
  

هم نرخ بیکاری استان باالست، هم نیروی کار استان کم است!

تناقض دوگانه عجیب!

اعضای شورای عالی نظارت فنی بر 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسی 

اصفهان اعالم کردند:
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جامع عباسی 

اصفهان اشکاالت 
اساسی دارد

 سه سال گذشت
  و دلتنگی 

بی امان می بارد
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 آسمان مازوت گرفته، زمین ترک خورده!
 زمین های جنوب تهران و اطراف اصفهان و نزدیک کاشان در حال فرونشست؛ 

۲۱ هزار خانوار تحت 
حمایت کمیته 
 امداد اصفهان

 خانه ندارند

سهم کمتر از ۱.۵ 
درصدی صنایع 

 کوچک در 
آالیندگی هوا

آزادی ۱۸۹ نفر از 
زندانیان اصفهان 

در سالروز شهادت 
شهید سلیمانی

مراسم گرامیداشت سی و دومین  سال تاسیس 
شرکت آبفای استان اصفهان  در مصلی
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مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مزایده

اصغر رحیمی- شهردار دستگرد م الف : 1435811

نوبت اول

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شهید رفیعی، 
کوی شهید معماریان اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 

1401/10/28 مراجعه و تا تاریخ 1401/10/29 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.
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سال گذشــته میزان باالی نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی اصفهان خبرساز شد؛ 
موضوعی که مسئوالن استان اصفهان نیز بر آن اذعان کرده و راهکارهای متفاوتی برای رفع این مشکل ارائه 
کردند.اما به گفته مسئوالن باالرده استانی و مطابق گزارشــات اداره فنی و حرفه ای اصفهان بخشی از این 
مشکل ناشی از تمایل به پشت میزنشینی در میان افرادی است که بدون مهارت خاص از دانشگاه تنها یک 
مدرک دریافت کرده اند و این درحالی است که کمبود نیروی کار تخصصی در کارخانجات اصفهان این روزها 

به معضلی اساسی مبدل شده است 

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

خیابان شهید رفیعی، کوی شهید معماریان15عادیپالک مسکونی1

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

سه سال گذشت از آن ســاعت تلخ بهت و اشک که خبر شهادتت را 
آوردند. شما که به آرزویت رســیدی و جام شهادت را عاشقانه سر 
کشیدی. ما ماندیم و غم فراقی بی پایان و حسرتی که ابدی شد. میراث تو برای این 
سرزمین؛ غیرت و مردانگی بود حاج قاسم! راستش هنوز انگار باور نمی کنیم که نیستی. 
سه سال گذشت از آن روز که نوشتیم : »رفته سردار نفس تازه کند برگردد«. برنگشتی 
و دلتنگی بی امان آوار شــد و باران نبارید و دشت سوخت و زندگی اصال زیر و رو شد. 
چقدر دعا کردیم که کاش  می شد با معجزه ای برخیزی و برگردی. دل مان به عظمت 
باران برای لبخندهایت تنگ شده. در این سه سال؛ هی  هربار و هرروز ناگهان دل مان 
یاد تو افتاد و شکست. یکی گفت در کتاب ها بنویســید ما در خواب ناز او بودیم که او 
رفت. و ما تا ابد شرمنده شماییم دالور. شرمنده همه آن سال هایی که زیر توپ و تانک 
صدام، جانت را کف دســتت گرفتی برای این آب و خاک. ســال های بعد از جنگ و 
افغانستان، سوریه، عراق...و عراق که آخر هم قتلگاه شما شد در آن ساعت تلخ بهت و 
اشک که خبر شهادتت را آوردند. دلتنگت هستیم حاج قاسم و یقین داریم از آن باال 
داری نگاه مان می کنی. جایت خالی است، اما راهت و نامت تا ابد در این آب و خاک 

جاری و ساری و زنده و زالل است که »خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست...« 
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دستبند پلیس بر دستان سارق موتورسیکلت در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه از دستگیری یک ســارق موتور سیکلت با پنج 
فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی شاهین شــهر و میمه خبر داد.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ 

گفت: در پــی وقوع چند فقره ســرقت 
موتورســیکلت در شاهین شهر، بررسی 
موضوع جهت شناســایی و دستگیری 
سارق یا سارقان در دســتورکار ماموران 
انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.وی 
افزود: در این راستا ماموران کالنتری ۱۵ 
با انجام یک سری اقدامات هوشمندانه 
پلیســی موفق شدند یک ســارق را در 
خصوص این سرقت ها شناسایی و پس 
از هماهنگی با مرجــع قضایی وی را در 

عملیاتی ضربتی داخل مخفیگاهش دستگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه 
تصریح کرد: این سارق پس از اینکه اقدام به سرقت موتورسیکلت از شاهین شهر و شهر های مجاور 
می کرد، موتورسیکلت های مسروقه را در حیاط منزل خود اوراق و قطعات اوراق شده را به فروش 
می رساند.وی با اشاره به کشف سه دستگاه موتورسیکلت اوراق شده در بازرسی از مخفیگاه متهم، 
ادامه داد: سارق دستگیر شده پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه انجام شده به پنج 
فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شاهین شهر و شهر های مجاور اعتراف کرد.سرهنگ ثابت راسخ 
با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل 
داده شد، به شهروندان توصیه کرد: موتورسیکلت خود را در حالی که روشن است یا سوئیچ بر روی 
آن قرار دارد، حتی برای یک لحظه رها نکرده و هنگام پــارک آن در معابر، حیاط منزل یا پارکینگ 

مجتمع های مسکونی از قفل و زنجیر مطمئن استفاده کنند.

گاز گرفتگی 4 نفر در بویین میاندشت
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان از مسموم شدن ۴ نفر درپی 
استفاده از اجاق برای گرمایش در بویین میاندشــت خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۰۲:۵۴ 
دقیقه بامداد روز گذشته حادثه مســمومیت با گاز CO به علت استفاده از اجاق برای گرمایش، به 
مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه این حادثه در خیابان قدس بویین میاندشت رخ 
داد، افزود: بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: چهار نفر شامل یک زن ۲۷ ساله و سه کودک 
سه، ۱۰ و ۱۲ ســاله در پی این حادثه مســموم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر به درمانگاه 

بویین میاندشت منتقل شدند.

3 مصدوم بر اثر انفجار مخزن گاز خودرو در نجف آباد
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۳ نفر در حادثه انفجار مخزن گاز LPG خودرو 
در نجف آباد خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به حادثه انفجار در اســتان اصفهان گفت: این حادثه 
دیروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه این حادثه 
به دنبال انفجار مخزن گاز LPG خودرو در نجف آباد خیابان بهشتی رخ داد، ابراز داشت: برای این 
حادثه ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ اعزام شد.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه 
این حادثه سه مصدوم شامل کودک ۱.۵ ساله، مرد ۳۶ ســاله و زن ۳۹ ساله داشت، افزود: همه 
مصدومان دارای حدود ۴۵ درصد سوختگی بودند که به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل شدند.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبرداد:

اجرای سرشماری آزمایشی ثبتی مبنا در شهرهای فوالدشهر و دستگرد

معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان 
از اجرای طرح آزمایشــی سرشماری ثبتی مبنا ســال ۱۴۰۵ در شهرهای 
فوالدشهر و دستگرد اصفهان خبر داد.محمدرضا لعلی گفت: اجرای طرح 
آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ در دو شــهر فوالدشهر از توابع 
شهرستان لنجان و دستگرد از توابع شهرستان برخوار از اول دی  آغاز شده 
است و تا پایان دی امســال ادامه دارد.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
شــورای عالی آمار، سرشماری نفوس و مسکن در ســال ۱۴۰۵ به روش 
»ثبتی مبنا « خواهد بود و دیگر از روش های ســنتی و میدانی و مراجعه 
ماموران آمارگیری به در منازل استفاده نمی شود، ادامه داد: به همین دلیل 
با اجرای طرح های آزمایشی تالش می شــود تا عالوه بر آسیب شناسی 
درباره وضعیت موجود، آمادگی الزم برای سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ 
ایجاد شود.معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان توضیح داد: در شیوه ثبتی مبنا، به جای مراجعه به مردم، از اطالعات 
واحد های آماری که در سامانه ها و پایانه های معتبر کشور وجود دارد برای 
کســب اطالعاتی مانند جمعیت، تحصیالت، شغل و مســکن، استفاده 
می شود.لعلی کاهش هزینه، کاهش بار پاســخگویی برای مردم به دلیل 
مراجعه مکرر توســط ماموران آمارگیری و کاهش زمــان را از مزیت های 
سرشماری ثبتی مبنا دانست و گفت: از جمله آمار هایی که برای استخراج 

اطالعات و آمار می شود از ســامانه های آن ها بهره گرفت می توان به ثبت 
احوال، آموزش و پرورش، وزارت علوم، شــهرداری ها، ثبت اسناد، وزارت 
بهداشت و گذرنامه ها اشاره کرد.وی از جمله شرایط الزم برای اجرایی شدن 
سرشماری ثبتی مبنا را به هنگام شــدن کد ملی برای همه مردم دانست و 
خاطرنشان کرد: دومین شرط نیز داشتن کدپستی برای هر کد ملی و مرتبط 
شدن آن ها با یکدیگر است که الزمه آن برخورداری از کدپستی به هنگام و 
بر اساس آدرس آخرین محل اقامت افراد اســت.معاون آمار و اطالعات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس قانون، 
هر ایرانی مقیم کشور ملزم است که تغییر نشــانی خود را در سامانه ثبت 

احوال ثبت کند، اما این موضوع تا کنون الزام قانونی نداشته است.
به گفته وی، به منظور انجام سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ نیاز است 
که کد ملی افراد با کدپستی آخرین محل اقامت آن ها مرتبط شود به همین 
دلیل به شهرداری ها ابالغ شده است که برای همه اقامتگاه ها، کدپستی و 

پالک هوشمند، مشخص و نصب شود.
لعلی گفت: به منظور ایجاد آمادگی برای رسیدن به این شرایط، طرح های 
آزمایشی سرشــماری ثبتی مبنا در تعدادی از شهر ها اجرا می شود که این 
طرح در استان اصفهان در شهر های فوالدشهر و دستگرد اجرا می شود.وی 
با اشاره به اینکه جلسه هایی با شهرداران و مسئوالن آموزش و پرورش، ثبت 

احوال و سازمان همیاری شهرداری این شــهر ها برگزار شده است، افزود: 
در مرحله نخست در این شــهر ها اقدامات الزم برای پالک کوبی منازل و 
اقامتگاه ها انجام شد.معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان ادامه داد: در مرحله دوم نیز تبلیغاتی در شهر های مذکور برای 
تشویق خانوار ها به منظور شرکت در طرح سرشماری ثبتی مبنا صورت گرفت 
و از همه افراد باالی ۱۵ سال درخواست شده است که برای اعالم نشانی به 
سامانه های مربوطه مراجعه کنند.لعلی خاطرنشان کرد: افراد ایرانی مقیم 
این شهر ها می توانند با مراجعه به ســامانه» اعالم تغییر نشانی سازمان 
ثبت احوال«به نشانی www.ncr.ir و اتباع غیر ایرانی با مراجعه به سامانه 
»اعالم نشانی اتباع غیر ایرانی «به نشــانی kanoonnobat.ir اطالعات 
مربوطــه را وارد کنند.وی اضافه کــرد: پس از پایان اجــرای طرح مذکور، 
اطالعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن توسط مرکز آمار و بصورت 

متمرکز از طریق سامانه های در دسترس استخراج می شود.
معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، 
موفقیت آمیز بودن اجرای طرح آزمایشــی سرشــماری ثبتــی مبنا را در 
مشارکت و همراهی خانوار های شهر های منتخب دانست و از شهروندان 
فوالدشهر و دستگرد خواست تا برای تکمیل اطالعات خود در سامانه های 

اعالم شده، همت کنند.

فرمانــدار لنجان گفــت: مهم ترین وظیفه شــورای 
اطالع رسانی سیاســت گذاری اقناعی به شیوه های 
نوین در جامعه اســت تا مانع فریــب افکار عمومی 
توسط رســانه های اســتکباری شــوند.حمیدرضا 
محمدی فشارکی در گفت وگو با ایسنا درباره در جلسه 
شورای اطالع رسانی لنجان، اظهار کرد: غفلت ما در 
جهاد تبیین و حضور کمرنگ در فضای رسانه، عامل 
برتری رسانه های معاند شــده است و باید خدمات 
ارائه شــده توسط دســتگاه ها و همچنین رسیدگی 
به مسائل و گره گشایی از مشــکالت توسط نهادها 
برای مردم بازگو شود.وی به هم افزایی دستگاه ها و 
همپوشانی در کیفی برگزار کردن مناسبت ها تاکید 
کرد و افزود: کاستی ها و کمبودهای ارائه خدمات در 

بعضی بخش ها با مشارکت مردمی و دعوت کردن 
از آنها برای حل مســئله و ارائه پیشنهادها برای رفع 
کاستی ها به افکار عمومی اطالع رسانی صحیح انجام 
شود.فرماندار لنجان تصریح کرد: برای جلوگیری از 
دست کاری افکار عمومی برای تبیین خدمات نظام 
اسالمی باید حتی در محافل خانوادگی، دانشجویی 
و محیط های کاری و شغلی وقت بگذاریم.محمدی 
فشارکی بزرگ ترین خیانت را ایجاد یأس و ناامیدی 
در کشور و خیانت به شهدا، خیانت به دانشمندانی که 
در قطع وابستگی به استکبار جهانی شبانه روز تالش 
می کنند دانست و گفت: ناامید کردن مردم خیانت 
به مدافعان امنیت داخلی، خیانت به مرزداران کشور 
و خیانت به سرمایه های انســانی ملی است که در 

سطح بین المللی مدافع منافع ملی و به دنبال تغییر 
به نفع مردم هستند.وی تصریح کرد: یکی از راه های 
مبارزه با پیام های جانبدارانه و منفی معاندان و ضد 
انقالب، نشان دادن خدمات واقعی و ارائه تسهیالت 
به مردم و افکار عمومی، توســط مدیران رســانه و 
سیاست گذاران اطالع رسانی است.فرماندار لنجان 
اضافه کرد: بیشــترین اعتراضــات و نارضایتی ها و 
هجمه ها را به دســتگاه ها و نهادهایی شــاهدیم که 

بیشترین خدمات رسانی به مردم را دارند.

فرماندار لنجان تاکید کرد:

ضرورت اجرای سیاست گذاری اقناعی به شیوه های نوین

رییس اداره هواشناسی کاشان از استقرار سامانه نسبتا ناپایدار جوی طی هفت روز آینده در مناطق مختلف دشت کاشان خبر داد.عباس ارغوانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: تفسیر نقشه های هواشناسی بیانگر آن است که بیشینه دمای هوا در روز دوشنبه ۱۱ درجه سانتیگراد بوده که امروز  یک درجه افزایش خواهد یافت، اما 
در روزهای  چهارشنبه و پنجشنبه روند کاهشی داشته و به ترتیب به ۹ و ۸ درجه خواهد رسید.وی افزود: دمای هوا در روز جمعه ۲ درجه افزایش یافته و در روزهای 
شنبه و یکشنبه آینده در روز عدد ۱۲ درجه ثابت خواهد شد و دمای کمینه به صفر خواهد رسید،  ولی دمای حداقل هوا در مناطق کوهستانی بین ۴ تا ۶ درجه کمتر از 
این پیش بینی  اســت.ارغوانی تصریح کرد: پدیده غالب جوی ،صاف همراه با غبار محلی پیش بینی می شود که در روز چهارشنبه وضعیت به صورت قسمتی ابری 
با احتمال بارش به خصوص در مناطق کوهســتانی قابل انتظار است و در روز پنجشنبه شــاهد هوای ابری همراه با بارش پراکنده برف و باران باشیم.رییس اداره 
 هواشناسی کاشان گفت: پیش بینی می شود که روزهای جمعه و شنبه وضعیت جوی به صورت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد باشد که سرعت باد به ۱۰ متر بر ثانیه

 خواهد رسید و رطوبت هوا در این مدت بین ۷۵ تا ۹۰ درجه در نوسان خواهد بود.وی تصریح کرد: شرایط پایداری هوا تا اواسط روز چهارشنبه باعث انباشت آالینده های 
 جوی در سطح مناطق شهری شــده و امیدواریم با ورود سیستم بارشــی از جنوب غربی به مناطق ایران مرکزی در ســاعت های پایانی چهارشنبه، هوای پاک را

 شاهد باشیم.

استقرار سامانه ناپایدار جوی در دشت کاشان
شهردار کاشان خبر داد:

نصب 1۸ دوربین پایش 
تصویری در کاشان

خبر روز

عکس خبر

آیین تشییع شهید 
مدافع امنیت در 

شهر زیار
آیین تشــییع و خاکسپاری 
شــهید پاســدار »محســن 
رضایــی« از شــهدای امنیت 
اصفهان،  امروز  در شــهر زیار 
از توابع استان اصفهان برگزار 

می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان مطرح کرد:
جلوگیری از ورود دانش آموزان بیمار به مدرسه

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: موضوعی که مورد تاکید شبکه بهداشت و درمان است 
و باید در مدارس اجرایی شود، جلوگیری از ورود دانش آموزان بیمار به مدرسه است.

حسن ذبیحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: واکسیناسیون تکمیلی اتباع غیر ایرانی علیه بیماری 
کرونا، سرخک، فلج اطفال، بیماریابی فعال سل و ســرخچه از امروز هم زمان با سراسر کشور در 
شهرستان با تشــکیل پنج تیم عملیاتی در شهرهای اردســتان، زواره، مهاباد و دهستان برزاوند 
آغاز شــد.وی با بیان اینکه این پویش در دو مرحله دی ماه و مرحله دوم آن در بهمن ماه ســال 
جاری انجام می شــود، افزود: جمعیت هدف این پویش در شهرستان اردستان حدود ۲۹۰۰ نفر 
است که از گروه سنی بدو تولد تا ۱۵ ســال خواهد بود و با همکاری دیگر دستگاه های شهرستان 

اجرایی می شود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با اشاره به زمزمه شیوع زیر سویه ویروس کرونای امیکرون 
در کشور، گفت: عالئم زیر ســویه های جدید امیکرون که در کشورهای مختلف در حال گسترش 
است تفاوت چندانی با سویه قبلی ندارد و گلودرد، تب، سرفه، حالت تهوع و اسهال از جمله عالئم 
شایع آن اســت.ذبیحی اضافه کرد: موضوعی که بر آن تاکید داریم اســتفاده ماسک در اماکن 
عمومی و تجمعات و همچنین تزریق دز یادآور در افراد باالی ۱۸ سال که دارای بیماری زمینه ای 
هستند، است. مرکز واکسیناسیون در شــهر اردستان همه روزه از ســاعت ۸ تا ۱۴ آماده تزریق 
واکسن به متقاضیان است.وی در خصوص درخواست خانواده ها برای تعطیلی مدارس به دلیل 
شیوع آنفلوآنزا و سرماخوردگی، خاطرنشان کرد: شبکه بهداشــت و درمان مکاتباتی را با ادارات 
آموزش و پرورش اردســتان و زواره انجام داده و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز 
آموزشی کرده است. همچنین کارشناسان ما به صورت دوره ای مدارس و مراکز آموزشی را پایش و 
نسبت به رعایت موارد بهداشتی نظارت می کنند.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان 
با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص تعطیلی مدارس در حوزه تصمیم گیری شهرستان نیست و 
مقامات استانی باید در این خصوص نظر بدهند، گفت: موضوعی که مورد تاکید شبکه بهداشت و 
درمان است و باید در مدارس اجرایی شود، جلوگیری از ورود دانش آموزان بیمار به مدرسه است. 
همچنین رعایت نکات بهداشت فردی و استفاده از ماسک از سوی دانش آموزان و معلمان با هدف 

جلوگیری از گسترش بیماری های حاد تنفسی و آنفلوآنزا الزامی است.

