری بازی در همان زمان اعالم 
شده قبلی داد. استقالل در شرایطی به اســتقبال این بازی می رود که 
دو امتیاز از پرســپولیس عقب است و شــاید با وجود ارائه بازی خوب 
موفق به کسب ســه امتیاز این دیدار نشود و حتی روی یک اتفاق بازنده 
از میدان خارج شود. در این صورت این اختالف به ۵ امتیاز می رسد. در 
چنین شرایطی شاید بهتر است اســتقالل بازی با تیم  های سبک تر از 
جمله صنعت نفت را تجربه کند و در یک شــرایط بهتر با تیم پرسپولیس 
رویارو شود. البته این یک روی سکه است و روی سکه دیگر آن برتری 
 استقالل در دربی اســت که می تواند این تیم را یک امتیاز از تیم رقیب 
پیــش بیندازد. با شــناختی کــه از جنــب و جوش و عطــش ریکاردو 
ســاپینتو ســراغ داریم، او همیشــه آماده مبارزه اســت و این خبر به 
شــخصه نمی توانــد برای او خوشــحال کننده باشــد؛ اما یک ســوال 
آیا  اســتقاللی ها روحیــه خوبی برای ایــن بازی دارنــد؟ در حالی که 
هنوز قســط دوم قرارداد خود را دریافت نکرده انــد.  هم چنین پاداش 

قهرمانی درســوپر جام و برد در برابــر هوادار. آنها قرار بــود 10 روز پیش 
از دربی این مبالغ را دریافت کنند ؛اما در فاصله 4۸ ســاعت تا شــروع 
این بازی از پول در اســتقالل خبری نیست! شــاید حال و هوای جام 
جهانی در ســر هر دو تیم اســت و تاثیراتی که بازیکنــان دو تیم از این 
بازی ها گرفتــه اند. این تاثیــرات در بیشــتر موارد  منجــر به نمایش 
احساســی می شــود، به این خاطــر که شــرایط ها متفاوت اســت و 
 الگوبرداری از جام جهانی و پیاده کردن آن در فوتبال ایران نیاز به زمان و 
فرهنگ سازی دارد. در آن سوی میدان هم به نظر می رسد پرسپولیس از 
لغو این دیدار خوشحال می شود. شیخ دیاباته مصدوم است و برخی از 
بازیکنان پرسپولیس سرما خورده اند. این بیماری سیستم دفاعی بدن 
را نشانه می گیرد و بازیکنی که سرما می خورد، کیفیت کار فنی اش به نحو 
قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. این مورد اشــاره محمد محمدی 
یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس هم بوده است. لغو دربی بدون پیش 
 داوری البته اگر برای دو تیم اســتقالل و پرســپولیس خبر خوشــحال 
کننــده ای نبــود، خبــر ناراحــت کننــده ای هــم نبــود. بــا 
ایــن حــال ایــن مرحلــه ســختی اســت کــه هــر دو تیــم بایــد 
ز ایــن رقابــت   از آن عبــور کننــد و بــه قولــی راه گریــزی ا

حساس نیست.

خبر روز

گزینهاحتمالیقضاوتدربی
به احتمال قوی بازی دو تیم استقالل و پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر را داور برازجانی یعنی 
محمد حسین زاهدیفرد سوت خواهد زد.این در حالی است که برگزاری دربی در روز سه شنبه به خاطر 
آلودگی هوای تهران در هاله ای از ابهام قرار دارد و ممکن است به روز چهارشنبه موکول شود.انتخاب 
محمد حسین زاهد ی فرد به عنوان داور دربی در حالی صورت می گیرد که پیش ازاین عنوان شده بود، 
سوت این بازی به امیر عرب براقی می رسد. داوری که در یازده هفته سپری شده از بازی ها پرکارترین 

داور بوده و مسابقات حساسی چون گل گهر – استقالل و سپاهان – پرسپولیس را سوت زده است.
 

علی علیزاده هم استعفا داد؛

ادامهسریالاستعفادرباشگاهمسرفسنجان!
علی علیزاده، معاون فنی باشگاه مس رفسنجان هم به دلیل حواشی ایجاد شده تصمیم به استعفا گرفت.

پس از تغییر مجید زین الدینی و معرفی پورمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه ساعتی پیش بود که 
محمد ربیعی در واکنش به ادامه حواشی باشگاه رفسنجانی و مشکالت داخلی تصمیم به استعفا گرفت؛ 
استعفایی که البته هنوز واکنشی را از سوی باشگاه به همراه نداشته است.بعد از استعفای محمد ربیعی 
یکی دیگر از اعضای باشگاه مس رفسنجان نیز تصمیم به جدایی گرفته و علی علیزاده معاون فنی باشگاه 
دومین عضو مستعفی مسی ها در آســتانه دربی کرمان است.شرایط پیش آمده یک بحران جدی برای 
تصمیم سازان کارخانه صنایع مس ایران، پورمحمدی مدیرعامل جدید باشگاه و همینطور  اعضای هیئت 
مدیره است که باید دید چه واکنشی به آن خواهند داشت.گفتنی است؛ طی ماه های اخیر باشگاه مس 

رفسنجان از لحاظ مالی نیز دچار مشکالت شدیدی شده و به همین دلیل اردوی ترکیه این تیم لغو شد.
 

استراتژیجدیداستقالل؛هافبکهابهخط!
کادر فنی استقالل برای شهرآورد تهران، روی خط هافبک خود حســاب ویژه ای باز کرده است.حائز 
اهمیت بودن شهرآورد برای سرخابی ها سرمربیان دو تیم استراتژی های جدیدی را ارائه می دهند تا 
دست پر از این بازی خارج شوند و به احتمال فراوان، ساپینتو برای دربی روی خط هافبک خود حساب 
ویژه ای باز می کند، زیرا مهدی پور و رضاوند از بازیکنان تاثیرگذار استقالل محسوب می شوند و در ایجاد 
موقعیت برای مهاجمان آبی پوش وظیفه سنگینی برعهده آن هاست.می توان گفت کادر فنی استقالل 
عالوه بر اینکه برای تمام دقایق برنامه دارد، روی توانایی های دو هافبک خالق و اثرگذار خود حساب 
ویژه ای باز کرده تا در شهرآورد تهران که بیشتر جنگ هافبک های میانه میدان است، با سه امتیاز کامل 
خارج شود زیرا مهدی پور و رضاوند عالوه بر خلق موقعیت در ارسال ضربات ایستگاهی، کرنرها و کارهای 

دفاعی فعال و موثر می شوند و این پتانسیل را دارند که برگ برنده ساپینتو مقابل پرسپولیس باشند.
 