 رفع تصرف فوری اراضی ملی شهرستان های کاشان
 و اردستان

فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان از رفع تصرف فوری اراضی ملی در شهرستان های 
کاشان و اردستان به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال خبر داد.سرهنگ امیرسعید باقری گفت: 
به دنبال رصد و پایش مستمر اراضی ملی و دولتی استان اصفهان توسط کارکنان  فرماندهی یگان 
حفاظت اراضی استان اصفهان، اطالع از دو مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان های کاشان و 
اردستان حاصل شد و بالفاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی با اشاره به رفع تصرف فوری 
این اراضی اذعان داشت: با تالش های به عمل آمده در کمتر از یک هفته اخیر، اراضی ملی جمعا 
به مساحت ۶۱۰ مترمربع از چنگال زمین خواران خارج و به بیت المال بازگردانده شد.فرمانده یگان 
حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه ارزش اراضی رفع تصرف شده در مجموع ۱۱ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده اســت، گفت: این اراضی شامل ۳۶۰ متر مربع زمین در شهرستان 
اردســتان به ارزش ســه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و ۲۵۰ مترمربع نیز در شهرســتان کاشان به 
مساحت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.وی  خاطرنشــان کرد: این یگان با اجرای 
اقدامات ویژه، ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض بــه اراضی دولتی و ملی، با قاطعیت با 

سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به بیت المال را دارند، برخورد می کند.

اخبار

شهردار کاشان از نصب و راه اندازی ۱۸ دوربین 
پایش تصویری در راســتای ارتقــای امنیت 

عمومی شهر کاشان خبر داد.
حســن بخشــنده امنیه با اشــاره به ترافیک 
سنگین کاشــان گفت: رفع شــدن نیاز های 
مردمــی از جمله حــل مشــکل ترافیک از 
رویکرد های مهم شــهرداری در این دوره بوده 
است.وی افزود: ۱۸ دوربین پایش تصویری 
در راســتای ارتقای امنیــت عمومی نصب و 
راه اندازی شده است و به دنبال افزایش تعداد 
دوربین ها به ۱۲۰ هستیم.شهردار کاشان آغاز 
عملیات اجرایی ســازمان فاوا شــهرداری را 
اقدامی در راستای تحقق شهر هوشمند دانست 
و خاطرنشــان کرد: پیش نیاز این امر اجرای 
فیبر نوری است که طول آن در فاز نخست ۴۵ 
کیلومتر و در فاز بعدی ۱۰۰ کیلومتر خواهد بود.

بخشــنده امنیه با بیان اینکه ابرپروژه های ۱۰ 
ساله شهر انجام در راســتای کاهش ترافیک 
طراحی شده است، اضافه کرد: پل غیرهمسطح 
گازرگاه، زیرگذر و روگذر میدان جهاد و زیرگذر 
آیت ا... کاشانی از جمله پروژه های شهرداری 
در راســتای کاهش ترافیک بوده اســت.وی 
اجرای بیــش از ۱۰۰ میلیارد تومان آســفالت 
معابر شهری با نگاه ویژه به نواحی کم برخوردار 
را یک اتفاق بی نظیر در راستای رفع مشکالت 
شهروندان دانست و تصریح کرد: استفاده از 
بهترین کارشناسان و متخصصان برای اجرای 
پروژه ها در بافت تاریخــی و فرهنگی از دیگر 
فعالیت های شهرداری در دوره جدید مدیریت 
شهری است. وجود ۵۴۰ هکتار بافت تاریخی 
در محدوده مرکزی شــهر یک ظرفیت ویژه و 
در عین حال عرصه ای بــرای تالش مضاعف 
محسوب می شود.شهردار کاشان بهره برداری 
۷۷ میلیارد ریال پروژه به صورت همزمان در 
بافت تاریخی فرهنگی را نشــان دهنده عزم و 
توجه ویژه مدیریت شهری به این حوزه دانست 
و ادامه داد: طرح چشم انداز شهر قبل از پایان 
سال و برنامه ۲۰ ساله شهر تا پایان خردادماه 

سال آینده رونمایی خواهد شد.

به منظور انجام سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ نیاز 
است که کد ملی افراد با کدپستی آخرین محل اقامت 
آن ها مرتبط شود به همین دلیل به شهرداری ها ابالغ 
شده است که برای همه اقامتگاه ها، کدپستی و پالک 

هوشمند، مشخص و نصب شود

با مسئولان

عکس: ایرنا

استان
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70 درصد بازار مودم در دست قاچاقچیان!
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که در حال حاضر 
بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.محمدرضا فرجی تهرانی با بیان اینکه 
واردات مودم همچنان ممنوع است،  گفت: عده ای مودم را اسما تولید می کنند و به همین دلیل اجازه 
واردات آن داده نمی شود.به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور 
وارد می شود.این مقام صنفی قبال هم از ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید 
داخل، خبر داده بود که در مقطعی باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شد. به طوری که در سال 
۱۳۹۶ متوســط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دالر ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما 
با افزایش قیمت دالر به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و بعد با ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در 
سال ۱۳۹۹ به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. بررسی قیمت های روز مودم در 
فروشگاه های مجازی نیز نشان می دهد که در حال حاظر مودم های مختلف با توجه به ویژگی های 
آن ها بین ۴۰۰ هزار تا بیش از پنج میلیون تومان قیمت دارد.گفتنی اســت؛ مــودم خالصه ای از دو 
کلمه Modulator/Demodulator بوده که سه حرف ابتدایی هر کدام را گرفته و کلمه MoDem را 
تشکیل داده و یک دستگاه سخت افزاری است که وظیفه اش تبدیل سیگنال های دیجیتال به آنالوگ و 
بالعکس است. مودم کامپیوترها و روترها را قادر به ارسال و دریافت اطالعات، از شبکه ای مانند اینترنت 
می کند. استفاده از مودم کلید اصلی ورود به دنیای اینترنت و وب جهانی است.طی سال های اخیر 
بارها در بخش های مختلف گالیه هایی نسبت به اعمال محدودیت بی ضابطه در واردات برخی کاالها به 
استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی دهد، مطرح شده و بعضا این 

شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کاالها و رونق گرفتن بازار قاچاق شد.

دبیر کمیته آرد و نان استان:

قطع سهمیه آرد نانوایان اصفهان تکذیب شد
دبیر کمیته آرد و نان استان اصفهان گفت: قطع ســهمیه آرد نانوایان اصفهانی کذب است و توزیع 
براساس برنامه ادامه دارد.اصغر مهدوی خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قطع سهمیه آرد 
نانوایان در اصفهان را تکذیب کرد و گفت: توزیع سهمیه آرد نانوایان بر اساس برنامه و بدون وقفه ادامه 
دارد.وی  از شهروندان خواســت اگر با موردی از تعطیلی نانوایی و پخت نشدن نان خارج از برنامه 

نانوایی ها، مواجه شدند موضوع را به شماره ۱۲۴ اطالع دهند تا در سریع ترین زمان پیگیری شود.
دبیر کمیته آرد و نان استان اصفهان، با بیان اینکه توزیع آرد خانگی پز نیز ادامه دارد، گفت: آرد خام 
روستایی هم در مناطقی که نانوایی ندارند بین خانواده ها توزیع می شود.به گفته مهدوی، ساماندهی 
واحد های خانگی پز هم در جریان است و این واحد ها به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز می شوند.

 
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران:

قیمت پیاز هنوز کاهشی نشده است
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران گفت: اگر بسترهای کاهش قیمت پیاز فراهم 
شود یعنی یا صادرات انجام نشود یا واردات صورت گیرد قیمت پیاز کاهشی می شود.اسدا... کارگر در 
پاسخ به اینکه قیمت پیاز چه زمانی کاهشی می شود؟ اظهار کرد: قیمت پیاز هنور کاهشی نشده است  
و بایستی تدابیری برای آن اتخاذ شود تا قیمت ها روند کاهشی به خود بگیرد. یعنی اگر بستر آن فراهم 
شود قیمت ها خود به خود کاهش می یابد.وی ادامه داد: بایستی واردات صورت بگیرد یا صادرات 
انجام نشود تا قیمت ها متعادل شود. البته  باید این را در نظر داشت که زمستان و تابستان مثل هم 
نیستند و قطعا در زمســتان محصوالت تره باری افزایش قیمت دارند.رییس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی اســتان تهران افزود: قیمت خرید عمده پیاز در میدان مرکزی میوه و سبزی بسته به 
کیفیت آن کیلویی ۱۹ تا ۲۳ هزار تومان است که مغازه داران بایستی با اعمال سود ۳۵درصدی، آن را 

به فروش برسانند. 

هم نرخ بیکاری استان باالست، هم نیروی کار استان کم است!

تناقض دوگانه عجیب!

 این روزها هدف گذاری پشت میزنشینی فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی بدون مهارت آموزی به یــک چالش جدی 
در اصفهان تبدیل شــده اســت و باید کمبود نیروی کار در بخش صنعتی با 
آموزشهای دوگانه و مهارت آموزی جبران شود.سال گذشته میزان باالی نرخ 
بیکاری در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی اصفهان خبرساز شد؛ موضوعی 
که مسئوالن استان اصفهان نیز بر آن اذعان کرده و راهکارهای متفاوتی برای 
رفع این مشــکل ارائه کردند.اما به گفته مســئوالن باالرده استانی و مطابق 
گزارشات اداره فنی و حرفه ای اصفهان بخشی از این مشکل ناشی از تمایل 
به پشت میزنشینی در میان افرادی است که بدون مهارت خاص از دانشگاه 
تنها یک مدرک دریافت کرده اند و این درحالی اســت که کمبود نیروی کار 
تخصصی در کارخانجات اصفهان این روزها به معضلی اساسی مبدل شده 
است.در این ارتباط آرش اخوان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان بیان 
کرد: آموزش های مهارتی این اداره کل مبتنی بر نیاز روز و بازار اســت چراکه 
مهارت آموزی یکی از عوامل ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است.وی ایجاد 
مراکز آموزش بین کارگاهی در واحدهای تولیدی و صنعتی را برترین راهکار 
رفع این معضل دانست و گفت: برگزاری دوره های مهارتی و علمی کوتاه مدت 
برای جذب افراد به بازار کار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.اخوان تاکید کرد: در 
مراکز فنی حرفه ای اصفهان، تالش کردیم عالوه بر یادگیری مهارت، پرورش 

خالقیت و کارآفرینی نیــز مورد توجه قرار  گیرد.همچنیــن مدیرعامل گروه 
صنعتی چدن سازان در گفت و گو با خبرنگار بازار بیان کرد: این گروه صنعتی 
بزرگ ترین تولید کننده غلتک های نورد فوالد کشور است و به عنوان مجموعه 

صادر کننده نمونه غلتک به قاره های اروپا، آمریکا و آسیا مطرح است.

چالش تامین نیروی انسانی کارآزموده و ماهر
داود صافی دستجردی با بیان اینکه برای تامین نیروی ماهر و کارآزموده از 
اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان درخواست همکاری کردیم، افزود: 
چالش تامین نیروی انسانی کارآزموده و ماهر یک چالشی جدی است 
که در آینده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.مدیرعامل گروه صنعتی چدن 
ســازان گفت: آماده همکاری درباره اجرای طرح های مختلف هستیم تا 

بتوانیم اقدام شایسته ای را برای صنعت استان و کشور انجام دهیم.

راه اندازی مرکز آموزش بین کارگاهی چدن سازان استان
وی از راه اندازی مرکز آموزش بین کارگاهی چدن سازان استان در راستای 
توســعه آموزش های مهارتی خبر داد و گفت: با این روند، آموزش در دل 
صنعت قرار گرفته است و مهارت جویان و جویندگان شغل به کسب تجربه 

در محیط واقعی کمی پردازند.

ایرنا: بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم و 
عزم آن برای تحقق رشد اقتصادی و خدمت رسانی 
به مردم می گــذرد و تجلی این خدمات در اســتان 
اصفهان بــه خوبی در عرصه های مختلف مشــهود 
اســت که یکی از مهم ترین این خدمات در راستای 
تحقق وعده های صادقانه دولت، احیا و بازگشت به 
چرخه تولید ۲۱۹ واحد اقتصادی راکد است.رییس 
جمهور ۲۶ خرداد امسال در سفر به اصفهان و در دیدار 
با اقشار مختلف مردم با بیان اینکه حرکت کشور به 
سوی آینده ای روشن با تولید دانش بنیان محقق 
می شود، تاکید کرد که دولت با دست توانای مردم، 
با قوت و قــدرت، اصالحات اقتصادی را در کشــور 
پیش خواهد برد و به دنبال افزایش بهره وری و رشد 

اقتصادی خواهد بود.
با توجه بــه راهبردهای دولت ســیزدهم در بخش 
اقتصادی، اقدامات و دســتاوردهایی مانند نهضت 
احیا و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی 
راکد و نیمه فعــال، کاهش تورم نقطــه به نقطه در 
تابستان امسال نسبت به پایان تابستان پارسال از 
۴۹ به ۴۳ درصد، افزایش شرکت های دانش بنیان، 
تکمیل برخی از طرح های نیمه تمام و افزایش رشد 
اقتصادی حاصل شــد که نتایــج آن را می توان در 
استان های مختلف از جمله اصفهان نیز دید.اصفهان 
از قطب های اقتصادی و مولدترین استان  کشور در 
بخش هــای صنعت، تولید، کشــاورزی و خدمات 
به شمار می آید که با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی 
و تولیدی و ۷۶ شــهرک و ناحیه صنعتی، ۱۳ درصد 
تولید ناخالــص داخلی را به خــود اختصاص داده 

و تحقق رشــد اقتصادی هشــت درصدی یکی از 
اولویت هــای برنامه های دولت ســیزدهم در این 
خطه اســت.۴۵ درصد فوالد، ۵۵ درصد مصنوعات 
طال، ۲۰ درصد فرآورده های نفتی، ۴۵ درصد مصالح 
ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش و بافت فرش 
و ۴۵ درصد نســاجی در اصفهان تولید می شــود؛ 
اصفهان با بیش از ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در زمینه 
واحدهای فناور دومین استان کشور است، یکی از 
مقاصد اصلی گردشگری و تولید صنایع دستی ایران 
محســوب می شــود، در تولید برخی از محصوالت 
کشاورزی و فرآورده های دامی رتبه های اول تا سوم 
کشور را دارد و با برخورداری از سهم ۱۱.۷ درصدی در 
حمل و نقل کاال، در بحث ترانزینی، شاهراه ۹ استان 
اســت و ۷۰ درصد حمل و نقل ریلی کشــور از این 
خطه عبور می کند.پیرو این مسئله در همین مدت 
کوتاه طرح های عمرانــی- اقتصادی قابل توجهی 
در اصفهان از جمله در حوزه های انرژی، مســکن، 
صنعت و کشاورزی به ثمر نشسته و تقدیم مردم این 

استان شده است.
ســفر رییس جمهور و اعضای هیئــت دولت در ۲۶ 
خرداد امسال به استان اصفهان تکمیل کننده زنجیره 
خدمات گســترده و قابل توجه دولت به این استان 
بود که اعتبــارات قابل مالحظه ای برای پیشــبرد و 
اجرای طرح های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی 

و زیرساختی مصوب و تخصیص یافت.
۲۱۷ مصوبه عمرانی و تعداد قابل توجهی مصوبات 
درباره بنگاه های اقتصادی از نتایج بیست و پنجمین 
سفر استانی هیئت دولت به استان اصفهان بود که 

حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای تحقق 
آنها پیش بینی شده است.از جمله این مصوبات می 
توان به حوزه زیربنایی با ۴۵ مصوبه، حوزه کشاورزی 
۴۲ مصوبه، حوزه رفاهی ۲۶ مصوبه و کار و اشتغال 
با هشت مصوبه اشاره کرد و یک سوم کل اعتبارات 
مصوب این سفر برای بخش آب اختصاص یافت.بر 
اساس آخرین اطالعات منتشر شده از سوی مدیران 
اســتانداری اصفهان، ۳۱ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی برای اجرای ۲ هزار و ۱۴ طرح مصوبه 
سفر رییس جمهور به این استان پیش بینی و ابالغ 
شد که بخشی از آنها مربوط به واحدهای اقتصادی و 

طرح های سرمایه گذاری است.

بازگشــت 21۹ واحد راکد به چرخــه تولید در 
اصفهان

اســتاندار اصفهان گفت: طی یک ســال گذشــته 
با برگزاری جلســات ســتاد رفع موانــع تولید ۲۱۹ 
واحد راکد به چرخه تولید در ســطح استان اصفهان 
بازگشت.ســید رضا مرتضوی اظهار داشت: یکی از 
مهم ترین دغدغه های دولت ســیزدهم موضوعات 
اقتصادی است و تمام مدیران و مسئوالن موظفند 
تا در راستای تسهیل گری صنعتگران و تولیدکنندگان 
تصمیمــات الزم را اتخــاذ کنند.وی با بیــان اینکه 
بازگشت به چرخه تولید واحدهای صنعتی راکد یک 
ضرورت برای اشتغال زایی و رونق تولید است، ادامه 
داد: طی یک سال گذشته با برگزاری جلسات ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید ۲۱۹ واحد راکد به چرخه 

تولید در سطح استان اصفهان بازگشت.

احیای 21۹ واحد تولیدی و 70 هزار میلیارد ریال تسهیالت خبر روز

بزرگ ترین کاهش قیمت مس از سال 201۸
قیمت مس پیش از تعطیلی بازار کاهــش یافت و به دلیل نگرانی ها در مورد تقاضای ناشــی از 
افزایش موارد ابتال به کووید در چین، کاهش رشد جهانی و افزایش ذخایر، به سمت اولین کاهش 

ساالنه خود از سال ۲۰۱۸ رسید.
به گزارش ایسنا، مایکل ویدمر، تحلیلگر بانک آمریکا گفت: این نگرانی در ایاالت متحده وجود دارد 
که فدرال رزرو اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد؛ بحران انرژی در اروپا، فشار زیادی بر شرکت ها 
و مصرف کنندگان وارد کرده است. در چین نیز مسائل مختلف، از جمله محدودیت های ناشی از 
کووید که تاثیر شدیدی بر فعالیت ها داشت، نگران کننده بوده است. قیمت فلز مورد استفاده در 

صنایع برق و ساختمان در سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.
برخی کارشناســان بین المللی بهداشــت اظهار کردند که لغو محدودیت ها توسط چین، به دنبال 
اعتراضات گسترده، به این معنی است که کووید به طور گسترده ای کنترل نشده در حال گسترش 

است و احتماال روزانه میلیون ها نفر را مبتال می کند.
ذخایر مس در انبارهای ثبت شده در بورس فلزات لندن با ۸۸ هزار و ۹۲۵ تن از روز جمعه ۷۵۲۵ 
تن افزایش یافته است. افزایش موجودی انبارها احتماال در ســال ۲۰۲۳ خواهد بود زیرا تقاضا 
بیشتر کاهش و مازاد افزایش می یابد. قیمت سرب ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۲۲۹۴ دالر در 

هر تن رسید.
 