تدبیر»گلمحمدی«برایانتخابجانشینستارهپرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای انتخاب جانشین بازیکن مصدوم خود تصمیمی برای استفاده از 
رقیبان او ندارد و به احتمال زیاد از بازیکن غیرتخصصی برای پرکردن جای مهاجم سرخپوشان استفاده 
خواهد کرد.تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را برای شروع مجدد رقابت های لیگ برتر ادامه 
می دهد که شیخ دیاباته دچار مصدومیت شد.سرخ پوشان پایتخت که نخستین بازی خود را مقابل استقالل 
تهران برگزار خواهد کرد با مصدومیت شــیخ دیاباته، مهاجم اهل مالی خود روبه رو شدند تا تاکتیک های 
تهاجمی این تیم را دچار مشکل کند.یحیی گل محمدی قصد داشت تیمش را با حضور یورگن لوکادیا و شیخ 
دیاباته در خط حمله راهی دربی کند؛ اما حاال مجبور است تنها از لوکادیا برای گلزنی استفاده کند. او در حالی 
عالقه ای به استفاده از مهاجم تخصصی دیگر در کنار لوکادیا ندارد که حامد پاکدل و مهدی عبدی تمرینات 
خود را با تیم در هفته های گذشته پشت سر گذاشتند. پاکدل حتی توانست در دیدار تدارکاتی مقابل سپاهان 

نیز گلزنی کند؛ اما سرمربی سرخ پوشان فعال قصدی برای استفاده از او در خط حمله ندارد.

مستطیل سبز

قهرمان کشتی فرنگی جهان:

ازجامتختیبهمیادین
برمیگردم

قهرمان کشــتی فرنگی جهان قصــد دارد برای 
تصاحب مجدد دوبنده تیم ملــی از رقابت های 
بین المللی جام تختی وارد چرخه انتخابی شود.

میثم دلخانی، قهرمان وزن ۶3 کیلوگرم کشتی 
فرنگی رقابــت های جهانــی 2021 نروژ چندی 
پیش در مسابقات جام تورلیخانوف قزاقستان 
به شدت از ناحیه دســت چپ دچار مصدومیت 
شد. این آسیب دیدگی تا حدی بود که دلخانی 
پیکارهای جهانی 2022 را هم از دست داد و آرنج 
مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد. البته این 
قهرمان ملی پوش بعد از ســپری کــردن دوران 
درمان و نقاهت شش ماهه هم اکنون در شرایط 
بازگشت به تمرینات و میدان قرار دارد و به زودی 
تمرینات خود را زیر نظــر کادر فنی و و با نظارت 
پزشــک معالج خود آغاز خواهد کرد.در همین 
راستا میثم دلخانی با تشریح آخرین وضعیت 
جســمانی خود گفت: فعال مجوز آغاز تمریناتم 
از سوی پزشکان صادر نشــده، اما قرار است از 
اول دی ماه بعد از انجام معاینات و آزمایشــات 
توسط پزشک معالجم زمان دقیق آغاز تمرینات 
مشخص شــود. این در حالی است که خود نیز 
برای بازگشــت به روی تشــک لحظه شماری 
می کنم و قصد دارم دوباره به دوران اوج آمادگی 
برسم.قهرمان کشــتی فرنگی جهان با اشاره به 
برنامه های خود برای ورود بــه چرخه انتخابی 
تیم ملی گفت: بــه دلیل مصدومیــت و انجام 
جراحی و طبیعتا دور بودن از تمرینات نمی توانم 
از رقابت های قهرمانی کشور اســتارت بزنم، اما 
سعی دارم با آمادگی و انگیزه باال خودم را به رقابت 
های بین المللی جام تختی که اردیبهشــت ماه 
سال آینده برگزار می شود، برسانم. در نتیجه تمام 
توانم را به کار می گیرم تا از این میدان بین المللی 
وارد چرخه انتخابی شــوم و دوباره برای رسیدن 
به دوبنده تیم ملی تالش کنم.دلخانی در پایان 
 خاطر نشان کرد: دوری یک ســاله از تمرینات 
و میادین کشتی برای من بســیار سخت بود و 
حتی نتوانستم در رقابت های لیگ حضور یابم. 
این در حالیست که متاسفانه هنوز پاداش رقابت 

های جهانی سال گذشته را هم دریافت نکردم .

فوتبال جهان

وز عکس ر

هجومتماشاگرانبه
داخلزمینفوتبال

دراسترالیا
دیدار تیم های ملبورن ســیتی و 
ملبورن ویکتــوری در رقابت های 
A لیگ اســترالیا در دقیقه 22 با 
هجوم هواداران به زمین و زخمی 
شــدن دروازه بان ملبورن سیتی 

ناتمام ماند.

احتمال دارد بــا توجه بــه آلودگی هــوای تهران، 
دربی پایتخت با یکــی دو روز تاخیر و بدون حضور 
تماشــاگران در ورزشــگاه آزادی برگزار شود.طبق 
برنامه قرار اســت نودونهمین دربــی پایتخت بین 
تیم های استقالل و پرســپولیس از ساعت 17:30 
سه شــنبه هفته جاری در چارچوب هفته دوازدهم 
لیگ برتر در ورزشــگاه آزادی برگزار شــود.با توجه 
به آلودگی هوای تهران، روز شــنبه این خبر منتشر 
شد که دربی لغو شده اســت. عابد ملکی معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، اعالم کرد: 
»ممکن است با توجه به شــرایط پایداری هوا این 
بازی را لغو کنیم و زمان  آن را تغییر دهیم«.در کنار 
اینها باید اظهارنظر مهدی تاج، رییس فدراســیون 
فوتبال را اضافه کرد که پیش از آن گفته بود دربی با 
حضور تماشاگران برگزار می شود.مسئوالن سازمان 
لیگ اگر مجــوز برگزاری بازی داده شــود، دربی را 

برگزار کنند، در غیر این صورت طبق قانون باید با 24 
تا 4۸ ســاعت تاخیر برگزار شود. مسئوالن سازمان 
لیگ طبق قوانین فوتبال در صورت لغو دربی در روز 
سه شنبه با بررســی وضعیت آالیندگی ذرات معلق 
در هوا، شرایط برگزاری بازی در روزهای چهارشنبه 
یا پنجشنبه را فراهم خواهند کرد، صحبت هایی نیز 

مبنی بر برگزاری دربی بدون تماشاگر مطرح شده 
است و باید دید تصمیم گیری نهایی چه خواهد بود.

اگر آلودگی هوا پایدار باشــد، دربی به زمان دیگری 
موکول خواهد شــد. این زمان پس از پایان هفته 
پانزدهم خواهد بود یا جایگزین یکی از برنامه های 

جام حذفی می شود.

برگزاریدربیپایتختبدونتماشاگر؟

عکس: ؟؟؟

بیاطالعیعضوکمیتهداوران
ازانتخابداوردربی

در فاصله 4۸ ســاعت تا آغاز دربی در اســتادیوم 
آزادی هنوز داور آن مشخص نشده است!

البته برگــزاری این بازی در موعد تعیین شــده به 
خاطر آلودگی هوای شهر تهران در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و شاید به روز چهارشــنبه موکول شود. با 
این حال همیشــه کمیته داوران بدون توجه به این 
حواشی اســامی داوران را چند روز زودتر از شروع 
بازی ها اعــالم می کند؛ اما اکنون اســامی داوران 
هفته دوازدهــم بازی های لیگ برتر اعالم نشــده 
اســت! با این توضیح که برخی از بازی های هفته 

دوازدهم لیگ برتر به زودی اعالم می شود.
در این خصوص با علی خســروی یکی از اعضای 
کمیته داوران تماس گرفته شــد که اعــالم کرد از 
انتخاب داور دربی مطلع نیســت و هیچ نشســتی 
با اعضــای کمیته داوران برای انتخــاب داور دربی 

تاکنون صورت نگرفته است.
از آنجایی که برخی از بازی های لیــگ برتر برگزار 
می شــود، به طور حتــم انتخاب داوران از ســوی 
کمیته داوران صورت گرفته و به آنها اعالم شــده ، 
اما هنوز به طور رسمی از ســایت فدراسیون فوتبال 
اعالم نشده اســت. به طور حتم مشــورت رییس 
کمیته داوران بــا اعضا به منظور انتخــاب داوران، 
 راهکار بهتــری بــرای تصمیمات خــوب در زمینه 

داوری است.
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در برنامه شهرگاه مطرح شد:

لزوم تدوین آیین نامه تولید کود کمپوست
در سومین برنامه شهرگاه »هم اندیشی دانشگاه و مدیریت شهر با موضوع خدمات شهری )پسماند(«، 
دانشگاهیان و نخبگان شــهر دیدگاه ها و نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند.مدیر حوزه پژوهش 
استانداری اصفهان، در سومین برنامه شهرگاه »هم اندیشی دانشگاه و مدیریت شهر با موضوع خدمات 
شهری )پسماند(« اظهار کرد: مدیریت استان اصفهان می تواند با یکپارچگی و هم افزایی ای که درون 
همین نشست شکل می گیرد، مشکالت را برطرف کند.سلمانی فر،  با تاکید بر اینکه شهرداری آمارهای 
دقیقی در حوزه پســماند دارد، گفت: در کارگروه پسماند در استانداری برای رفع مشکالت دست یاری 
به سوی دانشگاهیان دراز می کنیم.مدیر حوزه پژوهش استانداری اصفهان تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ 

تاکنون هیچ اعتبار ملی ای در حوزه پسماند به استان اصفهان اختصاص داده نشده است.

لزوم شناخت بهتر مدیریت شهری و دانشگاه
افشین ابراهیمی، معاون تحقیقات فناوری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این 
نشست اظهار کرد: همه این مشکالت به دلیل نداشتن شناخت مدیریت شهری و دانشگاه از یکدیگر 
است که این امر به کارهای موازی ختم می شــود.وی ادامه داد: خروجی چنین جلساتی می تواند به 
شناخت بهتر ما به عنوان جامعه دانشــگاهی با مدیریت شهر و مدیریت شــهر با دانشگاه کمک کند.

شهرام احتشامی، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، اظهار کرد: شاهد زحمات 
شهرداری در حوزه پسماند هستیم، اما نواقصی نیز وجود دارد که برای کمک به شهر باید بیان شوند تا 

الگویی برای کل کشور تهیه شود.

کیسه های کاغذی، جایگزین کیسه های پالستیکی شود
امین، مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این نشست اظهار کرد: یکی 
از معضالت اساسی در شهر وجود پالستیک ها و ترکیبات زیان آور آن هاست. بار بیماری های غیرواگیر 
استان در حال افزایش است که یکی از عوامل آن همین میکروپالستیک هاست.وی افزود: پروپوزال 
اولیه برای رفع این مشکل نوشته شده، اما به تکمیل نیاز دارد. در این راستا پیشنهاد می شود در یکی از 

فروشگاه های زنجیره ای شهرداری اصفهان کیسه های کاغذی جایگزین کیسه های پالستیکی شود.

نخاله های ساختمانی منبع انتشار ریزگردهاست
قاضی فرد، رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: حوزه پسماند 
شهر نسبت به گذشته ارتقا یافته که شایسته تقدیر است، اما کافی نیست و هنوز جای کار زیاد دارد.وی 
ادامه داد: ۶۰ میلیون تن نخاله ساختمانی در شهر وجود دارد که طی ۷۰ سال گذشته در شهر رها شدند که 
منبع انتشار ریزگردها و آالینده هاست و بالتکلیف مانده اند.این استاد دانشگاه تصریح کرد: شیرابه منبع 
آالینده آب های زیرزمینی است و برای مدیریت آن قرار بوده کارخانه ای تاسیس شود که طی چند سال 
اخیر جدی گرفته نشده است.قاضی فرد خاطرنشان کرد: پسماند سنگ بری های اطراف اصفهان که شامل 
خرده سنگ و گل سنگ است، از دیگر چالش های این کالن شهر محسوب می شود؛ بنابراین تفاوتی ندارد 
که این سنگبری ها در خارج یا داخل محدوده شهر باشند، وقتی باد بیاید این آالینده ها وارد شهر می شود.