افزایش دو برابری سهم یوان در اقتصاد روسیه
وزارت دارایی روســیه اعالم کرده اســت که می تواند حداکثر ســهم صندوق ثروت ملی روسیه 
)NWF( یوان باشــد بنابراین ذخیره یوان این صندوق دو برابر می شــود و به ۶۰ درصد افزایش 

می یابد زیرا مسکو قرار گرفتن در معرض ارزهای کشورهای »غیردوست« را کاهش می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، این وزارتخانه افزود: سهم مجاز طال در این صندوق نیز دو برابر 
شد و به ۴۰ درصد رسید، در حالی که موجودی پوند انگلیس و ین ژاپن به صفر کاهش یافته است.

این صندوق کــه درآمد حاصل از صادرات نفــت را جمع آوری می کند، برای حمایت از سیســتم 
بازنشستگی ملی و کمک به پوشش کســری بودجه در صورت نیاز ایجاد شده است. دارایی های 

صندوق تا اول دسامبر بالغ بر ۱۸۶.۵ میلیارد دالر بود.
این وزارتخانه اعالم کرد: وزارت دارایی روسیه به کاهش مداوم سهم ارز کشورهای »غیر دوست« 
در ساختار دارایی های صندوق ثروت ملی ادامه می دهد.در این بیانیه تاکید شده است: »ساختار 
ارزی صندوق با چالش های پیش روی فدراسیون روسیه در شرایط کالن اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
کنونی سازگارتر شده است«.رییس این وزارتخانه، آنتون ســیلوانوف، پیش تر گفته بود که »در 
میان ارزهای کشورهای دوســت، یوان دارای ویژگی های ارز ذخیره و نقدینگی کافی در بازار ارز 

داخلی ماست.«

اقتصاد چین رکورد 40 ساله را شکست
مدیرعامل صندوق بین المللی پول اعالم کرد که چین در ســال ۲۰۲۲ به رشد جهانی یا کمتر از آن 
خواهد رسید.کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول )IMF( گفت که رشد پکن 
به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته، در سطح رشد جهانی یا کمتر از 

آن خواهد بود.
جورجیوا تاکید کرد: این مورد هرگز قبال رخ نداده است و با نگاه کردن به سال آینده برای سه، چهار، 
پنج و ۶ ماه، کاهش محدودیت های کووید به معنای تغییرات عمده در سراسر چین خواهد بود.

وی توضیح داد: اگرچه بخش اول سال ۲۰۲۳ ممکن است سخت باشد؛ اما انتظارات ما از چین 
این است که به تدریج به ســطح باالتری از عملکرد اقتصادی برود و سال را بهتر از شروع سال به 

پایان برساند.

کافه اقتصاد

بین الملل

»بازار سنتی صفا« در 
خرمشهر

بازار صفا از بازارهای ســنتی و کهن است 
که همچنان به عنــوان یکی از دیدنی های 
خرمشهر از خریداران و گردشگران میزبانی 
می کند. این بازار از زمانی که این شهر در اوج 
رونق و شکوفایی بوده تا به امروز تغییرات 
چندانی را به خود ندیــده و به گفته  مردم 
محلی، ســبک خود را از گذشته تاکنون 
حفظ کرده اســت. در این بــازار قدیمی 
می توان خوراکی ها، خواربــار و مایحتاج 

زندگی را با قیمتی مناسب تهیه کرد.

وز عکس ر

یک کارشناس مطرح کرد:

قیمت نامتعارف واحدهای 
لوکس

یک کارشــناس بازار مســکن گفت: معتقد به 
وجود حباب قیمت مســکن در مناطق جنوبی 
و متوسط تهران نیستم؛ آن چه که شکل گرفته 
متاثر از تــورم زمین و رشــد قیمــت مصالح 
ساختمانی است. حباب در واحدهای لوکس 
و الکچری ایجاد شــده که بخشی از آن هم در 
ماه های اخیر تخلیه شده است.حسن محتشم 
اظهار کرد: تــا زمانی که درباره رشــد نقدینگی 
فکری نشــود، داســتان تورم کاالها از جمله 
مسکن ادامه خواهد داشــت. این کارشناس 
بازار مسکن با بیان این که ساخت و ساز در رکود 
قرار دارد، خاطرنشــان کرد: در سال های اخیر 
ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی بوده که هم اکنون نیز با مقداری 
شــدت و ضعف، همین مقدار تولید می شود. 
آن چه که دولت باید انجام می داد اضافه کردن 
۶۰۰ هزار واحد به این عدد بود تا تولید سالیانه  
مسکن به یک میلیون برسد؛ اما در یک و نیم 
سال گذشته، بســتر و شرایط افزایش ساخت 
و ساز فراهم نشد.وی درباره موضوع حباب در 
بازار مسکن گفت: متوسط قیمت خانه در تهران 
به ۴۸ میلیون تومان در هر متر مربع رســیده 
و در برخی مناطــق جنوبی قیمت ها حدود ۲۵ 
میلیون تومان اســت. در جنوب تهران قیمت 
زمین به ازای هر واحد تقریبا متری ۸ میلیون 
تومان است. متری ۱۲ میلیون تومان هم هزینه 
ساخت می شود و با هزینه های جانبی و حداقل 
سود برای سازنده به عددی حدود ۲۵ میلیون 
تومان می رسیم که با قیمت در مناطق جنوبی 
برابری می کند. بنابراین برای محدوده جنوب 
تهران فرضیه  حباب را نمی پذیرم.این کارشناس 
بازار مسکن در عین حال تاکید کرد: حباب در 
آپارتمان های الکچری و لوکس شــمال تهران 
است که متقاضیان خاص خود را دارد.  آپارتمان 
و پنت هاوس در شــمال تهران کاالی عمومی 
نیست که به کلیت بازار مسکن تعمیم داده شود 
و اثری بر قدرت خرید عموم مردم ایجاد کند. 
البته در آن مناطق هم بعضا قیمت ها به متری 

۳۰۰ میلیون تومان رسیده بود.

عکس: فارس

دادستان اصفهان:

بانک اطالعات کارخانجات 
 اصفهان برای پرداخت دیون

 تهیه شود
دادســتان اصفهان گفت: بانک اطالعات شــرکت ها و 

کارخانجات اصفهان برای پرداخت دیون تهیه شود.
سید محمد موسویان در نهمین نشست ستاد پیگیری 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در 
اســتان اصفهان که با محوریت بررسی و رفع مشکالت 
شــرکت های تولیدی در مواجهه با پرداخت دیون خود 
برگزار شد، بر لزوم پیشگیری در بروز مشکالت واحدهای 
تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: تعدادی از واحدهای 
تولیدی به دالیل مختلف، توان پرداخت بدهی های خود 
به بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و اداراتی چون گاز 
و برق و … را از دســت دادند و این واحدها به تعطیلی 

کشیده شدند.
وی افزود: تعــدادی از این واحدهای ورشکســته و در 
آستانه ورشکستگی با تالش های فراوان و حمایت ستاد 
پیگیری اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی قوه 
قضاییه و کمک دیگر نهادها به عرصه تولید بازگشــتند 
ولی تعدادی از این واحدها هنوز احیا نشده و باز گرداندن 

آنها به چرخه تولید کاری بسیار سخت و زمان بر است.
دبیر ســتاد پیگیــری اجــرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه در اســتان اصفهان ادامه داد: اگر 
در زمانی که هنوز مشــکالت واحدهــای تولیدی عمیق 
و پیچیده نشده این واحدها به ســتاد معرفی شوند با 
تدابیری ویژه می توان از پیشرفت مشکالت جلوگیری 
کرد و با حمایت از این واحدها اجازه نخواهیم داد چرخ 

تولید این مراکز تولیدی از حرکت بایستد.
موسویان بر لزوم طراحی و ساخت یک بانک اطالعاتی 
حاوی اطالعات به روز شرکت ها و کارخانجات در خصوص 
روند پرداخت دیون توسط این واحدها تاکید و از اعضای 
این ستاد خواست تا هرچه سریع تر گام هایی در مسیر 

تهیه این بانک اطالعاتی برداشته شود.
دادستان عمومی و انقالب استان در پایان از تمام نهادها 
و ارگان های دولتی خواست تا در شرایط سخت اقتصادی 
با نگاه حمایتی به واحدهای فعال تولیدی به پویاتر شدن 

اقتصاد کشور به ویژه در عرصه تولید کمک کنند.
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مفاد آراء
10/54 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 3268 مورخ 1401/09/22 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم مليحه امير حاجلو به 
شناسنامه شــماره 1270640704 کدملی 1270640704  صادره اصفهان فرزند عبداله 
در يک دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 89/51 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای حسين رمضانی )مالک 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28

م الف: 1435248  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/55 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 3086 مورخ 1401/09/12 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت آقای هادی 
مال کريمی دستجردی به شناسنامه شماره 1545 کدملی 1288958447  صادره اصفهان 
فرزند صادق در ششدانگ يکباب مغازه  به مساحت 51  متر مربع مفروزی از پالک شماره 
449 فرعی از 4348  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع 
 الواسطه و  به موجب وکالت نامه از طرف آقای حسين آزادی رنانی )مالک رسمی( خريداری

 گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 

ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28

م الف: 1434974  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ

10/56 کارفرمــای محترم شــرکت متيــن آذرخش  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6570005335   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
ســعيد عليرضائی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشاغل ســخت و زيان آور 
اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )جوشــکار( بر اساس رای 
کميته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان آور 
که در تاريــخ 1401/08/12 برگــزار گرديده، با اکثريــت آراء در گروه الف ســخت و 
زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابــالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان آور واقع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1435292

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/57 کارفرمــای محترم شــرکت متيــن آذرخش  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6570006872   باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای علی 
محمدی بداغ آبادی   از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و زيان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کيســه گير( بر اساس 
رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان 
آور کــه در تاريــخ 1401/09/07 برگزار گرديده، بــا اکثريت آراء در گروه الف ســخت 
و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان آور واقع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1435293

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/58 کارفرمای محترم شرکت هماوا خدمات ســپاهان  با کد تامين اجتماعی کارگاه 
6570007590   باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای بهزاد 
عطائی نوکابــادی   از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و زيان 

آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافتچی خط توليد( بر 
 اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل سخت و 
زيان آور که در تاريخ 1401/09/07 برگزار گرديده، با اکثريت آراء در گروه الف ســخت 
و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان آور واقع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1435294

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/59 کارفرمــای محترم شــرکت گلبيد ســپاهان  با کــد تامين اجتماعــی کارگاه 
6570010793   باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پيــش از موعد آقای 
ابراهيم طائــی  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل ســخت و زيان آور 
اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر اســاس 
رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان 
آور کــه در تاريــخ 1401/08/12 برگزار گرديده، بــا اکثريت آراء در گروه الف ســخت 
و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 

به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان آور واقع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1435300

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

10/60 کارفرمــای محترم شــرکت خدماتی صنعتی کوشــان  با کد تاميــن اجتماعی 
کارگاه 6960004805   باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پيش از موعد آقای 
محمد غالمی ديزيچه  از کارکنان آن کارگاه در کميته بررســی مشــاغل سخت و زيان 
آور استان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس 
رای کميته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئين نامه اجرايی مشــاغل ســخت و زيان 
آور کــه در تاريــخ 1401/07/14 برگزار گرديده، بــا اکثريت آراء در گروه الف ســخت 
و زيان آور شــناخته شــد. اين آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصميم مذکــور از تاريخ درج آگهــی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشــاغل ســخت و زيان آور واقع در اداره کل 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1435291

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کاغذ سبز سپاهان 
به شناسه ملی 14007375750 و به شماره ثبت 59921 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/19 تصميمات ذيل اتخاذ شــد آقای امير محمد زعفرانی به 
شماره ملی 1270374826 به ســمت عضو اصلی هيئت مديره برای 
مدت دو سال آقای حسن سيدفروتن به شــماره ملی 1285431316 
به ســمت نايب رئيس هيئت مديره برای مدت دو سال آقای مصطفی 
فروتن به شــماره ملی 1287815758 به ســمت رئيس هيئت مديره 
برای مدت دو ســال انتخاب گرديدند. آقای مهدی رامز به شماره ملی 
0069252831 به ســمت بازرس اصلی تا پايان سال مالی آقای علی 
شيخ به شماره ملی 1270803085 به سمت بازرس علی البدل تا پايان 
 سال مالی انتخاب گرديدند. تراز مالی منتهی به سال 1400 تصويب شد.

/ اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجاری اصفهان )1435185(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کاغذ سبز سپاهان 
به شناسه ملی 14007375750 و به شماره ثبت 59921 
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1401/06/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد آقای امير محمد زعفرانی به شماره ملی 1270374826 
به ســمت عضو اصلی هيئت مديره و مديرعامل برای مدت دو ســال 
آقای حسن سيدفروتن به شــماره ملی 1285431316 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره برای مدت دو سال آقای مصطفی فروتن به شماره 
ملی 1287815758 به سمت رئيس هيئت مديره برای مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. کليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء دو نفر از اعضای 
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

اصفهان )1435190(

میدان داری چین، آمریکا و عربستان در بازار جهانی سفر؛

و جای خالی ایران ...
ادامه روند صعودی و البته با شــیب مالیم گردشگری پس از بحران 
همه گیری کرونا می تواند ایــن صنعت را در ســال جدید میالدی به 
نزدیک ترین آمارهای مرتبط با دوران پیش از کرونا برساند. پیش بینی 
شده اســت چین، آمریکا و عربســتان نقش کلیدی در این جریان 

داشته باشند.
به گزارش ایســنا، سال ۲۰۲۲ مانند بسیاری از ســال ها با آمیزه ای از 
اتفاقات مثبت و منفی همراه بود که از میان آن ها، جنگ در اوکراین و 
تورم تنبیهی همچنان ادامه دارد. بازار ســهام پس از بدترین عملکرد 
خود از ســال ۲۰۰۸، در اوج آخرین بحران مالی و در مسیر بهبود قرار 
دارد و  پس از تقریبا ســه سال، به نظر می رســد کووید-۱۹ به مرحله 
کم خطری رسیده باشد، ســفرهای داخلی در ســال ۲۰۲۲ افزایش 
 یافته و با آخرین ســال ســفر عادی در ســال ۲۰۱۹ قابل مقایســه 

شده است.
نشریه »فوربز« همزمان با آغاز ســال نو میالدی با طرح این پرسش 
که »از سال ۲۰۲۳ چه انتظاری داریم؟« پیش بینی هایی درباره سفر و 

گردشگری در سال جدید داشته است.

چین منجی گردشگری جهان؟
بر اســاس پیش بینی فوربز، ســفرهای بین المللی در نهایت در سال 
۲۰۲۳ با افزایش سفرهای تجاری و تفریحی به و از چین همراه خواهد 
شد. چین پس از سه ســال مقابله با همه گیری کووید-۱۹، از جمله 
سیاست های سختگیرانه »کووید صفر«، درهای خود را به روی جهان 
باز می کند و از ۸ ژانویه ۲۰۲۳، مســافرانی که به چین می رسند دیگر 

مجبور به قرنطینه نخواهند بود.
شــهروندان چینی نیز به زودی می توانند به خارج از این کشــور سفر 
کنند، اتفاقی که مورد استقبال مقامات گردشــگری  تایلند، استرالیا، 
آمریکا و سایر کشــورها خواهد بود. ورودی گردشــگران خارجی به 
آمریکا در ماه اکتبر ۳۰ درصد کمتر از ســطح ســال ۲۰۱۹ باقی ماند، 
کمبودی که ورود گروه های مسافرتی تفریحی و تجاری چینی کمک 

بزرگی برای رفع آن به شمار می رود.

سفر آمریکایی ها، قدرت دالر را حفظ می کند
ســفرهای خارجی آمریکایی ها نیز در حال بازگشت است. نتایج یک 
نظرسنجی نشــان می دهد ۳۱ درصد آمریکایی ها بیشتر به سفرهای 
بین المللی عالقه مند هســتند تــا داخلی. مقامــات آمریکایی اعالم 
کرده اند در ســال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد ظرفیت، بیشتر به مسیرهای 

اروپا و سایر مقاصد اضافه می کند. خطوط هوایی »دلتا« ۸ درصد به 
ظرفیت ســفر خود می افزاید و »جت بلو« هــم پاریس را به خدمات 
»ترانس آتالنتیک« )پیمان تجارت آزاد بیــن اتحادیه اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا( خود اضافه می کنــد. در حالی که تورم و قیمت باالی 
سوخت باعث افزایش کرایه ها و بیشــتر هزینه های سفر شده است، 
دالر در برابر ارزهایی، مانند یورو و ین همچنان قدرتمند باقی می ماند.

سرنوشت سفر مجازی و ماشین های پرنده در 2023
ســفر مجازی، اگرچه یک مفهوم جالب اســت، اما همچنان به زمان 
نیاز دارد. در ســفر مجازی گروه ها به یک تور زنده از طریق اپلیکیشن 
ارتباطی Zoom با کمک یــک راهنمای محلی می رونــد و می توانند 
از یک تجربه مجازی زنده و تعاملی لذت ببرند. این روشــی اســت 
که از طریق آن می توانید به مکانی که دوســت داریــد دوباره مراجعه 
کنید یا خاطرات فراموش نشــدنی جدیدی در جای دیگری بسازید. 
سفر مجازی با کمترین هزینه، از دردســرها و تاخیرهای واقعی سفر 

جلوگیری می کند.
ماشین های پرنده باز هم به سال ۲۰۲۳ نمی رســند و احتماال دوباره 
 CES« شاهد ماکت های جدید ماشــین پرنده در نمایشگاه فناوری

۲۰۲۳« خواهیم بود. با این حال، بســیاری از مــا می خواهیم قبل از 
پرواز این وســایل بر فراز بزرگراه ها و خانه هایمان، بیشتر به آن فکر 

کنیم.

پیشتازی عربستان، قطر و امارات در خاورمیانه
ســفرهای بین المللی در خاورمیانه با ظهور مقاصدی، چون عربستان 
ســعودی به رشــد خود ادامه خواهد داد. اینترنت پر از عکس های 
هتل »ابراج کدی« در مکه است که با ۱۰ هزار اتاق و شش محل فرود 

هلیکوپتر پتانسیل تبدیل شدن به بزرگ ترین هتل جهان را دارد.
با وجود تاثیــرات ماندگار همه گیــری کرونا، جــام جهانی قطر یک 
موفقیت در سفر بود. خطوط هوایی قطر ایرویز در طول این رقابت ها 
حدود ۱۴ هزار پرواز انجــام داد. امارات در حــال غبارروبی ایرباس 
A۳۸۰ و ســایر هواپیماهای خود برای تجدید سفرهای بین المللی 
است. خطوط هوایی اتحاد، با بازگشت سوئیت سه اتاقه  کالس فوق 
لوکس A۳۸۰ و ۲۸ پرواز در هفته از ابوظبی به ایاالت متحده، قدرت 

خود را افزایش می دهد.
در صورتی که نیمــی از این پیش بینی ها درســت از کار درآید، به نظر 

می رسد ۲۰۲۳ سال بسیار خوبی برای صنعت گردشگری باشد.