مطالبات شهروندان در حوزه پسماند احصا شود
معینی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی و استاد دانشــکده منابع طبیعی این دانشگاه، در این 
نشست اظهار کرد: »شهرگاه« واژه زیبایی است، بعضی واژه ها همچون »ریجکت« را در حوزه مدیریت پسماند 
می شنویم که بهتر است واژه فارسی به جای آن استفاده شود.وی با تاکید بر اینکه بعضی از نارضایتی های 
مردم به مسائل محیط زیست برمی گردد، گفت: باید دید مدیریت پسماند چگونه می تواند رضایتمندی در 
شهروندان به وجود آورد.این استاد دانشگاه افزود: باید مطالبات شهروندان در حوزه پسماند احصا شود. در 
این راستا باید با جلب مشارکت بیشتر آن ها به نارضایتی ها پایان داد.معینی غفاری خاطرنشان کرد: بررسی 

اهداف توسعه پایدار و اینکه جایگاه پسماند در این اهداف کجاست باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس شورای شهر:

نیروگاهاصفهانباچهاجازهایمازوتسوزیمیکند؟

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: صنایع آالینده زیر شعاع 
۵۰ کیلومتری از گذشته در اطراف اصفهان اســتقرار پیدا کرده  است، 
به همین علت میزان آلودگی شــهر بسیار باالســت، اما با وجود این 
شــرایط نیروگاه با چه اجــازه ای از مازوت به عنوان ســوخت اصلی 

استفاده می کند؟
به گزارش ایمنا، محمد نورصالحی روز گذشته در نطق پیش از دستور 
شصت وهشتمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه گردانندگان ناوگان اتوبوسرانی اصفهان حدود دو هزار نفر هستند، 
تصریح کرد: به مناســبت روز حمل ونقل و رانندگان توفیق حضور در 
جمع رانندگان اتوبوسرانی را داشتیم، نشــاط، شادابی و عالقه مندی 
برای خدمــت به مردم در این قشــر موج می زند و بــه لطف خداوند 
تعامل خوب میان راهبران و مدیران آنها ســبب ارائه خدمات مطلوب 

برقرار شده است.
وی با بیان اینکــه نقش بخش خصوصی در پایانه های مســافربری 
بسیار پررنگ اســت، گفت: نوســانات اقتصادی دوران شیوع کرونا 
سبب ضرر به این بخش شده است؛ از این رو نیازمند حمایت هستند.

نورصالحی تاکید کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای حمل ونقل 

درون شهری نیز استفاده کرد، بر این اساس صحبت های مقدماتی آن 
نیز انجام شده است، البته باید پیگیری کرد تا این مهم محقق شود.

راه اندازی خط دو مترو از دارک تا قدس
وی با اشاره به بازدید از مترو تصریح کرد: خدمت رسانی مترو با شرایط 
قابل قبولی انجام می شود، بنابراین امیدواریم خطوط متروی اصفهان 
با قوت و قدرت توســعه پیدا کند؛ در این راســتا بر اساس جمع بندی 
کمیسیون حمل ونقل شــورا، راه اندازی خط دو مترو از نظر عملیاتی و 
پیش بینی ناوگان، برق و تاسیســات، از سمت دارک به میدان قدس 

زودتر از سایر بخش های این خط، امکان پذیر است.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: در این راستا نامه ای به 
شهردار اصفهان نوشته شده اســت تا راه اندازی خط دو مترو از سمت 
دارک و زینبیه انجام شــود، زیــرا کار در این بخش آماده تر اســت و 
جمعیت بیشتری نیز در آن منطقه حضور دارند. همچنین پیش بینی 

می شود خط دو تا پیش از پایان ۱۴۰۲ به ایستگاه ابن سینا برسد.
وی با اشاره به شــایعاتی در خصوص ســاماندهی نیروی انسانی در 
شرکت مترو خاطرنشان کرد: شــرکت مترو تحت قانون تجارت، اما 

اکثریت سهام آن متعلق به شــهرداری اصفهان است و شرکت مترو، 
وابســته و زیرمجموعه شهرداری محسوب می شــود. در این شرکت 
نیروهای خوبی تربیت شده اند، آموزش دیده اند و تمام سابقه خدمت 
آن ها در خصوص مترو است و ســرمایه محسوب می شوند که در این 
راستا توجه و تمرکز بیش از پیش مدیریت شــهری بر اینکه اتفاقات 

خالف سیاست های شهرداری رخ ندهد، الزم است.
نورصالحی با اشــاره به پدیده آلودگی هوا اظهار کــرد: صنایع آالینده 
کمتر از شــعاع ۵۰ کیلومتری از گذشــته در اطراف اصفهان استقرار 
پیدا کرده اند، به همین علت میزان آلودگی شــهر بسیار باال می رود و 
توجهی نیز به آن نمی شود؛ با وجود این شــرایط نمی دانیم چه کسی 
باید مسائل قانونی را پیگیری کند؟ نیروگاه با چه اجازه ای از مازوت به 
عنوان سوخت اصلی استفاده می کند، در حالی که این موضوع وضعیت 
آلودگی را تشدید می کند و هزینه آن را مردم اصفهان پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مباحث فرهنگی نیز در این زمینه مهم است، مردم 
باید بدانند که چه میزان برق و گاز می توانند مصرف کنند تا آسیب آن را 

مردم دیگر شهرها نبینند.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: از کمیسیون سالمت و 
خدمات شهری درخواست می کنم که موضوع را بررسی کند و هرگونه 

مکاتبه ای با دستگاه های ملی الزم است، انجام شود.