ارگ شیخ بهایی  نجف آباد؛ یک اثر تاریخی منحصربفرد
ارگ شیخ بهایی یکی از دیدنی های معروف استان اصفهان به شــمار می رود. این ارگ یکی از آثار 
تاریخی نجف آباد است که روزگاری تنها یک پناهگاه برای کبوتران بود اما امروزه به یکی از بزرگترین 
مجموعه های تفریحی این شــهر تبدیل 
شــده اســت. این ارگ که به هفت برج 
خارون نیز شهرت دارد، در جنوب شرقی 
نجــف آباد محله جــوی خــارون، بلوار 
بهارستان واقع شــد. برج های دوقلوی 
صفا که به آق غالمعلی نیز شــهرت دارند 
و نمونه ای از کبوترخانه های متعدد این 
شهر هســتند، به قدری تخریب شده که 
امکان بازدید از آنها برای عموم مردم وجود 
ندارد.البته، خوشبختانه در مورد ارگ شیخ 
بهایی با شش کبوترخانه بی نظیر این چنین نیست. این ارگ با تالش دوستدارن میراث فرهنگی از 
خطر نابود شدن در امان مانده و اکنون هر فردی با دیدن شکوه و معماری بی نظیر این ارگ بدون تردید 
مجذوب آن می شود. ارگ شیخ بهایی در سال ۱۳۸۲ به همت شهرداری نجف آباد، پس از دو سال 
تالش و صرف هزینه زیاد جهت بازسازی و مرمت این بنا، جان تازه ای گرفت و به یکی از بزرگ ترین 
مجموعه های تفریحی این شهر تبدیل شد.این ارگ در حصار یک باغ به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع واقع 
شده و دارای هفت برج است که شش عدد از آنها کبوترخانه هستند. ارتفاع هر یک از این برج ها که 
نظیر آنها تنها در تبریز یافت می شود، در حدود ۱۴ متر است و با دیوارهای کاهگلی به ارتفاع ۴ متر به 
یکدیگر متصل شده اند. تقسیم بندی این برج ها در اضالع دیوار و زوایای آنها و همچنین در قسمت 
ورودی ارگ منظره زیبایی را به وجود آورده است. ورودی ارگ از طریق هشتی، اتاق هایی در باال و پایین 
بنا و همچنین زیر زمین آن به داخل ارگ راه پیدا می کند.مجموعه ارگ شیخ بهایی این روزها پذیرای 
افرادی است که به قصد گردش به این مکان می آیند. مکان این بخش بسیار جذاب و زیبا بوده و می 
توانید سه چهار ساعتی را با خانواده در آن خوش بگذارنید، پرندگانی که می پرند، غذایی که آماده می 

شود و دیواری که از شما مراقبت می کند، ارگ را به پاتوق نجف آبادی ها تبدیل کرده است.
 

معتادان، به جان بنای تاریخی کارخانه ریسندگی و بافندگی 
اهواز افتادند!

رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان )تاریانا( با اشاره به بازدیدی که در آبان سال جاری 
از بنای تاریخی کارخانه ریسندگی و بافندگی اهواز داشــته، گفت: در این کارخانه شاهد صحنه هایی 
دلخراش بودیم که روح هر انسان اصیل و دلسوزی را می آزارد چراکه تنها بخش باقی مانده بنای این 

اثر که معروف به برج هواساز است، توسط معتادان در حال تخریب بود.
سعید محمدپور با اظهار اینکه برج هواساز کارخانه ریسندگی و بافندگی اهواز آسیب دیده است، گفت: 
پس از این مشاهدات و با حضور یگان حفاظت و آتش نشانی از تخریب بیشتر در این کارخانه جلوگیری 
شــد؛ اما با این  حال و به رغم پیگری های متعدد این کارخانه همچنان در حال تخریب است.وی با 
اشاره به اینکه معتادان با هدف یافتن آهن شبانه وارد این کارخانه می شوند، تصریح کرد: هم اکنون 
شاهد تخریب مخفیانه این بنای تاریخی از پشت بنا هستیم و تخریب آن واضح و قابل مشاهده است 
و اگر همچنان به آن توجه نشود به زودی این اثر با ارزش تاریخی نابود و به دست فراموشی سپرده 
می شود.محمدپور با اشاره به اینکه بنای تاریخی کارخانه ریسندگی و بافندگی اهواز مالک خصوصی 
دارد، خاطرنشــان کرد: مالک خصوصی آمادگی الزم برای همکاری با میراث فرهنگی جهت مرمت، 
حفاظت و ساماندهی این کارخانه را دارد.وی تاکید کرد: این کارخانه مشکل اداری یا محدودیت ندارد 

بلکه منتظر ارائه طرح از سوی میراث فرهنگی است.

اخبار

رییس سازمان حج و زیارت تشریح کرد:

اثر تحریم بر حج و گرانی ارز بر سفر عراق
رییس سازمان حج و زیارت از ســفر هیئت حج ایران به عربستان در هفته آینده خبر داد و درباره تاثیر نرخ ارز بر ســفرهای عتبات عراق ، تاثیر تحریم هوایی بر 
پروازهای حج و پیگیری برقراری عمره در سفر به عربستان سخن گفت.به گزارش ایسنا، سیدصادق حسینی گفت: هیئت حج ایران شنبه ۱۷ دی ماه به دعوت 
وزارت حج و عمره عربستان به این کشور ســفر خواهد کرد و مذاکرات حضوری درباره حج ۱۴۰۲ انجام خواهد شد.وی با بیان این که انتظار می رود سهمیه حج 
امسال ایران حدود ۹۰ هزار نفر باشد، درباره تمهیداتی که برای کاهش مدت زمان سفر حج اندیشیده شده است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، 
امکان استفاده از هواپیماهای پهن پیکر برای انتقال و بازگشت زائران وجود ندارد که اگر این مشکل رفع شود، یکی از دالیل افزایش مدت زمان سفر رفع می شود، 
اما دالیل دیگری همانند جداول پروازی کشور میزبان نیز ازجمله این موارد محسوب می شود که تصمیم گیری دراین باره به عهده آن هاست، اما مطمئنا در این راستا 
تالش خواهیم کرد و چانه زنی های الزم برای کوتاهی جداول پروازی را انجام می دهیم.حسینی درباره راه اندازی سفر عمره نیز گفت: ما همیشه پیگیر راه اندازی 
سفرهای عمره مفرده هستیم؛ چراکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در انتظار عمره هستند. درهمین راستا طی دو ماه گذشته مکاتباتی را با وزارت حج و عمره عربستان 
انجام داده ایم، اما هنوز جوابی درباره راه اندازی دوباره عمره دریافت نکرده ایم. قطعا در سفر آتی به عربستان پیگیر موضوع عمره نیز خواهیم بود تا سیل مشتاقان 

سفرهای زیارتی به سرزمین وحی به آرزوی دیرینه خود برسند.

وزیر میراث فرهنگی در دیدار با تورگردانان خبر داد:

لغو ویزای ایران با برخی کشورها روی میز دولت
وزیر میراث فرهنگی،   گردشگری و صنایع دستی در نشست با اعضای جامعه تورگردانان درباره طرح لغو روادید ایران با برخی از کشورها، گفت: روی این که با کدام 
کشور باید لغو روادید شود برنامه ریزی کردیم، جلسات کارشناسی گذاشتیم و نظرات افراد مختلف احصا شده و دالیل اقدام برای لغو روادید با هر کشور را مشخص 
کردیم.عزت ا... ضرغامی بیان کرد: معتقدم در حال حاضر یکی از موضوعاتی که می توان با مردم صحبت کرد، گردشگری است. اخبار، تصاویر و ویدئوهای مثبت 
از ایران باید به دنیا مخابره شود. شبکه تصویری و تلویزیونی ایجاد کردیم که در فضای تلویبیون به صورت آزمایشی در حال فعالیت است. پیشنهاد من این است 

که این شبکه در تلویبیون را بخشی از شبکه گردشگری درنظر بگیرید و در تولید محتوای این شبکه فعالیت و مشارکت داشته باشید.
وی ادامه داد: ما باید تقسیم کار کنیم. اعتقاد من این است که مسائل سیاسی را با دیپلماسی فرهنگی به شکل بهتری می توان پیگیری کرد. بدنه صنفی بهتر از 
بدنه اجرایی و حاکمیت می تواند فعالیت کند.ضرغامی همچنین گفت: تبلیغات نقش اساسی و مهمی در رونق صنعت گردشگری و مقابله با ایران هراسی دارد. 
به عنوان مثال در بازدید از یک نمایشگاه خارجی پیشــنهاد دادم به جای این که به صورت غرفه غرفه به تبلیغ ظرفیت ها و جاذبه های مختلف گردشگری کشور 
بپردازیم با ایجاد یک ویدئووال به معرفی ایران بپردازیم. باید بتوانیم از ظرفیت های رسانه ای اســتفاده کنیم. اعتقاد من بر این است که ما باید یک هم افزایی 

رسانه ای برای معرفی هرچه بهتر ایران ایجاد کنیم.
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

21 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان خانه ندارند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته بیش 
از ۲۱ هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان فاقد مسکن هستند.کریم زارع در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۹ ماهه سال جاری ۴۱۰ فقره تسهیالت ودیعه مسکن 
با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان برای کمک به خانواده های فاقد مســکن تحت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شده است، اظهار داشت: درحال حاضر ۲۱ هزار و ۶۸ 
خانوار تحت حمایت این نهاد فاقد مسکن هستند، اظهار داشت: با بررسی های انجام شده تعداد 
۱۳ هزار و ۸۴ زن سرپرســت خانوار در میان جمعیت تحت حمایت فاقد مسکن، هستند.وی با 
اشاره به خدمات ارئه شده به این خانوارها، ادامه داد: طی ۹ ماهه سال جاری ۴۱۰ فقره تسهیالت 
ودیعه مسکن با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان برای کمک به خانواده های فاقد 

مسکن تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.
 مدیــرکل کمیته امــداد اســتان اصفهــان کمک بــه تامیــن مســکن مددجویــان را یکی از
  اولویت های اساســی خدمت رســانی مطرح کرد و افزود: عالوه بر پرداخت تســهیالت ودیعه 
 مســکن تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان، ماهیانه مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان، کمک هزینه اجاره بها
  نیز به مددجویان فاقد مســکن ارائه می شــود.وی بــا قدردانی از حمایت خیــران و نیکوکاران

  در تامین این نیاز اساســی مددجویــان، گفت: امیدواریم با مســاعدت بیــش از پیش مردم 
خیر بتوانیم پروژه های در دست اقدام را تکمیل و هرچه سریع تر سرپناهی امن برای خانوارهای 

نیازمند تامین کنیم.
 

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

آزادی 1۸۹ نفر از زندانیان اصفهان در سالروز شهادت شهید 
سلیمانی

 رییس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۱۸۹ نفر از زندانیان اصفهان همزمان با سالروز شهادت 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم اسدا...جعفری ضمن 
تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بیان داشت: با ابتکار 
رییس توسعه حل اختالف قوه قضاییه قرار بر این شد که هر استان به مناسبت ۶۳ سال عمر با برکت 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ۶۳ نفر زندانی محکومیت های مالی دارای شرایط آزادی، از 
زندان آزاد گردند.وی با اشاره به برکات وجود سردار شهید سلیمانی برای مسلمانان بیان داشت: همان 
گونه که در زمان حیات، وجود ارزشمند این سردار عزیز برای جهان اسالم منشأ خیر و برکت بود اکنون 
نیز به یاد و نام این شهید واال مقام، این پیشنهاد آزادی زندانیان با استقبال مواجه و در تمام استان ها 

به سرعت عملیاتی  شد.
 رییس دستگاه قضایی اســتان اصفهان تعداد زندانیانی که در سراسر کشور مشمول آزادی در قالب

  این طرح می شــوند را بالغ بــر ۲۸۰۰ نفر اعالم کــرد و افزود: در اســتان اصفهان نیز به مناســبت 
سومین سالگرد شهادت سید و ساالر مدافعان حرم شــهید حاج قاسم سلیمانی سه ۶۳ نفر یعنی 
 ۱۸۹ نفر از زندانیانی که دارای شرایط آزادی در قالب این طرح هســتند از زندان آزاد و به آغوش گرم 
 خانواده باز خواهند گشت.حجت االســالم جعفری خطاب به همه زندانیان آزاد شده و دیگر اقشار 
 گفت: این آزادی به برکت نام و یاد شــهید عزیز سردار حاج قاسم ســلیمانی انجام پذیرفته و باید

  همه ما مرام و تفکر این شــهید واالمقــام را تابلوی راهنمای مســیر زندگی خود قــرار دهیم و به 
 فرموده رهبر معظــم انقالب )مدظله(: »به گونه ای حرف نزنیم و عمل نکنیم که شــهید ســلیمانی

  یک موجود ماورایی معرفی شود و بگوییم دست یافتنی نیست« بلکه همه ما می توانیم با سرلوحه 
 قرار دادن آن شهید عزیز همچون سردار حاج قاسم ســلیمانی نزد خداوند متعال و مردم مسلمان

 عزت و جایگاهی ارزشمند به دست آوریم.

زمین های جنوب تهران و اطراف اصفهان و نزدیک کاشان در حال فرونشست؛ 

آسمان مازوت گرفته، زمین ترک خورده!

بهار پر از گردوغبار بود، تابســتان سیل آمد و زمســتان گرم و کم بارش 
ادامه دار است. منابع زیرزمینی آب به ســرعت در حال برداشت است 
و زمین های جنوب تهــران و اطراف اصفهان و نزدیک کاشــان در حال 
فرونشســت. ترک های بزرگ که از دشــت  ها و زمین های کشاورزی 
شروع شده در حال نزدیک شدن به شهر هاست. آسفالت و لوله ها ترک 
می خورند و دیوار ها سست می شوند و بدتر از همه اینکه وقتی آبخوان ها 
خشکیده شود، دیگر  توان جذب آب ندارد و آن وقت است که مرگ بدون 
بازگشت اتفاق می افتد. اعداد و ارقام مختلفی درباره میزان فرونشست 

در حاشیه تهران و دیگر شهر ها اعالم شده است.
رضا شــهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات زیســت محیطی و مهندسی 
سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی در گفت وگویی می گوید: 
»باید فراتر از اعداد، به این اندیشید که زیست بوم و اقلیم ایران چگونه 

آسیب دیده و در حال تغییر است؟«

فرونشست واقعی چقدر است؟
نرخ فرونشست در یک بازه زمانی مثال یک ماهه یا یک ساله در هر دشت 
و در مناطق مختلف دشت ها متفاوت است، ولی به طور میانگین حدود 
۵تا۷سانتی متر در سال میانگین فرونشست در دشت های کشور است. 
موضوع مهم این است که فرونشســت را معموال به صورت بیشینه نرخ 
فرونشست می شنوید؛ به ویژه اعدادی که در رسانه ها منعکس می شود؛ 

برای مثال بیشینه فرونشست ۲۰ســانتی متر در سال در دشت کرمان، 
۱۸سانتی متر در اصفهان و ۱۵ســانتی متر در جنوب تهران وجود دارد. 
بیشینه در هر دشت و در هر سال به میزان فشار وارد شده به منابع آب 
زیرزمینی بستگی دارد و بسته به جنس رسوبات آبخوان متفاوت است؛ 
بنابراین میانگین به ما می گوید که در ۲۰سال گذشته ساالنه حدود ۵تا 

۷سانتی متر فرونشست داشته ایم.

آیا ۵ تا 7سانتی متر فرونشست ساالنه یک نوع هشدار است؟
 از دیدگاه از دســت دادن ظرفیت نگهداری آبخوان، بــدون تردید بله!

 ولی درنظر داشته باشیم که مخاطب با عدد بیشتر ارتباط برقرار می کند، 
اما نباید در اعداد باقــی ماند؛ چراکه از دیدگاه تحلیل ریســک خطر و 
آســیب پذیری، اعداد صرفا یک الیه اطالعاتی هستند و به تنهایی هیچ 
مفهومی در ارتباط با هشدار ندارند. خطر عمدتا در مناطقی وجود دارد که 
در مرز فرونشست نامتقارن قرار دارند؛ مثال بین پهنه ای که فرونشست 
ندارد و پهنه ای که ۲سانتی متر فرونشست در آن اتفاق افتاده یا ۲پهنه ای 
که نرخ فرونشســت متفاوت دارند. باید درنظر داشت که فرونشست 
یک مخاطره مرموز است، جلوی چشم نیست و زیرزمین اتفاق می افتد 
 و آثار و پیامد هایش روی سطح زمین مشــاهده می شود. مطالعه آن

 هم پیچیده اســت. پس نباید تنها بــر نرخ فرونشســت تمرکز کرد. 
 فرونشست خود پیامد برداشــت بی رویه از آب های زیرزمینی است.

 تا زمانی هم که این برداشت به حالت تعادل نرسد با چالش فرونشست 
روبه رو هســتیم؛ مگر اینکه آبخوان به حداکثر میزان فشردگی رسیده 

باشد.

آیا در ایران این اتفاق افتاده است؟
با توجه به اطالعات موجود در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، نمی توان به ســادگی گفت که آبخوان های کشــور در بیشترین 
حالت فشردگی هستند. ممکن است در برخی آبخوان های کوچک تر 
این اتفاق افتاده باشد، ولی در آبخوان های بزرگ ازجمله جنوب تهران 
هنوز فرصت برای احیا یا دست کم توقف روند تخریب وجود دارد. تهران 
ازجمله معدود کالنشهر های پرجمعیتی اســت که اختالف ارتفاع زیاد 
دارد. این ویژگی جغرافیایی و بروز سیالب ها در گذشته زمین شناسی، 
باعث شده تا در پایین دست و در دشت ها، ضخامت آبرفت زیاد باشد 
و آب نیز در همین آبرفت ذخیره  شــده اســت. بخش وسیعی از شهر 
تهــران روی مخروط افکنه های رودخانه های جاری از رشــته کوه های 
البرز با رسوبات درشت دانه  ساخته شــده است؛ بنابراین به دلیل اینکه 
رسوبات، درشت دانه هستند در گذشته آب را به سرعت جذب می کردند. 
هم اکنون توسعه شهری مانع جذب آب می شــود و از سوی دیگر آب 
هم جاری نمی شود؛ چراکه همه آن در باالدست و پشت سدها محصور 
شده و متاسفانه با خشکسالی شدید نیز همزمان شده است. هم اکنون 
ترک های طولــی و چندضلعی مختلف در کاشــان و دشــت اصفهان 
مشاهده شده و در اســتان تهران و همچنین در شهر تهران کمی کمتر، 

ولی در ورامین و اشتهارد این ترک ها زیاد هستند.

اگر االن برداشت آب  قطع شــود، چقدر طول می کشد آبخوان ها 
احیا شوند؟

فرونشست جنبه مرموز دارد، دشت های وســیع و پهناور را تحت تأثیر 
قرار می دهد و آبخوان ها هم بازگشــت پذیر نیستند؛ چون حالت خود 
را از دســت داده اند. دانه بندی و نوع چیدمان آبخوان و مسیر های آب 
زیرزمینی که در طول هزاران ســال برقرار شده اند، بر هم  خورده و توقف 
کامل و ناگهانی برداشت آب هم امکان ندارد، ولی می توان بین تغذیه و 
تخلیه آب تعادل ایجاد کرد که در آن صورت می توان ظرفیت باقیمانده 
آبخوان را حفظ کرد. جاری شدن ســیل فقط به دلیل فشردگی آبخوان 
نیست، اما مانند تخریب پوشش گیاهی در جذب نشدن آب نقش دارد. 
مسئله بزرگ تر برهم خوردن جریان آب زیرزمینی است؛ بنابراین وقتی 
درباره فرونشســت حرف می زنیم درباره تخریب زیست بوم صحبت 

می کنیم.

با مسئولان جامعه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: شرایط امروز یک دوران طالیی برای مدیران 
آموزش و پرورش اســت، چون دانشجویان نخبه 
اقبال بیشتری نسبت به دانشــگاه فرهنگیان پیدا 
کرده اند.به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، 
امیرحسین بانکی پور در دیدار با جمعی از مسئولین 
و اساتید دانشگاه فرهنگیان با اشاره به توجه مقام 
معظــم رهبری به دانشــگاه فرهنگیان و مســائل 
آموزش  و پرورش، اظهار داشــت: در پیوست حکم 

اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی، به دانشگاه 
فرهنگیان و آمــوزش  و پرورش به شــکل ویژه ای 
اشاره و در همین راستا ســاختاری مجزا و در قالب 
طرح تحول شــورا برای آن طراحی شــد تا مسائل 
آموزش  و پرورش و دانشــگاه فرهنگیان به شکل 
مهم تری دنبــال شــود.وی افزود: مقــام معظم 
رهبری در دانشــگاه فرهنگیان حاضر شدند، چون 
مسئولین قبلی توجه الزم را به این دانشگاه نداشتند 
و متاســفانه رییس قبلی دانشــگاه اعالم می کرد 
که دانشــگاه فرهنگیان باید منحل شــود.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه مسائل مختلف آموزش  و پرورش را در هم  
تنیده شده است، گفت: شــرایط امروز یک دوران 

طالیی برای مدیران آموزش و پرورش است، چون 
دانشجویان نخبه اقبال بیشتری نسبت به دانشگاه 
فرهنگیان پیدا کرده اند.وی در ادامه به انتقاد از برخی 
مسئولین و نمایندگان در سالیان گذشته پرداخته و 
گفت: متأســفانه برخی آموزش  و پرورش را با یک 
مؤسسه کاریابی اشتباه می گیرند و برای استخدام 
افراد به مسئولین این ارگان توصیه هایی می کنند. در 
حالی  که آموزش و پرورش باید بهترین ها و نخبگان 
جامعه را بر اساس شایستگی های اخالقی و علمی 
جذب کند و برای اســتخدام هیئت  علمی دانشگاه 
فرهنگیان بیشتری حساسیت بیشتری خرج شود، 
چون این گروه عالوه بر تدریــس، پرورش دهنده 

معلمان جامعه هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 اقبال دانشجویان نخبه از دانشگاه فرهنگیان
 افزایش یافته است

مراسم عشای ربانی
مراسم عشــای ربانی سال نوی 
میالدی ظهر شــنبه  مصادف با 
۱ ژانویه ۲۰۲۳ در کلیســا وانک 
اصفهان برگزار شد. عشای ربانی 
در بین ارامنه اصفهــان پیام آور 
صلح و دوستی و سال ها زندگی 
مسالمت آمیز ادیان در این شهر 

است.

سرقت با آب میوه های حاوی مواد بی هوش کننده
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری فردی که با بیهوش کردن افراد، اموال آنان را سرقت 
می کرد، خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت از 
آنان به روش بی هوش کردن رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی 
افزود: در تحقیقات تخصصی صورت گرفته توسط کارآگاهان مشخص شــد سارق قربانیان خود را در 
فضای مجازی شناسایی کرده و با آن ها طرح دوستی می ریخته و سپس با آن ها قرار مالقات گذاشته و 
با استفاده از آب میوه های حاوی مواد بی هوش کننده قربانیان خود را بی هوش و اموال آن ها را سرقت 
می کرده است.سرهنگ ترکیان گفت: متهم با این ترفند موفق شده بود اموال ۵ نفر از شهروندان شامل 
خودرو، موتورسیکلت، گوشی تلفن همراه، طالجات و وجه نقد را سرقت کرده و با سرقت کارت بانکی و به 
دست آوردن رمز آن ها حساب آن ها را نیز خالی کند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه 
ارزش اموال به سرقت رفته توسط سارق توسط کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال ارزیابی شده است، 
بیان کرد: سرانجام کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان با انجام یک سری اقدامات هوشمندانه و 
پلیسی هویت اصلی متهم را به دست آورده و با تالش شبانه روزی خود مخفیگاه او را شناسایی کردند.وی 
خاطرنشان کرد: در ادامه طی هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات منسجم و ضربتی متهم دستگیر 
و در بازرسی بدنی از وی یک قبضه اسلحه کلت جنگی به همراه ۶ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.سرهنگ 
ترکیان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این سارق، مقادیری طالجات نظیر انگشتر و زنجیر طال، لوازم 
آرایشی و بهداشتی و ۸ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد که با انجام بررسی های الزم مشخص شد 

تمامی آن ها مسروقه است.

بستری 1۶ بیمار جدید مبتال به کرونا  و فوت یک نفر
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۱۰ تا ۱۱ دی ماه تعداد ۱۴۴ بیمار مشکوک به کرونا به 
مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱۰ بیمار مبتال به کرونا در اصفهان 
شناسایی شده اســت و در این بازه زمانی ۱۶ نفر در مراکز درمانی بستری شده اند.در حال حاضر نیز ۵۲ 
بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۴ 
بیمار در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.در شهرســتان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان یک فوتی کرونا ثبت شده که مبتالی قطعی بوده است.همچنین طبق اعالم این 
نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون ۵۶۸ هزار و ۷۴۴ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز 
درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱۶ هزار و ۶۴۱ نفر 

بیمار قطعی مبتال به کرونا بوده اند.

دستگیری 1۶ خرده فروش مواد مخدر توسط پلیس اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۱۶ خرده فروش مواد مخدر و کشف بیش از پنج کیلو 
انواع مواد افیونی در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.به گزارش خبرآنالین از اصفهان، 
سرهنگ حسین بســاطی اظهار کرد: طرح جمع آوری مصرف کنندگان و دستگیری فروشندگان مواد 
مخدر به منظور ارتقای سطح امنیت عمومی درنقاط جرم خیز و پیشگیری از گسترش کانون های جرم در 
سطح شهرستان اصفهان توسط ماموران انتظامی این فرماندهی به اجرا گذاشته شد.وی افزود: در این 
راستا ماموران با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیات های 
جداگانه موفق شدند ۱۶ نفر از خرده فروشان مواد مخدر را در مخفیگاه هایشان دستگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه آنان مقدار ۵ کیلو و ۸۳۸ گرم انواع مواد مخدر کشف کنند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: در این طرح همچنین ۳۸ معتاد متجاهر جمــع آوری و جهت درمان به مراکز ترک اعتیاد 
معرفی شدند.این مقام انتظامی در پایان با اشــاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام 
اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند، خاطر نشان شد: پلیس با خرده فروشان و سوداگران 

مرگ با قاطعیت و درچارچوب قانون برخورد می کند.

وز عکس ر

دیدگاهاخبار

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه 
آزاد اصفهان مطرح کرد:

مدیریت آلودگی صنایع با 
تعریف »حریم  حفاظتی«

یک دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد اصفهان گفت: برای حفاظت 
از محیط زیســت در مقابــل فعالیت هــای 
صنعتــی می توان حریــم حفاظتــی برای 
جلوگیــری از راهیابی احتمالــی آالینده ها 
به محیط اطــراف در نظــر گرفت.علی خان 
نصراصفهانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
اشــاره به نحوه مدیریت و کاهش معضالت 
زیســت محیطی ناشــی از فعالیت صنایع، 
اظهار کرد: یکی از راه های مدیریت و کاهش 
معضالت زیســت محیطی ناشی از فعالیت 
صنایع احداث سیستم های تصفیه فاضالب 
اســت.وی افزود: این عمل وابسته به ابعاد 
صنایع می تواند به اشــکال مختلف از تخلیه 
غیراصولی و مســتقیم فاضالب های صنایع 
مختلف، همچنین شــهرک های صنعتی به 
زمین و آب خوان های منطقه جلوگیری کند.

این دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد اصفهان ادامه داد: می توان 
با بازیافت و اســتفاده مجدد از پساب های 
ناشــی از فعالیت های صنعتی و اســتفاده 
آب تصفیه شــده بــه منظــور خنــک کردن 
دستگاه ها، تولید انرژی یا آبیاری گیاهان به 
حفظ محیط زیســت کمک کرد.وی در رابطه 
با دیگر روش های حفاظت از محیط زیست 
گفت: برای حفاظت از محیط زیست در مقابل 
فعالیت های صنعتی می توان حریم حفاظتی 
برای جلوگیری از راهیابی احتمالی آالینده ها 
به محیط اطراف در نظر گرفت.نصراصفهانی 
افزود: می توان زباله های صنعتی را به صورت 
مجزا و با مدیریتی اصولی جمع آوری، حمل 
و در مکانی مناســب دفن کرد. یکی دیگر از 
معضالت صنعتی آلودگی ناشی از مواد زائد 
جامدی است که در فرآیندهای مختلف تولید 
می شود.وی تصریح کرد: برای جلوگیری از 
آلودگی مواد زائد جامد، می توان تغییراتی در 
منبع تولید این ضایعــات اعمال کرد و عمال 

فرآیند تولید را تغییر داد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان با تشریح ابعاد شهادت پاسدار مدافع امنیت در سمیرم، گفت:دستورات ویژه قضایی جهت شناسایی و دستگیری عوامل 
شهادت و مجروحیت حافظان امنیت و نیز تعدادی از ســرکردگان و افراد مخل نظم و امنیت، صادر و توســط نیروهای امنیتی و انتظامی در حال انجام است.

حجت االسالم  اسدا... جعفری در تشریح ابعاد شهادت پاسدار مدافع امنیت شهید محســن رضایی در جریان ناآرامی های اخیر سمیرم اظهار داشت: در تاریخ 
۸دی ماه در پی برگزاری مراسم چهلم احدی از متوفیان اغتشاشات شهرستان سمیرم به نام علی عباسی فرزند ولی ا...، فراخوانی مورخ ۱۰ دی ماه جلوی درب 
دادگستری و فرمانداری شهرستان سمیرم اعالم شد.وی افزود: با وجود  دستور صریح فرماندار شهرستان مبنی بر ممنوعیت هر گونه تجمع غیرقانونی، از ساعت 
۱۷ تجمعات با جمعیتی حدود ۵۰ نفره در سه الی چهار نقطه شهر تشکیل شده و اقدام به آتش زدن چند حلقه الستیک و درگیری با ماموران حاضر در صحنه کرده 
که در پی این اقدام درگیری حدود دو الی سه ساعته در سطح شهر صورت پذیرفته که در آن احدی از نیروهای سپاه پاسداران به نام محسن رضایی به شهادت 

رسیده و سه نفر از نیروهای سپاه نیز زخمی شده اند.

دستور ویژه قضایی جهت شناسایی و دستگیری عوامل شهادت مدافع امنیت در سمیرم



باشگاه النصر عربستان بعد از کریستیانو رونالدو این بار با انگولو کانته ستاره فرانسوی چلسی به توافق رسید.به گزارش ایسنا و به نقل از ReNgo sport، باشگاه 
النصر عربستان به دنبال خریدهای بزرگ در فصل نقل و انتقاالت زمستانی است.این باشگاه عربســتانی که پیش از این توانست با پیشنهادی وسوسه انگیز 
کریستیانو رونالدو را جذب کند، دست بردار نیست و این بار با انگولو کانته به توافق دست پیدا کرده است.کانته از بهترین هافبک های لیگ برتر انگلیس در چند 
سال اخیر بوده است هر چند که او به خاطر آسیب دیدگی بازیهای زیادی را در فصل جاری از دست داد و حتی در جام جهانی هم نتوانست به میدان برود.قرارداد 
کانته با چلسی در حال پایان یافتن است. از بارسلونا و پاری سن ژرمن هم به عنوان دیگر مشتریان کانته سخن به میان می آمد؛ اما ظاهرا او هم قرار است راهی 
لیگ عربستان شود تا با کریستیانو رونالدو هم بازی شود.النصر در فصل جاری لیگ عربســتان با هدایت رودی گارسیا فرانسوی عملکرد خوبی از خود نشان 
داده است و در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد. النصر با این ستاره های بزرگی که جذب می کند قطعا به یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در لیگ 

قهرمانان آسیا تبدیل خواهد شد.

توافق النصر با یک ستاره بزرگ دیگر
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آلیسون: در سال جدید هیچ عذر و بهانه ای قبول نیست
دروازه بان برزیلی لیورپول می گوید در سال جدید لیورپول باید بهتر از قبل باشد و هیچ عذر و بهانه ای 
قبول نخواهد بود.به گزارش ایسنا و به نقل از ســاکرنت، لیورپول با وجود عملکردی نه چندان خوب 
برابر لسترسیتی سال ۲۰۲۲ را با برتری ۲ بر یک برابر این تیم به پایان رساند. در واقع دو گل به خودی  
لیورپول را نجات داد و آلیســون دروازه بان  برزیلی این تیم اعتراف کرد که آن ها باید در ســال جدید 
پیشرفت کنند.آلیسون پیش از دیدار لیورپول برابر برنتفورد گفت: ما نمی توانیم در سال جدید به بهانه 
تکیه کنیم. بازی با لستر دومین بازی ما در لیگ برتر  بود که بعد از جام جهانی انجام دادیم. بازیکنانی که 
استراحت داشتند در این دیدار بازی نکردند. آن هایی که به جام جهانی رفتند تمرین کردند و حاال آماده 
هستند تا برای تیم به میدان بروند. باید سال جدید را خوب شروع کنیم و جام جهانی و همه اتفاقات 
سال قبل را فراموش کنیم.او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: االن لحظه واقعا مهمی از فصل 
خواهد بود و ما باید تمرکز کنیم. باید بهتر کار کنیم. ما می توانیم و مطمئنا این کار را انجام دهیم.لیورپول 
پس از چهار پیروزی متوالی در لیگ برتر، تنها پنج امتیاز از چهار تیم برتر فاصله دارد. باخت های عجیب 
برابر ناتینگهام فارست و لیدز به دست فراموشی سپرده شدند و قرمزها کودی گاکپو ستاره جام جهانی 
را نیز به خدمت گرفته اند. این بازیکن هلندی در قطر توانست ۳ گل به ثمر برساند و تیم های زیادی 

خواستار جذب او بودند ولی در نهایت سران آیندهوون او را به لیورپول فروختند.
 

»نیمار« دوباره عاشق شده؟
جسیکا تورینی مدل و اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی است، اما آیا با بهترین بازیکن فعلی برزیل در 
رابطه است؟ شاید نیمار دوباره عاشق شده باشد. به گزارش »جی شو گلوبو«، نام او جسیکا تورینی 
است و ۳۰ سال سن دارد. او اینفلوئنسر دیجیتال و مدل است و برای دختر شایسته ۲۰۱۴ برزیل، 
به عنوان نماینده شهر ویتوریا، پایتخت ایالت، رقابت کرد. این مدل پیش از این در طول جام جهانی 
قطر با انتشار واکنش خود به گل نیمار در شــبکه های اجتماعی توجه ها را به خود جلب کرد. او که 
برای تماشای بازی های برزیل به قطر رفته بود، در استادیوم ۹۷۴ هنگام ضربات پنالتی، از خودش 
در حال بوسیدن نشان روی پیراهن تیم با امضای ستاره فیلم گرفت.برخی از سلبریتی های بزرگ 
به پاریس رفتند و از آنها دعوت شد که شب سال نو را در کنار نیمار بگذرانند. جسیکا تورینی هم در 
میان آنهاست. او روز چهارشنبه ۲۷ دسامبر به پاریس رسید. این مدل در سائوپائولو زندگی می کند، 
در کارتینگ شرکت می کند و امسال موج سواری را آغاز کرد. طبق پروفایل لینکدین او، عالوه بر کار 
مدلینگ به عنوان مدیر تماس در یک شرکت اتوماسیون که به خانواده اش تعلق دارد، هم کار می کند.

 

کونته: با این بازیکنان نباید انتظار قهرمانی داشت
به گزارش »ورزش سه«، شکست تاتنهام برابر استون ویال در چارچوب رقابت های این هفته لیگ برتر 
انگلیس باعث شد که انتقادات بسیاری از عملکرد این تیم و کونته مطرح شود. آنها با این شکست از 
جایگاه چهارم پایین رفتند و منچستریونایتد حاال با دو امتیاز بیشتر و یک امتیاز کمتر باالتر از این تیم 
قرار گرفته است و اختالف امتیاز تاتنهام با آرسنال صدرنشین نیز به ۱۳ امتیاز رسید. کونته در گفت وگو 
با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره از دست رفتن شانس قهرمانی تیمش اظهار داشت:»من به 
خوبی به یاد دارم که در تابستان مردم از ما به عنوان مدعی یاد می کردند و این از نظر من دیوانگی بود. 
برای این که مدعی باشید و بخواهید برای قهرمانی بجنگید به پایه و اساسی بسیار محکم نیاز دارید.« 
مربی ایتالیایی با اشاره به بازیکنانی که در اختیار دارد، گفت:»برای قهرمانی نیاز به ۱۴ یا ۱5 بازیکن 
قدرتمند با کیفیت باال و بازیکنان جوان آماده پیشرفت است. هر فصل باید دو بازیکن بهتر هم اضافه 
کنید و بین ۴۰ تا ۷۰ میلیون پوند سرمایه گذاری کنید تا بتوانید به سطح قهرمانی برسید، نه با شرایط 
فعلی.«او با انتقاد از انتظارات باال از تاتنهام اضافه کرد:»مردم فکر می کنند که شما می آیید و قهرمان 
می شوید. این برای تیمی است که در گذشــته عادت به قهرمانی داشته است، اما اگر اینطور نیست، 

یعنی باید این موقعیت را خلق کنید و برای این کار نیاز به زمان و صبوری دارید.«

عجیب ترین بازنشستگی ستاره های فوتبال؛ 

رونالدو تنها نیست!

کریستیانو رونالدو، تنها بازیکنی نیست که مقصدی عجیب برای سال های 
پایانی دوران فوتبالش انتخاب می کند و پیش از او اسطوره های بسیاری 
این راه را رفته اند. رونالدو بعد از یک دوران حرفه ای عالی در باشگاه هایی 
مثل منچســتریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس تصمیم گرفت با امضای 
قرارداد با النصر راهی تیمی از لیگ عربستان سعودی شود و به سفرش در 
باالترین سطح کنار نخبگان فوتبال پایان دهد.در ۳۷ سالگی، ستاره پرتغالی 
دوران حرفه ای اش را در باشگاهی با چالش های بسیار ساده تر از آنچه که 
قبال داشت به پایان می رساند. اما راهی که رونالدو در پیش گرفته که با آن 
برای هر فصل نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو درآمد کسب می کند را در گذشته 
ستاره های دیگری نیز طی کرده اند. عجیب نیست که ببینیم چگونه سایر 
بزرگان فوتبال مقصدهای گرم تری را برای روزهای آخرشان در مستطیل 

سبز انتخاب کرده اند.

پله و بازگشت از نیمه بازنشستگی برای گلزنی با کاسموس
پادشاه فوتبال که متاسفانه اخیرا درگذشته است، زمانی که تصمیم گرفت 
برای کاستن برخی مشکالت مالی که به او فشار می آورد با باشگاه آمریکایی 
کاســمونس قرارداد ببندد، نیمه بازنشسته بود. پله مدتی بازنشسته شده 
بود که پس از این که تقریبا تمام دارایی اش را از دست داد، تصمیم گرفت 
اســتوک هایش را دوباره بپوشــد. پیش از دوره انتقال به کاسموس برای 
مدتی غیررسمی با ســانتوس به میدان رفت. در ایاالت متحده او ۲ فصل 
بازی کرد و در اولین بازی اش در ۱5 ژوئن ۱۹۷5 مقابل داالس یک گل زد و 
یک پاس گل داد. پله همیشه تکرار می کرد که خارج از کشورش برزیل بازی 
نمی کند، اما وضعیت بد مالی و اصرار »کالیو تونی« تاجر انگلیسی باعث 

شد تا نظرش را تغییر بدهد.