هیچ برنامــه مدونی بــرای جریــان پایــدار آب در زاینده رود
 وجود ندارد

وی با اشاره به موضوع آب گفت: نبود هماهنگی، همفکری و وحدت در 
گفته، عمل و اقدام مسئله ای است که از آن آسیب می بینیم. هرکس 
به نوعی، راهی که فکر می کند صحیح است را پیگیری می کند. بزرگان 
باید کمک کنند، مسئوالن و کســانی که در مدیریت عالی کشور حضور 
دارند و صحبت آن ها شنیده می شود باید نسبت به این موضوع اهتمام 
جدی داشته باشند.نورصالحی با بیان اینکه به ما ثابت شده است که 
هیچ برنامه مدون، زمان بندی شده و به اجماع رسیده ای برای برگشت 
جریان پایدار آب به زاینده رود وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در حوزه آب 
شرب معتقدیم که باید صرفه جویی و فرهنگ مصرف را مورد توجه قرار 
دهیم، این حق مردم و اصفهان است که مصوبات ۲۰ سال پیش سفر 
رهبر معظم انقالب به اصفهان پیگیری و اجرا شود. این در حالی است 
که شــاهدیم پروژه هایی که هیچ مصوبه ای ندارد، بودجه ملی کسب 
می کند، اما مصوبه های پیرامون آب اصفهان کــه بودجه ملی دارد به 

عقب برمی گردد و اجرا نمی شود.

عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: موضوع گردشــگری و ایجاد بستر برای انجام 
اقدامات الزم در زمینه ترویج و فراهم سازی امکانات 
گردشــگری و بهره برداری از آن، همکاری و همراهی 

تمام دستگاه ها را می طلبد.
سید امیر ســامع در جلسه هم اندیشــی شناسایی 
چالش های توسعه گردشــگری و بررسی راهکارها، 
درباره نقش شهرداری اصفهان در حوزه مرتفع سازی 
چالش ها و معضالت گردشــگری کالن شهر و استان 
اصفهــان اظهار کرد: یکــی از مهم تریــن دالیل عدم 
پاسخ دهی مناســب به درخواســت جمع زیادی از 

مخاطبان و گردشگران، برخالف اقدامات قابل توجه 
انجام شده در حوزه زیرساخت ها و بخش های مختلف 
گردشگری، بکر بودن بسیاری از ظرفیت های بالقوه 

گردشگری در شهر اصفهان است.
وی افزود: شهرداری اصفهان طی دهه های اخیر سعی 
داشته تا با توسعه امکانات تفریحی و گردشگری در 
بخش های مختلف، گام موثری در جهت ارائه خدمات 
مناسب در حوزه گردشگری بردارد که بر این اساس، 
به تازگی تصمیم گرفته شده که ظرفیت های مدیریت 
شــهری در حوزه تفریح و گردشگری شــهر در ابعاد 

مختلف در یک نقطه به صورت متمرکز پیگیری شود.
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان بیان 
کرد: امیدواریم که با توجه بــه آنکه این موضوعات از 

این پس به صورت کانونی در شرکت توسعه سیاحتی 
سپاهان پیگیری می شود، شــاهد افزایش سرعت 
در به نتیجــه رســیدن اقدامات حوزه گردشــگری 
باشیم. موضوع گردشگری و ایجاد بستر برای انجام 
اقدامات الزم در زمینه ترویج و فراهم سازی امکانات 
گردشــگری و بهره برداری از آن، همکاری و همراهی 

تمام دستگاه ها را می طلبد.
وی ادامه داد: چنانچه تمام ظرفیت هایی که در استان 
وجــود دارد، با توجه به شــعار ایــن دوره از مدیریت 
شهری مبنی بر شــهر هم گرا هم افزا شــود، به قطع 
ســرمایه گذارانی که در این حــوزه فعال انــد، برای 
ســرمایه گذاری به اصفهان می آینــد و امکانات الزم 

گردشگری را در آن تکمیل می کنند.

عضو شورای اسالمی شهر: 

ترویج امکانات گردشگری اصفهان همکاری تمام 
دستگاه ها را می طلبد

مسئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

دوره آموزش »پلیس مدرسه« اجرا می شود
مســئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: دوره 
آموزشی »پلیس مدرسه« برای دانش آموزان مقاطع دوره دوم ابتدایی نواحی شش گانه آموزش و پرورش 
اصفهان اجرا می شود.نرگس یالوردی اظهار کرد: دوره آموزشــی »پلیس مدرسه« برای دانش آموزان 
مقاطع دوره دوم ابتدایی نواحی شــش گانه آموزش و پرورش اصفهان اجرا می شود.وی افزود: در این 
دوره آموزشی با همکاری و هماهنگی مسئوالن نواحی شش گانه آموزش و پرورش، از هر مدرسه چهار 
دانش آموز با عنوان »پلیس مدرســه« انتخاب و در دوره ای آموزشــی به صورت تئوری و عملی توسط 
کارشناسان اداره آموزش معاونت حمل ونقل و ترافیک با قوانین عبور و مرور، نکات ایمنی و وظایف پلیس 
مدرسه آشنا می شوند.مسئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان گفت: در این طرح به هر مدرسه دو بسته تجهیزات کامل پلیس مدرسه شامل حمایل، تابلوی 
ایست، سوت و کتاب آموزشی تحویل داده می شود.وی تصریح کرد: در این دوره، افراد منتخب به طور 
کامل با وظایف »پلیس مدرسه« جهت عبور و مرور ایمن دانش آموزان در هنگام عبور از عرض خیابان های 

اصلی آشنا می شوند.
 

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری مطرح کرد:

برگزاری ایده کاپ »طراحی نمادهای شهری با صنایع دستی 
ترکیبی خالق«

رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان از برگزاری ایده کاپی با عنوان »طراحی نمادهای 
شهری با استفاده از صنایع دســتی ترکیبی خالق« خبر داد.محسن معصومی اظهار کرد: با توجه به 
ظرفیت های بی نظیر شهر اصفهان در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی و با وجود ۲۰۰ رشته صنایع 
دستی پویا در این شهر و کسب عناوینی همچون »شهر جهانی صنایع دستی« از شورای جهانی صنایع 
دستی و »شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی« در شبکه شهرهای خالق یونسکو، نیاز مبرم 
در بازآفرینی، خالقیت و نوآوری در طراحی محصوالت صنایع دســتی به صورت ترکیبی در طراحی، 
معماری، فضاسازی و زیباسازی نمادهای شهری با بهره گیری از سالیق مردمی، ضمن حفظ اصالت 
هنرهای سنتی و صنایع دستی که از نسل ها و اعصار گذشته به یادگار مانده است، احصا شد.وی ادامه 
داد: شهرداری اصفهان طی سالیان گذشته در طراحی و فضا سازی شهری از نمادهای صنایع دستی 
استفاده کرده، به طوری که این نوع نمادها در نقاط مختلف شهر از جمله میادین، چهارراه ها، خیابان و 
گذرها مهم شهری نصب شده است.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان افزود: در این 
راستا دبیرخانه نظام پیشنهادها وابسته به اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان به عنوان متولی 
شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی برگزاری رویداد ایده کاپی تحت عنوان »طراحی نمادهای 

)المان( شهری با استفاده از صنایع دستی ترکیبی خالق« را در دستور کار خود قرار داد.
 

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مطرح کرد:

الزامات شش گانه عصر دیجیتال
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان گفت: جهت حفظ بقا و کسب رضایت شهروندان و 
مشتریان، سازمان ها و نحوه ارائه خدمات آن ها باید تغییر کند.سیدحمیدرضا ابطحی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: دنیا از مدت ها پیش وارد عصر جدیدی شده است،بنابراین جهت حفظ 
بقا و کسب رضایت شهروندان و مشتریان، ســازمان ها و نحوه ارائه خدمات نیز باید تغییر کند، از 
جمله ویژگی های این عصر می توان به نوآوری محوری، تجربه محوری، داده محوری، سکو )پلتفرم( 
محوری، الگوریتم محوری و زیســت بوم محوری اشاره کرد.مدیرعامل ســازمان فاوای شهرداری 
اصفهان با اشاره به نوآوری محوری خاطرنشــان کرد: نوآوری تنها راه برای موفقیت و بقاست، زیرا 

چرخه عمر محصوالت و خدمات به کوتاه ترین زمان خود رسیده است.

گزارش

خبر روزاخبار

افزایش تنوع و ترکیب رنگ 
در فضای سبز اصفهان

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: در راستای افزایش 
تنوع و ترکیب رنگ در فضای ســبز موجود، 
کاشــت انواع درخت و درختچه های زینتی 
برگ رنگــی، شــکوفه های جــذاب و انواع 
درختچه های گلدار زمستانه در دستور کار این 
سازمان قرار دارد.مجید عرفان منش با بیان 
اینکه باغ شهر اصفهان از دیرباز به عنوان یک 
شهر تفرجگاهی و سیاحتی مورد بازدید عام 
و خاص بوده اســت و از نظر سرانه و وسعت 
فضای سبز شهری در زمره برترین شهرهای 
ایران است، اظهار کرد: تنوع گونه های درختی 
و درختچه ای موجود در شــهر به حدی است 
که در فصول مختلف ســال، انواع گونه های 
پهن برگ و سوزنی برگ موجود از نظر بصری 
باعث ایجاد طیف رنگی متنوعی در فضای سبز 
می شــوند.وی افزود: طیف رنگی در فضای 
سبز به گونه ای است که با خزان پاییزه درختان، 
طیف گســترده ای از رنگ های سرد و گرم به 
ظهور می رسند و جلوه پاییزی شهر را با زیبایی 

دو چندان می آرایند.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه درخشش و 
خزان برگ های درختان چهارباغ اصفهان در 
فصل پاییز، نظر هر عابر پیــاده ای را به خود 
معطوف مــی دارد، ادامه داد: خــزان پاییزه 
درختان توت )زردرنگ(، نــارون )طالیی( و 
چنار )قهوه ای روشن( در ترکیب با رنگ سبز 
درختانی همچون کاج، نوش، سرو و الوسون، 
زیبایی بصری فراوانی را برای باغ شهر اصفهان 

به ارمغان می آورد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش تنوع 
و ترکیب رنگ در فضای سبز موجود، کاشت 
انواع درختــان و درختچه هــای زینتی برگ 
رنگی )آلوگل میروباالن، افــرا ابلق، میخک 
هندی ابلق، کاج طالیی و ســدروس آبی(، و 
شــکوفه های جذاب )گیالس زینتی، ذغال 
اخته و هلوگل( و انــواع درختچه های گل دار 
زمستانه در برنامه های آینده سازمان پارک ها 

و فضای سبز شهرداری اصفهان قرار دارد.

رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مطرح کرد:

استقرار اکیپ های نمک پاشی در اتوبان های شهر
رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به احتمال یخ زدگی در ســطح اتوبان های شهر، در هر منطقه یک اکیپ 
برای انجام عملیات نمک پاشی در سطح اتوبان ها، بزرگراه ها و پل هایی که امکان لغزندگی داشت مستقر شد.رامین میرعسگری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: در پی اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران رحمت الهی در شــهر اصفهان، نیروهای خدمات شهری شهرداری در سطح مناطق 
پانزده گانه شهر در حالت آماده باش بودند.وی افزود: سازمان هواشناسی احتمال بارش سنگین را به ما اعالم نکرده بود، اما با توجه به احتمال یخ زدگی در 
سطح اتوبان های شهر، در هر منطقه یک اکیپ برای انجام عملیات نمک پاشی در سطح اتوبان ها، بزرگراه ها و پل هایی که امکان لغزندگی داشت، مستقر شد 
و تاکنون اقدامات الزم را انجام داده اند.رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پل دفاع مقدس و همچنین 
پل های واقع در مسیر اتوبان شهید اقارب پرست نمک پاشی شد. زیرا احتمال یخ زدگی این مسیرها زیاد بود.وی تصریح کرد: با توجه به تدابیر پیش بینی شده، 

به رغم بارندگی خوبی که شاهد آن بودیم، آب گرفتگی خاصی در سطح معابر، خیابان ها و بزرگراه های شهر نداشتیم.