دی استفانو و خداحافظی مسخره در اسپانیول
»آن ها من را با شب نشینی و خیانت اخراج کردند«؛ جمله ای بود که آلفردو 
دی اســتفانو در کتاب زندگی نامه اش درباره جدایــی اش از رئال مادرید 
باشگاهی که در آن به یک غول تبدیل شده بود، روایت کرد. خداحافظی او 
پس از حذف سفیدپوشان مادریدی مقابل اینتر در جام باشگاه های اروپا 
رقم خورد. او از باشــگاه های بسیاری از جمله ســلتیک و میالن پیشنهاد 
داشت، اما ترجیح داد به اسپانیول باشگاهی در بارسلونا برود. دی استفانو در 
ورزشگاه ساریا )ورزشگاه پیشین اسپانیول( برابر صدها طرفدار ظاهر شد. او 
اسپانیول را تیمی رقابتی تر کرد و همانطور که رامیرس یکی از هم تیمی های 
سابقش به یاد می آورد نمی توانستند با استعداد او رقابت کنند: »ما او را ناکام 
گذاشتیم، چرا که در حدش نبودیم. او مســتحق چیزی بیشتر از ما بود.« 
مهاجم سابق رئال مادرید در آخرین بازی دوران حرفه ای اش در سوم آوریل 
۱۹۶۶ به میدان رفت. در طول ۱۱ سالی که برای رئال مادرید بازی کرد بیش از 

۳۰۰ گل به ثمر رساند تا این که در شهر بارسلونا بازنشسته شود.

کرویف و ماجراجویی در لوانته قبل از بازگشت به کشورش
ستاره هلندی در اسپانیا در باشگاه دیگری که بارسای خودش نبود به عنوان 
بازیکن به میدان رفت. لوانته موفق شد او را به خدمت بگیرد. باشگاه شهر 

والنسیا برنده توپ طال را به چنگ آورد. تقریبا ۳ ماه شد که یوهان کرویف 
در این تیم به میــدان رفت. از ماه مارس تا ژوئــن ۱۹۸۱؛ به طور دقیق تر از 
اول مارس تا هفدهم می که آخرین بــازی اش بود. اما همین مدت زمان 
کوتاه هم برای ایجاد هیجان کافی بود. تیم لوانته ســال ۱۹۸۱ برای مدتی 
صدرنشین هم شد و هیئت مدیره اعالم کرد ۱۰ میلیون پزوتا درآمد داشته 
اســت. کرویف ۱۰ بازی برای لوانته انجام داد و ۲ گل زد. در نهایت این رویا 
که ۷۹ روز طول کشید و اوضاع اقتصادی بیش از آن اجازه نمی داد کرویف 
در لوانته باشد. البته کرویف با این که بت آژاکس بود فصل ۱۹۸۴-۱۹۸۳ با 
افتخار دبل کردن در فوتبال هلند با پیراهن فاینورد بازنشسته شد. او قبل از 
ورود دوباره به کشورش پس از عبور از لوانته، ثروتش را با حضور در تیم هایی 

مثل لس آنجلس آزتکس و واشنگتن دیپلوماتس به دست آورده بود.

گواردیوال و بازنشستگی طالیی اش در سینالوآ
مربی و اســطوره فعلی منچسترسیتی و ستاره پیشــین بارسلونا آخرین 
فصل خودش را در تیم مکزیکی دورادوس سینالوآ سپری کرد. در آنجا با 
وجود حضور کوتاهش در باشــگاه با عالقه از پپ یاد می شود. این بازیکن 
کاتاالنی پس از بازی در تیم هایی مثل بارسلونا، برشا و االهلی قطر در نهایت 
به دورادوس رفــت و در مکزیک در ۳5 ســالگی کفش هایش را آویخت. 
همان روزی هم که بازنشست شد از عالقه اش به نشستن روی نیمکت و 

سرمربیگری گفت.

لیست طوالنی: اینیستا در ویســل کوبه، ژاوس در السد، ریوالدو در 
ام جی، بوتراگوئنیو در سالیا و ...

گزینه بازنشستگی در یک تیم معمولی همیشــه با یک خأل  همراه شده 
است. یکی از آن ها هنوز هم در جریان است؛ آندرس اینیستا در ویسل کوبه. 
اسطوره بارسلونا تصمیم گرفت برای آخرین سال های دوران بازی اش به 
ژاپن برود و به ویسل کوبه بپیوندد. ژاوی زمانی که به السد رفت کاری مشابه 
انجام داد و سپس هم در همین تیم قطری سرمربی شد. او در بازگشت به 
بارسلونا سرمربی تیم شد.از این گزینه ها زیاد بوده اند؛ برای مثال الساندرو 
دل پیرو راهی سیدنی اف سی شد و استیون جرارد هم لس آنجلس گلکسی 
را انتخاب کرد. الژلو کوباال اســطوره بارســلونا به تورنتو فالکونز رفت. دیگو 
مارادونا در ۳۷ سالگی در باشگاه پیشین خودش بوکاجونیورز بازنشسته 
 شــد. رونالدو نازاریو ۳۴ ســالگی در کورینتیانس ایــن کار را انجام داد.
  ریوالدو در موگی میریم جایی که با پســرش هم بــازی کرد، به فوتبالش

 پایــان داد. رونالدینیــو هموطنش در فلومیننزه و ســپس در باشــگاه 
مکزیکی کوئرتارو بازی کرد. امیلیو بوتراگوئنیو هم باشــگاه سالیا مکزیک 
 کفش هایش را آویخــت، وقتی که به همراه میشــل و هوگو ســانچس

 راهی این تیم شدند. 

سوژه  روز

اختصاص 2۵ میلیارد تومان به آبادانی ها
با اعالم باشگاه صنعت نفت آبادان قرار است ۲5۰ میلیارد ریال به این تیم اختصاص پیدا کند.باشگاه 
نفت آبادان در لیگ بیست و دوم همچون دیگر باشگاه نفتی خوزستان یعنی نفت مسجدسلیمان با 
مشکالت مالی فراوانی دست و پنجه نرم می کند؛ اما خبر خوش برای باشگاه نفت آبادان این است 
که با اعالم فرماندار این شهر قرار است ۲5 میلیارد تومان بودجه به این تیم اختصاص پیدا کند.به 
گزارش ایسنا، نفتی ها که با حضور تاوارس، مربی برزیلی در شرایط بهتری نسبت به ابتدای فصل 
قرار دارند، امیدوارند با اختصاص بودجه اعالم شده و جذب بازیکنان مدنظر، نیم فصل دوم عملکرد 

خوبی  داشته باشند و در جایگاه بهتری قرار بگیرند.
 

کاسه صبر سرمربی استقالل لبریز شد
طی روزهای گذشته حواشــی زیادی پیرامون امکانات تمرینی کمپ مرحوم ناصر حجازی مطرح 
شده است. اگرچه ریکاردو ساپینتو نسبت به شرایط چمن این کمپ ابراز رضایت کرده بود، اما نبود 
امکانات او را به ستوه آورد و باعث شد تا حاشیه هایی را شاهد باشیم.با وجود اینکه گفته می شد علی 
فتح ا...زاده، مدیرعامل استقالل اتاق خودش در کمپ ناصر حجازی را به ساپینتو داده تا او آرامش 
داشته باشد، اما سرمربی پرتغالی استقالل در تصمیمی عجیب به بازیکنانش دستور داد، کمپ را 
ترک کنند!تمرین استقالل برخالف روزهای گذشته در مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار می شود 
و این تصمیمی بود که ریکاردو ساپینتو اتخاذ کرده اســت.به نظر می رسد اتفاقات عجیب پیرامون 
کمپ مرحوم حجازی ادامه داشته باشد و باید دید مدیران اســتقالل با ساپینتو به چه توافقی در 

این خصوص خواهند رسید.
 

ناراحتی باشگاه تراکتور از مدافع تیم ملی آذربایجان
حجت  حق وردی، مدافع ایرانی که چند سالی است تابعیت آذربایجان را دریافت کرده و برای تیم ملی 
این کشور به میدان می رود، در ابتدای فصل جاری راهی تراکتور تبریز شد. این مدافع باتجربه اما در 
تصمیمی ناگهانی از تراکتور جدا شد و به نفتچی باکو پیوست.تصمیم حق وردی برای جدایی از جمع 
سرخ پوشان تبریزی با گالیه مدیران باشگاه تراکتور همراه شده است. ایوب بهتاج، مدیرعامل باشگاه 
تراکتور در این خصوص گفت: »انتظار داشتیم حق وردی به قراردادش با باشگاه تمکین می کرد. در 
زمان برگزاری اردوی تراکتور در ترکیه به دلیل حضور در اردوی تیم ملی آذربایجان، در جمع ما حضور 
نداشت و وقتی هم به تبریز بازگشت، اعالم کرد آسیب دیده است. کارهای درمانی را زیر نظر باشگاه 
شروع کرد؛ اما در نهایت بهبود پیدا نکرد.«وی افزود: »از وقتی هم پاکو خمس آمده، حق وردی را در 
تمرینات ندیده که بخواهد نظر فنی بدهد. با این شرایط جدایی این بازیکن صد در صد شده است. 

برای جایگزینی اش هم منتظریم خمس نفرات مدنظرش را اعالم کند.«
 

راز گل تماشایی هافبک پرسپولیس لو رفت
یکی از زیباترین گل های لیگ بیست و دوم را سینا اسدبیگی در هفته چهاردهم در سیرجان به گل گهر 
زد.کرنر ارسالی پرسپولیسی ها روی تیر یک با دفع توپ مدافعان گل گهر سیرجان مواجه شد تا هافبک 
دفاعی پرسپولیس روی توپ سوم، جلوتر از بازیکنان حریف شلیک خود را روانه دروازه محسن فروزان 
کند و گل دوم را برای پرســپولیس ثبت کند. گلی که همه را به یاد کریم باقری، ستاره سابق تیم ملی و 
پرسپولیس انداخت که در سال های نه چندان دور از این دست گل ها می زد.کریم باقری این روزها به 
عنوان مربی در پرسپولیس مشغول به کار است و این توانایی سینا اسدبیگی را در تمرینات دیده است. 
اسدبیگی، هافبک شوتزنی اســت که در تمرینات ضرباتش را خیلی خوب می زند و برهمین اساس 
شنیدیم کریم باقری لحظاتی پیش از بازی با گل گهر سیرجان به سینا اسدبیگی توصیه کرده شوت بزند 

و از سرانجام آن هراسی نداشته باشد. او هم به توصیه آقا کریم گوش کرد و ...!

مستطیل سبز

دست های جادویی فوتبال 
ایران

دو دروازه بان جوان و آینــده دار فوتبال ایران 
تا این لحظه پنالتی گیرترین دروازه بان های 
لیگ برتر هســتند.به گزارش ایسنا، علیرضا 
بیرانونــد در هفتــه ای که گذشــت، یکی از 
مهره های تاثیرگذار پرسپولیس بود و تجزیه و 
تحلیل های سایت متریکا که به ارزش گذاری 
فنی و آمــاری بازیکنان داخلــی می پردازد، 
می گوید بیرانوند بهترین بازیکن لیگ برتر تا 
هفته چهاردهم مسابقات است.در دیداری که 
پرسپولیس در سیرجان مهمان تیم مدعی گل 
گهر بود، بیرانوند اشتباه خط دفاعی تیمش را 
که منجر به اعالم پنالتی برای شاگردان قلعه 
نویی شــد، مهار کرد. مهار شوت کاپیتان گل 
گهر در شــرایطی رقم خورد که بیرانوند دقیقا 
مسیر ۴.5 سال قبل در مهار پنالتی رونالدو 
را به همان سبک و سیاق همیشگی طی کرد 
و مانع ورود توپ به دروازه شد تا الهام بخش 
هم تیمی های خود شود و این عکس العمل 
با دو شــوت عالــی از عمری و اســدبیگی 
به گل های زیبــا و برد ۶ امتیــازی برای گل 
محمدی بدل شد.اگر چه از بیرانوند به عنوان 
یکی از پنالتی گیرترین دروازه بان های لیگ 
برتر یاد می شود اما در این فصل دو نفر بهتر از 
او عمل کرده اند؛ حبیب فرعباسی، دروازه بان 
جوان ذوب آهــن و حســن پورحمیدی تا 
این لحظه پنالتی گیرتریــن دروازه بان های 
مسابقات هستند که هر دو تنها ضربه پنالتی 
به سمت دروازه تیم شان را مهار کرده اند.هر 
دو دروازه بان جوان و آینــده دار فوتبال ایران 
تا این لحظه رکــورد ۱۰۰ درصد مهــار پنالتی 
را دارنــد و تیم شــان هم در اهــدای پنالتی 
به رقبا خساســت به خــرج داده اند.با عبور 
از این دو نفر بــه علی محســن زاده از نفت 
مسجدسلیمان می رســیم که با ۷ بازی در 
این فصل، از ۲ پنالتی یکی را مهار کرده است. 
بیرانونــد و فراهانی هم چنیــن عملکردی 
را در بیش از ۱۰ بازی به نمایش گذاشــتند.

محمدرضا اخباری و محمــد ناصری دیگر 
دروازه بان های پنالتی گیر این فصل هستند 
که از ســه ضربه پنالتی، موفق به مهار یکی 

شده اند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

زن پرطرفدار دنیای 
ورزش به همراه 

فرزندش
ماریا شــاراپووا، تنیســور باسابقه 
روس تصویری جالــب از فرزند 
خود منتشــر کرد. او کــه یکی از 
پرطرفدارتریــن ورزشــکاران زن 
محســوب می شــود، نزدیک به 
شــش ماه پیش فرزندش را به 
دنیا آورد و نام او را تئودور گذاشت.

در صورتی که اخبار منتشر شده در رسانه های قطری 
درست از آب درآید و حضور کی روش روی نیمکت 
عنابی پوشان قطعی شود، تازه دوران پر فراز و نشیب 
انتخاب جایگزینی مناســب برای او آغاز می شود.

پاسخ به این ســوال که جایگزین کی روش داخلی 
باشــد یا خارجی آسان است. مشــخص است که 
جایگزین او داخلی خواهد بود. از موضوع مهم کمبود 
منابع مالی فدراســیون فوتبال برای عقد قرارداد با 
گزینه خارجی کــه بگذریم، باید به یــاد بیاوریم که 
حتی پیش از انتخــاب کی روش هم بــه انتخاب 
سرمربی داخلی برای تیم های ملی توصیه شده بود. 
فدراســیون فوتبال اما با تاکید بر طرح »جایگزین 
پروری« بازگرداندن کی روش به عنوان ســرمربی 
تیم ملی را توجیه کرد.گفتنــد می خواهیم در جام 
جهانی، یک مربی ایرانی کنار کی روش قرار دهیم تا 

برای جام ملت ها او سرمربی تیم باشد. همان ابتدا 
اما این طرح با شکست مواجه شد. طوری که حاال 
جواد نکونام که حرف از حضورش در کنار کی روش 
در جام جهانی در میان بود، بعد از مصاحبه هایی که 
علیه فدراسیون فوتبال داشت و اتفاقاتی که پیش از 
جام جهانی بین او و فدراسیون فوتبال افتاد، به طور 
کلی از میان گزینه های جایگزینی خارج شد.به جز 
نکونام، علی دایی هم بعــد از اتفاقاتی که اخیرا رخ 
داده و البته عدم تمایلش به هدایت تیم ملی که از 
مدت ها پیش مطرح شده بود، در میان گزینه های 
سرمربیگری تیم ملی نخواهد بود. فرهاد مجیدی 
هم که پیش از این نامش به عنوان گزینه هدایت تیم 
ملی مطرح بود، بعد از نتایج نه چندان قابل قبولش 
در التحاد کلبا بعید است همچنان در میان گزینه ها 
باشد.از میان همه گزینه ها اما به نظر می رسد، امیر 

قلعه نویی از سایر گزینه ها شــانس بیشتری برای 
هدایت تیم ملــی دارد. در ماه های اخیر حاشــیه 
خاصی نداشته و با سابقه هدایت تیم ملی، به عنوان 
ســرمربی داخلی می تواند در میــان گزینه ها قرار 
بگیرد.البته که تاج تا آخرین لحظه امیدوار اســت 
قرارداد نهایی کی روش و فدراســیون فوتبال قطر 
به نتیجه نرسد و تاج مجبور نباشد برای او به دنبال 
جایگزین بگردد؛ اما گویا اوضاع آنقدرها هم بر وفق 

مراد تاج پیش نمی رود.

قلم قرمز فدراسیون فوتبال روی نام 3 سرمربی مطرح
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مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک شهرداری: 

امکان ثبت درخواست فرآیند »پروانه توسعه بنا« به صورت 
الکترونیکی فراهم شد

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک شــهرداری اصفهان گفت: در راســتای توسعه خدمات غیرحضوری 
و الکترونیک در شــهرداری اصفهان از دهم دی ماه ســال جاری امکان ثبت درخواست فرآیند »پروانه 

توســعه بنا« برای شــهروندان اصفهانی 
در سامانه اصنو »ســرا ۱۰« فراهم شد.به 
گزارش ایمنا، امید علی اصغری اظهار کرد: 
فرآیند »پروانه توســعه بنــا« در ابتدا به 
صورت پایلوت برای شــهروندان منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان فراهم شده بود که پس 
از ثبت چندین درخواســت در آن منطقه، 
موضوعات و گردش کار توسط کاربران آن 
منطقه مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: 
در این راستا موارد اعالم شده توسط کاربران 

منطقه، جهت اصالح و ارتقای فرایند توسط شرکت پیمانکار رفع شد و از تاریخ دهم دی ماه سال جاری در 
سامانه اصنو »سرا ۱۰« امکان ثبت درخواست فرایند پروانه توسعه بنا برای شهروندان اصفهانی به صورت 
الکترونیکی فراهم شد.مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه سامانه 
صدور پروانه الکترونیکی در »سرا ۱۰«، ارتقا یافته سامانه »سرا ۸« است و به عنوان یکی از پروژه های اصلی 
شهرسازی الکترونیک، در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان اجرایی شده و قابل بهره برداری است.وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه بهره برداری از سامانه سرا ۱۰ اقدام مهمی در حوزه شهرسازی الکترونیک بوده، 
امیدواریم بتوانیم به صورت بهینه در جهت رفاه حال شهروندان از آن استفاده کنیم.علی اصغری اظهار کرد: 
این فرآیند در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان بوده است و امیدواریم که بتوانیم تعداد این درخواســت را افزایش دهیم.وی خاطرنشان کرد: 
فرآیند گواهی عدم خالف، سفت کاری و گزارش تخلف مهندسان ناظر نیز در حال بررسی و انجام است.

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان گفت: با استقبال هرچه بیشتر شهروندان از خدمات 
غیرحضوری، شاهد کاهش مراجعه های حضوری شــهروندان به مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 

هستیم که امیدواریم بتوانیم گام های موثرتری در راستای افزایش سطح کیفی این خدمات برداریم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری مطرح کرد:

نظارت کامل بر نرخ گذاری ها در دوشنبه بازار بعثت اصفهان
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان از حضور و نظارت کامل 
بازرسان این سازمان بر نرخ گذاری و قیمت ها در دوشــنبه بازار بعثت جهت رفاه حال شهروندان خبر 
داد.به گزارش ایمنا، امیرحسین ماه آورپور اظهار کرد: دوشنبه بازار خیابان بعثت پس از سه راه گلستان 
واقع شده است. این بازار روزهای دوشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ فعال و میزبان شهروندان از سراسر شهر 
است.وی با اشاره به تنوع اجناس در دوشنبه بازار افزود: در این بازار حدود ۷۰ تا ۱۰۰ غرفه دار برپا شده 
که با توجه به استقبال گسترده شهروندان به دلیل قیمت مناسب و عرضه مستقیم کاال و محصوالت، 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در صدد تخصصی کردن این بازار است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به نحوه نظارت 
بر دوشنبه بازار اصفهان خاطرنشان کرد: بازرسان ســازمان میادین با حضور در این بازار، بر قیمت ها و 
نرخ گذاری ها نیز نظارت کامل دارند تا شهروندان با خیال راحت تری کاالها و اجناس مورد نیاز خود را 
خریداری کنند.ماه آورپور تصریح کرد: ناظران اداره بهداشت محیط نیز در این بازارها نظارت الزم را انجام 

می دهند، همچنین نیروی انتظامی به منظور برقراری امنیت در این مکان مستقر است.

عضو شورای شهر  مطرح کرد:

معرفیپروژههایشهرداریاصفهاندریکرویدادبینالمللی

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: رویداد 
بین المللی سرمایه گذاری اســتان در ماه های آینده برگزار خواهد شد که 
در این رویداد، شــهرداری اصفهان تعداد قابل توجهی از پروژه های خود 
را معرفی خواهد کــرد و مجوزهای آن از ســازمان های مختلف به صورت 
بدون نام داخل کیــف  مجوزها قرار داده می شــود.مصطفی نباتی نژاد در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به وضعیت پروژه های مشــارکتی در 
شهر و تدابیر مدیریت شهری برای اســتقبال از سرمایه گذاران اظهار کرد: 
پروژه های مشارکتی اعتبار به دست آمده شــهرداری را در سال گذشته از 
سرمایه گذاری های مشارکتی به طور قابل توجهی افزایش داد و مقرر شده 
است حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری از پروژه های مشارکتی 
به وجود آید.وی افزود: ما در یک مســیر سنتی مشارکت های مدنی قرار 
داشتیم که تاکنون نیز پیش رفته است، اما در تالش هستیم تا این مشارکت 
بر سایر پروژه ها به ویژه در حوزه گردشگری تعمیم داده شود؛ همچنین در 
حوزه های حمل ونقل عمومی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز پروژه هایی 
به عنوان اولویت در نظر گرفته شده است.رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مدل های مشارکت در پروژه های 
مشارکتی متفاوت است و از حالت مشارکت مدنی خارج می شود،بنابراین 
بخشی که زمین ها و امالک در آن قسمت اســتراتژیک نیست و در دایره 

 BOT تعریف مشارکت مدنی قرار می گیرد؛ اما اکثر مشارکت ها به صورت
)قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال و واگذاری( است و همکاران در 
این مسیر در حرکت هستند؛ در این میان نکته مورد غفلت فراخوان های 
بین المللی است که انتظار می رود شهرداری نسبت به آن اقدام کند، چراکه 
اگر کسی مایل به شرکت در این فراخوان ها نباشد، باز هم ماهیت برگزاری 
آن مفید خواهد بود.وی تصریح کرد: ســایت های معتبری وجود دارد که 
بتوانیم فراخوان ها را منتشر کنیم، همچنین به دلیل وجود سرمایه گذاران 
اصفهانی، ایجاد یک دفتر جهت سرمایه گذاری مشارکتی در پایتخت برای 
ایجاد یک قلمروی ملی از ضروریات است، زیرا با این اقدام سرمایه ها به 
سمت شهر اصفهان سرازیر می شــود،بنابراین از شهرداری می خواهیم تا 

این اتفاق را رقم بزند.

بسیاری از پروژه های دوره های قبل، مشکل کسری پارکینگ دارد
نباتی نژاد با اشــاره به برگزاری رویداد بین المللی ســرمایه گذاری استان 
اصفهان در ماه های آینده افزود: الزم اســت برای هریــک از پروژه های 
ســرمایه گذاری، ســرپروژه ای با حداقل اعتبــار ۱,۵۰۰ میلیــارد تومانی 
فراخوان داده شــود و کیف مجوزها نیز در کنار آن قرار داشــته باشد؛ این 
فراخوان با اما و اگر همراه نیســت، چراکه تمام مفروضات آن حل شده و 

مجوزهای الزم دریافت شده است و درون کیف سرمایه گذاری قرار دارد.
وی گفت: شــهرداری اصفهان تعداد قابل توجهی از پروژه های خود را در 
رویداد بین المللی سرمایه گذاری استان معرفی خواهد کرد و مجوزهای 
آن از ســازمان های مختلف به صورت مجوزهای بدون نام داخل کیف ها 
گذاشته می شــود و این اقدام ابتکاری درخور توجه است،بنابراین جهت 
پیشبرد پروژه همکاری خوبی با مدیریت استان و بخش خصوص انجام 
می دهیم.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
در حوزه پروژه های مشــارکتی به خصوص در پروژه های مشارکت مدنی، 
بیشترین خالف سازی هایی که منجر به دریافت رأی جریمه می شود، از 
طرف پروژه های مشارکتی شهرداری است که این رویه باید اصالح شود.

وی ادامه داد: بسیاری از پروژه های باقی مانده از دوره های قبل، مشکل 
کسری پارکینگ دارد یا سطح اشغال آن بیش از حد مجاز جلو رفته است 
که در درازمدت تبعات ترافیکی، اجتماعی و محیط زیستی برای ما به وجود 
خواهد آورد، بنابراین در این دوره به همکاران در شــورای عالی مشارکت و 
سرمایه گذاری شهرداری تاکید شده است که نسبت به این موضوع دقت 
کافی را داشته باشند تا پروژه های مشارکتی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع 
داده نشود و بر اساس حد مجاز پروانه آن ساخته و بین سرمایه گذاران و 

مشارکت کنندگان شامل شهرداری و بخش خصوصی تقسیم شود.

اعضای شورای عالی نظارت فنی بر مرمت گنبد مسجد 
جامع عباســی اصفهان اعالم کردنــد: مرمت گنبد 
مسجد جامع عباسی اصفهان اشکاالت اساسی دارد 
و اقدامات استحکام بخشی در خصوص مسجد نیز 
باید صورت گیرد.اعضای شورای عالی نظارت فنی بر 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان در نشستی 
با علی دارابی، قائم مقام و معاون وزیر میراث فرهنگی 
گزارش اولیه خود را درباره وضع مسجد جامع عباسی 
و گنبد آن ارائه کردند.در این جلســه ســید مرتضی 

فرشته نژاد، اسکندر مختاری، علیرضا ایزدی و فریبا 
خطابخش هر یک گزارش مشــاهدات و مطالعات 
و بررســی های خود را ارائه کردند و  توجه بایســته و 
اهتمام دولت برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی 
اصفهان را خواستار شدند.  اعضای شورا تصریح کردند 
که مرمت گنبد مسجد دارای اشکاالت اساسی است 
و اقدامات اســتحکام بخشــی در خصوص مسجد 
نیز باید صــورت گیرد.علی دارابی نیز بــا قدردانی از 
اقدمات شــورای عالی نظارت فنی بر مرمت مسجد 
جامع عباسی اصفهان گفت: تصور جهان بدون ایران 
امری بعید است همانگونه که ایران را بدون اصفهان 
نمی توان تصور کرد. آثار تاریخــی اصفهان، همچون 

نگین انگشتری می درخشند و همه ما وظیفه داریم 
برای حفظ، مرمت و نگهداری آنها وظایف خود را ایفا 
کنیم.وی افــزود: طرح مدون شــورا می تواند پایه و 
اساس اقدامات بعدی باشــد. این طرح باید زمان 
بندی و برآورد اعتبارات الزم را داشته باشد. بهار امسال 
پس از ۱۱ ســال مرمت گنبد مســجد جامع عباسی 
اصفهان به هنگام باز کردن داربســت ها، معلوم شد 
مرمت، اشکاالتی دارد که سبب گالیه های عالقه مندان 
به میراث تاریخی شد. اعضای شورای عالی نظارت 
فنی متشکل از استادان و صاحبنظران برای رسیدگی 
به این امر تشکیل شد که گزارش خود را در جلسه با 

مسئوالن ارشد وزارت میراث فرهنگی ارائه کردند.

 تایید اشکاالت اساسی مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسی اصفهان

شهرداری اصفهان تعداد قابل توجهی از پروژه های خود 
را در رویداد بین المللی سرمایه گذاری استان معرفی 
خواهد کرد و مجوزهای آن از سازمان های مختلف 
به صورت مجوزهای بدون نام داخل کیف ها گذاشته 

می شود و این اقدام ابتکاری درخور توجه است

درخشش فیلم کوتاه »زنان َلجَمن«
فیلم کوتاه »زنان لجمن« به نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی، منتخب بخش مسابقه بیست 
و هشتمین جشــنوراه Ja River Short Film Showcase آمریکا شد که در ماه ژانویه ۲۰۲۳ 
درویرجینیا برگزار می شــود.زیور حجتی، کارگــردان فیلم کوتاه »زنان لجمن« به ایســنا گفت: 
فیلم نامه این فیلم سال ۱۳۹۷ در مرحله دوم جشنواره سراسری »چهل سال، چهل فیلم« که از 
سوی انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس برگزار می شــد، به عنوان بهترین فیلم نامه انتخاب 
شد، اما نهاد برگزارکننده خواهان تغییر در محتوای فیلم نامه شد و حتی با مدیریت آن نهاد نیز بر 
تغییر در محتوا اصرار وجود داشت که من مخالفت کردم و این موضوع طرح حمایت و تهیه کنندگی 
را تحت تاثیر قرار داد و باوجود تمام پیگیری ها فیلم ســاخته نشــد.وی که کارگردانی فیلم های 
»آدمک چوبی سایه من«، »فنگشوی وارونه« و »گلوله های تعمید« را نیز در کارنامه دارد، ادامه 
داد: بعدازآن در آذرماه ســال ۹۸ فیلمنامه »زنان لجمن« را برای »پیچینگ انجمن ســینمای 
جوانان اصفهان« ارسال کردم که آن هم به دلیل شرایط کرونا اردیبهشت سال ۹۹ برگزار و سرانجام 
تولید این فیلم تصویب شــد. پس از تصویب ســاخت فیلم، پیش تولید و فیلم برداری متاثر از 
شرایط اقتصادی، مدیریتی و همچنین گســترش ویروس کرونا به تاخیر افتاد و سرانجام فیلم 
»زنان لجمن« در اول بهمن ســال ۹۹ به مدت ۱۳ روز در ۲ شهر اصفهان و دولت آباد فیلم برداری 
شد.حجتی درباره موضوع این فیلم توضیح داد: داستان فیلم »زنان لجمن« در مورد آسیب های 
جنگ ایران و عراق اســت و در این خصوص از زاویه ای جدید به بحران یک خانواده با محوریت 
زن در این دوران می پردازد.این کارگردان اصفهانی که دانش آموخته کارشناســی فلسفه غرب از 
دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد فلســفه دین از دانشگاه تهران است و پایان نامه او »بررسی 
فیلم های تارکوفســکی و برگمان در چارچوب نظری ســورن کیرکگارد« نام دارد، تاکید کرد: این 
فیلم داستان جدیدی دارد و از زاویه ای جدید به موضوع جنگ ایران و عراق نگاه شده، به طوری که 
تاکنون با این دیدگاه، فیلم بلند و یا کوتاهی در مورد جنگ و آســیب های آن تولیدنشده و همین 

مسئله یکی از ویژگی های فیلم »زنان لجمن« است.

میزبانی دانشگاه هنر اصفهان از »نامه ها، کوله ها، صداها«
نمایشنامه »نامه ها، کوله ها، صداها« با موضوع زندگی دکتر علی شریعتی و نویسندگی و کارگردانی 
محمدرضا رهبری، در دومین تجربه خود در ساختمان توحیدخانه دانشگاه هنر اصفهان، دورخوانی 
می شود.محمدرضا رهبری، نویســنده و کارگردان نمایش »نامه ها، کوله ها، صداها« در گفت وگو با 
ایسنا و با بیان اینکه این نمایش، تجربه ای در تئاتر تعاملی است که به بهانه تامل بر زندگی، مرگ و 
اندیشه مرحوم علی شریعتی تولیدشده است، اظهار کرد: نمایش با جمعی از دانشجویان ورودی 
سال ۱۴۰۰ دانشگاه هنر اصفهان و تعدادی دیگر شــروع شد و با جمعی از هنرمندان صاحب تجربه 
تئاتر اصفهان پیش رفت.او با اشاره به اینکه نمایش »نامه ها، کوله ها، صداها« در شیوه اجرای خود از 
سبک تعاملی استفاده کرده است، ادامه داد: نمایش های تعاملی در سرشت خود، نمایشنامه هایی 
هستند که به داد و ستد با تماشاگر، تبادل و ارتباط متقابل گروه بازیگران و تماشاگر معتقدند. درواقع 
کلمه تعامل در این عبارت به معنای این است که شکل و شمایل تئاتر، با توجه به شرایط تماشاگر و 
نگاه و نظر او تغییر می کند، اجرا از فضای تماشاگران متاثر است و تماشاگران در طول اجرا منفعل 
نیستند بلکه می توانند سرنوشت نمایش را تغییر دهند.معاون جهاد دانشگاهی واحد اصفهان افزود: 
کلمه تعامل که در مقابل interactive به کار می رود، در فارسی چنین معنایی می دهد. در نگارش 
نمایشــنامه نمایش »نامه ها، کوله ها، صداها« به ویژه بخشــی که به زندگی دکتر شریعتی مربوط 
می شــود تالش و تمرکز من، بر مســتندنگاری بود و در بخش بازی بازیگران، آن ها بازیگر نقشی 
هستند که خود آن را نوشــته و خلق کردند. درواقع بازیگران بر مبنای خطوط کاری که من در مقام 
ایده پرداز و کارگردان به آن ها دادم پژوهش، مصاحبه و مطالعه کرده و ماحصل آن را به جمع آوردند 

و با پردازشی که انجام شد، قرار است در قالب یک نمایش تعاملی اجرا شود.

با مسئولان

فرهنگ

انجام عملیات گازکشی در 
مجتمع گردشگری صفه پس 

از دو دهه

خبر روز

مدیرعامــل شــرکت توســعه مجتمع هــای 
ســیاحتی، فرهنگــی و ورزشــی ســپاهان 
شــهرداری اصفهان گفت: عملیات گازکشــی 
مجتمع گردشگری صفه پس از دو دهه توسط 
متخصصــان واحد عمران شــرکت توســعه 
سیاحتی ســپاهان و پیمانکاران ناظر صورت 
گرفت که از این پس ارائه خدمات موثر و آسان 
به ذی نفعان این ظرفیت تفریحی و گردشگری 
فراهم خواهد شد.به گزارش ایمنا، سعید ساکت 
با اشاره به انجام کامل پروژه گازکشی در مجتمع 
گردشــگری صفه، اظهار کرد: این مجموعه به 
عنوان یکی از مراکز قابل توجه گردشــگران، به 
واسطه نبود گاز با مشکالت مختلفی پیرامون 
جذب ســرمایه گذار و ارائه خدمات آســان به 
مشتریان مواجه بوده، به همین منظور احداث 
خط لوله گاز بــرای مصرف ســرمایه گذاران و 
مجتمع اداری این مجموعه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.وی پیرامون جزییات این پروژه، 
ادامه داد: این پروژه از پانزدهم آبان ماه آغاز و به 
مدت ۴۵ روز تداوم داشته است که در این مدت 
بیش از ۲۸۸۰ نفر- ساعت اقدام عمرانی، فنی، 
برقی و تخصصی انجام گرفته است.مدیرعامل 
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه پروژه گازکشی مجتمع گردشگری صفه به 
دو بخش عمرانی و مکانیکی تقسیم می شود، 
خاطرنشــان کرد: در این پروژه پس از تعیین 
مسیر گازکشی توسط متخصصان واحد عمران 
شرکت توسعه سیاحتی ســپاهان، پیمانکار و 
کارشناس ناظر، حفاری به طول ۵۰۰ متر مربع 
انجام و پیرو آن بیش از ۶۰۰ متر مربع لوله کشی 
صورت گرفته است.ســاکت با اشاره به شرایط 
سخت حفاری در دامنه کوه، زمان بر شدن پروژه 
را ناشــی از این موضوع دانست و تصریح کرد: 
به منظور کسب اطمینان بیش از پیش نسبت به 
اقدامات فنی و تخصصی انجام شده و اطمینان 
بیشتر از ســالمت پروژه گازکشی، عملیات 
رادیوگرافی به صورت رنــدوم از هفت نقطه 

جوش خط لوله گاز این مجموعه انجام شد.

از سوی شهرداری منطقه ۱۰؛

»مرد جاودانه« منتشر شد
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از تولید و انتشار ویدئو موسیقی حماسی مردجاودانه به مناسب سومین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی  خبر 
داد.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار کرد: یکی از تاکیدات شهردار اصفهان فعالیت در حوزه شهادت است در این راستا حمایت از هنرمندانی که در حوزه 
شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهدا تولید اثر می کنند، باعث افتخار ماست.وی افزود: در همین راستا ویدئو موسیقی حماسی مرد جاودانه به مناسبت سومین 
سالگرد شهادت سردار دل ها توسط منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با همکاری معاونت فضای مجازی صداوسیمای مرکز اصفهان تولید و انتشار یافت.مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: خواننده این اثر محمود کیانی، شاعر محمود تاری و موسیقی پیمان فروتن، امیرمحمد رشیدی از هنرمندان اصفهانی 
است.وی با اشاره به ویژگی های سردار شهید سلیمانی، گفت: این شهید واالمقام در تمام سال های زندگی، هرگز دغدغه ای جز دفاع از دین و دفاع از مظلوم، 
اهتزاز پرچم حق، آزادی ملت های مظلوم از دست ستم کاران، یاری محرومان و مبارزه با مستکبران نداشت.بحیرایی ادامه داد: شهادت این بزرگ مرد، نبرد با 
ظالمان و مستکبران نه تنها کم فروغ یا متوقف نشده است، بلکه امت حزب ا...انگیزه مضاعفی نیز برای مقابله با دولت تروریست آمریکا، صهیونیسم جهانی 

و گروه های تکفیری که فرزند نامشروع استکبار جهانی و دولت های مرتجع منطقه است، پیدا کرده اند.

حمام علی قلی آقا؛ 
شاهکار عصر صفوی

حمــام علی قلی آقــا کــه نــام 
علی قلی آقا نیز شناخته می شود، 
از جاهــای دیدنــی اصفهان در 
منطقه بیدآباد اســت و در سال 
۱۱۲۵، توســط علی قلی آقــا، از 
درباریان دو پادشاه صفوی، شاه 
سلیمان و شــاه سلطان حسین 

صفوی ساخته شده است.