هم اندیشی 
 مدیریت شهری

 و دانشگاه
هم اندیشی مدیریت شهری 
و دانشگاه با موضوع خدمات 
شهری)پســماند( با حضور 
معــاون خدمــات شــهری 
شــهرداری اصفهان، اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان 
و اساتید دانشگاه به میزبانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اصفهان برگزار شد. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

رییس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان گفت: در آســتانه هفته حمل و نقل و راهــداری، میزخدمت راه و 
شهرسازی در محل مصالی نماز جمعه مرکز استان و شهرستان های تابعه 
برپا شد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ حسن 
کحال زاده، رییس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در آســتانه هفته حمل و نقل و راهداری سال 
1401، میز خدمت راه و شهرســازی بعد از اقامه نماز عبادی سیاســی روز 
جمعه در محل مصالی نماز جمعه در شــهر اصفهان و شهرستان های تابعه 
دایر شــد.  وی افزود: این تمهید با هدف اطالع رسانی و تعامل مستقیم با 
مردم و پاسخ به سواالت و رسیدگی به مشکالت آنان انجام گرفت.رییس 
اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
اذعان داشت: مردم عزیز در ســطح اســتان اصفهان با حضور در مصالی 
نماز جمعه شــهر اصفهان و ســایر شهرستان های اســتان و مالقات چهره 
به چهره با مسئوالن ادارات به بیان مســائل و مشکالت شان در حوزه های 
راه و شهرســازی پرداختند.   وی گفت: در این مالقات مردمی، مســئوالن 
اداره کل راه و شهرسازی استان در مرکز اســتان اصفهان و رؤسای ادارات 
راه و شهرسازی شهرســتان های تابعه به همراه چند تن از کارشناسان در 

شهرســتان مربوطه، پاسخ گوی ســواالت مردمی بوده و به مشکالت آنان 
رسیدگی می کنند.کحال زاده عنوان کرد: میز خدمت نماز جمعه مکانی بی 
واسطه برای شــنیدن مشــکالت و فرصتی بی نظیر برای خدمت به مردم 

است.  

تفاهم نامه »احداث 600 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی توسط فوالد مبارکه و 
انتقال توان الکتریکی به گروه فوالد مبارکه« به عنوان بزرگ ترین نیروگاه متمرکز 
خورشیدی کشور، در همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد و بین شرکت فوالد 
مبارکه و ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( منعقد 

می شود.
به نقل از دبیرخانه همایش انرژی در صنعت فوالد، تفاهم نامه »احداث 600 مگاوات 
ظرفیت نیروگاه خورشیدی توسط فوالد مبارکه و انتقال توان الکتریکی به گروه فوالد 
مبارکه« به عنوان بزرگ ترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور، در همایش تخصصی 

انرژی در صنعت فوالد و بین شرکت فوالد مبارکه و سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق )ساتبا( منعقد می شود.

طبق این گزارش، تفاهم نامه احداث 600 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشــیدی با 
حضور دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهــان و دکتر کمانی، معاون وزیر 

نیرو منعقد می شود.
همایش تخصصی انرژی در صنعت فوالد، دوشــنبه هفته جاری با حضور مدیران 
هلدینگ ها و شرکت های بزرگ فوالدی، معدنی و نیروگاهی، وزارتخانه های نفت، 

نیرو و صمت و فعاالن حوزه انرژی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی 
در مصرف بهینه گاز به ویژه در فصل سرد، تاکید کرد. 

وی اظهار داشت: تمامی مردم شــریف اســتان، ادارات دولتی، غیر دولتی، 
نهادهای عمومی، مراکز فرهنگی و آموزشی، موزه ها، اماکن و سایر بخش ها 
مکلف هستند دمای وسایل گرمایشی ساختمان ها را در دمای آسایش )18 
درجه سانتیگراد( تنظیم کنند.عســکری، افزود: تمامی مراکز و اماکن اداری 
باید سیســتم موتورخانه های ســاختمان های متعلقه را یک ساعت قبل از 
اتمام کار تا یک ساعت قبل از شروع کار روز بعد و همچنین در روزهای تعطیل 

خاموش کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بر کاهش حداقل 10 درصدی مصرف گاز 
اماکن اداری دولتی و خصوصی سطح استان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
تاکید کرد و گفت: استفاده از گرماتاب و سایر وسایل گرمایشی در فضاهای باز 
اداری، تجاری، آموزشی و ... ممنوع و جمع آوری آنها در تمامی مجموعه های 
تابعه ضروری است.عسکری، بر بهینه سازی سیســتم های گرمایشی نظیر 
موتورخانه ها اشاره کرد و افزود: بسته بودن پنجره های ساختمان های اداری 
در زمان گرمایش، جداکردن فضاهای بالاســتفاده و عــدم گرمایش اینگونه 

فضاها، استفاده از پرده های ضخیم یا اقدامات مشابه یا نصب درب های دوالیه 
در ورودی ادارات و اخذ تاییدیه فنی موتورخانه ها مطابق با ماده 17 قانون هوای 

پاک از اقدامات ضروری برای صرفه جویی انرژی گاز است.

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: هزینه درمان بیمه شدگان بیمه 
سالمت دراستان اصفهان در6ماهه اول سال 1401، بیش از 660میلیارد تومان  
بوده که نســبت به 6 ماه اول سال 1400، 25 درصد رشــد داشته است.صفاری 
افزود: این هزینه ها مربــوط به درمان یک میلیون و 850 هزار نفربیمه شــده 
دراستان اصفهان است و تعداد بیمه شدگان بیمه سالمت نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود 200 هزار نفراضافه شده است. صفاری یکی ازعلل رشد هزینه 
های درمانی را اجرای طرح دارویار دانسته و اذعان داشت: رشد سالیانه تعرفه 
های خدمات سالمت را می توان به عنوان علت دیگر این رشد هزینه ها در نظر 

گرفت.  مدیرکل بیمه سالمت اصفهان در خصوص مراکز درمانی طرف قرارداد 
این اداره کل گفت: تا این لحظه  4308 قرارداد فعال با مراکز ارائه دهنده خدمات 
برقرار است که در6ماه اول 1401،حدود 2هزار مطب نسخه نویسی الکترونیک 
داشــته اند و نتیجه آن 520 هزار نســخه اکترونیک بوده است. صفاری اظهار 
داشت: شهروندان باید تمامی اخبار مربوط به بیمه سالمت را فقط از سانه های 
معتبر پیگیری کنند و به تماس هایی که از ســوی  شــرکت های جعلی جهت 
دریافت مبلغ می شــود، توجه نکنند چراکه سوء استفاده شرکت های سودجو 

از فرصت افزایش خدمات سازمان بیمه سالمت ایران افزایش یافته است.

مشــاور وزیر و مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو در 
همایش مدیران روابط عمومی آبفای سراسر کشور به میزبانی استان اصفهان 
گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی های صنعت آب و فاضالب، آگاهی بخشی 
به مخاطبین و افزایش اطالعات صحیح آنان است. علی اکبر کاظمی افزود: 
تزریق اطالعات درســت و به موقع به مردم جلوی ایجاد شایعات بی اساس 
را می گیرد و موجب می شــود مردم در مدیریت بهینه مصرف آب همکاری 
بیشتری داشته باشــند. وی افزود: در حال حاضر تکنولوژی های بسیاری 
برای ارائه اطالعات در اختیار داریم و باید ســعی بیشتری در تولید محتوای 
فاخر داشــته باشــیم که این امر با هم افزایی متخصصان روابط عمومی ها 

محقق می شود. 
مدیر کل دفتــر روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو بــا تاکید بر لزوم 
مخاطب شناسی دقیق گفت: روابط عمومی ها باید برای تولید محتوا سالیق، 
ارزش ها و ضد ارزش های مخاطبان را در نظــر بگیرند، همچنین گروه های  
مرجع و وســایل ارتباطی مورد اســتفاده هر گروه از مخاطبــان را به خوبی 
شناسایی کنند. کاظمی با تاکید بر جایگاه مهم روابط ها در شرکت گفت: روابط 

عمومی ها در وزارت نیرو باید دست راست و مشاور مدیران عامل باشند و با کار 
تخصصی، تمام توان خود را در ارتقای این جایگاه مهم، به کار بندند. 

وی همچنین آموزش مداوم و به روز رســانی در روابــط عمومی ها را امری 
ضروری برشــمرد و افزود: با توجه به سرعت رشــد تکنولوژی، نیاز است که 

پرسنل روابط عمومی ها به صورت مرتب اطالعات خود را به روز کنند.  

در آستانه هفته حمل و نقل و راهداری انجام شد؛
استقرار میز خدمت ادارات راه و شهرسازی سطح استان اصفهان در مصالی نماز جمعه

احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور توسط فوالد مبارکه اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

رعایت الزامات مصرف بهینه گاز برای پایداری گاز در فصل سرد 
اجتناب ناپذیر است

مدیرکل بیمه سالمت استان خبرداد:

 رشد 25 درصدی هزینه بیمه شدگان بیمه سالمت در اصفهان 

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو: 

آگاهی بخشی به مخاطبین، وظیفه اصلی روابط عمومی های صنعت 
آب و فاضالب است

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

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30
مهلت ارسال پیشنهادات در سامانه ستاد: تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 

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

تلفن: 031-45822010 

آگهی تجدید مزایده عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف: 1424125

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
1- تجدید مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی 

و تنقالت پارک پیروزی به مدت دو سال
2- مزایده اجاره محل کیوســک شماره ســه میدان دام فروش مواد 
غذایی و تنقالت به مدت دو سال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت برگزار نماید.
تحویــل  و  دریافــت  از  فراخــوان  برگــزاری  مراحــل  کلیــه 
کــت هــا از طریــق درگاه  اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پا
لکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس  ســامانه تــدارکات ا

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

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

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/28

مهلت بازدید فراخوان تا : 1401/10/07
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/18
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/19

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

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر ، میدان قدس، شهرداری 
مرکزی 33641415 

آگهی مزایده )چاپ اول (

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف: 1428727

نوبت دوم

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 46 مورخ 1401/9/7 شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری جایگاه CNG  خود واقع 

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

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول- مرحله اول(

احسان کوزه گر  آرانی- شهردار نیاسر م الف : 1424627

چاپ دوم

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

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

5- ســپرده شــرکت در مزایده به مبلــغ 300/000/000 ریال کــه به صورت 
ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده 0102847924003 

نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

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

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

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

است.

 آگهی مزایده اجاره یکساله بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 
شهرداری قهدریجان 

محسن صدرالدین کرمی- شهردار قهدریجان  م الف: 1424804

شهرداری قهدریجان قصد دارد طبق ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و به استناد 

مجوز 197-6 مورخ 1401/08/16 شورای اسالمی شهر، بهره برداری از مرکز مکانیزه 
معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری را در قالب اجاره برای مدت یک سال از طریق 
برگزاری مزایده عمومی در سامانه ستاد ایران به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا 
از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شــرایط دعوت بعمل می آید تا باالترین قیمت 
پیشنهادی خویش را با در نظر گرفتن شرایط ذیل در سامانه ستاد ایران ثبت نمایند.

1- شرکت کنندگان باید دارای صالحیت تائید شده از دفتر فنی استانداری اصفهان 
باشند.

2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 
را بنمایند.

3- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 168/000/000 ریال )یکصد و شصت و هشت میلیون 
ریال( به حساب سپرده شماره 0224161331006 شــهرداری نزد بانک ملی شعبه 
قهدریجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی بعنوان ســپرده شرکت در مزایده 
تهیه و اصل فیش یا ضمانتنامه را در پاکت الف قرار داده و عالوه بر بارگذاری در سامانه 

ستاد ایران، به صورت حضوری پاکت الف را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
4- پیشــنهاد دهندگان باید تا قبل از پایان وقت اداری روز 1401/10/8 پاکت الف: 

محتوی تصویر فیش واریزی ســپرده فوق الذکر یا ضمانت نامه بانکی  معادل آن، 
پاکت ب: شامل اسناد مزایده و مدارک فنی شرکت کننده )طبق بند 2 فرم پیوست 
شرایط فنی مزایده( که به تایید ایشان رسیده باشد وپاکت ج: شامل فرم شرکت در 

مزایده )اعالم قیمت( را در سامانه ستاد ایران ثبت و بارگذاری نمایند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز 1401/10/10 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون 
معامالت که در محل شهرداری تشکیل می شود، باز و قرائت می گردد. حضور پیشنهاد 

دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگی قبلی در این کمیسیون بالمانع می باشد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که 
بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده یا مشروط، مبهم و یا مخدوش باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد داد.
7- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 % کل پیمان را به عنوان ضمانت 
نامه بانکی و یا سپرده نقدی به شماره حساب 0224161331006 شهرداری نزد بانک 

ملی شعبه قهدریجان واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید.
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این معامله در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت دوم
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