وز عکس ر



   

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

سه شنبه 13  دی  1401 /  10  جمادی الثانی  1444  /  3  ژانویه   2023 / شماره 3714 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

تعمیرات اساسی ماشین شماره 2 چدن ریزی کوره بلند ذوب آهن اصفهان آغاز شد.معاون تجهیزات مکانیک 
و سرپرســت تعمیرات بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان گفت: در کارگاه چدن ریزی این بخش دو ماشین 
وجود دارد که هم اکنون تعمیرات ماشین شماره 2 چدن ریزی برای اولین بار از بدو تاسیس کارخانه تاکنون، طی 
یک گراف بیست و چهار روزه و از تاریخ بیست و ششم آذرماه آغاز شده است.محسن عسکری در پاسخ به این 
سوال که این تعمیرات با چه هدفی انجام می گیرد و چه تاثیری بر فرآیند تولید چدن دارد، گفت: با توجه به نیاز 
روز بازار های داخلی و خارجی به چدن، برنامه ریزی هدف تولید 300 هزار تن چدن در کارگاه چدن ریزی، لزوم 
جذب چدن تولیدی کوره بلندها، ســرویس و نگه داری، آماده به کار بودن کارگاه، جلوگیری از وقفه تولید کوره 
بلند ها و همچنین اشکاالت موجود در اسکلت فلزی و شاسی های نوار، ضرورت تعمیرات اساسی ماشین شماره 
دو چدن ریزی در برنامه کار قرار گرفت.معاون تجهیزات مکانیک بخش کوره بلند، دمونتاژ تجهیزات مکانیکی، 
تخریب بتن، ترمیم و تعویض اسکلت فلزی، تخریب و بتن ریزی مجدد و سپس مونتاژ قطعات مکانیکی را از 

جمله مهم ترین اقدامات انجام گرفته در این تعمیرات عنوان کرد.عسکری با اشاره به این که در این تعمیرات سه 
شیفته و در هر شیفت حدود 250 نفر از کارکنان بخش کوره بلند و دیگر مدیریت ها مختلف کارخانه نقش آفرین 
هستند، اظهار داشت: مدیریت های نت مکانیک، نت ساختمان، راهبری ماشین آالت و خودرو های سنگین، 
راه آهن وترابری، امور فنی و ایمنی و آتش نشانی در این تعمیرات همکاری بسیار خوبی دارند و امیدواریم طی 

گراف تعیین شده این تعمیرات با کیفیت مطلوب به پایان برسد.
روح ا... هادی، سرپرست دفتر فنی بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان نیز گفت: طبق استاندارد تعریف شده 
برای تعمیرات در بخش های گوناگون کارخانه، دفاتر فنی معموال از ماه ها پیش برای انجام پروژه های تعمیراتی 
و به منظور تهیه نقشه ها و ســاخت قطعات مورد نیاز وارد عمل می شوند.وی خاطر نشان کرد: برای انجام این 
تعمیرات بالغ بر 350 شیت نقشه در کمتر از چهار ماه تهیه شد  و جهت ساخت به کارگاه های مدیریت مهندسی 

نت و خارج از کارخانه ارسال  شد.

روابط عمومــی آبفای اســتان اصفهان انجــام نظر ســنجی از هجدهمین 
نمایشگاه »صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران« را عهده دار شد. 

این نظر سنجی از  حاضرین در نشســت های تخصصی، خبری، کارگاه های 
آموزشی  و همچنین بازدیدکنندگان از نمایشگاه صورت گرفت، همچنین کلیپ 
های تهیه شده در خصوص طرح ملی جهاد آبرســانی ساخته آبفای استان 

اصفهان از غرفه شرکت مهندسی آبفای کشور پخش شد.
 معاون بهره برداری و توســعه آب ، معاون منابع انسانی و تحقیقات و مدیر 
روابط عمومی به همــراه  جمعی از مدیران و کارکنان شــرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان  از هجدهمین نمایشگاه بین المللی »صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب ایران« بازدید کردند و در آیین افتتاحیه این نمایشگاه از یکی 

از مشترکین کم مصرف اصفهانی تقدیر به عمل آمد.
گفتنی اســت؛ هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعــت آب و فاضالب  
در فضایی به وســعت 17 هزار مترمربــع با حضور  16۹  شــرکت داخلی و 6 
شرکت  خارجی ، در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برپا شد و 
با آن به ارائه محصوالت تولیدی خود اقدام کردند.شرکت های فناور و دانش بنیان نیز در حوزه آب و فاضالب و تاسیسات مرتبط 

مدیرعامل جوان شرکت شهرک های صنعتی استان  پریا پارسادوست 
اصفهان کمی دیر آمد؛ اما زود نرفت. نشســت و در 
جمع اصحاب رســانه، با حوصله و آرامــش خاصی از آنچه کــه »جهاد تبیین« 
می نامید، حرف زد. همان اول توضیح داد که نشست خبری افتتاحیه های دهه 
فجر را زودتر برگزار کرده اند تا به شلوغی های افتتاحیه ارگان ها و سازمان ها در ایام 
بهمن ماه نخورند و از سویی هم قرار است 44 پروژه در فاصله 44 روز مانده تا 22 
بهمن افتتاح کنند که با احتساب زمانی 44 روزه، از روز پنجشنبه افتتاحیه ها آغاز 

شده است؛ افتتاحیه هایی که شامل بهره برداری است.
»رسول سواری« چندباری تاکید کرد که وظیفه دارد از دستاوردهای نظام بگوید؛ از 
خدماتی که نظام جمهوری اسالمی به مردم ایران ارائه کرده و قبل از انقالب خبری 
از این خدمات و امکانات نبوده و یکی از مواهب انقالب هم همین تاسیس شهرک 
شرکت های صنعتی بوده است. از آنجایی که موضوع مهم و پرچالش این روزهای 
اصفهان بحث آلودگی هوا و به تبع آن آالیندگی صنایع اصفهان است، مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان هم در اثنای صحبت های خود به این موضوع 
اشاره و تاییدکرد که »شهرک های صنعتی و صنایع کوچک سهمی کمتر از 1.5 درصد 
در آالیندگی استان دارند«. سواری البته این را هم گفت که با واحدهای صنعتی 
که در راستای نصب فیلتراســیون و رفع آالیندگی اقدام نکنند، به شدت برخورد 
خواهد شد و شــرکت شــهرک ها خود را ملزم به رعایت قوانین زیست محیطی 
می داند.درواقع ســواری تاکید کرد که این شرکت تعامل خوبی با محیط زیست 
دارد و حواسش به بحث آالیندگی هست ؛اما این گالیه را هم کرد که با وجود تمام 
ســخت گیری ها و مراقبت هایی که در این زمینه دارند و با وجود اینکه مسئوالن 
مدام از لزوم اشتغال زایی حرف می زنند و شرکت شهرک های صنعتی هم در حال 
حاضر شرایط مناسبی در حوزه اشتغال زایی در استان فراهم کرده، با این حال در 
زمستان که با کمبود گاز مواجه می شویم، اول از همه برای قطعی گاز به سراغ شرکت 
شهرک های صنعتی می آیند و در زمستان هم که مشکل برق پیدا می کنیم، باز اول 

از همه برق این شرکت باید قطع یا محدود شود!
از دیگر کلیدواژه های اصلی صحبت های رسول سواری در نشست خبری دیروز، 
اشاره و تاکید بر اولویت بندی شرکت شهرک های صنعتی در واگذاری زمین بود که 
»دانش بنیان ها و شرکت های صادرات محور« در اولویت قرار گرفته اند. درواقع 
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی تاکید و تکرار زیادی روی واژه »دانش 
بنیان« داشت و معتقد بود حضور دانش بنیان ها در شهرک های صنعتی می تواند 
باعث تغییر و تحوالت مثبت و علمی و به روزتری شود و سایر شرکت هایی که نگاه 

سنتی تری دارند را هم تکانی بدهد!
سواری با اشــاره به بحث آزادســازی برخی زمین های شهرک های صنعتی هم 
گفت که درحال حاضر 550 پرونده در محاکم قضایی در دســت پیگیری وجود 
دارد که مرتبط با پرونده خلع ید است و تالش می کنند تا زمین هایی که در اختیار 
واحدهایی بوده که واگذاری بــه آنها صورت گرفته اما به هردلیلی نتوانســته اند 
فعالیت کنند و یا توان اجرا ندارند را پس بگیرند. به گفته سواری، تالش می شود 
تا این  زمین ها و اراضی فاقد اقدام، بازپس گیری شده و به شرکت های دانش 
بنیان سپرده شود. البته 20 هکتار از زمین ها شــامل قاعده انصراف شده و کار به 
مباحث قضایی نکشیده و 26 هکتار هم طی سال جاری آزادسازی شده است. در 
همین راستا هم مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از افرادی که طی 
سه چهارسال گذشته زمین گرفته اند؛ اما توان اجرا و اقدام در این شهرک را ندارند 

خواست که انصراف بدهند.  
از همین بحث آزادسازی و خلع ید هم به موضوع »اهلیت سنجی برای واگذاری 
اراضی« رسیدیم و سواری تاکید کرد بحث اهلیت سنجی را بیشتر جدی تر ازقبل 
دنبال می کنند. این اهلیت ســنجی البته به گفته »علیرضا وحدت پور«؛ معاون 
برنامه ریزی شــرکت شــهرک ها، در مرحله ارزیابی کیفی در مزایده واگذاری که 

به صورت الکترونیکی هم انجام می شود، دیده شده و درنظرگرفته شده است. 
در ادامه صحبت های مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان را مشروح تر 

می خوانید:
پروژه های در دست افتتاح شرکت شــهرک های صنعتی به مناسبت چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شامل 44 پروژه عمرانی و زیرساختی 
است که با اعتباری بالغ بر 780 میلیارد تومان بهره برداری می شود. این پروژه ها 
در زمینه تاسیسات آبرســانی، برق و گاز، تصفیه خانه فاضالب، ساختمان های 
اداری و نگهبانی و محوطه سازی است. این افتتاحیه ها در 16 شهرستان خواهد 

بود. 
 در شهرک های صنعتی استان اصفهان به ازای هر لیتر آب برای 200 نفر اشتغال 
ایجاد می شود که چهار برابر میانگین کشوری است. در استان اصفهان 12 هزار زمین 
به صنایع کوچک واگذار شده که بیش از هفت هزار واحد آن به بهره برداری رسیده 

و برای بیش از 150 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
استان اصفهان در سطح ملی از نظر تامین آب تحریم شده است. دستگاه های 
زیرمجموعه وزارت نیرو همکاری بسیار کمی با شهرک های صنعتی برای تامین 
آب دارند و جهت تامین آب واحدهای کوچک و متوســط نیازمند همکاری این 

دستگاه ها هستیم.
 ۹74 مگاوات بــرق و 800 هزار متر مکعب گاز برای صنایع کوچک و متوســط 

فراهم شده و 62 شهرک در استان اصفهان به زیرساخت گاز مجهز شده است.
 در رسانه ها و افکار عمومی مدام تکرار می شود که آلودگی هوای اصفهان تقصیر 
صنایع است در حالی که صنایع کوچک سهم کمتر از 1.5 درصدی در آالیندگی هوا 

دارند. همین میزان آالیندگی نیز با فیلتراسیون در حال رفع است . 
 700 هکتار فضای سبز و 15 تصفیه خانه فاضالب و 31 ایستگاه آتش نشانی با 
حضور 55 کارمند و 3۹ خودرو در شــهرک های صنعتی استان ایجاد شده است. 
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای 25 شهرک در حال انجام بوده و برای 

استحصال پساب تصفیه خانه ها نیز اقداماتی انجام شده است.
 66 لیتر پســاب تصفیه خانه شــهرضا خریداری شــده و تا حد آب صنعتی 
استحصال شده که اکنون از آن بهره برداری می شود. در آینده ای نزدیک پساب همه 

شهرک های صنعتی استان استحصال خواهد شد.
 امروز واحدهای صنعتی به خدمات حمایتــی نرم افزاری نیاز دارند، در همین 
راستا، دفتر توســعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرک های صنعتی، 146 دوره 
آموزشی برای 2۹56 نفر از شــاغالن واحدهای صنعتی در زمینه های مدیریتی، 

کارشناسی، مهارتی و کارآفرینی برگزار کرده است.
 420 پالک اختصاصی برای شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی 
استان اصفهان از ابتدای سال رزرو شد که تاکنون قرارداد استقرار 40 واحد منعقد 
شده است. اگر شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی حضور پیدا کنند، 
ارتباط دانشگاه و صنعت محقق شده و این شرکت ها می توانند در به روز شدن سایر 

شرکت های سنتی نیز کمک کنند.

 رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های کوچک و متوســط در استان اصفهان را 
برگزار کردیم که 21 استان در این رویداد شرکت داشتند و 156 نیاز فناورانه در این 

رویداد ارائه و در این راستا 40 تفاهم نامه منعقد شد.
 تاکنون 40 شرکت دانش بنیان را شناسایی کردیم و برای 3۹ شرکت تاییدیه 
دانش بنیانی گرفته ایم. 420 پالک زمین هم برای شرکت های دانش بنیان رزرو 
کرده ایم که تا االن 42 پالک ثبت درخواســت شده و مصوبه شرکت شهرک ها را 
گرفته است. درمجموع طبق آمار اعالم شده؛ حدود 700 شرکت دانش بنیان داریم 
که برای آنها تسهیالت ایجاد کرده ایم؛ اما همه این شرکت ها به دالیل مختلفی 

شرایط حضور در شهرک های صنعتی را ندارند.  
 شرکت شهرک های صنعتی مطالعات 12 خوشه سنگ و طال، آجر، محصوالت 
پالستیکی، فرش ماشینی کاشــان، باند و گاز کردآباد، ملحفه درچه، حوله بافی 
خمینی شهر، نســاجی دهق، کفش اصفهان، گالب و عرقیات کاشان و لبنیات 
گلپایگان را انجام داده است. خوشه پوشاک خورزوق، گز اصفهان و فرش دستباف 

نایین نیز در دست اجراست.
 عزم ما برای ایجاد شهرک پوشاک اصفهان هم جدی است . جانمایی شرکت 
هم صورت گرفته که شــامل 47 هکتار زمین در منطقه کمشچه است؛ اما برای 
راه اندازی شــهرک های صنعتی تخصصی نیازمند همــکاری بخش خصوصی 

هستیم تا راه اندازی این شهرک ها سرعت بیشتری بگیرد.
 یکی از دالیلی که باعث به سرانجام نرسیدن احداث شهرک پوشاک و طال و در 
اصفهان شده، نبود همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. الزم است برای 
جانمایی و طراحی این شــهرک ها بخش خصوصی اعتماد بیشتری به بخش 

دولتی داشته باشد تا جمع بندی نهایی سریع تر انجام شود.
 به دنبال ایجاد شــهرک تخصصی برای احداث نیروگاه های خورشــیدی با 
مساحت دو هزار هکتار در منطقه محمدآباد هستیم که پس از اخذ مجوز، واگذاری 
زمین های آن انجام خواهد شد. در همه شهرک های صنعتی استان قطعاتی برای 
ایجاد این نیروگاه ها تخصیص داده شده است. واحدهای مستقر در شهرک های 
صنعتی می توانند از ســقف و بدنه ســوله های خود برای احداث این نیروگاه ها 

استفاده کنند.
 ما به دنبال کسب رتبه یک واگذاری زمین نیستیم بلکه به دنبال دریافت رتبه 

یک واگذاری کیفی زمین هستیم. 
 در خصوص شهرک رمزارز فریدن هم شــبکه آب و برق را ایجاد کرده ایم؛ اما 

مشکل تامین برق داریم که باید از طریق وزارت نیرو حل شود. 
 بیشــترین هزینــه کــرد بودجــه شــرکت در بخــش عمرانــی و تامین 

زیرساخت هاست. 

 مدیر روابــط عمومی و آمــوزش همگانی آبفــای اســتان اصفهان ضمن 
گرامیداشت سالروز تشکیل شرکت های آب و فاضالب و بزرگداشت مقام 
شهدای این شــرکت بیان کرد: سازمان آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
سال 1344 تشکیل و در 11 دی 136۹ این ســازمان   به شرکت آبفا تبدیل 
 شــد و نزدیک به 57 ســال از ارائه خدمات زیربنایی آبفا  به مردم اســتان

 می گذرد.
مجید مختاری با بیان اینکه هم اکنون ۹۹.5 درصد جمعیت اســتان تحت 
پوشش خدمات  این  شرکت هســتند، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 
یک میلیون و  500هزار انشــعاب آب شــرب  به متقاضیان در سطح استان 
واگذار شده و بیش از 4 میلیون و 800 هزار نفر  در سطح استان از آب شرب 

سالم و بهداشتی بهره مند هستند. 
وی با اشاره به اینکه 720 هزار انشعاب فاضالب به مشترکین در سطح استان 
واگذار شده است، اعالم کرد: در حال حاضر بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر 
در سطح استان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند که66 درصد 

جمعیت  استان را شامل می شود.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان، کارکنان آبفا 
را میراث دار فعاالن این صنعت در نیم قرن گذشته دانست و اعالم کرد: این 
شرکت از نیروی انسانی بســیار توانمندی برخوردار است و با بهره مندی از 
این منابع توانسته موفقیت های بســیاری در زمینه های علمی، پژوهشی 

و ورزشی کسب کند. 
به عنوان مثال طی سال جاری  آبفای استان اصفهان در جشنواره پژوهش 
و فناوری  وزارت نیروعالوه بر ارائه 12 مقاله پژوهشــی وکسب عنوان غرفه 
برتر توانســت عنوان رییس گروه برتر تحقیقات و پژوهش را در صنعت به 
خود اختصاص دهد. همچنین  موفقیت های تیم های ورزشــی بانوان در 

مسابقات کشوری نمونه دیگری از توانمندی های بانوان شرکت است.
وی افــزود: مســئوالن امــر در آبفای اســتان اصفهــان  بــا جوان گرایی، 
مشــارکت  کارکنــان درفعالیــت هــای مختلــف و اســتفاده از دانــش 
روز در عرصــه هــای مختلف درصــدد خدمات رســانی مطلــوب و پایدار 
 بــه ســاکنان در  شــهرها و روســتاها ونیــز  عشــایر درســطح اســتان

 اصفهان هستند .

آغاز تعمیرات اساسی ماشین چدن ریزی کوره بلند ذوب آهن اصفهان

 حضور فعال آبفای استان اصفهان در هجدهمین نمایشگاه
 »صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران«

   مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

  سهم کمتر از ۱.۵ درصدی صنایع کوچک در آالیندگی هوا

مراسم گرامیداشت سی و دومین  سال تاسیس شرکت آبفای استان 
اصفهان  در مصلی 

صدور الکترونیکی مجوز واگذاری زمین در 
شهرک های صنعتی استان اصفهان

علیرضا وحدت پور، معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان نیز در این نشست گفت: واگذاری زمین در شهرک های صنعتی 
اســتان اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شــود. متقاضیان برای 
دریافت جواز تاسیس به خانه صنعت و معدن مراجعه کرده و پس از آن 
همه فرآیندهای درخواست زمین را در سامانه الکترونیکی انجام می دهند. 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از جمله معدود دستگاه هایی 
است که این فرآیند را به صورت الکترونیکی انجام می دهد.وی با اشاره به 
اینکه طی ۹ ماهه امسال؛ حدود 160 واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه 
تولید بازگشــت، افزود: کســانی می توانند در مزایده زمین های صنعتی 
شــرکت کنند که حداقل تجربه فعالیت در زمینه های صنعتی را داشــته 
باشند. بنابراین اهلیت سنجی نیز پیش از واگذاری زمین انجام می شود تا 

با مسئله زمین های بالتکلیف مواجه نشویم.

 مجوزهای ساخت واحدهای صنعتی 
به صورت رایگان صادر می شود

عادل رفیعیان، معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز 
در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر حدود 160 پروژه فعال زیرساختی 
با بالغ بر 8,700 میلیارد ریال بودجه در شهرک های صنعتی استان در حال 
اجراست. مجوزهای ســاخت واحدهای صنعتی به صورت رایگان صادر 
می شود. در ســال جاری بیش از 550 مجوز ساخت و 350 گواهی پایان 

ساخت به واحدهای صنعتی داده شد.
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